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1. Sử dụng mã quét QR để chống giấy phép lái xe giả 
Giấy phép lái xe mới sẽ được sử dụng in thêm hai chiều nhằm tạo 
điều kiện cho các cơ quan quản lý và lực lượng tuần tra, kiểm soát 
trong việc phát hiện các giấy phép lái xe không hợp lệ và tra cứu vi 
phạm dễ dàng. 

Theo khoản 28 Điều 1 Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT, Tổng cục Đường 
bộ Việt Nam đã có công văn yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải thực hiên 
in mã hai chiều (QR) vào giấy phép lái xe.  

Mã hai chiều (QR) để đọc, giải mã nhanh thông tin trên giấy phép lái xe và 
liên kết với hệ thống thông tin quản lý để xác minh tính xác thực và tra cứu 
thông tin của giấy phép lái xe. 

Mặt sau của giấy phép lái xe. Ảnh ĐT 

Theo Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) – 
ông Lương Duyên Thống, việc sử dụng mã QR sẽ tạo điều kiện cho các cơ 
quan quản lý và lực lượng tuần tra, kiểm soát trong việc phát hiện các giấy 
phép lái xe không hợp lệ và liên kết nhanh với cơ sở dữ liệu quản lý giấy 
phép lái xe của Tổng cục Đường bộ.  

Bên cạnh đó, phía Tổng cục Đường bộ khẳng định việc in mã hai chiều 
(QR) trên mặt sau của giấy phép lái xe được thực hiện từ 0h ngày 
1.6.2020, giấy phép lái xe in sau thời điểm trên không có mã hai chiều 
(QR) là giấy phép lái xe không hợp lệ nên đề nghị các Sở Giao thông Vận 
tải chỉ đạo cập nhật phần mềm và in giấy phép lái xe theo quy định. 



Đại diện Tổng cục Đường bộ cho biết, giấy phép lái xe trước đây được làm 
từ giấy bìa với công nghệ in, bảo mật còn lạc hậu, việc quản lý thủ công 
nên còn nhiều hạn chế, chưa hình thành hệ cơ sở dữ liệu quản lý giấy 
phép lái xe toàn quốc, người lái xe muốn đổi bằng lái xe phải đến đúng Sở 
Giao thông Vận tải trực tiếp quản lý làm thủ tục.  

Để khắc phục các tồn tại nói trên, theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, 
từ ngày 1.7.2012 đã thực hiện đổi mới giấy phép lái xe và xây dựng hệ cơ 
sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, việc cấp đổi bằng 
lái xe được thực hiện tại bất kỳ Sở Giao thông Vận tải nào thuận tiện nhất 
cho người lái xe.  

Giấy phép lái xe mới có kích thước nhỏ gọn phù hợp với tiêu chuẩn quốc 
tế, làm bằng vật liệu PET. Đảm bảo độ bền cơ học, chịu ẩm, chịu nhiệt phù 
hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường, có tính năng bảo mật cao, ảnh của 
người lái xe được in trực tiếp trên giấy phép lái xe, sử dụng công nghệ IPI 
mã hóa thông tin ẩn trên ảnh của người lái xe. Các thông tin này được hiển 
thị dưới kính giải mã đơn giản và tiện dụng đối với lực lượng tuần tra kiểm 
soát, trên Giấy phép lái xe có hoa văn bảo mật và tem chống làm giả…  

Việc cấp giấy phép lái xe mới và thực hiện quản lý giấy phép lái xe theo hệ 
cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc tạo điều kiện 
để lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của ngành công an và cơ 
quan, doanh nghiệp sử dụng người lái xe dễ dàng cập nhật, khai thác, truy 
cập vào cổng thông tin điện tử về giấy phép lái xe của Tổng cục Đường bộ 
Việt Nam để xác thực và theo dõi vi phạm của người lái xe khi cần. 

Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/su-dung-ma-quet-qr-de-chong-giay-phep-
lai-xe-gia-811103.ldo 

 

2. Cân nhắc kỹ quy định về chứng chỉ lái xe kinh 
doanh vận tải 
Theo quy định tại Điều 103 dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa 
đổi) ngày 31-5-2020, chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải 
bằng xe ô tô chỉ cấp cho người có giấy phép lái xe (các hạng B, C1, C, 
D1, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE) để lái xe kinh doanh vận tải. 

Cụ thể, người có nhu cầu được cấp chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh 
vận tải phải được đào tạo nghiệp vụ vận tải và kỹ năng lái xe an toàn tại 
các cơ sở đào tạo lái xe theo nội dung và chương trình quy định. Chứng 
chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp 
và không còn giá trị sử dụng trong thời gian chứng chỉ hành nghề lái xe 



kinh doanh vận tải bị thu hồi hoặc tước quyền sử dụng. Việc kiểm tra để 
cấp chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải phải thực hiện tại các 
trung tâm sát hạch lái xe. Chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải 
được cấp lại trong trường hợp bị mất, bị hỏng. 

Sau khi có thông tin trên, nhiều ý kiến cho rằng, đề xuất này chỉ tạo thêm 
gánh nặng về thủ tục hành chính, chỉ mang tính hình thức đối phó hơn là 
để bảo đảm an toàn; chứng chỉ này có thời hạn; khi hết thời hạn thì phải 
xin lại, lại thêm thủ tục hành chính và dễ làm tăng thủ tục xin-cho không 
cần thiết, nguy cơ trùng lặp về nội dung đào tạo giấy phép lái xe. Lái xe 
kinh doanh vận tải hay lái xe không kinh doanh vận tải thì đều phải bảo 
đảm yếu tố an toàn theo mục tiêu này. Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam (VCCI), nêu quan điểm trong văn bản góp ý với dự thảo Luật 
Giao thông đường bộ gửi Bộ Giao thông vận tải: “Yêu cầu người lái xe đã 
có giấy phép lái xe phải có thêm chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh 
vận tải là chưa hợp lý, tạo gánh nặng về thủ tục, chi phí và thời gian của lái 
xe hoặc doanh nghiệp, khi phải trải qua hai lần đào tạo, hai lần cấp giấy 
phép. Đề nghị bỏ quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề”. 

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến đồng tình với đề xuất trên và cho rằng: 
Chứng chỉ này là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho chính người lái, 
người tham gia giao thông khác cũng như tăng hiệu quả quản lý. Ngoài ra, 
kinh doanh vận tải yêu cầu điều kiện khó hơn và phức tạp hơn rất nhiều so 
với lái xe cá nhân thông thường, như: Thời gian lái xe trên đường nhiều 
hơn, chở nhiều người hơn, cần có một số kỹ năng và nghiệp vụ riêng... 
Một số ý kiến khác nêu quan điểm, đã kinh doanh vận tải thì phải quản lý 
an toàn. Trong đó, cần phải giám sát hành trình, giám sát hành vi của lái xe 
thật chặt chẽ để bảo đảm an toàn và nên sử dụng công nghệ để nâng cao 
hiệu quả quản lý, giám sát. 

Trước nhiều ý kiến trái chiều nêu trên, Bộ Giao thông vận tải cần cần nhắc 
thật kỹ quy định về chứng chỉ lái xe kinh doanh vận tải trước khi trình dự 
thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) để tránh tạo thêm các giấy phép 
con, thủ tục hành chính rườm rà nhưng vẫn thuận tiện cho quản lý, giám 
sát, bảo đảm an toàn giao thông. 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/can-nhac-ky-quy-dinh-
ve-chung-chi-lai-xe-kinh-doanh-van-tai-622457 

 

 



3. Hàng trăm dự án nhà ở ách tắc vì chờ thủ tục cả 
năm trời 
Tổng thời gian thực hiện các thủ tục hành chính đối với dự án nhà ở 
có quỹ đất hỗn hợp có thể mất hơn 1,5 năm với điều kiện phải trả hồ 
sơ đúng hạn. 

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết tại TP.HCM hiện có 126 
dự án nhà ở thương mại có quỹ đất hỗn hợp, phải chuyển mục đích sử 
dụng đất đang bị ách tắc thủ tục đầu tư xây dựng. Nếu tính cả các dự án 
chưa trình duyệt thì theo HoREA, số lượng dự án bị ngừng triển khai còn 
nhiều hơn. Điều này làm cho nguồn cung dự án và nguồn cung nhà ở bị 
sụt giảm rất lớn, dẫn đến giá nhà tăng do cung ít, cầu nhiều và làm giảm 
nguồn thu ngân sách nhà nước. 

Thủ tục dự án nhà ở mất 1,5 năm  

Theo HoREA, vướng mắc này cũng xảy ra tại các tỉnh, thành phố khác. 
Hiện nay, có địa phương yêu cầu doanh nghiệp phải hoàn thành nộp tiền 
sử dụng đất dự án nhà ở rồi mới được công nhận chủ đầu tư, cấp giấy 
phép xây dựng và mới được khởi công xây dựng. Việc này làm cho dự án 
bị kéo dài thời gian thực hiện, làm tăng giá thành, dẫn đến tăng giá bán, 
mà cuối cùng người mua nhà phải gánh chịu.  

Trong khi đó, theo HoREA, pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh 
doanh bất động sản, chỉ quy định chủ đầu tư dự án phải hoàn thành nộp 
tiền sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính với nhà nước trong hai trường hợp 
là trước khi lập thủ tục xin cấp sổ đỏ dự án và trước khi bán nhà ở có sẵn, 
hoặc bán nhà ở hình thành trong tương lai.    

HoREA lấy ví dụ một dự án nhà ở thương mại điển hình là dự án nhóm A, 
có công trình cấp I, quy mô dự án dưới 20 ha, tổng vốn đầu tư dưới 5.000 
tỉ đồng. Dự án này hoàn toàn thuộc thẩm quyền của UBND TP quyết định 
đầu tư (loại dự án này chiếm đa số trong các dự án nhà ở), áp dụng theo 
trình tự thủ tục do Sở Xây dựng đề xuất. Cụ thể, thời gian thực hiện 
các thủ tục hành chính gồm: bước 1, lập thủ tục quyết định chủ trương đầu 
tư mất 35 ngày. Bước 2, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 là 75 ngày.  

