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1. 100% dịch vụ công trực tuyến của Cục Phát thanh, 
Truyền hình và Thông tin điện tử đạt mức độ 4 
Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử  vừa cho biết, hiện 
đơn vị đã triển khai đồng bộ, tiếp nhận 100% thủ tục hành chính đảm 
bảo tiêu chuẩn dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. 
Sắp đến thời đại của việc đọc tin tức có trả phí?Cục Báo chí và Sở TT&TT 
Hà Nội phối hợp rà soát, xử lý thông tin sai sự thậtĐà Nẵng: 93% dịch vụ 
công trực tuyến đạt cấp độ 3, 4 

 
100% dịch vụ công trực tuyến tại Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin 

điện tử đạt mức độ 4. Ảnh minh họa. 
Bộ Thông tin và Truyền thông đã vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến 
cấp độ 4 tại địa chỉ dichvucong.mic.gov.vn với nhiều thủ tục hành chính 
trong toàn ngành. Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã tiến 
hành tiếp nhận 100% hồ sơ điện tử dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối 
với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý của Cục Phát thanh, 
Truyền hình và Thông tin điện tử, đảm bảo tiết kiệm thời gian, công sức 
cho các đơn vị liên quan.  
Trước đó, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã ra văn bản 
đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đăng ký tài khoản truy cập 
Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi hồ 
sơ điện tử và văn bản hành chính đều được thực hiện từ xa tại địa chỉ tên 
miền nêu trên. 
Thông qua triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, tất cả hồ sơ 
tiếp nhận được bảo đảm luân chuyển và xử lý trên môi trường điện tử, đáp 



ứng quy định của Chính phủ về thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 
Nguồn: https://viettimes.vn/100-dich-vu-cong-truc-tuyen-cua-cuc-phat-
thanh-truyen-hinh-va-thong-tin-dien-tu-dat-muc-do-4-493781.html 
 

2. Căn cước công dân gắn chíp: Sẽ thay đổi cách thu 
thập vân tay 
Theo Bộ Công an, điểm nổi bật của dự án căn cước công dân (CCCD) 
là sẽ thay đổi cách thu thập vân tay. Dự kiến ngày 1/11 tới đây, Bộ 
Công an lấy vân tay đồng loạt theo phương thức mới trên toàn quốc. 
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sản 
xuất, cấp và quản lý CCCD. Mục tiêu của dự án là xây dựng cơ sở dữ liệu 
CCCD thống nhất trên toàn quốc, thực hiện thu nhận và quản lý dữ liệu 
đăng ký CCCD tự động trên cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin giúp lưu 
trữ, truy xuất, chia sẻ, tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng, tiện lợi 
nhất. Cùng đó, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về CCCD, 
tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong khi thực hiện thủ tục hành chính 
và các giao dịch dân sự... 
Sau khi dự án được phê duyệt, người dân đã gửi ý kiến đến Bộ Công an 
hỏi về tính bảo mật của thẻ CCCD gắn chíp. Bộ Công an trả lời, chíp sử 
dụng trên thẻ CCCD tuân thủ quy định bảo mật của thế giới và Việt Nam, 
trên chíp có thực hiện ký số, do vậy khó làm giả, đảm bảo độ tin cậy trong 
thực hiện các giao dịch. Chíp có khả năng lưu trữ thông tin sinh trắc học 
(như dấu vân tay…), cho phép xác thực đảm bảo chính xác con người. 
Qua đó, thông tin chủ thẻ được định danh một cách chính xác, giảm thiểu 
mọi nguy cơ về giả mạo thẻ, đảm bảo an toàn bảo mật, nhất là trong các 
giao dịch tài chính. Khi đề xuất sử dụng CCCD có gắn chíp điện tử, Bộ 
Công an đã xây dựng phương án đảm bảo tính bảo mật thông tin được lưu 
trữ trên chíp. Phương án này được các đơn vị chuyên môn đánh giá, 
nghiệm thu, đảm bảo bảo mật trước khi đưa vào phát hành sử dụng rộng 
rãi trong xã hội. 
Tại hội nghị trực tuyến về việc triển khai dự án sản xuất, cấp, quản lý 
CCCD diễn ra mới đây, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho 
biết, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 
dự án CCCD. Đây là cơ sở để Bộ Công an khẩn trương thực hiện việc cấp 
thẻ CCCD gắn chip. Điểm nổi bật của dự án là sẽ thay đổi cách thu thập 
vân tay. Bộ Công an đặt mục tiêu cấp 50 triệu thẻ CCCD có gắn chip trước 
1/7/2021.  



Theo Thiếu tướng Tô Văn Huệ - Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, dự án CCCD gắn chip có chi phí ước tính 2.800 tỷ 
đồng. Thẻ gắn chíp điện tử có tính bảo mật cao, tốc độ xử lý nhanh hơn và 
tích hợp các tiện ích, nhiều trường dữ liệu công dân như bằng lái xe, bảo 
hiểm hay ngân hàng. CCCD mới cũng được thiết kế mở, tích hợp nhiều 
công nghệ nhận dạng hiện đại. 
Trước đó, đề xuất gắn chíp lên CCCD được dư luận và Nhân dân quan 
tâm bởi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến từng người dân. Theo luật sư 
Nguyễn Hữu Toại - Giám đốc Công ty Luật Hừng Đông, việc gắn chíp có 
nguy cơ làm lộ bí mật đời tư của công dân. Chẳng hạn, nếu chíp có gắn 
chức năng định vị sẽ có thể theo dõi được vị trí, lịch đi chuyển của công 
dân, đây là những bí mật được pháp luật bảo vệ. “Cá nhân tôi cho rằng có 
thể gắn thẻ chíp lên thẻ CCCD nếu không ảnh hưởng đến các quyền của 
công dân và cần cân nhắc, đánh giá tính hiệu quả, khả thi kỹ, tránh lãng 
phí, không hiệu quả” - luật sư Nguyễn Hữu Toại chia sẻ.q 
Nguồn: http://kinhtedothi.vn/can-cuoc-cong-dan-gan-chip-se-thay-doi-cach-
thu-thap-van-tay-396779.html 
 

3. Tự chủ đại học: Con đường gập ghềnh 
Tự chủ đại học đã được nhắc tới từ cách đây hai thập kỷ và được 
luật hóa từ năm 2005, sau đó bắt đầu thí điểm đổi mới cơ chế hoạt 
động đối với một số cơ sở giáo dục đại học công lập. Dù các nhà 
quản lý đã khẳng định tự chủ đại học là con đường một chiều của 
giáo dục đại học Việt Nam nhưng trên con đường ấy vẫn còn những 
vướng mắc nào cản trở quá trình tự chủ của các trường? Đó là nội 
dung cuộc trao đổi của Tia Sáng với GS.TS Trần Đức Viên, Chủ tịch 
Hội đồng trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 
Là người có thời gian theo dõi, trải nghiệm một chặng đường dài của 
tự chủ đại học, ông thấy chính sách tự chủ đã tạo ra cú hích nào với 
các trường?  
Sau rất nhiều các thảo luận và trải nghiệm, người ta đã nhận thức rằng tự 
chủ đại học là con đường tất yếu phải đi của các trường đại học Việt Nam 
dù muốn hay là không. Nhưng con đường ấy rộng hay hẹp, phẳng phiu 
hay gập ghềnh trắc trở thế nào phụ thuộc chủ yếu vào thể chế và quyết 
tâm chính trị của những người có trách nhiệm. Đã có nhiều hướng dẫn, 
văn bản, nghị định1 được đưa ra mang tính “đốc thúc” tự chủ nhưng tại sao 
cho đến nay mới chỉ có trên 20 trường dám “thí điểm” tự chủ (và chưa có 
những tổng kết đánh giá khả tín về những bước đi chập chững của những 
trường này)? Một chủ trương muốn được cuộc sống chấp nhận cần phải 
đảm bảo được ít nhất hai vấn đề cốt tử: một là tạo được niềm tin cho các 



đối tượng chịu tác động của chính sách, bởi một khi đã có niềm tin, người 
ta có thể đạp bằng mọi gian khó; và hai là, thực tế phải minh chứng được 
chính sách ấy giúp họ có thêm nhiều lợi ích đa chiều hơn. 
Từ quan sát của cá nhân, tôi thấy các nỗ lực chính sách của chúng ta 
chưa thực sự tường minh nên đang tạo ra hiệu ứng chỉ tự chủ được “nửa 
chừng”. Tự chủ được thể hiện ở hai cấp độ quan hệ: cấp độ trong nội bộ 
trường và cấp độ giữa trường đại học với nhà nước, rõ nhất là với cơ quan 
chủ quản và các cơ quan quản lý nhà nước khác có liên quan. Hiện nay về 
cơ bản các trường tự chủ có mô hình quản trị chưa khác gì nhiều so với 
các trường chưa tự chủ, ngoài việc “đẻ” ra thêm một thiết chế mà đến nay 
vẫn còn hữu danh vô thực là Hội đồng trường (HĐT). Mặt khác, có lẽ các 
nhà trường chưa được tin tưởng thực sự nên thay vì tạo điều kiện để tự 
chủ thực chất thì vẫn được các bộ ngành giám sát hoạt động “như xưa” 
qua công tác thanh tra, kiểm toán trực tiếp đều đặn, và hàng loạt các chính 
sách trói buộc tự chủ đại học khác, làm cho các trường tự chủ muốn tự 
chủ thực sự cũng không dễ dàng gì; dù ai cũng biết, ở các nước có nền 
GD&ĐT tiên tiến, nhà nước ngoài việc cung cấp tài chính thì có rất ít vai trò 
trong việc định ra những quy tắc để quản lý trực tiếp nhà trường, đó thuần 
túy là công việc của nhà trường và các bên liên quan khác trong cơ chế 
đồng quản trị; nhà nước và xã hội chỉ quan tâm đến các sản phẩm đầu ra 
mà nhà trường đã cam kết. 
Trong khi chưa tính toán đầy đủ và khả thi để biết tự chủ sẽ tạo ra động 
lực, nguồn lực thực sự gì cho từng trường đại học, qua đó có một lộ trình 
phù hợp, vậy mà chúng ta đã đưa ra những thủ tục hành chính hóa là đến 
một ngày cụ thể phải có HĐT, rồi đến một ngày cụ thể khác phải đổi mới 
HĐT theo luật mới một cách “đồng phục”. 
Vì sao cho đến nay HĐT vẫn bị coi là “hữu danh vô thực”? 
Về nguyên tắc, theo Luật định, HĐT đại diện cho chủ sở hữu của nhà 
trường, mà với các đại học công lập thì đó là chủ sở hữu cộng đồng thiết 
chế quyết định các vấn đề quan trọng nhất của một trường đại học như tổ 
chức và nhân sự, kể cả nhân sự ban giám hiệu, tài chính và tài sản, đối nội 
và đối ngoại; nhưng thực tế vai trò này lại bị chồng chéo và còn chưa rõ 
ràng. Vì trên thực tế, cũng như tất cả các trường chưa tự chủ khác, Đảng 
ủy mới chính là cơ quan quyết định công tác tổ chức và nhân sự trong nhà 
trường. HĐT có nhiệm vụ hợp pháp hóa các nghị quyết của Đảng ủy bằng 
các nghị quyết của HĐT. Chưa có một hướng dẫn nào phân định rõ ràng 
nghị quyết của Đảng ủy có gì giống và khác với nghị quyết của HĐT và 
ngược lại. Nếu trong một trường đại học mà bí thư Đảng ủy kiêm luôn hiệu 
trưởng thì người đó gần như toàn quyền. Ví dụ, quy trình hiện nay về nhân 
sự là đã có quy hoạch của Đảng ủy, rồi quy hoạch ấy lại trình lên Đảng ủy 
khối các trường đại học, trình lên Ban cán sự Đảng của cơ quan chủ quản, 



