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1. Quy định mới về công tác văn thư 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn 

thư. 

 

Ảnh minh họa 

Nghị định này quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công 

tác văn thư. Công tác văn thư được quy định tại Nghị định này gồm: Soạn 

thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, 

tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu 

khóa bí mật trong công tác văn thư. 

Về nguyên tắc quản lý công tác văn thư, Nghị định quy định: Công tác 

văn thư được thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật. 

Văn bản của cơ quan, tổ chức phải được soạn thảo và ban hành đúng 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày 

theo quy định của pháp luật: Đối với văn bản quy phạm pháp luật được 

thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

đối với văn bản chuyên ngành do người đứng đầu cơ quan quản lý 

ngành, lĩnh vực căn cứ Nghị định này để quy định cho phù hợp; đối với 



văn bản hành chính được thực hiện theo quy định tại Chương II Nghị định 

này. 

Tất cả văn bản đi, văn bản đến của cơ quan, tổ chức phải được quản lý 

tập trung tại Văn thư cơ quan để làm thủ tục tiếp nhận, đăng ký, trừ 

những loại văn bản được đăng ký riêng theo quy định của pháp luật. 

Văn bản đi, văn bản đến thuộc ngày nào phải được đăng ký, phát hành 

hoặc chuyển giao trong ngày, chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo. 

Văn bản đến có các mức độ khẩn: "Hỏa tốc", "Thượng khẩn" và "Khẩn" 

(văn bản khẩn) phải được đăng ký, trình và chuyển giao ngay sau khi 

nhận được; văn bản phải được theo dõi, cập nhật trạng thái gửi, nhận, xử 

lý. 

Về giá trị pháp lý của văn bản điện tử, văn bản điện tử được ký số bởi 

người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của 

pháp luật có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy. Chữ ký số trên văn 

bản điện tử phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật. 

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, trong phạm vi quyền hạn được giao 

có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện đúng quy định về công tác văn thư, chỉ 

đạo việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác văn 

thư. 

Cá nhân trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc có liên quan đến 

công tác văn thư phải thực hiện đúng quy định tại Nghị định này và các 

quy định của pháp luật có liên quan. 

Văn thư cơ quan có nhiệm vụ: Đăng ký, thực hiện thủ tục phát hành, 

chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi; tiếp nhận, đăng ký 

văn bản đến; trình, chuyển giao văn bản đến; sắp xếp, bảo quản và phục 

vụ việc tra cứu, sử dụng bản lưu văn bản; quản lý Sổ đăng ký văn bản; 

quản lý, sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật của cơ quan, tổ chức; 

các loại con dấu khác theo quy định. 

Chí Kiên 

 Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-

tuong-Chinh-phu/Quy-dinh-moi-ve-cong-tac-van-thu/389430.vgp 

 

2. Ngành Thuế thời 4.0: Triển khai nhiều ứng dụng, 
thuận lợi và minh bạch 

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giúp người nộp thuế không 

phải tập trung đông tại cơ quan thuế. Điều này có ý nghĩa không nhỏ 



trong việc tránh được nguy cơ lây lan bệnh dịch thời điểm dịch bệnh 

Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. 

 

Thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục duy trì, mở rộng cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến trên hệ thống Dịch vụ thuế điện tử cho người dân, doanh 

nghiệp. Ảnh minh họa. 

Ngành Thuế thời 4.0 - không cần xếp hàng, đỡ lo dịch Covid-19 

Cuộc cách mạng 4.0, được cho là làm thay đổi mọi thành phần của nền 

kinh tế. Người dân giờ đây chỉ với chiếc smartphone có thể mua sắm và 

giải quyết được nhiều công việc. Vậy làm thế nào để việc thực hiện các 

thủ tục hành chính công cũng được thao tác tiện lợi như vậy? 

Những năm vừa qua, người ta nhận thấy sự nỗ lực không nhỏ từ Chính 

phủ, đến các cấp ngành trong việc cải thiện thủ tục, áp dụng mạnh mẽ 

công nghệ thông tin để trả lời câu hỏi này, trong đó có ngành Thuế. 

Không chỉ phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kê khai, 

nộp thuế, nhắc nợ đối với tổ chức (doanh nghiệp), Tổng cục Thuế cũng 

đang đẩy mạnh phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến 

người nộp thuế là cá nhân. 

Từ 2017 đến nay, Tổng cục Thuế đã triển khai khai thuế điện tử với cá 

nhân cho thuê nhà. Theo đó, người nộp thuế dùng mã xác thực OTP 

được gửi qua tin nhắn để xác thực tờ khai gửi đến cơ quan thuế. Việc 

triển khai đã tạo thuận lợi tốt và nhận được những phản ánh tích cực từ 

người nộp thuế trong quá trình kê khai và gửi tờ khai. 



Bà Nguyễn Thị Liên - một cá nhân có nhà cho thuê tại quận Đống Đa (Hà 

Nội) cho biết, nếu như trước đây bà phải đến cơ quan thuế để kê khai tờ 

khai và thực hiện nộp thuế, thì bây giờ bà chỉ cần ngồi ở nhà, truy cập 

vào ứng dụng của ngành Thuế là có thể khai và thực hiện nộp tờ khai 

thuế. 

“Việc triển khai tờ khai cho thuê nhà điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà 

đã giúp cho người dân đỡ mất thời gian làm thủ tục khai và nộp thuế, 

giảm chi phí không cần thiết. Không chỉ bản thân tôi, mà rất nhiều cá 

nhân đang cho thuê nhà như tôi hy vọng cơ quan thuế tiếp tục phát triển 

các ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến cá nhân người nộp thuế” - 

bà Liên nói. 

Đáng lưu ý, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, việc người nộp thuế có 

thể thực hiện các thủ tục kê khai và nộp thuế qua mạng bằng phương 

thức xác thực mã OTP qua tin nhắn thay vì đứng hàng dài chờ đến lượt 

càng có ý nghĩa. 

 

Các thủ tục kê khai và nộp thuế qua mạng bằng phương thức xác thực 

mã OTP qua tin nhắn. 

Hiện các loại thuế có thể triển khai như khai và nộp lệ phí trước bạ ô tô xe 

máy, chuyển nhượng bất động sản, thông báo tờ khai lỗi, hoàn thuế… 

Đặc biệt quyết toán thuế thu nhập cá nhân, hàng năm đến hạn 31/3 người 



nộp thuế là cá nhân vẫn phải đến trực tiếp cơ quan thuế để nộp tờ khai 

gây hiện tượng ùn tắc, quá tải cho cơ quan thuế… 

Trong khi đó, với doanh nghiệp thì việc kê khai, nộp thuế được xác thực 

bằng chữ ký số. Khi người nộp thuế chưa có chữ ký số thì việc cung cấp 

dịch vụ kê khai, nộp thuế cho cá nhân thông qua xác thực tin nhắn OTP là 

rất cần thiết. 

Không chỉ thế, việc gửi tin nhắn xác thực OTP cũng mang tính chất bảo 

mật dữ liệu cá nhân cho người nộp thuế khi tin nhắn chỉ có hiệu lực trong 

thời gian ngắn, được gửi tới số di động của chính người nộp thuế. 

“Việc sử dụng SMS để gửi tới người nộp thuế so với việc sử dụng email 

là hiệu quả hơn. Trong quá trình làm việc, có nhiều cá nhân giải trình lý 

do không mở/nhận được email, thì việc gửi tin nhắn trực tiếp đến số thuê 

bao đang sử dụng thường xuyên của cá nhân đó để nhắc nợ/thông báo 

tình hình nộp hồ sơ sẽ kịp thời, nhanh chóng” - một cán bộ thuế cho biết. 

