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1. Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính "online" 
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: https://suckhoedoisong.vn/day-manh-giai-quyet-thu-tuc-hanh-
chinh-online-n175306.html 

 

2. Dự án nhà ở thương mại bị “đóng băng” vì thủ tục 
hành chính 
Hàng trăm dự án nhà ở thương mại có quỹ đất hỗn hợp, phải chuyển 
mục đích sử dụng đất, bị ách tắc thủ tục đầu tư xây dựng và các thủ 
tục hành chính nên đã bị “đóng băng”. 

Các dự án nhà ở gặp nhiều khó khăn về thủ tục hành chính. 

Ách tắc từ thủ tục 

Theo thống kê của Sở xây dựng TP Hồ Chí Minh, đến nay trên địa bàn TP 
có 170 dự án nhà ở mặc dù đã được UBND TP chấp thuận chủ trương 
đầu tư hoặc công nhận, chủ đầu tư vẫn không thể đưa vào triển khai do 
còn nhiều vướng mắc khác nhau trong các thủ tục hành chính. Trong đó, 
126 dự án nhà ở thương mại có sử dụng đất hỗn hợp bị ách tắc về vấn đề 
này. 



Theo luật sư Hoàng Văn Đạo, hiện nay văn bản pháp quy liên quan đến 
đầu tư các dự án nhà ở thương mại trên đất hỗn hợp có nhiều điểm chồng 
chéo, đối nghịch với nhau, nên khi đưa vào triển khai thực tế cả DN và cơ 
quan quản lý đều gặp khó khăn. Đơn cử, tại Điều 23 Luật Nhà ở quy định 
DN phải nhận chuyển nhượng 100% "đất ở", thì mới được chỉ định chủ 
đầu tư dự án nhà ở, đã làm ách tắc hàng trăm dự án nhà ở. 

Cảnh báo về nguy cơ lừa đảo khi thị trường thiếu nguồn cung. 

Trong khi đó Điều 169 và Điều 191 Luật Đất đai, đã cho phép DN được 
nhận chuyển nhượng quyền sử dụng “đất” để làm dự án nhà ở, nếu phù 
hợp với quy hoạch. “Nếu từ “đất ở” quy định tại Điều 23 Luật Nhà ở, được 
sửa đổi, thay thế bằng từ “đất” để thống nhất với Luật Đất đai, thì đã không 
làm phát sinh ách tắc hàng trăm dự án nhà ở như trong thời gian qua” - 
Luật sư Đạo cho hay. 

Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP Hồ Chí Minh (HoREA) Lê Hoàng Châu cho rằng, 
sự không thống nhất về các thuật ngữ giữa các văn bản pháp quy đã trực 
tiếp khiến cho DN không thể thực hiện được thủ tục đầu tư. Tại Điều 32 
Luật Đầu tư có quy định các dự án được UBND cấp tỉnh chấp thuận “nhà 
đầu tư” nhưng Điều 19 Luật Quy hoạch quy định chỉ có “chủ đầu tư”. 

“Chính vì sự không đồng nhất trong sử dụng thuật ngữ, nên khi các DN 
mang hồ sơ cấp phép dự án đến các cơ quan chuyên môn đều không 
được phê duyệt, khiến cho cả Nhà nước, DN và người dân đều chịu thiệt 
hai” - ông Châu nhìn nhận. 

Nguy cơ lừa đảo gia tăng 

Đại diện Hiệp hội BĐS Việt Nam cho biết, việc cùng lúc hàng trăm dự án bị 
“đóng băng” được xem là một nguyên nhân chủ yếu làm sụt giảm nguồn 



cung dự án, sụt giảm nguồn cung sản phẩm nhà ở, sụt giảm nguồn thu 
ngân sách Nhà nước. 

Đáng quan ngại hơn, với việc các thủ tục hành chính bị chồng chéo, cơ 
quan quản lý nhà nước tại địa phương sẽ gặp khó khăn trong công tác cấp 
phép, quản lý sẽ khiến cho những tiêu cực có thể xảy ra. 

“Sự giảm thiểu nguồn cung và việc cơ quan quản lý nhà nước tại địa 
phương nếu như không có các biện pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ, các 
giải pháp công bố minh bạch thông tin dự án có thể dẫn đến tiếp tục tái 
diễn việc dự án BĐS không phù hợp quy định Pháp luật lại được chào bán 
ra trên thị trường” - Phó Tổng thư ký Hiệp hội BĐS Việt Nam Nguyễn Văn 
Đính nhìn nhận. 

Các chuyên gia đều cho rằng, việc siết chặt thủ tục cấp phép dự án, cũng 
như công tác thanh tra nhà nước đối với hàng loạt các dự án BĐS sẽ giúp 
cho thị trường có một cuộc thanh lọc mạnh diễn ra, thị trường chỉ còn tồn 
tại những DN BĐS lớn mạnh, có tiềm năng thực sự. 

Năm 2020, nguồn cung mới khan hiếm sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt 
giữa các DN, cá nhân hoạt động môi giới BĐS. Nhiều DN và môi giới BĐS 
không thể trụ lại với nghề nghiệp. 

“Nhưng thực tế nhu cầu của thị trường vẫn còn rất lớn và cơ quan quản lý 
nhà nước cần phải nhanh chóng sửa đổi các quy định cho phù hợp để 
tránh trường hợp cung - cầu bị chênh lệch nhiều dẫn đến gia tăng về giá” - 
ông Nguyễn Văn Đính nhận định. 

Nguồn: http://kinhtedothi.vn/du-an-nha-o-thuong-mai-bi-dong-bang-vi-thu-
tuc-hanh-chinh-386589.html 

 

3. Xác nhận sử dụng mã vạch nước ngoài chỉ trong 1 
ngày 
Bộ Khoa học và Công nghệ đã giảm thời gian giải quyết thủ tục hành 
chính xác nhận sử dụng mã nước ngoài trong thời gian 1 ngày làm 
việc 

Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, Tổng cục Tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ, bà Nguyễn Thị Mai Hương, 
cho biết, theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, nếu hồ sơ không 
đầy đủ thì trong thời hạn 5 ngày làm việc thông báo yêu cầu bổ sung hồ 
sơ; trường hợp hồ sơ đầy đủ và đã nộp phí theo quy định thì thời hạn giải 
quyết là 20 ngày làm việc.  



Đồng thời, Bộ xem xét, đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục hành chính này 
trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và nghiên cứu tích hợp với Cổng 
thông tin một cửa quốc gia để đáp ứng yêu cầu của Chính phủ về triển 
khai xây dựng Chính phủ điện tử tại Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 7/3/2019. 

Bên cạnh đó, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cũng yêu cầu một 
số Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố hỗ trợ doanh 
nghiệp tại địa phương tiếp nhận hồ sơ đăng ký xác nhận sử dụng mã nước 
ngoài. 

Đồng thời, kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, giảm 50% mức phí cấp xác 
nhận sử dụng mã nước ngoài.  

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 (có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020), trong đó 
quy định kể từ ngày 26/5/2020, phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã 
vạch nước ngoài sẽ nộp phí bằng 50% mức thu phí quy định tại Thông tư 
số 232/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính. 

Bên cạnh đó, Bộ KH&CN cũng đã làm việc với các bộ, ngành có liên quan 
như Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, 
Văn phòng Chính phủ, Tổ tư vấn về phát triển bền vững và nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia... để bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc liên quan đến thủ tục xác nhận sử dụng mã nước ngoài hoặc ủy 
quyền sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài theo Nghị định 74/2018/NĐ-
CP. 

Theo đó, các Bộ ngành cho rằng, việc sử dụng mã số, mã vạch của các 
đối tác nước ngoài góp phần giúp hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu thuận 
lợi hơn. Bên cạnh đó, vẫn có một số trường hợp doanh nghiệp cố tình sử 
dụng những mã số, mã vạch nước ngoài mà không được ủy quyền, thậm 
chí đã có phản ánh từ những tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, dẫn đến 
nguy cơ hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam gặp khó khăn tại các thị trường 
quốc tế.  

Tuy nhiên, qua phản ánh thực tế của doanh nghiệp, các đơn vị quản lý 
chuyên ngành cũng nhìn nhận, trong quá trình triển khai thực tế, việc 
hướng dẫn sử dụng mã nước ngoài cho các doanh nghiệp, đặc biệt là 
doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa cần được thể hiện rõ hơn, tạo điều kiện 
thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là trong thời kỳ giúp doanh nghiệp vượt 
qua khó khăn trong bối cảnh đại dịch COVID - 19. Các Bộ cũng đã thống 
nhất, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ có văn bản gửi Bộ Tài chính, trong đó 
hướng dẫn cụ thể về các hình thức uỷ quyền cho phép sử dụng mã nước 



ngoài, việc tăng cường thực hiện hậu kiểm đối với doanh nghiệp sử dụng 
mã nước ngoài.  

Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo 
Tổng cục Hải quan thông báo cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất 
lượng những trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu chưa có văn bản xác 
nhận hoặc uỷ quyền sử dụng mã nước ngoài để theo dõi, tổ chức thực 
hiện hậu kiểm. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng sẽ phối hợp với 
Tổng cục Hải quan và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác hậu 
kiểm đối với việc sử dụng mã nước ngoài của doanh nghiệp xuất khẩu. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Thi-truong/Xac-nhan-su-dung-ma-vach-nuoc-
ngoai-chi-trong-1-ngay/397726.vgp 

 

4. Cải cách để thu hút đầu tư: Không cần tốn tiền 
ngân sách, chỉ cần cắt bỏ lợi ích nhóm 
Những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sau Covid-19 có thể tốn nhiều 
tiền của. Nhưng có một cách không tốn đồng tiền ngân sách nào 
mà chỉ cần từ bỏ quyền lợi của một nhóm nào đó 

Doanh nghiệp đang nỗ lực phục hồi hoạt động. 

Chậm chạp và sợ trách nhiệm 



Là một luật sư thường xuyên làm việc với các đối tác nước ngoài, ông 
Nguyễn Đức Mạnh, công ty Luật TNHH Bizlink, thấu hiểu hơn hết doanh 
nghiệp nước ngoài nghĩ gì và cần gì khi đầu tư ở Việt Nam. 

Dẫn câu chuyện về thu hút vốn FDI, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu 
đang là chủ đề nóng bỏng, ông Mạnh thấy rằng điều đó là điều cần thiết, 
tạo động lực phát triển nền kinh tế. 

Tuy nhiên, khi được hỏi làm gì để thu hút FDI, ông liền kể: "Qua làm việc 
và phản ánh của khách hàng, chúng tôi thấy rằng việc giải quyết thủ tục 
hành chính rất chậm, thậm chí nhiêu khê. Nhiều cơ quan sợ trách nhiệm 
nên công việc kéo dài hàng tháng, thậm chí gần 1 năm trời. Có một công ty 
Nhật Bản làm thủ tục gia hạn dự án ở một thành phố, nhưng gần 1 năm 
nay chưa xong thủ tục". 

“Doanh nghiệp mất đi cơ hội kinh doanh, người ta không thể hoạch định 
được chiến lược kinh doanh của mình, làm giảm niềm tin của các nhà đầu 
tư muốn đầu tư vào Việt Nam”, ông Mạnh băn khoăn. 

Ông nói tiếp: Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản có quan hệ đối tác chiến 
lược toàn diện. Doanh nghiệp Nhật đầu tư vào Việt Nam và muốn gắn bó 
lâu dài nhưng việc họ thường xuyên gặp thủ tục hành chính rườm rà, 
nhiêu khê, quan liêu từ bộ máy chính quyền đã giảm niềm tin của nhà đầu 
tư, gây ra bức xúc. Người ta rất muốn làm cầu nối để thu hút FDI từ Nhật 
và các quốc gia khác đầu tư vào Việt Nam nhưng gặp những trường hợp 
như vậy họ rất chán nản. 

Cho nên, ông Nguyễn Đức Mạnh cho rằng “phải cải cách môi trường đầu 
tư, cải cách thủ tục hành chính thực sự”. 

“Quan điểm của chúng tôi là cần có chế tài đối với cán bộ công chức giải 
quyết công việc chậm chạp như vậy. Phải xây dựng các chế tài rõ ràng, đủ 
mạnh để công chức phải làm việc, phải có trách nhiệm trong quá trình giải 
quyết. Nếu như không có chế tài, chỉ đôn đốc không thì nhiều khi như 
những khẩu hiệu suông, không mang lại thiết thực cho công cuộc cải 
cách”, ông Mạnh thẳng thắn. 

Cùng chung nỗi niềm về thủ tục hành chính, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch 
Hiệp hội bất động sản TP.HCM, nhấn mạnh trước các hậu quả của dịch 
Covid-19, ngành bất động sản “không xin tiền mà xin cơ chế”. 

“Tôi đánh giá bất động sản sẽ gặp khó khăn từ năm 2018. Năm 2018 mới 
phát lộ ra những khó khăn nghiêm trọng của thị trường bất động sản, xuất 
phát từ điểm nghẽn thể chế, pháp luật. Bởi Luật Nhà ở quy định 100% đất 
ở mới được lựa chọn chủ đầu tư. Luật Nhà ở có hiệu lực từ 1/7/2015, 



tháng 12/2015 Nghị định 99 hướng dẫn thi hành Luật có hiệu lực. Kể từ đó, 
các dự án mới lâm cảnh bế tắc”, ông Châu chia sẻ. 

“Bây giờ để vượt qua khó khăn của dịch Covid-19, vấn đề rất quan trọng 
chính là tháo gỡ vướng mắc về thể chế pháp luật, về cơ chế chính sách”, 
ông Lê Hoàng Châu nhấn mạnh. 

Bản thân ông Châu và hiệp hội đã có nhiều phát biểu, nhiều văn bản kiến 
nghị cụ thể để giải quyết các vướng mắc về thể chế, pháp luật, phát quang 
"rừng thủ tục" đang khiến bất động sản lao vào ngõ cụt. 

Nhiều quy định pháp luật đang bó buộc sự phát triển. 

Không mất tiền, lợi ích lại lớn 

Chia sẻ với phóng viên, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế (Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI) cũng cho rằng, nếu thực 
hiện quyết liệt việc giảm phiền hà, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành 
chính sẽ “mang lại lợi ích lớn hơn nhiều” cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. 

Thế nhưng, hiện nay vẫn còn tâm lý “ngại thay đổi”, sợ rủi ro, sợ sai. Nhất 
là khi nhiều cán bộ ngại động chạm, ảnh hưởng quan hệ.  

Vì thế, giải pháp để có môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thủ tục 
hành chính thông thoáng là các quy định pháp lý phải rõ ràng, tránh chồng 



chéo xung đột pháp luật. Bởi vì điều này không chỉ gây rủi ro cho doanh 
nghiệp mà còn cho những người thực thi công vụ. 

Về môi trường kinh doanh của Việt Nam, ông Đậu Anh Tuấn nhận xét: Xu 
hướng chung là Việt Nam đang tốt lên. Vai trò doanh nghiệp được nhìn 
nhận đánh giá khác hẳn trước. Vai trò doanh nghiệp tư nhân được khẳng 
định, không còn phải lăn tăn, suy nghĩ. Việt Nam đang đi theo các nước ở 
các khía cạnh minh bạch, thân thiện, ứng dụng công nghệ thông tin, nhưng 
tốc độ chưa được như mong đợi. 

Bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Môi trường kinh doanh và Năng lực 
cạnh tranh (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TƯ), nhấn mạnh: Hơn bao giờ 
hết việc cải cách quy định thuận lợi hơn cho doanh nghiệp là cần nhất. 
Việc tháo dỡ các thủ tục, quy định vốn là rào cản với doanh nghiệp sẽ giúp 
doanh nghiệp có động lực tốt để phục hồi. 

Đánh giá các chính sách hỗ trợ bằng tiền của nhà nước chỉ “rất nhỏ so với 
mất mát của doanh nghiệp”, bà Nguyễn Minh Thảo chia sẻ: "Tôi nói 
chuyện với nhiều doanh nghiệp. Họ nói rằng dỡ bỏ rào cản đi họ sẽ tìm ra 
đường phát triển, không cần phải bằng những chính sách hỗ trợ khác. Khi 
đó, tự doanh nghiệp có hướng sáng tạo, tìm hướng kinh doanh tốt hơn". 

“Hỗ trợ như thế không mất đồng tiền ngân sách nào, mà chỉ từ bỏ quyền 
lợi của một nhóm nào đó”, bà Nguyễn Minh Thảo bộc bạch. 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/cai-thien-moi-truong-
kinh-doanh-do-bo-rao-can-cho-doahh-nghiep-646396.html 

 

5. BHXH tạo thuận lợi cho người thụ hưởng trong thời 
gian cách ly nhờ ứng dụng CNTT 
Trong chống dịch COVID-19, công tác cải cách hành chính, ứng dụng 
công nghệ thông tin và hỗ trợ, chăm sóc khách hàng đã hỗ trợ rất 
hiệu quả cho người dân, DN khi làm thủ tục liên quan đến việc đề 
nghị và hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN. 

Tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 6/2020 vừa 
tổ chức sáng nay, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh cho 
hay: BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công quốc 
gia, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin tạo 
thuận lợi cho người dân và DN trong các giao dịch với cơ quan BHXH, đặc 
biệt trong thời gian thực hiện cách ly xã hội. 



 

BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công quốc gia, cải 
cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tạo thuận lợi cho 

người dân và DN trong các giao dịch với cơ quan BHXH, đặc biệt trong thời 
gian thực hiện cách ly xã hội. 

Tính đến 31/5/2020, BHXH Việt Nam đã cung cấp 18/27 dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó số lượng dịch vụ công mức độ 4 là 
12/27 TTHC. Cung cấp, phối hợp xác nhận thông tin 09 dịch vụ công trên 
Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đặc biệt, trong đó có 03 dịch vụ công trực 
tuyến được cung cấp từ ngày 12/5/2020, để hỗ trợ người dân, DN gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19 gồm: Hỗ trợ đơn vị, DN tạm dừng đóng BHXH 
vào quỹ hưu trí và tử tuất; Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả 
lương ngừng việc đối với NLĐ; Hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng 
lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương. Kết quả, từ 16/5 đến 
31/5/2020, đã tiếp nhận và giải quyết 291 hồ sơ Ncovi của các doanh 
nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục 
đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua giao 
dịch điện tử; duy trì việc tiếp nhận, trả kết quả TTHC trực tiếp tại bộ phận 
"Một cửa" cấp tỉnh, cấp huyện, qua dịch vụ bưu chính công ích, với tinh 
thần phục vụ tốt nhất quyền lợi của người tham gia và phải đảm bảo thực 
hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ 



đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Theo kết quả giải quyết TTHC 
trong toàn Ngành, số hồ sơ đã giải quyết của cơ quan BHXH tính từ 01/01 
đến 31/5/2020 là 47.591.872 hồ sơ (đạt 97,45%). 

