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1. Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính theo cơ 
chế một cửa 
Bộ TN-MT đã ban hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông của bộ.  
Theo đó, việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân được quản lý tập 
trung, thống nhất tại Văn phòng một cửa; cá nhân, tổ chức đến liên hệ giải 
quyết TTHC chỉ làm việc với cán bộ, công chức, viên chức được giao 
nhiệm vụ làm đầu mối tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng một cửa; giải 
quyết TTHC kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, 
bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, an toàn thông tin và có sự 
phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền; không làm phát sinh 
chi phí thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân ngoài quy định của pháp 
luật.  

Quá trình giải quyết TTHC được đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, giám sát, 
đánh giá bằng các phương thức khác nhau, có sự tham gia của tổ chức, 
cá nhân trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện 
quản lý tập trung trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ 
công trực tuyến của Bộ TN-MT. 

Tối đa hóa quy trình, các bước thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để 
tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan, đơn 
vị có thẩm quyền; việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử phải bảo 
đảm ngôn ngữ, phương thức thực hiện đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện. 
Bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị được giao giải quyết hồ sơ 
TTHC; nắm bắt tình hình, kết quả giải quyết TTHC của các đơn vị trực 
thuộc bộ nhanh chóng, kịp thời...  

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/day-manh-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-
theo-co-che-mot-cua-686534.html 

 

2. Đã có 787.562 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch 
vụ khai thuế điện tử 
Ngoài việc triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan 
thuế, tính đến ngày 19/8/2020, đã có 787.562 doanh nghiệp tham gia 
sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,3% doanh nghiệp đang hoạt 
động. 



Thời gian qua, ngành Thuế đã tích cực cải cách, hiện đại hóa nhằm góp 
phần giảm thời gian, chi phí và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp (DN), 
người dân thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước (NSNN). 

 
Đã có 787.562 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử. 

Tính từ ngày 1/1/2020 đến ngày 19/8/2020, tổng số DN tham gia hoàn thuế 
điện tử là 7.253 (đạt 95,96%). Số hồ sơ tiếp nhận là 16.278 hồ sơ, đạt tỷ lệ 
97,44%. Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 11.882 với tổng số 
tiền hơn 68.209 tỷ đồng. 

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01 và chương 
trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã triển khai các giải 
pháp cải cách thủ tục hành chính thuế; triển khai theo đúng tiến độ các dự 
án công nghệ thông tin; đặc biệt là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở 
rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử. 

Theo kế hoạch, năm 2020, Tổng cục Thuế sẽ tích hợp 93 thủ tục hành 
chính mức độ 3 và mức độ 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên, 
đến tháng 5/2020, Tổng cục Thuế đã hoàn thành kế hoạch trước 6 tháng. 

Hiện hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố 
và 100% chi cục thuế trực thuộc. Tính đến ngày 19/8/2020, đã có 787.562 
DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,3% DN đang hoạt 
động, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ ngày 1/1/2020 đến 
ngày 19/8/2020 là 10.174.877 hồ sơ. 

Cùng với ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, trong thời gian qua, 
ngành thuế cũng đã nỗ lực nâng cấp, chuẩn hóa dữ liệu để cung cấp các 



thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi 
nhất cho người dân và DN trong thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN. 

Giữa tháng 8/2020, Tổng cục Thuế tích hợp thêm 27 thủ tục hành chính. 
Đến ngày 3/9, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc tích hợp thêm 30 thủ tục 
hành chính thuế lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, nâng tổng số thủ tục 
hành chính thuế được tích hợp lên 150, đạt 161% kế hoạch được giao. 

Để nâng cao chất lượng phục vụ DN, người nộp thuế trong thực hiện chính 
sách pháp luật thuế, trong thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục cải cách, 
hiện đại hóa công tác quản lý thuế, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng 
cấp, tích hợp tất cả thủ tục hành chính thuế lên Cổng Dịch vụ công Quốc 
gia. 

Nguồn: http://tapchitaichinh.vn/chuyen-dong-tai-chinh/da-co-787562-
doanh-nghiep-tham-gia-su-dung-dich-vu-khai-thue-dien-tu-327982.html 

 

3. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp chứng nhận 
tên định danh từ ngày 1/10 
Cấp giấy chứng nhận tên định danh là thủ tục hành chính mới được 
Bộ TT&TT ban hành. Từ ngày 1/10, cá nhân, tổ chức có thể thực hiện 
thủ tục này trực tuyến tại Hệ thống quản lý tên định danh quốc gia, 
Cổng dịch vụ công. 
Ba thủ tục hành chính mới lĩnh vực an toàn thông tin 

Theo Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
an toàn thông tin thuộc phạm vi chức quản lý của Bộ TT&TT vừa được Bộ 
ban hành tại Quyết định 1545, có 3 thủ tục được ban hành mới và 3 thủ tục 
bị bãi bỏ. 

Cụ thể, đều là các thủ tục hành chính cấp Trung ương, 3 thủ tục hành 
chính mới được Bộ TT&TT ban hành gồm có: Cấp giấy chứng nhận tên 
định danh; Cấp lại giấy chứng nhận tên định danh; Gia hạn giấy chứng 
nhận tên định danh. 

Ba thủ tục hành chính bị bãi bỏ cũng là các thủ tục hành chính ở cấp trung 
ương, bao gồm: Cấp mã số quản lý cho nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo 
bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung 
cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet; Gia hạn mã số quản lý cho nhà 
cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng 
cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet; Báo 
cáo định kỳ của nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà 



cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn 
qua mạng Internet, doanh nghiệp viễn thông di động. 

 

Từ cuối tháng 6/2020, Bộ TT&TT đã đưa toàn bộ dịch vụ công được thực hiện 
tại Bộ lên cung cấp trực tuyến mức 4. (Ảnh chụp giao diện Cổng dịch vụ công 

Bộ TT&TT) 

Kể từ ngày 1/10/2020 - thời điểm Quyết định 1545 có hiệu lực thi hành, nội 
dung thủ tục hành chính tại Quyết định 1361 ngày 16/8/2018 của Bộ 
TT&TT về công bố “Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ TT&TT” bị bãi bỏ. 

Việc Bộ TT&TT công bố danh mục các thủ tục hành chính mới và thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ kể trên là nhằm thực hiện quy định tại Nghị định 91 về 
chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, được Chính phủ ban 
hành ngày 14/8/2020 và có hiệu lực từ ngày 1/10 tới. 

Có thể thực hiện trực tuyến thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn tên định danh 

Về việc cấp tên định danh cho các cá nhân, tổ chức, Nghị định 91 đã quy 
định một trong những nguyên tắc gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại 
quảng cáo là chỉ được gửi, gọi khi đã được cấp tên định danh và không 



được phép sử dụng số điện thoại để gửi tin nhắn quảng cáo hoặc gọi điện 
thoại quảng cáo. 

Liên quan đến việc này, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ 
Internet, tổ chức thiết lập mạng viễn thông dùng riêng có trách nhiệm xây 
dựng, kết nối hệ thống kỹ thuật quản lý tên định danh của mình tới Hệ 
thống quản lý tên định danh quốc gia; ngăn chặn người quảng cáo gửi tin 
nhắn sử dụng tên định danh không do Bộ TT&TT cấp. 

Là hệ thống có chức năng quản lý, lưu trữ tên định danh trên phạm vi toàn 
quốc, Hệ thống quản lý tên định danh quốc gia do Bộ TT&TT xây dựng, 
vận hành. Thời gian tới, mọi tổ chức, cá nhân có thể tra cứu thông tin về 
tên định danh trên Hệ thống này dưới hình thức trực tuyến tại địa chỉ: 
tendinhdanh.ais.gov.vn. 

Theo quy định, tên định danh – brandname người gửi dùng trong hoạt 
động quảng cáo bằng tin nhắn, gọi điện thoại (gọi tắt là tên định danh) gồm 
không quá 11 ký tự viết liền nhau sử dụng chữ cái Latin, chữ số (từ 0 đến 
9) hoặc các ký tự (-), (_), (.), khoảng trắng; không phân biệt chữ hoa, chữ 
thường; không là một tập hợp chỉ gồm các chữ số và được sử dụng để 
hiển thị hoặc xác định thông tin về nguồn gửi. 

Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền đăng ký và sử dụng tên định danh với 
số lượng không giới hạn cho mục đích quảng cáo bằng tin nhắn, gọi điện 
thoại. Tên định danh được cấp cho tổ chức, cá nhân là duy nhất trong Hệ 
thống tên định danh quốc gia do Bộ TT&TT cấp và có thời hạn sử dụng là 
3 năm kể từ ngày được cấp. 

Tại Quyết định 1545, Bộ TT&TT cũng hướng dẫn cụ thể các thực hiện 3 
thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực an toàn thông tin thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ. Trong đó, đáng chú ý là các cá nhân, tổ chức có thể 
thực hiện những thủ tục này trực tuyến tại Hệ thống quản lý tên định danh 
quốc gia tại tendinhdanh.ais.gov.vn, Cổng dịch vụ công. Ngoài ra, các cá 
nhân, tổ chức cũng có thể chọn phương thức nộp hồ sơ giấy qua dịch vụ 
bưu chính về Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT.  

Theo Cục An toàn thông tin, Nghị định 91 ngày 14/8/2020 của Chính phủ 
đã quy định rõ ràng khái niệm tin nhắn rác, cuộc gọi rác góp phần nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tin nhắn rác, cuộc gọi 
rác. Đồng thời, các quy định trong Nghị định này cũng tạo điều kiện thuận 
lợi cho quá trình triển khai các biện pháp ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi 
rác của các doanh nghiệp viễn thông được thuận lợi, đồng bộ hơn và 
người dân cũng hiểu rõ và nhận dạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác được dễ 
dàng hơn. Những điểm mới trong nội dung của Nghị định 91 thể hiện rõ sự 



quyết liệt của Chính phủ và Bộ TT&TT với việc ngăn chặn tin nhắn rác, thư 
điện tử rác, cuộc gọi rác trong thời gian tới. 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/cung-cap-dich-vu-cong-truc-
tuyen-cap-chung-nhan-ten-dinh-danh-tu-ngay-1-10-675442.html 

 

4. Luật Doanh nghiệp 2020 đã đơn giản hóa thủ tục 
thành lập doanh nghiệp như thế nào? 
Với nhiều điểm mới sửa đổi, Luật Doanh nghiệp 2020 đã đơn giản 
hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp cắt giảm chi 
phí và thời gian trong quá trình khởi sự kinh doanh. 
Với mục tiêu tạo thuận lợi cho hoạt động thành lập và đăng ký doanh 
nghiệp; cắt giảm chi phí và thời gian trong khởi sự kinh doanh, góp phần 
nâng xếp hạng chỉ số khởi sự kinh doanh của Việt Nam, Luật Doanh 
nghiệp năm 2020 (LDN 2020) đã được Quốc hội khoá XIV thông qua tại Kỳ 
họp thứ 9 ngày 17/6/2020. 