Bước 3, lập thủ tục giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tiếp đến 
thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, hiện chưa đề xuất thời gian. Bước 4 là thủ tục 
công nhận chủ đầu tư dự án mất 22 ngày. 

Bước 5, khâu chấp thuận đầu tư dự án, đối với dự án có quy mô dưới 20 
ha chờ 45 ngày. Bước 6, thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở dự án nhóm A 



30 ngày. Cuối cùng, khâu thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình cấp I chờ 
tiếp 40 ngày.  

Như vậy, thời gian thực hiện trình tự thủ tục theo Sở Xây dựng đề xuất với 
điều kiện phải trả hồ sơ đúng hạn thì phải mất tổng cộng 247 ngày làm 
việc, tương đương 50 tuần và chưa tính 14 ngày nghỉ lễ, Tết. 

 
Chủ đầu tư phải mất rất nhiều thời gian chờ đợi làm thủ tục dự án. Ảnh 

minh họa: QH 

“Xin được lưu ý, tổng thời gian nêu trên lại chưa bao gồm thời gian thực 
hiện các thủ tục hành chính tại Sở TN&MT, Sở Tài chính và Cục Thuế 
thành phố, do các cơ quan này chưa đề xuất thời gian. Bên cạnh đó, đối 
với các dự án nhà ở có quy mô lớn hơn, thuộc trường hợp phải xin ý kiến 
Bộ Xây dựng, hoặc thuộc thẩm quyền của Chính phủ, thì thời gian thực 
hiện các thủ tục chắc chắn sẽ lâu hơn” - Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch 
HoREA phân tích. 

Ông Châu nhận định, thời gian để thực hiện chín thủ tục hành chính của Sở 
TN&MT, Sở Tài chính và Cục Thuế cộng lại cũng phải mất nhiều tháng.  

Nếu cộng thêm với thời gian 247 ngày làm việc đã được xác định nêu trên, 
thì tổng thời gian thực hiện các thủ tục hành chính đối với dự án nhà ở có 
quỹ đất hỗn hợp có thể lên đến trên dưới 1,5 năm với điều kiện phải trả hồ 
sơ đúng hạn. 

Cần quy trình chuẩn rút ngắn thủ tục 



Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, cho biết trước đó, hiệp hội đã có 
văn bản đề xuất lên UBND TP.HCM về quy trình 5 bước đối với dự án nhà 
ở có quỹ đất hỗn hợp.  

Bước 1, lập thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư. Bước 2, lập quy hoạch 
chi tiết tỷ lệ 1/500. 

Bước 3, lập thủ tục giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Bước 4, 
chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, công nhận chủ đầu tư, 
thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp giấy phép xây 
dựng và được khởi công xây dựng công trình trong dự án. 

 
HoREA kiến nghị cần có quy trình chuẩn về đầu tư xây dựng đối với dự án 

nhà ở có quỹ đất hỗn hợp. Ảnh minh họa: QH 

Bước 5, xác định nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất dự án, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với 
đất. Chủ đầu tư được bán nhà ở xây sẵn hoặc bán nhà ở hình thành trong 
tương lai. 

Vì vậy HoREA đã có văn bản gửi đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ 
Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành rà soát và hướng dẫn ban hành quy 
trình chuẩn về đầu tư xây dựng, đối với các dự án nhà ở có quỹ đất hỗn 
hợp, phải chuyển mục đích sử dụng đất, để thống nhất thực hiện trong cả 
nước. 

Nguồn: https://plo.vn/bat-dong-san/hang-tram-du-an-nha-o-ach-tac-vi-cho-
thu-tuc-ca-nam-troi-917374.html 



4. Hơn 3 triệu hồ sơ thực hiện qua Cơ chế một cửa 
quốc gia 
Tính đến ngày 15/5, đã có 13 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc 
gia với 198 thủ tục hành chính. Tổng số hồ sơ hành chính được xử lý 
trên Cổng thông tin một cửa quốc gia đạt xấp xỉ 3,07 triệu bộ hồ sơ, 
với hơn 38.400 doanh nghiệp. 

 

Khoảng 3 triệu bộ hồ sơhành chính đã được xử lý trên Cổng thông tin một 
cửa quốc gia 

Dẫn thông tin từ Tổng cục Hải quan - cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo 
quốc gia về Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN 
(ASW) và tạo thuận lợi thương mại, báo Hải quan cho biết, tính đến 15/5, 
đã có 13 bộ, ngành kết nối NSW với 198 thủ tục hành chính.  

Tổng số hồ sơ hành chính được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc 
gia đạt xấp xỉ 3,07 triệu bộ hồ sơ, với hơn 38.400 doanh nghiệp. 

Về triển khai ASW, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã kết nối chính thức 
ASW để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 
nước thành viên ASEAN. Từ khi triển khai (1/1/2018) đến ngày 15/5, tổng 
số C/O Việt Nam nhận được từ các nước ASEAN là 213.827, tổng số C/O 
Việt Nam gửi đi các nước ASEAN là 375.473. 



Ngoài kết nối thủ tục mới và đảm bảo vận hành hệ thống, Tổng cục Hải 
quan đang tích cực hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định của 
Chính phủ về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chính phủ 
với các bên liên quan thông qua NSW trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá 
cảnh hàng hóa. 

Cùng với đó là hoàn thiện 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. 

Một văn bản khác đang được cơ quan này xây dựng là quyết định sửa đổi, 
bổ sung Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai NSW, ASW, cải cách 
công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và 
tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020. 

Đối với kết nối cơ chế một cửa với đối tác ngoài ASEAN, Bộ Tài chính 
đang phối hợp với các bộ, ngành tiến hành đàm phán để hoàn thiện các 
nghị định thư, thống nhất yêu cầu kỹ thuật và xây dựng hệ thống để trao 
đổi thông tin tờ khai hải quan, chứng nhận xuất xứ với Liên minh kinh tế Á 
- Âu; đàm phán để trao đổi thông tin C/O điện tử với Hàn Quốc, chứng 
nhận kiểm dịch điện tử với New Zealand./. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Hon-3-trieu-ho-so-thuc-hien-qua-Co-
che-mot-cua-quoc-gia/397575.vgp 

 

5. 100% các doanh nghiệp muốn cải cách thủ tục hành 
chính 
Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Cảnh Hồng - Tổng Giám đốc Công ty 
Eurowindow khi nói về những khó khăn đang cản bước doanh nghiệp 
bất động sản bước vào vận hội mới sau dịch. 

Tại buổi Tọa đàm "Thăng trầm bất động sản 2010 - 2020 và những xu 
hướng sắp tới" diễn ra mới đây, ông Nguyễn Cảnh Hồng - Tổng Giám đốc 
Công ty Eurowindow đã chia sẻ bảng khảo sát các vấn đề mà doanh 
nghiệp bất động sản quan tâm.  

Theo đó, ông Hồng cho hay, 100% các doanh nghiệp được khảo sát cho 
rằng thủ tục hành chính là vấn đề hàng đầu. Ngoài ra, các chính sách, điều 
luật còn chưa thống nhất và đồng bộ cũng được 81% doanh nghiệp cho là 
điều bất cập. 



“Doanh nghiệp đang có một số vấn đề vướng mắc như việc tiếp cận đất 
đai và cải tạo mặt bằng. Số lượng dự án được phê duyệt trong thời gian 
vừa qua rất ít. Ngoài ra, vấn đề tài chính, đặc biệt là Thông tư 22 của Ngân 
hàng Nhà nước đang tạo ra những khó khăn về dòng tiền để doanh nghiệp 
triển khai dự án”, ông Hồng nói.  

Bà Hà Thị Thu Thanh - Chủ tịch Deloitte Việt Nam cũng nhận định, đã đủ 
một chu kỳ 10 năm để thị trường có sự thay đổi nhưng còn kẹt ở vấn đề 
pháp lý chồng lấn. 

"Covid-19 khiến chúng ta nghĩ nhiều đến việc thay đổi, phục hồi nhưng còn 
có quá nhiều vướng mắc pháp lý trong dự án từ giải phóng mặt bằng, quy 
hoạch, thiết kế... Khi tư vấn cho doanh nghiệp về các hoạt động phát hành 
trái phiếu, huy động vốn, có rất nhiều điều luật về luật bất động sản, luật 
nhà ở... bị vênh. Đây là rào cản với các doanh nghiệp địa ốc", bà Thanh 
nói. 

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch 
Tập đoàn TTC cho biết thêm, về tài chính cho các doanh nghiệp bất động 
sản, ngoài đến từ nguồn ngân hàng hỗ trợ, còn có thị trường vốn về chứng 
khoán và trái phiếu. Tuy nhiên, nguồn vốn này sẽ khó khăn hơn khi Ngân 
hàng Nhà nước siết chặt hơn trong thời gian tới, điều này sẽ ảnh hưởng 
rất lớn đến nguồn vốn để phát triển dự án của các doanh nghiệp. 

Nhưng đại diện doanh nghiệp này cũng nhìn nhận, ngoài vấn đề tài chính, 
yếu tố pháp lý, thủ tục đầu tư dự án đang gây cản trở nhiều nhất. “Để có 
một khu đất xây dựng dự án nhà ở hiện tại rất khó. Muốn một khu đất 
100% đất ở là rất khó và tốn kém nhiều chi phí, thời gian làm thủ tục giấy 
tờ...”, ông Đặng Hồng Anh nói.  

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC cũng cho rằng, hai năm trở 
lại đây, FLC đặc biệt quan tâm đến tính pháp lý. Theo ông, các sự cố xảy 
ra trong lĩnh vực bất động sản xuất phát từ vấn đề pháp lý chứ không phải 
doanh nghiệp tạo ra. 

“Luật pháp đi theo thị trường nhưng lại chậm trễ khi tạo khung pháp lý cho 
nhà đầu tư, người đầu tư. Có dự án hàng trăm héc-ta xây xong rồi nhưng 
đầu tiên bảo đấu thầu, làm xong rồi lại bảo đấu giá. Mỗi dự án bước vào thi 
công mất 3 năm thuận buồm xuôi gió mới có thể làm được. 