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và hỗ trợ, 
chăm sóc khách hàng của Ngành trong thời gian qua đã góp phần giúp 
ngành BHXH đẩy mạnh việc chuyển đổi hình thức giao dịch với cơ quan 
BHXH của người dân và tổ chức, từ hình thức giao dịch trực tiếp sang hình 
thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

Đặc biệt, trong giai đoạn chống dịch COVID-19, các mảng công tác này đã 
hỗ trợ rất hiệu quả cho người dân, DN khi làm thủ tục liên quan đến việc 
đề nghị và hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN, qua đó góp phần tiết kiệm 
thời gian, chi phí, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, giảm số người 
phải trực tiếp đến liên hệ, giao dịch tại cơ quan BHXH các cấp. 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/goc-nhin/bhxh-tao-thuan-loi-cho-nguoi-thu-
huong-trong-thoi-gian-cach-ly-nho-ung-dung-cntt-646902.html 

 

6. Có thể đóng phí đường bộ trên Cổng Dịch vụ công 
quốc gia? 
Công ty TNHH VNIS Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông vận tải triển khai 
dịch vụ đóng phí, gia hạn tem phí bảo trì đường bộ trên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia và gửi/nhận tem phí bảo trì mới qua dịch vụ bưu chính 
để thuận tiện và giảm thiểu thủ tục hành chính và tiết kiệm thời gian 
đi lại vào các trung tâm đăng kiểm. 

Về vấn đề này, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải trả lời như 
sau: 

Theo quy định tại Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí 
sử dụng đường bộ; phí sử dụng đường bộ phải nộp theo kỳ kiểm định, 
hoặc theo năm (đối với các xe có kỳ kiểm định lớn hơn một năm).  

Trên thực tế, đa số chủ phương tiện lựa chọn đóng phí theo kỳ kiểm định, 
khi hết hạn kiểm định chủ phương tiện sẽ đưa phương tiện đến các Trung 
tâm đăng kiểm để kiểm định, đồng thời thực hiện đóng phí sử dụng đường 
bộ cho kỳ tiếp theo. 

Thời gian thực hiện đóng phí nhanh chóng, thuận tiện do chương trình tính 
phí sử dụng đường bộ đã được xây dựng để kết nối với chương trình quản 
lý kiểm định tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới. 



Do đó, việc đóng phí sử dụng đường bộ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 
là không khả thi, vì khi kết hạn kiểm định chủ phương tiện vẫn phải đưa 
phương tiện đến các Trung tâm đăng kiểm để kiểm định, việc thu phí và 
cấp Tem phí bảo trì đường bộ, biên lai thu phí sử dụng đường bộ do các 
Trung tâm đăng kiểm thực hiện. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Co-the-dong-phi-duong-bo-
tren-Cong-Dich-vu-cong-quoc-gia/397658.vgp 

 

7. Đề nghị bổ sung thủ tục đặc biệt trong xử lý vi 
phạm hành chính 
Sáng nay 10/6, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Có rất nhiều nội 
dung quan trọng được các đại biểu đề nghị sửa đổi, bổ sung. 

Đề nghị quy định thủ tục rút gọn 

Thảo luận về dự án luật này, ĐB Nguyễn Phi Long (đoàn Bình Định) đề 
nghị bổ sung thủ tục hành chính rút gọn để xử lý những tình huống vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng. 

 

ĐB Nguyễn Phi Long (đoàn Bình Định) phát biểu thảo luận 



Theo đại biểu nêu: Có trường hợp cá nhân vi phạm, các sở, ban ngành 
đến lập biên bản vi phạm hành chính về xây dựng, lấn chiếm đất đai, chủ 
nhà không xuất hiện. Lập biên bản vi phạm xong cơ quan chức năng đi rồi 
chủ nhà lại quay về tiếp tục vi phạm, hoàn thiện xây dựng, gắn cửa nhà và 
đương nhiên đoàn thanh tra không thể phá cửa vào nhà. Cơ quan chính 
quyền lúc đó phải làm rất nhiều thủ tục mới có thể cưỡng chế. 

Đại biểu cho rằng, hiện nay luật quy định chặt chẽ nhưng triển khai lại 
không thực hiện được do nguồn nhân lực có hạn trong khi tình trạng vi 
phạm rất phổ biến, do vậy trong những trường hợp đặc biệt phải có thủ tục 
rút gọn để lập biên bản xử lý vi phạm và tổ chức cưỡng chế luôn. 

Đại biểu Long cũng đề nghị bổ sung thêm một số quy định mức phạt tối đa, 
liên quan đến lấn chiếm đất đai, xây nhà trái phép. Theo đại biểu, quy định 
mức phạt là 500 triệu đồng tối đa hiện nay là không hợp lý. Có tình 
trạng doanh nghiệp qua phân lô bán nền trên giấy hàng mấy chục ha, mức 
phạt này quá nhẹ, khiến cho các đối tượng rất “tích cực” giả mạo hồ sơ, 
quy hoạch, mua đất nông nghiệp để phân lô bán nền… 

"Đối với hàng cấm, hàng giả mức phạt đối với cá nhân là 200 triệu cũng 
phải xem lại. Như vừa rồi dịch Covid-19, doanh nghiệp làm giả khẩu trang 
thu lợi rất lớn, chưa kể các trường hợp khác thì mức phạt không đảm bảo 
tính răn đe. Nên đề nghị nâng mức phạt đối với tổ chức, vì cao nhất là 400 
triệu vẫn không đảm bảo tính răn đe", ĐB bày tỏ. 

Đề nghị quy định mức phạt với bán hàng đa cấp 

ĐB Trần Tuấn Anh- Bộ trường Bộ Công Thương cũng cho biết, Bộ này đã 
có báo cáo gửi Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung về xử lý hành chính đối 
với kinh doanh đa cấp nhưng không được tiếp thu vào dự thảo Luật. 

Theo Bộ trưởng, kinh doanh đa cấp trong những năm gần đây bị biến 
tướng nhiều, mặc dù đây là hình thức hoạt động thương mại và được 
nhiều nước thực hiện, nhưng tại Việt Nam khung pháp lý về vấn đề này 
còn nhiều bất cập, nên thực tế đã xảy ra tình trạng biến tướng lừa đảo gây 
thiệt hại lớn cho người dân và xã hội. 

Khi xảy ra tình trạng biến tướng lừa đảo trong kinh doanh đa cấp chúng ta 
đã siết chặt hoạt động này, tuy nhiên trên thực tế, hoạt động đa cấp diễn 
biến phức tạp rất cần có những điều khoản, quy định chế tài xử lý vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực này. Biến tướng thường xuyên ở nhiều lĩnh vực, 
không đơn thuần là bán hàng đa cấp nữa mà còn liên quan đến quyền lợi 
người tiêu dùng. 



Hiện đã có Nghị định 185 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính 
đối với hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, cấm…Tuy 
nhiên Nghị định này không có các quy định cụ thể hoạt động kinh doanh đa 
cấp là hoạt động thương mại, hay vi phạm trong lĩnh vực thương mại. Vì 
vậy việc xây dựng mức xử phạt tối đa còn gặp khó khăn. 

 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh phát biểu thảo luận 

Bộ Công Thương đã đề nghị Bộ Tư pháp quy định bổ sung rõ mức tiền 
phạt tối đa đối với hoạt động kinh doanh đa cấp với cá nhân là 100 triệu, tổ 
chức là 200 triệu. Dù mức nhỏ nhưng vẫn có cơ sở để giúp cơ quan quản 
lý xử lý vi phạm, tuy nhiên, Bộ Tư pháp không tiếp thu nội dung này, Bộ 
trưởng Trần Tuấn Anh cho biết. 

ĐB Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) đề nghị làm rõ cơ chế “phạt nguội” 
trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Nhiều người vi phạm phản ánh việc 
xử lý “phạt nguội” trong lĩnh vực giao thông thời gian qua là có nhiều vi 
phạm mà họ không biết là vi phạm. Nên sau một thời gian, có người bị 
phạt lên hàng trăm triệu trong khi lỗi là vài triệu do nhiều lần vi phạm mà 
không biết. Vì vậy đại biểu đề nghị cần phải quy định trách nhiệm của 
người xử lý tránh/hạn chế việc để người vi phạm tái phạm nhiều lần. 

"Chúng ta đã có hệ thống xử lý phạt nguội, khi phát hiện vi phạm lần 2 cơ 
quan xử lý vi phạm có trách nhiệm thông báo với người vi phạm, như vậy 
mới hợp lý", ĐB nêu. 