thì việc xin ý kiến HĐT chỉ là thủ tục, hội đồng chỉ làm việc thực hiện những 
quyết định đã có sẵn; cái đó được gọi là ‘tự chủ thủ tục’ (procedure 
autonomy), chưa phải tự chủ thực chất. 
Trong thực tế hiện nay có thể nói rằng không có hội đồng thì các trường 
vẫn hoạt động như thế. Trong khi đó, muốn đánh giá được vai trò của 
HĐT, phải chứng minh được rằng thiết chế ấy đã nâng cao được chất 
lượng giáo dục, chất lượng hoạt động KH&CN và các hoạt động khác của 
trường đại học. 
Dễ thấy điểm khác biệt căn bản của mô hình tự chủ của ta so với các nước 
có nền giáo dục đại học tiên tiến (mà ta đang cố gắng học theo) là trong khi 
ta có các tầng lớp kiểm soát, giám sát khác nhau thì ở họ các đại học đó 
hoàn toàn gần như là một “lãnh địa” riêng của giới học thuật mà nhà nước 
không cần can thiệp vào miễn là trường ấy không vi phạm hình sự, không 
làm thất thoát tài sản, không tham nhũng, đảm bảo liêm chính học thuật. 
Nhà nước tôn vinh và đầu tư cho nhà trường dựa vào KPIs (kết quả đầu 
ra) rõ ràng như có nhiều sinh viên xuất sắc, sinh viên có việc làm tốt, nhiều 
công bố đẳng cấp, nhiều phát minh, sáng chế, nhiều đổi mới sáng tạo, 
nhiều kết quả phục vụ xã hội thiết thực và hiệu quả, v.v... Thông qua KPIs 
ấy, xã hội cũng đã tự “xếp hạng” và vinh danh các trường đại học thôi. Vấn 
đề mấu chốt là chúng ta phải làm sao xây dựng được một mô hình lành 
mạnh, tự do học thuật cao, liêm chính học thuật được tôn trọng, không bị 
bó buộc bởi bất cứ thủ tục hành chính nào; nhờ thế, nhà trường sẽ trả lại 
cho xã hội bằng kết quả KPIs tốt nhất có thể. 
Nhìn chung, muốn sáng tạo, phát huy nội lực thì phải có tự do học thuật, 
có khoảng trời tự do cho các nhà khoa học, phải trao quyền cho họ thì họ 
mới có tự do được, mới nghiên cứu cái mà mình muốn và công bố cái mà 
đất nước đang cần; nhà nước và xã hội tôn trọng và bảo vệ các quyền tự 
do học thuật ấy. Nhìn lại, hình như chúng ta chưa làm được nhiều trong 
việc tạo ra khuôn khổ pháp lý để các nhà khoa học được thực sự tự do 
sáng tạo, để họ được cống hiến thật sự cho dân cho nước. 
Để đại học tự chủ thì không chỉ cần có sự tự chủ về mặt thiết chế tổ 
chức, mà còn cả về nguồn nhân lực, tài chính. Theo ông trong thực tế 
điều này đã diễn ra như thế nào? 
Trường đại học chỉ tự chủ thực sự khi quyền quyết định chuyên môn thuộc 
về hội đồng học thuật đại học, quyền quyết định về tổ chức và nhân sự, tài 
chính và tài sản thuộc về HĐT với sự giám sát của vị đại diện vốn nhà 
nước nằm trong HĐT. Về mặt luật pháp tưởng như đã thông thoáng, rõ 
ràng nhưng thực tế có rất nhiều thứ đang còn lúng túng, đang bị ràng buộc 
bởi nhiều luật khác như Luật Viên chức, Luật Quản lý tài sản công, Luật 
Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đất đai... vì các Luật này và hệ thống 
các văn bản dưới Luật còn chưa hỗ trợ nhau, thậm chí còn nhiều quy định 



chưa ăn khớp với nhau, “cản phá” nhau, chưa hoàn chỉnh, thống nhất để 
dẫn lối và hỗ trợ các trường đại học thực hiện quyền tự chủ đã được luật 
định. 
Về mặt nhân sự, các trường tự chủ chưa được trao quyền tự chủ quyết 
định nhân sự cấp cao nhất, mà mới chỉ được quyết định từ cấp khoa, cấp 
bộ môn trở xuống. 
Về tài chính, chúng ta cũng đang tự chủ khá nửa vời và chưa có những 
quy định tường minh xem các trường được làm gì và chưa được làm gì. 
Nhà trường tự chủ và không nhận kinh phí chi thường xuyên của nhà 
nước, nay được quyền xếp lương cho cán bộ nhưng chỉ tối đa bằng hai lần 
mức lương cơ bản, còn lại muốn xếp lương cho giáo sư thì phải xin ý kiến. 
Làm sao mà Bộ Nội vụ hoặc cơ quan chủ quản biết được chính xác giáo 
sư ấy thực sự đóng góp như thế nào cho nhà trường? Khen thưởng cũng 
theo định mức, theo hướng dẫn; đúng ra đó là việc của nhà trường, được 
phân loại dựa theo các tiêu chí về hiệu quả công tác, hiệu lực quản lý và 
năng suất lao động, ko cần một “cấp trên” nào “duyệt” cả. 
Thực ra bây giờ đồng lương chưa đủ sống thì làm sao các trường đại học 
có thể thu hút được người tài về, muốn trả thu nhập xứng đáng theo hiệu 
quả công việc thì lại phải “biến báo” bằng cách trả thêm theo hợp đồng sản 
phẩm, hợp đồng nghiên cứu, viết chuyên đề, v.v…. thay vì nhà nghiên 
cứu, giảng viên trong trường có được một mức lương cao một cách minh 
bạch, cứ thế mà làm và trả đúng KPIs nhà trường giao. Nhà khoa học còn 
phải hoàn tất cả yêu cầu dở khóc dở cười như đi ô tô thì phải sao chụp từ 
bằng lái của lái xe, số CMT của lái xe, nhật ký hành trình, chụp ảnh chiếc ô 
tô với biển số đăng ký, tới nhà dân khảo sát là phải có thông tin tọa độ, địa 
chỉ, số CMT, xin số tài khoản để chuyển khoản, nhìn chung là các nhà 
quản lý tìm đủ mọi cách để chống các nhà khoa học (KH) “nói dối”. Các 
trường phải tiêu tốn nguồn nhân lực không nhỏ vào việc hoàn thiện các 
chứng từ kế toán bằng cung cách quản lý “sợi tóc chẻ làm tư”. Nếu nhà 
quản lý quan tâm nhiều hơn đến các tiêu chí KPIs rõ ràng, khả tín thì lo gì 
họ nói dối hay bớt xén? 
Như vậy, chính sách thì cởi mở nhưng nhìn vào chi tiết thì thấy còn nhiều 
cái bó chân bó tay nhà khoa học. Động lực cho các trường phát triển sẽ chỉ 
tới khi không còn những quy định làm nản lòng các nhà khoa học, các 
giảng viên đại học, để tự chủ đại học mang lại cho chủ thể của đổi mới 
giáo dục và các đối tượng liên quan niềm tin thực sự, lợi ích thực sự. Khi 
hội tụ đủ các yếu tố ấy, không cần “hô hào” hoặc “khoác” chiếc áo tự chủ, 
các trường cũng sẽ tự động tự chủ, không cần một biện pháp hành chính 
nào.  
Vậy cần có những chính sách, quy định nào để không còn những cái 
“bó chân” đó, thưa ông?  



Muốn một thực thể sống thật thì nó phải có không gian sinh tồn thực sự 
của mình. Về tự chủ đại học, cần làm rõ mối quan hệ giữa các thiết chế 
quản lý và quản trị ở hai mức độ: một là, trong nội bộ trường đại học có 
Đảng ủy thì Đảng ủy sẽ làm gì, HĐT, ban giám đốc làm gì; nghị quyết của 
Đảng ủy, nghị quyết của HĐT ban hành những vấn đề gì. HĐT phải có 
thực quyền chứ không thể là một tổ chức hữu danh vô thực, nó có vị trí và 
vai trò thực sự của nó; thiếu thiết chế này hoạt động của trường đại học bị 
méo mó, chất lượng đào tạo, uy tín xã hội bị suy giảm… Mô hình HĐT 
cũng tương tự như mô hình hội đồng quản trị trong các doanh nghiệp, 
người ta cũng cho rằng trường đại học tự chủ sẽ vận hành ‘như’ (chứ 
không phải ‘là’) doanh nghiệp, vậy thì tại sao cơ chế của hội đồng quản trị 
của doanh nghiệp lại khác biệt với tổ chức HĐT nhiều đến vậy? Thứ hai là 
xác định rõ ràng mối quan hệ giữa cơ quan chủ quản và nhà trường. 
Chúng ta chỉ bỏ "cơ chế" chủ quản chứ không nhất thiết phải bỏ cơ quan 
chủ quản, nên cần phải quy định, cơ quan chủ quản được làm gì và không 
được làm gì, nhà trường được làm gì và không được làm gì. Một khi hành 
lang pháp lý có đường biên rõ ràng thì các trường đại học tự chủ cứ thế 
mà thực hiện các quyền đã được pháp luật cho phép, quan hệ xin-cho 
giữa cơ quan chủ quản và trường cũng sẽ biến mất, không còn có chuyện 
cơ quan chủ quản can thiệp sâu vào các hoạt động của nhà trường, kể cả 
các vấn đề "tế nhị" về tổ chức và nhân sự. 
Về mặt tư tưởng, cũng cần thay đổi quan điểm tự chủ tài chính là các 
trường phải tự lo, “tự bơi”. Cách hành xử này dẫn đến thực trạng là trước 
khi nghĩ đến chất lượng hay giáo dục khai phóng còn ở mãi đâu đâu, các 
trường đã phải loay hoay lo kiếm tiền để tồn tại, lo tuyển cho nhiều sinh 
viên vào học vì học phí gần như là nguồn thu duy nhất trước khi lo thực 
hiện sứ mệnh và các giá trị cốt lõi của trường. Ở đâu giáo dục mà chỉ lo 
kiếm sống thì ở đó khó có nền giáo dục tử tế, khó nói đến chất lượng, ở 
đâu làm khoa học mà để kiếm tiền, để làm giàu thì ở đó khó có nền khoa 
học công nghệ chân chính, khó có liêm chính học thuật. Nếu nhìn nhận tự 
chủ tài chính một cách méo mó và thiển cận, thì sẽ tạo ra làn sóng “kinh 
doanh hóa” các trường đại học, nghĩa là những người điều hành trường 
đại học đặt ưu tiên tài chính lên hàng đầu, nên họ tìm mọi cách để tăng thu 
và tiết kiệm tối đa chi phí đào tạo, tìm mọi cách thức để “giáo dục với giá 
rẻ”. Lãnh đạo các trường này không ngại ngần yêu cầu giảng viên phải 
chấm điểm cao hơn, thiết kế khóa học dễ hơn, giảm bớt thực hành, thực 
tập, hạn chế tối đa việc đánh trượt sinh viên, v.v...  Kinh doanh hóa đào tạo 
như thế thì lấy đâu ra chất lượng, lấy đâu ra người tài? 
Đồng thời, việc đầu tư cho các trường tự chủ cũng phải tường minh. Hiện 
nay chúng ta đang thấy một thực trạng là tự chủ hay không tự chủ không 
hơn gì nhau về mặt đầu tư của nhà nước, chỉ thấy tự chủ bị thua thiệt vì bị 
cắt ngay lập tức các khoản chi thường xuyên. Dù muốn dù không thì cũng 



đã đến lúc có các chỉ số về đầu tư tường minh, dựa chủ yếu vào các tiêu 
chí KPIs mà các trường đại học đạt được. Ví dụ, hiện nay chúng ta chưa 
biết rõ cơ sở khoa học của việc đầu tư cho trường đại học A cả ngàn tỉ 
đồng với một trong những đầu ra là 200 công bố trên các tạp chí Q1, còn ít 
bằng phát minh hay sáng chế; trong khi đó, có trường không nhận ngân 
sách nhà nước nhưng cũng có cả trăm công bố trên trên các tạp chí Q1, 
và đều đặn có một vài phát minh, sáng chế được quốc tế thừa nhận. 
Tôi vẫn còn băn khoăn là, hình như ở các nước có nền giáo dục đại học 
phát triển, các trường đại học tự chủ thực chất là các trường tự trị đại học 
mà ở đó họ chỉ cần cam kết: Không vi phạm hình sự, không tham nhũng, 
không vi phạm liêm chính học thuật, không làm thất thoát hay suy giảm tài 
sản công, và bảo đảm hoạt động của nhà trường hiệu quả và bền vững. 
Một khi đại học làm đúng như vậy, không một cơ quan nhà nước hay tư 
nhân nào can thiệp vào các hoạt động của nhà trường. 
Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi! □ 
Thu Quỳnh thực hiện 
Cần phải có đánh giá các chính sách tự chủ đại học hiện nay đang tác 
động như thế nào tới các trường thí điểm tự chủ theo Nghị quyết 
77 [2] trong giai đoạn đầu.  
Thực ra, 6 trường ‘thí điểm’ đầu tiên (Trường Đại học Kinh tế quốc dân, 
Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương, Học viện Nông 
nghiệp, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tôn Đức 
Thắng) đều là các trường ‘mạnh’ về đào tạo, nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ, hoặc là các trường có nguồn thu học phí chủ động 
và đủ lớn, có thế mạnh có thể liên kết với doanh nghiệp, và hợp tác quốc 
tế; nên cần phải phân tích để biết được các chính sách về tự chủ đã tạo 
điều kiện cho họ phát triển đến đâu, những thành quả nào có được là nhờ 
tự chủ, những thành tựu nào không phải do tự chủ... Việc đánh giá này 
phải do các cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập tiến hành, từ đó rút ra các 
bài học cho việc hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện tự chủ đại 
học trên quy mô lớn hơn. Cũng xin nói thêm là, nên chăng nhà nước chọn 
các đại học quốc gia, đại học vùng, là các đại học rường cột của hệ thống 
giáo dục đại học của đất nước, để tiến hành thí điểm tự chủ trước; từ đó, 
với các bài học thu được từ quá trình ‘thí điểm’ này, mở rộng dần sang các 
trường đại học khác, thì có lẽ tiến trình tự chủ đại học đã thu được nhiều 
thành tựu nổi bật hơn. 
Nguồn: https://tiasang.com.vn/-dien-dan/Tu-chu-dai-hoc-Con-duong-gap-
ghenh-25512 
 