Như tại FLC Sầm Sơn, cách đây 6 năm vẫn là khu đầm lầy, vừa làm vừa 
hoàn thiện thủ tục hồ sơ, tại Bình Định lần đầu tiên tôi đặt chân đến cũng là 
ngày khởi công, rất nhiều thứ trong một. Sầm Sơn và Quy Nhơn đều 11 
tháng còn bây giờ với cơ chế chính sách không cho vừa làm vừa hoàn 
thiện thủ tục thì ít nhất 3 năm mới dám khởi công vì chờ quy hoạch chung 



của tỉnh, nếu có sân golf phải xin ý kiến của các bộ, ngành… Nếu pháp lý 
có được sự hỗ trợ, xây dựng chính sách tạo thuận lợi thì doanh nghiệp sẽ 
không đối mặt với nhiều khó khăn”, ông Quyết nói và nhấn mạnh thêm: 
"Giờ đến tỉnh đầu tư, nếu nghe chủ tịch tỉnh nói đảm bảo hết vấn đề pháp 
lý thì chúng tôi nhận, còn không thì dẫu đất vàng cũng không nhận, vì nhận 
làm gì, có bán được đâu".  

Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng cho rằng, giải 
quyết các vấn đề thủ tục, cấp phép đầu tư với doanh nghiệp bất động sản 
ở thời điểm hiện tại "còn quý hơn vàng".  

"Vị trí vàng, vị trí đẹp đến đâu mà để cả chục năm thì vẫn lỗ vốn", ông 
Dũng nói.  

Bên cạnh đó, ông Dũng cho biết, nhiều người nghĩ đầu tư bất động sản lợi 
nhuận rất cao, nhưng thực tế không phải như vậy. Cơ chế chính sách thủ 
tục đang kìm hãm sự phát triển thị trường bất động sản. 

Do đó, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho rằng, nếu không vướng 
mắc pháp lý thì tiến độ xây dựng, tiến độ dự án sẽ nhanh hơn rất nhiều.  

"Tôi muốn thủ tục hành chính ngắn gọn lại trong vòng một năm thôi. Chính 
sách của Chính phủ phải cập nhật với thị trường từng năm để có thể điều 
chỉnh kịp thời. Nếu nhu cầu thay đổi thì Chính phủ cũng phải linh hoạt thay 
đổi. Quy luật cung cầu của thị trường phải áp dụng triệt để trong lĩnh vực 
bất động sản", ông Dũng nhấn mạnh. 

Nói về tầm quan trọng của việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động 
sản, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đón đầu những cơ hội phát triển 
mới từ chuỗi cung ứng toàn cầu, ông Đặng Hồng Anh cho hay, bất động 
sản là lĩnh vực rất đặc thù, bởi vì xu hướng phát triển của nó sẽ kéo theo 
xu hướng phát triển của rất nhiều ngành hàng, lĩnh vực khác của nền kinh 
tế.  

“Do đó, vực dậy bất động sản hiện nay không chỉ là mối quan tâm của 
doanh nghiệp bất động sản, mà còn là mối quan tâm chung của cả xã hội, 
có tác động lớn đến tốc độ phục hồi nền kinh tế nói chung”, Chủ tịch Hội 
Doanh nhân trẻ Việt Nam khẳng định.  

Nguồn: http://reatimes.vn/100-cac-doanh-nghiep-muon-cai-cach-thu-tuc-
hanh-chinh-20200607154119106.html 

 

 



6. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 đã tăng gấp 
đôi so cùng kỳ năm ngoái 
Tỷ lệ dịch vụ công được các bộ, ngành, địa phương cung cấp trực tuyến 
mức 4 đã đạt gần 14%, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Song kết 
quả này vẫn còn xa mục tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4 trong 
năm 2020. 

Bộ TT&TT đã xác định rõ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một trong 
những chỉ số đo lường quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử, khi 
lấy người dân là trung tâm, là đối tượng phục vụ của các cơ quan nhà 
nước. 

Dịch vụ công trực tuyến phải được cung cấp đến mọi người dân, mọi lúc, 
mọi nơi, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, làm cho hoạt động của các 
cơ quan nhà nước được minh bạch, hiệu quả. Từ đó góp phần phòng 
chống tham nhũng, cải cách hành chính toàn diện. 

 

Tính đến tháng 5/2020, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đang 
được các bộ, ngành, địa phương cung cấp cho người dân, doanh nghiệp 

là gần 17.000 dịch vụ (Ảnh: M.Quyết) 



Thời gian vừa qua, theo đánh giá của Bộ TT&TT, nhiều bộ, ngành, địa 
phương đã nỗ lực triển khai các giải pháp đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến và các ứng dụng giúp giảm tải cho Trung tâm hành chính công 
ngay trong thời gian dịch bệnh. 

Thông kê của Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT cho hay, tính đến tháng 5/2020, 
tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đang được các bộ, ngành, địa 
phương cung cấp cho người dân, doanh nghiệp là hơn 56.000 dịch vụ, 
trong đó số dịch vụ công trực tuyến mức 4 là gần 17.000. Tỷ lệ dịch vụ 
công trực tuyến mức 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến là 25,62%. 

Nhiều dịch vụ công trực tuyến được cung cấp mức độ cao đã phát huy 
hiệu quả rõ rệt như dịch vụ về thuế, hải quan (Bộ Tài chính); các dịch vụ 
ngành bảo hiểm (Bảo hiểm xã hội Việt Nam); dịch vụ cấp thị thực điện tử, 
cấp hộ chiếu phổ thông (Bộ Công an); hay dịch vụ cấp chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa (Bộ Công Thương). 

Đáng chú ý, thời gian qua, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 được các 
bộ, ngành, địa phương cung cấp cho người dân, doanh nghiệp đã liên tục 
tăng, từ mức 4,55% năm 2018 lên 10,76% năm 2019; đạt gần 14% vào 
tháng 5/2020, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước (khoảng 7%). Tuy 
nhiên, con số này vẫn còn khoảng cách lớn so với mục tiêu Thủ tướng 
Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần đạt được trong năm 
2020 là 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4. 

Đến nay, mới chỉ có 13 bộ, ngành, địa phương hoàn thành chỉ tiêu cung 
cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4 gồm có 6 bộ, ngành: KH&ĐT, Nội 
vụ, Tài chính, TT&TT, Giao thông vận tải, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 7 
tỉnh, thành phố: An Giang, Đà Nẵng, Lào Cai, Lạng Sơn, Thừa Thiên - 
Huế, Tiền Giang và Nam Định. 

Thực hiện vai trò điều phối phát triển Chính phủ điện tử nói chung và thúc 
đẩy phát triển dịch vụ công trực tuyến nói riêng, từ đầu năm 2020 đến nay, 
Bộ TT&TT đã liên tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4. 

Đơn cử như, ngày 19/3/2020, Bộ TT&TT đã có công văn 929 đề nghị các 
bộ, ngành, địa phương triển khai các biện pháp quyết liệt để cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến. Tiếp đó, vào ngày 11/5/2020, Bộ TT&TT có văn bản 
1718 thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương triển khai kết luận của Thủ 
tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến ngày 12/2 của Ủy ban quốc gia về 
Chính phủ điện tử, trong đó cũng nhấn mạnh việc cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến mức 4. 



Cụ thể, Bộ TT&TT đề nghị các bộ, ngành, địa phương tận dụng ngay các hệ 
thống thông tin sẵn có, chủ động bố trí, huy động nguồn lực tại chỗ để bảo 
đảm khả năng sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức 3,4 của tất cả các 
thủ tục hành chính. Trên cơ sở đó, từng bước có lộ trình nâng cấp, phát triển 
hệ thống thông tin để xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường mạng. 

Cùng với đó, các bộ, tỉnh cũng được đề nghị tập trung triển khai, ưu tiên 
nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 
trong năm 2020. Thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên 
thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo Quyết định 411 ngày 
24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công 
tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 bảo đảm 
đúng tiến độ, chất lượng. 

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một 
cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh tuân thủ Thông tư 22 ngày 31/12/2019 của B Bộ 
TT&TT quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ 
công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; Thông tư 18 
ngày 25/12/2019 của Bộ TT&TT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia 
với Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh 
và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành" (QCVN 120:2019/BTTTT). 
Thời gian cần hoàn thành là tháng 9/2020. 

Nhằm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo hướng lấy người 
dùng làm trung tâm, Bộ TT&TT còn đề nghị các bộ, ngành, địa phương 
thực hiện kết nối Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử 
cấp bộ, cấp tỉnh với một số hệ thống thông tin như: Hệ thống thu thập, 
đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến của Bộ TT&TT 
phục vụ việc đánh giá hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo quy 
định tại Thông tư 22/2019/TT-BTTTT; 

Hệ thống của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) để phục vụ 
triển khai Quyết định 45 ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 
bưu chính công ích; Hệ thống hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến 
toàn quốc do Bộ TT&TT quản lý để hỗ trợ thanh toán, đối soát thanh toán 
trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính; Hệ thống 
định danh và xác thực điện tử quốc gia do Bộ TT&TT quản lý nhằm định 
danh và xác thực người dân, doanh nghiệp trong giao dịch điện tử với các 
cơ quan nhà nước. 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/ty-le-dich-vu-cong-
truc-tuyen-muc-4-da-tang-gap-doi-so-cung-ky-nam-ngoai-647293.html 



7. Sáp nhập cảng vụ hàng hải, thủ tục cho tàu ra vào 
cảng biển có thay đổi? 
Đại diện Cục Hàng hải vừa có ý kiến liên quan đến vấn đề thực hiện 
thủ tục hành chính cho tàu hoạt động sau khi sáp nhập một số 
CVHH... 

Sau khi sáp nhập một số CVHH, việc giải quyết thủ tục hành chính cho tàu 
vào, rời cảng làm hàng sẽ vẫn được giữ nguyên theo quy trình hiện nay - 

Ảnh minh họa 

Liên quan đến vấn đề sáp nhập một số cảng vụ hàng hải (CVHH) từ ngày 
1/10 tới đây, chiều nay (8/6), đại diện Cục Hàng hải VN cho biết, sự thay 
đổi trong công tác sáp nhập chỉ là thay đổi cơ quan quản lý vùng nước 
cảng biển, quy trình thực hiện thủ tục hành chính cho tàu, thuyền vào, rời 
cảng biển của doanh nghiệp vận tải vẫn được giữ nguyên như hiện nay.  