ĐB Nguyễn Văn Cảnh cũng kiến nghị, bổ sung các tình huống không bị xử 
lý vi phạm hành chính, đó là tình huống cấp thiết, phòng vệ chính đáng, 



tình huống bất ngờ, bất khả kháng… Nhiều trường hợp không xác định 
được các tình huống này dẫn đến xử lý oan và bỏ lọt người vi  phạm. 

Đại biểu Nguyễn Chiến (Hà Nội) cũng đồng tình với việc sửa đổi, bổ sung 
tăng mức phạt tối đa trong một số lĩnh vực, tăng mức phạt với một số lĩnh 
vực chưa được quy định. 

Bài học về phạt vi phạm nồng độ cồn cho thấy, đã góp phần thay đổi thói 
quen của người dân khi tham gia giao thông. Qua mức phạt nghiêm khắc 
người dân đã có ý thức tránh xa những quy định cấm. Vì vậy, cần mạnh 
dạn quy định xử phạt nặng nếu như lỗi vi phạm đó gây tác hại, ảnh hưởng 
đến trật tự an toàn xã hội. 

Cũng có ý kiến cho rằng, nếu tăng mức phạt tối đa phải chăng sẽ tạo ra 
các tiêu cực xã hội, dẫn đến bắt tay chung chi. Từ đó đại biểu cho rằng, 
nếu dự kiến đưa vào Luật, thì cần đưa vào mức phạt nặng, còn ở đâu đó 
có vài hiện tượng tiêu cực, chung chia, thì đó là câu chuyện quản lý nhà 
nước phải khắc phục, chứ không phải vì vài tiêu cực mà luật pháp lại 
nương nhẹ. 

Ban soạn thảo cho rằng vẫn cần nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng hơn việc 
tăng mức phạt tiền trong từng lĩnh vực; đảm bảo việc tăng mức phạt tiền 
tối đa trong là có cơ sở và phải được đánh giá tác động cụ thể, bảo đảm 
tương xứng với mức độ nguy hiểm của từng nhóm hành vi vi phạm, bảo 
đảm tính tổng thể trong mối tương quan với các lĩnh vực khác và thẩm 
quyền xử phạt của các chức danh trong lĩnh vực đó. 

Luật Xử lý vi phạm hành chính là dự án Luật quan trọng, được áp dụng 
nhiều nhất trong thực tiễn. Do vậy, việc sửa Luật cần đảm bảo vừa quản lý 
nhà nước, quản lý xã hội tốt nhưng vẫn phải đảm bảo tốt quyền con người, 
quyền công dân. 

Nguồn: https://congly.vn/thoi-su/de-nghi-bo-sung-thu-tuc-dac-biet-trong-xu-
ly-vi-pham-hanh-chinh-346530.html 

 

8. Ông Vương Đình Huệ lo áp lực tăng dân số lớn nếu 
bỏ điều kiện nhập hộ khẩu 
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ lo lắng áp lực dân số rất lớn 
với Hà Nội nếu xoá điều kiện đăng ký thường trú và nhiều bài toán bế 
tắc sẽ xảy ra. 

Thảo luận tại tổ về dự thảo luật Cư trú sửa đổi chiều nay (9/6), Uỷ viên Bộ 
Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, theo thống kê 



dân số Hà Nội hiện hơn 8 triệu dân, nếu không điều chỉnh điều kiện nhập 
cư thì có thêm khoảng 1 triệu dân sẵn sàng chuyển từ tạm trú sang thường 
trú. 

Nói về việc điều chỉnh các điều kiện nhập cư vào các thành phố trực thuộc 
TƯ, ông Huệ cho rằng, tiêu chí dân số là căn cứ để phân bổ ngân sách, 
chi thường xuyên thì khi cộng thêm dân phải điều chỉnh lại. 

“Có người trước đây thường trú một nơi, được tính dân số địa phương đó, 
tạm trú không được tính nhưng áp lực tại nơi tạm trú thì phân bổ ngân 
sách hàng năm như thế nào?”, ông Huệ đặt vấn đề. 

Bí thư Hà Nội cũng băn khoăn về việc chốt cứng trong luật cơ sở dữ liệu 
dân cư tháng 6/2021 là xong đến khi luật có hiệu lực, bất khả kháng chưa 
bỏ được hộ khẩu giấy, chưa làm mã số định danh thì tính thế nào? 

“Thay đổi luật thì phải có số định danh, phải có giai đoạn chuyển đổi, điều 
khoản chuyển tiếp để đảm bảo tính khả thi. Bất khả kháng mà mã số định 
danh chưa hoàn thành khi luật có hiệu lực thì bao nhiêu quyền công dân 
như thế nào, đăng ký kết hôn, nhập khẩu, nhập tịch, thủ tục vay vốn ngân 
hàng, thế chấp...”, ông Huệ phân tích. 

Dẫn chứng Mỹ khi đổi tiền vẫn lưu hành cả tiền cũ và tiền mới, Bí thư Hà 
Nội lưu ý, nên tính đến các luật khác như giao dịch bất động sản, thuế 



trước bạ, phải rà soát kỹ, thiết kế đảm bảo thông suốt cho hệ thống hành 
chính và quyền công dân. 

Ông Huệ cũng lưu ý, việc xoá đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc 
TƯ phải cân nhắc. 

“Quận Hoàng Mai người dân vãng lai 150.000, tổng gần bằng với tỉnh Hà 
Nam. Nếu xoá bỏ điều kiện thì dân số lên rất nhanh”, Bí thư Hà Nội dẫn 
chứng. 

Bí thư Vương Đình Huệ lo lắng: “Hiện Hà Nội áp lực dân số rất lớn, nhiều 
bài toán bế tắc, giờ lại xoá điều kiện đăng ký thường trú nữa thì ra sao. Về 
lý thuyết quy định đúng rồi nhưng phải nghĩ ra cách điều tiết di cư tự do”. 

Hiện 4 quận nội đô hạ tầng đang rất áp lực nhất là y tế, văn hoá, giáo dục. 
Vì vậy, các luật khác cần điều khoản điều tiết, luật pháp cho phép nhưng 
nhà nước phải điều tiết bằng giải pháp kinh tế. 

Tránh gây xáo trộn rất lớn đời sống người dân 

Liên quan tới bỏ điều kiện riêng vào thành phố trực thuộc TƯ, theo Chính 
phủ, để đảm bảo quyền tự do cư trú của người dân, Chủ nhiệm UB Pháp 
luật Hoàng Thanh Tùng cho hay đa số ý kiến UB Pháp luật đồng tình. 

Ông dẫn lại khảo sát năm 2018 về công tác quản lý cư trú tại Hà Nội giai 
đoạn 2013-2017 cho thấy, trong 5 năm có 755 ngàn người được nhập cư 
tự do vào các quận nội thành của Thủ đô. Tuy nhiên, số được đăng ký 
thường trú chỉ có 120.000 người, chưa đến 16%. 

“Nếu duy trì điều kiện riêng này thì chỉ hạn chế được việc nhập hộ khẩu 
chứ không hạn chế được việc người ta vào thành phố trực thuộc TƯ và cư 
trú ở đó”, ông Tùng phân tích và đồng tình với quy định này.  

Ông Tùng cho rằng, khi luật có hiệu lực, không chỉ hoàn chỉnh cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư mà phải đảm bảo kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành khác như cơ sở dữ liệu về hộ tịch, về quản lý xuất nhập cảnh… 

Việc kết nối cũng không chỉ trong hệ thống cơ quan quản lý cư trú của 
ngành công an mà còn phải kết nối với cơ quan tổ chức khác thực hiện thủ 
tục hành chính. Như thế thì bỏ sổ hộ khẩu mới khả thi. 

Theo ông Tùng, hiện nay rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật đang quy 
định sổ hộ khẩu là một trong những yếu tố cần thiết để thực hiện thủ tục 
hành chính. Vì vậy, bây giờ bỏ sổ hộ khẩu thì phải sửa đổi tất cả văn bản 
quy phạm pháp luật đó và khối lượng văn bản dưới luật tương đối lớn, đòi 
hỏi phải rà soát tương đối đồng bộ, đảm bảo sửa đổi kịp thời cùng thời 
điểm có hiệu lực của luật. 



“Quan trọng hơn là xác định phương thức thay thế sổ hộ khẩu. Tránh tình 
trạng luật có hiệu lực rồi, công dân đi làm thủ tục hành chính thì lại vướng 
mắc, gây xáo trộn rất lớn trong đời sống người dân”, Chủ nhiệm UB Pháp 
luật lưu ý. 

Ngoài ra, ông Tùng cho rằng, khi thay đổi phương thức quản lý từ sổ hộ 
khẩu giấy sang phương thức điện tử, các dữ liệu được đồng bộ thì thủ tục 
hành chính đơn giản đi rất nhiều. Người dân không cần phải có sổ hộ 
khẩu, không phải xuất trình nhưng gắn với đó là trách nhiệm của cơ quan 
nhà nước, không bắt người dân phải đến cơ quan công an xin một giấy 
chứng nhận về nơi cư trú, nếu không chẳng khác gì vẫn giữ sổ hộ khẩu. 

“Đây là vấn đề đặt ra. Chúng tôi cũng hoan nghênh việc đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, bỏ sổ hộ khẩu để tạo thuận lợi cho người dân”, ông Tùng 
nói. 