 



4. Chỉ còn 2 loại hợp đồng lao động từ ngày 1/1/2021 
Từ ngày 1/1/2021, hợp đồng lao động chỉ được giao kết theo một 
trong hai loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp 
đồng lao động xác định thời hạn. 
Căn cứ quy định tại Bộ luật lao động (BLLĐ) 2019 thì từ ngày 1-1-
2021, hợp đồng lao động (HĐLĐ) phải được giao kết theo một trong 2 loại 
sau đây: 
1. HĐLĐ không xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên không 
xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. 
2. HĐLĐ xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời 
hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 
36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng. 
Khi HĐLĐ xác định thời hạn hết hạn mà NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì thực 
hiện như sau: 
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, hai bên phải ký kết 
HĐLĐ mới; trong thời gian chưa ký kết HĐLĐ mới thì quyền, nghĩa vụ và 
lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết. 
- Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày HĐLĐ hết hạn mà hai bên không ký 
kết HĐLĐ mới thì HĐLĐ xác định thời hạn đã giao kết trở thành HĐLĐ 
không xác định thời hạn. 
- Trường hợp hai bên ký kết HĐLĐ mới là HĐLĐ xác định thời hạn thì cũng 
chỉ được ký thêm 1 lần, sau đó nếu NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký 
kết HĐLĐ  không xác định thời hạn, trừ các trường hợp sau: 
+ HĐLĐ đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn 
nhà nước 
+ HĐLĐ đối với NLĐ cao tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 149 BLLĐ 
2019. 
+ HĐLĐ đối với NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Giấy phép lao 
động theo quy định tại Khoản 2 Điều 151 BLLĐ 2019. 
+ Trường hợp phải gia hạn HĐLĐ đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho NLĐ là 
thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở đang trong 
nhiệm kỳ mà hết hạn HĐLĐ theo quy định tại Khoản 4 Điều 177 của Bộ 
luật này. 
Như vậy: Từ ngày 1-1-2021 sẽ chỉ còn 02 loại HĐLĐ thay vì 03 loại như 
quy định hiện nay tại Bộ luật lao động 2012. 
Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh/tu-ngay-1-1-
2021-con-2-loai-hop-dong-lao-dong-675611.html 



5. NÓNG: Công chức, viên chức mất việc ngay nếu 
phạm các lỗi sau 
Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian điều trị bệnh hiểm 
nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức; bị ốm nặng đang điều trị 
nội trú tại bệnh viện thì chưa xem xét xử lý kỷ luật. 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán 
bộ, công chức, viên chức. 
Đối với công chức 
1. Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với công chức giữ chức 
vụ lãnh đạo, quản lý hoặc hạ bậc lương đối với công chức không giữ chức 
vụ lãnh đạo, quản lý mà tái phạm; 
2. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc 
một trong các trường hợp sau: 
+ Vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức; 
quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công 
chức; kỷ luật lao động; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 
+ Lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi; có thái độ hách dịch, cửa 
quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 
nhân trong thi hành công vụ; xác nhận hoặc cấp giấy tờ pháp lý cho người 
không đủ điều kiện; 
+ Không chấp hành quyết định điều động, phân công công tác của cấp có 
thẩm quyền; không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính 
đáng; gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; 
+ Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, 
chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 
+ Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; 
+ Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; 
+ Vi phạm quy định về quy chế tập trung dân chủ, quy định về tuyên 
truyền, phát ngôn, quy định về bảo vệ chính trị nội bộ; 
+ Vi phạm quy định của pháp luật về: đầu tư, xây dựng; đất đai, tài nguyên 
môi trường; tài chính, kế toán, ngân hàng, quản lý, sử dụng tài sản công 
trong quá trình thực thi công vụ; 
+ Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân 
số, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của 
pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức. 



3. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc 
không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị; 
4. Nghiện ma túy; đối với trường hợp này phải có kết luận của cơ sở y tế 
hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền; 
5. Ngoài các trường hợp nêu trên, hình thức kỷ luật buộc thôi việc còn 
được áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi 
vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các 
trường hợp sau:  
+ Không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành 
theo sự phân công. 
+ Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm 
pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp 
ngăn chặn. 
Đối với viên chức 
1. Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với viên chức quản lý 
hoặc cảnh cáo đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý mà tái phạm; 
2. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc 
một trong các trường hợp sau: 
+ Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức 
nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, 
đã được cấp có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản; 
+ Vi phạm quy định của pháp luật về: thực hiện chức trách, nhiệm vụ của 
viên chức; kỷ luật lao động; quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị 
sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản; 
+ Lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi; có thái độ hách dịch, cửa 
quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân trong quá trình thực 
hiện công việc, nhiệm vụ được giao; xác nhận hoặc cấp giấy tờ pháp lý 
cho người không đủ điều kiện; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của 
người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp. 
+ Không chấp hành quyết định phân công công tác của cấp có thẩm 
quyền; không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính 
đáng; gây mất đoàn kết trong đơn vị; 
+ Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, 
chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 
+ Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 
+ Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 



+ Vi phạm quy định của pháp luật về: đầu tư, xây dựng; đất đai, tài nguyên 
môi trường; tài chính, kế toán, ngân hàng; quản lý, sử dụng tài sản công 
trong quá trình hoạt động nghề nghiệp; 
+ Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân 
số, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của 
pháp luật liên quan đến viên chức. 
3. Viên chức quản lý có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm 
trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp: 
+ Viên chức quản lý không thực hiện đúng trách nhiệm, để viên chức thuộc 
quyền quản lý vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng trong khi thực 
hiện hoạt động nghề nghiệp. 
+ Viên chức quản lý không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo 
sự phân công mà không có lý do chính đáng. 
4. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận gia hoặc 
không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị; 
5. Nghiện ma túy; đối với trường hợp này phải có xác nhận của cơ sở y tế 
hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền. 
Chưa xem xét xử lý kỷ luật đối với các trường hợp: 
- Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian nghỉ hàng năm, nghỉ 
theo chế độ, nghỉ việc riêng được cấp có thẩm quyền cho phép. 
- Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian điều trị bệnh hiểm 
nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức; bị ốm nặng đang điều trị nội trú 
tại bệnh viện có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.  
- Cán bộ, công chức, viên chức là nữ giới đang trong thời gian mang thai, 
nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi hoặc cán bộ, công chức, 
viên chức là nam giới (trong trường hợp vợ chết hoặc vì lý do khách quan, 
bất khả kháng khác) đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. 
- Cán bộ, công chức, viên chức đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam chờ kết 
luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi 
phạm pháp luật, trừ trường hợp theo quyết định của cấp có thẩm quyền. 
Được miễn xử lý kỷ luật nếu: 
- Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi 
dân sự khi có hành vi vi phạm. 
- Phải chấp hành quyết định của cấp trên theo quy định tại khoản 5 Điều 9 
Luật Cán bộ, công chức. 



- Được cấp có thẩm quyền xác nhận vi phạm trong tình thế cấp thiết, do sự 
kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật 
Dân sự khi thi hành công vụ. 
- Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm đến mức bị xử lý | kỷ 
luật nhưng đã qua đời. 
Nghị định 112/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20-9-2020 và bãi bỏ Nghị 
định 34/2011/NĐ-CP ngày 17-5-2011. 
Nguồn: https://nld.com.vn/cong-doan/nong-cong-chuc-vien-chuc-mat-viec-
ngay-neu-pham-cac-loi-sau-20200922081159321.htm 
 

6. Mắc kẹt giữa 'rừng' văn bản, tháo cái này lại vướng 
cái khác 
Luật chồng luật, quy định nọ “đá” quy định kia khiến nhiều hoạt động 
lâm cảnh bế tắc. Không phải chỉ doanh nghiệp, người dân “chịu 
trận”, cơ quan nhà nước cũng không thoát khỏi những thủ tục rườm 
rà do chính mình tạo ra. 
Tắc giải ngân vốn 
Ngày 2/10/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định thành lập 
Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC). Ngay khi đó, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư cũng lên kế hoạch xây dựng Trung tâm này ở Khu công nghệ cao 
Hòa Lạc bằng nguồn vốn xã hội hóa, tức kêu gọi tư nhân trong và ngoài 
nước. Mục đích hướng đến là mong muốn các tập đoàn, doanh nghiệp 
công nghệ lớn, cũng như cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo 
đầu tư và thiết lập văn phòng tại NIC. 
Thế nhưng, trong cuộc họp gần đây, một lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
đã nhắc đến câu chuyện xây dựng trung tâm này như một minh chứng cho 
việc “tắc” giải ngân vốn đầu tư. 
Vị này kể: "Chúng tôi không sử dụng một đồng ngân sách nào, không dám 
sử dụng vì chúng tôi biết dùng tiền nhà nước để xây trung tâm này thì 
không dùng được do bị áp định mức, tiêu chuẩn, nguyên tắc cũ". 
“Tôi đã phải vận động trong và ngoài nước được 40-50 triệu USD. Nhưng 
riêng về thủ tục chúng tôi làm 1,5 năm nay chưa xong. Đây còn không phải 
tiền nhà nước”, ông kể. 
Vị lãnh đạo này cũng nhận thấy nghịch lý khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư là nơi 
soạn thảo ra Luật Đầu tư công, các quy định hướng dẫn luật. Nhưng đến 
khi chính Bộ muốn tiêu tiền mà không tiêu được. Cảm giác này khiến vị 
lãnh đạo thấy “rất bực bội”. 



Ông không ít lần nói với cấp dưới: Bộ xây dựng Luật, tiền đi xin ở bên 
ngoài, không phải tiền nhà nước mà không tiêu được thì không hiểu làm 
thế nào. Lý do là luật này bị chi phối bởi nhiều luật khác, thành một hệ 
thống rối rắm đến mức “tháo không tháo được, tháo cái này lại vướng cái 
khác”. 
Kể câu chuyện này để thấy, không phải chỉ doanh nghiệp, người dân, mà 
cả cơ quan nhà nước cũng trở thành “nạn nhân” của chính các "rừng luật" 
không rõ ràng mà họ tạo ra. Đó cũng là một phần lý do khiến giải ngân vốn 
đầu tư công luôn được hối thúc từng ngày, từng tháng vẫn không cải thiện 
được là bao. 
Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thanh toán vốn đầu tư phát 
triển nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) và vốn trái phiếu Chính phủ 8 
tháng năm 2019, Bộ Tài chính cho biết, ước thanh toán vốn đầu tư phát 
triển nguồn ngân sách nhà nước 8 tháng là hơn 161.286 tỷ đồng, đạt 
37,92% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt 41,39% so với kế hoạch Thủ 
tướng Chính phủ giao. 
Theo đó, kết quả giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng năm 2019 thấp hơn so 
với cùng kỳ năm 2018 (cùng kỳ năm 2018, giải ngân 8 tháng đạt 44,24% 
kế hoạch Quốc hội giao và 45,57% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). 
Còn ở phía doanh nghiệp, cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư 
nhân, vẫn đang bị một rừng luật “bó buộc tay chân”. 
Có doanh nghiệp kể rằng: Khi đầu tư một dự án du lịch, họ được địa 
phương cho hưởng ưu đãi vì đầu tư vào địa bàn khó khăn. Ưu đãi này 
được ghi trong giấy chứng nhận đầu tư. Thế nhưng, vài năm sau, khi dự 
án đang hoạt động trơn tru thì ngành thuế “bác” ưu đãi, đòi truy thu gần 
chục tỷ đồng. Sau nhiều văn bản qua lại, địa phương khẳng định doanh 
nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi. Vậy nhưng Cục thuế lại có ý kiến 
ngược lại. Cuối cùng, doanh nghiệp đành kiện Cục thuế ra tòa để phân xử. 
Phát quang “rừng văn bản" để làm nên đường cao tốc 
Những mâu thuẫn, chồng chéo, “mỗi nơi hiểu một kiểu” liên quan đến thi 
hành các văn bản pháp luật là chuyện đã diễn ra và được nhận diện từ lâu. 
Hồi tháng 2 năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã phải ra quyết định thành lập 
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp 
luật. Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Tổ trưởng Tổ công tác. 
Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ rà soát các quy định của pháp luật mâu 
thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm 
hãm sự phát triển; kiến nghị sửa đổi, bổ sung để giải phóng nguồn lực tạo 
điều kiện cho sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. 