Luật này thay thế cho Luật Doanh nghiệp năm 2014 (LDN 2014) và sẽ có 
hiệu lực từ ngày 01/01/2021. LDN 2020 có nhiều điểm mới đáng kể, ảnh 
hưởng đến việc thành lập, hoạt động của doanh nghiệp khi Luật này chính 
thức có hiệu lực. 

Luật Doanh nghiệp năm 2020 (LDN 2020) đã được Quốc hội khoá XIV 
thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020. 



Bổ sung đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp 

Điều 17 LDN 2020 bổ sung các nhóm đối tượng sau đây không được 
thành lập và quản lý doanh nghiệp: công nhân công an; người có khó khăn 
trong nhận thức, làm chủ hành vi; người đang bị tạm giam; tổ chức là pháp 
nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực 
nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự. 

Về cơ bản, việc bổ sung các nhóm đối tượng trên vào diện không được 
thành lập và quản lý doanh nghiệp là để tương thích với các liên quan như 
Luật Phòng, chống tham nhũng (công nhân công an), Bộ luật Dân sự, Bộ 
luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự. Dù vậy, để xác định các nhóm đối 
tượng trên thì cần phải có căn cứ theo quy định của pháp luật, chẳng hạn 
như người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì phải có quyết 
định tuyên bố của Tòa án; pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh thì 
cũng phải thuộc trường hợp pháp nhân thương mại phạm tội và có Bản án 
có hiệu lực của Tòa án. 

Đối với quy định người đang bị tạm giam không được thành lập và đăng ký 
doanh nghiệp, mặc dù đây là quy định mới nhưng có vẻ như đã trùng lặp 
với nhóm đối tượng “đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự” được quy định 
trước đó. Bởi lẽ tạm giam là một biện pháp ngăn chặn được quy định trong 
Bộ luật Tố tụng hình sự đối với người đang bị xem xét (truy cứu) trách 
nhiệm hình sự nên đã bị tạm giam thì đã đang bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự rồi. Do đó, bổ sung thêm nhóm đối tượng người đang bị tạm giam bên 
cạnh nhóm đối tượng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự là không thật 
sự cần thiết. 

Bên cạnh đó, dù người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, kể cả người 
bị giam thì vẫn chưa bị coi là có tội. Hiến pháp quy định rõ người bị buộc 
tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật 
định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; mọi người 
có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không 
cấm. Vậy nên LDN 2020 cấm người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, 
người đang bị tạm giam thành lập và quản lý doanh nghiệp thì có phù hợp 
với quyền công dân, quyền tự do kinh doanh mà Hiến pháp quy định hay 
không? 

Quy định đa dạng các phương thức nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

Theo quy định của LDN 2014 và Nghị định 78/2015/NĐ-CP, hiện nay, khi 
đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ 
theo một trong hai phương thức là nộp trực tiếp và nộp qua mạng thông tin 
điện tử. Trên thực tế, tại nhiều địa phương, một số cơ quan đăng ký kinh 



doanh cũng đã thực hiện việc trả kết quả qua bưu điện. Theo Điều 26 LDN 
2020, Luật chính thức ghi nhận các phương thức nộp hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh, gồm: đăng ký doanh nghiệp trực 
tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh; đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ 
bưu chính và đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

Việc ghi nhận đa dạng các phương thức nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là 
sự tiến bộ đáng ghi nhận, là tiền đề thực hiện cải cách thủ tục hành chính về 
đăng ký doanh nghiệp khi LDN 2020 chính thức có hiệu lực, hướng đến sự 
thuận lợi về khởi sự kinh doanh cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. 

Bãi bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu của doanh nghiệp 

LDN 2014 đã có sửa đổi, bổ sung đáng kể về con dấu của doanh nghiệp 
so với trước đây, doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số 
lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, Luật vẫn quy 
định nội dung bắt buộc phải thể hiện trên con dấu gồm tên doanh nghiệp 
và mã số doanh nghiệp. Đồng thời, LDN 2014 còn quy định trước khi sử 
dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng 
ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp. 

LDN 2020 tiếp tục thực hiện một bước cải cách đáng kể về con dấu của 
doanh nghiệp là bãi bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu. Cụ thể, khoản 2 và 
khoản 3 Điều 43 LDN 2020 quy định doanh nghiệp quyết định loại dấu, số 
lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng 
đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp; việc quản lý và lưu giữ dấu thực 
hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi 
nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban 
hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của 
pháp luật. LDN 2020 cũng không còn quy định nội dung bắt buộc phải thể 
hiện trên con dấu của doanh nghiệp. 

Ngoài ra, LDN 2020 còn bổ sung doanh nghiệp có thể có “dấu dưới hình 
thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử” bên cạnh 
“dấu được làm tại cơ sở khắc dấu”. Việc bổ sung này mặc dù mới so với 
LDN 2014 nhưng không hẳn là nét mới mang tính đột phá bởi lẽ chữ ký 
điện tử vốn đã được doanh nghiệp sử dụng trên thực tế từ rất lâu; Luật 
Giao dịch điện tử được ban hành từ năm 2015 đã có quy định về chữ ký 
điện tử. Do đó, LDN 2020 ghi nhận “dấu dưới hình thức chữ ký số” là một 
bước ghi nhận cho phù hợp với tình hình thực tế và xu thế cách mạng 
công nghiệp hiện nay mà thôi. 



Mặc dù đã có bước sửa đổi đáng kể nhưng LDN 2020 vẫn chưa minh thị 
doanh nghiệp có bắt buộc phải có con dấu hay không. Và như LDN 2014 
trước đây và các quy định của pháp luật liên quan, thực tế doanh nghiệp 
vẫn bắt buộc phải có con dấu vì cần phải sử dụng dấu “trong các giao dịch 
theo quy định của pháp luật”. 

Nhìn chung, LDN 2020 đã có một số sửa đổi, đáng kể về thủ tục thành lập 
doanh nghiệp, khởi sự kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người 
thành lập cho doanh nghiệp, cho doanh nghiệp. Hy vọng rằng những sửa 
đổi này sẽ là tín hiệu tích cực, giúp cải thiện chỉ số khởi sự kinh doanh, môi 
trường kinh doanh của Việt Nam trên bảng xếp hạng, đánh giá môi trường 
kinh doanh toàn cầu. (Báo cáo Doing Business của Ngân hàng Thế giới – 
World Bank). 

Nguồn: http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-phap-luat/luat-doanh-nghiep-2020-
da-don-gian-hoa-thu-tuc-thanh-lap-doanh-nghiep-nhu-the-nao-327969.html 

 

5. Hơn 6.500 trường hợp kê khai, nộp lệ phí trước bạ 
ô tô trên Cổng DVCQG 
Sau 1 tháng triển khai, đã có 6.578 trường hợp thực hiện thành công 
việc kê khai, nộp lệ phí trước bạ ô tô từ Cổng Dịch vụ công quốc gia 
(DVCQG). 
Từ 19/8, dịch vụ công thứ 1.000 ra mắt trên Cổng DVCQG, đó là: Kê khai, 
nộp lệ phí trước bạ mức độ 4 và cấp đăng ký, biển số xe mức độ 3 (thí 
điểm đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước tại TP. Hà Nội, TPHCM).  

Theo số liệu từ Cổng DVCQG, sau 1 tháng triển khai, đã có 1.303 trường 
hợp kê khai lệ phí trước bạ, 58.325 trường hợp nộp lệ phí trước bạ trực 
tuyến, trong đó 6.578 trường hợp thực hiện thành công từ Cổng DVCQG, 
đăng ký cấp biển số xe ô tô trực tuyến thí điểm tại Hà Nội và TPHCM đã có 
15 trường hợp thực hiện. 

Thực tế, dịch vụ công này mang đến quy trình thực hiện vô cùng đơn giản 
cho công dân. Cá nhân, tổ chức chỉ cần đăng nhập, khai số seri phiếu kiểm 
tra chất lượng xuất xưởng, mã hồ sơ lệ phí trước bạ và một số thông tin 
của chủ xe để hoàn thành tờ khai giấy đăng ký xe. Trên cơ sở đó, các dữ 
liệu (thuế, đăng kiểm) sẽ được tự động tích hợp vào tờ khai (thông tin của 
người nộp thuế, thông tin của xe). 

Người khai đăng ký sẽ nhận được thông báo bằng tin nhắn về điện thoại 
từ Cổng DVCQG thông báo địa điểm đến đăng ký xe. Chủ xe chỉ cần đưa 
xe, mang theo hóa đơn hoặc giấy tờ mua bán xe và giấy tờ tùy thân (CMT 



hoặc căn cước công dân) đến cơ quan CSGT để thực hiện bấm biển, lấy 
biển số và giấy chứng nhận đăng ký xe. 

Dịch vụ này giúp người dân, doanh nghiệp hoàn toàn có thể ngồi tại 
nhà để khai, nộp lệ phí trước bạ; đồng thời chỉ cần đến cơ quan công an 
một lần để bấm biển số và lấy biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe. 

Việc kê khai, nộp lệ phí trước bạ, cấp đăng ký, biển số xe hiện nay là xu 
thế tất yếu, phù hợp với chủ chương Chính phủ. Không chỉ dừng lại ở mục 
tiêu công khai thủ tục hành chính trên Cổng DVCQG, đơn giản hóa hồ sơ, 
giấy tờ người dân phải khai, phải nộp, giảm thời gian, chi phí đi lại thực 
hiện thủ tục, mà nó còn góp phần hạn chế các vấn nạn nhũng nhiễu, gây 
phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Theo số liệu tổng hợp của cảnh sát giao thông, khi triển khai toàn quốc, 
dịch vụ này sẽ phục vụ khoảng hơn 4 triệu trường hợp đăng ký xe trong 
một năm. Với việc áp dụng thí điểm tại TP. Hà Nội, TPHCM, ước tính chi 
phí tiết kiệm được của xã hội tối thiểu khoảng hơn 327 tỷ đồng/năm. 

Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), Đại tá Đỗ Thanh Bình cho biết, 
đây là lần đầu tiên có cơ sở dữ liệu dùng chung giữa các bộ, ngành trong 
lĩnh vực này. Người dân chỉ cần kê khai một lần và các cơ quan dùng 
chung dữ liệu này. Trước kia phải có 6 loại giấy tờ để làm các thủ tục thì 
nay có dữ liệu điện tử chỉ cần 2 loại giấy tờ.  

Theo Đại tá Đỗ Thanh Bình, thời gian tới, Cục CSGT tiến tới sẽ điện tử 
hóa toàn bộ quy trình đăng ký xe, "phấn đấu xe ra khỏi gara đã có biển số". 

Nhiều lần tại các buổi làm việc về Cổng DVCQG , Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
VPCP đã nhấn mạnh việc triển khai dịch vụ công này là sản phẩm thay đổi 
tư duy, cách quản lý, là hành động cụ thể phục vụ người dân, doanh 
nghiệp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Để đẩy mạnh việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân trên 
Cổng DVCQG, VPCP đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan phối 
hợp với các cơ quan báo, đài thực hiện tuyên truyền về thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của bộ, địa phương, cơ quan trên 
Cổng DVCQG; khuyến khích các cơ quan truyền thông phối hợp với VPCP 
để tăng cường thông tin về Cổng DVCQG. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-Bo-nganh/Hon-6500-truong-hop-
ke-khai-nop-le-phi-truoc-ba-o-to-tren-Cong-DVCQG/408198.vgp 

 

 



6. Khoan thư sức doanh nghiệp: Quản lý chuyên 
ngành còn nguyên ám ảnh 
Sự chồng chéo, thiếu rõ ràng trong quy định liên quan đến quản lý, 
kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất, nhập khẩu tiếp tục ám ảnh 
doanh nghiệp và là nguyên nhân tăng rủi ro, chi phí kinh doanh. 

Cải cách quá ít 
Với nhiều doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp có mặt tại Hội thảo “Thúc 
đẩy cải cách quản lý, kiểm tra chuyên ngành: Vấn đề và kiến nghị” do Viện 
Nghiên cứu quản lý kinh tếTrung ương (CIEM) vừa tổ chức, báo cáo của 
bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Môi trường kinh doanh và năng lực 
cạnh tranh (CIEM) hầu như không có thông tin mới. 

Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
An toàn thực phẩm gần như là văn bản duy nhất được “vinh danh” trong 
phần cải cách được ghi nhận. Kể từ khi được ban hành vào tháng 2/2018, 
với tư duy chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, Nghị định 15 được coi là 
dấu chấm hết cho quá trình gian khổ, hành chính, hình thức của các doanh 
nghiệp. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương cũng là hai “ngôi 
sao” quen mặt với các quy định đơn giản hóa thủ tục và nội dung hồ sơ 

 

Nguồn: Ngân hàng Thế giới. Đồ họa: Thanh Huyền 



kiểm dịch thực vật, cải cách quy định kiểm dịch động vật, khai báo hóa 
chất, dán nhãn năng lượng. 

Tin cập nhật mới nhất là 13 bộ, ngành đã tham gia kết nối với 198 thủ tục 
hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), cho dù NSW vận hành 
chưa thực sự hiệu quả, thiếu kết nối giữa các bộ, ngành... 

“Nhưng trong 2 năm (2017- 2019), số văn bản về quản lý, kiểm tra chuyên 
ngành với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã tăng hơn 120 văn bản. Đây 
là số liệu từ Tổng cục Hải quan. Văn bản nhiều, gây khó khăn, lúng túng 
không chỉ cho doanh nghiệp, mà cả cơ quan hải quan trong cập nhật và áp 
dụng”, bà Thảo cung cấp thông tin. 

Vấn đề không chỉ là cải cách quá ít hay chậm trễ. Kết quả khảo sát của Dự 
án Tạo thuận lợi thương mại vào tháng 7/2020 do CIEM thực hiện đã cho 
thêm thông tin đáng lo ngại. Trong 12 nhóm vướng mắc cần được giải 
quyết, phần lớn đã được nêu nhiều lần, nhưng chưa được giải quyết. 

“Chúng tôi phát hiện có hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành đã 
được bộ này cắt giảm, thì lại được bộ khác đưa vào diện quản lý của mình. 
Ví dụ, các thiết bị của hệ thống lạnh (máy điều hòa nhiệt độ công suất lớn, 
thiết bị làm lạnh nước…) mà Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra khỏi danh  
mục kiểm tra chuyên ngành, nhưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
lại nhận về. Tương tự, Bộ Công thương cắt giảm mặt hàng thép thì Bộ 
Khoa học và Công nghệ lại đưa vào danh mục quản lý…”, bà Thảo cho 
biết. 

Rủi ro rình rập 

Chi phí tuân thủ các quy định đương nhiên sẽ phải tính tới trong hoạt động 
của doanh nghiệp xuất, nhập khẩu, nhưng sự không rõ ràng, chồng chéo 
khiến khoản này trở nên khó kiểm soát. Nỗi ám ảnh của các doanh nghiệp, 
theo như ông Nguyễn Hoài Nam, Phó tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và 
Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), là không biết lúc nào bị thổi còi, gọi 
tên. 

Theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm, nhà sản xuất thực phẩm chỉ 
được phép sử dụng chất hỗ trợ chế biến trong danh mục nêu tại phần 7, 
Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. Nhưng hơn 12 năm qua, danh mục này chưa 
được cập nhật, nên không theo kịp quy định của các nước trong khu vực 
và quốc tế. Hơn nữa, Nghị định 15/2018/NĐ-CP không nêu rõ trình tự, thủ 
tục công bố với chất hỗ trợ chế biến ngoài danh mục. 

“Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm vô cùng khó khăn trong việc sử dụng 
chất hỗ trợ chế biến vì những vướng mắc này”, ông Nam trăn trở. 



Đáng nói là, nỗi ám ảnh này không cá biệt trong riêng lĩnh vực nào. Điểm 
danh các quy định không thống nhất trong quản lý chuyên ngành mà CIEM 
liệt kê, có thể thấy, tình trạng chồng chéo trong quản lý, không rõ ràng có 
cả ở ngành công thương, lao động - thương binh và xã hội, nông nghiệp 
và phát triển nông thôn, khoa học và công nghệ, y tế... 

Ví dụ, mặt hàng hạt hướng dương chín nhập khẩu được cả Bộ Công 
thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng quản lý. Với các 
mặt hàng quạt điện, đèn LED, máy giặt gia dụng, nồi cơm điện, bình đun 
nước nóng có dự trữ, Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý phần kiểm tra 
chất lượng, còn Bộ Công thương kiểm tra hiệu suất năng lượng… 

Lỗi tại tư duy kiểm soát? 

Phải thừa nhận, số lượng mặt hàng phải thực hiện quản lý, kiểm tra 
chuyên ngành đã giảm khá mạnh, từ khoảng 100.000 mặt hàng vào năm 
2015 xuống còn 78.000. Tỷ lệ các lô hàng xuất nhập khẩu phải kiểm tra 
chuyên ngành tại giai đoạn thông quan còn khoảng 19,4%, từ tỷ lệ gần 
30% của 5 năm trước. 

So với mục tiêu 10% tỷ lệ lô hàng kiểm tra chuyên ngành, giảm 50% danh 
mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành mà Chính phủ đặt ra trong các 
nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia (gồm các Nghị quyết 19/NQ-CP từ năm 2015-2018 và Nghị 
quyết 02/NQ-CP của 2 năm 2019-2020), thì mức đạt được là thấp. 

Vấn đề là, tỷ lệ lô hàng xuất, nhập khẩu không đạt yêu cầu rất thấp, gần 
như 0% trên 3 lĩnh vực (gồm kiểm dịch, kiểm tra chất lượng và kiểm tra an 
toàn thực phẩm) với hàng xuất khẩu,  0-0,27% với hàng nhập khẩu. 

“Phải đặt câu hỏi, tại sao vẫn duy trì cách thức quản lý, kiểm tra chuyên 
ngành quá mức cần thiết? Phải chăng do tư duy kiểm soát của các cơ 
quan quản lý, muốn kiểm tra mọi việc doanh nghiệp làm”, ông Nguyễn 
Đình Cung, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ bình 
luận. 

Tư duy này, theo ông Cung, khiến cơ chế hậu kiểm mà yêu cầu cải cách 
hướng tới cũng bị hiểu sai. Hậu kiểm không phải là để doanh nghiệp làm 
rồi thanh tra, kiểm tra sau; mà là cơ chế quản lý theo phân tích rủi ro, đánh 
giá mức độ tuân thủ, chỉ tập trung quản lý vào nhóm doanh nghiệp tuân thủ 
kém. 

“Nếu doanh nghiệp tuân thủ tốt, nghĩa là cơ chế quản lý hiệu quả, cần thúc 
đẩy sự phát triển bằng cách tháo gỡ rào cản, chứ không phải tiếp tục duy 



trì như hiện tại. Tư duy kiểm soát phải được thay thế bằng tư duy phục vụ, 
thúc đẩy trong quản lý nhà nước”, ông Cung đặt vấn đề. 

Điển hình tốt là Nghị định 15/2018/NĐ-CP cũng được ông Cung nhắc đến 
với băn khoăn tại sao không thể nhân rộng. “Tôi thực sự chờ đợi các cuộc 
làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Tổ trưởng. Những năm 
trước, Tổ đến các bộ, ngành, thúc đẩy từng trường hợp, giải quyết từng 
vướng mắc mà các nghị quyết đã giao việc. Nhưng năm nay, có lẽ do 
Covid-19, mọi việc bị chậm lại. Có lẽ cần phải thúc đẩy lại cách làm này, 
trước khi có sự thay đổi tư duy quản lý một cách căn bản”, ông Cung đề 
xuất. 

Nguồn: https://baodautu.vn/khoan-thu-suc-doanh-nghiep-quan-ly-chuyen-
nganh-con-nguyen-am-anh-d129720.html 

 

7. Hướng dẫn cách tra cứu xe bị phạt nguội ở Hà Nội 
Để phục vụ việc phạt nguội xe vi phạm tại Hà Nội, Công an thành phố 
đã bổ sung mục "Tra cứu xe vi phạm giao thông" trên Cổng thông tin 
điện tử Công an thành phố Hà Nội. 

 
Giao diện Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội. 

Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính, giúp người dân thuận 
tiện trong tra cứu phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ và phục 
vụ công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, Công an 



thành phố Hà Nội đã bổ sung mục 'Tra cứu xe vi phạm giao thông" trên 
Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội. 

Trên đó, người dân có thể kiểm tra xe ô tô của mình có vi phạm và bị phạt 
nguội hay không. Từ đó kịp thời nộp phạt đúng thời hạn, giải quyết các thủ 
tục hành chính liên quan và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham 
gia giao thông. 