Sẽ tiếp tục cải thiện, mang tới thuận lợi cho người nộp thuế 

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, khởi đầu 

với các ứng dụng quản lý thuế phân tán và gồm nhiều ứng dụng riêng lẻ, 

ngành Thuế đã chuyển hướng sang tập trung hóa, tạo tiền đề cho việc 

phát triển các dịch vụ điện tử phục vụ cho người nộp thuế. 

Theo vị này, đến năm 2019, Tổng cục Thuế đã hoàn thành triển khai tích 

hợp dịch vụ nộp thuế điện tử dành cho doanh nghiệp lên Cổng dịch vụ 

công quốc gia đồng thời công bố chuẩn kết nối để triển khai dịch vụ nộp 

thuế điện tử cho cá nhân qua internet banking của các ngân hàng. Hiện 

nay có 7 ngân hàng đã cung cấp dịch vụ này gồm: Vietcombank, 

Vietinbank, Agribank, VPBank, BIDV, MBBank, TPBank. 

Sắp tới, trong quý I/2020, Tổng cục Thuế sẽ triển khai tích hợp dịch vụ 

nộp thuế điện tử dành cho cá nhân lên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Người nộp thuế là cá nhân có thể được nhắc lịch nộp thuế, thông báo 

việc nộp thuế thành công sau khi hoàn thành thao tác và được cơ quan 

xác nhận mà không cần truy cập vào cổng thông tin để tra cứu. 

“Theo kế hoạch trong năm 2020, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục triển khai tích 

hợp 95 thủ tục hành chính về khai thuế lên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Khi đó, người nộp thuế chỉ cần đăng nhập một lần tại Cổng dịch vụ công 

quốc gia là có thể sử dụng các dịch vụ khai, nộp thuế điện tử của cơ quan 

thuế” - đại diện Tổng cục Thuế thông tin. 

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo từ Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Thuế 

phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công 



an), Cục Đăng kiểm (Bộ Giao thông vận tải) để sớm triển khai thí điểm và 

mở rộng dịch vụ điện tử khai, nộp lệ phí trước bạ ô tô xe máy trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia. 

“Hiện nay, các dịch vụ thuế điện tử đã triển khai nêu trên đều đang hoạt 

động ổn định, tạo nhiều thuận lợi, nâng cao mức độ hài lòng của người 

nộp thuế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia” - lãnh đạo 

Tổng cục Thuế nhận định. 

Theo số liệu của Tổng cục Thuế, từ dịch vụ công trực tuyến đầu tiên 

được triển khai năm 2009, đến nay Tổng cục Thuế đã triển khai trên 182 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, cho phép người nộp thuế trên phạm 

vi toàn quốc thực hiện khai, nộp, hoàn thuế điện tử; triển khai cung cấp 

dịch vụ hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế thay thế thủ 

tục, hồ sơ giấy; nâng cấp Trang thông tin điện tử ngành Thuế. 

Đến hết năm 2019, có 99,86% số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả 

nước sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, 99,49% số doanh nghiệp sử 

dụng dịch vụ nộp thuế điện tử, 89,77% số doanh nghiệp có hoàn thuế 

GTGT sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử. 

Người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục hành chính thuế qua 

mạng internet; từ đó, giảm được các chi phí đi lại, giảm thời gian thực 

hiện các thủ tục tiếp nhận hồ sơ thuế, người dân không phải nộp thuế 

trực tiếp tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước. 

Đồng thời theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, việc thực hiện thủ tục hành 

chính qua mạng internet cũng giảm thiểu được tiếp xúc trực tiếp giữa 

người nộp thuế với cơ quan thuế, tạo môi trường thực hiện thủ tục hành 

chính được công khai, minh bạch, chuyên nghiệp. 

“Đặc biệt, việc người nộp thuế không phải tập trung đông tại cơ quan 

thuế, nhất là vào kỳ cao điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế, nộp báo cáo tài 

chính đang đến gần (là kỳ cao điểm nhất trong năm) có ý nghĩa không 

nhỏ trong trong trong việc tránh được nguy cơ lây lan bệnh dịch thời điểm 

dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay” - lãnh đạo Tổng cục 

Thuế nhấn mạnh. 

Các con số đưa ra trong một số báo cáo gần đây cũng cho thấy mức độ 

cải thiện từ ngành Thuế. Cụ thể, theo "Báo cáo đánh giá cải cách thủ tục 

hành chính thuế: Mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2019" được 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, kết quả 

đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp với cơ quan thuế năm 2019 là 

7,79 điểm, tương đương gần 78%, tăng 3 điểm % so với cuộc khảo sát 

năm 2016 và tăng 7 điểm % so với năm 2014. Trong đó, chỉ số tiếp cận 



thông tin về thuế tăng 0,23 điểm, sự phục vụ của công chức thuế tăng 1,5 

điểm, kết quả giải quyết công việc tăng 0,41 điểm… 

Thời gian tới, lãnh đạo Tổng cục Thuế khẳng định sẽ tiếp tục duy trì, mở 

rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống Dịch vụ thuế điện tử 

cho người dân, doanh nghiệp; mở rộng kết nối với các ngân hàng, dịch vụ 

thanh toán trung gian; triển khai hệ thống hóa đơn điện tử;  đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ mới trong việc cung cấp thêm các dịch vụ tiện ích cho 

người nộp thuế. Phấn đấu trong năm 2020, ngành Thuế sẽ cung cấp 

thêm trên Cổng Dịch vụ thuế điện tử trên 60 dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, mức độ 4./. 

N.A 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2020-

03-09/nganh-thue-thoi-40-trien-khai-nhieu-ung-dung-thuan-loi-va-minh-

bach-83492.aspx 

 

3. Đã có hơn 36.000 doanh nghiệp tham gia Cơ chế 
một cửa quốc gia 

Trong tháng 3/2020, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính sẽ tích cực 

triển khai các giải pháp thúc đẩy hoạt động kết nối thủ tục hành 

chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và một cửa ASEAN 

(ASW), theo chỉ đạo của Chính phủ. 

 

Cán bộ Hải quan Hải Phòng hướng dẫn DN hoàn thiện chứng nhận kiểm 

tra chuyên ngành. Ảnh: Hải Anh 



Tổng cục Hải quan - cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia ASW, 

NSW và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899), cho biết đến nay việc 

thực hiện NSW và ASW đã thu được kết quả khả quan, thu hút sự tham 

gia của 36.000 doanh nghiệp (DN). 

Cụ thể, về triển khai thủ tục hành chính trên NSW, Tổng cục Hải quan đã 

phối hợp với các bộ, ngành để hoàn thành triển khai mới 61 thủ tục, trong 

năm 2020. 

Như vậy, tính đến ngày 15/2/2020, đã có 13 bộ, ngành tham gia kết nối, 

với 188 thủ tục hành chính. Tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên 

Cổng thông tin một cửa quốc gia trên 2,9 triệu bộ, của hơn 36.000 DN. 

Cũng theo Tổng cục Hải quan, để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập 

khẩu của DN, ngành Hải quan đang khẩu trương lấy ý kiến của các bộ, 

ngành, cộng đồng DN về Đề án đổi mới mô hình kiểm tra chất lượng 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhằm tạo đột phá trong kiểm tra chuyên 

ngành, theo chỉ đạo tại Nghị quyết 99/NQ-CP (ngày 13/11/2019) của 

Chính phủ. 