ĐB Phan Thị Bình Thuận (TP HCM) cho rằng quy định hướng tới sử dụng 
số định danh trên cơ sở bỏ quản lý sổ hộ khẩu và sổ đăng kí tạm trú, là 
thay đổi mạnh mẽ trong công tác quản lý cư trú, dân cư, giúp đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, chi phí, tiết kiệm thời gian cho người dân. 

Tuy nhiên, qua báo cáo Bộ công an và ý kiến thẩm tra của UB Pháp luật 
cơ sở dữ liệu về đăng kí cư trú cấp số định danh cho công dân chưa tới 20 



triệu, đến khi luật thông qua có hiệu lực thì Chính phủ, bộ Công an phải rốt 
ráo cấp được số định danh cho gần 90 triệu người. 

Hiện nay, quy định pháp luật liên quan đến sổ hộ khẩu, theo thống kê của 
Bộ Công an,  có tới 10 luật có liên quan.  Nữ ĐB băn khoăn khi triển khai 
bỏ sổ hộ khẩu và sổ đăng kí tạm trú thì các giao dịch liên quan thủ tục 
hành chính, giao dịch dân sự liên quan hộ gia đình, quan hệ nhân thân, 
thừa kế, mua bán, bảo hiểm,...thì phải rà soát sửa đổi, bổ sung, đảm bảo 
tính khả thi, tương thích, tránh ảnh hưởng đến quyền của người dân. 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quoc-hoi/bi-thu-ha-noi-can-nhac-
xoa-dieu-kien-nhap-ho-khau-vao-thanh-pho-lon-647705.html 

 

9. Bỏ quy định riêng đăng ký thường trú: Ai tự hào 
“có hộ khẩu thủ đô"? 
Đã có thời, việc nhập hộ khẩu về thành phố là một khát vọng. Khát 
vọng ấy đi kèm với những điều được cho là ưu đãi như học hành của 
con cái, xác định bảo hiểm y tế, quyền lợi tài sản, hưởng thụ dịch vụ 
công… Khái niệm “có hộ khẩu thành phố” đã trở thành niềm tự hào. 

 

Quy định riêng về đăng ký thường trú tại các thành phố lớn đang tạo ra sự 
bất bình đẳng. Ảnh Hải Nguyễn 



 “Một yêu a có Senko/ Hai yêu a có Pơ giô Cá Vàng/Ba yêu nhà cửa đàng 
hoàng/ Bốn yêu hộ khẩu rõ ràng thủ đô”. Câu cửa miệng một thời khẳng 
định giá trị của “hộ khẩu thủ đô”. 

Cái hộ khẩu thủ đô như tấm thẻ bài phân định “trái tuyến” hay “đúng tuyến” 
và thường khi đã bị xếp vào hàng “trái tuyến” thì quá khó xin một chỗ cho 
con học trường công, hoặc phải đóng thêm một khoản phí tăng thêm. 

Nó còn là câu chuyện vô lý: muốn có hộ khẩu thì phải có nhà, muốn có nhà 
thì phải có hộ khẩu. Chưa kể, biết bao nhiêu trường hợp người lao động 
làm ăn xa quê, muốn xác nhận liên quan đến hộ phẩu phải đi cả trăm km 
về quê xin cái dấu tạo ra rất nhiều phiền hà. 

Năm 2017, người ta đếm có tới 39 thủ tục hành chính liên quan đến hộ 
khẩu. Sau một hồi cải cách vẫn còn tới 27 thủ tục mà buộc phải có sổ hộ 
khẩu. 

Nói một cách chính xác thì không phải là “bỏ sổ hộ khẩu” mà chỉ là “khai tử 
sổ hộ khẩu giấy” để quản lý dân cư trên một hệ thống số hoá. 

Nghĩa là hộ khẩu vẫn còn, nhưng cái cần bỏ mà rất nhiều người mong 
Quốc hội thông qua là bỏ các quy định riêng liên quan đến đăng ký thường 
trú ở các thành phố trực thuộc trung ương. 

Điều 20 Luật Cư trú hiện hành, công dân được được đăng ký thường trú 
tại thành phố trực thuộc trung ương phải có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú 
liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên.  

Riêng Hà Nội, còn căn cứ vào Luật Thủ đô có hiệu lực từ 2013, nghĩa là 
ngoài các điều kiện trong Luật Cư trú, phải thêm điều kiện phải tạm trú 3 
năm trở lên… 3 năm tạm trú với không ít người tự coi là “vô thừa nhận” dù 
họ vẫn hàng ngày làm việc, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô. 

Mục đích của các quy định riêng này là hạn chế tình trạng gia tăng dân số 
cơ học, di dân từ các tỉnh, nông thôn đến các thành phố lớn. Thực tế thì 
các quy định riêng về thường trú trong Luật Thủ đô không mang lại kết 
quả, chỉ ngăn người nhập hộ khẩu Hà Nội chứ không làm giảm lượng 
người nhập cư. Hiện Hà Nội có 1,2 triệu người đăng ký tạm trú. 

Đó là chưa kể việc “áp dụng các quy định riêng các điều kiện đăng ký 
thường trú ở các thành phố trực thuộc Trung ương đã ảnh hưởng đến 
quyền tự do cư trú của công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013”- 
như nhận định của Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc tại Quốc 
hội. 

Dù vẫn còn những lo lắng về nguy cơ nhập cư tự do, gây quá tải đối với hạ 
tầng và phức tạp về an ninh, trật tự tại các thành phố lớn nhưng người 



dân, dù chỉ là tạm trú họ vẫn đóng các khoản phí, lệ phí, nộp thuế…như tất 
cả. Vậy thì vì lý do gì mà những người tạm trú, dân lao động tự do theo 
mùa vụ tại các thành phố lớn lại không được hưởng các dịch vụ giáo dục, 
y tế như người có hộ khẩu thường trú? 

Đừng để “có hộ khẩu thủ đô” trở thành một đặc quyền, một sự “tự hào” 
đang hàng ngày tạo ra bất bình đẳng. 

Nguồn: https://laodong.vn/ban-doc/bo-quy-dinh-rieng-dang-ky-thuong-tru-
ai-tu-hao-co-ho-khau-thu-do-811605.ldo 

 

10. Cắt giảm 40% thủ tục hành chính về môi trường 
Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) cắt giảm 40% thủ tục hành 
chính nhưng không buông lỏng vấn đề môi trường, theo Bộ trưởng 
Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà. 

 

Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà tại phiên thảo luận tổ sáng 
11/6. Ảnh: Hiếu Duy 

Tại phiên thảo luật ở tổ về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) sáng 
11/6, Bộ trưởng Trần Hồng Hà thông tin, việc cắt giảm 40% thủ tục hành 
chính tương đương với cắt giảm hàng chục nghìn tỷ đồng chi phí tuân thủ 
cho các tổ chức, cá nhân. 



Theo ông Hà, hiện nay các cơ quan chức năng đang tập trung kiểm soát 
100% doanh nghiệp với đầy đủ các thủ tục phức tạp, như quan trắc định kỳ 
mỗi năm hai lần. Tuy nhiên, 80% trong số các doanh nghiệp này không gây 
ô nhiễm. Từ thực tế đó, Ban soạn thảo đề xuất "khoanh lại" những lĩnh vực 
có tổng lượng thải lớn, nguy cơ ô nhiễm môi trường cao để quản lý chặt 
chẽ hơn. 

Cơ quan chức năng sẽ tập trung nguồn lực, con người vào việc kiểm soát 
mức độ ảnh hưởng môi trường của 5% doanh nghiệp nguy cơ gây ô 
nhiễm, đơn cử như công ty Formosa Hà Tĩnh gây sự cố ô nhiễm môi 
trường biển vào năm 2016. 

Tham gia ý kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ phải cương quyết 
bảo vệ môi trường, bắt đầu từ đường lối, chính sách, luật pháp, ứng xử và 
tư duy. "Coi trọng phát triển kinh tế mà xem nhẹ bảo vệ môi trường là sai 
lầm", ông nói. 

Lãnh đạo Chính phủ đánh giá nhận thức về vấn đề môi trường chưa đúng 
mức, chưa cương quyết; nên ở nhiều nơi môi trường còn là vấn đề nhức 
nhối. 

Đề cập đến hiệu quả của Luật Phòng chống tác hại rượu bia và nghị định 
100, Thủ tướng đặt vấn đề "nên chăng có một nghị định với chế tài nghiêm 
khắc" liên quan đến các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. "Phải 
rút ví bỏ ra hàng chục triệu đồng nộp phạt thì mới nâng cao ý thức. Chúng 
ta không có chế tài nghiêm thì nói mãi cũng nhờn", ông nhấn mạnh. 

Thủ tướng đề nghị dự thảo luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) phải làm rõ 
hơn vai trò quản lý Nhà nước cũng như chức năng của các bộ, ngành liên 
quan, không để một bộ "vừa đá bóng vừa thổi còi". 

Về quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với khí thải, Bộ trưởng Giao 
thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho rằng, dự thảo Luật để Bộ Tài nguyên 
Môi trường ban hành quy chuẩn này cho phương tiện giao thông là "không 
ổn". 