Các bước thực hiện tra cứu xe bị "phạt nguội" như sau: 
Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội 
theo địa chỉ - https://congan.hanoi.gov.vn; Sau đó kéo xuống dưới để tìm 
mục 'Tra cứu xe vi phạm giao thông". 

 
Giao diện mục "Tra cứu xe vi phạm giao thông" trên Cổng thông tin điện tử 

Công an thành phố Hà Nội. 

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin vào các ô: Loại phương tiện, biển số xe và 
5 số cuối của số khung, hoặc số máy. Tiếp đó nhập mã xác thực, nhấn nút 
"Tra cứu" và nhận kết quả. 

Ví dụ: Muốn tra cứu biển số xe mô tô là 30G - 123.45 thì điền 30G - 
123.45. Sau đó nhập 5 số cuối của số khung xe, cuối cùng nhập mã xác 
thực, nhấn nút “Tra cứu” và nhận kết quả. 

Bước 3: Đọc kết quả. 

Nếu xe có vi phạm, hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ thông tin về thời gian, địa 
điểm vi phạm… Nếu xe không vi phạm, trang web sẽ hiện dòng chữ 
“Không tìm thấy kết quả phù hợp” ở phía dưới./. 



 
Nếu xe không vi phạm, trang web sẽ hiện dòng chữ “Không tìm thấy kết 

quả phù hợp” ở phía dưới. 

Nguồn: https://vov.vn/o-to-xe-may/huong-dan-cach-tra-cuu-xe-bi-phat-
nguoi-o-ha-noi-780247.vov 

 

8. Có được đổi họ con sang họ của bố dượng không? 
Hiện nay, tái hôn sau khi ly hôn xảy ra rất phổ biến. Và để thuận lợi 
trong cuộc sống của gia đình mới, nhiều người có nhu cầu đổi họ của 
con sang họ bố dượng. Hiện nay, pháp luật quy định như nào về vấn 
đề này? 
8 trường hợp được phép thay đổi họ 

Theo quy định của Điều 27 Bộ luật Dân sự 2015, cá nhân có quyền yêu 
cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong 08 
trường hợp sau đây: 

- Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược 
lại; 

- Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha 
nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi; 

- Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ 
yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ; 

- Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi 
xác định cha, mẹ cho con; 



- Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của 
mình; 

- Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia 
đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, 
chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi; 

- Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ; 

- Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định. 

Trong những trường hợp trên đây, không có quy định nào cho phép con 
riêng của vợ đổi sang họ của bố dượng. Vì thế, nếu chỉ đơn thuần 
là người mẹ tái hôn thì không thể đổi họ của con sang họ bố dượng. 

 
Có được đổi họ con sang họ của bố dượng không? (Ảnh minh họa) 

Làm thế nào để đổi họ con sang họ của bố dượng? 
Trong 08 trường hợp được đổi họ nêu trên, thì chỉ khi bố dượng nhận con 
vợ làm con nuôi thì mới có cơ sở để đổi họ cho con. Tuy nhiên, muốn nhận 
con riêng của vợ làm con nuôi thì phải được sự đồng ý của bố đẻ trẻ. 

Theo Luật Nuôi con nuôi, hiện nay chỉ có trẻ dưới 16 tuổi mới được nhận 
làm con nuôi, riêng cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi thì con nuôi phải 
dưới 18 tuổi. 

Thủ tục nhận con nuôi trong trường hợp bố dượng nhận con riêng của vợ 
làm con nuôi được tiến hành như sau: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ 

Hồ sơ của người nhận con nuôi gồm có (Điều 17 Luật Nuôi con nuôi): 



- Đơn xin nhận con nuôi; 

- Bản sao Hộ chiếu, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay 
thế; 

- Phiếu lý lịch tư pháp; 

- Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân. 

Nếu nhận nuôi có yếu tố nước ngoài thì cần thêm Văn bản cho phép được 
nhận con nuôi ở Việt Nam; Bản điều tra về tâm lý, gia đình… 

Hồ sơ của người được nhận nuôi cần chuẩn bị: 

- Giấy khai sinh; 

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp; 

- Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng. 

Đối với trẻ em được nhận nuôi có yếu tố nước ngoài cần có thêm văn bản 
về đặc điểm, sở thích, thói quen đáng lưu ý của trẻ em. 

Bước 2: Nộp hồ sơ 

Theo Điều 9 Luật Nuôi con nuôi, để tiến hành làm thủ tục nhận con nuôi, 
cần nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền sau: 

- Khi nhận nuôi trong nước: Ủy ban nhân dân (UBND) xã nơi thường trú 
của người được nhận làm con nuôi hoặc của người nhận con nuôi; 

- Khi nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài: UBND, Sở Tư pháp cấp tỉnh nơi 
thường trú của con nuôi; 

- Khi công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài nhận con nuôi: Cơ quan đại 
diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. 

UBND hoặc Sở Tư pháp nơi nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; 
trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tiến hành xong 
việc lập ý kiến như sau: 

- Việc nhận nuôi con nuôi phải được sự đồng ý của cha mẹ đẻ của người 
được nhận làm con nuôi; nếu cha đẻ đã chết, mất tích, mất năng lực hành 
vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự đồng ý của người 
còn lại; trường hợp nhận trẻ em từ đủ 09 tuổi trở lên làm con nuôi thì còn 
phải được sự đồng ý của trẻ em đó; 

- Người đồng ý cho làm con nuôi phải được UBND cấp xã hoặc Sở Tư 
pháp nơi nhận hồ sơ tư vấn đầy đủ về mục đích nuôi con nuôi; quyền, 
nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi; quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ đẻ 
và con sau khi người đó được nhận làm con nuôi; 



- Cha mẹ đẻ chỉ được đồng ý cho con làm con nuôi sau khi con đã được 
sinh ra ít nhất 15 ngày. 

Việc lấy ý kiến phải lập thành văn bản và có chữ ký hoặc điểm chỉ của 
người được lấy ý kiến. 

Bước 3: Đăng ký việc nuôi con nuôi 
Khi xét thấy người nhận con nuôi và người được giới thiệu làm con nuôi có 
đủ điều kiện theo quy định thì UBND tổ chức đăng ký nuôi con nuôi, trao 
Giấy chứng nhận nuôi con nuôi cho cha mẹ nuôi, cha mẹ đẻ hoặc người 
giám hộ hoặc đại diện cơ sở nuôi dưỡng, tổ chức giao nhận con nuôi và 
ghi vào sổ hộ tịch trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày có ý kiến đồng ý theo 
quy định phải lấy ý kiến. 

Nếu UBND xã từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do trong 
thời hạn 10 ngày. 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình, 
UBND cấp tỉnh quyết định cho người nước ngoài thường trú ở Việt Nam 
nhận con nuôi; trường hợp từ chối thì phải trả lời cho người nhận con nuôi 
bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Sau khi làm xong thủ tục nhận con nuôi, bố dượng đã có cơ sở đổi họ cho 
con riêng của vợ sang họ của mình. 

Người yêu cầu thay đổi họ tên nộp Tờ khai cải chính hộ tịch theo mẫu quy 
định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Đồng thời, cần xuất 
trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi họ, tên và các giấy 
tờ có liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi họ, tên của người đó. 

Nguồn: https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/co-duoc-doi-ho-con-sang-ho-cua-
bo-duong-khong-570-26829-article.html 

 

9. Bộ Công an đưa ra nhiều quy định bất ngờ về cấp 
bằng lái xe 
Trong nhóm hạng A của giấy phép lái xe, Bộ Công an đề xuất ba hạng 
thay vì bốn hạng như hiện nay.  
Tại dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ (GTĐB) 
mới nhất, Bộ Công an đề xuất phân giấy phép lái xe (GPLX) thành 11 
hạng thay vì 13 hạng như đề xuất trước đó. Đặc biệt, dự thảo mới nhất 
không còn bắt buộc người điều khiển xe có dung tích xylanh dưới 50 cc 
(xe điện) phải học bằng lái như dự thảo ban đầu. 



Bổ sung và xóa nhiều hạng bằng 

Cụ thể, dự luật bổ sung hạng mới A01, cấp cho người lái mô tô hai bánh 
có dung tích xylanh 50-175 cm3 hoặc động cơ điện có công suất định mức 
liên tục tương đương. Hạng A2 cấp cho người lái mô tô hai bánh có dung 
tích xylanh trên 175 cm3 trở lên hoặc động cơ điện có công suất định mức 
liên tục tương đương và các loại xe quy định cho GPLX hạng A01. Hạng 
A3 cấp cho người lái mô tô ba bánh và các loại xe quy định cho GPLX 
hạng A01. 

Hạng B cấp cho người lái ô tô chở người đến chín chỗ (kể cả chỗ của 
người lái xe); ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế không 
vượt quá 3.500 kg; các loại ô tô quy định cho GPLX hạng B có gắn kèm 
rơmoóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơmoóc không vượt quá 750 
kg. 

Hạng C cấp cho người lái ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở theo 
thiết kế trên 3.500 kg; các loại ô tô tải quy định cho GPLX hạng C có gắn 
kèm rơmoóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơmoóc không vượt quá 
750 kg; các loại xe quy định cho GPLX hạng B. 

Hạng D2 cấp cho người lái ô tô chở người 10-30 chỗ (kể cả chỗ của người 
lái xe); các loại ô tô chở người quy định cho GPLX hạng D2 có gắn kèm 
rơmoóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơmoóc không vượt quá 750 
kg; các loại xe quy định cho GPLX hạng B, C. 

Hạng D cấp cho người lái ô tô chở người trên 30 chỗ (kể cả chỗ của người 
lái xe); các loại ô tô chở người quy định cho GPLX hạng D có gắn kèm 
rơmoóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơmoóc không vượt quá 750 
kg; các loại xe quy định cho GPLX hạng B, C, D2. 

Hạng BE cấp cho người lái xe để lái các loại ô tô quy định cho GPLX hạng 
B khi kéo rơmoóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơmoóc trên 750 kg. 

Hạng CE cấp cho người lái xe để lái các loại ô tô quy định cho GPLX hạng 
C khi kéo rơmoóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơmoóc trên 750 kg; 
ô tô đầu kéo kéo sơmi rơmoóc. 

Hạng D2E cấp cho người lái xe để lái các loại ô tô quy định cho GPLX 
hạng D2 khi kéo rơmoóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơmoóc trên 
750 kg. Hạng DE cấp cho người lái xe để lái các loại ô tô quy định cho 
GPLX hạng D khi kéo rơmoóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơmoóc 
trên 750 kg; ô tô chở khách nối toa. 