“Thủ tục hành chính không quy định cho từng cảng vụ mà quy định chung 
theo một khung. Doanh nghiệp vận tải biển sẽ không gặp bất cứ vấn đề 
phát sinh thủ tục nào khi thực hiện trên cổng thông tin một cửa Quốc gia 
hoặc tại trụ sở cảng vụ (đối với trường hợp làm thủ tục giấy như loại hình 
VR-SB) sau khi công tác sáp nhập của các cảng vụ hoàn tất”, đại diện này 
nói.  

Trao đổi với Báo Giao thông, đại diện CVHH TP Hồ Chí Minh và CVHH 
Thái Bình cũng khẳng định, sau sáp nhập, các đơn vị này sẽ tiến hành thay 
đổi một số thông tin liên quan đến đơn vị quản lý trên Cổng thông tin một 
cửa Quốc gia để phù hợp với phạm vi vùng nước cảng biển mới được điều 
chỉnh. Trụ sở của các cảng vụ cũ như: CVHH Nam Định, CVHH Mỹ Tho,... 



vẫn được giữ nguyên làm đại diện ở địa phương để tạo thuận lợi, tiết kiệm 
thời gian cho doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục. 

Trước đó, trong tháng 4/2020, Bộ GTVT đã ban hành hàng loạt quyết định 
về việc tổ chức, sáp nhập hệ thống cảng vụ hàng hải trên cả nước từ ngày 
1/10/2020.  

Trong đó, khu vực hàng hải Ninh Cơ (thuộc CVHH Nam Định) được bổ 
sung vào phạm vi quản lý của CVHH Thái Bình; Bổ sung khu vực hàng hải 
Long An vào phạm vi quản lý của CVHH TP Hồ Chí Minh; Bổ sung khu vực 
hàng hải Tiền Giang, Bến Tre và khu vực hàng hải Vĩnh Long vào phạm vi 
quản lý của CVHH Đồng Tháp; Bổ sung khu vực hàng hải Năm Căn và khu 
vực hàng hải dầu khí ngoài khơi mỏ Sông Đốc (thuộc CVHH Cà Mau) vào 
phạm vi quản lý của CVHH Kiên Giang. 

Với sự sắp xếp trên, số lượng CVHH trực thuộc Cục Hàng hải VN sẽ được 
rút ngắn từ 25 cảng vụ xuống còn 22 cảng vụ. 

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/sap-nhap-cang-vu-hang-hai-thu-tuc-
cho-tau-ra-vao-cang-bien-co-thay-doi-d468089.html 

 

8. Cân nhắc kỹ quy định về chứng chỉ lái xe kinh 
doanh vận tải 
Theo quy định tại Điều 103 dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa 
đổi) ngày 31-5-2020, chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải 
bằng xe ô tô chỉ cấp cho người có giấy phép lái xe (các hạng B, C1, C, 
D1, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE) để lái xe kinh doanh vận tải. 

Cụ thể, người có nhu cầu được cấp chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh 
vận tải phải được đào tạo nghiệp vụ vận tải và kỹ năng lái xe an toàn tại 
các cơ sở đào tạo lái xe theo nội dung và chương trình quy định. Chứng 
chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp 
và không còn giá trị sử dụng trong thời gian chứng chỉ hành nghề lái xe 
kinh doanh vận tải bị thu hồi hoặc tước quyền sử dụng. Việc kiểm tra để 
cấp chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải phải thực hiện tại các 
trung tâm sát hạch lái xe. Chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải 
được cấp lại trong trường hợp bị mất, bị hỏng. 

Sau khi có thông tin trên, nhiều ý kiến cho rằng, đề xuất này chỉ tạo thêm 
gánh nặng về thủ tục hành chính, chỉ mang tính hình thức đối phó hơn là 
để bảo đảm an toàn; chứng chỉ này có thời hạn; khi hết thời hạn thì phải 
xin lại, lại thêm thủ tục hành chính và dễ làm tăng thủ tục xin-cho không 
cần thiết, nguy cơ trùng lặp về nội dung đào tạo giấy phép lái xe. Lái xe 



kinh doanh vận tải hay lái xe không kinh doanh vận tải thì đều phải bảo 
đảm yếu tố an toàn theo mục tiêu này. Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam (VCCI), nêu quan điểm trong văn bản góp ý với dự thảo Luật 
Giao thông đường bộ gửi Bộ Giao thông vận tải: “Yêu cầu người lái xe đã 
có giấy phép lái xe phải có thêm chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh 
vận tải là chưa hợp lý, tạo gánh nặng về thủ tục, chi phí và thời gian của lái 
xe hoặc doanh nghiệp, khi phải trải qua hai lần đào tạo, hai lần cấp giấy 
phép. Đề nghị bỏ quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề”. 

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến đồng tình với đề xuất trên và cho rằng: 
Chứng chỉ này là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho chính người lái, 
người tham gia giao thông khác cũng như tăng hiệu quả quản lý. Ngoài ra, 
kinh doanh vận tải yêu cầu điều kiện khó hơn và phức tạp hơn rất nhiều so 
với lái xe cá nhân thông thường, như: Thời gian lái xe trên đường nhiều 
hơn, chở nhiều người hơn, cần có một số kỹ năng và nghiệp vụ riêng... 
Một số ý kiến khác nêu quan điểm, đã kinh doanh vận tải thì phải quản lý 
an toàn. Trong đó, cần phải giám sát hành trình, giám sát hành vi của lái xe 
thật chặt chẽ để bảo đảm an toàn và nên sử dụng công nghệ để nâng cao 
hiệu quả quản lý, giám sát. 

Trước nhiều ý kiến trái chiều nêu trên, Bộ Giao thông vận tải cần cần nhắc 
thật kỹ quy định về chứng chỉ lái xe kinh doanh vận tải trước khi trình dự 
thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) để tránh tạo thêm các giấy phép 
con, thủ tục hành chính rườm rà nhưng vẫn thuận tiện cho quản lý, giám 
sát, bảo đảm an toàn giao thông. 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/can-nhac-ky-quy-dinh-
ve-chung-chi-lai-xe-kinh-doanh-van-tai-622457 

 

9. Chứng thực bản sao điện tử trên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia: Điều đáng mừng 
Từ ngày 1/7 tới, dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên 
Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ khai trương và triển khai đồng loạt 
trên toàn quốc. Đây được nhận định là một bước tiến lớn trong xây 
dựng Chính phủ điện tử, giúp người dân, DN thực hiện hoàn toàn 
trên môi trường điện tử. Thông tin đáng mừng này đang nhận được 
nhiều sự quan tâm của người dân, bởi có lẽ bất cứ ai, từ lúc đi học 
đến quá trình công tác, cũng nhiều lần phải sử dụng đến dịch vụ này. 

Nhìn từ thực tế, nhu cầu về chứng thực, công chứng giấy tờ của người 
dân rất lớn. Bất cứ một bộ hồ sơ gì, từ đơn giản như xin đi học, đi làm… 



đều kèm theo rất nhiều thứ giấy tờ cần chứng thực. Chưa kể đến việc, 
trong thời gian qua, tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao chứng thực 
khi thực hiện thủ tục hành chính còn khá phổ biến ở nhiều cấp, nhiều 
ngành. Một số cơ quan tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính còn tự đặt 
ra thời hạn sử dụng bản sao có chứng thực kiểu không tiếp nhận bản sao 
đã được chứng thực quá 6 tháng. Từ đó, không chỉ làm phát sinh chi phí 
cho người dân mà còn làm gia tăng áp lực cho các cơ quan thực hiện 
chứng thực 

 Ảnh minh họa 

Việc cải cách thủ tục hành chính và tiến tới thực hiện thủ tục hành chính 
trên môi trường điện tử là điều nhiều người dân rất mong đợi. Người dân 
cũng mong đợi việc cải cách này sẽ giảm bớt được phiền hà, giảm bớt 
được thời gian đi lại và đáp ứng được các yêu cầu về các dịch vụ công 
một cách tốt hơn. Theo thông tin được phát đi, dịch vụ mới này sẽ cung 
cấp tiện ích đặt lịch hẹn với người dân, DN đến thực hiện chứng thực, giúp 
giảm thời gian chờ đợi khi thực hiện thủ tục. Với quy định bản sao điện tử 
được chứng thực từ bản chính, như vậy, người dân, DN cũng có thể thực 
hiện trực tuyến hoàn toàn đối với đa số các thủ tục hành chính đã được 
cung cấp trên môi trường điện tử, loại bỏ tình trạng phải nộp bản sao 
chứng thực hoặc xuất trình bản giấy để xác minh lại hồ sơ hiện nay. 

Điều đặc biệt nữa là bản sao chứng thực điện tử được ký số và đóng dấu 
bảo đảm tính nguyên vẹn, chính xác và có thể sử dụng lại nhiều lần. Bởi 
theo như số liệu của Bộ Tư pháp, trong năm 2019, số lượng bản sao 
chứng thực được thực hiện là trên 102 triệu bản, nếu sử dụng lại được 



30% kết quả chứng thực, chi phí xã hội đã tiết kiệm được là 428,4 tỷ 
đồng/năm. Đây quả là con số không nhỏ. 

Như vậy, rõ ràng việc cấp bản sao điện tử và chứng thực bản sao điện tử 
sẽ rất giúp ích, tiết kiệm cho người dân khi đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, để 
thực hiện được việc này, trước hết cần phải đồng bộ và liên thông được hệ 
thống dữ liệu giữa các cơ quan. Cùng với đó, đây là những quy định mới, 
người dân sẽ không khỏi bỡ ngỡ khi tiếp cận và thực hiện. Do đó, rất cần 
các cơ quan chức năng hướng dẫn người dân sử dụng như thế nào cho 
hiệu quả, thông tin về giá trị pháp lý... của những loại giấy tờ này. Nâng 
cao được chất lượng phục vụ công vụ, bảo đảm được yêu cầu, công việc 
của người dân thì chính sách rất đáng mừng này mới thực sự đi vào cuộc 
sống. 

