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1. Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra 6 địa phương 

Theo Tổ công tác của Thủ tướng, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, 

nhất là ở vùng sâu, vùng xa, việc đẩy mạnh cải cách sẽ giúp người 

dân được hưởng lợi theo tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, 

đồng thời tạo ra dư địa tăng trưởng lớn. 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác 
của Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP/Hà Chính 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của 

Thủ tướng, nhấn mạnh nội dung này khi chủ trì buổi làm việc của Tổ công 

tác kiểm tra, đôn đốc một số tỉnh miền núi phía bắc về tình hình xây dựng 

Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính (TTHC). 

Tham dự buổi làm việc tại tỉnh Thái Nguyên có Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên 

Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc; lãnh 

đạo, đại diện UBND các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, 

Tuyên Quang; lãnh đạo một số bộ, cơ quan Trung ương; đại diện Tập 

đoàn VNPT. 



Ngay trước buổi làm việc, Tổ công tác đã khảo sát hạ tầng công nghệ 

thông tin, khả năng đáp ứng việc triển khai, đáp ứng các nhiệm vụ xây 

dựng Chính phủ điện tử; khảo sát bộ phận một cửa nhận và trả kết quả 

giải quyết TTHC; Trung tâm cơ sở dữ liệu dùng chung và trung tâm chỉ 

đạo, điều hành đô thị thông minh của tỉnh Thái Nguyên… 

Không để nhiệm vụ nào quá hạn 

Phát biểu tại buổi làm việc, nhắc lại tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ là “quyết tâm không để nhiệm vụ nào không được thực hiện, 

không nhiệm vụ nào quá hạn”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến 

Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác, đề nghị các địa phương báo cáo, đánh giá 

tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao về xây dựng Chính phủ điện 

tử, cải cách TTHC; nêu rõ các khó khăn, vướng mắc, bất cập và đề xuất 

hướng giải quyết. 

“Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Thái Nguyên đang chuẩn bị 

được đưa vào vận hành, chúng tôi rất mừng vì tỉnh đã dành một vị trí rất 

đắc địa cho Trung tâm này, cho thấy quyết tâm cải cách rất lớn của tỉnh và 

quyết tâm cải cách này cũng sẽ tạo ra dư địa tăng trưởng rất lớn”, Tổ 

trưởng Tổ công tác đánh giá và đặt vấn đề, làm sao để Thái Nguyên là đầu 

tàu dẫn dắt các tỉnh trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách 

hành chính. 

Đây cũng là nội dung được Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng 

lưu ý các địa phương. 

Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong bối cảnh đại dịch 

COVID-19, nhất là với vùng sâu, vùng xa, việc đẩy mạnh cải cách, xây 

dựng Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, sẽ giúp bất cứ 

người dân nào dù ở đâu cũng được hưởng lợi ích, “không để ai bị bỏ lại 

phía sau”, đồng thời, việc đẩy mạnh cải cách cũng sẽ tạo ra dư địa tăng 

trưởng lớn. 



 

Tổ công tác khảo sát thực tế triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính 
phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính tại tỉnh Thái Nguyên.  

Ảnh: VGP/Hà Chính 

Tổ trưởng Tổ công tác cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 

68/NQ-CP nêu rõ, mục tiêu trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 là 

cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi 

phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. 

Tổ trưởng Tổ công tác cũng lưu ý các địa phương hàng loạt vấn đề cụ thể, 

như với việc cung cấp các dịch vụ công, số lượng dịch vụ được công bố 

không quan trọng bằng số hồ sơ phát sinh, làm sao để giải quyết được 

nhiều hồ sơ nhất cho người dân và doanh nghiệp. 

“Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số, thì ngay sau khi bổ nhiệm cán bộ, thông 

báo mẫu chữ ký, phải cấp chứng thư số cho đồng chí đó một cách nhanh 

nhất để bắt tay vào làm việc một cách nhanh nhất”, Bộ trưởng Mai Tiến 

Dũng phát biểu. 

Kết quả kiểm tra cho thấy, các tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong 

xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách hành chính 

Theo đó, 6/6 tỉnh đã kết nối, liên thông gửi/nhận văn bản điện tử qua Trục 

liên thông văn bản quốc gia và hầu hết đã thực hiện gửi/nhận văn bản điện 



tử 4 cấp hành chính. Số lượng văn bản điện tử gửi, nhận qua Trục liên 

thông tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước như Lạng Sơn, Tuyên 

Quang, Thái Nguyên. 

Các tỉnh đều đã triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc ở 

các cấp chính quyền, bước đầu đã triển khai xử lý hồ sơ công việc trên 

môi trường điện tử. 

Tất cả các tỉnh đã triển khai kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia và 

hoàn thành tích hợp đăng nhập một lần, đồng bộ trạng thái hồ sơ. Tuy 

nhiên, một số tỉnh có số lượng hồ sơ đồng bộ chưa cao như Lạng Sơn, 

Cao Bằng, Hà Giang. 

Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp 

trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được các tỉnh quan tâm, xử lý kịp thời, 

đến nay không có phản ánh, kiến nghị quá hạn. 

 

Ảnh: VGP/Hà Chính 

Về triển khai cải cách TTHC, các tỉnh đã nâng cao chất lượng giải quyết 

TTHC, tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. 

Một số địa phương có tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn cao như Lạng Sơn 

(99,82%), Thái Nguyên (99,36%), Tuyên Quang (99%). Bên cạnh đó, còn 

có địa phương có tỷ lệ giải quyết quá hạn còn cao như Hà Giang (7,76%). 



Việc thành lập, kiện toàn và ban hành quy chế về tổ chức, hoạt động bộ 

phận một cửa và bố trí trụ sở được thực hiện theo quy định, cho thấy 

những kết quả tích cực trong nâng cao chất lượng phục vụ người dân, 

doanh nghiệp. Có 5/6 địa phương tổ chức theo hình thức Trung tâm Phục 

vụ hành chính công cấp tỉnh, trong đó Thái Nguyên đang chuẩn bị đưa vào 

hoạt động chính thức trong quý III/2020. 

Một số tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện 

tử. Riêng Thái Nguyên đã sớm ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải 

quyết TTHC còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh thực hiện từ năm 2020 đến năm 

2025. 

Xây dựng chính quyền phục vụ là quan tâm hàng đầu 

Tuy nhiên, công tác xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách hành chính ở 

các địa phương vẫn còn những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc. 

Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (VPCP), thành viên 

Tổ công tác cho biết hầu như các tỉnh chưa hoàn thành triển khai xây dựng 

Hệ thống thông tin báo cáo của địa phương theo thời hạn nhiệm vụ Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là tháng 3/2020. 

Việc triển khai tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công quốc gia của cả 6 địa phương đều rất chậm, chủ yếu mới tích 

hợp cung cấp dưới 10 dịch vụ công và hầu hết là các dịch vụ công trực 

tuyến được triển khai từ trước tháng 3/2020. Thêm vào đó, còn nhiều dịch 

vụ công, TTHC đã quá hạn hoàn thành tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch 

vụ công quốc gia theo tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 

411/QĐ-TTg. 

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, các nền tảng xây dựng chính quyền 

điện tử và các kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội khác đang trong giai đoạn 

thực hiện nâng cấp. Cơ sở vật chất, hạ tầng (máy tính, máy quét văn bản, 

hạ tầng mạng…) chưa đáp ứng được yêu cầu. 

Số lượng hồ sơ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và số 

lượng hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu 

chính công ích còn ít, nhiều dịch vụ công không phát sinh hồ sơ thực hiện.  

“Một phần do người dân, doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm, chưa có 

thói quen, còn tâm lý lo ngại về an toàn thông tin hoặc chưa rõ ràng về việc 

chứng thực cho các hồ sơ pháp lý trên mạng; trình độ và điều kiện sử 

dụng thiết bị CNTT của người dân, đặc biệt là khu vực nông thôn, vùng 

sâu, vùng xa còn rất nhiều hạn chế”, ông Ngô Hải Phan cho biết. 



Kết luận buổi làm việc, Tổ trưởng Tổ công tác Mai Tiến Dũng đề nghị trong 

thời gian còn lại của năm 2020, các địa phương tổ chức thực hiện tốt Nghị 

quyết 01 của Chính phủ, góp phần thực hiện quyết tâm của Thủ tướng là 

giữ được tăng trưởng dương trong năm nay. Trong đó, tập trung thực hiện 

các nhiệm vụ cụ thể liên quan tới tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh 

doanh, giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng đã được Chính 

phủ, Thủ tướng thường xuyên chỉ đạo quyết liệt. 

 

Ảnh: VGP/Hà Chính 

Thời gian qua, các văn bản pháp lý về xây dựng Chính phủ điện tử, cải 

cách TTHC, các hệ thống nền tảng, cơ sở dữ liệu được đẩy mạnh xây 

dựng và đang tiếp tục được khẩn trương hoàn thiện. Tổ công tác đề nghị 

các địa phương tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, nỗ lực triển khai 

các nhiệm vụ được giao. 

“Chúng ta đã làm tốt việc kết nối các cơ quan Nhà nước với nhau, bây giờ 

quan trọng là phải chuyển đổi sang chính quyền phục vụ người dân và 

doanh nghiệp, đây là việc phải quan tâm hàng đầu, là dư địa tăng trưởng 

lớn. Nếu không làm tốt việc này thì khó có thể nói là chính quyền phục vụ 

người dân và doanh nghiệp”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói. 



Bộ trưởng nhắc lại mục tiêu tới cuối năm nay, ít nhất phải có 30% dịch vụ công 

của các bộ, cơ quan, địa phương được đồng bộ, kết nối trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia, VPCP sẽ kiểm soát lại quy trình thủ tục các dịch vụ này. 

“Phải thực sự cải cách mới đưa lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, cũng như 

phải cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ 3, 4, cắt bỏ tất cả những gì là rào 

cản, giấy phép con, tăng chi phí…, làm thủ tục không phụ thuộc địa giới 

hay thời gian”, Bộ trưởng nhấn mạnh.   

Hà Chính 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc/to-

cong-tac-cua-thu-tuong-kiem-tra-6-dia-phuong/405709.vgp 

 

2. ASEAN 2020: Đơn giản hóa thủ tục hành chính và 
kết nối với khu vực tư nhân 

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52 và 

các hội nghị có liên quan (AEM-52), chiều 29/8, các Bộ trưởng Kinh tế 

ASEAN đã có buổi tham vấn với các đối tác ngoại khối, bao gồm Hàn 

Quốc. 

Buổi tham vấn do Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và bà Yoo 

Myung Hee, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc chủ trì. 

 
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chủ trì hội nghị tại đầu cầu Hà Nội.  

Ảnh: Trần Việt/TTXVN 



Tại buổi tham vấn, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và Hàn Quốc ghi nhận 

sự ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 tới cuộc sống của nhân dân 

và xã hội trong khu vực. 

Cùng với đó, các Bộ trưởng tái khẳng định cam kết cùng nhau hợp tác 

nhằm đẩy lùi đại dịch và phát triển kinh tế, giữ vững sự ổn định của kinh tế 

vĩ mô. 

Những việc này cần được tiến hành thông qua việc mở cửa thị trường và 

đảm bảo chuỗi cung ứng bền vững trong khu vực, đặc biệt đối với các 

hàng hóa thiết yếu như: dược phẩm, lương thực... 

Ngoài ra, các Bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trong của việc ký kết 

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) trong năm 2020 giữa 

các bên để thúc đẩy phát triển kinh tế và ổn định xã hội trong khu vực. 

 

Các điểm cầu tham dự hội nghị. Ảnh: Trần Việt/TTXVN 

Các Bộ trưởng hoan nghênh kết quả của Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hàn 

Quốc vào ngày 26/11/2019, tại Busan (Hàn Quốc) nhằm kỷ niệm 30 năm 

hợp tác Đối thoại về kinh tế giữa hai bên. 

Đồng thời, nhấn mạnh cam kết của các nhà lãnh đạo về việc tiếp tục thúc 

đẩy tự do hóa thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và đầu tư giữa 

hai bên thông qua việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính và kết nối với 

khu vực tư nhân trong tiến trình này. Đặc biệt, các Bộ trưởng ghi nhận 

thương mại và đầu tư song phương giữa hai bên trong thời gian qua. 



Theo thống kế của phía ASEAN trong năm 2019, thương mại song 

phương giữa ASEAN và Hàn Quốc đạt 156,5 nghìn tỷ USD, chiếm 5,6% 

tổng giá trị giao dịch thương mại của ASEAN với các đối tác ngoại khối; 

trong khi FDI từ Hàn Quốc vào các nước ASEAN đạt khoảng 2,6 tỷ USD, 

chiếm khoảng 1,6% tổng lượng giá trị đầu tư từ nước ngoài vào ASEAN. 