Theo ông Thể, hàng không Việt Nam là thành viên của Tổ chức Hàng 
không dân dụng quốc tế (ICAO). Hàng năm ICAO đều mời các thành viên, 
trong đó có Bộ trưởng Giao thông Vận tải các nước dự hội nghị và nội 
dung quan trọng nhất là ban hành quy chuẩn về khí thải, môi trường liên 
quan tàu bay. Việt Nam không sản xuất tàu bay mà mua từ nước ngoài, 
nên tiêu chuẩn về khí thải, môi trường liên quan đến các nhà sản xuất. 

Tương tự, về tàu biển và phương tiện tàu thủy, Việt Nam cũng là thành 
viên của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO). Tổ chức này có quy định tiêu 



chuẩn về môi trường, khí thải, phát thải, từ đó, Bộ Giao thông Vận tải Việt 
Nam cũng như các nước cụ thể hóa. 

"Nếu chúng ta tự ban hành tiêu chuẩn khí thải của tàu bay, tàu biển sẽ 
không áp dụng được, vì tự mình đưa ra một thông số mà sản phẩm quốc 
tế không có như vậy", ông Thể nói. 

Liên quan đến đường bộ, Việt Nam là thành viên của Hiệp hội ôtô thế giới. 
Tại các nước phát triển, việc sản xuất ôtô có yêu cầu ngày càng cao về 
môi trường, họ cũng ban hành quy chuẩn và từ đó các nước cụ thể hóa. 

"Nếu chúng ta giao cho Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành quy chuẩn 
thì Bộ sẽ căn cứ vào đâu?", ông Thể nêu băn khoăn và kiến nghị nội dung 
này nên giữ như quy định hiện hành. 

Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua năm 2014, có hiệu lực 
đầu năm 2015. Dự án Luật sửa đổi được trình xin ý kiến Quốc hội lần đầu 
tại kỳ họp thứ 9 đang diễn ra. 

Nguồn: https://vnexpress.net/cat-giam-40-thu-tuc-hanh-chinh-ve-moi-
truong-4113960.html 

 

11. Hải quan kết nối thêm 6 thủ tục hành chính lên 
Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia 
Tổng cục Hải quan đã có đề xuất xin ý kiến Bộ Tài chính về việc triển 
khai thêm 6 thủ tục hành chính hải quan (TTHC) tích hợp Cổng thông 
tin dịch vụ công quốc gia (DVCQG), nâng số TTHC tham gia DVCQG 
lên 8 thủ tục. 

Cụ thể, Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến tháng 6/2020, cơ quan hải 
quan đã kết nối 2  dịch vụ công là “hủy tờ khai hải quan” và “khai bổ sung 
tờ khai hải quan” tích hợp DVCQG. Đây là DVCTT hải quan có nhiều 
người dân, DN thực hiện và đã được ngành Hải quan triển khai cung cấp 
theo hình thức trực tuyến 24/7 trên phạm vi toàn quốc từ 1/3/2017. 

Nghiêm túc thực hiện kế hoạch phấn đấu tích hợp 60 TTHC lên Cổng 
thông tin DVCQG trong năm 2020, theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng 
cục Hải quan đã đề xuất, xin ý kiến triển khai thêm 6 TTHC, nâng số TTHC 
tham gia DVCQG lên 8 thủ tục. 

Theo đó, 6 dịch vụ công hải quan đề xuất tích hợp DVCQG, gồm: Thủ tục 
hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển; thủ tục hải 
quan đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức chuyển cửa khẩu; thủ 
tục thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, 



nơi sản xuất; phân loại máy móc, thiết bị ở dạng nguyên chiếc, tháo rời; 
phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc Danh mục hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu Việt Nam; thủ tục xem hàng hóa trước khi khai hải quan./. 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2020-
06-11/hai-quan-ket-noi-them-6-thu-tuc-hanh-chinh-len-cong-thong-tin-dich-
vu-cong-quoc-gia-88006.aspx 

 

12. Hơn 88% dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 Bộ 
GTVT có phát sinh hồ sơ 
Cùng với việc hoàn thành tỷ lệ 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4, 
hiện Bộ Giao thông vận tải (GTVT) còn có có tỷ lệ dịch vụ công trực 
tuyến mức 3,4 có phát sinh hồ sơ lên tới 88,16%. 

 

Tính đến tháng 5/2020, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của 
Bộ Giao thông Vận tải là 262 dịch vụ, đạt tỷ lệ 57,84%. 

Thêm Bộ GTVT cán mốc 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4 

Theo thống kê của Trung tâm CNTT - Bộ Giao thông Vận tải, trong tổng số 
453 thủ tục hành chính của ngành Giao thông Vận tải, có 366 thủ tục thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Bộ và gần 90 thủ tục liên quan đến các địa 
phương. 



Cơ quan này cũng cho biết, gần như tất cả thủ tục hành chính được Bộ 
Giao thông Vận tải triển khai cung cấp trực tuyến mức độ cao đều có phát 
sinh hồ sơ với tỷ lệ rất cao. 

Cụ thể, theo yêu cầu được đưa ra tại Nghị quyết 17 ngày 7/3/2019 của 
Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ 
điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025, tỷ lệ hồ sơ giải 
quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của từng 
bộ, ngành, địa phương cần đạt từ 20% trở lên. 

Trong khi đó, thực tế tại Bộ Giao thông Vận tải, trong 125 dịch vụ công trực 
tuyến mức 3, số dịch vụ có phát sinh hồ sơ là 109, đạt 87,2%. Với 137 dịch 
vụ công trực tuyến mức 4 của Bộ này, số dịch vụ có phát sinh hồ sơ là 
122, đạt hơn 89%. 

Trung bình hàng năm, Bộ Giao thông Vận tải có khoảng 800.000 hồ sơ 
trực tuyến. Bên cạnh đó, hiện nay hệ thống cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến của Bộ có khoảng gần 100.000 tài khoản của doanh nghiệp và người 
dân, trong đó chủ yếu là tài khoản của các doanh nghiệp. 

Trong thông tin mới chia sẻ với ICTnews, đại diện Cục Tin học hóa, Bộ 
TT&TT cho biết, Bộ Giao thông Vận tải vừa trở thành đơn vị thứ 13 hoàn 
thành chỉ tiêucung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4, bên cạnh các 
bộ, ngành, địa phương khác gồm các bộ, ngành: KH&ĐT, Nội vụ, Tài 
chính, TT&TT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các tỉnh, thành phố: An Giang, 
Đà Nẵng, Lào Cai, Lạng Sơn, Thừa Thiên - Huế, Tiền Giang, Nam Định. 

Thống kê của Cục Tin học hóa cho thấy, tính đến tháng 5/2020, tổng số 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Bộ Giao thông Vận tải là 262 dịch 
vụ, đạt tỷ lệ 57,84%. Trong đó, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 
là 137 dịch vụ, đạt tỷ lệ 30,24% (tỷ lệ này thời điểm cuối năm 2019 là 
28,27%). 

Bên cạnh đó, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 có phát sinh hồ sơ 
trực tuyến của Bộ Giao thông Vận tải đạt 88,16%, cao hơn nhiều tỷ lệ trung 
bình của các bộ, ngành, địa phương tính đến tháng 5/2020 (25,64%) .Tỷ lệ 
hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 của Bộ Giao thông Vận tải đạt 
54,68%. 

Triển khai quyết liệt nhiều biện pháp 

Đánh giá cao kết quả Bộ Giao thông Vận tải đã đạt được, đại diện Cục Tin 
học hóa nhận định, thời gian qua, Bộ này đã tích cực thực hiện các biện 
pháp quyết liệt để đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến như: tập 
trung tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ và rà soát để lựa chọn các thủ tục 



hành chính đưa lên dịch vụ công trực tuyến mang lại hiệu quả cao; tận 
dụng để nâng cấp, phát triển các hệ thống thông tin hiện có nhằm bảo đảm 
khả năng sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và xử lý hồ sơ hoàn toàn 
trên môi trường mạng. 

Cùng với đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng tập trung triển khai Nền tảng tích 
hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 
để giảm thành phần hồ sơ phải nộp hoặc xuất trình khi thực hiện thủ tục 
trực tuyến. Đồng thời, tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân, 
doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến hiệu quả. 

Theo chia sẻ của ông Lê Thanh Tùng, quyền Giám đốc Trung tâm CNTT - 
Bộ Giao thông Vận tải, một trong những kinh nghiệm triển khai thành công 
việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho người dân, doanh 
nghiệp là Bộ đã áp dụng mô hình quản lý tập trung ngay từ đầu với những 
nhóm dịch vụ cần trao đổi dữ liệu giữa các tỉnh. Việc này giúp tiết kiệm chi 
phí, không có tình trạng mỗi tỉnh một hệ thống. 

Đơn cử như từ năm 2017, Bộ đã xây dựng hệ thống dịch vụ công cấp đổi 
giấy phép kinh doanh vận tải, cấp đổi biển hiệu triển khai cho 63 Sở Giao 
thông Vận tải với dữ liệu tập trung về Tổng cục Đường bộ. Sau hơn 3 năm 
triển khai, đây là một trong những nhóm dịch vụ được đánh giá khá hiệu 
quả; hiện việc quản lý giấy phép kinh doanh vận tải, hồ sơ thẩm định… của 
các tỉnh đều bằng hồ sơ điện tử, không còn hồ sơ giấy. 