Nguồn: http://kinhtedothi.vn/chung-thuc-ban-sao-dien-tu-tren-cong-dich-vu-
cong-quoc-gia-dieu-dang-mung-386444.html 

 

10. Tiến tới chỉ cần 1 thẻ thanh toán mọi dịch vụ 
Để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, ông Trần Công Quỳnh 
Lân - phó tổng giám đốc VietinBank - cho hay ngân hàng này đã tham 
gia thanh toán những dịch vụ hành chính công, và đưa ra những kiến 
nghị và giải pháp cho vấn đề này. 

"Tại sao các ngành không có cơ chế phối hợp để liên thông dữ liệu và tích 
hợp thành một loại thẻ và có thể thanh toán các lĩnh vực giao thông, y tế, 
giáo dục, bảo hiểm… thay vì có 5-7 chiếc thẻ khác nhau?  

Ông Trần Công Quỳnh Lân (phó tổng giám đốc VietinBank) 

Ông Lân nói: 

- Với nền tảng công nghệ hiện đại và kinh nghiệm thực tiễn triển khai giải 
pháp thanh toán ứng dụng công nghệ cao cho các đơn vị hành chính công 
như Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan..., VietinBank 
được lựa chọn là một trong những ngân hàng thương mại tiên phong phối 
hợp cùng Văn phòng Chính phủ, Cục Cảnh sát giao thông, VNPT xây dựng 
giải pháp thanh toán trực tuyến dịch vụ thu phạt xử lý vi phạm giao thông, 
phí, lệ phí, thuế trên Cổng dịch vụ công quốc gia từ ngày 13-3. 

Với giải pháp này, người dân không phải đến Kho bạc Nhà nước nộp tiền 
phạt, phí, lệ phí và thuế, mà có thể nộp mọi lúc, mọi nơi khi có máy tính kết 
nối Internet. Giải pháp này rất thiết thực nhằm góp phần thực hiện mục tiêu 
chính quyền điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ. 



 

Khách hàng giao dịch tại Vietinbank 

* Nhiều bệnh viện vẫn thu viện phí bằng tiền mặt. Theo ông, viện phí có 
thể được thanh toán không tiền mặt? 

- Một trong những dịch vụ mà VietinBank thúc đẩy thanh toán không tiền mặt 
nhiều năm nay là viện phí. Khâu thanh toán và lấy hóa đơn viện phí mất khá 
nhiều thời gian và bất tiện như nhầm lẫn, mất mát khi trả bằng tiền mặt. 
Bệnh viện thì phải bố trí nhân lực để nhận và kiểm đếm tiền, xuất hóa đơn… 
Đây là sự lãng phí không nhỏ. 

Khắc phục thực trạng này, ngân hàng đã kết hợp với các bệnh viện để cung 
cấp cho người dân thẻ vừa có chức năng thanh toán và vừa là thẻ bệnh 
viện. Thẻ này vừa là hồ sơ khám bệnh điện tử vừa là thẻ ATM có thể thanh 
toán viện phí một cách dễ dàng.  

Còn với bệnh viện, khi ứng dụng công nghệ thanh toán tích hợp thẻ khám 
bệnh với thẻ thanh toán của ngân hàng giúp cơ sở khám chữa bệnh tiết 
kiệm được thời gian, nhân sự thu viện phí và tạo thuận lợi nhất cho bệnh 
nhân, đặc biệt là nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. 

* Như vậy, người dân sẽ cần có thêm một chiếc thẻ nữa chứ không 
dùng thẻ ngân hàng như bình thường? 

- Với thẻ của VietinBank, người bệnh có thẻ thanh toán được ngay lập tức. 
Tuy nhiên, không ít bệnh nhân, đặc biệt là nhiều người dân ở những vùng 
quê, chưa có thẻ thanh toán. Chính vì thế, chúng tôi phối hợp với bệnh viện 



để phát hành thẻ vừa là thẻ bệnh nhân của bệnh viện lại vừa có chức năng 
thanh toán như tôi nói ở trên. Chúng tôi đã triển khai ở rất nhiều bệnh viện 
lớn trên cả nước như Bạch Mai, Y dược TP.HCM, Chợ Rẫy; Nhi Đồng 
TP.HCM, Tràng An (Hà Nội)… từ nhiều năm nay. 

 

Ông Trần Công Quỳnh Lân - phó tổng giám đốc VietinBank 

* Để triển khai cách làm này ở tất cả các bệnh viện, trường học… trên 
cả nước và tiến tới không thu tiền mặt ở những dịch vụ thiết yếu, ông 
cho rằng giải pháp căn cơ là gì? 

- Theo tôi, cần có cơ chế phối hợp giữa các bộ ban ngành với nhau để tích 
hợp thành thẻ duy nhất cho nhiều mục đích khác nhau. Tại sao các ngành 
không có cơ chế phối hợp để liên thông dữ liệu và tích hợp thành một loại 
thẻ và có thể thanh toán các lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục, bảo hiểm… 
thay vì có 5-7 chiếc thẻ khác nhau. 

Các ngân hàng đã và đang triển khai việc chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip để 
tăng cường bảo mật. Đồng thời, thẻ chip không chỉ giữ số tài khoản ngân 
hàng mà còn là thẻ để tham gia thanh toán khi sử dụng phương tiện công 
cộng. Tới đây, VN có tuyến metro, chủ thẻ có thể dùng thẻ này để đi tàu điện 
ngầm, thanh toán cho các trạm BOT… Thẻ chip này cũng có thể thanh toán 
viện phí, học phí… 

Việc này sẽ tiết kiệm được chi phí, không phải mỗi dịch vụ lại phát hành một 
thẻ. Để làm được việc này, tôi muốn nhấn mạnh phải có sự phối hợp chặt 
chẽ giữa các bộ ngành trong việc tích hợp các dữ liệu và thanh toán. 



Về góc độ thanh toán thì ngành ngân hàng nói chung và VietinBank nói riêng 
đã sẵn sàng đáp ứng việc này, đảm bảo cả điều kiện cần và đủ về hạ tầng 
và công nghệ thanh toán. 

Là ngân hàng đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai hiện đại 
hóa ngân hàng với cơ sở dữ liệu được tập trung hóa, VietinBank đã thực 
hiện thành công thu ngân sách nhà nước qua Internet.  

Khách hàng có thể nộp các khoản thuế tại website của ngân hàng mà không 
cần phải đến tại quầy, giúp tiết kiệm tối đa thời gian cũng như chi phí giao 
dịch. Với thuế xuất nhập khẩu, việc nộp thuế online qua ngân hàng còn giúp 
doanh nghiệp thông quan nhanh hàng hóa, tiết kiệm chi phí lưu kho bãi, 
nâng cao năng lực cạnh tranh… 

Nguồn: https://tuoitre.vn/tien-toi-chi-can-1-the-thanh-toan-moi-dich-vu-
2020060809101668.htm 

 

11. Thúc đẩy mạnh mẽ việc giải quyết thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử 
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nhanh, quyết liệt, 
thực chất hơn việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều 
kiện kinh doanh; cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành tạo điều 
kiện cho khởi nghiệp, đầu tư trong nước và đón nhận làn sóng đầu tư 
trực tiếp từ nước ngoài chảy về; thúc đẩy mạnh mẽ việc giải quyết 
thủ tục hành chính trên môi trường điện tử...  

Đây là những nội dung chính trong kết luận do Văn phòng Chính phủ mới 
thông báo về chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương 
Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Hội 
nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan 
ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài 
lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019. 

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện 
6 trọng tâm chỉ đạo, điều hành tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2020 
của Chính phủ, các nhiệm vụ cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Đồng thời, yêu cầu 
người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp từ trung ương đến địa 
phương chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn 
chế, tiếp tục phát huy những mặt đạt được trong công tác cải cách hành 
chính; đổi mới tư duy, nhận thức, coi công tác này là khâu có ý nghĩa quan 



trọng, đột phá nhằm thúc đẩy chuyển biến trong hoạt động quản lý nhà 
nước, làm đòn bẩy cho phát triển kinh tế - xã hội. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và 
kiện toàn chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 
công lập. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tinh giản biên chế 10% giai đoạn 
2015-2021 theo Nghị quyết số 39-NQ/TƯ; hoàn thành sớm mục tiêu sắp 
xếp các đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021 trong năm 2020. 

Phó Thủ tướng yêu cầu đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ các thủ tục hành 
chính thiết yếu cho người dân, doanh nghiệp cung cấp trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục hậu 
quả của đại dịch, khơi thông nguồn lực kinh tế; tiếp tục đổi mới việc thực 
hiện cơ chế "một cửa", "một cửa" liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin, không gắn với địa giới hành chính, giảm thời gian đi 
lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 

Đến tháng 6-2020 hoàn thành việc gửi nhận văn bản điện tử tại 4 cấp 
chính quyền, nâng tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên 
môi trường mạng theo chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-
2020 của Chính phủ... 

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Cai-cach-hanh-
chinh/969482/thuc-day-manh-me-viec-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-tren-
moi-truong-dien-tu 

 

12. Doanh nghiệp Đăk Lăk: Mong đơn giản hóa thủ tục 
hành chính 
Nguồn kinh phí hạn hẹp, tiêu chí thụ hưởng rườm rà phức tạp, thời 
gian duyệt và nhận hỗ trợ kéo dài… là điểm nghẽn đối với các DN của 
tỉnh Đăk Lăk khi tiếp cận Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa của DN nhỏ và vừa tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2014 - 
2020”.     