Với những con số này, Hàn Quốc trở thành đối tác thương mại lớn thứ 5 

và đối tác đầu tư lớn thứ 7 trong số các đối tác ngoại khối của ASEAN 

trong năm 2019. 

Các Bộ trưởng cũng ghi nhận việc thành lập Trung tâm Sáng tạo Công 

nghiệp ASEAN - Hàn Quốc và Trung tâm nghiên cứu Tiêu chuẩn hóa trong 

thời gian qua. 

Uyên Hương (TTXVN) 

Nguồn: https://baotintuc.vn/kinh-te/asean-2020-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-

chinh-va-ket-noi-voi-khu-vuc-tu-nhan-20200829203853865.htm 

 

3. Thẻ căn cước công dân gắn chíp: Xu hướng của 
thế giới? 

Thẻ căn cước công dân gắn chip là một xu thế mà nhiều nước trên 

thế giới áp dụng vì tính tiện dụng cũng như tạo sự thuận lợi cho 

công dân. 

Chứng minh thư nhân nhân 9 số bắt đầu được sử dụng từ năm 1957 và 

qua 3 lần thay đổi. Đã có rất nhiều rắc rối và cả những chuyện bi hài về 

chứng minh thư bằng giấy như: mờ hết số, mất chữ hay quăn, nhàu vì 

không may bị nhúng nước. Sau đó thì thẻ căn cước công dân có mã vạch 

12 số được thay thế cho loại 9 số.  Thẻ được làm bằng chất liệu nhựa bền 

cùng với thời gian. 

Mỗi sự thay đổi đều mang lại ít nhất một hoặc nhiều lợi ích nào đó cho 

công dân và cho cả công tác quản lý nhà nước. Vậy, lần này, với đề xuất 

của Bộ Công an về việc thực hiện cấp thẻ căn cước công dân gắn chip 

điện tử thay cho thẻ căn cước của công dân có mã vạch đang thực hiện có 

gì khác? Hay nói một cách khác, thẻ căn cước công dân gắn chíp mang lại 

lợi ích gì hơn so với thẻ hiện hành. 



 

Hình minh họa. 

Liên quan đến vấn đề này, Trung tá Vũ Hoàng Đạt, Phó giám đốc Trung 

tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật 

tự xã hội thuộc Bộ Công an trao đổi với PV VOV để giải đáp các thắc mắc 

xung quanh câu chuyện này. 

PV: Thưa ông, thẻ căn cước công dân có gắn chip  khác gì so với căn 

cước công dân có mã vạch hiện nay? 

Trung tá Vũ Hoàng Đạt: Thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử có mức 

độ bảo mật cao nên các thông tin định danh của công dân được lưu trên 

chip không thể thay đổi. Thẻ căn cước công dân gắn chip về cơ bản cũng 

giống như thẻ căn cước công dân mã vạch. Tuy nhiên, trên thẻ công dân 

sẽ không có các dòng trạng thái thể hiện mã vạch và nó sẽ thay thế bằng 

chíp. Con chíp được sử dụng trên thẻ căn cước công dân có dung lượng 

lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm có thể bổ sung các 

thông tin của các ngành, lĩnh vực khác. 

Dự kiến trong tương lai, ngoài dữ liệu do ngành công an đang quản lý gồm 

có 20 trường thông tin về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, quê quán, dân 

tộc, quốc tịch, nơi thường trú,...có thể bổ sung tích hợp thêm các dữ liệu 

của các ngành như ngành thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, GPLX...vào thẻ 

căn cước công dân có gắn chip. Đặc biệt, loại thẻ căn cước công dân có 

gắn chip sẽ lưu trữ những đặc điểm nhận dạng bằng hình ảnh, vân tay, và 

sinh trắc học. 

Đó chính là những dữ liệu mà thẻ căn cước công dân mã vạch không lưu 

được. Thẻ căn cước công dân gắn chip là một xu thế mà nhiều nước trên 

thế giới áp dụng vì tính tiện dụng cũng như tạo sự thuận lợi cho công dân 

khi thực hiện các giao dịch liên quan đến dịch vụ của Chính phủ điện tử. 



PV: Vì sao thời điểm này chúng ta lại đặt ra câu chuyện là cần phải chuyển 

đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chip để thay thế cho thẻ mã vạch? 

Trung tá Vũ Hoàng Đạt: Thẻ căn cước công dân mã vạch đã được Bộ 

Công an triển khai từ năm 2012 và hiện nay đã triển khai cấp tại 16 địa 

phương trên cả nước. Từ 8 năm triển khai này, Bộ An cấp được 

16.000.000 thẻ căn cước mã vạch. 

Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai thực hiện cho thấy, mã vạch hai chiều 

hiện nay trên thẻ căn cước công dân không phát huy được lợi thế khi tích 

hợp thêm các thông tin kết nối với các cơ sở dữ liệu của các ngành khác 

phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính của công dân. 

Vì thế, hiện nay Bộ Công an đã báo cáo Chính phủ chủ trương về xây 

dựng dự án sản xuất cấp và quản lý công dân có gắn chip thay cho căn 

cước công dân có mã vạch như hiện nay nhằm tối ưu khả năng bảo mật. 

Đồng thời, đảm bảo sự thuận tiện cho công dân trong quá trình sử dụng 

thẻ căn cước công dân. Thẻ công dân gắn chip giúp định danh công dân 

một cách chính xác. Trong chíp, ngoài các thông tin như họ tên, ngày, 

tháng, năm sinh, còn lưu các thông tin về sinh trắc học như khuôn mặt, vân 

tay, mống mắt,... Tương lai Bộ Công an sẽ báo cáo Chính phủ để ứng 

dụng công nghệ tiên tiến nhất trong thẻ căn cước công dân có gắn chip. 

PV:  Nhiều người dân hiện nay cũng đang băn khoăn việc chúng ta đang 

tiến hành chuyển đổi sổ hộ khẩu giấy sang quản lý cư trú dựa vào số định 

danh cá nhân cũng như đang tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư. Vậy theo ông, tính liên thông thể hiện như thế nào giữa hai hình 

thức quản lý này ? 

Trung tá Vũ Hoàng Đạt: Dự thảo luật Cư trú sửa đổi bổ sung theo hướng 

bỏ quy định về sổ hộ khẩu, giấy và sổ tạm trú giấy để thay thế bằng 

phương thức quản lý điện tử trên cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư thông qua 

mã số định danh cá nhân. 

Việc thay thế phương thức quản lý dân cư thông qua sổ hộ khẩu, sổ tạm 

trú bằng phương thức quản lý theo số định danh cá nhân cập nhật thông 

tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư sẽ bảo đảm chủ trương đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ cho công dân. Đây là những chi phí 

mà hiện nay người dân, doanh nghiệp đang phải chi trả trong quá trình 

thực hiện các thủ tục hành chính. 

Ví dụ như: chi phí do phải đi lại, chi phí công chứng các thủ tục giấy tờ. 

Việc thay đổi hình thức quản lý này không chỉ đơn giản hóa thủ tục giấy tờ, 

tiết kiệm chi phí cho công dân mà còn góp phần bảo đảm công tác quản lý 

dân cư của Nhà nước được chặt chẽ hơn, khắc phục được những bất cập 



khó khăn trong công tác quản lý dân cư. Hiện nay, Bộ Công an đang chỉ 

đạo xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, bảo đảm vận hành chính 

thức vào tháng 7/2021 và phù hợp với thời gian dự kiến khi hiệu lực của 

Luật Cư trú sửa đổi. 

Theo đó, khi cơ sở dữ liệu quốc gia di cư đi vào hoạt động, công dân thay 

đổi nơi cư trú thì chỉ cần đến cơ quan công an thông báo và đọc thông báo 

số định danh cá nhân của công dân cho cơ quan công an thì cơ quan công 

an sẽ tiến hành cập nhật các thông tin của công dân vào trong cơ sở dữ 

liệu quốc gia dân cư bằng hình thức qua các phương tiện điện tử. 

PV: Trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư cũng như phát 

triển về số định danh cá nhân, vậy việc áp dụng thẻ căn cước công dân có 

gắn chip thì có khác biệt gì so với thẻ căn cước công dân 12 số và mã 

vạch hiện nay, thưa ông? 

Trung tá Vũ Hoàng Đạt: Thẻ căn cước công dân có gắn chip có độ bảo 

mật cao hơn.  Trên thế giới có nhiều nước đang sử dụng và lưu trữ được 

nhiều trường thông tin và có thể bổ sung thêm các trường thông tin của 

nhiều ngành nhiều lĩnh vực khác. Đặc biệt hơn, độ bảo mật của chip điện 

tử sẽ được thiết kế chống làm giả và chống cài đặt trái phép. Khi thẻ căn 

cước công dân gắn chip điện tử có tích hợp được đầy đủ các thông tin, lúc 

đó người dân khi đi giao dịch và làm các thủ tục sẽ không phải xuất trình 

nhiều loại giấy tờ khác mà chỉ cần dùng thẻ căn cước công dân gắn chip 

thì sẽ thực hiện các giao dịch. 

Bộ Công an tính toán gắn chip thẻ căn cước công dân cũng nhằm mục 

đích tính toán đến việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính giữa 

các Bộ, ngành với nhau. 

PV: Mỗi sự thay đổi đều có những tính toán nhất định về lợi ích và trong 

câu chuyện này có lẽ chúng ta tính cả hai phía đã là lợi ích của người dân 

và hiệu quả quản lý của Nhà nước. Vậy thì cụ thể cơ quan đề xuất chính 

sách này đã tính toán ra sao vì những lợi ích này, thưa Trung tá? 

Trung tá Vũ Hoàng Đạt: Thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử thay 

cho thẻ căn cước mã vạch mã được đặt ra khi xây dựng luật căn cước 

công dân năm 2014. Tuy nhiên, lúc đó là trong nước chúng ta chưa tự chủ 

được công nghệ sản xuất thẻ chip phụ thuộc vào bên ngoài và Bộ công an 

tính toán đến việc tính bảo mật không được cao. 

Thứ hai, chi phí để sản xuất thẻ chíp khi đó sẽ rất cao thì nguồn vốn ngân 

sách nhà nước sẽ không đảm bảo đáp ứng được. Tuy nhiên, hiện nay với 

sự phát triển của công nghệ và công nghệ thông tin thì các doanh nghiệp 

của Việt Nam có thể chủ động sản xuất được các loại thẻ chíp với giá 



thành rẻ và có tính bảo mật phục vụ cho các các cơ quan quản lý nhà 

nước Tại Việt nam. 

PV: Có nhiều ý kiến người dân cho rằng, chúng ta đang triển khai thẻ căn 

cước công dân mã vạch mới được 16.000.000/ 90.000.000 dân số. Bây giờ 

chúng ta lại chuyển sang một hình thức mới, nhiều người dân tâm tư khi 

xuất hiện tâm lý sao cứ phải chạy theo chính sách và có những thủ tục 

thay đổi làm phiền hà người dân. Ông có ý kiến gì về vấn đề này? 

Trung tá Vũ Hoàng Đạt: Việc chuyển đổi thẻ căn cước công dân mã vạch 

sang thẻ căn cước công dân gắn chip sẽ không có sự bất kỳ sự phiền hà 

hay bất tiện gì đối với công dân. Công dân đang sử dụng thẻ công dân có 

mã vạch, nếu còn thời hạn sử dụng thì vẫn được dùng để thực hiện các 

giao dịch bình thường. 

Nội dung thông tin cá nhân, số thẻ căn cước công dân không có sự thay 

đổi so với thẻ công dân mã vạch và thẻ căn cước công dân gắn chip nên 

sẽ không ảnh hưởng đến việc giao dịch người dân. 

Khi thẻ căn cước công dân mã vạch của công dân hết hạn sử dụng, công 

dân phải đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân theo quy định. Hoặc công dân 

có yêu cầu đổi thẻ căn cước công dân mã vạch sang thẻ căn cước gắn 

chip thì sẽ được đổi theo yêu cầu. 

Việc này, Bộ Công an đã tính toán các hồ sơ thủ tục để làm sao trên quan 

điểm là tạo điều kiện tối đa thuận lợi nhất cho công dân trong việc được 

cấp thẻ công dân có gắn chíp. 

Hiện nay, Bộ Công an, đã báo cáo Chính phủ phê duyệt dự án sản xuất 

cấp quản lý căng công dân. Sau khi Chính phủ được phê duyệt, Bộ Công 

an sẽ tiến hành triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên quan và 

dự kiến là từ tháng 11 năm 2020 sẽ bắt đầu cấp căn cước công dân gắn 

chip trên phạm vi toàn quốc. 

Hiện nay, các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành các công việc để 

chuẩn bị cho việc cấp căn cước cho toàn quốc. Trên quan điểm của lãnh 

đạo Bộ Công an chỉ đạo, đối với các hồ sơ, thủ tục cấp căn cước công dân 

có gắn chip sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân trong việc thực 

hiện tránh gây ra tránh phiền hà trong dân. 