Bên cạnh đó, theo ông Tùng, trong toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ 
công, Bộ Giao thông Vận tải cũng chú trọng việc sửa đổi các văn bản quy 
phạm pháp luật để thực hiện dữ liệu điện tử. 

Theo đó, từ trước khi Chính phủ ban hành Nghị định 45 về thực hiện thủ 
tục hành chính trên môi trường điện tử, trong các văn bản quy phạm pháp 
luật chuyên ngành, Bộ Giao thông Vận tải đã quy định việc giải quyết theo 
hướng sử dụng dữ liệu điện tử, thực hiện cấp phép điện tử đối với những 
thủ tục hành chính có thể thực hiện theo phương thức điện tử. 

Chẳng hạn như, trong Nghị định 58 ngày 10/5/2017 quy định chi tiết một số 
điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải đã hàng 
hải, Bộ Giao thông Vận tải đã tham mưu để đưa vào đó quy định việc giải 
quyết thủ tục tại các cảng biển được thực hiện bằng phương thức điện tử. 

Nhấn mạnh quan điểm muốn giải quyết được thủ tục trực tuyến, cơ quan 
nhà nước phải có cơ sở dữ liệu, ông Tùng cho hay, nếu không có dữ liệu, 
cuối cùng cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục sẽ vẫn phải yêu cầu 
người dân, doanh nghiệp xuất trình hồ sơ giấy. 



Vì thế, thời gian qua, để giảm thành phần hồ sơ người dân, doanh nghiệp 
phải nộp hoặc xuất trình khi thực hiện thủ tục trực tuyến, song song với 
việc xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã 
tích hợp để sử dụng dữ liệu của các ngành khác phục vụ cho việc giải 
quyết thủ tục hành chính điện tử. 

Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp với Bộ TT&TT thực hiện kết nối 
với cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ 
dữ liệu NGSP. Nhờ đó, thay vì yêu cầu các doanh nghiệp phải xuất trình 
giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính 
như xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải như trước đây, từ năm 
2018, Bộ Giao thông vận tải đã cho phép thí điểm bỏ thành phần hồ sơ 
này. 

Hiện tại, để phục vụ cho việc triển khai mở rộng cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến mức 4 cấp, đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc 
gia, Bộ Giao thông Vận tải cũng đang triển khai tích hợp với Cơ sở dữ liệu 
về kết quả khám sức khỏe của Bộ Y tế; cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của Bộ Công an. 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/hon-88-dich-vu-cong-truc-
tuyen-muc-3-4-bo-gtvt-co-phat-sinh-ho-so-648090.html 

 

13. Mang giấy tờ tới nhà, giao tận tay người dân 
Chính quyền xã rút ngắn thời gian làm các thủ tục hành chính, làm 
việc ngoài giờ, tạo thuận lợi cho dân.  

Khoảng 17 giờ 30 ngày 5-6, mặc dù trời mưa nhưng chị Hà Thị Ngọc Dung 
(nhân viên văn phòng UBND xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM) vẫn 
đến nhà bà Nguyễn Thị Óc (82 tuổi, ở ấp 4) để trao giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân của người con dâu. 

Giao hồ sơ ngay trong ngày 

Cầm tờ giấy trên tay, bà Óc xuýt xoa: “Làm phiền các cháu quá, mưa gió 
thế này mà cũng lặn lội tới nhà đưa giấy xác nhận. Bà cám ơn các cháu 
nhiều lắm!”. 

Theo bà Óc, sáng cùng ngày, con dâu bà tới UBND xã Nhị Bình để xác 
nhận tình trạng hôn nhân. Ngặt nỗi ngay thời điểm đó, tại UBND xã có 
nhiều cuộc họp quan trọng, cả chủ tịch lẫn hai phó chủ tịch UBND xã phải 
dự nên không ai ký xác nhận. 



“Do con dâu bà Óc còn phải đi làm nên tôi nói hồ sơ cứ để lại, trong ngày 
hôm nay sẽ có người mang tới tận nhà” - chị Dung nói. 

Cách đó vài ngày, anh Nguyễn Thanh Phương, phụ trách hộ tịch UBND xã 
Nhị Bình, cũng mang hồ sơ chứng thực tới nhà giao cho ông Nguyễn Văn 
Hai (56 tuổi, ở ấp 1). Anh Phương đến nhà ông Nguyễn Văn Hai lúc đó 
cũng sụp tối.  

“Hôm trước, ông Hai lọc cọc đạp xe ra UBND xã chứng thực hồ sơ nhà, 
đất. Cũng ngay hôm đó, cả chủ tịch lẫn phó chủ tịch UBND xã dự các cuộc 
họp và đi công tác nên không ai ký hồ sơ. Nhân viên tiếp nhận hồ sơ nói 
ông Hai cứ về và sẽ có người mang tới nhà giao ngay trong ngày. Thấy tôi 
mang hồ sơ chứng thực đến nhà trong ngày như đã hứa, ổng vui lắm” - 
anh Phương cho biết. 

 
Chị Hà Thị Ngọc Dung đến tận nhà trao giấy tờ cho bà Nguyễn Thị Óc. 

Ảnh: TRẦN NGỌC 

Làm luôn ngoài giờ 

Chị Võ Thị Minh Châu (28 tuổi, ở ấp 2) đang làm việc cho một doanh 
nghiệp may mặc ở quận Tân Phú, TP.HCM. Do đặc thù công việc, chị 
Châu khó có thể xin nghỉ phép để giải quyết chuyện riêng. Hơn nữa, chị 



Châu lại làm việc theo giờ hành chính nên cũng không mấy thuận lợi khi 
đến UBND xã làm giấy tờ. 

Khi biết UBND xã Nhị Bình làm ngoài giờ hành chính từ 17 giờ tới 18 giờ 
30 vào thứ Tư hằng tuần, chị Châu tranh thủ sau giờ làm việc tới UBND xã 
để làm giấy đăng ký kết hôn.  

“Dù đã hết giờ làm việc nhưng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, cán bộ xã đã giải 
quyết xong thủ tục làm giấy kết hôn cho tôi. Việc tổ chức giải quyết giấy tờ 
cho người dân ngoài giờ hành chính của UBND xã Nhị Bình rất hay, giúp 
ích cho rất nhiều người không thuận lợi về mặt thời gian” - chị Châu chia 
sẻ. 

Tương tự, anh Trần Thanh Hải (36 tuổi, ở ấp 3) cũng làm việc theo giờ 
hành chính cho một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn quận Tân Bình, 
TP.HCM. 

Có lần đang làm việc, vợ anh Hải đang dưới quê ở Tiền Giang gọi điện 
thoại nói cần chứng thực gấp hộ khẩu, CMND cùng một số giấy tờ liên 
quan khác để bổ túc làm hồ sơ đất đai dưới quê. 

“Hôm đó là thứ Tư, công việc ở chỗ làm khá nhiều và bận rộn nên tôi 
không thể bỏ dở để chạy về nhà chứng thực giấy tờ. Thực tình lúc đó tôi 
cũng lo lắng vì sợ lỡ dở việc bổ túc hồ sơ đất đai dưới quê.  

Tôi nhớ ra là UBND xã Nhị Bình có tổ chức làm ngoài giờ hành chính vào 
thứ Tư nên sau khi hết giờ làm, tôi về nhà mang giấy tờ ra UBND xã công 
chứng để sáng sớm hôm sau kịp gửi về quê. Thực tình mà nói, tôi không 
biết xoay xở sao nếu UBND xã Nhị Bình không tổ chức làm việc ngoài 
giờ hành chính” - anh Hải nói. 

Mô hình 2G - gần dân, giúp dân 

Từ tháng 4-2020, qua nghiên cứu, rà soát và căn cứ tình hình thực tế tại 
địa phương, UBND xã Nhị Bình triển khai áp dụng các giải pháp, mô hình 
cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. 

Đầu tiên là xã rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục xác nhận tình trạng hôn 
nhân từ ba ngày xuống còn một ngày và kết hợp trả kết quả hồ sơ tại nhà 
nếu địa chỉ ở địa phương. 

Kế đến là thực hiện thủ tục sao y, chứng thực, đăng ký khai sinh, khai tử, 
kết hôn ngoài giờ hành chính, từ 17 giờ đến 18 giờ 30 vào thứ Tư hằng 
tuần. 

Tiếp theo là thực hiện mô hình 2G (gần dân và giúp dân). Mô hình này có 



nghĩa giao, trả kết quả hồ sơ sao y, chứng thực tại nhà cho bà con vào các 
ngày làm việc trong tuần từ 16 giờ cho đến khi trả hết hồ sơ bà con yêu 
cầu (trong trường hợp lãnh đạo UBND xã tham dự các cuộc họp trên 
huyện). 

Chúng tôi đang lắng nghe phản hồi của người dân để có thêm những cách 
làm nâng cao chất lượng phục vụ cho bà con địa phương. 

Ông ĐẶNG THANH XUÂN, Chủ tịch UBND xã Nhị Bình, 
huyện Hóc Môn, TP.HCM  

Nguồn: https://plo.vn/ban-doc/mang-giay-to-toi-nha-giao-tan-tay-nguoi-dan-
917642.html 

 

14. Hồ sơ trễ hẹn, nhiều hạn chế chậm được khắc 
phục 

Theo UBND tỉnh Cà Mau, trong tháng qua, hoạt động cải cách hành 
chính trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Song 
thực tế vẫn ghi nhận tình trạng hồ sơ trễ hạn, nhiều địa phương hồ 
sơ trễ hẹn vẫn còn cao, nhiều hạn chế chậm được khắc phục. 