Như vậy, trong nhóm hạng A của GPLX, Bộ Công an đề xuất ba hạng thay 
vì bốn hạng như hiện nay. Với nhóm B, bộ này gom hạng B1 và B2 thành 



hạng B. Đồng thời, thêm hạng D2, BE, CE, D2E, DE nhưng bỏ hạng FB2, 
FD, FE, E, FC. 

Đặc biệt, từ cách phân hạng nêu trên có thể thấy đối tượng điều khiển xe 
có dung tích xi-lanh dưới 50 cc bị loại bỏ, không được quản lý. Trước đó, 
trong một số dự thảo cũ, Bộ Công an từng đề xuất xếp hạng GPLX cho 
người lái xe gắn máy (kể cả xe máy điện) có dung tích xylanh dưới 50 cc 
hoặc có công suất động cơ điện không vượt quá 4 kW. 

 
Bộ Công an đề xuất phân giấy phép lái xe thành 11 hạng thay vì 13 hạng 

như quy định hiện hành. Ảnh: LƯU ĐỨC 

Có ý kiến băn khoăn 

Trong báo cáo thẩm tra nội dung này của dự luật, ông Võ Trọng Việt, Chủ 
nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, cho biết có ý kiến cho 
rằng dự luật chia GPLX thành 11 hạng khác nhau sẽ làm ảnh hưởng đến 
quyền lợi của người lái xe. Vì vậy, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An 
ninh đề nghị nghiên cứu các ý kiến trên nhưng vẫn cho rằng việc phân 
hạng trên nhằm thống nhất với Công ước Vienna 1968 về GTĐB. 

“Trong dự thảo luật đã có điều khoản chuyển tiếp, quy định chín loại GPLX 
được cấp theo Luật GTĐB năm 2008, còn thời hạn thì vẫn có hiệu lực 
(khoản 3 Điều 72), trường hợp cấp lại thì cấp theo quy định mới (khoản 2 



Điều 72). Do đó, quy định mới này không ảnh hưởng đến quyền lợi của 
người đã được cấp GPLX…” - ông Võ Trọng Việt cho hay. 

Về việc dự luật không còn giữ quy định cấp GPLX cho người lái xe gắn máy 
(kể cả xe máy điện) có dung tích xylanh dưới 50 cc hoặc có công suất động 
cơ điện không vượt quá 4 kW, một chuyên gia trong lĩnh vực đường bộ cho 
rằng vấn đề này cần được nghiên cứu kỹ. Vì hiện số lượng học sinh sử dụng 
xe đạp điện rất đông và tỉ lệ tai nạn có thương vong không hề nhỏ.  

Do vậy, trong dự luật GTĐB, ban soạn thảo Bộ GTVT từng phân tích và 
đưa quy định trên vào nhằm nâng cao ý thức của học sinh, cũng như trang 
bị kiến thức, kỹ năng lái xe cho các em. “Vì vậy, tôi cho rằng Bộ Công an 
nên cân nhắc nhằm bịt lỗ hổng trong quản lý phương tiện này và góp phần 
tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đối với nhóm người sử 
dụng xe điện, xe máy dưới 50 cc” - vị này cho hay. 

Trong khi đó, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho rằng việc quy định cấp 
GPLX cho đối tượng trên được đưa vào quy định về trách nhiệm của một số 
bộ, ngành tương tự như việc giáo dục pháp luật về giao thông được đưa vào 
hệ thống giáo dục quốc dân và các trường nghề của Bộ LĐ-TB&XH.  

“Chúng tôi cũng nghiên cứu để gắn với trách nhiệm của UBND các cấp, 
đặc biệt là cấp cơ sở trong việc tuyên truyền, phổ biến, đào tạo kiến thức 
pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Vì vậy, trong Luật Bảo đảm trật tự 
an toàn GTĐB không quy định về bằng A0” - đại diện Cục CSGT nói. 

Tăng tuổi lái xe 

Dự luật Bảo đảm trật tự an toàn GTĐB quy định GPLX hạng A01, A2, A3 không 
thời hạn. GPLX hạng B có thời hạn 10 năm. Các hạng còn lại gồm C, D2, D, BE, 
CE, D2E, DE có thời hạn năm năm. 

Dự luật này cũng quy định người đủ 18 tuổi trở lên được cấp GPLX hạng A01, 
A2, A3, B. Người đủ 21 tuổi trở lên được cấp GPLX hạng C, BE. Người đủ 24 
tuổi trở lên được cấp GPLX hạng D2, CE. Người đủ 27 tuổi trở lên được cấp 
GPLX hạng D, D2E, DE. 

Đáng chú ý, theo quy định hiện hành, tuổi lao động tối đa của người lái ô tô trên 30 
chỗ là 50 đối với nữ và 55 đối với nam. Tuy nhiên, dự luật này quy định tuổi tối đa 
của người hành nghề lái ô tô chở người trên 30 chỗ phù hợp với tuổi lao động 
được quy định trong Bộ luật Lao động, tức nam sẽ là 62 tuổi và nữ 60 tuổi.  

Nguồn: https://plo.vn/do-thi/giao-thong/bo-cong-an-dua-ra-nhieu-quy-dinh-
bat-ngo-ve-cap-bang-lai-xe-939681.html 



10. Chuyên gia chỉ rõ những bất cập trong nghị định 
hướng dẫn thi hành luật Môi trường 
Mới đây, Chính phủ có nghị quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp khi thực hiện một số quy định trong Nghị định 40 do Bộ TN-
MT soạn thảo, nhưng theo nhiều chuyên gia, nghị định hướng dẫn 
này còn nhiều bất cập. 

 
Nghị định 40 hướng dẫn thi hành luật Bảo vệ môi trường do Bộ TN-MT 

soạn thảo, sau khi ban hành, theo các chuyên gia, đã bộc lộ nhiều bất cập 

ẢNH LÊ QUÂN 

Nghị định 40/2019/NĐ-CP (Nghị định 40) được Chính phủ ban hành ngày 
13.5.2019, có hiệu lực từ ngày 1.7.2019, sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật Bảo vệ môi trường. 
Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện, các chuyên gia đã chỉ ra không ít 
bất cập. 

Tạo gánh nặng thời gian, chi phí cho doanh nghiệp? 
Trao đổi với Thanh Niên, chuyên gia độc lập - TS Tô Văn Trường chỉ ra 
không ít vấn đề của Nghị định 40. Cụ thể, Nghị định 40 không chỉ yêu cầu 
lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với doanh nghiệp 
nhập khẩu phế liệu chưa có ĐTM do Bộ TN-MT phê duyệt, mà các đơn vị 
này sau khi lập lại ĐTM còn phải làm thêm công tác vận hành thử nghiệm 
và xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường cấp bộ, mới 
được xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong 
nhập khẩu phế liệu.  



TS Trường cho biết, thực hiện theo quy định này của Nghị định 40 sẽ khiến 
quá trình kể trên phải trải qua 3 tháng vận hành thử nghiệm, với 12 lần đo, 
trong đó, 5 đợt đầu cách nhau ít nhất là 15 ngày, sau đó 7 ngày đo liên 
tục.  

“Có nhiều cơ sở sản xuất, doanh nghiệp bức xúc vì quy định như vậy, do 
trước đó hệ thống của họ đã được cấp xác nhận hoàn thành cấp tỉnh. Mà 
để được cấp xác nhận hoàn thành cấp tỉnh, các doanh nghiệp, cơ sở sản 
xuất cũng đã phải trải qua quá trình vận hành thử nghiệm và đánh giá hiệu 
quả xử lý của cơ quan chức năng, nay cũng làm lại tương tự. Đáng nói là 
khi phê duyệt ĐTM cấp bộ cũng không bổ sung thêm yêu cầu khác,... khiến 
không ít người cảm thấy vô lý”, TS Trường bày tỏ.  

Cũng theo TS Trường, đối với nhiều cơ sở sản xuất, doanh nghiệp thì chi 
phí lấy mẫu tổ hợp trong quá trình vận hành thử nghiệm này thực sự là 
một gánh nặng đến hàng tỉ đồng. “Chưa kể mất thời gian vì phải chờ 
khoảng 4 tháng cho cả đo đạc và phân tích, nhưng sau đó không biết Bộ 
sẽ rút thêm ra được điều gì tốt hơn các kết quả đo đạc trước đó, trong khi 
toàn bộ các đơn vị đo đạc đều phải có chứng nhận do Bộ TN-MT cấp”, TS 
Trường chỉ ra vấn đề. 

Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Hưng Thịnh, Phó tổng cục trưởng Tổng 
cục Môi trường (Bộ TN-MT), cho biết sẽ tiếp nhận thông tin để có đánh giá 
về vướng mắc này. Cũng theo lãnh đạo Tổng cục Môi trường, hoạt động 
sản xuất, kinh doanhvề phế liệu nhập khẩu là kinh doanh có điều kiện, quy 
định thực hiện lại ĐTM đối với các doanh nghiệp như trong Nghị định 40 là 
điều kiện chuyển tiếp, mang tính thống nhất đầu mối quản lý nhà nước 
thuộc Bộ TN-MT.  

Việc yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện lại ĐTM cũng được lãnh đạo 
Tổng cục Môi trường lý giải là phải đánh giá lại vì có thể các công trình bảo 
vệ môi trườngcủa doanh nghiệp đã xuống cấp.  

Tuy nhiên, khi chúng tôi đặt vấn đề căn cứ vào những cơ sở nào để quy 
định như vậy, thì đại diện Tổng cục Môi trường không trả lời thẳng vào vấn 
đề, chỉ nêu đến bối cảnh đưa ra quy định buộc các doanh nghiệp phải làm 
lại ĐTM mà Nghị định 40 đưa ra. 

Quy định về “mẫu tổ hợp” thiếu thực tiễn 
Một số chuyên gia về môi trường cũng chỉ ra bất cập của Nghị định 40 ở 
điều 16b về “Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo 
quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án” có yêu cầu: “Chủ dự án 
phối hợp với tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 



trường để quan trắc chất thải (lấy mẫu tổ hợp), đánh giá hiệu quả trong 
từng công đoạn xử lý và cả công trình xử lý chất thải”. 