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông! 

PV/VOV2 

Nguồn: https://vov.vn/phap-luat/tu-van-luat/the-can-cuoc-cong-dan-gan-

chip-xu-huong-cua-the-gioi-1089354.vov 



4. Thứ trưởng công an: Tập trung triển khai dự án về 
thẻ căn cước 

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh việc chú trọng 

triển khai có hiệu quả, đảm bảo tiến độ hai dự án Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư và Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. 

Đảng bộ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về 

TTXH - Bộ Công an), vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 

- 2025. 

Báo cáo cho thấy nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã 

lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra; tham 

mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nhiều chủ 

trương, giải pháp quan trọng về quản lý Nhà nước trên lĩnh vực QLHC về 

TTXH, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm. 

 
Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: BCA 

Điển hình là việc chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung 

xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; cơ chế một 

cửa quốc gia; cơ chế một cửa ASEAN trong lĩnh vực cấp chứng minh nhân 

dân, căn cước công dân, quản lý, sử dụng con dấu, cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về an ninh trật tự; triển khai nhiều hạng mục quan trọng 

của dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, quản 

lý căn cước công dân. 



Bên cạnh đó, Đảng bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cũng thực hiện tốt 

việc chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an các 

địa phương nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật 

tự, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tạm trú, nhân khẩu. 

Lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xây dựng phong trào và phụ trách 

xã về an ninh trật tự, Công an xã chính quy được hướng dẫn làm tốt công 

tác quản lý địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với tội 

phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. 

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu 

dương và đánh giá cao kết quả, thành tích Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

đạt được. 

Trong nhiệm kỳ tiếp theo, Thứ trưởng đề nghị Đảng bộ Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác tham 

mưu, xây dựng, sửa đổi, bổ sung và triển khai các văn bản quy phạm pháp 

luật. Qua đó tạo hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, 

khắc phục những thiếu sót, sơ hở trên các nội dung công tác QLHC về 

TTXH. 

Cùng với đó, đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo, đôn 

đốc lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an các địa phương, đặc biệt 

là cấp cơ sở để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt từ nhận thức 

đến hành động trong toàn hệ lực lượng. 

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh Đảng bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cần 

tập trung tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án đảm 

bảo tiến độ, trong đó chú trọng Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và 

Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân… 

Phúc Bình 

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/thu-truong-cong-an-tap-trung-trien-khai-du-an-

ve-the-can-cuoc-935251.html 

5. Hoàn thành nâng cấp 56 dịch vụ công về thuế đạt 
cấp độ 3 và 4 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, Tổng cục 

Thuế đã đơn giản hoá 140 thủ tục hành chính để đáp ứng dịch vụ 

công trực tuyến cấp độ 3, 4 theo yêu cầu của Bộ Tài chính. Đến nay 

đã hoàn thành nâng cấp 56 thủ tục hành chính lên mức 3 và 4. 



 
Niêm yết công khai thủ tục hành chính thuế tại Cục Thuế Đồng Tháp. 

 Ảnh: Nhật Minh. 

Để đẩy mạnh điện tử hóa thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Bộ Tài 

chính, vừa qua Tổng cục Thuế thực hiện đơn giản hoá các thủ tục hành 

chính đi đôi với điện tử hóa các thủ tục hành chính thuế, kết nối với Cổng 

dịch vụ công quốc gia. 

Ngành Thuế thực hiện đơn giản hoá 140 thủ tục hành chính để đáp ứng 

dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4. 

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, đến nay đã hoàn thành nâng cấp 56 

thủ tục hành chính thuế lên dịch vụ công mức 3, 4. Các thủ tục hành chính 

còn lại đang trong giai đoạn hoàn thiện, kiểm thử và sẽ phấn đấu hoàn 

thành trong năm 2020. 

Qua tìm hiểu được biết, hiện Tổng cục Thuế đang triển khai phương án 

đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Bộ Tài chính. Kết 

quả đến nay đã hoàn thành 32/49 báo cáo, đạt tỷ lệ 65,31%; còn lại 17/49 

báo cáo đang hoàn thiện và dự kiến hoàn thành trong năm 2020. 

Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng triển khai thực thi phương án đơn giản hoá 

thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư trong 

lĩnh vực thuế theo kế hoạch của Bộ Tài chính. 

Về công khai thủ tục hành chính, Tổng cục Thuế cho biết, việc công khai 

các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế đã và đang được thực hiện đa 



dạng dưới nhiều hình thức như: Đăng tải tại các trang thông tin điện tử của 

Tổng cục Thuế, trang thông tin điện tử các cục thuế. 

Thực hiện niêm yết các thủ tục hành chính thuộc cấp Tổng cục Thuế tại trụ 

sở Văn phòng Tổng cục Thuế, các thủ tục hành chính được công khai trên 

cơ sở dữ liệu quốc gia, công khai tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên 

website Tổng cục Thuế để người nộp thuế tra cứu. 

Hiện Tổng cục Thuế đã triển khai về hạ tầng kỹ thuật, hệ thống kết nối với 

Cổng dịch vụ công quốc gia và đã hoàn thành việc tích hợp 120 thủ tục 

thuế lên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa 

chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ với số hồ sơ đã đồng bộ trạng thái lên Cổng 

quốc gia là 3,4 triệu hồ sơ, hoàn thành nhiệm vụ Bộ Tài chính giao, vượt 

129% theo kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 683/QĐ-BTC ngày 

28/4/2020 của Bộ Tài chính. 

Nhật Minh 

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

08-29/hoan-thanh-nang-cap-56-dich-vu-cong-ve-thue-dat-cap-do-3-va-4-

91674.aspx 

 

6. Những văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 
9/2020 

Bắt đầu từ tháng 9/2020, nhiều văn bản pháp luật có hiệu lực. Trong 

đó có quy định chi tiết về Luật Kiến trúc; quy định về đăng ký, xóa 

đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển; Hướng dẫn đăng ký hộ tịch 

trực tuyến và hỗ trợ chuyển đổi nghề cho lao động bị tai nạn. 

Tiêu chí đánh giá công trình kiến trúc có giá trị 

Từ ngày 07/9, Nghị định 85/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định 

chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc bắt đầu có hiệu lực. Trong đó quy 

định cụ thể về tiêu chí đánh giá công trình kiến trúc có giá trị. 

Cụ thể, công trình kiến trúc có giá trị nghệ thuật kiến trúc, cảnh quan, gồm 

các yếu tố sau: Tiêu biểu cho một loại hình kiến trúc, phong cách kiến trúc; 

Giá trị nghệ thuật kiến trúc của bản thân công trình và tổng thể không gian 

trong phạm vi khuôn viên công trình;  Giá trị gắn liền với cảnh quan, đóng 

góp vào cảnh quan chung đô thị, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên 

nhiên;  Giá trị về kỹ thuật, công nghệ xây dựng, sử dụng vật liệu xây dựng. 



 

Công trình kiến trúc phải có giá trị gắn liền với cảnh quan, đóng góp 

vào cảnh quan chung đô thị, 

Tiêu chí về giá trị lịch sử, văn hóa, gồm các yếu tố sau: Tiêu biểu cho giai 

đoạn lịch sử; Gắn với đặc điểm, tính chất tiêu biểu về văn hóa của địa 

phương; Niên đại xây dựng, tuổi thọ công trình. 

Sửa đổi, bổ sung quy trình mua tàu biển sử dụng vốn Nhà nước 

Chính phủ ban hành Nghị định 86/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và 

mua, bán, đóng mới tàu biển. 

Cụ thể, việc mua tàu biển sử dụng vốn Nhà nước được thực hiện thông 

qua 5 bước thay vì 4 bước theo quy định cũ gồm: Phê duyệt chủ trương 

mua tàu biển; Lựa chọn tàu, dự kiến giá mua và các chi phí liên quan đến 

giao dịch mua tàu; Lập, thẩm định, phê duyệt dự án mua tàu biển; Quyết 

định mua tàu biển; Hoàn tất thủ tục mua tàu biển. Quy trình của việc bán 

tàu biển sử dụng vốn Nhà nước; dự án đóng mới tàu biển sử dụng vốn 

Nhà nước cũng được thực hiện qua 5 bước như trên. 

Bên cạnh đó, bổ sung Giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện thủy nội 

địa đối với phương tiện thủy nội địa cấp VR-SB vào hồ sơ đăng ký tàu biển 

không thời hạn, hồ sơ đăng ký tàu biển loại nhỏ. 

Ngoài ra, các giấy tờ có yếu tố nước ngoài phải có bản sao có chứng thực 

hoặc bản chính để đối chiếu. Các giấy tờ sử dụng tiếng nước ngoài phải 

nộp bản chính kèm bản dịch công chứng. 

Hướng dẫn đăng ký hộ tịch trực tuyến 



Từ ngày 15/9, Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 

điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến có hiệu lực. 

Theo đó, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử là Cơ sở dữ liệu được lập trên cơ sở 

tin học hóa công tác đăng ký hộ tịch, nhằm lưu giữ thông tin hộ tịch của cá 

nhân được đăng ký theo quy định pháp luật, bằng thiết bị số, trong môi 

trường mạng, thông qua Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng 

chung. 

Cụ thể, người có yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến truy cập Cổng dịch vụ 

công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp tỉnh để đăng ký tài khoản, xác thực 

người dùng theo hướng dẫn. Sau khi đăng nhập tài khoản thành công, 

người có yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến cung cấp thông tin theo biểu 

mẫu tương tác, đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài 

liệu theo quy định; nộp phí, lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực 

tuyến. 

Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ, người có yêu cầu đăng ký hộ tịch trực 

tuyến được cấp 01 mã số hồ sơ thủ tục hành chính để theo dõi, tra cứu 

tiến độ giải quyết hồ sơ hoặc truy cập để hoàn thiện hồ sơ khi có yêu cầu 

của cơ quan đăng ký hộ tịch. 

Ngay trong ngày làm việc, khi nhận được hồ sơ yêu cầu đăng ký hộ tịch 

trực tuyến, cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền chịu trách nhiệm kiểm 

tra tính đầy đủ, phù hợp với quy định pháp luật của hồ sơ… 

 

Ảnh minh hoạ 

Hỗ trợ kinh phí chuyển đổi nghề cho người lao động bị tai nạn 



Chính phủ đã ban hành Nghị định 88/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về 

bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. Nghị định này có 

hiệu lực kể từ ngày 15/9/2020. 

Theo đó, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề để 

chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động khi có đủ các điều kiện sau: 

Suy giảm khả năng lao động do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 

31% trở lên; Được người sử dụng lao động sắp xếp công việc mới thuộc 

thẩm quyền quản lý phù hợp với sức khỏe; Đang tham gia bảo hiểm tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định. 

Bên cạnh đó, người lao động được hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp khi có 

đủ các điều kiện: Thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp đủ từ 12 tháng trở lên; Được phát hiện bệnh nghề nghiệp tại các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp. Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí 

khám bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá khám. 

Ngoài ra, người sử dụng lao động được nhận kinh phí hỗ trợ tối đa một lần 

trong vòng 24 tháng với mức 70% chi phí huấn luyện thực tế cho từng đối 

tượng đủ điều kiện, cụ thể: Không quá 150.000 đồng/người với đối tượng 

được huấn luyện là an toàn vệ sinh viên; Không quá 300.000 đồng/người 

với đối tượng được huấn luyện là người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh 

lao động và người làm công tác y tế;… 

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/nhung-van-ban-phap-luat-co-

hieu-luc-tu-thang-9-2020-309855.html 

 

7. VNPT tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong 
chuyển đổi số quốc gia 

Ngày 19-8 vừa qua, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia (HTTTBCQG) 

đã khai trương, chính thức đi vào hoạt động. Đây là kết quả của sự 

quyết tâm, chung sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ giữa Văn phòng 

Chính phủ và các đơn vị, đặc biệt là Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông 

Việt Nam (VNPT).  

Chuẩn hóa quy trình báo cáo một cách toàn diện 

Với kinh nghiệm triển khai các dự án viễn thông – công nghệ thông tin 

mang tầm quốc gia như Trục Liên thông văn bản quốc gia, Cổng Dịch vụ 

công quốc gia, hệ thống thông tin họp và xử lý công vụ E-cabinet, hệ thống 

tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp… 



Tập đoàn VNPT tiếp tục được Văn phòng Chính phủ tin tưởng lựa chọn 

làm đối tác xây dựng HTTTBCQG. 