Ngày 17/9, tại Phiên họp thứ 48, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày báo cáo Kết quả rà soát văn 
bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước. 
Tổng số văn bản đã được các bộ, cơ quan ngang bộ, Nhóm rà soát của Tổ 
công tác rà soát là 8.779 văn bản (bao gồm: 249 bộ luật, luật; 43 nghị 
quyết của Quốc hội; 44 pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội; 1163 nghị định của Chính phủ; 866 quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ; 6414 văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ). 
Kết quả bước đầu phản ánh một thực tế hệ thống pháp luật vẫn còn cồng 
kềnh, phức tạp với số lượng lớn văn bản dưới luật, nhất là văn bản của 
các bộ, cơ quan ngang bộ. Một số quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn; 
tính khả thi, tính dự báo chưa cao, ảnh hưởng đến tính ổn định của hệ 
thống pháp luật. Một số quy định chưa đáp ứng yêu cầu “chính xác, phổ 
thông, cách diễn đạt phải rõ ràng, dễ hiểu” dẫn đến việc hiểu, áp dụng 
không thống nhất. 
Những kết quả rà soát đó cho thấy, người dân, doanh nghiệp và cả cơ 
quan nhà nước đang bị “bủa vây” bởi khối lượng khổng lồ các văn bản. 
Nếu không “phát quang” rừng luật này, sẽ tạo cơ hội cho tham nhũng, hối 
lộ, “chi phí dưới gầm bàn”. Mặt khác, điều này cũng khiến những người 
thực thi phải chịu các rủi ro pháp lý, dẫn đến tình trạng “ngồi im không làm 
gì” đã và đang diễn ra ở một số bộ phận quan chức và công chức. Đó là 
nguyên nhân kìm hãm sự phát triển, không tiếp thêm được “nhiên liệu” cho 
cỗ máy tăng trưởng vận hành. 
Một môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, một môi trường làm việc chỉ 
được đánh giá cao khi có hệ thống pháp luật rõ ràng và thông thoáng 
giống như những con đường cao tốc. Còn ngược lại, tất cả sẽ chỉ tạo 
thành những con đường ngoằn ngoèo với nhiều đường mòn, lối mở và dễ 
xảy ra tai nạn cho những ai đi trên con đường đó. 
Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/mac-ket-giua-rung-van-
ban-thao-cai-nay-lai-vuong-cai-khac-674765.html 
 

7. Dịch vụ chữ ký số MobiCA: Tiện lợi, tin cậy, an toàn 
bảo mật 
Dịch vụ chữ ký số của MobiFone mang đến sự tiện lợi và tin cậy với 
mọi quý khách như tính bảo mật cao, tính xác thực cao, có thể sử 
dụng ngay trên thiết bị di động. 
Dịch vụ Chữ ký số được đưa vào sử dụng ở nước ta từ năm 2009. 



Theo báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 
2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành, việc ứng dụng chữ ký số 
trong cơ quan nhà nước và dịch vụ chữ ký số công cộng dành cho nhóm 
khách hàng là cá nhân, doanh nghiệptăng trưởng mạnh mẽ những năm 
qua.   
Số liệu của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia cho thấy, số lượng 
chứng thư số công cộng đang hoạt động (năm 2019) đạt khoảng 1,27 triệu 
chứng thư (cấp cho doanh nghiệp, người dân), tăng 21%. Chứng thư số 
chuyên dùng Chính phủ đang hoạt động khoảng 220.000 chứng thư số 
(cấp cho cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức), tăng khoảng 67%. 
Thời gian gần đây, dịch vụ chữ ký số càng phát triển mạnh mẽ trong bối 
cảnh chuyển đổi số với việc đẩy mạnh Chính phủ điện tử và thúc đẩy 
nền kinh tế số. Đại dịch COVID-19 như thêm đòn bẩy, thúc đẩy mạnh mẽ 
hơn nữa giao dịch điện tử. Dịch vụ chữ ký số giúp tổ chức, doanh nghiệp, 
cá nhân tiết kiệm thời gian giao dịch, nhanh chóng hiệu quả, tiết kiệm chi 
phí đi lại. 
Đại diện Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam VNISA chia sẻ, chữ ký số là 
công nghệ đi đầu trong xác thực và giao dịch an toàn điện tử, là nền móng 
giúp thúc đẩy các dịch vụ công trực tuyến, đem lại nhiều thuận lợi cho nhà 
nước, doanh nghiệp và người dân. 
Nắm bắt được nhu cầu gia tăng mạnh mẽ trong lĩnh vực này, Tổng công ty 
Viễn thông MobiFone đã cho ra mắt hai dòng sản phẩm chuyên biệt cho 
hai nhóm khách hàng là khối các cơ quan nhà nước và khối doanh nghiệp, 
cá nhân. 
Với khối các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, 
MobiFone hợp tác với cơ quan chức năng về bảo mật của nhà nước, cho 
ra đời dịch vụ chữ ký số thông qua SIM PKI. Với nhóm khách hàng là 
doanh nghiệp, cá nhân, MobiFone cho ra đời dịch vụ MobiCA. 
Là đơn vị đi sau, MobiFone học hỏi được nhiều kinh nghiệm, thêm đội ngũ 
nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao cùng kinh nghiệm quản lý 
chuyên nghiệp của nhà mạng lâu đời nhất Việt Nam, MobiFone đã tạo 
được dòng sản phẩm chữ ký số với rất nhiều tính năng ưu việt, đáp ứng 
nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về tính tiện lợi cũng như độ tin 
cậy. 
Ông Dư Thái Hùng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin của 
MobiFone chia sẻ: “Sự tin cậy và sự tiện lợi là hai vấn đề mà khách hàng 
sử dụng quan tâm nhất. Vì vậy, sản phẩm của MobiFone luôn hướng tới 
mục tiêu tối ưu hóa sự tiện lợi và nâng cao độ tin cậy. Bên cạnh đó, đội 
ngũ chăm sóc khách hàng của MobiFone cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ khách 
hàng một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất”. 



Hệ thống của MobiFone cung cấp dịch vụ chữ ký số, xác thực điện tử và 
mã hoá giao dịch cho khách hàng, ký số trên USB Token và ký số qua SIM 
PKI cho các giao dịch điện tử, hóa đơn hoặc các tài liệu điện tử khác. Sản 
phẩm có tính bảo mật cao, tính xác thực cao, khách hàng có thể sử dụng 
mọi lúc, mọi nơi ngay trên thiết bị di động. Đặc biệt sản phẩm có khả năng 
tương thích với mọi dòng máy điện thoại để phục vụ nhiều nhóm khách 
hàng. 
Sau một thời gian đưa vào ứng dụng, sản phẩm SIM PKI và MobiCA của 
MobiFone được ứng dụng trong các thủ tục hành chính công như làm thủ 
tục khai sinh, khai tử, cấp các loại giấy tờ và chứng chỉ, khai báo hải quan 
điện tử, thuế điện tử; hệ thống nộp hồ sơ xin phép ở các lĩnh vực xuất bản, 
xây dựng, y tế, giáo dục. Nhóm khách hàng doanh nghiệp và cá nhân cũng 
tìm đến sản phẩm để phục vụ cho nhiều giao dịch điện tử. SIM PKI của 
MobiFone đã được tin tưởng lựa chọn cho nhiều đơn vị hành chính, sự 
nghiệp của nhà nước, nhiều khách hàng quan trọng của MobiFone sử 
dụng các sản phẩm SIM PKI là cấp lãnh đạo, quản lý các Bộ, ngành quan 
trọng như Bộ TT&TT và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. 
Anh Trần Thành Đạt, khách hàng sử dụng chữ ký số của MobiCA chia sẻ: 
“Mình dùng nhà mạng MobiFone gần 20 năm nay, rất hài lòng về cách 
chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Vì thế khi chuyển sang dùng chữ ký 
số cho doanh nghiệp, mình cũng lựa chọn MobiCA, thấy khá hài lòng và tin 
tưởng”. 
Nguồn: https://baodautu.vn/dich-vu-chu-ky-so-mobica-tien-loi-tin-cay-an-
toan-bao-mat-d129935.html 
 

8. Hàng loạt kiến nghị “gỡ vướng” cho điện mặt trời 
mái nhà 
Hàng loạt đề xuất, kiến nghị đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) tập hợp gửi tới Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công 
Thương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần phát triển 
điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN). 
Trong cuối tháng 7 và nửa đầu tháng 8 vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVN) đã liên tục có 2 văn bản gửi Bộ Công Thương, Cục Điện lực và 
Năng lượng tái tạo đề nghị hướng dẫn xử lý vướng mắc về việc phân biệt 
giữa hệ thống ĐMTMN và điện mặt trời nối lưới để tạo điều kiện thuận lợi 
trong việc xác định giá mua bán điện đối với các hệ thống điện mặt trời 
theo đúng Quyết định 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
Hướng dẫn chưa cụ thể, lúng túng trong việc áp dụng 



EVN cho biết, một trong những vướng mắc lớn hiện nay cần được tháo gỡ 
là định nghĩa về công trình xây dựng và cơ sở để xác định là loại hình điện 
mặt trời mái nhà (ĐMTMN) và điện mặt trời nối lưới. Cụ thể, trường hợp 
các công trình xây dựng dân dụng, nhà xưởng có sẵn (trụ sở, nhà máy, 
trường học, trung tâm thương mại, khu công nghiệp…) thì đảm bảo quy 
định tại Quyết định 13/2020/QĐ-TTg. Tuy nhiên, hiện nay nhiều dự án điện 
mặt trời có công suất dưới 1 MW thực hiện theo mô hình trang trại nông 
nghiệp thì cơ sở để xác định có phải là ĐMTMN chưa rõ ràng và chưa có 
hướng dẫn cụ thể từ các cơ quan chức năng. 
Việc xác định “tấm pin quang điện lắp đặt trên mái nhà” theo Quyết định 
13/2020/QĐ-TTg cũng gặp khó khăn do hình thức “mái nhà” rất đa dạng về 
hình thức tấm mái, cách thức lợp mái (trên, dưới xà gồ…) trong khi các 
quy định để xác định thế nào là mái nhà chưa cụ thể. 
Trong khi đó, nhiều dự án lắp đặt trên khung giá đỡ nằm trên đất vườn, đất 
nông nghiệp theo mô hình kinh tế trang trại, có mục đích chính là để sản 
xuất điện mặt trời nhằm hưởng giá bán điện dành cho ĐMTMN. Một số 
công trình dùng chính tấm pin làm mái che và lắp đặt cách nhau một 
khoảng hở để lấy ánh sáng cho phù hợp với vật nuôi, cây trồng bên dưới, 
sau đó có lắp bổ sung các tấm lợp bên dưới xà gồ để được công nhận là 
ĐMTMN. 
EVN cho rằng những hướng dẫn để xác định là dự án ĐMTMN chưa rõ 
ràng, cụ thể nên các Tổng công ty Điện lực, Công ty Điện lực rất khó khăn 
trong việc xác định để áp dụng đúng giá mua bán điện theo Quyết định 
13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
Dẫn ra vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện trong thực tế có một 
số hệ thống ĐMTMN được đầu tư theo cụm có tổng công suất trên 1 MW 
(mỗi dự án dưới 1 MW) tại cùng một địa điểm (trên cùng một mảnh đất 
hoặc mái nhà khu công nghiệp) của một chủ đầu tư và đấu nối tại một 
điểm hoặc nhiều điểm, EVN cho biết còn lúng túng trong việc xác định 
trường hợp này có được xem là ĐMTMN để ký hợp đồng mua bán điện với 
chủ đầu tư không và có cần Giấy phép hoạt động điện lực không? 
Trong trường hợp một chủ đầu tư có nhu cầu mua lại cụm hệ thống 
ĐMTMN nằm liền kề nhau trên cùng mảnh đất, có tổng công suất trên 1 
MW, sau khi chuyển nhượng, chủ đầu tư có phải bổ sung Giấy phép hoạt 
động điện lực không? 
Đối với trường hợp chủ đầu tư tận dụng mái nhà của văn phòng làm việc, 
nhà điều hành, nhà bếp, nhà nghỉ, nhà để xe của nhân viên, nhà xưởng, 
nhà kho chứa vật liệu,… trong khuôn viên dự án ĐMT, nhà máy thủy điện, 
nhiệt điện để đầu tư năng lượng mặt trời mái nhà và đề nghị lắp công tơ 