Với mục tiêu hỗ trợ các DN nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phẩm, cũng như khả năng cạnh tranh của DN 
thông qua nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ áp dụng các quy 
chuẩn, công cụ cải tiến. Những năm qua, dự án đã hỗ trợ được 19 lượt 
DN. Nhiều hoạt động được cải thiện môi trường kinh doanh; tăng cường 
công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn thi hành pháp luật; 



xúc tiến thương mại; tăng cường công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường, 
chất lượng sản phẩm… 

 

Doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ xây dựng chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa 

Ngoài ra, Ban điều hành dự án cũng đã tổ chức các khóa đào tạo chuyên 
gia kiểm tra, đánh giá hỗ trợ DN xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; TCVN ISO 
2200:2018 và công cụ cải tiến 5S, cũng như hướng dẫn xây dựng tiêu 
chuẩn cơ sở, công bố tiêu chuẩn áp dụng, ghi nhãn hàng hóa cho sản 
phẩm của các cơ sở sản xuất; tiếp nhận và thông báo tiếp nhận công bố 
hợp chuẩn, hợp quy cho DN… 

Tuy nhiên, theo ông Đinh Khắc Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công 
nghệ Đăk Lăk: Kết quả thực hiện dự án còn khiêm tốn, mặc dù hiện nay 
đang ở giai đoạn về đích. Nguyên nhân chính là do nguồn kinh phí quá hạn 
hẹp. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2014 – 2020, tổng kinh phí của dự án 
hơn 66 tỷ đồng; trong đó kinh phí nhà nước gần 25 tỷ đồng, kinh phí DN 
41,1 tỷ đồng. Song đến nay, dự án mới chỉ giải ngân được 3,105 tỷ đồng 
từ nguồn kinh phí nhà nước, trong đó gần 1,4 tỷ đồng dành cho hỗ trợ DN. 



Riêng trong năm 2019, kinh phí dành cho dự án là 540 triệu đồng. Số tiền 
trên chỉ đủ để hỗ trợ cho DN xây dựng hệ thống quản lý nâng cao chất 
lượng, cũng như chi trả chi phí điều hành dự án. 

Ngoài kinh phí thì thủ tục hành chính cũng là thách thức không nhỏ cho DN 
khi tiếp cận dự án. Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Đăk Lăk Võ Tá 
Quốc, trên địa bàn tỉnh có trên 9.000 DN và chi nhánh, văn phòng đại diện 
đang hoạt động, trong đó chủ yếu là DN nhỏ và siêu nhỏ. Chia sẻ từ các 
DN, để đáp ứng được những tiêu chí hỗ trợ của dự án, DN phải tuân thủ 
khá nhiều thủ tục rườm rà trải qua nhiều giai đoạn chờ đợi. Vì vậy, để 
thêm nhiều DN được thụ hưởng từ dự án, ngoài việc tăng cường mạnh mẽ 
hơn nữa nguồn kinh phí thì việc đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận 
lợi cho DN là việc làm cần thiết. 

Để dự án hỗ trợ được nhiều DN hơn trong thời gian tới, DN trên địa bàn 
tỉnh mong muốn chính quyền các sở, ngành, cần đơn giản hóa thủ tục 
hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ giúp việc; rà soát, củng 
cố lại hệ thống điều hành dự án để định hướng hoạt động theo phương 
pháp ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông… 

Nguoòn: https://congthuong.vn/doanh-nghiep-dak-lak-mong-don-gian-hoa-
thu-tuc-hanh-chinh-138569.html 

 

13. Huyện Cao Phong: Cải cách thủ tục hành chính để 
thu hút đầu tư 
Những năm qua, huyện Cao Phong quan tâm đẩy mạnh cải cách thủ 
tục hành chính (TTHC) tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp 
(DN), góp phần cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh, thu hút 
đầu tư. 

Hiện nay, số lượng doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện còn ít, hoạt 
động hiệu quả chưa cao, đóng góp vào ngân sách huyện hạn chế. Hội các 
doanh nghiệp của huyện mới được thành lập, việc hoạt động, kết nối liên 
kết của các doanh nghiệp, HTX còn gặp những khó khăn. Môi trường đầu 
tư kinh doanh của huyện chưa thực sự hấp dẫn, thông thoáng... 

Từ thực tế đó, UBND huyện đã chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp 
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; niêm yết, công khai, minh bạch 
các TTHC mới ban hành tại bộ phận một cửa các cấp, cập nhật đầy đủ 
thông tin về TTHC trên wesite của huyện; đẩy mạnh cải cách TTHC có liên 



quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh. Hàng năm, UBND huyện tổ chức 
các cuộc đối thoại, tiếp xúc với doanh nghiệp, HTX, nhằm tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.  

 

Người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa UBND xã Tây Phong (Cao Phong). 

Đến nay, tại Văn phòng UBND huyện và 100% các xã, thị trấn đều thực 
hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong đó, quy định cụ thể 
các loại công việc được áp dụng giải quyết tại cấp huyện, cấp xã. Tại đây, 
tất cả các loại hồ sơ, TTHC đều được công khai, minh bạch về quy trình, 
thời gian giải quyết, phí, lệ phí, phiếu giao nhận, phiếu báo xử lý chậm. 
Đến hết tháng 5, toàn huyện đã tiếp nhận 378 hồ sơ, đã giải quyết trả kết 
quả 283 hồ sơ, đang giải quyết 95 hồ sơ. 

Hiện, trên địa bàn huyện, một số dự án đã đi vào hoạt động có hiệu quả 
như: dự án nhà máy thủy điện Suối Tráng, Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn 
di sản các nhà khoa học Việt Nam, đền Bồng Lai… Bên cạnh đó, vẫn còn 
một số dự án triển khai thực hiện chậm tiến độ, như: dự án du lịch sinh thái 
Toàn Cầu, dự án đảo Ngọc tại xã Thung Nai, Nhà máy chế biến hoa quả 
Cao Phong, chợ nông sản, Trung tâm Dịch vụ thương mại Tây Phong…  

Đồng chí Hồ Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong cho biết: 
Để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, huyện đã có 
những giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn. Đẩy 
mạnh công tác hỗ trợ pháp lý cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Thực 
hiện tốt cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại; tổ chức tuyên 



truyền, phổ biến về môi trường đầu tư kinh doanh trên trang thông tin điện 
tử của huyện, các chủ trương, giải pháp của tỉnh, huyện, về cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh đến các ngành, địa phương, doanh nghiệp để 
phối hợp thực hiện. Triển khai cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 
theo quy định của UBND tỉnh. Làm tốt công tác cải cách TTHC, phát huy 
hiệu quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, nhằm giảm thiểu các 
TTHC, tạo điều kiện tốt nhất cho công dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp khi 
có nhu cầu giao dịch. 

Ngoài ra, UBND huyện có các cơ chế phù hợp với quy định, như ưu đãi về 
đất đai, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công 
tác đền bù, giải phóng mặt bằng... để nhà đầu tư triển khai dự án đảm bảo 
tiến độ cam kết, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp tiếp cận bình đẳng, đầu tư, thực hiện hoạt động sản xuất, 
kinh doanh đúng theo định hướng, quy hoạch phát triển KT-XH của huyện; 
làm tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án, bàn giao đúng tiến 
độ, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án. Đồng thời, 
từng bước thực hiện đầu tư các công trình xây dựng nhằm hoàn chỉnh, 
đồng bộ cơ sở hạ tầng, góp phần thu hút đầu tư phát triển KT-XH địa 
phương. 

Nguồn: http://baohoabinh.com.vn/12/142408/Huyen-Cao-Ph111ng-Cai-
cach-thu-tuc-hanh-chinh-de-thu-hut-dau-tu.htm 

 

14. Tỷ lệ hài lòng thủ tục hành chính đạt 99% 
Đánh giá đợt 1 thi đua 200 ngày trên địa bàn quận Phú Nhuận, Kết 
quả tỷ lệ hài lòng của người dân về các thủ tục hành chính tại quận 
và phường luôn đạt tỷ lệ bình quân trên 99% (chỉ tiêu đăng ký 95%)... 

UBND quận 1 (TPHCM) vừa tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua 200 
ngày chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 1 và Đại hội đại biểu Đảng 
bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Trong đợt 1 thi đua, ở nội dung thi đua tập trung thực hiện Chỉ thị 19-
CT/TU của Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TPHCM 
không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập 
nước”, tại quận 1 có 5/10 phường được công nhận phường đạt tiêu chí 
“Sạch, không xả rác ra kênh rạch”. 

Đối với nội dung thi đua đảm bảo duy trì trật tự đô thị, không để xảy ra tình 
trạng lấn chiếm lòng, lề đường tại 4 tuyến đường điểm cấp thành phố và 



10 tuyến đường điểm cấp quận, quận đã chỉ đạo các đơn vị chức năng 
thường xuyên kiểm tra, xử lý và không để phát sinh tình trạng tái lấn 
chiếm... 

 

Trước đó, Quận ủy quận Phú Nhuận cũng sơ kết, đánh giá đợt 1 thi đua 
200 ngày trên địa bàn quận. 

Theo đó, 77 công trình của các đơn vị khối Đảng, đoàn thể đảm bảo về nội 
dung, yêu cầu, tiến độ thực hiện đăng ký; 12 công trình với 9 nội dung thi 
đua của quận triển khai thực hiện đạt chất lượng, đúng thời gian các chỉ 
tiêu, công trình đã đăng ký trong đợt thi đua. 

Kết quả tỷ lệ hài lòng của người dân về các thủ tục hành chính tại quận và 
phường luôn đạt tỷ lệ bình quân trên 99% (chỉ tiêu đăng ký 95%); tỷ lệ hồ 
sơ xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 đạt trên 97,19% (chỉ tiêu 40% trở lên), 7/15 
phường đạt “Phường sạch, không xả rác ra kênh rạch”, 35/60 khu phố đạt 
“Khu phố sạch, không xả rác ra kênh rạch”, 3 công trình giải pháp sáng 
kiến xanh, xây dựng sai phép giảm 71,4% so với 6 tháng đầu năm 2019 
(chỉ tiêu đăng ký 60%)...  

Nguồn: https://saigondautu.com.vn/kinh-te/ty-le-hai-long-thu-tuc-hanh-
chinh-dat-99-80986.html 

 

 

 



15. Quảng Ninh nhìn từ PCI 2019: Áp lực cải cách 
ngày càng lớn 
Dù tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh (PCI) năm 2019, nhưng Quảng Ninh lại chưa có chỉ số thành phần 
nào đứng thứ nhất. 

Điều này cho thấy, dư địa cải thiện điểm số của Quảng Ninh còn nhiều, 
nhưng áp lực cải cách đối với vị trí dẫn đầu này ngày càng lớn. 