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Văn phòng 

Chính phủ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, nhà cung cấp dịch vụ 

CNTT triển khai xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống thông tin báo cáo 

Chính phủ kết nối với các hệ thống của bộ, cơ quan, địa phương hình 

thành HTTTBCQG. Theo đó, các cơ quan hành chính Nhà nước được 

quyền khai thác cơ sở dữ liệu về thông tin báo cáo trên HTTTBCQG theo 

phân cấp quản lý. Các bộ, cơ quan, địa phương tham gia thu thập, xử lý, 

cập nhật thông tin báo cáo được truy cập và khai thác cơ sở dữ liệu theo 

phân quyền. Văn phòng Chính phủ sử dụng hệ thống để kết nối, trích xuất 

thông tin từ các hệ thống của bộ, cơ quan, địa phương cho việc thực hiện 

công tác tổng hợp, phân tích dữ liệu và dự báo tình hình phục vụ công tác 

chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các thành viên Chính phủ 

nhấn nút khai trương Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm 

Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

HTTTBCQG có các nhóm chức năng chính như: Chuẩn hóa quy trình báo 

cáo; Giám sát các chế độ báo cáo, dự báo, mô phỏng các chỉ tiêu kinh tế - 

xã hội; Thông tin được thể hiện trực quan, hỗ trợ công tác quản lý; Tổng 

hợp, phân tích số liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; Tạo lập 

cơ sở dữ liệu thông tin, báo cáo các cơ quan nhà nước. 

Đến nay, hệ thống thông tin báo cáo của 30 bộ, cơ quan, địa phương, tập 

đoàn đã kết nối, tích hợp thông tin, dữ liệu với HTTTBCQG; đồng thời, đã 



có 101/200 chỉ tiêu báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội 

được các bộ, cơ quan kết nối, cung cấp dữ liệu trên hệ thống. Bước đầu 

xây dựng 7 chuyên mục thông tin; 25 kết nối trực tuyến theo thời gian thực 

với nhiều thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành nhằm phục vụ ngày càng tốt 

hơn công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ. Theo kế hoạch, trong năm 2020, hệ thống thông tin báo cáo 

Chính phủ sẽ kết nối tới 100% hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, 

ngành, địa phương. Mọi hệ thống thông tin chuyên ngành có khả năng 

trích xuất số liệu báo cáo để hình thành HTTTBCQG. Theo Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, HTTTBCQG ra đời mang ý 

nghĩa vô cùng quan trọng về chính trị và kinh tế, phục vụ chỉ đạo điều hành 

một cách toàn diện các vấn đề kinh tế - xã hội của Chính phủ và Thủ 

tướng Chính phủ. 

Chính xác, an toàn và kịp thời với mọi chỉ đạo, điều hành của Chính 

phủ 

Cùng với HTTTBCQG, việc thiết lập Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành 

(TTCĐĐH) của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với công nghệ tiên tiến 

theo tiêu chuẩn quốc tế được xác định là cốt lõi của hạ tầng số thông minh. 

Trung tâm TTCĐĐH được kết nối với các trung tâm điều hành hệ thống 

thông tin báo cáo, các cơ sở dữ liệu quốc gia, các trung tâm thông tin, các 

cơ sở dữ liệu chuyên ngành của bộ, ngành, địa phương. Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ có thể theo dõi, kiểm tra hoạt động theo từng lĩnh vực mà 

các Bộ ngành, địa phương quản lý. Đồng thời, thông qua dữ liệu số, hình 

ảnh trực quan, trực tuyến giúp lãnh đạo Chính phủ thực hiện công tác chỉ 

đạo điều hành trực tiếp đến các bộ, ngành, địa phương và trên thực địa. 

Sau gần 1 năm khẩn trương xây dựng với sự phối hợp của Văn phòng 

Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương cùng với sự tư vấn của các 

chuyên gia trong nước và quốc tế, HTTTBCQG, Trung tâm TTCĐĐH của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được ứng dụng công nghệ hiện đại, 

được thiết kế với khả năng chịu tải cao, sẵn sàng mở rộng quy mô cũng 

như điều chỉnh tính năng một cách linh hoạt, đảm bảo an toàn thông tin 

được đưa vào khai thác phục vụ điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ. 



 

Trung tâm điều hành, xử lý của Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia. 

Lãnh đạo Tập đoàn VNPT cho biết, khi bắt tay vào xây dựng, phát triển 

HTTTBCQG, Trung tâm TTCĐĐH của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

VNPT đã tham khảo mô hình ứng dụng của nhiều nước phát triển trên thế 

giới, đi đến thống nhất về phương án tích hợp trên nền tảng micro-service 

(kiến trúc nhiều dịch vụ nhỏ). Nền tảng thiết kế này sẽ cho khả năng mở 

rộng cao cả chiều rộng và chiều sâu, đặc biệt là với các bài toán về quy 

trình nghiệp vụ. VNPT cũng đang sử dụng công nghệ có độ bảo mật cao 

nhất bằng các máy chủ bảo mật và bảo mật ngay cả trên đường truyền kết 

nối. 

Ông Huỳnh Quang Liêm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT chia sẻ, 

những kinh nghiệm thực tiễn nhất trên thế giới, những công nghệ mới nhất 

đã được đội ngũ kỹ sư của VNPT phát triển để đưa vào các ứng dụng 

CNTT cho Chính phủ và các bộ ngành, địa phương. VNPT cũng cam kết 

những ứng dụng này sẽ mang lại chất lượng tốt nhất, hiệu quả và an toàn. 

Tham gia xây dựng HTTTBCQG, một lần nữa VNPT đã thể hiện được 

năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh của mình trước mỗi một nhiệm vụ quan 

trọng mang tầm quốc gia. Song song với việc vận hành hệ thống, VNPT 

luôn không ngừng cải tiến để đảm bảo người dân và doanh nghiệp sử 

dụng hệ thống một cách dễ dàng nhất. Hiện nay, tại nhiều bộ, địa phương 

như Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

tỉnh Quảng Ninh, Hà Nam, Thừa Thiên Huế, Tây Ninh, Bình Phước… đã 

triển khai Trung tâm điều hành thông minh (IOC) dưới sự trợ giúp của Tập 

đoàn VNPT. Trung tâm IOC vừa hỗ trợ lãnh đạo bộ, địa phương trong 

công tác giám sát điều hành thông qua các bộ chỉ số vừa kết nối với Trung 



tâm thông tin điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đây là một 

bước đi quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số hoạt động của cơ quan 

nhà nước và đời sống xã hội. 

Tại lễ khai trương HTTTBCQG, Trung tâm TTCĐĐH của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng công bố dịch vụ 

công thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Theo tính toán của các 

chuyên gia, HTTTBCQG đi vào vận hành tiết kiệm cho Chính phủ 

khoảng 460 tỷ đồng mỗi năm. Cùng với đó, 1.000 dịch vụ công trực 

tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cũng góp phần tiết kiệm khoảng 

6.722 tỷ đồng/năm. Với những kết quả này, một lần nữa vai trò của 

VNPT trong xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam được khẳng định, 

với vị thế tiên phong, dẫn dắt trong chuyển đổi số quốc gia. VNPT cam 

kết sẽ luôn đồng hành cùng Chính phủ trong xây dựng Chính phủ điện 

tử và luôn cải thiện các giải pháp, ứng dụng các công nghệ mới đem 

đến những giải pháp tốt nhất, hoàn thiện nhất, góp phần thực hiện thành 

công Chính phủ điện tử tại Việt Nam. 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/vnpt-tiep-tuc-khang-dinh-vi-the-tien-phong-

trong-chuyen-doi-so-quoc-gia-682337.html 

 

8. Sức chống chịu của phần lớn doanh nghiệp đang 
rất mỏng 

Doanh nghiệp thiết tha đề nghị, các chính sách hỗ trợ phải được thực 

thi nhanh và thuận tiện, bởi sức chống chịu của họ đang rất mỏng. 

Bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Phó giám đốc thường trực Văn phòng Ban 

Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV, thuộc Hội đồng Tư vấn 

cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) cho biết, doanh 

nghiệp thiết tha đề nghị, các chính sách hỗ trợ phải được thực thi nhanh và 

thuận tiện, bởi sức chống chịu của họ đang rất mỏng. 



Thưa bà, so với 2 lần khảo sát trước của Ban IV, sức khỏe doanh 

nghiệp tham gia khảo sát đợt này thế nào? 

Chỉ có 3% doanh nghiệp cho biết không bị ảnh hưởng hoặc vẫn cân đối 

được thu - chi. Tỷ lệ doanh nghiệp trả lời phải giải thể chiếm 2% tổng số 

doanh nghiệp tham gia khảo sát. Tỷ lệ doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt 

động kinh doanh là 20%. Có tới 75% doanh nghiệp vẫn hoạt động, nhưng 

không cân đối được thu - chi, tức là dòng tiền vào nhỏ hơn chi phí của 

doanh nghiệp. 

Những số liệu này cho thấy, từ nay tới cuối năm, nếu tình hình Covid-19 ở 

Việt Nam và trên toàn cầu không có tín hiệu khả quan hơn, thì số doanh 

nghiệp phải đóng cửa tạm thời hoặc giải thể sẽ còn tăng. 

Các doanh nghiệp đang nói đến những khó khăn gì, thưa bà? 

Khó khăn lớn nhất hiện nay là doanh nghiệp không có khách hàng/đơn đặt 

hàng hiện tại và trong vòng 6 tháng tới. Có tới 81% doanh nghiệp tham gia 

khảo sát cho biết điều này. 

Khó khăn thứ hai là đảm bảo kinh phí để trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn... Đó là các khoản chi 

 

Bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Phó giám đốc thường trực Văn phòng Ban 

Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV, thuộc Hội đồng Tư 

vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ). 



phí liên quan đến người lao động. Tỷ lệ doanh nghiệp nhắc tới vấn đề này 

là 72%. 

Một số khó khăn nữa được nhiều doanh nghiệp phản ánh cũng liên quan 

tới dòng tiền phải chi, như chi phí trả lãi vay ngân hàng, chi phí cho nguyên 

liệu, nhiên liệu đầu vào, chi phí thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phòng... 

Các doanh nghiệp đang phải thuê đất của Nhà nước cho biết, tiền thuê đất 

hiện là gánh rất nặng với họ khi năm nay, giá thuê thực tế tăng cao hơn 

năm 2019 rất nhiều, cá biệt có những doanh nghiệp phải trả tiền thuê đất 

cao gấp 3 - 4 lần so với năm 2019, trong khi doanh thu sụt giảm nghiêm 

trọng vì dịch. Điển hình như các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, nhà 

xưởng trong mảng logistics, các doanh nghiệp đầu tư nhà máy hoặc cơ sở 

sản xuất ở nhiều ngành nghề, hay đơn vị kinh doanh khách sạn với diện 

tích sử dụng đất lớn. 

Bài toán về nguyên liệu đầu vào - vốn là một trong những vấn đề khó khăn 

nhất của doanh nghiệp ở đợt bùng phát dịch đầu tiên - thì hiện chỉ có 15% 

doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết là họ vẫn đang đối mặt với khó khăn 

này. Qua phỏng vấn sâu các doanh nghiệp và hiệp hội, đây là một trong 

những kết quả phản ánh sự nỗ lực và chủ động “tái cấu trúc nguồn cung” của 

các doanh nghiệp nhằm hạn chế tối đa khủng hoảng về nguyên liệu. 

 



Trong thời điểm này, Chính phủ đang yêu cầu đánh giá các giải 

pháp hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn vừa qua để có những đề xuất 

phù hợp. Với kết quả khảo sát trên, doanh nghiệp và Ban IV có kiến 

nghị cụ thể gì? 

Nhìn vào khó khăn của doanh nghiệp, chúng ta cũng hình dung được ngay 

mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp lúc này. 

Một mặt, doanh nghiệp mong Chính phủ tiếp tục dẫn dắt hiệu quả quá trình 

phòng và chống dịch để có thể mang lại những tín hiệu sáng sủa hơn về 

thị trường. 

Mặt khác, do sức chống chịu của phần lớn doanh nghiệp hiện giờ rất 

mỏng, đặc biệt dòng tiền để duy trì hoạt động giờ là vấn đề vô cùng khó 

khăn, nên hầu hết kiến nghị của doanh nghiệp đợt này tập trung vào việc 

đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định các biện pháp miễn, giãn, hoãn, 

giảm các khoản chi. 

Cụ thể, đó là các khoản phải nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm tự nguyện..., các khoản thuế và tiền thuê đất năm 2020. Với kinh 

phí công đoàn, các doanh nghiệp đề nghị miễn nộp khoản này trong 

năm 2020 và 2021. 

Doanh nghiệp cũng chờ đợi có gói vay ưu đãi mới với lãi suất thấp... 

Đặc biệt, doanh nghiệp thiết tha đề nghị, chính sách ban hành phải được 

thực thi nhanh và thuận tiện, đồng bộ từ cấp trung ương tới cấp địa 

phương, đẩy mạnh trực tuyến các quy trình thủ tục hành chính. Chế tài 

mạnh với các khâu thực thi đi ngược chủ trương “tạo thuận lợi” của Chính 

phủ cũng được nhiều doanh nghiệp khuyến nghị. 