 

Theo UBND tỉnh Cà Mau đánh giá, vấn đề giải quyết những khó khăn, 
vướng mắc của doanh nghiệp, người dân khi tham gia giải quyết thủ tục 

hành chính luôn được quan tâm đúng mức. 



Theo UBND tỉnh, đã qua, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 
tiếp tục được lãnh đạo UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thường xuyên, quyết 
liệt, trong đó chú trọng việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc của 
doanh nghiệp, người dân khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính 
(TTHC). 

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC đúng hạn và trước hạn cao, trên 98%; thực 
hiện tốt việc xin lỗi tổ chức, cá nhân khi xảy ra tình trạng giải quyết TTHC 
trễ hạn. 

Một số đơn vị đã khắc phục tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn rất tốt, điển 
hình: Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, huyện Cái Nước. Số lượng hồ sơ tiếp 
nhận qua dịch vụ bưu chính công ích tăng (đặc biệt là cấp tỉnh); tỷ lệ hồ sơ 
nộp trực tuyến cấp tỉnh cao, trên 50%. 

Đa số các đơn vị thực hiện tốt việc sử dụng phần mềm VIC để xử lý văn 
bản đến, văn bản đi; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức sử dụng phần 
mềm VIC cao, trên 92%. 

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều hạn chế cần phải khắc phục ngay. 
Trong đó, một số hạn chế đã được nêu ra nhưng lại chậm được khắc 
phục: Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến cấp huyện, cấp xã còn thấp; báo 
cáo lĩnh vực công nghệ thông tin ở các huyện, thành phố thực hiện chưa 
đầy đủ, có 6/9 huyện có một số phòng chuyên môn không báo cáo lĩnh vực 
công nghệ thông tin (trừ các huyện: Phú Tân, U Minh, Thới Bình). 

Một số đơn vị có tỷ lệ hồ sơ trễ hạn cao. Cụ thể, cấp huyện: Huyện Trần 
Văn Thời có 22 hồ sơ (chủ yếu là lĩnh vực đất đai, lĩnh vực công thương); 
cấp xã thuộc UBND các huyện: U Minh có 22 hồ sơ (chủ yếu là lĩnh vực 
bảo trợ xã hội, chứng thực); Đầm Dơi có 64 hồ sơ (chủ yếu là lĩnh vực bảo 
trợ xã hội, thủ tục liên thông ngoài danh mục thuộc lĩnh vực lao động, 
thương binh và xã hội); huyện Trần Văn Thời có 79 hồ sơ (chủ yếu là thủ 
tục liên thông ngoài danh mục thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã 
hội). 

Vẫn còn một bộ phận công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa 
có thái độ giao tiếp thiếu hòa nhã, thiếu thân thiện với người dân đến thực 
hiện TTHC. 

Nguồn: https://baoanhdatmui.vn/tin-tuc/doi-song-5/ho-so-tre-hen-nhieu-
han-che-cham-duoc-khac-phuc-29945.html 

 

 



15. Hơn 1.500 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 
Ngày 11-6, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Báo cáo số 158/BC-
UBND về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của 
thành phố. 

Theo báo cáo, kết quả công tác cải cách hành chính của thành phố được 
Trung ương ghi nhận, đánh giá cao. Chỉ số cải cách hành chính của thành 
phố Hà Nội năm 2019 tiếp tục xếp hạng rất cao, đứng thứ 2/63 tỉnh, thành 
phố. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ 
quan, đơn vị thuộc thành phố (SIPAS) đạt trên 80%, hoàn thành chỉ tiêu đề 
ra. Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 xếp thứ 9/63 tỉnh, thành 
phố. 

Đáng chú ý, trong tình hình dịch Covid-19, các cơ quan, đơn vị đã nghiêm 
túc thực hiện việc tổ chức, chỉ đạo, điều hành công việc theo chỉ đạo của 
UBND thành phố và Trung ương, bảo đảm việc tiếp nhận và giải quyết hồ 
sơ hành chính, việc tiếp công dân và các nhiệm vụ chuyên môn thực hiện 
liên tục, không bị gián đoạn. 

Thành phố cũng thực hiện tốt công tác chuẩn hóa thủ tục hành chính, kiểm 
soát việc công bố thủ tục hành chính. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã 
ban hành 18 quyết định công bố thủ tục hành chính; 100% các quyết định 
công bố thủ tục hành chính sau khi ban hành đã được công khai theo quy 
định. 

Tính đến nay, tổng số thủ tục hành chính đã triển khai dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 4 là 1.501/1.659 thủ tục hành chính. Số lượng hồ 
sơ tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công thành phố đạt hơn 930.000 hồ sơ, tỷ 
lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 91%. 

Thành phố cũng đã xây dựng và vận hành cổng dịch vụ công thành phố, 
hệ thống một cửa dùng chung ba cấp giúp cho việc tiếp cận, giải quyết thủ 
tục hành chính cho người dân thuận tiện, tiết kiệm, đồng thời giúp cơ quan 
quản lý kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tốt hơn. 
Tính đến ngày 24-5-2020, có 88 dịch vụ công đã tích hợp lên Cổng dịch vụ 
công quốc gia, đạt 34%.  

6 tháng cuối năm 2020, thành phố Hà Nội chú trọng đổi mới và đa dạng 
hóa các hình thức tuyên truyền; tăng cường các hình thức thông tin, tương 
tác với người dân; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, 
cắt giảm các loại giấy tờ không cần thiết; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức 



bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo 
đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị. 

Đặc biệt, thành phố đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và ứng dụng công 
nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và cung ứng dịch vụ công, xây 
dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, coi đây là giải pháp đột 
phá để hiện đại hóa hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, là cơ sở 
để tinh giản biên chế trong bộ máy hành chính các cấp… 

Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/cai-cach-hanh-chinh/969837/hon-
1500-thu-tuc-hanh-chinh-trien-khai-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-3-muc-
do-4 

 

16. Cách tra cứu số điện thoại cảnh sát khu vực bằng 
Zalo 
Việc công khai thông tin cảnh sát khu vực cho phép người dân có thể 
liên hệ, phản ánh tình hình an ninh trật tự hoặc hỏi đáp các thủ tục 
hành chính dễ dàng hơn. 

 
Dễ dàng phản ánh tình hình an ninh trật tự với cảnh sát khu vực. Ảnh: 

MINH HOÀNG 

Thay vì phải trực tiếp đến trung tâm hành chính, người dân có thể tra cứu 
thông tin ngay trên ứng dụng Zalo. Chính quyền các tỉnh cũng có thể chủ 



động gửi các thông tin quan trọng tới người dân một cách nhanh chóng và 
đầy đủ, chính xác. 

Hôm nay, Kỷ Nguyên Số sẽ hướng dẫn bạn đọc cách sao lưu và khôi phục 
tin nhắn Zalo đã xóa trên máy tính. 

Đầu tiên, bạn hãy cập nhật ứng dụng Zalo trên điện thoại lên phiên bản 
mới nhất tại địa chỉ http://bit.ly/zl-android (Android) hoặc http://bit.ly/zl-
ios (iOS). Lưu ý, trong bài này người viết sẽ thực hiện các thao tác trên 
điện thoại Android, đối với các thiết bị iOS bạn chỉ cần làm tương tự. 

Khi hoàn tất, bạn gõ vào khung tìm kiếm Zalo từ khóa “Công an phường 
Tự An TP BMT” rồi nhấn Quan tâm.  

 
Quan tâm Zalo của công an phường để cập nhật tin tức liên tục. Ảnh: 
MINH HOÀNG 



Phần Tin nóng là nơi tổng hợp tin tức an ninh trật tự, thủ đoạn hoạt động 
phạm tội nổi trội tại địa phương. Phần Hành chính (hướng dẫn thủ tục 
hành chính liên quan đến lực lượng CAND) và cuối cùng là Tra cứu, nơi 
người dùng tra cứu thông tin về cảnh sát khu vực từng tuyến đường. 

Để tìm kiếm thông tin của cảnh sát khu vực tại tuyến đường đang sinh 
sống, bạn hãy nhấp vào mục Tra cứu và chọn tên đường. Zalo sẽ ngay lập 
tức hiển thị thông tin tương ứng trên màn hình về tên người phụ trách và 
số điện thoại tương ứng. 

 
Tên người phụ trách và số điện thoại liên hệ của cảnh sát khu vực được liệt 
kê theo từng tuyến đường. Ảnh: MINH HOÀNG 

Tương tự, Công an phường Minh Khai (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) cũng 
thiết lập trang thông tin trên Zalo, cho phép người dùng dễ dàng cập nhật 
tình hình an ninh trật tự. Với số điện thoại trưởng công an phường, cảnh 



sát khu vực quản lý các tuyến đường, bạn có thể dễ dàng tố giác tội phạm, 
phản ánh thái độ và tinh thần phục vụ nhân dân. 

Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/tuyet-chieu/cach-tra-cuu-
so-dien-thoai-canh-sat-khu-vuc-bang-zalo-917937.html 

 