Bên cạnh đó, trong tháng 3/2020, Tổng cục Hải quan tích cực triển khai 

các giải pháp thúc đẩy các bộ, ngành tham gia kết nối thủ tục hành chính 

trên NSW và tập trung vào việc xây dựng Đề án tổng thể về xây dựng và 

phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai NSW, ASW 

theo định hướng xử lý tập trung.../. 

Ngọc Linh 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2020-

03-09/da-co-hon-36000-doanh-nghiep-tham-gia-co-che-mot-cua-quoc-

gia-83493.aspx 

 

4. Nộp phạt vi phạm giao thông qua Cổng dịch vụ 
công quốc gia chỉ mất 3 phút 

Ngày 10/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng 

chủ trì buổi cuộc họp với các bộ, ngành, đơn vị nhằm kiểm thử, đánh giá 

kết quả tích hợp, cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch 

vụ công quốc gia. 



 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu. 

Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN 

Các dịch vụ được demo (kiểm thử) tại cuộc họp gồm thu phạt xử lý vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; nộp thuế cá nhân; 

thu phí, lệ phí trước bạ ô tô, xe gắn máy; kê khai và nộp thuế doanh 

nghiệp; cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách, khai báo phiếu giao nhận 

hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với Kho bạc 

Nhà nước; hủy tờ khai hải quan, khai bổ sung hồ sơ hải quan; đăng ký 

hợp đồng cung ứng lao động; đăng ký khai sinh và cấp phiếu lý lịch tư 

pháp. Đây là các dịch vụ sẽ được tích hợp và cung cấp trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia dự kiến từ ngày 13/3. 

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 đã lan tới 103 quốc gia, vùng lãnh thổ, 

trong đó ca nhiễm lên tới 113.921 người, gần 4.000 người chết, Bộ 

trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh 

hiện nay, việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là vấn đề cấp 

bách. Việc tích hợp thêm các dịch vụ trên Cổng dịch vụ công quốc gia có 

ý nghĩa quan trọng, vừa cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi 

phí cho người dân, doanh nghiệp, vừa góp phần giảm sự lây lan của dịch 

bệnh do người dân không phải đi lại để thực hiện các thủ tục trực tiếp. 

Theo Bộ trưởng, sau 3 tháng khai trương, tính đến 17 giờ ngày 9/3, đã có 

77.226 tài khoản đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia; hơn 20,9 triệu 



lượt truy cập tìm hiểu thông tin, dịch vụ; hơn 2,6 triệu hồ sơ đồng bộ trạng 

thái. Chuẩn bị cho sơ kết 3 tháng triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia, 

một số dịch vụ liên quan đến người dân,  doanh nghiệp sẽ được bổ sung. 

Dự kiến, chiều ngày 13/3 sẽ khai trương hệ thống thông tin báo cáo 

Chính phủ, sơ kết 3 tháng triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia và tích 

hợp bổ sung các dịch vụ công trên. Bộ trưởng nhấn mạnh đến việc bảo 

đảm các dịch vụ tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia thực hiện được 

ở mức độ 3, 4, thanh toán điện tử và có thể trải nghiệm được ngay vào 

thời điểm khai trương. Cùng với đó, phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề an 

ninh, an toàn của hệ thống. 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng cho rằng số 20,9 triệu lượt truy cập vào 

Cổng dịch vụ công quốc gia chủ yếu là người dân, số doanh nghiệp tham 

gia còn hạn chế, cần phải đưa các dịch vụ công liên quan đến doanh 

nghiệp như kê khai nộp thuế, hải quan vào thì sự tham gia của doanh 

nghiệp mới tăng lên. 

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ 

Công an) cho biết, sau cuộc họp ngày 5/3, Cục Cảnh sát giao thông phối 

hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ), Tập 

đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT), hai ngân hàng là 

Vietcombank, Vietinbank làm việc không kể ngày nghỉ và đúng đến 21h00 

ngày 9/3 đã kết nối thành công dịch vụ thu phạt xử lý vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực giao thông đường bộ lên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Qua demo của Cục Cảnh sát giao thông cho thấy, người dân chưa có tài 

khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia nhưng vẫn có thể thực hiện việc 

nộp phạt trực tuyến. Theo đó, sau khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ công 

quốc gia, nhập số biên bản vi phạm hành chính; ngày, tháng, năm vi 

phạm; họ và tên, người vi phạm sẽ tìm ra quyết định, số tiền bị xử phạt 

của mình và thực hiện các bước thanh toán qua ngân hàng/trung tâm 

thanh toán, nhận biên lai. Cảnh sát giao thông căn cứ vào biên lai thu tiền 

phạt đó để thực hiện trả giấy tờ cho người dân theo yêu cầu. 

“Người dân chỉ cần cầm biên bản xử phạt. Quy trình thực hiện với người 

thông thạo chỉ mất 3 phút, còn thông thường mất khoảng 10 phút”, Thiếu 

tướng Lê Xuân Đức nói. 

Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cũng cho biết, số biên bản xử 

phạt vi phạm hành chính sinh ra từng ngày, không phải là số duy nhất, vì 

vậy người dân phải sử dụng 3 trường thông tin trên (số biên bản vi phạm 

hành chính; ngày, tháng, năm vi phạm; họ và tên) để tìm ra quyết định xử 

phạt.   



Đặt vấn đề “từ khi có biên bản đến khi có quyết định xử phạt là bao lâu”, 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu ví dụ “Tôi đi từ Phủ Lý lên Hà Nội mất tiếng 

thôi, tôi mượn vợ thẻ ATM để thanh toán tiền nộp phạt rồi đi Hải Dương 

luôn, tôi cần có biên lai nộp phạt ngay”. Ông cho rằng quy trình xử lý 

trong hệ thống Cảnh sát giao thông cần phải rút ngắn để ra quyết định xử 

phạt một cách nhanh nhất, tốt nhất là trong ngày. 

Lý giải điều này, Thiếu tướng Lê Xuân Đức cho biết, theo quy định của 

Luật Xử lý vi phạm hành chính, trong thời hạn 7 ngày, cơ quan có thẩm 

quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, bởi vì có hành vi có thể 

ra quyết định xử phạt ngay như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ…, nhưng 

có những hành vi cần phải xác minh làm rõ như giấy tờ không do cơ quan 

có thẩm quyền cấp… Với hành vi có thể ra quyết định xử  phạt ngay, sau 

ca công tác (4 tiếng), tổ tuần tra kiểm soát bàn giao giấy tờ biên bản cho 

bộ phận trực tại nhà để ra quyết định xử phạt. 

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN 

Đại diện VNPT cho biết, người dân có thể thực hiện thanh toán tiền phạt 

xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và nhận kết 

quả tại nhà. Để thực hiện được dịch vụ này, người dân phải tạo tài khoản 

trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Sau khi thanh toán xong, Cổng sẽ 

chuyển toàn bộ thông tin hồ sơ của người vi phạm sang hệ thống của 

bưu điện, nhân viên bưu điện sẽ sang cơ quan Cảnh sát giao thông của 

các địa phương để nhận giấy tờ và chuyển trả cho người vi phạm. Mặc 

dù dịch vụ thu phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 



đường bộ tới đây chỉ thí điểm tại 5 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Thuận nhưng việc trả kết quả tại 

nhà được VNPT triển khai trên toàn quốc. 