Từ giờ tới cuối năm là thời điểm cực kỳ nhạy cảm, liên quan tới sự tồn tại 

của rất nhiều doanh nghiệp, nếu các cấp thực thi chính sách không đặt mọi 

việc vào tình trạng “cấp cứu” để hỗ trợ doanh nghiệp, thì hiện tượng “chết 

lâm sàng” hàng loạt sẽ diễn ra và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đặc biệt lớn và 

tiêu cực cho nền kinh tế. 

Ý KIẾN - NHẬN ĐỊNH 

Doanh nghiệp du lịch như “con thú đã trọng thương lại nhận thêm 

một phát súng”. 

Bà Bùi Thị Thanh Hương, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Sun 

Group 

Chịu ảnh hưởng của Covid-19, doanh nghiệp đang hoạt động cầm 

chừng vì thiếu đơn hàng. Ảnh: Dũng Minh 



Đến thời điểm này, có thể nói rằng, việc đẩy lùi Covid-19 là một cuộc chiến 

lâu dài. Để ngành du lịch nói chung và các doanh nghiệp nói riêng có thể 

vượt qua đại dịch, bên cạnh nỗ lực của từng doanh nghiệp, chúng tôi có 3 

đề nghị gửi tới Tổng cục Du lịch. 

Thứ nhất, sớm xây dựng các chương trình kích cầu nội địa lần hai quy mô 

quốc gia, để kịp bung ra ngay khi dịch bệnh được khống chế. Đồng thời, 

nghiên cứu chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, kích cầu du lịch tại các 

quốc gia trên thế giới, từ đó đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp du lịch 

và ngành du lịch trong nước. 

Thứ hai, triển khai các chương trình xúc tiến quảng bá trên quy mô toàn 

quốc, hỗ trợ quảng bá các điểm đến cho địa phương, tạo điều kiện tối đa 

cho doanh nghiệp tham gia. 

Thứ ba, nghiên cứu và có chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp 

đầu tư cho các sản phẩm, dịch vụ kinh tế đêm; đầu tư nâng cao chất lượng 

dịch vụ, thúc đẩy phát triển du lịch MICE sau dịch tại các điểm đến giàu 

tiềm năng như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Phú Quốc… 

Doanh nghiệp du lịch lúc này thực sự giống như “con thú đã trọng thương 

lại nhận thêm một phát súng”. Nếu không có những hỗ trợ kịp thời, nhiều 

doanh nghiệp có thể sẽ không trụ vững để chờ hết dịch. 

Cần hỗ trợ tiền điện, nước, thuê đất cho doanh nghiệp đến khi hết 

dịch” . 

Bà Trần Thị Hiền, doanh nhân, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam 

Tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020) của Quốc hội, những đề xuất của Chính 

phủ về hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 đã 

được Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, số doanh nghiệp tiếp cận được 

những chính sách hỗ trợ này chưa nhiều, một phần do thủ tục còn phức 

tạp và điều kiện để được hỗ trợ chưa thực sư phù hợp. 

Rất dễ nhận biết dấu hiệu doanh nghiệp gặp khó khăn như lao động mất 

việc làm, giảm thu nhập, hàng tồn kho lớn, không có doanh thu... Vì thế, 

chỉ cần xác nhận của cơ quan thuế chứng minh doanh nghiệp sụt giảm 

doanh thu là có thể xem xét hỗ trợ. 

Mặt khác, không nên đặt tiêu chí về số lượng lao động, bởi trong lúc khó 

khăn, thì càng nhiều lao động, doanh nghiệp sẽ khó càng thêm khó, càng 

cần được hỗ trợ. Đặc biệt, cần giãn, hoãn, khoanh nợ để doanh nghiệp 

không rơi vào nhóm "nợ xấu" của ngân hàng. 

Một nguyện vọng của doanh nghiệp cũng rất cần được xem xét là hỗ trợ 

tiền điện, nước, tiền thuê đất cho đến khi công bố hết dịch Covid-19. 



Hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trong việc hoàn, hủy tour”. 

Ông Võ Anh Tài, Phó tổng giám đốc Saigontourist 

Hiện nay, doanh nghiệp không có nguồn thu, nhưng chi phí cho người lao 

động vẫn phải đảm bảo. Do đó, tôi đề nghị có cơ chế bảo vệ quyền lợi cho 

doanh nghiệp và người lao động trong ngành du lịch. 

Cụ thể, đề xuất hỗ trợ gói tài chính cho các doanh nghiệp du lịch trong việc 

hoàn, hủy tour, thay vì hủy tour. Gói tài chính này sẽ hỗ trợ các doanh 

nghiệp phát hành “phiếu mua tour” có thời hạn 12 - 18 tháng với giá trị 

tương đương tour đã đặt cho các khách hàng không thể thực hiện được 

chuyến đi do tình hình dịch bệnh hoặc các trường hợp bất khả kháng khác. 

Đề nghị Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không hỗ trợ 

doanh nghiệp lữ hành giải phóng tiền đặt cọc mua vé máy bay trong thời 

gian dịch bệnh. 

Đề nghị cho phép doanh nghiệp du lịch và người lao động chậm nộp bảo 

hiểm xã hội năm 2019, năm 2020 đến hết tháng 6/2021; đồng thời điều 

chỉnh quy định về quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp… 

Nên hỗ trợ dựa trên mức suy giảm doanh số của doanh nghiệp”. 

Ông Trương Phước Ánh, Chủ tịch HĐTV Công ty Tin học Việt Tin 

Trong bối cảnh hiện nay, Chính phủ cần điều chỉnh điều kiện tiếp cận chính 

sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc 

nghỉ việc không hưởng lương theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg. 

Thứ nhất, chỉ cần xác định một điều kiện để người lao động thiếu việc 

được hỗ trợ, đó là mức suy giảm doanh số của doanh nghiệp. Mức độ hỗ 

trợ người lao động tỷ lệ thuận với mức độ giảm doanh số cùng kỳ. 

Thứ hai, về thời gian, nhiều doanh nghiệp xác định, năm 2020 xem như 

không làm ăn được gì. Khi xây dựng chính sách hỗ trợ về mặt thời gian, 

Chính phủ cần tính đến yếu tố này. 

Thứ ba, về hình thức hỗ trợ, hiện có hai luồng ý kiến: hỗ trợ bằng tiền ngân 

sách, trực tiếp cho người lao động, hoặc cho doanh nghiệp vay với lãi suất 

0% để trả lương cho người lao động. 

Tuy nhiên, có một phương án nữa là chấp nhận cả hai phương án trên. 

Theo phương án này, cần tính toán xây dựng như thế nào để lợi ích của 

việc thụ hưởng 2 phương án không có sự khác biệt quá lớn và dành sự 

lựa chọn cho doanh nghiệp. 

Nguồn: https://baodautu.vn/suc-chong-chiu-cua-phan-lon-doanh-nghiep-

dang-rat-mong-d128657.html 



9. Bình Định: Đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế 
của hộ kinh doanh chỉ còn 3 ngày 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành Quy chế thực hiện liên 

thông nhóm thủ tục hành chính đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký 

thuế của hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định. Ảnh : Gia Cư 

Theo quy chế này, công dân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính đăng 

ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế của hộ kinh doanh chỉ nộp 1 bộ hồ sơ 

duy nhất và nộp lệ phí đăng ký tại Bộ phận Một cửa cấp huyện nơi đặt địa 

điểm kinh doanh. Bộ phận một cửa cấp huyện sẽ là đầu mối tiếp nhận hồ 

sơ, tiến hành số hóa hồ sơ (scan tài liệu giấy thành dữ liệu điện tử) để 

chuyển dữ liệu liên quan đến thủ tục đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp huyện và chuyển dữ liệu liên quan đến thủ tục 

đăng ký thuế của hộ kinh doanh đến chi cục thuế các khu vực, thị xã, thành 

phố thông qua hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh để các cơ 

quan chức năng xem xét, phối hợp giải quyết theo thẩm quyền.  

Sau 03 ngày làm việc, công dân đến bộ phận một cửa cấp huyện nơi nộp 

hồ sơ ban đầu để nhận giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và giấy 

chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh. 

Việc thực hiện liên thông 02 thủ tục hành chính trên sẽ giúp công dân tiết 

kiệm thời gian, chi phí giải quyết công việc, hạn chế việc đi lại nhiều lần 

giữa UBND cấp huyện và cơ quan thuế, rút ngắn thời gian hoàn thành các 

thủ tục liên quan đến hoạt động đăng ký kinh doanh từ 08 ngày xuống còn 

03 ngày. 



Trước đây, nếu thực hiện đơn lẻ từng thủ tục, công dân phải mất 03 ngày 

để thực hiện thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh; sau đó phải mất 05 ngày để 

tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký thuế của hộ kinh doanh. 

Ngoài ra, việc phối hợp giải quyết liên thông thủ tục hành chính đăng ký hộ 

kinh doanh và đăng ký thuế của hộ kinh doanh sẽ giúp cho UBND cấp 

huyện và cơ quan thuế quản lý đầy đủ, đồng bộ, thống nhất hệ thống cơ 

sở dữ liệu, từ đó nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp để quản lý 

chặt chẽ số lượng hộ kinh doanh, quy mô nguồn vốn và nguồn thu thuế từ 

các đối tượng là hộ kinh doanh trên địa bàn. 

Việc phối hợp giải quyết liên thông nhóm thủ tục hành chính đăng ký hộ 

kinh doanh và đăng ký thuế của hộ kinh doanh được UBND thành phố Quy 

Nhơn và Chi cục thuế thành phố Quy Nhơn bắt đầu thực hiện từ năm 2012 

và đã mang lại những kết quả hết sức tích cực. Trên cơ sở hướng dẫn của 

Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh Bình Định đã chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế để 

tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai đồng bộ tại các địa phương trên phạm 

vi toàn tỉnh. 

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2827/UBND-NC 

ngày 24/5/2019 về việc tăng cường trách nhiệm trong công tác cải cách 

hành chính. Trong đó, có nội dung chỉ đạo các sở, ban, ngành chủ động đề 

xuất xây dựng các quy chế liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 

đối với nhóm thủ tục hành chính có liên quan đến nhiều cơ quan, theo 

phương châm: “người dân, doanh nghiệp chỉ phải đến một nơi duy nhất và 

nộp hồ sơ một lần để đề nghị cơ quan nhà nước giải quyết cùng một nội 

dung công việc nhưng có quy định nhiều hơn một thủ tục hành chính, 

nhằm góp phần tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian và tạo điều kiện thuận 

lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong công tác giải quyết thủ tục 

hành chính”./. 

Gia Cư 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2020-08-

29/binh-dinh-dang-ky-ho-kinh-doanh-va-dang-ky-thue-cua-ho-kinh-doanh-

chi-con-3-ngay-91696.aspx 

 

10. Tập trung mọi nguồn lực khôi phục và phát triển 
kinh tế 

Với sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các 

tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp (DN) cùng những giải pháp 



hiệu quả, phù hợp, 8 tháng đầu năm 2020, Bình Dương đã thực hiện tốt 

“nhiệm vụ kép” là vừa chống dịch bệnh, vừa ổn định phát triển kinh tế - xã 

hội (KT-XH). Kiên định các mục tiêu đã đặt ra, tỉnh đã và đang tích cực chỉ 

đạo xây dựng các cơ chế, chính sách để khôi phục và phát triển kinh tế, 

quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra cho cả năm. 

 

Bình Dương đã và đang nỗ lực tối đa để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. 

Trong ảnh: Sản xuất đồ gỗ cao cấp tại Khu công nghiệp Bàu Bàng. 

Ảnh: QUỐC CHIẾN 

Kinh tế từng bước phục hồi 

Ngày 28-8, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 nhằm đánh 

giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh 8 tháng đầu 

năm 2020, bàn phương hướng nhiệm vụ cho những tháng cuối năm. Ông 

Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên 

họp. 

Tháng 8-2020, dịch bệnh Covid-19 quay trở lại với diễn biến phức tạp, 

song với sự tích cực, chủ động nên tới nay trên địa bàn tỉnh công tác 

phòng chống dịch bệnh được thực hiện khá tốt. Mặc dù là tỉnh có nhiều 

khu công nghiệp, nhiều công nhân lao động nhưng đến thời điểm này, 

Bình Dương chưa có trường hợp nào dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

Qua đó, các DN và người lao động yên tâm sản xuất, kinh doanh. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các mặt nhiệm vụ công 

tác tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020 còn nhiều khó khăn, hạn chế. Thu 



ngân sách nội địa 8 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ. Tỷ lệ giải ngân 

vốn đầu tư công đến ngày 15-8 là 2.941 tỷ đồng, đạt 21,8% kế hoạch. Đặc 

biệt, tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó 

lường; cả nước đã ghi nhận nhiều ca nhiễm mới, khả năng lây lan nhanh, 

nguy cơ mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh là rất cao nếu 

không được kiểm soát tốt. Từ đó cũng ảnh hưởng đến tình hình KT-XH 

của tỉnh. 