riêng, ký hợp đồng mua điện cho các phần lắp thêm như hệ thống ĐMTMN 
có được thực hiện mua bán điện riêng không? 
Đó còn là những lúng túng trong việc xác định kinh doanh bán điện mặt trời 
có thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện? và cần phải làm 
thủ tục bổ sung đăng ký ngành nghề kinh doanh theo quy định Luật Đầu tư 
hiện hành hay không? 
EVN cũng nêu lên thực tế quy định khác nhau của các địa phương về quản 
lý thuế, hóa đơn với các đối tượng không phải doanh nghiệp như hộ dân, 
công sở, trường học; về quản lý xây dựng, đất đai… cũng gây lúng túng 
cho các Công ty Điện lực khi thực hiện các hướng dẫn về ĐMTMN. 
Nhiều vướng mắc về kỹ thuật 
EVN cho biết tại Thông tư 39/2015/TT-BCT và Thông tư 30/2019/TT-BCT 
chỉ quy định yêu cầu kỹ thuật đối với nhà máy điện mặt trời đấu nối lưới 
điện trung áp trở lên và hệ thống điện mặt trời đấu nối lưới điện hạ áp, 
chưa có quy định yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống ĐMTMN đấu nối lưới 
điện trung áp. Đồng thời chỉ ra nếu các hệ thống ĐMTMN đấu nối lưới điện 
trung áp phải áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với nhà máy điện mặt trời đấu 
nối vào lưới điện trung áp trở lên theo các Thông tư này thì sẽ không khả 
thi và rất khó khăn cho chủ đầu tư. 
Trong văn bản gửi Bộ Công Thương, EVN nêu rõ, hiện nay chưa có quy 
định của cơ quan quản lý nhà nước về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các vật 
tư thiết bị của hệ thống ĐMT để đảm bảo hiệu suất, chất lượng điện năng 
cũng như quy chuẩn về an toàn cho công trình xây dựng, phòng chống 
cháy nổ cho hệ thống ĐMTMN. 
Ngoài ra cũng chưa có quy định cụ thể về lắp đặt thiết bị đóng cắt, thiết bị 
bảo vệ, nối đất, chống sét cho công trình, điều khoản giám sát, 
ngừng,giảm công suất phát của dự án ĐMTMN theo lệnh của chỉ huy điều 
độ trong trường hợp sự cố hoặc quá tải lưới điện. 
Kiến nghị “gỡ vướng” 
Để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam, nhất là đối với điện 
mặt trời mái nhà, EVN kiến nghị và đề xuất Bộ Công Thương xem xét, 
hướng dẫn các tiêu chí xác định cụ thể để phân biệt giữa hệ thống điện 
mặt trời mái nhà và hệ thống điện mặt trời nối lưới, tạo điều kiện thuận lợi 
trong việc xác định giá mua bán điện đối với các hệ thống điện mặt trời 
theo đúng Quyết định 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
Kiến nghị các hệ thống điện mặt trời công suất đến 1 MW, đấu nối vào cấp 
điện áp dưới 35 kV có các tấm pin mặt trời lắp trên hệ thống khung giá đỡ 
(có mái hoặc không có mái), lắp đặt một phần trên mái nhà, một phần trên 
đất; các hệ thống điện mặt trời lắp trên mái nhà xưởng trong Khu công 
nghiệp vừa mua điện của EVN để sử dụng vừa bán điện lên lưới của EVN 



qua máy biến áp 110 kV được ghi nhận là ĐMTMN để khuyến khích tất cả 
các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, phát triển ĐMTMN và EVN sẽ thực 
hiện ký hợp đồng, thanh toán tiền mua điện cho các chủ đầu tư theo Quyết 
định 13/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
Đối với mô hình trang trại nông nghiệp kết hợp điện mặt trời với công suất 
≤ 01 MW thì được công nhận là ĐMTMN. 
EVN cũng đề nghị Bộ Công Thương hướng dẫn thủ tục, trình tự thực hiện 
lắp đặt, thoả thuận đấu nối,nghiệm thu an toàn, phòng chống cháy nổ, bảo 
vệ môi trường  đối với các trường hợp trang trại nông nghiệp có lắp đặt 
điện mặt trời với tổng công suất trên 1 MW. 
Kiến nghị cho phép Tổng Công ty Điện lực, Công ty Điện lực chỉ thỏa thuận 
đấu nối và ký hợp đồng mua bán điện đối với các hệ thống ĐMTMN mà 
không gây quá tải trạm biến áp 110 kV khu vực. Cùng với đó cần bổ sung 
quy định yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống ĐMTMN đấu nối lưới điện trung 
áp trong các Thông tư 39/2015/TT-BCT và Thông tư 30/2019/TT-BCT cho 
phù hợp với thực tế, bảo đảm khả thi cho các chủ đầu tư. 
Những vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của các chủ đầu tư ĐMTMN và 
EVN cần  sớm được Bộ Công Thương giải quyết, hướng dẫn cụ thể để có 
thể góp phần tăng cường huy động nguồn điện trong giai đoạn tới, phù 
hợp với chủ trương khuyến khích của Chính phủ về phát triển năng lượng 
tái tạo. 
Nguồn: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Hang-loat-kien-nghi-go-vuong-cho-
dien-mat-troi-mai-nha/408296.vgp 
 

9. Chưa chấp nhận các loại tiền ảo tại Việt Nam  
Việc sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo như là một loại tài sản 
tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân và không được pháp luật bảo 
vệ. Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) không chấp nhận 
các loại tiền ảo là tiền tệ cũng như là phương tiện thanh toán hợp 
pháp tại Việt Nam. 
Ông Nghiêm Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN) cho biết 
thông tin trên về vấn đề tiền ảo tại cuộc họp báo của NHNN ngày 22/9.  
Ông Sơn phân tích, trên thực tế vẫn còn có doanh nghiệp thực hiện huy 
động vốn bằng tiền ảo thời gian qua. Việc sở hữu, mua bán, sử dụng các 
loại tiền ảo như là một loại tài sản tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân và 
không được pháp luật bảo vệ.  
NHNN khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không nên đầu tư, nắm giữ, thực 
hiện các giao dịch liên quan đến các loại tiền ảo.  



Đại diện NHNN cho hay, từ năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết 
định giao Bộ Tư pháp xây dựng đề án và tham mưu cho Chính phủ hoàn 
thiện khung khổ pháp lý trong vấn đề tiền ảo, tiền mã hóa. Sau đó, Bộ Tư 
pháp đã hoàn thành đề án, trình Chính phủ. Chính phủ đã giao cho Bộ Tài 
chính làm đầu mối triển khai nghiên cứu và xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật về tài sản ảo, tiền ảo. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã trình 
Chính phủ ban hành Nghị định 80/2016/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định 101/2014/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt.  
Trong số đó, bổ sung quy định về phương tiện thanh toán hợp pháp tại 
Việt Nam (không bao gồm bitcoin và các loại tiền ảo) và bổ sung quy định 
cấm phát hành, cung ứng, sử dụng phương tiện thanh toán không hợp 
pháp (như bitcoin và các loại tiền ảo tương tự).  
Trước đó, NHNN cũng nhấn mạnh, việc sử dụng các loại tiền ảo làm 
phương tiện thanh toán không được pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Các tổ 
chức tín dụng (TCTD) không được phép sử dụng các loại tiền ảo như một 
loại tiền tệ hoặc phương tiện thanh toán khi cung ứng dịch vụ cho khách 
hàng.  
Bộ Tài chính cũng vừa có quyết định thành lập Tổ nghiên cứu về tài sản 
ảo, tiền ảo, có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các nội dung chính sách, cơ 
chế quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính có liên quan đến 
tài sản ảo, tiền ảo. 
Liên quan tới các hoạt động khác trong lĩnh vực thanh toán, ông Nghiêm 
Thanh Sơn cho biết, trong Quý III năm 2020, dưới sự chỉ đạo của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã cùng với các Bộ, ngành, các cơ 
quan liên quan tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thúc đẩy hoạt 
động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) với những sản phẩm dịch 
vụ thanh toán tiện ích cùng nhiều chương trình ưu đãi, hỗ trợ thiết thực đã 
tạo thuận lợi và khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng nhiều hơn 
các dịch vụ TTKDTM, góp phần hạn chế tiếp xúc, ngăn ngừa nguy cơ lây 
nhiễm dịch bệnh trong bối cảnh dịch COVID-19 vừa qua. 
Về khuôn khổ pháp lý và chính sách trong hoạt động thanh toán, NHNN 
đang tiếp tục hoàn thiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi ứng dụng công nghệ 
mới, hiện đại như: trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế các Nghị 
định về TTKDTM; Chính phủ về Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về cơ 
chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động Fintech trong lĩnh vực ngân hàng 
(đã gửi lấy ý kiến các bộ, ngành và đăng tải lấy ý kiến rộng rãi trên trang 
thông tin điện tử của Chính phủ và NHNN); xây dựng các đề án 
TTKDTM… 
Trong 7 tháng đầu năm 2020, tổng số lượng giao dịch qua Hệ thống Thanh 
toán Điện tử liên ngân hàng (TTĐTLNH) đạt 82,2 triệu món, giá trị đạt 59,1 



triệu tỷ đồng (tăng 13,61% về giá trị giao dịch so với cùng kỳ năm 2019). 
Hệ thống chuyển mạch bù trừ các giao dịch bán lẻ đạt 606,3 triệu món và 
đạt 4,9 triệu tỷ đồng (tăng 74,07% về số lượng và tăng 106,9% về giá trị so 
với cùng kỳ năm 2019). Số lượng giao dịch thanh toán qua thẻ đạt gần 
205,6 triệu giao dịch với giá trị đạt gần 475,9 nghìn tỷ đồng (tăng tương 
ứng 29,7% và 15,8% so với cùng kỳ năm 2019); số lượng giao dịch thanh 
toán qua Internet đạt 240,9 triệu giao dịch với giá trị đạt 15,2 triệu tỷ đồng 
(tăng 39,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019); số lượng giao dịch thanh 
toán qua điện thoại di động đạt 574,4 triệu giao dịch với giá trị đạt 5,9 triệu 
tỷ đồng (tăng 184,2% về số lượng và 186,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 
2019).  
Thẻ ngân hàng tiếp tục phát triển, đến cuối tháng 7 năm 2020, số lượng 
thẻ đang lưu hành đạt mức 107,7 triệu thẻ (tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 
2019). Để đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, an ninh, độ an 
toàn và tăng thêm tiện ích sử dụng thẻ, NHNN đã và đang đôn đốc các 
đơn vị thực hiện đúng tiến độ Kế hoạch chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip 
tại Việt Nam; dự kiến đến cuối năm 2021, sẽ hoàn thành việc chuyển đổi 
sang thẻ chip đối với toàn bộ thẻ nội địa. 
Lãnh đạo Vụ Thanh toán (NHNN) cũng cho hay, thanh toán dịch vụ công 
tiếp tục được triển khai rộng rãi. Các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng 
dịch vụ trung gian thanh toán đang tích cực triển khai kết nối thanh toán 
trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công của các 
bộ, ngành, địa phương. Trong tháng 9/2020, Napas đã hoàn thành kết nối 
tới Cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó hoàn thành tích hợp 2 dịch vụ 
công đầu tiên là nộp thuế phí trước bạ ô tô xe máy và (nộp Bảo hiểm xã 
hội (chiếm trên 50% nhu cầu thanh toán dịch vụ công hiện tại) và tiếp tục 
mở rộng ra các dịch vụ khác trong thời gian tới. 
Ngoài ra, các TCTD tiếp tục triển khai nhiều chương trình miễn, giảm phí 
dịch vụ thanh toán trực tuyến nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị 
ảnh hưởng do COVID-19... 
Nguồn: http://baochinhphu.vn/Tai-chinh/Chua-chap-nhan-cac-loai-tien-ao-
tai-Viet-Nam/408307.vgp 
 