Trên cơ sở kiểm thử toàn bộ các dịch vụ công sẽ được bổ sung trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng kết luận, chiều 

13/3 sẽ công bố bổ sung 11 dịch vụ công tích hợp trên Cổng dịch này, 

gồm: thu phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường 

bộ; nộp thuế cá nhân; thu phí, lệ phí trước bạ ô tô, xe gắn máy; kê khai và 

nộp thuế doanh nghiệp; cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách, khai báo 

phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một 

cửa với Kho bạc Nhà nước; hủy tờ khai hải quan, khai bổ sung hồ sơ hải 

quan; đăng ký hợp đồng cung ứng lao động; đăng ký khai sinh và cấp 

phiếu lý lịch tư pháp. Thời gian từ nay đến thời điểm công bố không còn 

dài, các bộ, ngành, cơ quan liên quan cần rà soát lại để có thể vận hành 

trơn tru, chú ý tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, thực hiện đúng 

nguyên tắc đăng nhập một lần, loại bỏ bớt hồ sơ đính kèm. 

Chu Thanh Vân (TTXVN) 

Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/nop-phat-vi-pham-giao-thong-qua-

cong-dich-vu-cong-quoc-gia-chi-mat-3-phut-20200310143504011.htm 

 

5. Giảm tối đa thời gian thông quan bằng bảo lãnh 

Bộ Tài chính đang hoàn thiện Nghị quyết Thực hiện thí điểm cơ chế 

bảo lãnh thông quan với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh để trình 

Quốc hội thông qua. Theo Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, 

ông Mai Xuân Thành, bảo lãnh thông quan sẽ góp phần quan trọng 

trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia. 



Luật Hải quan đã cho phép ngân hàng thương mại được bảo lãnh thông quan 

đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Thưa ông, có nhất thiết phải thêm một văn 

bản quy phạm pháp luật về bảo lãnh thông quan nữa không? 

Ngân hàng thương mại chỉ được bảo lãnh thông quan hoặc giải phóng 

hàng đối với các khoản thuế hoặc tiền xử phạt vi phạm hành chính (nếu 

có) đối với hàng hóa đã hoàn thành thủ tục hải quan, nhưng doanh 

nghiệp vì lý do nào đó còn nợ ngân sách nhà nước. Hiện nay, hầu hết các 

ngân hàng thương mại đều cung cấp dịch vụ bảo lãnh thuế cho doanh 

nghiệp xuất nhập khẩu, nhưng không hấp dẫn doanh nghiệp. 

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thêm lựa chọn trong việc tổ chức 

bảo lãnh thông quan hoặc giải phóng hàng, cần phải mở rộng đối tượng 

được cấp bảo lãnh nộp thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu hoặc hàng 

hóa tạm nhập, tái xuất. 

Quan trọng hơn, trong xuất nhập khẩu, có rất nhiều hoạt động chưa được 

tổ chức nào đứng ra bảo lãnh, do chưa có cơ chế như hàng hóa được 

hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt, nhưng chưa có chứng từ chứng nhận 

xuất xứ (C/O) tại thời điểm làm thủ tục hải quan; hàng hóa nhập khẩu 

thuộc Danh mục hàng hóa có khả năng gây mất an toàn phải có kết quả 

kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi thông quan... 

 

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, ông Mai Xuân Thành. 



Nếu được Quốc hội thông qua, dự kiến năm 2021, sẽ áp dụng thí điểm cơ 

chế bảo lãnh thông quan với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh, tạo 

điều kiện cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia đạt mức trung bình ASEAN 3, trong đó thời gian thông 

quan hàng hóa xuất khẩu dưới 36 giờ và nhập khẩu dưới 41 giờ. 

Ngoài ra, doanh nghiệp còn được hưởng lợi gì khi mở rộng đối tượng và 

phạm vi bảo lãnh thông quan? 

Như tôi nói, doanh nghiệp không mặn mà với dịch vụ bảo lãnh thông quan 

của ngân hàng vì phí bảo lãnh khá cao, thường được ngân hàng tính 

bằng lãi suất cho vay theo ngày. Quy trình, thủ tục để được ngân hàng 

cấp bảo lãnh khá phức tạp, thậm chí, doanh nghiệp phải có tài sản bảo 

đảm mới được ngân hàng bảo lãnh. 

Trong khi đó, nếu được công ty bảo hiểm đứng ra bảo lãnh thông quan 

hoặc giải phóng hàng, doanh nghiệp chỉ phải trả phí bảo hiểm với chi phí 

thấp hơn rất nhiều. Hơn nữa, chức năng của bảo hiểm là kinh doanh rủi 

ro, nên có nhiều kinh nghiệm trong việc thu thập, phân tích thông tin, 

đánh giá về khách hàng và lô hàng trước khi ký hợp đồng bảo lãnh. 

Với những loại hàng hóa nhập khẩu không phải kiểm tra chuyên ngành và 

được hưởng ưu đãi thuế quan theo các hiệp định thương mại tự do (FTA) thì 

sao, thưa ông? 

Muốn được hưởng ưu đãi thuế quan theo các FTA, hàng hóa nhập khẩu 

phải có chứng nhận xuất xứ. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, các quy 

định pháp luật hiện hành cho phép doanh nghiệp được chậm nộp chứng 

từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong một thời gian nhất định, nếu tại 

thời điểm làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp chưa có chứng nhận xuất 

xứ hàng hóa, nhưng hàng hóa phải tính thuế nhập khẩu theo mức thuế 

suất ưu đãi. 

Đồng thời, khi doanh nghiệp có chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thì phải 

sửa đổi, bổ sung theo mức thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với 

hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia, ký kết FTA 

với Việt Nam. Điều này làm phát sinh thủ tục hành chính do phải khai bổ 

sung, hoàn thuế, làm chậm vòng quay vốn của doanh nghiệp, lãng phí 

thời gian, nhân lực của cả cơ quan quản lý thuế (thuế, hải quan) lẫn 

doanh nghiệp. 

Khi có nghi ngờ về tính xác thực của chứng nhận xuất xứ hàng hóa, cơ 

quan hải quan bắt buộc phải xác minh. Điều này cũng ảnh hưởng đến 

quá trình giải quyết thủ tục hải quan do thời gian xác minh kéo dài. 



Tất cả những vướng mắc trên sẽ được giải quyết khi doanh nghiệp được 

công ty bảo hiểm đứng ra bảo lãnh thông quan hoặc giải phóng hàng. 

Có thể lượng hóa chi phí tiết kiệm được nhờ thực hiện bảo lãnh thông quan, 

thưa ông? 

Bảo lãnh thông quan có thể được xem là một trong những công cụ hữu 

ích để tạo thuận lợi thương mại và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế. Ở 

các nước đang áp dụng bảo lãnh thông quan, theo tính toán, công cụ này 

giảm chi phí hành chính cho doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước 

giúp giảm chi phí từ 0,1 đến 0,5% giá trị lô hàng; giảm thời gian thông 

quan hàng hóa giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp từ 0,5 - 0,8% giá trị lô 

hàng; giúp tăng cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu vào khoảng 

1% tổng kim ngạch xuất khẩu. 