Phiên họp cũng tập trung thảo luận về các dự thảo quy chế tổ chức hoạt 

động và quản lý sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh; dự 

thảo trình UBND tỉnh đề nghị xây dựng nghị quyết về quy định trợ cấp, trợ 

giúp xã hội tại cộng đồng, trong các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; hỗ 

trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và chính sách trợ giúp xã hội khác đối 

với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu cũng tập trung 

thảo luận về những giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, tháo gỡ 

khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, xây dựng chính quyền điện tử, cải 

cách hành chính và giải pháp hoàn thành mục tiêu KT-XH năm 2020. 

Phát biểu tại phiên họp, ông Trần Thanh Liêm khẳng định với các giải pháp 

quyết liệt, đồng bộ, Bình Dương đã thực hiện hiệu quả mục tiêu kép về 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các nhiệm vụ phát triển KT-XH 8 

tháng đầu năm. Tình hình KT-XH tháng 8 của tỉnh cơ bản duy trì ổn định 

và có những dấu hiệu tích cực, hầu hết các nhiệm vụ trọng tâm đều bảo 

đảm kế hoạch theo tiến độ đề ra. Mặc dù vậy, dưới tác động tiêu cực của 

dịch bệnh còn ảnh hưởng rất lớn tới tình hình thực hiện nhiệm vụ phát 

triển KT-XH của tỉnh trong năm 2020. Do vậy, để hoàn thành các mục tiêu 

phát triển trong năm nay, đòi hỏi tiếp tục phải có những giải pháp mới, hiệu 

quả, đồng thời phải có sự quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị, các 

sở, ngành, địa phương. 

 Ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn 

mạnh: Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2020, 4 tháng cuối 

năm là khoảng thời gian cần phải tăng tốc trong thực hiện tất cả các nhiệm 

vụ. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từng cấp, từng ngành, đơn vị, địa phương, 

từng cán bộ phải nỗ lực hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển 

KT-XH, nhất là 6 nhóm giải pháp cần thực hiện trong những tháng cuối 

năm. Các cấp, ngành, địa phương cũng chủ động xây dựng các phương 

án để phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão sắp đến; hỗ trợ chuyên 

gia nhập cảnh, bảo đảm an sinh xã hội, lao động, việc làm; triển khai có 

hiệu quả chính quyền điện tử; chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới, 

tổ chức lễ khai giảng diễn ra gọn nhẹ, ý nghĩa; chuẩn bị chu đáo cho Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đại hội thi đua yêu nước của tỉnh. 



Tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ 

Trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 xuất hiện trở lại, Bình 

Dương đã cùng với cả nước tiếp tục thực hiện song song 2 nhiệm vụ: Vừa 

phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa đẩy mạnh, khôi phục phát triển KT-

XH, thu ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục ảnh 

hưởng không nhỏ đến tình hình KT-XH và đời sống của người dân trên địa 

bàn. Để bảo đảm cho nền kinh tế phát triển ổn định và không bị đứt gãy, 

nhiệm vụ trọng tâm của những tháng còn lại, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 

từng cấp, từng ngành, đơn vị, địa phương, từng cán bộ phải nỗ lực hơn 

nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó, thực hiện nghiêm 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần tập trung, quyết liệt, hiệu 

quả, không bị động, tăng cường quản lý tốt số người nhập cảnh vào Bình 

Dương; tiếp tục theo dõi, giám sát những người đi về từ vùng dịch, tăng 

cường quản lý các nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. 

Ông Trần Thanh Liêm nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn 

diễn biến rất phức tạp như hiện nay, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 

kinh tế của tỉnh trong cả năm 2020 sẽ rất khó khăn. Để hoàn thành các chỉ 

tiêu phát triển KT-XH năm 2020, những tháng còn lại là khoảng thời gian 

cần phải tăng tốc trong thực hiện tất cả các nhiệm vụ. Vì vậy, Chủ tịch 

UBND tỉnh lưu ý các sở, ngành, địa phương thời gian tới cần tập trung cho 

công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm giảm tối đa ảnh hưởng 

của dịch bệnh đối với đời sống và sức khỏe của nhân dân; triển khai kịp 

thời các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các DN bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh; thúc đẩy sản xuất đối với các ngành ít chịu ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh; tập trung thực hiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện và 

giải ngân vốn đầu tư công. Các cấp, ngành, địa phương cũng chủ động 

xây dựng các phương án để phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão sắp 

đến; hỗ trợ chuyên gia nhập cảnh, bảo đảm an sinh xã hội, lao động, việc 

làm; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để đón bắt thời cơ, thu 

hút đầu tư và các nguồn lực bên ngoài từ nhiều quốc gia, khu vực phục vụ 

phát triển địa phương và đất nước. 

 Trong tháng 8, tình hình KT-XH cơ bản duy trì ổn định, chỉ số sản xuất 

công nghiệp (IIP) ước tăng 9,3% so với tháng trước và tăng 12,7 so với 

cùng kỳ năm 2019, lũy kế 8 tháng chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,5% 

so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 

10,1% , chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 3,3% so với cùng kỳ. Kim 

ngạch xuất khẩu tháng 8 ước đạt 2,969 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch nhập khẩu 

đạt 1,971 tỷ đô la Mỹ. Thặng dư thương mại 8 tháng đạt 3,8 tỷ đô la Mỹ. 

Thu hút đầu tư trong nước được 10.811 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng thu hút 



được 43.997 tỷ đồng. Thu hút đầu tư nước ngoài được 48,7 triệu đô la Mỹ, 

lũy kế 8 tháng đã thu hút được 1,138 tỷ đô la Mỹ. Thu ngân sách ước đạt 

3.800 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng thu đạt 38.200 tỷ đồng, bằng 91% so với 

cùng kỳ, đạt 61% dự toán HĐND tỉnh... 

 NGỌC THANH 

Nguồn: http://baobinhduong.vn/tap-trung-moi-nguon-luc-khoi-phuc-va-phat-

trien-kinh-te-a229913.htmlp 

 

11. Bạc Liêu thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách 
hành chính 

 

Người dân tra cứu thủ tục hành chính trên máy tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: KIM PHƯỢNG 

Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng dân chủ, trong sạch, chuyên 

nghiệp, hiện đại và năng động, từ năm 2011 đến nay, UBND tỉnh ban hành 

ba quyết định công bố danh mục hơn 970 thủ tục hành chính thực hiện 

việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Bưu điện tỉnh cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính tại 64 điểm giao dịch trên địa bàn. 100% thủ tục hành 

chính sau khi công bố đều được cập nhật dữ liệu điện tử vào Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về thủ tục hành chính, công khai trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia và trên cổng, trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành cấp tỉnh, 

UBND cấp huyện. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoạt động ổn 

định với sự tham gia của 16 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và ba cơ quan 



ngành dọc đóng trên địa bàn; tất cả bảy huyện, thị xã, thành phố đã đưa 

vào hoạt động mô hình Trung tâm Hành chính công cấp huyện; toàn bộ 64 

xã, phường, thị trấn thực hiện mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính cấp xã. Quy trình, thời hạn giải quyết hồ sơ 

thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian ở nhiều lĩnh vực như cấp giấy 

phép kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh không điều kiện, cấp thẻ 

căn cước công dân… 

Từ nay đến năm 2030, UBND tỉnh Bạc Liêu thường xuyên rà soát các thủ 

tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, hồ sơ, giảm thời gian giải quyết; 

tăng cường ứng dụng Hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông các 

cấp, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, 

tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, tỉnh tiếp tục 

sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính các cấp; chú trọng 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tỉnh sẽ đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực quản lý nhà nước; 

tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, bảo đảm 

hoạt động của hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030; 

rà soát, điều chỉnh, nâng cấp quy trình giải quyết công việc và thủ tục hành 

chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. 

★ Giai đoạn 2016 - 2020, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh 

Vĩnh Phúc có nhiều chuyển biến tích cực. UBND tỉnh đã tổ chức chín hội 

nghị tập huấn nghiệp vụ bồi dưỡng kiến thức pháp luật, phổ biến giáo dục 

pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ phụ trách pháp chế của các sở, 

ban, ngành. Các huyện, thành phố mở 1.168 lớp tập huấn cho cán bộ ở cơ 

sở; tổ chức hơn 6.000 hội nghị, buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút hàng 

trăm nghìn lượt người tham gia. Việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho học 

sinh, sinh viên được quan tâm hơn. Trung bình mỗi năm, các đơn vị 

trường học thực hiện hơn 1.000 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; duy trì hàng trăm tủ 

sách pháp luật tại các trường. Năm 2020, công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật đã góp phần phục vụ tích cực đại hội đảng các cấp, công tác 

phòng, chống dịch Covid-19. 

Thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp ở tỉnh Vĩnh 

Phúc tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát việc triển khai 

các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung ương, 

của tỉnh, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm trên các 

lĩnh vực. Các cơ quan liên quan đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới để người dân dễ tiếp nhận 

thông tin nhất, bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 



2020 - 2025 và nhu cầu đặt ra đối với từng giai đoạn, địa bàn, đối tượng cụ 

thể; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, phản ánh thực tiễn thi hành, áp 

dụng pháp luật gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/bac-lieu-thuc-hien-dong-bo-

cac-giai-phap-cai-cach-hanh-chinh-614891/ 

 

12. Liên thông điện tử, tạo điều kiện cho người dân 

Từ ngày 3.8, Cục Thuế tỉnh đã chính thức triển khai liên thông điện tử với 

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (Sở TN&MT) trong giải quyết thủ tục hành 

chính (TTHC) về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho 

thuê đất, đăng ký đất đai với các thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính về đất 

của hộ gia đình và cá nhân. Theo đó, tất cả mọi quy trình sẽ được quy về 

một đầu mối, tạo thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các TTHC. 

Luân chuyển hồ sơ và xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai là một thủ tục 

quan trọng trong cấp quyền sử dụng đất, cũng như hợp đồng thuê đất, cấp 

sổ đỏ cho tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, trước đây vấn đề luân chuyển hồ 

sơ giữa hai cơ quan là Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) và cơ quan 

thuế còn nhiều vấn đề bất cập, dẫn đến chậm làm thủ tục trong cấp quyền 

sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân.  

Nguyên nhân là do việc luân chuyển hồ sơ giữa hai cơ quan bằng giấy, 

dẫn đến thông tin chậm. Sự phối hợp giữa các cơ quan, nhất là chi cục 

thuế và VPĐKĐĐ các huyện, thành phố chưa được đồng bộ. Trong đó, có 

nhiều trường hợp thông tin từ VPĐKĐĐ chuyển đến cơ quan thuế không rõ 

ràng, không xác định được căn cứ để tính thuế, nên buộc phải gửi về lại 

VPĐKĐĐ, dẫn đến hồ sơ của người dân bị chậm trễ.  

  



 

Người dân đến làm thủ tục tại Chi cục Thuế huyện Bình Sơn. 

Về phía cơ quan thuế, khi tiếp nhận thông tin chưa có cách phối hợp kịp 

thời đối với những trường hợp vướng mắc. Ngoài ra, các chi cục thuế địa 

phương còn quá cứng nhắc trong việc đòi hỏi, cung cấp các hồ sơ liên 

quan khi đã đủ thông tin. Do đó, để tạo thuận lợi cho người dân, UBND 

tỉnh đã ban hành Quyết định số 339/2018/QĐ-UBND kèm theo quy chế 

phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai trong việc trao đổi 

thông tin theo hình thức điện tử, để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai 

trên địa bàn tỉnh. 

Khi áp dụng liên thông điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng 

ký đất đai, hồ sơ đăng ký đất đai của người dân sẽ được cơ quan 

đăng ký đất đai điện tử hoá thành cơ sở dữ liệu và chuyển sang cơ 

quan thuế qua kênh trao đổi thông tin điện tử giữa hai ngành. Cơ 

quan thuế cũng trả kết quả thông báo nghĩa vụ tài chính cho người 

dân sang cơ quan đăng ký đất đai qua phương thức điện tử. 

Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nguyễn Văn Tiếp, vấn đề liên thông 

thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai giữa cơ quan thuế và VPĐKĐĐ đã 

được triển khai từ nhiều năm trước đây, tuy nhiên hệ thống phần mềm của 

cơ quan tài nguyên chưa thực hiện được. Vì vậy, sau một thời gian tổ 

chức tập huấn, triển khai thử nghiệm việc chuyển, tiếp nhận, xử lý hồ sơ 

bằng phần mềm ứng dụng cho cán bộ cơ quan thuế và cơ quan đăng ký 

đất đai, kể từ ngày 3.8.2020, Cục Thuế phối hợp với VPĐKĐĐ tỉnh chính 



thức triển khai kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan 

TN&MT. 