Cuộc đua liên tục 

Trong 3 năm liên tiếp (từ 2017 - 2019), Quảng Ninh đã duy trì vị trí đầu 
bảng và 7 năm liên tiếp (từ 2013 - 2019) nằm trong Top 5 tỉnh, thành phố 
có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước. Tuy nhiên, PCI là 
một cuộc đua liên tục, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng và bền bỉ của mỗi địa 
phương. 

Nhìn trên bảng tổng sắp năm 2019, chất lượng điều hành kinh tế tại Việt 
Nam tiếp tục có sự cải thiện tích cực so với những năm trước đó. Các tỉnh 
ở nhóm cuối đã có những cải thiện đáng kể trong việc nâng cao chất lượng 
điều hành. 

Quảng Ninh năm thứ 3 liên tiếp giữ vững ngôi vị quán quân PCI. 



Nếu như năm đầu điều tra (năm 2006), điểm số PCI của tỉnh đứng cuối chỉ 
xung quanh mức 36 điểm, thì năm 2019, điểm số tỉnh đứng cuối đã tiến sát 
tới mức 60 điểm. Hay nói cách khác là sự thu hẹp khoảng cách giữa tỉnh 
đứng cuối và tỉnh đứng đầu trong PCI hàng năm ngày càng thu hẹp (từ 
41,5 điểm của năm đầu tiên tiến hành điều tra PCI, xuống còn 13,44 điểm 
của năm 2019). 

Trong khi đó, các tỉnh đứng top cuối có nhiều không gian cũng như cơ hội 
để thay đổi điểm số trung vị trên bảng xếp hạng, đặc biệt là có lợi thế của 
địa phương đi sau nên có thể học hỏi nhiều kinh nghiệm hay của những 
địa phương có sự thay đổi nhanh trên bảng xếp hạng như Quảng Ninh, 
Đồng Tháp, Hải Phòng… Còn với Quảng Ninh, với việc 7 năm liên tiếp (từ 
2013-2019) nằm trong top 5 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh 
tế xuất sắc nhất và 3 năm liền (từ 2017-2019) giữ ngôi vị quán quân trên 
bảng xếp hạng, thì dư địa cải cách điểm số còn lại chủ yếu nằm trong 
nhóm những chỉ số khó và đụng trần thể chế. 

Năm 2019, Quảng Ninh đã tự vượt qua chính mình, xác lập kỷ lục mới về 
tổng điểm trên bảng xếp hạng, đạt 73,4 điểm, tăng 3,04 điểm so với năm 
2018. “Tuy nhiên, khi cùng với các chuyên gia phân tích sâu về từng chỉ số 
thành phần, từng chỉ số con, chúng tôi nhận thấy cộng đồng doanh 
nghiệp vẫn mong chờ nhiều hơn nữa ở chính quyền. Đó chính là áp lực và 
cũng là động lực cải cách của Quảng Ninh trong những năm tới”, ông 
Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bày tỏ. 

Không né tránh 

Quá trình nâng cao chất lượng điều hành nền kinh tế cũng như năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh của Quảng Ninh trong năm 2019 đã ghi nhận nhiều 
điểm nổi bật. Trong đó, ứng dụng công nghệ thông tin là một điểm sáng 
nhất của Quảng Ninh. 

Năm qua, tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết 
thủ tục hành chính. Số thủ tục hành chính cấp tỉnh mức độ 3, mức độ 4 đạt 
84,6% (trong đó mức độ 3 là 71% và mức độ 4 là 13,6%). Việc thanh toán 
phí, lệ phí tại Trung tâm hành chính công trở nên thuận lợi hơn, khi doanh 
nghiệp và người dân có thể lựa chọn một trong các hình thức: thanh toán 
trực tuyến (Internet banking), thanh toán thẻ (máy POS), thanh toán qua 
mã QR hoặc thanh toán bằng tiền mặt. 

Đây cũng là năm, Quảng Ninh đưa vào vận hành thí điểm Trung tâm điều 
hành thành phố thông minh, với việc đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu giữa các 
ngành, các cấp, áp dụng mô hình phòng họp không giấy tờ, số hóa dữ liệu 
điều hành, gửi và nhận văn bản liên thông giữa các ngành, các cấp. 



Cùng với đó là việc tiếp tục triển khai điều tra và công bố Chỉ số năng lực 
cạnh tranh cấp sở, ngành và huyện thị (DDCI) thường niên đã thúc đẩy sự 
cải thiện chất lượng thực thi của bộ máy chính quyền các cấp, góp phần 
quan trọng trong việc tăng tổng điểm PCI 2019 của Quảng Ninh. Song, tại 
Hội nghị phân tích chuyên sâu PCI 2019 được Quảng Ninh tổ chức vào 
cuối tháng 5 vừa qua, có thể thấy rõ những thành tích đã ít được nhắc đến 
hơn, mà thay vào đó là đi thẳng vào những điều chưa đạt được và chỉ ra 
nguyên nhân, giải pháp trong ý kiến của các đại biểu. 

So sánh với mục tiêu, kỳ vọng đặt ra tại Văn bản số 3254/UBND-TM5 của 
UBND tỉnh ban hành ngày 15/5/2019, có 7 chỉ số đạt mục tiêu và 3 chỉ số 
không đạt mục tiêu. Trong tổng số 128 chỉ số con so với năm 2018, chỉ có 
30/128 chỉ số con đạt mục tiêu (chiếm 23,44%) và 98/128 chỉ số con không 
đạt mục tiêu (chiếm 76,56%). Do vậy, Quảng Ninh vẫn còn rất nhiều việc 
phải làm để nhận được sự hài lòng hơn nữa từ phía doanh nghiệp cũng 
như của chính các lãnh đạo địa phương này. 

Nhìn vào bảng xếp hạng 10 chỉ số thành phần PCI 2019 và so sánh với 
năm 2018, thì có 6 chỉ số tăng điểm và tăng hạng, 2 chỉ số tăng điểm 
nhưng giảm hạng và 2 chỉ số giảm điểm và giảm hạng. Đáng lưu ý, năm 
nay chỉ số “Chi phí gia nhập thị trường” tiếp tục giảm điểm và giảm 24 bậc, 
từ vị trí thứ 1 (trong 2 năm liên tiếp 2016 và 2017), rơi xuống vị trí thứ 
12/63 năm 2018 và vị trí thứ 36/63 năm 2019. 

Những chỉ số cần cải thiện mạnh mẽ 

Những điểm hạn chế đã được ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Giám đốc Dự 
án PCI chỉ ra và phân tích rất thẳng thắn từ các chỉ số con. Theo đó, trong 
năm 2019, số ngày chờ đợi để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất tăng 10 ngày so với năm 2018; số doanh nghiệp gặp khó khăn tăng 
đến 15%; việc cung cấp thông tin về đất đai chưa thuận lợi, nhanh chóng 
tăng 13%. Vậy nên, Quảng Ninh cần cải thiện mạnh mẽ việc tiếp cận đất 
đai và mặt bằng kinh doanh. Đây là một trong 2 yếu tố có tính “mặt tiền” 
trong việc thu hút nhà đầu tư. 

Tuy nhiên, đây cũng là chỉ số khó cải thiện nhất, do quỹ đất ngày càng thu 
hẹp và các quy định pháp luật cũng rất chặt chẽ. “Đôi lúc, chính quyền và 
doanh nghiệp sẽ không đứng cùng một phía do doanh nghiệp có những vi 
phạm trong việc sử dụng đất. Điều chúng tôi sẽ cải thiện là việc thực hiện 
rà soát, kiên quyết thu hồi những dự án chậm tiến độ, để dành quỹ đất 
sạch cho những nhà đầu tư có tiềm lực. Bên cạnh đó là liên tục cập nhật, 



công khai các quy hoạch để cộng đồng doanh nghiệp nắm vững”, ông 
Nguyễn Văn Thắng khẳng định. 

Thủ tục hậu đăng ký kinh doanh tại Quảng Ninh cũng cần thuận lợi hơn, 
bởi hiện điểm số “Gia nhập thị trường” của Quảng Ninh mới chỉ đứng thứ 
6/63 tỉnh, thành phố và có xu hướng chững lại. Về thủ tục hậu đăng ký kinh 
doanh, theo ông Đậu Anh Tuấn, tỷ lệ doanh nghiệp cho biết phải mất hơn 
1 tháng để hoàn thành tất cả các thủ tục và chính thức đi vào hoạt động đã 
tăng từ 13% năm 2018, lên 20% năm 2019. 

Doanh nghiệp vẫn đòi hỏi chính quyền tỉnh Quảng Ninh phải nỗ lực cắt 
giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính nhiều hơn nữa dù vẫn nằm 
trong Top 10. Đến 50% số doanh nghiệp lớn cũng phải dành hơn 10% quỹ 
thời gian để tìm hiểu và thực hiện quy định pháp luật. 

Trong năm 2019, số giờ cho mỗi cuộc làm việc với thanh tra, kiểm tra thuế 
đã tăng từ 8 giờ (năm 2018) lên 22 giờ; số ngày doanh nghiệp chờ đợi để 
nhận được thông tin và văn bản sau khi đã đề nghị cơ quan địa phương 
cung cấp tăng từ 4 lên 5 ngày. Gánh nặng chi phí không chính thức nhìn 
chung giảm, nhưng vẫn chưa có cải thiện rõ ràng trong hoạt động thanh, 
kiểm tra và thủ tục hành chính về đất đai… 

Có thể thấy, còn rất nhiều việc để chính quyền tỉnh Quảng Ninh tiếp tục cải 
thiện, trong đó, đòi hỏi về cải cách vẫn là yếu tố nổi bật mà cộng đồng 
doanh nghiệp mong mỏi ở Quảng Ninh. 

Ý KIẾN - NHẬN ĐỊNH 

Duy trì lực đẩy từ chính quyền địa phương trong cải cách hành chính  

- Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban pháp chế VCCI, Giám đốc Dự án 
PCI 
Lực đẩy từ chính quyền các địa phương trong cải cách hành chính là rất 
lớn. Duy trì được lực đẩy đó là rất quan trọng, bởi hơn ai hết, chính quyền 
địa phương là người gần với thực tiễn nhất. Họ hiểu nhu cầu của doanh 
nghiệp, của người dân nên họ sẽ thiết kế được những chính sách, những 
mô hình phù hợp nhất và nó được chứng minh trên thực tiễn. 