Ngoài ra, bảo lãnh thông quan còn đem lại nhiều lợi ích khác không thể 

lượng hóa được như góp phần phát triển thị trường bảo hiểm; đẩy nhanh 

quá trình sản xuất, đưa hàng hóa vào lưu thông, giúp giảm thời gian, chi 

phí thông quan hàng hóa... 

Trong giai đoạn thí điểm, dự kiến sẽ áp dụng bảo lãnh thông quan với những 

hoạt động nào? 

Hàng hóa xuất nhập khẩu có nguy cơ rủi ro cao cần áp dụng cơ chế bảo 

lãnh thông quan để thu đúng, thu đủ các loại thuế, phí từ hoạt động xuất 

nhập khẩu vào ngân sách nhà nước và đảm bảo thực hiện các chính 

sách kiểm tra chuyên ngành, ngăn chặn tình trạng buôn lậu, trốn thuế, 

gian lận thương mại hoặc tự ý đưa hàng hóa đang chịu sự giám sát hải 

quan vào tiêu thụ, sản xuất khi chưa được thông quan. 

Ngoài ra, các lĩnh vực cần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp được thông 

quan, giải phóng hàng nhanh hoặc giảm chi phí khi thực hiện thủ tục hành 

chính cũng được bảo lãnh thông quan. 

Mạnh Bôn 

Nguồn: https://baodautu.vn/giam-toi-da-thoi-gian-thong-quan-bang-bao-

lanh-d117399.html 

 

6. Luật chồng chéo, gây khó khăn đủ đường 

Sự thiếu thống nhất, chồng chéo giữa các luật gây khó khăn cho 

nhiều dự án; doanh nghiệp và cả cơ quan nhà nước lúng túng khi 

thực hiện nhiệm vụ 



UBND tỉnh Khánh Hòa đang chỉ đạo các sở, ngành rà soát những vướng 

mắc về luật từ phản ánh của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam (VCCI). 

Lúng túng trong việc tham mưu 

Qua rà soát và tổng hợp, VCCI nêu ra 25 vấn đề về việc thiếu thống nhất, 

chồng chéo giữa các văn bản luật khi cùng điều chỉnh về hoạt động đầu 

tư kinh doanh. 

Ngày 9-3, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh Khánh Hòa cho 

biết dự án lấn vịnh Nha Trang là Công viên Văn hóa giải trí Nha Trang 

Sao (dự án Nha Trang Sao, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) dù thu hồi 

gần 2 năm qua nhưng vẫn đang bị chủ đầu tư khiếu nại, đến nay chưa 

giải quyết rốt ráo. 

Theo đó, dự án Nha Trang Sao được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào 

tháng 3-2012. Do chủ đầu tư không thực hiện đúng nội dung quy định, trễ 

tiến độ, bị xử phạt nhưng tiếp tục vi phạm… nên dự án bị thu hồi vào 

tháng 1-2018. Hiện dự án này là bãi đất trống bỏ hoang, nằm ngay mặt 

tiền đường biển Phạm Văn Đồng của TP Nha Trang, gây mất mỹ quan đô 

thị, lãng phí tài nguyên. 

Theo lãnh đạo Sở KH-ĐT tỉnh Khánh Hòa, Luật Đầu tư quy định dự án sẽ 

bị chấm dứt nếu sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc 

không có khả năng thực hiện. Trong khi đó, Luật Đất đai lại cho phép gia 

hạn sử dụng đất 24 tháng sau khi đất không được sử dụng trong thời hạn 

12 tháng hoặc chậm tiến độ 24 tháng. Như vậy, 2 luật này chưa thống 

nhất về căn cứ thu hồi dự án đầu tư, khiến sở, ngành lúng túng trong việc 

tham mưu. 

Tương tự, nhiều dự án khác tại tỉnh Khánh Hòa đã bị thu hồi như: Trồng 

rừng, nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa (TP Nha 

Trang); khu thương mại dịch vụ và khách sạn Đông Hải (TP Cam Ranh), 

Trung tâm Dịch vụ bơi lội thể thao Khánh Hòa (TP Nha Trang)… hiện các 

chủ đầu tư vẫn đang khiếu nại lên Sở KH-ĐT tỉnh Khánh Hòa và các cấp. 

Ngay lĩnh vực lao động cũng gặp chồng chéo. Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Khánh Hòa cho biết trước đây, tình trạng 

người nước ngoài làm việc theo hình thức góp vốn cổ phần cũng diễn ra 

phổ biến. Cao điểm như năm 2018, toàn tỉnh có hơn 900 lao động nước 

ngoài thì gần 300 lao động trong đó được miễn cấp phép lao động vì có 

góp vốn vào doanh nghiệp. 



Ông Văn Đình Tri, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Khánh Hòa, cho biết 

điều bất cập là luật không quy định góp vốn bao nhiêu mới được miễn 

giấy phép lao động. Không ít người nước ngoài chỉ góp vốn vài triệu đồng 

cũng thuộc diện không cần cấp phép. Sở LĐ-TB-XH tỉnh Khánh Hòa đã 

tham mưu cho UBND tỉnh Khánh Hòa và Bộ LĐ-TB-XH điều chỉnh quy 

định về việc góp vốn bao nhiêu mới được miễn cấp phép lao động chứ 

không thể góp bao nhiêu cũng được miễn. 

 

 

Dự án Công viên Văn hóa giải trí Nha Trang Sao sau 2 năm thu hồi vẫn là 

bãi đất trống25 điểm bất cập 

Trước những thực tế đó, VCCI đã tham khảo 333 ý kiến từ hơn 40 hiệp 

hội, doanh nghiệp và có văn bản tổng hợp gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, chỉ 

rõ 25 điểm bất cập về pháp luật mà từ đó dẫn đến tình trạng thiếu thống 

nhất, chồng chéo giữa các văn bản luật khi cùng điều chỉnh về hoạt động 

đầu tư kinh doanh. 

Khi bắt đầu cho đến khi đưa vào hoạt động đầu tư kinh doanh, các doanh 

nghiệp trải qua nhiều giai đoạn với điều kiện và thủ tục này được quy định 

trong rất nhiều văn bản pháp luật khác nhau. Như dự án đầu tư trong lĩnh 

vực bất động sản sẽ chịu sự điều chỉnh của các luật: Đầu tư, Bảo vệ môi 

trường, Xây dựng, Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Quy hoạch 



đô thị, Đấu thầu, Phòng cháy chữa cháy… Trong khi đó, thủ tục, điều kiện 

quy định tại một số văn bản pháp luật lại không thống nhất, chồng chéo 

nhau khiến nhà đầu tư không biết nên thực hiện thủ tục nào trước, thủ tục 

nào sau hay có phải thực hiện thủ tục đó không? 

Dẫn chứng về việc chồng chéo này, phía VCCI cho biết hàng loạt luật 

chưa thống nhất về "nhà đầu tư" và "chủ đầu tư", nhà đầu tư phải được 

nhà nước công nhận mới thành chủ đầu tư khiến nhiều dự án bế tắc, 

không thể triển khai. Cụ thể, trong lĩnh vực bất động sản, Luật Quy hoạch 

đô thị quy định "chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập quy hoạch 

chi tiết khu vực được giao đầu tư". Trong khi Luật Đầu tư (tại điều 33) thì 

chỉ có "nhà đầu tư thực hiện dự án". Do đó, nhiều tỉnh không tiếp nhận hồ 

sơ khi doanh nghiệp trình duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của "nhà đầu tư" 

mà yêu cầu phải là hồ sơ của "chủ đầu tư". Theo quy trình, thiếu quy 

hoạch chi tiết 1/500 thì không thể lập dự án đầu tư và cũng không được 

công nhận là "chủ đầu tư". 