Theo đó, việc tiếp nhận, xử lý và trao đổi thông tin để xác định nghĩa vụ tài 

chính về đất đai đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân giữa chi cục thuế 

với chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, thị xã, thành phố chính thức được thực 

hiện bằng phần mềm ứng dụng và trao đổi hồ sơ, thông tin liên quan bằng 

hình thức điện tử. 

Khi áp dụng liên thông điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất 

đai, hồ sơ đăng ký đất đai của người dân sẽ được cơ quan đăng ký đất đai 

điện tử hoá thành cơ sở dữ liệu và chuyển sang cơ quan thuế qua kênh 

trao đổi thông tin điện tử giữa hai ngành. 

Cơ quan thuế cũng trả kết quả thông báo nghĩa vụ tài chính cho người dân 

sang cơ quan đăng ký đất đai qua phương thức điện tử. Mọi thông tin trao 

đổi về hoàn thiện, điều chỉnh hồ sơ, hoàn thành nghĩa vụ tài chính giữa hai 

cơ quan đều được thực hiện qua đường truyền dữ liệu và làm căn cứ để 

cơ quan đăng ký đất đai cấp quyền sử dụng cho người dân; cơ quan thuế 

thực hiện đôn đốc thu nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Việc trao đổi 

thông tin, theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ giữa hai cơ quan hoàn toàn 

bằng phương thức điện tử, nên rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ về đất 

cho người dân và minh bạch trách nhiệm của mỗi cơ quan trong quá trình 

tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của người sử dụng đất. 

Việc chính thức vận hành trao đổi thông tin điện tử giữa cơ quan thuế và 

cơ quan đăng ký đất đai là một bước đột phá mới trong cải cách TTHC, tạo 

điều kiện thuận lợi trong phát triển sản xuất, kinh doanh và sự hài lòng cho 

người dân. Thời gian tới, VPĐKĐĐ cần tiếp tục nghiên cứu, tích hợp các 

TTHC về đất lên cổng dịch vụ công của tỉnh nhằm cung cấp dịch vụ công 

về đất đạt cấp độ 3 và 4, để người dân không phải đi lại nhiều lần, đến 

nhiều cơ quan khác nhau. 

Bên cạnh đó, ngoài vấn đề luân chuyển thông tin điện tử, ngành thuế cũng 

đang phối hợp với cơ quan quản lý đất đai thực hiện một số thủ tục trong 

hồ sơ đất đến các xã, phường, thị trấn bằng hình thức điện tử. Bởi, để làm 

một thủ tục hồ sơ về đăng ký đất, ngoài thực hiện nghĩa vụ tài chính còn 

phải xác minh, xác nhận biến động về đất ở các xã, phường... khiến người 

dân phải đi lại nhiều lần, mất thời gian, chi phí. 

Bài, ảnh: HỒNG HOA 

Nguồn: http://baoquangngai.vn/channel/12125/202008/lien-thong-dien-tu-

tao-dieu-kien-cho-nguoi-dan-3019885/ 



13. TP Thủ Đức là phân khu đặc biệt của TP.HCM 

Ba trục động lực quan trọng nhất của TP Thủ Đức là trung tâm tài 

chính Thủ Thiêm, làng đại học và Khu công nghệ cao. 

LTS: Đề án thành lập TP Thủ Đức với sự hợp nhất ba quận 2, 9, Thủ Đức 

trở thành khu đô thị sáng tạo phía đông của TP.HCM đang được dư luận 

đặc biệt quan tâm. TP này có gì đặc biệt? Hình hài ra sao? 

Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Trương Trung Kiên, 

Trưởng ban Đô thị, HĐND TP.HCM. từng là phó giám đốc Sở QH-KT với 

hơn 20 năm kinh nghiệm, ông kiên nói về TP Thủ Đức dưới góc nhìn của 

một chuyên gia quy hoạch đô thị. 

Ông Trương Trung Kiên cho rằng việc thành lập TP Thủ Đức là động lực 

để TP.HCM phát huy đúng tiềm năng, lợi thế của khu vực phía đông TP và 

lan tỏa ra các khu vực lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng 

Tàu. 

Vùng động lực phát triển mới của TP.HCM 

. Phóng viên: Những hình dung cơ bản nhất về TP Thủ Đức là như thế 

nào, thưa ông? 

 
+ Ông Trương Trung Kiên: TP Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sắp xếp 

lại ba quận ở phía đông TP gồm quận 2, 9, Thủ Đức. Theo đó, TP mới sẽ 

có diện tích hơn 211 km2, dân số hơn 1 triệu người, bằng 10% diện tích và 

10% dân số của toàn TP. Với quy mô diện tích và dân số như thế là phù 

hợp với quy mô của một TP, tương đương đô thị loại 1. 

Việc sắp xếp lại các quận này dựa trên tiềm năng, lợi thế chung của cả ba 

quận. 



Cụ thể, đây là các quận nằm ở khu vực phía đông TP có nhiều điểm tương 

đồng. Chẳng hạn như ba quận đều có địa hình thấp, nằm một bên sông 

Sài Gòn. Về điều kiện kinh tế - xã hội, ba quận cũng có hình thái đô thị 

tương đối giống nhau, đều là đô thị mới sau này xen lẫn đô thị cũ (nhưng 

không nhiều). Điều kiện về hạ tầng cũng có nhiều trục giao thông lớn của 

TP như tuyến metro, đều giáp với trục giao thông huyết mạch từ trước đến 

nay là quốc lộ 1. 

Đây cũng là hướng phát triển mạnh của TP.HCM, kết nối với các tỉnh Đồng 

Nai, Bình Dương dọc theo trục Quốc lộ 1. 

. TP Thủ Đức được xác định sẽ là một vùng động lực phát triển mới của 

TP.HCM. Vậy đó là những động lực nào, thưa ông? 

+ Gọi là vùng động lực phát triển mới bởi khu vực này đáp ứng đầy đủ các 

yếu tố để phát triển thành một khu đô thị đặc thù đầu tiên của TP.HCM. Đó 

là đô thị sáng tạo, tương tác cao. Ngoài các yếu tố tương đồng như đã 

phân tích ở trên, khu vực này là nơi tập trung ba trục động lực lớn nhất, nổi 

bật nhất và quan trọng nhất để tạo nên TP Thủ Đức, với mục tiêu là đô thị 

thông minh, đô thị sáng tạo, có tính tương tác cao. 

Động lực đầu tiên là khu đô thị Thủ Thiêm tại quận 2, TP đang có đề án 

xây dựng nơi đây thành trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực và quốc tế. 

Đây sẽ là trục động lực về kinh tế - tài chính đặc biệt quan trọng. 

Thứ hai là trục động lực về khoa học công nghệ, chính là Khu công nghệ 

cao tại quận 9 - sẽ là nơi cung cấp các sản phẩm hàm lượng khoa học 

công nghệ cao, nơi ươm mầm khởi nghiệp; đồng thời thu hút rất nhiều nhà 

khoa học, các chuyên gia trong nước và quốc tế đến làm việc và sinh 

sống. 

Thứ ba là trục động lực về giáo dục đào tạo với cụm ĐH Quốc gia và hàng 

loạt trường đại học tại TP.HCM, tập trung tại làng đại học Thủ Đức. Nơi 

đây sẽ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao với hơn 100.000 sinh viên 

và hơn 2.000 giảng viên có trình độ tiến sĩ. 

Ba trục động lực này có sự tương tác, hỗ trợ qua lại lẫn nhau và rất khớp 

nhau. Trong khi khu đô thị Thủ Thiêm tập trung nguồn lực tài chính thì làng 

đại học sẽ là nơi cung cấp nguồn nhân lực cho Khu công nghệ cao. Những 

sản phẩm công nghệ quay lại phục vụ cho sự phát triển của TP… 



 
Khu công nghệ cao TP.HCM là một trong ba trục động lực quan trọng nhất 

của TP Thủ Đức. Ảnh: HOÀNG GIANG 

Thành phố trong thành phố 

. Vậy TP Thủ Đức sẽ đặt trong những mối quan hệ nào với TP.HCM? 

+ Về mặt hành chính thì đây là một đô thị trong lòng đô thị. Xét về mặt quy 

hoạch thì nó là một phần không thể tách rời của TP.HCM. Hay nói cách 

khác, TP Thủ Đức không phải là đô thị độc lập. Nếu nhìn ở góc độ quy 

hoạch chung của TP thì đây là một phân khu rất đặc biệt của TP.HCM. 

Việc hình thành TP Thủ Đức cũng rất phù hợp với việc điều chỉnh quy 

hoạch chung của TP mà hiện nay TP đang làm. Phải hiểu rõ đây không 

phải là quy hoạch cho một TP hoàn toàn mới mà là quy hoạch một phân 

khu của TP.HCM, là TP trong TP. 

. Trước đây, TP.HCM cũng từng quy hoạch một số khu đô thị mới gồm: 

Khu đô thị Thủ Thiêm, khu đô thị Nam TP, Tây Bắc Củ Chi và Khu đô thị 

cảng Hiệp Phước với nhiều mục tiêu phát triển. Tuy nhiên, vài chục năm 

nay, vẫn chưa có khu đô thị nào đi vào hoạt động một cách hoàn chỉnh và 

đồng bộ. Thậm chí, một vài khu đô thị còn chưa có gì. Vậy làm sao để khu 

đô thị sáng tạo phía đông TP không lặp lại những câu chuyện này? 

+ Như tôi nói ở trên, TP Thủ Đức định hướng là khu đô thị sáng tạo, là một 

phân khu đặc biệt của TP và phù hợp với hướng tiếp cận của quy hoạch 

hiện đại. Khi được phân khu đúng và quy hoạch phù hợp thì sẽ phát huy 

được thế mạnh đặc trưng, thậm chí còn tạo ra nét đặc trưng của khu vực 

đó nữa. Tại sao các TP người ta có đặc trưng này, đặc trưng kia nhưng 

mình không tìm thấy điều đó. Vì trước đây mình quy hoạch theo kiểu dàn 



đều ra, mỗi khu vực có những đặc trưng riêng nhưng mình quy hoạch y 

như nhau. 

Khu đô thị sáng tạo phía đông thứ nhất là phù hợp với khoa học và thực 

tiễn, thứ hai là phù hợp với pháp lý. Theo tôi, đây là một phân khu rất đặc 

biệt bên cạnh phân khu trung tâm 930 ha, vùng lõi của trung tâm TP. Sau 

này, TP sẽ có nhiều phân khu nữa tùy theo đặc trưng của mỗi khu. Cái 

quan trọng nhất là về động lực phát triển đô thị. Vì đô thị mà không có 

động lực thì sẽ không phát triển được. 

77 tỉ USD là giá trị xuất khẩu của Khu công nghệ cao TP.HCM (quận 9) 

từ năm 2010 đến 2020. Khu này cũng đã đã thu hút đầu tư trên 7 tỉ 

USD, trong đó có nhiều dự án như Intel (Mỹ) với số vốn trên 1 tỉ USD, 

Samsung (Hàn Quốc) 2 tỉ USD, Nidec (Nhật Bản) 296 triệu USD…  

Công nghệ - chìa khóa tạo ra sự tương tác thông minh 

. TP Thủ Đức sẽ là một đô thị sáng tạo, tương tác cao ở phía đông. Tính 

tương tác cao ở đây hiểu như thế nào, thưa ông? 

+ Việc hình thành khu đô thị sáng tạo phía đông còn là một bước đi rất dài. 

Đây sẽ là khu đô thị đặc thù của TP, có tác dụng lan tỏa rất trực tiếp, sẽ 

phát huy được vai trò là lõi động lực cho hướng đô thị thông minh, công 

nghệ cao không chỉ với TP.HCM mà còn với các vùng lân cận. 

Xuyên suốt của đề án là TP mong muốn khi hình thành khu đô thị sáng tạo 

sẽ là một đô thị có sự tương tác cao. Đó là sự tương tác giữa con người 

với công nghệ, con người với con người. Đặc biệt là sự tương tác giữa 

chính quyền và người dân thông qua việc ứng dụng công nghệ thông 

minh. 

Qua đó, TP kỳ vọng góp phần hình thành chuỗi giá trị gia tăng trên nền 

tảng công nghệ cao, hạ tầng kỹ thuật và xã hội hiện đại theo chuẩn quốc 

tế. Từ khâu sáng tạo trí thức mới, đào tạo nhân lực, thí nghiệm các ý 

tưởng mới, cung cấp giải pháp và sản phẩm đến thương mại hóa giải pháp 

và sản phẩm chất lượng cao. Với sự hỗ trợ tài chính hiệu quả cho nghiên 

cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo và sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

. Việc hợp nhất ba quận lại làm một chắc chắn sẽ tạo ra sự xáo trộn rất lớn 

đến đời sống người dân. Hẳn đây sẽ là một khó khăn không nhỏ phải 

không, thưa ông? 