Theo các chuyên gia, Nghị định 40 được ký tháng 5.2019. Tại thời điểm 
đó, trong tất cả các văn bản: từ luật, nghị định, thông tư, quy chuẩn đều 
không có khái niệm “mẫu tổ hợp”. Đến tháng 12.2019 (6 tháng sau đó), Bộ 
TN-MT mới ban hành Thông tư 25 hướng dẫn thực hiện Nghị định 40, 
trong đó có hướng dẫn thế nào là “mẫu tổ hợp” để các cơ sở thực hiện. 
Trong khi chờ đợi có thông tư hướng dẫn, 6 tháng trời là khoảng thời gian 
đình trệ trong việc kiểm tra các công trình thử nghiệm, không có cơ sở nào 
trên toàn quốc “được” kiểm tra xác nhận để đi vào sản xuất chính thức, tốn 
kém thiệt hại vô cùng lớn cho các doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng, quy định trong Thông tư 25 về 
“mẫu tổ hợp” là không có cơ sở khoa học và thực tiễn.  

Một chuyên gia nhận định, Nghị định 40 quy định lấy mẫu tổ hợp, đánh giá 
hiệu quả trong từng công đoạn xử lý, Thông tư 25 quy định tần suất lấy 
mẫu … là những quy định can thiệp vào nội bộ quy trình công nghệ sản 
xuất, gây tốn kém không cần thiết cho đối tượng thực hiện.  

Theo chuyên gia này, luật Bảo vệ môi trường quy định doanh nghiệp, cơ 
sở sản xuất chịu trách nhiệm với đầu ra của chất thải của mình xả thải ra 
môi trường, còn từng công đoạn là việc nội bộ, miễn sao đạt quy chuẩn 
đầu ra. "Tại sao lại bắt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đánh giá hiệu quả 
trong từng công đoạn xử lý? Có thể khi tham mưu xây dựng Nghị định 40 
có “lỗ hổng” trong cách tiếp cận mới về quản lý môi trường”, chuyên gia 
này đặt vấn đề.  

"Cơ quan quản lý chỉ cần giám sát chất thải đầu ra của doanh nghiệp, việc 
làm như thế nào để đạt hiệu quả theo quy định pháp luật là công việc nội 
bộ của doanh nghiệp”, TS Trường cũng nói về vấn đề này.  

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Huy Thịnh, quy định về “mẫu tổ hợp” để 
đánh giá hiệu quả của từng công đoạn và cả công trình xử lý chất thải đã 
được quy định từ nhiều năm qua.  

Cũng theo ông Thịnh, trong thực tế và về mặt kỹ thuật xử lý chất thải, 
muốn đánh giá được công đoạn hoặc công trình xử lý chất thải có đạt hiệu 
suất xử lý theo thiết kế hay không, thì phải thực hiện đánh giá theo mẫu tổ 
hợp. Nếu mẫu tổ hợp vượt quy chuẩn, tiêu chuẩn, doanh nghiệp và nhà 
thầu phải điều chỉnh quy trình, hóa chất sử dụng, thậm chí phải cải tạo, 
nâng cấp công trình xử lý để đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.  



Bên cạnh đó, vị đại diện lãnh đạo Tổng cục Môi trường cũng cho rằng, 
Nghị định 40 quy định quá trình đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu chất thải 
để đánh giá hiệu quả công trình xử lý chất thải theo mẫu tổ hợp phải được 
công khai, minh bạch và các cơ quan liên quan có quyền được biết, đánh 
giá là phù hợp. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/chuyen-gia-chi-ro-nhung-
bat-cap-trong-nghi-dinh-huong-dan-thi-hanh-luat-moi-truong-1281862.html 

 

11. Đi đầu trong cải tiến quy trình giải quyết thủ tục 
hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin 
Một trong những khâu đột phá được triển khai hiệu quả trong nhiệm 
kỳ Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI là công tác cải cách hành 
chính, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và 
doanh nghiệp. Đóng góp vào kết quả chung của thành phố, Bảo hiểm 
xã hội thành phố đã nỗ lực không ngừng, đi đầu trong cải tiến quy 
trình giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin 
trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. 

 

Lãnh đạo thành phố thăm quan Bộ phận Giám sát - Kiểm soát tại Bảo 
hiểm xã hội thành phố Hà Nội 

Trong nhiệm kỳ qua, công tác cải cách hành chính được tổ chức triển khai 
đồng bộ, toàn diện trên tất cả các nội dung. Việc xác định chủ đề năm 



2016, 2017 là “Năm kỷ cương hành chính” và năm 2018, 2019 là “Nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” đã tạo chuyển 
biến mạnh mẽ, tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, nâng 
cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức và người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước. 

Qua đánh giá, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong các 
giao dịch hành chính, dịch vụ hành chính công được cải thiện. Chất lượng 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao và chuẩn hóa, có sự 
chuyển biến về tư duy, phong cách làm việc, ý thức trách nhiệm trong thực 
thi công vụ, giải quyết công việc với người dân, doanh nghiệp. 

Đáng chú ý, thành phố Hà Nội đã tích cực tiến hành rà soát, đơn giản hóa, 
rút ngắn thời gian giải quyết đối với 261 thủ tục hành chính; thí điểm việc 
kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4 ước đạt 100%, đưa Hà Nội vươn lên là địa phương dẫn 
đầu cả nước. 

 

Bộ phận "Một cửa" tại Bảo hiểm xã hội Hà Nội 

Trong đó, Bảo hiểm xã hội Thành phố là đơn vị đi đầu cải tiến quy trình giải 
quyết thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình 
tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của thành phố, được Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam lựa chọn để nhân rộng toàn quốc. 



Cụ thể, đó là hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế; hệ thống kết nối 
với Ngân hàng triển khai dịch vụ công mức độ 4 về kê khai, đóng nộp bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của đơn vị, doanh nghiệp; liên thông giữa hệ 
thống quản lý bưu phẩm của Bưu điện với hệ thống tiếp nhận và trả kết 
quả “Một cửa điện tử”; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm 
soát thanh toán ốm đau, thai sản; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3 theo Thông tư liên tịch số 05 về khai sinh - khai tử, cấp thẻ bảo hiểm y 
tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Đến nay, duy nhất Hà Nội thực hiện được thủ tục 
hành chính liên thông theo Thông tư số 05, các tỉnh, thành phố khác chưa 
thực hiện được. 

Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết, đoàn Kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo 
Chương trình số 08-CTr/TU đã làm việc với Đảng ủy, lãnh đạo Bảo hiểm 
xã hội Thành phố về kiểm tra kết quả thực hiện các nội dung của Chương 
trình 08-CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo 
bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng 
phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 
2016-2020 của Thành ủy Hà Nội”. 

Theo đó, đoàn kiểm tra đã có kết luận đánh giá cấp ủy, lãnh đạo Bảo hiểm 
xã hội Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đầy đủ, toàn 
diện các nhiệm vụ tại Chương trình số 08-CTr/TU, thực hiện tốt việc triển 
khai công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin 
phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan và giải quyết công việc 
của người dân, doanh nghiệp. 

Tại Bảo hiểm xã hội Hà Nội, việc tiếp nhận và 
trả kết quả thủ tục hành chính được duy trì 
thực hiện nghiêm túc, hiệu quả theo 3 hình 
thức: Giao dịch trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” 
cơ quan bảo hiểm xã hội, giao dịch hồ sơ điện 
tử (File điện tử và chữ ký số, đơn vị có thể 
nộp hồ sơ 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần) và giao 
dịch qua dịch vụ bưu chính công ích (đơn vị 
không phải trả phí). 

Đến hết năm 2019 đã có trên 72.000 đơn vị 
sử dụng lao động thực hiện giao dịch hồ sơ 
điện tử, chiếm 95,37% các đơn vị tham gia 
tham bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

Kết quả chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức, 
cá nhân đối với hệ thống Bảo hiểm xã hội 

Các chỉ số đánh giá hiệu 
quả hoạt động của chính 
quyền thành phố được 
cải thiện qua các năm: 
Chỉ số cải cách hành 
chính cấp tỉnh (PAR 
INDEX) năm 2018 xếp 
thứ hai (tăng 7 bậc so 
với 2015); chỉ số năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh 
(PCI) năm 2018, 2019 
xếp thứ 9/63 tỉnh, thành 
phố (tăng 15 bậc so với 
năm 2015). 



thành phố (SIPAS) được tốt lên: Chỉ số SIPAS năm 2017 đạt 86,71%; chỉ 
số SIPAS năm 2018 đạt 90,12%. 

Ngành Bảo hiểm xã hội cũng đã đẩy mạnh cắt giảm thành phần, số lượng 
giấy tờ, hồ sơ thủ tục hành chính nhằm giảm thời gian thực hiện các sơ 
thủ tục hành chính về tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế của các đơn vị, doanh nghiệp. 

Năm 2015 bộ sơ thủ tục hành chính đã giảm xuống còn 33 thủ tục (so với 
115 thủ tục cuối năm 2014). Năm 2018 giảm từ 32 thủ tục xuống còn 28 
thủ tục. Giảm số giờ thực hiện các thủ tục cho người dân và doanh nghiệp 
từ 335 giờ năm 2014 xuống còn 51 giờ năm 2017 và xuống còn 45 giờ 
năm 2019. 

Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử mức độ 3,4 
với 13 thủ tục hành chính, phối hợp với Bưu điện Hà Nội triển khai thực 
hiện việc tiếp nhận và kết quả sơ thủ tục hành chính qua hệ thống bưu 
chính… 

Nguồn: https://laodongthudo.vn/di-dau-trong-cai-tien-quy-trinh-giai-quyet-
thu-tuc-hanh-chinh-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-113372.html 

 

12. TP.HCM xem xét phương án xã hội hóa dịch vụ 
công 
TP.HCM có thể sẽ triển khai thí điểm xã hội hóa dịch vụ công, là một 
trong những phương án của đề án thí điểm đổi mới thực hiện cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông. 
Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính đánh giá TP.HCM tiên phong đi đầu 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Các hoạt động giao dịch 
dân sự, kinh tế của TP.HCM có sự khác biệt, cả về quy mô diện tích và 
nếu thực hiện mô hình một cửa tập trung cấp tỉnh (mô hình trung tâm hành 
chính công) sẽ xảy ra ách tắc, do vậy Thành phố vẫn thực hiện phân tán ở 
các sở/ngành và thực hiện một cửa tập trung ở cấp quận, huyện và cấp 
xã, phường. 

Về một số kết quả thực hiện Nghị định 61 về thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trên địa bàn, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết có 
1.474 thủ tục được giải quyết qua cơ chế một cửa cấp sở/ngành; 199 thủ 
tục cấp quận/huyện; 113 thủ tục cấp xã/phường. Trong đó có 451 thủ tục 
được giải quyết theo cơ chế liên thông cùng cấp; có 371 thủ tục thực hiện 
liên thông giữa các cấp chính quyền; thực hiện 4 tại chỗ 83 thủ tục. 



Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong tháng 6 là trên 6,621 triệu hồ sơ, đã giải 
quyết hơn 6,506 triệu hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn đạt 
99,19%. Các cấp chính quyền trên địa bàn đang cung cấp 668 dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3-4, với trên 660.000 hồ sơ, số hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến đạt 19,6% trong tổng số hồ sơ tiếp nhận trong 6 tháng đầu năm 
2020. 

 
Về xây dựng quy trình nội bộ theo Nghị định 61, TP.HCM đã ban hành 47 
quyết định, phê duyệt trên 800 quy trình nội bộ, trong đó có 73 quy trình 
liên thông giữa các sở ngành… Trong quá trình thực hiện, có nhiều đơn vị 
sáng tạo cách làm, đổi mới phương thức giải quyết dịch vụ công nhằm 
tăng hiệu quả xử lý công việc, giảm thời gian đi lại của người dân, doanh 
nghiệp. Sở Công Thương và quận Tân Phú là hai trong số những đơn vị 
điển hình thực hiện thí điểm cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

Ba phương án giải quyết dịch vụ công 

TP.HCM có trên 320 xã/phường, 24 đơn vị cấp quận/huyện, trên 20 sở, 
ban, ngành, các ban quản lý các khu công nghiệp và như vậy sẽ tương 
ứng với từng ấy điểm giải quyết thủ tục. Nhưng hiện nay cơ chế một cửa 
gắn với thẩm quyền cơ quan hành chính một địa phương, với một cơ 
quan nhất định và người dân muốn làm thủ tục phải đến đúng nơi mình 
định cư. Như vậy, người dân vẫn phải qua nhiều cửa khi cần giải quyết 



thủ tục hành chính. 

Khắc phục những bất cập trên, Văn phòng Chính phủ xây dựng đề án thí 
điểm đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. TP.HCM là 
một trong số những địa phương được chọn thí điểm đổi mới, sau khi sơ 
kết sẽ nhân rộng toàn quốc. 

Về những điểm đổi mới của đề án lần này, Cục Kiểm soát Thủ tục Hành 
chính cho biết đang xây dựng ba phương án thực hiện: 

1. Tổ chức bộ phận một cửa theo hướng phi địa giới hành chính. Như 
vậy bộ phận hành chính một cửa sẽ có quyền tiếp nhận tất cả hồ sơ trên 
địa bàn cấp tỉnh/thành phố. Tuy nhiên, thẩm quyền giải quyết, xử lý hồ sơ 
vẫn tôn trọng vai trò của địa phương. Nghĩa là người dân có thể nộp hồ 
sơ tại bất kỳ cấp hành chính nào và nơi đó có trách nhiệm chuyển hồ sơ 
về đúng nơi có thẩm quyền xử lý. 

2. Xã hội hóa dịch vụ công ở một số quy trình nhất định. Theo đó, địa 
phương chủ động lựa chọn doanh nghiệp, tổ chức đủ năng lực chuyển 
giao và quyết định những bước nào thì xã hội hóa phù hợp với điều kiện 
thực tế của địa phương. 

3. Song song với việc chuyển giao một số dịch vụ công, sẽ chuyển giao 
việc tiếp nhận, xử lý các kiến nghị đối với quá trình gián tiếp và thực hiện 
song song để người dân lựa chọn. 

Sau khi nghiên cứu ưu/nhược điểm của ba phương án, nhiều ý kiến đang 
nghiêng về việc xã hội hóa dịch vụ công. 

Nguồn: https://doanhnhansaigon.vn/thoi-su-trong-nuoc/tp-hcm-xem-xet-
phuong-an-xa-hoi-hoa-dich-vu-cong-1100731.html 

 

13. Dôi dư trụ sở hành chính cấp xã sau sáp nhập tại 
Bắc Kạn và Cao Bằng 
Việc tiếp tục sử dụng một phần hoặc đóng cửa trụ sở hành chính để 
chờ phương án của cả Bắc Kạn và Cao Bằng đều đang dẫn tới một 
thực trạng, đó là nhiều phòng làm việc không sử dụng đến, dẫn tới 
nguy cơ hư hỏng, xuống cấp các hạng mục công trình. 
Sau thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính tháng 2/2020, tỉnh Bắc Kạn giảm 
được 14 đơn vị hành chính cấp xã, 13 công trình trụ sở hành chính bị dôi 
dư. Phần lớn trụ sở đều đã được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng 
đủ yêu cầu phòng làm việc của các xã trước khi sáp nhập. Ông Vũ Văn 



Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn cho biết, ngoài một trụ sở đã 
cũ, xuống cấp được phá đi để làm sân vận động, 12 trụ sở còn lại đều 
đang tiếp tục được duy trì sử dụng. 

 
Sau khi sáp nhập, phần lớn các trụ sở UBND cấp xã tại Bắc Kạn vẫn tiếp 

tục được sử dụng. 

“Hiện nay có 7 đơn vị dùng cả 2 bên, có nghĩa là một bên chính thức, có 
thể họ bố trí một bên đảng, một bên chính quyền, hoặc tất cả cùng về trụ 
sở chính, còn trụ sở còn lại vẫn để làm nơi giao dịch thủ tục hành chính 
cho công dân ở xã cũ. Có 4 đơn vị dùng trụ sở cũ để cho lực lượng Công 
an chính quy cấp xã còn 1 trụ sở được sử dụng làm trung tâm bồi dưỡng 
chính trị của huyện”, ông Yên nói. 

Trong khi đó, tại tỉnh Cao Bằng, năm 2020 cũng là năm có bước đột phá 
về sắp xếp lại các đơn vị hành chính khi địa phương này đã giảm tới 3 
huyện và 38 đơn vị hành chính cấp xã. Số lượng trụ sở hành chính cấp xã 
dôi dư lên tới con số gần 40.  

Tỉnh Cao Bằng đã giao cho Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các địa 
phương rà soát, lên phương án bố trí, sử dụng sao cho hợp lý. Tuy nhiên, 
đến nay, Cao Bằng vẫn chưa đưa ra được phương án cuối cùng nhằm sử 
dụng có hiệu quả các công trình này. Ông Trịnh Trường Huy, Chủ tịch 
UBND huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng cho biết, riêng huyện Trùng 
Khánh sau sáp nhập giảm tới 8 xã, tuy nhiên, hiện các xã chỉ tập trung về 
làm việc tại một nơi, trụ sở dôi dư vẫn để trống. 



“Các trụ sở dôi dư vẫn đang để như vậy, có bảo vệ trông coi và đợi 
phương án. Hầu hết phương án đó là sử dụng cho trường học, thứ hai nếu 
trụ sở xã nào gần trung tâm huyện thì để cho các cơ quan huyện, phương 
án thứ ba đó là để bán đấu giá, tuy nhiên thực tế trụ sở xã rất khó bán”. 

Việc tiếp tục sử dụng một phần hoặc đóng cửa để chờ phương án của cả 
Bắc Kạn và Cao Bằng đều đang dẫn tới một thực trạng đó là nhiều phòng 
làm việc không sử dụng đến, dẫn tới nguy cơ hư hỏng, xuống cấp các 
hạng mục công trình. Do đó, các địa phương này cần sớm có phương án 
sử dụng tối ưu, tránh tình trạng lãng phí một cách đáng tiếc./. 

Nguồn: https://vov.vn/xa-hoi/doi-du-tru-so-hanh-chinh-cap-xa-sau-sap-
nhap-tai-bac-kan-va-cao-bang-780316.vov 

 

14. EVNHCMC đột phá trong công tác kinh doanh và 
dịch vụ điện 
Tổng Công ty Điện lực TP.HCM đã có nhiều đột phá trong công tác 
kinh doanh và dịch vụ ngành điện trong thời gian qua.  
Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM 
(EVNHCMC), cho biết thời gian qua Đảng bộ EVNHCMC đã chỉ đạo triển 
khai các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kinh doanh và dịch vụ 
khách hàng. Trong đó, EVNHCMC đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu 
chính trong kế hoạch chung với sáu đột phá trong công tác kinh doanh và 
dịch vụ điện. 

Công tác kinh doanh, dịch vụ nổi bật 
Theo Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, thời gian qua 
tổng công ty đã đạt được kết quả nổi bật trong công tác kinh doanh và dịch 
vụ khách hàng. EVNHCMC đã hoàn thành cơ bản mục tiêu đề ra cho giai 
đoạn 2015-2020.  

Cụ thể, tổng công ty đã nỗ lực làm hài lòng nhu cầu của khách hàng sử 
dụng điện với chất lượng ngày càng cao và dịch vụ ngày càng hoàn thiện 
theo đúng cam kết với khách hàng.  

Đồng thời, EVNHCMC đã đáp ứng được tiêu chí khách hàng “ba dễ”: Dễ 
tiếp cận dịch vụ; dễ tham gia dịch vụ; dễ giám sát về những cam kết tổng 
công ty đã công bố công khai với khách hàng. EVNHCMC đã từng bước 
tiếp cận và khai thác nhiều tiện ích phục vụ khách hàng theo xu hướng 
công nghệ 4.0. 



Theo ông Bùi Trung Kiên, thời gian qua EVNHCMC còn có những bước 
tiến vượt bậc trong công tác cấp điện cho khách hàng. Điều này góp phần 
cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam, tăng thứ hạng cao trong 
bảng xếp hạng đánh giá hằng năm của tổ chức Doing Business (thuộc 
Ngân hàng Thế giới). Cụ thể, năm 2015 đơn vị xếp thứ hạng 108 thì đến 
nay đã vươn đến vị trí thứ 27/190 quốc gia (tăng 81 bậc giai đoạn 2015-
2019).  

 
Phòng giao dịch trực tuyến 24/7 đầu tiên của cả nước.  Ảnh: CTV 

So với các nước trong khu vực ASEAN, Việt Nam xếp thứ 4/11 quốc gia. 
Trong đó, điểm DTF (điểm số quy đổi đo lường chỉ số môi trường kinh 
doanh) tăng từ 63,34 lên 88,2. 

Bên cạnh đó, từ năm 2019, tổng công ty đã triển khai cung cấp 100% dịch 
vụ trực tuyến cấp độ 4 cho 19/19 loại hình dịch vụ điện, về đích trước một 
năm so với kế hoạch. Tỉ lệ giải quyết trực tuyến luôn trên 99% (>1,7 triệu 
lượt yêu cầu khách hàng mỗi năm). Đến tháng 5-2020, tỉ lệ này đã đạt 
100%.  