VCCI còn chỉ ra hàng loạt vấn đề khác như: Chưa thống nhất về điều kiện 

cấp phép, thẩm quyền cấp phép, hồ sơ xin cấp phép; không rõ thực hiện 

thủ tục nào trước, thủ tục nào sau; chồng lấn khi thực hiện thủ tục hành 

chính; chưa thống nhất về thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Ngoài 

ra, giữa các văn bản pháp luật về kinh doanh còn thiếu thống nhất khi quy 

định các khái niệm; sự chồng lấn khi ban hành các danh mục ngành 

nghề, lĩnh vực cấm kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện. Sự chồng 

chéo này tạo ra rủi ro lớn cho doanh nghiệp, nhất là liên quan đến các 

chính sách về hạn chế quyền kinh doanh.  

Chung tay gỡ khó 

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân 

Phong và các sở: KH-ĐT, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công 

Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo về sự chồng chéo 

pháp luật liên quan đến đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp. Các sở, 

ngành phải tổng hợp gửi về Sở KH-ĐT các nội dung vướng mắc; Sở KH-

ĐT có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các sở, ngành thực hiện và tổng 

hợp, tham mưu UBND tỉnh gửi VCCI. 

Bài và ảnh: KỲ NAM 

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/luat-chong-cheo-gay-kho-khan-du-

duong-20200309215118637.htm 

 



7. Nhanh chóng rà soát những bất cập của Quyết 
định 60 

Tại buổi làm việc mới đây với Sở TN-MT, Phó Chủ tịch UBND TPHCM 

Võ Văn Hoan cho biết sẽ xem xét điều chỉnh Quyết định 60/2017/QĐ-

UBND (QĐ 60) quy định diện tích tối thiểu được tách thửa (ban hành 

ngày 5-12-2017, có hiệu lực ngày 1-1-2018). Vì sao sau hơn 2 năm 

quyết định này có hiệu lực, phải điều chỉnh? 

 

Sau khi QĐ 60 có hiệu lực, ghi nhận từ các quận, huyện số lượng hồ sơ 

được giải quyết tách thửa còn rất hạn chế; một số quy định của quyết 

định này đã “làm khó” người dân, như một “giấy phép con”. Trong một 

văn bản gửi UBND TPHCM, Văn phòng luật sư Tâm Pháp Quyền phân 

tích: “UBND TP chỉ có thẩm quyền quy định về diện tích tối thiểu của thửa 

đất mà công dân được quyền tách thửa, chứ không thể dựa vào quy 

hoạch mà ngăn cản, cấm đoán quyền tách thửa hợp pháp của công dân 

đã được pháp luật quy định, trừ những trường hợp luật có quy định cấm 

tách thửa. 

Việc QĐ 60 chia đất ở thành nhiều loại, gắn với quy hoạch (như đất ở 

thuộc quy hoạch dân cư hiện hữu, hiện hữu chỉnh trang, đất xây dựng 

mới thấp tầng, cao tầng…) và đưa ra, đất thuộc quy hoạch dân cư xây 

dựng mới, chỉ được quyền tách thửa sau 3 năm, kể từ ngày rà soát phê 

duyệt quy hoạch mà chưa thông báo thu hồi (Điều 5) là hoàn toàn trái với 

quy định của Luật Đất đai, mâu thuẫn với chính Điều 1 của QĐ 60. Trong 

khi Luật Đất đai chia đất ở thành 2 loại là đất ở đô thị và đất ở nông thôn 

thì QĐ 60 chia đất ở thành nhiều loại, gắn với quy hoạch để cấm công 

dân thực hiện quyền tách thửa của mình”.  



Mới đây, Sở TN-MT đã tiếp nhận văn bản góp ý những điểm “chưa được” 

của QĐ 60 từ Sở Tư pháp; trên cơ sở đó, tham mưu UBND TP ban hành 

quyết định thay thế QĐ 60. Theo đó, về nội dung đất thuộc “quy hoạch đất 

ở xây dựng mới” và “quy hoạch đất sử dụng hỗn hợp” (trong đó có chức 

năng đất ở) thì không được tách thửa. Qua rà soát, Luật Đất đai 2013, 

Luật Quy hoạch đô thị 2009, Luật Xây dựng 2013, Luật Quy hoạch 2017 

và các nghị định của Chính phủ liên quan đến quy hoạch, được quy định 

tại quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung của TPHCM, các 

văn bản này đều không có sử dụng thuật ngữ “quy hoạch xây dựng mới”, 

“quy hoạch đất sử dụng hỗn hợp”, hoặc giải thích đối với quy hoạch này. 

Như vậy, việc quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 QĐ 60 đã hạn chế 

quyền tách thửa của người sử dụng đất. Nội dung quy định không phù 

hợp với Luật Đất đai 2013 và Nghị định 01/2017/NĐ-CP khi quy định các 

trường hợp không được tách thửa.  

Về quy định trường hợp tách thửa đất có hình thành đường giao thông và 

hạ tầng kỹ thuật, QĐ 60 giao UBND quận, huyện căn cứ quy định về quy 

hoạch, xây dựng và hướng dẫn của các sở, ngành để hướng dẫn người 

sử dụng đất thực hiện hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo phù hợp theo quy 

hoạch. Tuy nhiên, việc quy định trên và thực tiễn hướng dẫn của các sở, 

ngành dẫn đến sự chưa thống nhất đồng bộ, có dấu hiệu phát sinh thủ 

tục hành chính. Ngoài ra, về thẩm quyền của UBND cấp tỉnh trong việc 

định loại đất được tách thửa: Căn cứ Luật Đất đai 2013, UBND cấp tỉnh 

chỉ có thẩm quyền quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với 2 

loại đất “đất ở tại nông thôn” và “đất ở tại đô thị” (Điều 143 và Điều 144). 

Ngoài ra, Luật Đất đai 2013 cũng không giao cho Chính phủ mở rộng 

thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được tách 

thửa đối với các loại đất khác. Do đó, QĐ 60 chưa phù hợp với quy định 

của Luật Đất đai 2013, chưa đảm bảo nguyên tắc thống nhất, đồng bộ 

trong hệ thống pháp luật.  

Từ những bất cập trên, nhiều ý kiến cho rằng, UBND TPHCM cần nhanh 

chóng rà soát những điểm bất cập của QĐ 60 để sửa đổi, hay ban hành 

quyết định thay thế, nhằm khơi thông những ách tắc về việc tách thửa 

của người dân, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở vốn rất bức bách của bà con. 

ĐỖ TRÀ GIANG 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/nhanh-chong-ra-soat-nhung-bat-cap-cua-

quyet-dinh-60-650287.html 

 



8. Trung tâm hành chính công: Tập trung các nhiệm 
vụ trọng tâm năm 2020 

Từ ngày 1-3-2019, Trung tâm Hành chính công (TTHCC) tỉnh đã thực 

hiện chuyển đổi cơ quan chủ quản từ Sở Nội vụ về Văn phòng UBND 

tỉnh. Ngay sau khi thực hiện chuyển đổi, TTHCC đã tiếp tục tổ chức triển 

khai thực hiện các công việc theo nhiệm vụ được giao và đã hoàn thành 

kịp thời các công tác trọng tâm theo tiến độ kế hoạch, chương trình công 

tác đề ra. 