+ Cũng nên nhìn ở góc độ lạc quan hơn vì TP cũng đang đẩy mạnh triển 

khai nhiều giải pháp cải cách hành chính. Bước phát triển khu đô thị phía 

đông cũng đồng hành với cải cách đó. Tuy nhiên, đây cũng là bài toán mà 

TP phải đặt ra, các đơn vị tư vấn phải tính toán chuyện này trong các giải 

pháp tới đây, làm sao để hạn chế tối đa sự xáo trộn đời sống người dân. 

. Xin cám ơn ông. 

Việc quy hoạch TP Thủ Đức có gì đặc biệt hơn? 

. Việc quy hoạch TP Thủ Đức có điểm gì khác, đặc biệt hơn so với 

các quy hoạch đô thị từ trước đến nay? 

+ Có thể thấy việc thành lập TP Thủ Đức là một minh chứng cho thấy 

hệ thống quy hoạch của mình đang có xu hướng tiệm cận dần với quy 

hoạch hiện đại. Trước đây, tư duy làm quy hoạch của mình là theo địa 

giới hành chính. Nghĩa là việc đầu của quy hoạch đô thị là sẽ làm quy 

hoạch của TP, sau đó đến quy hoạch chung quận/huyện. 

Càng về sau người ta tiếp cận theo hướng tiến bộ hơn, đó là quy 

hoạch theo hướng phân khu. Tức là mỗi đô thị có những đặc thù. Khu 

đặc thù đó có thể phủ lên nhiều địa giới hành chính, nhiều 

quận/huyện. Chính vì vậy, khi quản lý một khu vực đặc thù thì tất cả 

chính sách, quy định về mặt quản lý sẽ phù hợp hơn là quản lý theo 

địa giới hành chính. 

Bất cập của quy hoạch theo địa giới hành chính là quy hoạch bị ngắt 

khúc, dẫn đến các địa phương mạnh ai nấy làm. Lúc đó, việc làm quy 

hoạch kéo dài và phê duyệt hàng loạt đồ án quy hoạch chi tiết 

1/2.000. Sau này có Luật Quy hoạch đô thị thì không gọi quy hoạch 

chung quận/huyện nữa mà gọi là đồ án quy hoạch phân khu. 

Tuy nhiên, lúc đó chỉ đơn giản là đổi tên cho phù hợp quy định thôi 

chứ cũng chưa kịp thay đổi vì nhiều đồ án đã làm gần xong rồi, không 

có thời gian để làm lại. Cùng với đó, quy hoạch chung của TP, căn cứ 

để làm ra các quy hoạch phân khu cũng đã phê duyệt nên không thể 

làm khác. 

Giai đoạn vừa rồi, tất cả đồ án quy hoạch đều đã đổi tên lại thành quy 

hoạch phân khu theo quy định mới. Nhưng về bản chất thì vẫn như 

cũ, hay nói nôm na là rượu cũ bình mới. 

Bây giờ làm quy hoạch phân khu có xu hướng là phù hợp cho từng 

khu vực quy hoạch đặc thù, dựa trên lợi thế chung, điều kiện tự nhiên, 

kinh tế - xã hội, hạ tầng... Điều này sẽ phát huy được thế mạnh riêng 



của từng khu vực đặc biệt như vậy.  

 

NGƯỜI DÂN MONG MUỐN GÌ? 

Ông HOÀNG MỨC, ngụ quận 9, TP.HCM: 

Cần có hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, chất lượng 

TP Thủ Đức được kỳ vọng là khu đô thị sáng tạo, tương tác cao. 

Muốn vậy, trước hết TP phải xây dựng được hệ thống hạ tầng giao 

thông hiện đại. Có như vậy việc di chuyển, đi lại mới được tối đa hóa, 

thuận tiện hơn cho người dân. 

Hệ thống metro, Bến xe Miền Đông, các tuyến đường vành đai… 

đang ngày càng được hoàn thiện và đó là một trong những hạ tầng 

trọng điểm của TP Thủ Đức. Tuy nhiên, chất lượng của các cơ sở hạ 

tầng đó đến đâu, có bền, chắc và an toàn hay không, có giải quyết 

được nhu cầu đi lại, giảm bớt sự ùn ứ, kẹt xe hay không… mới là vấn 

đề mà người dân chúng tôi quan tâm. 

Tôi thật sự kỳ vọng rằng khi các hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng giao 

thông được TP đưa vào hoạt động chính thức sẽ mang lại những 

hiệu quả, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của TP. 

 



Người dân mong muốn khi khu đô thị sáng tạo được hình thành thì 

các thủ tục hành chính phải được giải quyết nhanh, chính xác và 

chuyên nghiệp. Ảnh: THANH TUYỀN 

Bà NGUYỄN THỊ GÁI, ngụ quận Thủ Đức: 

Giải quyết thủ tục hành chính: Nhanh, chính xác, chuyên nghiệp 

Việc xây dựng một TP Thủ Đức với khu đô thị sáng tạo, tương tác 

cao không chỉ là sự đổi mới về công nghệ hay hạ tầng giao thông mà 

đó còn phải là sự đổi mới trong cải cách thủ tục hành chính cho 

người dân. Với một đô thị sáng tạo, thủ tục của người dân phải được 

giải quyết nhanh, chính xác và chuyên nghiệp. 

Nếu TP Thủ Đức hình thành thì đây cũng là một trung tâm về công 

nghệ. Do đó, việc ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại để quản lý, 

điều hành và giải quyết thủ tục cho người dân là lĩnh vực cần đổi mới 

trước tiên. Đặc biệt khi khu đô thị hình thành sẽ thu hút các nhà đầu 

tư, doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế thì khâu giải quyết thủ tục 

càng phải được đẩy mạnh. 

Ngoài ra, cũng cần có những cải cách hành chính thực chất hơn, giải 

quyết căn bản những vấn đề về pháp lý để các doanh nghiệp và 

người dân cảm thấy hài lòng, thấy được sự chuyên nghiệp, xứng tầm 

với một khu đô thị sáng tạo, tương tác cao. 

Ông PHAN PHÚC THIÊN, ngụ quận Thủ Đức: 

Hiện đại phải đi liền với “đời sống xanh” 

Việc hình thành TP Thủ Đức mang lại nhiều cơ hội cho người dân về 

một môi trường sống văn minh, hiện đại và trong lành. Thế nhưng, 

khu đô thị sáng tạo hình thành cũng khiến người ta dễ hình dung về 

sự mọc lên của những tòa nhà cao tầng, những khu công nghiệp hiện 

đại hay các khu trung tâm với cơ sở vật chất hiện đại mà thiếu đi 

mảng xanh. 

Trong buổi làm việc với quận Thủ Đức mới đây, Chủ tịch UBND 

TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng đã nói rằng ông mong quận Thủ 

Đức trở thành hình mẫu về phát triển mảng xanh ở cửa ngõ phía 

đông TP. Theo tôi, đây là thông điệp rất đáng mừng từ người đứng 

đầu chính quyền TP, vì môi trường sống của chúng ta đang ngày 

càng bị ô nhiễm. 

Cùng với việc hình thành những dự án trọng điểm để xây dựng TP 

Thủ Đức tới đây, tôi mong TP sẽ có những giải pháp hữu hiệu để 



đảm bảo môi trường sống trong lành cho người dân, để bà con có 

một “đời sống xanh” thực sự. 

THANH TUYỀN ghi 

Góp ý về tổ chức chính quyền của TP Thủ Đức 

Một nội dung rất được quan tâm là tổ chức chính quyền của TP Thủ 

Đức tới đây sẽ như thế nào. Chúng tôi xin ghi nhận một số góp ý của 

các chuyên gia về nội dung này. 

PGS-TS TRẦN HOÀNG NGÂN, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát 

triển TP.HCM: 

Cần có HĐND cho TP Thủ Đức 

 
Khi nhập ba quận 2, 9, Thủ Đức thành TP Thủ Đức, TP.HCM sẽ giảm 

xuống ba đơn vị hành chính là ba quận. Bộ máy hành chính của TP 

Thủ Đức cũng sẽ phải được tính toán để phù hợp với mô hình TP 

mới. Đi liền với việc thành lập TP phía đông là đề án chính quyền đô 



thị TP.HCM, không tổ chức HĐND quận, phường. tuy nhiên, với TP 

Thủ Đức, tôi nghĩ cần có HĐND để tăng thêm quyền của người dân 

trong việc giám sát. 

Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động, sự phân cấp của chủ tịch 

UBND TP.HCM cho chủ tịch UBND TP Thủ Đức sẽ rất khác so với 

việc phân cấp thẩm quyền giữa chủ tịch UBND TP với chủ tịch quận, 

huyện hiện nay. Có thể là để tạo ra tính tự chủ thì phải phân cấp 

nhiều hơn. Bên cạnh việc phải tạo ra những cơ chế như chính sách 

thu hút đầu tư nước ngoài, về thuế…  Với một đô thị thông minh, 

công nghệ số sẽ xóa đi địa giới hành chính. Do đó, người dân không 

phải đi lại qua nhiều tầng nấc. Chính quyền TP sẽ tập trung đầu tư 

không chỉ về mặt hạ tầng giao thông, các thiết chế văn hóa, y tế, 

trường học mà còn là hạ tầng số. Tức là sử dụng băng thông rộng để 

người dân có thể sử dụng công nghệ số qua môi trường mạng. 

Để hiện thực hóa đề án xây dựng TP Thủ Đức thành khu đô thị sáng 

tạo, tương tác cao là cả một khoảng thời gian rất dài. Suốt quá trình 

này, chính quyền phải truyền thông để người dân hiểu, chia sẻ và 

đồng hành với TP trong việc xây dựng TP Thủ Đức. Đồng thời, tạo 

điều kiện để người dân nâng dần trình độ của mình lên để thích hợp 

với hướng phát triển tới đây. Hiện đề án thành lập TP Thủ Đức đã 

được Chính phủ cùng các bộ, ngành trung ương ủng hộ về mặt chủ 

trương, đồng thời giao nhiệm vụ cho TP.HCM cũng như các bộ, 

ngành trung ương tiếp tục hoàn thiện đề án trong thời gian tới. 

Rất mong rằng trong kỳ họp Quốc hội tới đây, đề án thành lập TP 

Thủ Đức sẽ được Quốc hội thông qua, để năm 2021 tới đây, đề án 

sẽ chính thức được triển khai. 

KTS NGÔ VIẾT NAM SƠN: 

Nên có cơ chế đặc thù cho người đứng đầu TP Thủ Đức 



 
Về mặt tổ chức chính quyền của TP Thủ Đức, theo tôi thì không nên 

bỏ cấp quận mà vẫn giữ ba quận này, vì quy mô TP quá lớn, bỏ cấp 

quận là không phù hợp. Tuy nhiên, có thể tính toán giảm cấp phường 

vì theo tiêu chí đô thị thông minh thì tới đây nhiều thủ tục hành chính 

ở phường được thực hiện qua công nghệ số. Mặt khác, về thẩm 

quyền, khi bỏ cấp quận thì có cảm giác như vị thế của lãnh đạo TP 

Thủ Đức này chỉ ngang cấp quận. Như vậy cũng không phù hợp lắm 

với quy mô, vì nó hợp nhất tới ba quận (gấp hai lần diện tích của TP 

Paris của Pháp - 105 km2). 

Tôi nghĩ nên tham khảo mô hình TP đông của TP Thượng Hải về mặt 

tổ chức chính quyền đô thị. Theo đó, ở TP này họ giữ cấp quận. Chủ 

tịch TP đông của Thượng Hải có cơ chế lãnh đạo tương đương với 

phó chủ tịch cấp TP. 

Vậy có thể tính toán đề xuất cơ chế chủ tịch TP Thủ Đức tới đây 

ngang cấp với phó chủ tịch UBND TP.HCM được không? Điều này là 

rất quan trọng vì muốn xây dựng một TP lớn gấp đôi TP Paris như 

TP Thủ Đức trong tương lai, cần cơ chế đặc thù cho nó… Theo đó, 

chủ tịch TP phía đông phải được phân cấp quyền hành để có thể làm 

được việc này, còn nếu chỉ tương đương chủ tịch quận thì sẽ rất khó 

hiệu quả trong phối hợp, chỉ đạo điều hành. 

VIỆT HOA - KIÊN CƯỜNG ghi 

VIỆT HOA 

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/tp-thu-duc-la-phan-khu-dac-biet-cua-tphcm-

935433.html 

 