Đồng thời, các hình thức thu tiền điện của EVNHCMC ngày càng đa dạng, 
mở rộng nhiều kênh thanh toán thay cho việc thanh toán bằng tiền mặt 
như trước đây, chủ yếu là các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt 
và trích nợ tự động… Từ năm 2018, không còn việc nhân viên đến nhà 



khách hàng thu tiền điện. Tỉ lệ thu tiền điện không dùng tiền mặt đạt trên 
98% về khách hàng và cả số tiền. 

Nỗ lực làm hài lòng khách hàng 

Ông Bùi Trung Kiên cho biết trong giai đoạn 2015-2020, EVNHCMC đã 
phát triển các nền tảng công nghệ 4.0 cho dịch vụ chăm sóc khách hàng 
qua chín kênh giao tiếp như: Tổng đài chăm sóc khách hàng 1900545454, 
website https://cskh.evnhcmc.vn, email cskh@evnhcmc.vn, tổng đài nhắn 
tin SMS 8055/8655, ứng dụng EVNHCMC CSKH cài đặt trên thiết bị di 
động, trang EVNHCMC trên Zalo, Cổng dịch vụ công trực tuyến của UBND 
TP.HCM, Cổng dịch vụ công quốc gia, Chatbot. 

Đặc biệt, hiện nay đã có khoảng 20% khách hàng (gần 500.000 khách 
hàng) tham gia cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại, 
Zalo. EVNHCMC cũng đã thực hiện hoàn tất số hóa cho gần 94% khách 
hàng (2,4 triệu khách hàng), thu thập 97% (2,48 triệu khách hàng) số điện 
thoại hợp lệ và 8,31% (213.082 khách hàng) thông tin email… 

Bên cạnh đó, tổng công ty tiếp tục duy trì quy mô sâu rộng của các chương 
trình tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Sản lượng tiết kiệm 
điện đạt bình quân trên 435 triệu kWh/năm (1,85% thương phẩm).  

Từ năm 2018, các chương trình lắp đặt điện mặt trời mái nhà cũng được 
đẩy mạnh triển khai. Đơn vị đã vận động trên 462.000 khách hàng tiềm 
năng, thực hiện 7.337 công trình - công suất 139,63 MWP. 

Song song với những thành tựu về công tác kinh doanh điện, EVNHCMC 
cũng rất chú trọng về thái độ phục vụ khách hàng của nhân viên ngành 
điện. Cụ thể, điểm hài lòng khách hàng năm sau luôn cao hơn năm trước. 
Năm 2019 đạt 8,66/10 điểm, đạt kết quả trước một năm so với lộ trình đến 
năm 2020. Các chương trình về khảo sát mức độ hài lòng khách hàng tại 
quầy, “Khách hàng bí mật”… cũng đều cho kết quả rất tốt. 

Mục tiêu 100% dịch vụ khách hàng được số hóa 

Phó Tổng giám đốc EVNHCMC Bùi Trung Kiên cho biết trong những 
năm tới, sự hợp tác phát triển của nước ta nói chung và TP.HCM nói 
riêng với các nước và khu vực tiếp tục gia tăng. 

Bên cạnh đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn biến rất 
nhanh, sâu rộng trên toàn thế giới, tạo ra nhiều cơ hội và thách thức mới 
cho sự phát triển của TP và tổng công ty. 

Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 55 ngày 11-2-2020 về 



định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là tiền đề để ngành điện Việt 
Nam phát triển trong thời gian tới. 

Do vậy, về các chỉ tiêu kinh doanh và phục vụ khách hàng, tổng công ty 
đã đề ra các mục tiêu như: Sự thỏa mãn chất lượng dịch vụ khách hàng 
năm sau cao hơn năm trước, đến năm 2025 đạt ≥ 9/10 điểm; 100% các 
loại hình dịch vụ khách hàng được giải quyết trực tuyến cấp độ 4; gần 
100% khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt; 100% các 
dịch vụ khách hàng được số hóa; vận động khách hàng tra cứu, đăng ký 
thông tin qua các ứng dụng chăm sóc khách hàng năm sau cao hơn năm 
trước và đến năm 2025 đạt trên 90%; tỉ lệ đo xa đạt 100%, tỉ lệ kết nối và 
khai thác hóa đơn trên 98%.  

Nguồn: https://plo.vn/do-thi/moi-truong/evnhcmc-dot-pha-trong-cong-tac-
kinh-doanh-va-dich-vu-dien-939487.html 

 

5. Bắc Kạn hợp tác chiến lược với VNPT để phát triển 
chính quyền số và đô thị thông minh 
Mới đây, UBND tỉnh Bắc Kạn và Tập đoàn VNPT đã ký kết thỏa thuận 
hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin (VT-CNTT) 
giai đoạn 2020 – 2025.  
Theo đó, VNPT sẽ nhanh chóng triển khai các công nghệ, giải pháp giúp 
Bắc Kạn đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính, phát triển chính quyền 
điện tử và hướng tới chính quyền số. 

Trong giai đoạn 2016-2019, với vai trò là đối tác chiến lược về VT-CNTT, 
Tập đoàn Bưu chính và Viễn thông Việt nam (VNPT) đã tập trung đầu tư 
nguồn lực cả về công nghệ, tài chính và nguồn nhân lực để phát triển cơ 
sở hạ tầng VT-CNTT cho Bắc Kạn. Cho đến thời điểm hiện tại, 108/108 xã, 
phường, thị trấn của Bắc Kạn đã phủ sóng di động 2G/3G/4G. 

Để đảm bảo hạ tầng đáp ứng quá trình xây dựng và phát triển chính quyền 
điện tử tỉnh Bắc Kạn, trong thời gian qua, VNPT đã triển khai quang hóa 
100% hạ tầng đường truyền tới các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa 
bàn Bắc Kạn với 100% các sở, ban ngành thuộc tỉnh, 8 huyện, thành phố 
và 108 xã, phường, thị trấn đã được cung cấp các thiết bị truyền tải băng 
rộng, các thiết bị truy nhập và đường truyền số liệu chuyên dùng cáp 
quang. Trung tâm tích hợp dữ liệu (Data Center), giải pháp tích hợp dữ liệu 



đã được đầu tư xây dựng để đảm bảo các đơn vị trên địa bàn kết nối liên 
thông với trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh và Trung ương. 

UBND tỉnh Bắc Kạn và Tập đoàn VNPT vừa ký kết thỏa thuận hợp tác 
chiến lược giai đoạn 2020 - 2025 

Đặc biệt, trong lĩnh vực hợp tác triển khai ứng dụng CNTT phục vụ quản lý 
điều hành, xây dựng chính quyền điện tử, đến nay, tỷ lệ cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến mức độ cấp 3 ở cấp tỉnh của Bắc Kạn đạt 77%, ở cấp 
huyện đạt 81%; Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ở cấp 
tỉnh đạt 24%, ở cấp huyện đạt 9%. Các tỷ lệ này đều vượt chỉ tiêu đã đề ra 
tại kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP (ngày 14-10-
2015) của Chính phủ về Chính phủ điện tử. 

Hệ thống phần mềm “Một cửa điện tử”, “Một cửa điện tử liên thông” và 
dịch vụ công trực tuyến mức độ cao do VNPT cung cấp đã được tỉnh Bắc 
Kạn triển khai từ năm 2017. Cùng với đó, các phần mềm, ứng dụng CNTT 
trong lĩnh vực giáo dục VNPT Edu, VNPT-HIS trong khám chữa bệnh và 
thanh toán Bảo hiểm Y tế… được triển khai trong ngành y tế tỉnh. Dịch vụ 
hội nghị truyền hình trực tuyến cùng các phần mềm chuyên ngành khác đã 
được triển khai, đem lại những kết quả đáng ghi nhận… 

Theo đánh giá của ông Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh Bắc Kạn, trong 5 năm qua, Bắc Kạn đã có những bước tiến vượt bậc 
trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực VT-CNTT. Bắc Kạn đã tăng 
được 14 bậc về cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh. Có 
thể nói, sự hợp tác giữa UBND tỉnh Bắc Kạn và Tập đoàn VNPT góp phần 



mang lại những lợi ích, hiệu quả thiết thực, đặc biệt là phục vụ quá trình 
xây dựng và phát triển chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn. 

Theo ông Lý Thái Hải, Bắc Kạn tiếp tục xác định vấn đề cải cách hành 
chính và nâng cao chất lượng cán bộ công chức là nhiệm vụ rất quan 
trọng, đặc biệt là cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh, áp dụng CNTT và thực hiện chính quyền điện tử. Tiếp nối kết quả đã 
đạt được trong giai đoạn tới 2015-2019, việc ký kết hợp tác chiến lược về 
Viễn thông và CNTT giữa UBND tỉnh Bắc Kạn và Tập đoàn VNPT trong 
giai đoạn 2020 – 2025 là cần thiết và sẽ tập trung đẩy mạnh ứng dụng 
CNTT cho các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, giao thông.  

Tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2020 - 2025, ông 
Phạm Đức Long, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT đã cho biết, với vai trò là 
đối tác chiến lược về VT-CNTT, trong thời gian tới, Tập đoàn VNPT đã tập 
trung đầu tư nguồn lực cả về công nghệ, tài chính và nguồn nhân lực để 
phát triển cơ sở hạ tầng VT-CNTT cho Bắc Kạn. Nếu như các hợp tác 
trước đây giữa UBND tỉnh Bắc Kạn và Tập đoàn VNPT chủ yếu tập trung 
vào triển khai phát triển hạ tầng VT-CNTT cho tỉnh, thì thỏa thuận hợp tác 
lần này sẽ mở rộng thêm trên nhiều lĩnh vực mới. Đó là hợp tác xây dựng 
chính quyền điện tử, đô thị thông minh, chuyển đổi số. Các giải pháp được 
xây dựng tỉnh Bắc Kạn sẽ phù hợp với định hướng phát triển của Chính 
phủ và điều kiện đặc thù, mức độ phát triển của địa phương. 

Với thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2020-2025, UBND tỉnh 
Bắc Kạn và Tập đoàn VNPT sẽ tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực: 
Cung cấp các giải pháp, ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành 
chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; 
Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng VT-CNTT trong phát triển 
đô thị thông minh của tỉnh Bắc Kạn; Hoàn thiện các giải pháp đảm 
bảo an toàn, an ninh thông tin và hợp tác trong lĩnh vực phát triển 
nguồn nhân lực VT-CNTT. 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/bac-kan-hop-tac-chien-luoc-voi-vnpt-de-
phat-trien-chinh-quyen-so-va-do-thi-thong-minh-686450.html 

 