10. Giáo viên có còn phải in giáo án hay không? 
Có lẽ 99,999% giáo viên đều muốn được sử dụng giáo án điện tử, 
không cần phải in ra khi cán bộ quản lý thanh kiểm tra. 
Giáo án hay còn gọi là Kế hoạch bài dạy, là hồ sơ bắt buộc phải có của 
giáo viên. Những năm gần đây khi công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ 



vấn đề có nên in giáo án, hay sử dụng giáo án điện tử để cán bộ quản lý 
thanh kiểm tra đã được dư luận nói đến rất nhiều.  
Có lẽ 99,999% giáo viên đều muốn được sử dụng giáo án điện tử, không 
cần phải in ra khi cán bộ quản lý thanh kiểm tra.  
Những lãnh đạo cơ sở giáo dục có trình độ tin học thực sự, ứng dụng công 
nghệ thông tin trong điều hành và quản lý nhà trường tốt, thì giáo án điện 
tử đã được công nhận.  
Những lãnh đạo cơ sở giáo dục có trình độ tin học “nằm trên chứng chỉ”, 
giáo viên có đề xuất sử dụng giáo án điện tử thay thế giáo án giấy, sẽ có 
câu trả lời “Chưa có văn bản nào cho phép!”. 
Giáo viên Tiểu học có còn phải in giáo án (Kế hoạch bài dạy) hay 
không? 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT Điều lệ 
trường tiểu học Điều 21 Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT có ghi rõ: Hồ sơ 
quản lý hoạt động giáo dục 
2. Đối với giáo viên 
a) Kế hoạch bài dạy. 
b) Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ và theo dõi đánh giá kết quả 
học tập của học sinh. 
c) Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên chủ nhiệm). 
d) Sổ công tác Đội (đối với Tổng phụ trách Đội). 
3. Đối với tổ chuyên môn, tổ văn phòng: Sổ ghi chép nội dung các hoạt 
động của tổ. 
4. Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ứng dụng công nghệ thông tin 
trong công tác quản lý, dạy học được sử dụng hồ sơ điện tử thay thế hồ sơ 
giấy đảm bảo yêu cầu của công tác lưu trữ và có giá trị như hồ sơ giấy.  
Như vậy, từ năm học 2020 – 2021 giáo viên Tiểu học không cần phải in hồ 
sơ giáo án (Kế hoạch bài dạy) nộp cho lãnh đạo nhà trường khi được yêu 
cầu, chỉ cần nộp bản giáo án điện tử (Kế hoạch bài dạy điện tử) là được. 
Giáo viên Trung học có còn phải in giáo án (Kế hoạch bài dạy) hay 
không? 
Điều 21 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT có ghi rõ: Hệ thống hồ sơ quản lý 
hoạt động giáo dục trong nhà trường gồm: 
3. Đối với giáo viên: 
a) Kế hoạch giáo dục của giáo viên (theo năm học). 
b) Kế hoạch bài dạy (giáo án). 



c) Sổ theo dõi và đánh giá học sinh. 
d) Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp). 
4. Hồ sơ quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này dạng hồ sơ 
điện tử được sử dụng thay cho các loại hồ sơ giấy theo lộ trình phù hợp 
với điều kiện của địa phương, nhà trường, khả năng thực hiện của giáo 
viên và bảo đảm tính hợp pháp của các loại hồ sơ điện tử. Việc quản lý hồ 
sơ điện tử do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định theo chuẩn kết nối, chuẩn 
dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Như vậy, từ năm học 2020 – 2021 giáo viên Trung học có được sử dụng 
hồ sơ điện tử thay thế hồ sơ giấy hay không còn phụ thuộc vào điều kiện 
của địa phương, nhà trường, khả năng thực hiện của giáo viên.  
Nếu lãnh đạo nhà trường có trình độ công nghệ thông tin thật sự chắc 
chắn sẽ cho phép giáo viên mình quản lý sử dụng dạng hồ sơ điện tử 
được thay cho các loại hồ sơ giấy.  
Nhưng ngược lại, hiện chưa có quy định bắt buộc cho phép sử dụng dạng 
hồ sơ điện tử được thay cho các loại hồ sơ giấy như trong điều lệ. 
Đây là bước thụt lùi của Điều lệ trường trung học so với Điều lệ trường tiểu 
học hiện nay! 
Chuẩn trình độ Tin học của giáo viên trung học: Có trình độ tin học đạt 
chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 
03/2014/TT-BTTTT.  
Thực tế giáo viên hiện nay đều có điện thoại thông minh, laptop, máy tính 
nối mạng. Điều kiện của địa phương, nhà trường, khả năng thực hiện của 
giáo viên dư sức để sử dụng dạng hồ sơ điện tử được thay cho các loại hồ 
sơ giấy.  
Nếu không thực hiện sử dụng dạng hồ sơ điện tử được thay cho các loại 
hồ sơ giấy ở trường trung học, quả là một sự lãng phí nguồn lực và vật 
lực, đi ngược lại xu thế xã hội. 
Nguồn: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giao-vien-co-con-phai-in-giao-
an-hay-khong-post212506.gd 
 

11. Hướng dẫn đăng ký mã số giao dịch chứng khoán 
của nhà đầu tư nước ngoài 
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về việc đăng ký mã 
số giao dịch chứng khoán và nghĩa vụ trong hoạt động đầu tư nước 
ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 



Theo dự thảo, hồ sơ đăng ký mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư 
nước ngoài bao gồm: Giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán theo 
mẫu; văn bản ủy quyền cho thành viên lưu ký thực hiện việc đăng ký mã 
số giao dịch chứng khoán; tài liệu nhận diện nhà đầu tư...  
Trình tự thực hiện như sau: 
a) Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nộp 
đầy đủ bộ hồ sơ hợp lệ theo quy định cho thành viên lưu ký; 
b) Thành viên lưu ký thẩm định hồ sơ đăng ký mã số giao dịch chứng 
khoán của nhà đầu tư nước ngoài và khai báo các thông tin theo quy định 
tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này trên hệ thống đăng ký mã 
số giao dịch chứng khoán trực tuyến của Tổng công ty lưu ký và bù trừ 
chứng khoán Việt Nam; 
c) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận thông tin khai báo 
bởi thành viên lưu ký, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt 
Nam cấp và xác nhận điện tử mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu 
tư nước ngoài trên hệ thống đăng ký mã số giao dịch chứng khoán trực 
tuyến. Trường hợp từ chối, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán 
Việt Nam trả lời trên hệ thống và nêu rõ lý do; 
d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi có xác nhận điện tử mã số 
giao dịch chứng khoán, thành viên lưu ký nộp trực tiếp hoặc gửi qua 
đường bưu điện đầy đủ bộ hồ sơ cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng 
khoán Việt Nam để rà soát, lưu trữ; 
đ) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo 
quy định, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp giấy 
chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước 
ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 
Dự thảo cũng nêu rõ, nhà đầu tư nước ngoài không được xem xét cấp mã 
số giao dịch chứng khoán trong các trường hợp sau: Đang bị điều tra hoặc 
đã từng bị cơ quan quản lý có thẩm quyền trong nước hoặc nước ngoài xử 
phạt về các hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật chứng khoán, hành 
vi rửa tiền hoặc có các hành vi vi phạm và bị xử phạt hành chính, hình sự 
trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản lý ngoại hối, thuế mà chưa hết 
thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính hoặc không thực 
hiện đầy đủ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đó… 
Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây. 
Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Huong-dan-dang-ky-ma-so-
giao-dich-chung-khoan-cua-nha-dau-tu-nuoc-ngoai/408185.vgp 
 



12. Chuẩn bị kết nối thanh toán trực tuyến nghĩa vụ 
đất đai 
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện nghĩa 
vụ tài chính về đất đai, Tổng cục Thuế đang phối hợp với đơn vị liên 
quan để kết nối các thủ tục hành chính liên quan lên Cổng dịch vụ 
công quốc gia. 

 
Làm thủ tục hành chính thuế tại bộ phận "một cửa" Chi cục Thuế khu vực 

Uông Bí - Quảng Yên. Ảnh: Nhật Minh. 
Để thực hiện kết nối các thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến 
việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC về đất 
đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Tổng cục Thuế đang phối hợp với các 
bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát những việc phải làm để triển khai 
thực hiện. 
Cùng với việc rà soát các thủ tục liên quan, Tổng cục Thuế cũng đang tiến 
hành nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin về TTHC liên quan đến 
nghĩa vụ tài chính đối với đất đai. Sau khi nâng cấp, sẽ kết nối với Cổng 
dịch vụ công quốc gia, cũng như hỗ trợ người dân trong quá trình triển khai 
thực hiện. 
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện 
Chính phủ điện tử, Văn phòng Chính phủ đang cùng với các bộ, ngành liên 
quan đẩy mạnh việc triển khai các thủ tục hành chính của các bộ, 
ngành lên Cổng dịch vụ công quốc gia. 



Ngoài TTHC liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai, Văn phòng Chính 
phủ cũng đang phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường 
nghiên cứu quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến về cung cấp thông 
tin quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng, đăng ký biến động quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 
Các TTHC này dự kiến sẽ hoàn thành kết nối và đi vào hoạt động từ 
1/11/2020. Nếu những TTHC này kết nối thành công, sẽ tạo điều kiện 
thuận lợi cho người dân khi phải thực hiện các TTHC liên quan đến xây 
dựng và đất đai. Đồng thời giúp cho việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về 
đất đai được nhanh gọn, giảm thời gian, chi phí không cần thiết./. 
Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2020-
09-21/chuan-bi-ket-noi-thanh-toan-truc-tuyen-nghia-vu-dat-dai-92502.aspx 
 

13. Hiện thực hóa TP Thủ Đức - TP sáng tạo 
TP Thủ Đức cần tạo dựng vị thế mới mẻ, riêng biệt nhưng đầy sức 
thu hút. Muốn vậy, phải hiểu rõ các tiềm năng của khu vực này để xây 
dựng viễn cảnh phát triển trong tương lai của TP 
Gần 10 năm trước, TP HCM từng đưa ra ý tưởng "TP trong TP" khi đề 
xuất tạo cơ chế cho 4 TP Đông - Tây - Nam - Bắc. Mỗi TP có một chính 
quyền đô thị riêng, trực thuộc chính quyền đô thị TP HCM, được thiết kế 
theo hướng phân cấp mạnh, tăng thẩm quyền tự chủ và tự chịu trách 
nhiệm để tạo một cơ chế phát triển chủ động và độc lập. Trên thực tế, 
nhiều nơi trên thế giới đã áp dụng điều này và thực sự đã tạo nên những 
địa chấn như "Kỳ tích phố Đông - Thượng Hải" của Trung Quốc hay quận 
Gangnam ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc... 
TP Thủ Đức được thành lập với kỳ vọng sẽ trở thành một khu đô thị sáng 
tạo, tương tác cao ở khu vực phía Đông TP HCM - một đầu tàu, động lực 
mới trong phát triển kinh tế vùng và cả nước. Để hiện thực hóa những kỳ 
vọng này, phát triển TP sáng tạo Thủ Đức phải quan tâm tới một số vấn đề 
mang tầm chiến lược. 
Quy hoạch cấu trúc liên vùng 
Quy hoạch TP Thủ Đức phải nhìn trên quan hệ liên vùng, liên tỉnh. Không 
chỉ đơn giản là gom 3 quận thành 1 theo cơ sở địa giới hành chính. TP 
Thủ Đức muốn trở thành động lực phát triển kinh tế, có chất lượng tri thức 
và đời sống cao, cần có quy hoạch cấu trúc chiến lược cho toàn vùng (bao 
gồm cả TP HCM, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, các đô thị lân cận...) 
để có định hướng phát triển tổng thể một khu Đông Sài Gòn xứng tầm, 
không quy hoạch manh mún từng khu vực như cách làm trước đây do 
thiếu chiến lược phát triển đồng bộ. 