Cụ thể như mô hình Trung tâm hành chính công, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ 
đầu tư (IPA) Quảng Ninh trực thuộc UBND tỉnh, DDCI, hay cả việc triển 
khai hợp tác công - tư, thực hiện nhất thể hóa các chức danh… là những 
cách làm rất mới của Quảng Ninh và đều mang lại những kết quả tích cực, 
đưa Quảng Ninh trở thành ngôi sao cải cách của cả nước. 

Hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị song song các thủ tục để rút ngắn 
thời gian  



- Ông Hoàng Trung Kiên, Phó trưởng ban Ban Quản lý khu kinh tế 
Quảng Ninh 

Dưới góc độ cơ quan quản lý nhà nước các khu kinh tế, khu công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh, chúng tôi nhận thấy, nhà đầu tư rất mong muốn cải thiện 
hơn nữa các thủ tục hành chính, cũng như chuẩn bị tốt hơn nữa về hạ 
tầng trong các khu kinh tế, khu công nghiệp. 

Đối với việc cải cách hành chính, nhà đầu tư luôn mong mỏi chỉ thực hiện 
trong thời gian ngắn nhất để sớm triển khai dự án. Bởi nếu thực hiện toàn 
bộ thủ tục theo đúng trình tự thì phải lần lượt là quyết định chủ trương đầu 
tư, thành lập doanh nghiệp, lập quy hoạch, để thiết kế bản vẽ thi công, 
thiết kế cơ sở, phòng chống cháy nổ, lập báo cáo đánh giá tác động môi 
trường… thì mất rất nhiều thời gian. Vậy nên, Ban đang hướng dẫn nhà 
đầu tư chuẩn bị song song các bước thủ tục để rút ngắn được thời gian ở 
khâu chuẩn bị. 

Nguồn: https://baodautu.vn/quang-ninh-nhin-tu-pci-2019-ap-luc-cai-cach-
ngay-cang-lon-d123746.html 

 

16. Thành phố Hồ Chí Minh: Tăng cường kết nối để 
gần dân hơn 
Thời gian qua, các cấp chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã có 
những sáng kiến, ý tưởng hay từ việc tận dụng các thành tựu khoa 
học công nghệ, trong đó có mạng xã hội để tăng cường kết nối, hỗ 
trợ người dân. Phát huy kết quả đạt được, các cấp chính quyền thành 
phố sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc làm này để ngày một gần dân hơn. 

Tăng tính tương tác trên mạng xã hội 

Sáng 5-6, ông Đào Văn Hân (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) gửi đến 
Zalo của UBND phường Linh Trung tin nhắn: “Tôi đang cần sao y một bộ 
hồ sơ gồm bằng cử nhân đại học và một số chứng chỉ Anh văn, tin học”. 
Lập tức, ông Hân nhận được phản hồi: “UBND phường Linh Trung tiếp 
nhận nội dung. UBND phường sẽ cử nhân viên xuống nhận hồ sơ và giải 
quyết...”. Sau khoảng 15 phút thực hiện các quy trình nội bộ, yêu cầu giải 
quyết thủ tục hành chính của ông Hân đã hoàn tất. 

Truy cập trang Facebook của UBND quận 12 vào sáng 5-6, phóng viên 
Báo Hànộimới được biết các thông tin trên trang này liên tục được cập 
nhật. Ví dụ như tin: "Khu vực ngã ba đường Bùi Công Trừng luôn ách tắc 
giao thông vì bị lấn chiếm lòng đường để buôn bán, nhất là khi không có 
lực lượng chức năng". Ít phút sau, quản trị trang Facebook trả lời: “Chào 



anh/chị, chúng tôi sẽ chuyển ý kiến phản ánh của anh/chị đến đơn vị chức 
năng giải quyết. Trân trọng!”. 

 

Người dân theo dõi thông tin trên trang Facebook của UBND quận 12 
(thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Nguyễn Quang 

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận 12 cho 
biết, trang Facebook UBND quận 12 được lập ra từ tháng 11-2015, đưa 
quận 12 trở thành địa phương đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh có 
trang Facebook tương tác với người dân. "Hiện trang có hơn 31.500 người 
theo dõi. Trung bình mỗi tháng có hơn 614.000 lượt tiếp cận bài viết, gần 
75.000 lượt tương tác. Ngoài ra, UBND quận 12 còn có các kênh tương 
tác khác như: Trang tin điện tử, tài khoản Zalo UBND quận và tiếp nhận 
phản ánh trên cổng dịch vụ công trực tuyến", ông Nguyễn Hữu Hiệp thông 
tin. 

Đặc biệt, sau 7 tháng "Khảo sát, tiếp nhận ý kiến của nhân dân góp phần 
xây dựng thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả 
nước", theo Kế hoạch số 305-KH/TU (ngày 29-8-2019) của Thành ủy 
thành phố Hồ Chí Minh, các cấp, ngành của thành phố đã tiếp nhận hàng 
nghìn ý kiến tâm huyết của các tầng lớp nhân dân thành phố. Trong số 
này, có nhiều ý kiến được gửi đến các cấp chính quyền thông qua các tiện 
ích của mạng xã hội. 

Trao đổi về việc này, ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố 
Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, các cấp chính quyền nhiều quận, 



huyện của thành phố Hồ Chí Minh đã ứng dụng hiệu quả những tiện ích 
mạng xã hội vào giải quyết công việc. Việc làm này nhằm giảm bớt phiền 
hà cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc khi phản ánh 
bức xúc sẽ đến ngay với cơ quan chức năng; đồng thời tạo được niềm tin 
tưởng của người dân thành phố. 

Kết nối mọi lúc, mọi nơi 

Đánh giá về việc này, ông Huỳnh Kim Tước (phường Linh Trung, quận Thủ 
Đức), là tác giả công trình nghiên cứu "Kinh tế sáng tạo dẫn dắt tăng 
trưởng", hiến kế để phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ 
Chí Minh, nói: "Chính quyền cởi mở, người dân dễ dàng tiếp cận, tương 
tác và phản ánh thông tin. Tôi thấy cách làm này cần được đẩy mạnh hơn 
nữa để khuyến khích người dân hiến kế nhiều hơn cho thành phố". 

Để tăng sự tương tác giữa người dân và chính quyền, thời gian qua, thành 
phố Hồ Chí Minh rất chú trọng đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin. 
Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc 
Trung tâm Báo chí thành phố thông tin, mạng truyền số liệu chuyên dùng 
của các cơ quan nhà nước trên địa bàn đã được kết nối đến 100% sở, 
ngành, quận, huyện. Bên cạnh đó, thành phố còn đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin để phục vụ công tác xử lý các phản ánh về vi phạm, 
hướng dẫn, tra cứu thủ tục hành chính. 

Về các giải pháp thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh 
Nguyễn Thành Phong cho biết, quan điểm của UBND thành phố về việc 
thông tin công việc của địa phương tới người dân là rất quan trọng, để 
người dân hiểu, đồng thuận, tham gia tích cực cùng với chính quyền các 
cấp. UBND thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các quận, huyện cần đẩy 
mạnh hơn nữa việc tương tác, kết nối người dân và chính quyền mọi lúc, 
mọi nơi, với mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng sống của người 
dân thành phố. 

"Thành phố sẽ tạo mọi nền tảng công nghệ thông tin thuận lợi để tiếp nhận 
những phản ánh, thắc mắc của người dân và kịp thời có giải pháp khắc 
phục những tồn tại, yếu kém. Chính quyền thành phố trân trọng những ý 
kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, để chính quyền và người dân 
cùng nhau xây dựng thành phố văn minh, nghĩa tình và là nơi đáng sống", 
ông Nguyễn Thành Phong khẳng định. 

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/969487/thanh-pho-ho-
chi-minh-tang-cuong-ket-noi-de-gan-dan-hon 

 



17. Xử lý nghiêm hành vi sách nhiễu doanh nghiệp 
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái vừa ký quyết định 
thành lập tổ công tác tiếp nhận và xử lý thông tin, phản ánh của 
doanh nghiệp, nhà đầu tư về khó khăn, vướng mắc trong quá trình 
đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. 

 

Tỉnh Bắc Giang tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó 
khăn, kinh doanh, đồng thời ngăn chặn hành vi gây phiền hà, sách nhiễu 

của cán bộ. Ảnh minh hoạ: HL 

Tổ công tác này sẽ tiếp nhận và xử lý thông tin, phản ánh của doanh 
nghiệp, nhà đầu tư về các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, 
công chức trong thực thi công vụ và khó khăn, vướng mắc trong quá trình 
đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

5 thành viên trong tổ công tác gồm: Ông Lê Tuấn Phú, Chánh Văn phòng 
UBND tỉnh là Tổ trưởng; ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Nội vụ là Tổ 
phó; ông Nguyễn Cường, Phó Giám đốc phụ trách Sở Kế hoạch và Đầu tư 
là Tổ phó; ông Tạ Văn Dương, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình 
tỉnh là Tổ phó; ông Hồ Ngọc Thành, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành 
chính, Văn phòng UBND tỉnh là Tổ viên kiêm Thư ký. 

Trách nhiệm của tổ công tác là tiếp nhận, xử lý hoặc tham mưu Chủ tịch 
UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan xử lý những thông tin phản 
ánh của doanh nghiệp, nhà đầu tư về các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu 



của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và những khó khăn, vướng 
mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh 
doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nhưng các cơ quan chức năng chậm xử 
lý hoặc xử lý kéo dài. 

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang bị gây phiền hà, 
sách nhiễu có thể liên hệ với ông Lê Tuấn Phú, Chánh Văn phòng UBND 
tỉnh là Tổ trưởng (số điện thoại 
0912.160.764/email: phult@bacgiang.gov.vn). Ngoài ra, UBND tỉnh còn 
công bố thông tin số điện thoại, hộp thư điện tử của các thành viên của tổ 
công tác để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiện liên hệ. 

Nguồn: https://thanhtra.com.vn/phong-chong-tham-nhung/tin-tuc/xu-ly-
nghiem-hanh-vi-sach-nhieu-doanh-nghiep-166515.html 

 