 

Sinh viên tình nguyện viên hỗ trợ, hướng dẫn TTHC ban đầu cho người 
dân, doanh nghiệp tại TTHCC 

Trong năm 2019, TTHCC tiếp tục thành công các mặt công tác chuyên 

môn, tham mưu kịp thời, có chất lượng cho lãnh đạo Văn phòng UBND 

tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh các vấn đề thuộc thẩm quyền, phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ được giao về công tác một cửa, một cửa liên thông và 

các công tác khác. Trung tâm thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị trong quá trình thực hiện công việc và trong công tác quản 

lý, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đạt được, tạo điều kiện phục 

vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Việc kiện toàn tiêu chuẩn 

nhân sự làm việc tại bộ phận “một cửa” các cấp đã góp phần giúp nâng 

cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị. 

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại TTHCC có nhiều thay đổi tích cực, 

hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện ngày càng nghiêm túc 

hơn, đúng quy định, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn của các sở, ban, 

ngành luôn duy trì ở mức cao, mức độ hài lòng của người dân, doanh 

nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước ngày càng 

được nâng cao. Trung tâm đã duy trì việc tích hợp một số ngành, lĩnh vực 



phát sinh ít hồ sơ thành một quầy tổng hợp, góp phần tiết kiệm nhân sự, 

trang thiết bị và thuận lợi cho người dân khi liên hệ giao dịch. Cùng với 

đó, trung tâm tiếp tục phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ một 

cửa, một cửa liên thông cho cán bộ, công chức (CBCC) cấp huyện và cấp 

xã, góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cũng như qua nội dung trao 

đổi tại các lớp bồi dưỡng đã giúp CBCC giải quyết các vấn đề khó khăn, 

vướng mắc và tồn tại trong quá trình thực hiện thực tế. 

Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

được thực hiện thường xuyên tại TTHCC, góp phần nâng cao chất lượng 

phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc công khai, minh 

bạch thủ tục hành chính (TTHC); công khai các biểu mẫu mẫu đơn, tờ 

khai ngày càng được thực hiện tốt hơn, kịp thời và đầy đủ đã hỗ trợ 

người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC ngày càng 

thuận tiện. Công tác phối hợp rà soát, kiểm soát TTHC ngày càng chặt 

chẽ và được nâng cao, giúp công khai TTHC kịp thời, nhanh chóng, phục 

vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Hoạt động của đội tình nguyện 

viên hỗ trợ, hướng dẫn TTHC tại trung tâm ngày càng mang lại nhiều hiệu 

quả và đang được mở rộng thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. 

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2020, TTHCC chú trọng vào 

các nhiệm vụ như: Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về 

một cửa, một cửa liên thông, kiện toàn Đề án một cửa và phương án bố 

trí các cơ quan, đơn vị ngành dọc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại 

TTHCC và bộ phận “một cửa” các cấp theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg 

ngày 7-10-2019 của Thủ tướng Chính phủ. Kiện toàn tiêu chuẩn nhân sự 

“một cửa” tại TTHCC; phối hợp tham mưu kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi 

dưỡng nghiệp vụ năm 2020 cho nhân sự làm việc tại trung tâm và bộ 

phận “một cửa” các cấp. Trung tâm sẽ phối hợp nâng cấp cơ sở vật chất, 

hạ tầng công nghệthông tin (CNTT) và hệ thống phần mềm phục vụ hoạt 

động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; đồng thời phối hợp tham mưu ban 

hành quy chế quản lý và hoạt động ứng dụng CNTT tại TTHCC và quy 

chế hoạt động Cổng dịch vụ công cấp tỉnh. 

Cùng với các nhiệm vụ thường niên, trung tâm sẽ tập trung cho Đề án bố 

trí nhân viên bưu điện thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại TTHCC 

và bộ phận “một cửa” các cấp; tham mưu ban hành kế hoạch truyền 

thông, tuyên truyền về hoạt động một cửa, một cửa liên thông năm 2020 

trên địa bàn tỉnh. Ban hành kế hoạch và danh mục TTHC thực hiện thanh 

toán phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến qua ngân hàng; phối hợp tham 

mưu danh mục TTHC thực hiện mức độ 3, mức độ 4 năm 2020; thực hiện 

tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích triển 



khai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Thực hiện mở rộng các dịch 

vụ tiện ích phục vụ hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, tổ chức thực 

hiện thu phí, lệ phí tập trung, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động 

của bộ phận tư vấn TTHC và đội tình nguyện viên tại TTHCC. 

Trung tâm sẽ chú trọng thực hiện chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết 

ứng dụng CNTT trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xây 

dựng chương trình, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến trên môi trường mạng; xây dựng ứng dụng trên thiết bị di 

động, kênh thông tin tương tác mới thông qua mạng xã hội (Zalo, 

Facebook…) Thực hiện rà soát, lập phương án và tổ chức thực hiện bố 

trí, sắp xếp các quầy làm việc tại TTHCC, bố trí hoạt động của các cơ 

quan ngành dọc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại trung tâm. 

Song song đó, trung tâm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện giải quyết 

TTHC, bảo đảm nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, góp phần xây 

dựng nền hành chính minh bạch, hiệu quả. 

 SÔNG TRÀ 

Nguồn: http://baobinhduong.vn/trung-tam-hanh-chinh-cong-tap-trung-cac-

nhiem-vu-trong-tam-nam-2020-a218662.html 

 

9. Doanh nghiệp vận tải ‘gánh’ nhiều ảnh hưởng từ 
dịch Covid-19 

Thời gian qua, trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng 

khách qua các bến xe trên địa bàn Thủ đô có xu hướng giảm do 

người dân hạn chế di chuyển… 

Theo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, thời gian qua sản lượng vận chuyển 

hành khách của các lĩnh vực vận tải bị giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do dịch Covid-19. 

Cụ thể, vận tải hành khách liên tỉnh giảm từ 40 - 50%, trong đó các bến 

Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm sản lượng giảm từ 30-40%; Bến xe Nước 

Ngầm sản lượng giảm 65%; Bến xe Yên Nghĩa sản lượng giảm 43%... 

Trong khi đó, vận tải bằng taxi giảm mạnh ở mức 50%-60% so với cùng 

kỳ tháng 2/2019, ước đạt 3,6-4,58 triệu hành khách. Riêng với loại hình 

vận tải xe hợp đồng (bao gồm cả xe công nghệ), du lịch giảm từ 70%-

80%, ước đạt 3,1 đến 4,58 triệu hành khách. 

Trước tình hình khó khăn của các doanh nghiệp vận tải, Sở Giao thông 

vận tải Hà Nội kiến nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Giao thông 



vận tải tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vận tải trong công tác 

phòng, chống dịch hiệu quả (đặc biệt đối với lái xe, nhân viên phục vụ 

trên xe và hành khách đi xe); 

 

Trước ảnh hưởng từ dịch Covid-19, tại các đơn vị vận tải 

lượng khách cũng có xu hướng sụt giảm. Ảnh: Đ.L 

Hỗ trợ doanh nghiệp tìm đối tác, thị trường mới, qua đó sẽ tạo động lực 

phát triển hoạt động vận tải; xử lý tốt các tin đồn thất thiệt gây hưởng đến 

tâm lý người dân; kết hợp phát triển vận tải theo chuỗi các giải pháp kích 

cầu đầu tư của các ngành khác; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, cải 

cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư trong lĩnh vực vận tải. 

Cùng với đó, có chính sách, giải pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động 

giao thông vận tải; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, giảm phát 

sinh khí thải trong giao thông vận tải; có kế hoạch, phương án phát triển 

hoạt động giao thông vận tải an toàn và bền vững khi hết dịch... 

Sở Giao thông vận tải Hà Nội cũng đề nghị cho phép các đơn vị kinh 

doanh vận tải chủ động cắt giảm bớt số chuyến… 

Được biết, thời gian qua, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng 

chống dịch, các đơn vị quản lý bến xe, điểm trung chuyển hành khách, 

nhà chờ xe buýt đã chú trọng triển khai công tác bảo đảm vệ sinh môi 

trường. 

Các đơn vị trong ngành giao thông đã chủ động phối hợp với các đơn vị y 

tế phun thuốc khử trùng, diệt khuẩn tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm; 

tăng cường tuyên truyền đến các lái xe, phụ xe, nhân viên phục vụ và 

hành khách về việc phòng chống dịch… 

Đ.L 



Nguồn: http://laodongthudo.vn/doanh-nghiep-van-tai-ganh-nhieu-anh-

huong-tu-dich-covid-19-104474.html 

 

10. Hòa Bình: Tập huấn triển khai ứng dụng ký điện 
tử tập trung ngành Thuế 

Cục Thuế Hòa Bình vừa tổ chức hội nghị tập huấn triển khai ứng 

dụng ký điện tử tập trung ngành Thuế cho công chức thuế. 

 

Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Văn Quý 

Mục tiêu trọng tâm của ngành Thuế được Tổng cục Thuế xác định đến 

năm 2025 là xây dựng và nâng cao hệ thống công nghệ thông tin trong 

công tác quản lý thuế, nhất là các hệ thống cung cấp dịch vụ công cho 

người nộp thuế nhằm công khai minh bạch các hoạt động quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực thuế. 

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn những quy trình nghiệp vụ ký 

điện tử đối với thư nhắc nộp tờ khai và thông báo đôn đốc kê khai; thông 

báo và quyết định hoàn thuế; lệnh hoàn thuế; thông báo và quyết định 

cưỡng chế nợ thuế; hướng dẫn sử dụng trong việc lập, gửi, giải quyết và 

trả kết quả đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước bằng 

phương thức điện tử cho người nộp thuế… 

Theo thông tin từ Cục Thuế Hòa Bình, việc triển khai ứng dụng ký điện tử 

tập trung ngành Thuế nhằm từng bước thực hiện thành công Đề án xây 

dựng chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020 – 2025. Bên cạnh 



đó, việc ứng dụng ký điện tử tập trung còn góp phần cải cách và hiện đại 

hóa ngành Thuế, minh bạch hóa nền hành chính, phục vụ mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế. 

Văn Quý- An Nhi 

Nguồn:  http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2020-

03-09/hoa-binh-tap-huan-trien-khai-ung-dung-ky-dien-tu-tap-trung-nganh-

thue-83539.aspx  

 

11. Dân thích lên phường 

Với bộ máy tinh gọn, cách sắp xếp hiện đại, khang trang, bộ phận 

“một cửa” tại UBND phường 10, quận 11 (TPHCM) đã giúp người 

dân ngày càng hài lòng hơn về công tác cải cách hành chính tại địa 

phương.  

 

Người dân hài lòng khi đến bộ phận một cửa tại UBND phường 10, quận 11 

Gặp anh Phạm Văn Tuấn tại khu vực đánh giá sự hài lòng của người dân 

đối với cách phục vụ của cán bộ công chức UBND phường 10, quận 11 

(TPHCM), anh Tuấn rất vui khi bấm chọn vào biểu tượng hài lòng nhất. 

10 phút trước, anh Tuấn vào trụ sở UBND phường 10 và đến quầy “một 

cửa” để chứng nhận một số giấy tờ. “Nghe bạn bè nói cán bộ phường tiếp 

nhận và trả kết quả rất nhanh, nhưng tôi không nghĩ lại được giải quyết 

trong thời gian nhanh như vậy. Chưa đến 10 phút, giấy tờ của tôi đã được 

ký xong. Cán bộ tiếp dân cũng rất vui vẻ và thân thiện”, anh Tuấn nói vui. 



Không chỉ anh Tuấn, mà nhiều người khi đến làm giấy tờ tại bộ phận một 

cửa của UBND phường 10 đều cảm thấy hài lòng với cách làm sáng tạo 

vì dân của cán bộ tại đây. Theo ông Đỗ Nguyễn Tuấn Kha, Phó Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 10, trong quá trình thực hiện chương 

trình cải cách hành chính và cơ chế một cửa, Đảng ủy, UBND phường đã 

tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh đội ngũ cán bộ công 

chức. Từ đó góp phần nâng cao thái độ ứng xử của cán bộ công chức với 

nhân dân, giúp người dân ngày càng hài lòng khi đến thực hiện thủ tục 

hành chính tại phường. 

Để người dân hiểu rõ hơn về quy trình phục vụ, mọi văn bản tại bộ phận 

một cửa đều niêm yết công khai danh mục, thủ tục hành chính, nguyên 

tắc tiếp khách, tiếp dân và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức để 

người dân tiện giám sát.   

Vì dân, phường còn linh hoạt nghĩ ra nhiều giải pháp hay để hỗ trợ thiết 

thực. Trong đó, hỗ trợ sửa chữa nhà ở là một trong rất nhiều cách làm 

hay của phường đã làm để thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2016-2020. Cùng con cháu quây quần bên mâm cơm, ông Triệu 

Hải Thọ (ngụ đường Lạc Long Quân) rất hạnh phúc. Hơn 70 tuổi, ước mơ 

về căn nhà khang trang của ông đã được UBND phường 10 giúp thực 

hiện. Kiếm sống bằng nghề lượm ve chai, các con và cháu cũng chỉ đi 

làm thuê để kiếm sống nên dù căn nhà đã xuống cấp nhiều năm nhưng 

gia đình ông không có khả năng sửa chữa. Từ sự hỗ trợ của các mạnh 

thường quân với số tiền hơn 44 triệu đồng, căn nhà của ông Thọ đã được 

xây sửa mới.  

Nhờ sâu sát từng hoàn cảnh các hộ nghèo và cận nghèo, cán bộ tổ tự 

quản nhận thấy để thoát nghèo thì công tác hướng nghiệp, dạy nghề và 

giới thiệu việc làm phải được thực hiện trước. Ban chỉ đạo giảm nghèo 

bền vững phường đã tạo cầu nối để các cơ sở sản xuất trên địa bàn tiếp 

nhận lao động của các hộ gia đình khó khăn để từ đó ổn định cuộc sống. 

Ngoài ra, sự trợ giúp kịp thời về nhà ở, bảo hiểm y tế, trao tặng học bổng, 

phương tiện sinh kế cũng đã giúp đời sống cho các hộ gia đình nghèo và 

cận nghèo trên địa bàn phường được nâng cao.  

Bà Trần Thị Phi Yến, Bí thư Đảng ủy phường 10, vui mừng cho biết, từ 

sự chung tay của toàn hệ thống chính trị, xã hội trên địa bàn và ý thức 

vươn lên của các hộ gia đình đã giúp phường 10 không còn hộ nghèo 

trước chuẩn 2 năm, hộ cận nghèo trước chuẩn 1 năm. 

THÁI PHƯƠNG 

 Nguồn: https://www.sggp.org.vn/dan-thich-len-phuong-650284.html 



 

 