Hạ tầng là yếu tố quan trọng cốt lõi cần ưu tiên hàng đầu. Xây nhà từ 
móng, phát triển một TP phải bắt đầu từ hạ tầng, tránh những bài học mà 
TP HCM hiện nay đang phải đối mặt như ngập nước, kẹt xe, quá tải và 
xuống cấp hạ tầng nghiêm trọng… TP sáng tạo và TP công nghệ không 
thể là TP suốt ngày sống trong kẹt xe và ngập nước. Nếu chỉ loanh quanh 
giải quyết các bài toán về hạ tầng và cơm áo đời sống sẽ rất khó bật lên để 
trở thành TP sáng tạo, có sức cạnh tranh trong khu vực và tầm quốc tế. 
Cần hiểu rõ các đặc trưng và tiềm năng của khu vực này để tìm ra được 
sự khác biệt giúp TP Thủ Đức ghi dấu ấn trong nước và quốc tế. Sáng tạo 
và công nghệ là những mục tiêu phát triển mà nhiều TP mới trên thế giới 
theo đuổi. Vậy điều gì là bản sắc riêng của TP sáng tạo Thủ Đức? Không 
thể và không nên gọi Thủ Đức là "Singapore" hay "Phố Đông Thượng Hải" 
của TP HCM. TP Thủ Đức cần là chính nó, tạo dựng vị thế mới mẻ và 
riêng biệt nhưng cũng đầy sức thu hút. Điều này chỉ có thể làm được khi 
hiểu rõ các tiềm năng (thiên nhiên, văn hóa, con người...) của khu vực này, 
từ đó xây dựng viễn cảnh phát triển trong tương lai của TP. 
Đổi mới và tinh gọn bộ máy quản lý 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội TP Thủ Đức cần đi kèm với chiến 
lược phát triển không gian. Cần có bộ khung hướng dẫn thiết kế đô thị cho 
TP, xác định rõ các khu vực cao tầng, các khu vực điểm nhấn để kiến tạo 
hình ảnh, bộ mặt đặc trưng cho đô thị, đặc biệt là hình bóng đô thị 
(Silhouette/Skyline) mặt sông Sài Gòn, sông Đồng Nai. Khung hướng dẫn 
thiết kế đô thị cho TP cũng sẽ giúp các nhà đầu tư dễ dàng định hình quy 
mô và mức độ đầu tư tại các khu vực trung tâm của TP. 
Quy hoạch TP mới cần dành chỗ cho các không gian công cộng (public 
space), đặc biệt là dải đất ven sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. Những 
công viên cảnh quan dọc 2 bên bờ sông sẽ góp phần làm đẹp cảnh quan, 
bảo vệ môi trường, thu hút người dân và khách du lịch, làm tăng gấp nhiều 
lần giá trị đất đai và sức thu hút đầu tư. 
Xây dựng cho TP những quy chế đặc thù để xây dựng nguồn vốn và thu 
hút đầu tư. TP cần được tự chủ và tự quyết trong cả kế hoạch phát triển 
kinh tế, thu hút đầu tư lẫn quy hoạch không gian và phát triển hạ tầng. Để 
làm được như vậy, TP Thủ Đức cần có sự đổi mới và tinh gọn trong bộ 
máy quản lý lẫn quyền được quản lý - giúp đô thị này thực sự năng động 
để bật lên so với các khu vực khác. 
Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phát triển TP Thủ Đức, trước hết cần 
giải quyết các vướng mắc thủ tục hành chính cho các dự án bất động sản 
(BĐS) trong khu vực đã lập kế hoạch, đang chờ phê duyệt và được phê 
duyệt trước đó. Vì vậy, cần có bước rà soát và tích hợp các dự án đã, 
đang và sẽ triển khai trong khu vực, song song với bước lập quy hoạch 



cấu trúc chiến lược cho TP mới. Cùng thời điểm này, các dự án đang lập 
kế hoạch có thể tham khảo để tích hợp theo quy hoạch mới. Có như vậy 
mới bảo đảm các quy trình vẫn diễn ra hài hòa, không bị mâu thuẫn và kéo 
dài tiến độ xây dựng TP. Để làm được điều này, cần thành lập Hội đồng 
Quy hoạch và Thiết kế đô thị TP Thủ Đức, hoạt động chuyên môn độc lập 
để khách quan đánh giá, tích hợp và điều chỉnh các dự án BĐS với bản 
quy hoạch chung của TP. Hội đồng này cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp 
BĐS để cùng đẩy nhanh các thủ tục hành chính cho các dự án sau khi tích 
hợp với bản quy hoạch chung.  
Xây dựng công trình xanh 
Việc thành lập TP sáng tạo Thủ Đức không chỉ là đòn bẩy phát triển kinh tế 
ở khu vực TP HCM, mà còn là yếu tố kích thích phát triển thị trường và các 
sản phẩm BĐS tại khu vực này. Vì vậy, rất cần những sản phẩm BĐS có 
giá trị và phẩm chất phù hợp với những kỳ vọng và viễn cảnh tương lai của 
TP. Thành lập TP sáng tạo là cơ hội để triển khai áp dụng những chiến 
lược phát triển đô thị bền vững, những công nghệ thân thiện và bền vững 
với môi trường và cộng đồng. Xây dựng công trình xanh là một trong 
những chiến lược và công nghệ đó. 
Cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 2 
Cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 2 kéo dài đến ngày 31-5-2021, 
tập trung vào 3 chủ đề chính: "Đô thị thông minh"; "Khởi nghiệp - thương 
hiệu của TP HCM"; "Bản sắc văn hóa đô thị TP HCM". 
Tác phẩm dự thi gửi qua địa chỉ email: bandoc@nld.com.vn (kèm thông tin 
liên lạc của tác giả: số điện thoại, địa chỉ nhà); hoặc gửi trực tiếp Tòa soạn 
Báo Người Lao Động tại địa chỉ: 123-127 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, 
TP HCM. 
Giải thưởng cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 2, gồm: 1 giải nhất 
50 triệu đồng, 1 giải nhì 30 triệu đồng, 1 giải ba 20 triệu đồng và 2 giải 
khuyến khích - mỗi giải 10 triệu đồng. 
Nguồn: https://nld.com.vn/ban-doc/hien-thuc-hoa-tp-thu-duc-tp-sang-tao-
20200921212847604.htm 
 

14. Nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp phát triển 
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, nhiệm 
kỳ 2015-2020 đề ra mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh có 3.500-4.000 
doanh nghiệp hoạt động. Với tốc độ phát triển doanh nghiệp như hiện 
nay, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang được kiểm soát, mục tiêu 
này có thể đạt được.  



 Các sở, ban ngành vào cuộc 
Theo ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT, thời gian qua, để 
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thành lập, hoạt động, Sở KH-ĐT đã rút 
ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh 
nghiệp; thời gian đăng ký thành lập mới gói gọn trong 1 ngày và đăng ký 
thay đổi/thông báo thay đổi chỉ trong 3 giờ làm việc. 
Bên cạnh đó, sở còn phối hợp với Cục Thuế tỉnh và Công ty CP Dịch vụ 
phần mềm MISA cung cấp phần mềm kế toán miễn phí cho các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa mới ra kinh doanh; hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi 
hoạt động sang các loại hình doanh nghiệp... 
“Trong năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để tạo 
thuận lợi cho doanh nghiệp, Sở KH-ĐT đã tích cực hướng dẫn, khuyến 
khích doanh nghiệp lựa chọn làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua 
phương thức mới. Qua đó, tỉ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng của 9 tháng đầu 
năm 2020 chiếm 71% tổng hồ sơ tiếp nhận, cao hơn tỉ lệ trung bình cả 
nước (45%)”, ông Hùng cho biết. 
Không riêng Sở KH-ĐT, thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy, kế hoạch 
của UBND tỉnh về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, từ đầu nhiệm kỳ 2015-
2020 đến nay, Sở Công thương thường xuyên cung cấp các thông tin thị 
trường định hướng xuất khẩu, thông tin xúc tiến thương mại, bản tin thị 
trường nông sản, hội chợ, triển lãm… đến các doanh nghiệp; tập trung hỗ 
trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại, 
cải tiến mẫu mã, bao bì sản phẩm… 
Qua đó giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao sức cạnh 
tranh. Về phần mình, Cục Thuế Phú Yên thường xuyên mở các lớp tập 
huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thuế; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp kê khai 
thuế; xây dựng các chương trình tuyên truyền về chính sách, pháp luật 
thuế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý 
thuế nhằm giảm chi phí và thời gian cho người nộp thuế, đồng thời nâng 
cao năng lực quản lý cho đơn vị. 
“Còn đối với ngành Ngân hàng, những năm qua, các ngân hàng thương 
mại trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi; kịp thời giảm 
lãi suất, cơ cấu lại nợ... giúp khách hàng vượt qua khó khăn mỗi khi xảy ra 
thiên tai, dịch bệnh. 
Ngoài ra, ngành Ngân hàng còn thường xuyên tổ chức các chương trình 
kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tổ chức đối thoại, giải đáp vướng mắc, 
ký kết hợp đồng tín dụng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 
kinh doanh mở rộng sản xuất kinh doanh”, ông Nguyễn Văn Hàn, Giám 
đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Phú Yên cho hay. 
Để doanh nghiệp phát triển bền vững 



Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự nỗ lực 
của các sở, ban ngành, địa phương, tình hình phát triển doanh nghiệp 
trong nhiệm kỳ 2015-2020 có sự chuyển biến tích cực, số doanh nghiệp 
đăng ký thành lập mới tăng lên hàng năm. 
Cụ thể, năm 2016 toàn tỉnh có 327 doanh nghiệp thành lập mới, năm 2017 
là 408 doanh nghiệp, năm 2018 là 496 doanh nghiệp, năm 2019 là 455 
doanh nghiệp và từ ngày 1/1-8/9/2020 là 377 doanh nghiệp. 
So với cuối năm 2015, khi trên địa bàn tỉnh chỉ có 2.200 doanh nghiệp hoạt 
động, thì lũy kế đến ngày 8/9/2020, số doanh nghiệp đang hoạt động trên 
địa bàn tỉnh là 3.293 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 58.397 tỉ đồng. 
“Theo tính toán của Sở KH-ĐT, với tốc độ phát triển doanh nghiệp thành 
lập mới bình quân 4 năm (2016-2019) là 9,6% và tốc độ doanh nghiệp giải 
thể bình quân 4 năm này là 10,42% thì số doanh nghiệp hoạt động đến 
cuối năm 2020 là khoảng 3.568 doanh nghiệp. Điều này đồng nghĩa với 
việc mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh có 3.500-4.000 doanh nghiệp hoạt 
động mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 
2015-2020 đặt ra là có thể đạt được”, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT Nguyễn 
Xuân Hùng cho biết. 
Tuy nhiên, theo ông Hùng, mặc dù hiện nay số lượng doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh tăng gần 50% so với cuối năm 2015 nhưng sự phát triển chưa 
bền vững. Đặc biệt, từ cuối năm 2019 đến nay, trải qua hai đợt dịch bệnh 
COVID-19, tình hình sản xuất, kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp bị ảnh 
hưởng nghiêm trọng. Do vậy, để đạt được mục tiêu nghị quyết đại hội đặt 
ra, các cấp, ngành cần kịp thời có những giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó 
khăn, giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển sau 
dịch. 
Liên quan đến vấn đề này, ông Ngô Đa Thọ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp 
Phú Yên cho rằng: Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao 
sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương 
trong việc ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động 
để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Đặc biệt, nhiệm kỳ 2015-2020 có thể 
xem là nhiệm kỳ đầu tiên tỉnh có nghị quyết riêng về phát triển doanh 
nghiệp, trong đó chú trọng phát triển doanh nghiệp tư nhân. 
Tuy nhiên, doanh nghiệp hiện nay rất thực tế, họ chú trọng đến kết quả, 
tính khả thi của chính sách hơn là số lượng. Do đó, tỉnh nên rà soát lại các 
kế hoạch, chương trình hành động của mình, sao cho mới mẻ, sáng tạo, 
hỗ trợ thiết thực và thực sự tạo động lực để doanh nghiệp phát triển.  

Tỉnh luôn xem doanh nghiệp là động lực phát triển. Do đó, bên cạnh 
những giải pháp ngắn hạn giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch 



COVID-19, các sở, ban ngành, địa phương cần tập trung vào giải pháp 
căn cơ là đẩy mạnh cải cách hành chính để hỗ trợ doanh nghiệp về lâu 
dài. 
 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương 

Nguồn: http://www.baophuyen.com.vn/82/245854/no-luc-ho-tro-doanh-
nghiep-phat-trien.html 
 

15. Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái: Nhấn mạnh yếu 
tố hạnh phúc cho người dân 
Chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX nhấn mạnh yếu tố 
hạnh phúc, hướng tới nâng cao xây dựng đời sống hạnh phúc cho 
người dân. 
Chuẩn bị chặt chẽ, khách quan, dân chủ, công phu, khoa học các văn 
kiện Đại hội 
Chiều 21/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức họp báo về tổ chức 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 để thông 
tin, định hướng nội dung tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. 
Tại buổi họp báo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức 
Duy thông tin, đến ngày 18/5/2020, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 100% Đại 
hội Đảng bộ cấp cơ sở; đến ngày 22/7/2020 đã tổ chức thành công 12/12 
Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở, là một trong những địa phương hoàn 
thành Đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở sớm nhất cả nước. 
Đối với cấp cơ sở, tỷ lệ nhân sự bầu đủ, bầu đúng và trúng cao hơn hẳn 
so với nhiệm kỳ trước; chất lượng cấp ủy viên được nâng lên, cơ cấu có 
nhiều tiến bộ; là nhiệm kỳ đầu tiên bố trí được 46% Bí thư Đảng ủy hoặc 
Chủ tịch UBND cấp xã không phải người địa phương. Đối với cấp trên cơ 
sở, 100% nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị đều trúng cử với tỷ lệ 
phiếu cao; 
100% Đại hội Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện bầu trực tiếp Bí thư 
cấp ủy tại Đại hội với kết quả bầu cử rất cao; bố trí 100% Bí thư cấp ủy cấp 
huyện không phải là người địa phương; tỷ lệ đổi mới đạt 34,8%, cán bộ trẻ, 
cán bộ nữ, dân tộc thiểu số vượt yêu cầu so với Chỉ thị số 35-CT/TW. 
Sau Đại hội, cơ bản các địa phương đã hoàn thành việc kiện toàn các 
chức danh lãnh đạo chủ chốt, ban hành kịp thời Nghị quyết và chương 
trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. 
Theo ông Đỗ Đức Duy, đến thời điểm này, tỉnh đã chuẩn bị chặt chẽ, 
khách quan, dân chủ, công phu, khoa học các văn kiện Đại hội; Tỉnh ủy 



chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa XIX từ 
rất sớm với cách làm bài bản, thận trọng, dân chủ, công tâm, khách quan, 
toàn diện, hiệu quả; Chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác bảo 
đảm an ninh, trật tự và các điều kiện phục vụ Đại hội. Yên Bái đã sẵn sàng 
mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX sẽ diễn ra trong 03 ngày 
(từ ngày 22/9/2020 đến hết ngày 24/9/2020). 
Với phương châm “Dân chủ- Đoàn kết- Đổi mới- Sáng tạo- Phát triển”, chủ 
đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
là “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững 
mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng 
vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo 
hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở 
thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu 
của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030”. 
Phát triển bền vừng, hài hòa, toàn diện 
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tỉnh 
Yên Bái đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm, đó là: Xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, tham nhũng. Chăm lo xây dựng đội 
ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đề cao 
trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ 
quan, đơn vị gắn liền với giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. 
Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết là trong 
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp; khơi dậy sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xác định Nhân dân là trung tâm, vừa là 
chủ thể, động lực của sự nghiệp đổi mới, mọi chủ trương, chính sách phải 
thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của Nhân dân; huy động sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân hướng 
vào xây dựng quê hương, đất nước. 
Nắm vững, vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện sáng tạo, linh hoạt, 
hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước phù hợp với điều kiện và yêu cầu thực tế của địa phương; đồng thời 
quyết tâm, quyết liệt, năng động trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; khai 
thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, khơi thông các điểm nghẽn, huy động và 
sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội; dự báo đúng 
tình hình, nhận diện đúng thời cơ, thách thức, chú trọng tạo đột phá để 
thúc đẩy phát triển. 



Thực hiện nhất quán chủ trương, quan điểm phát triển bền vững, hài hòa 
giữa kinh tế với văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, ổn định 
chính trị và bảo đảm quốc phòng, an ninh. 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng 
mắc; coi trọng công tác tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận gắn với 
công tác thi đua, khen thưởng thiết thực, hiệu quả; động viên, khích lệ, 
nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, những gương điển hình tiên 
tiến, lan tỏa những giá trị nhân văn, tốt đẹp, tạo đồng thuận cao trong xã 
hội. 
Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/goc-nhin/dai-hoi-xix-dang-bo-tinh-yen-bai-
nhan-manh-yeu-to-hanh-phuc-cho-nguoi-dan-675512.html 
 

16. Không bắt buộc phụ huynh phải nạp tiền học phí 
qua thẻ ngân hàng 
Việc thanh toán bằng tài khoản thay bằng tiền mặt đang được khuyến 
khích sử dụng trong dịch vụ hành chính công. Tuy nhiên, việc nạp 
học phí trong các nhà trường lại đang nhận nhiều ý kiến trái chiều, 
đặc biệt khi thông tin này chỉ độc quyền cho duy nhất một ngân hàng. 

Các tin nhắn của các nhà trường gửi đến cho phụ huynh về việc triển khai 
nạp học phí qua ngân hàng. Ảnh: Mỹ Hà 



“Độc quyền” nạp tiền học phí qua thẻ ngân hàng? 
Trước ngày họp phụ huynh, nhiều phụ huynh ở Trường THCS Hà Huy Tập 
(TP. Vinh) nhận được tin nhắn của nhà trường với nội dung cài đặt thêm 
phần mềm Sisap để thanh toán học phí cho con (với điều kiện đã có tài 
khoản của ngân hàng Vietcombank - VCB). Cũng theo thông báo của nhà 
trường, hiện ngân hàng này đang có chính sách miễn phí cho những lần 
thanh toán học phí. 
Tuy nhiên, với những phụ huynh không có tài khoản của ngân hàng trên, 
sẽ được ngân hàng hỗ trợ mở tài khoản. Riêng những phụ huynh có tài 
khoản ngân hàng khác mà không có nhu cầu mở thêm tài khoản tại VCB 
thì vẫn thanh toán được học phí nhưng sẽ không được miễn phí. Mức phí 
sẽ là 0,08%/tổng 1 món. 
Ngay sau tin nhắn này, tại buổi họp phụ huynh vào sáng Chủ nhật (ngày 
20/9), các phụ huynh tiếp tục được các giáo viên phổ biến quy định mới 
trên. Một phụ huynh có con đang học lớp 6 của trường đã trực tiếp gọi điện 
cho giáo viên chủ nhiệm và được giáo viên cho biết “từ năm học này 
trường sẽ nạp học phí qua thẻ ngân hàng”.  
Bức xúc trước quy định mới này, chị cho rằng: Việc nhà trường khuyến 
khích nạp học phí qua thẻ ngân hàng là không sai. Tuy nhiên, việc chỉ nạp 
học phí qua một ngân hàng là áp đặt. Hơn thế, việc nạp học phí qua ngân 
hàng là không phù hợp với mọi đối tượng phụ huynh bởi có nhiều phụ 
huynh không quen hoặc không có tài khoản ngân hàng. 
Tìm hiểu được biết, không riêng gì Trường THCS Hà Huy Tập mà một số 
trường khác trên địa bàn thành phố Vinh cũng đã triển khai chủ trương 
này. 
Chị Nguyễn Thị H, có con đang học một trường tiểu học trên địa bàn 
phường Hà Huy Tập cho biết: Trường tôi có gửi tin nhắn cho phụ huynh và 
nói đây là chủ trương của Sở và phòng giáo dục và đào tạo để đẩy nhanh 
thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục. Cá nhân tôi lâu 
nay vẫn thường thanh toán bằng thẻ nên ủng hộ chủ trương này. Nhưng, 
hiện tại cơ quan tôi đang trả lương qua một ngân hàng khác nên việc phải 
đổi ngân hàng khá bất cập và mất thời gian. Tại sao, nhà trường không lập 
một tài khoản để phụ huynh cùng chuyển vào cho đơn giản. 
Độc quyền một ngân hàng là không đúng chủ trương của ngành 
Liên quan đến vấn đề này, trên mạng xã hội hai ngày qua cũng đã nhận 
được rất nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, bên cạnh một số ý kiến đồng 
tình thì nhiều ý kiến nghi ngại liệu có hay không việc ngân hàng và nhà 
trường cũng bắt tay nhau để “ép” phụ huynh. Một phụ huy cho biết: Lâu 
nay vẫn nạp tiền tại thủ quỹ. Còn mở tài khoản có phải ai cũng biết sử 



dụng đâu. Ví dụ như phụ huynh làm nghề bán rau thì họ không sử dụng 
đến thẻ, đến khi sử dụng lại phải đi nhờ rất phiền phức. 
Tại Trường THCS Hà Huy Tập, trả lời về vấn đề này, cô giáo Nguyễn Thị 
Ngọc Anh – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Việc triển khai thu học phí 
qua tài khoản của nhà trường nhằm thực hiện chủ trương của thành phố 
để khuyến khích việc chi trả, thanh toán qua điện tử. 
Nhà trường cũng cho biết, việc lựa chọn ngân hàng VCB  bởi gần 20 năm 
nay nhà trường đã thực hiện các khoản thanh toán của nhà trường thông 
qua ngân hàng này. Bên cạnh đó, nếu sử dụng ngân hàng VCB nhà 
trường sẽ được ngân hàng hỗ trợ mua gói phần mềm để quản lý với giá trị 
10 triệu đồng, giúp nhà trường thuận lợi hơn trong quá trình quản lý tài 
chính.  
Được biết, sau khi nhận được ý kiến của phụ huynh, tối cùng ngày, nhà 
trường đã gửi tin nhắn điện tử tới các phụ huynh để giải thích rõ hơn chủ 
trương của trường. Hiện tại, hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết “nhà 
trường có mở tài khoản ở ngân hàng VCB. Tuy nhiên phụ huynh có thể 
chuyển khoản từ các ngân hàng khác. Bên cạnh đó, phụ huynh có thể nạp 
trực tiếp tại ngân hàng VCB hoặc nạp trực tiếp tại thủ quỹ của nhà trường”. 
Về vấn đề trên, trao đổi với Báo Nghệ An, bà Hoàng Thị Phương Thảo – 
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh cũng khẳng định: Ngay 
sau khi nhận được thông tin các nhà trường chỉ định một ngân hàng để 
nạp tiền học phí, phòng đã trực tiếp chỉ đạo hiệu trưởng tất cả các trường 
trên địa bàn thành phố không được áp đặt ngân hàng cho phụ huynh. Chủ 
trương của phòng là khuyến khích nạp tiền qua tài khoản nhưng không 
nhất định là một ngân hàng nào và nếu trường nào chỉ định ngân hàng là 
đi sai với chủ trương của ngành. 
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng nói thêm: Các trường 
có thể làm với bất cứ ngân hàng nào và với bất cứ trung tâm cung cấp dịch 
vụ nào. Tuy nhiên, Phòng yêu cầu việc lựa chọn ngân hàng phải đồng thời 
với phần mềm quản lý nhà trường, phần mềm kế toán sử dụng để khỏi 
lãng phí. 
Trên thực tế, việc phụ huynh nạp tiền thông qua tài khoản ngân hàng 
không phải chỉ mới được triển khai từ năm học này mà đã được một số 
trường tiểu học và trường mầm non trên thành phố triển khai từ năm học 
trước. Về khách quan, hình thức này thuận lợi cho nhiều phụ huynh. Bên 
cạnh đó, cũng thuận lợi cho các nhà trường trong quá trình quản lý và tăng 
tính công khai minh bạch. Mặc dù vậy, để quá trình triển khai được thuận 
lợi, khách quan và nhận được sự đồng tình của phụ huynh thì các nhà 
trường cũng cần tuyên truyền rõ để phụ huynh hiểu được chủ trương. 



Đồng thời, việc triển khai bước đầu cần khuyến khích chứ không nên ép 
buộc gây hiểu lầm hoặc tạo nên dư luận trái chiều trong phụ huynh. 
Việc hạn chế dùng tiền mặt là chủ trương của Đảng và nhà nước để hạn 
chế rủi ro và tiêu cực và được áp dụng cho tất cả các cơ quan, đơn vị chứ 
không riêng gì ngành giáo dục. 
 Tuy nhiên, trong quá trình triển khai một số trường triển khai thiếu linh 
hoạt đã tạo nên dư luận trái chiều. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo, sắp 
tới sẽ có văn bản chỉ đạo để việc thực hiện chủ trương này hiệu quả và 
thiết thực. Trong đó, hiệu trưởng là người đứng đầu có thẩm quyền được 
mở tài khoản ở bất cứ ngân hàng nào và giới thiệu phụ huynh nạp tiền qua 
tài khoản ngân hàng đó đúng theo  điều kiện thực tế của từng gia đình. 
Ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết. 
Nguồn: https://baonghean.vn/khong-bat-buoc-phu-huynh-phai-nap-tien-
hoc-phi-qua-the-ngan-hang-274461.html 
 

17. Nâng cao vai trò người đứng đầu trong cải cách 
hành chính 
Trong giai đoạn 2011 - 2020, TP. Bến Tre đã thực hiện nhiều giải pháp 
để đổi mới, nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành và phát huy trách 
nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính 
(CCHC). Thành phố luôn đứng ở top đầu của cả tỉnh về Chỉ số CCHC 
hàng năm. 
10 năm qua, Thành ủy, UBND TP. Bến Tre luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo và tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện chương trình tổng 
thể CCHC như: cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; đổi 
mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CB, CC); cải cách tài 
chính công; hiện đại hóa nền hành chính, góp phần vào sự nghiệp đổi mới 
và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trong đó, đẩy mạnh công tác 
chỉ đạo, điều hành CCHC và phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan 
hành chính nhà nước là một trong những nội dung được TP. Bến Tre đặc 
biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện xuyên suốt. 
Cụ thể, TP. Bến Tre xác định mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về CCHC, chủ động 
xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác 
CCHC; phân công cụ thể, rõ ràng và bố trí đầy đủ các nguồn lực để hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ CCHC được giao. 
TP. Bến Tre tập trung chỉ đạo nâng cao nhận thức của đội ngũ CB, CC, 
viên chức và người lao động đối với vai trò của CCHC trong việc phát triển 
kinh tế - xã hội của thành phố. Từ đó làm tốt các chức năng, nhiệm vụ 



được giao với phương châm phục vụ, xây dựng phong cách phục vụ theo 
hướng thân thiện, chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, tạo điều kiện thuận 
lợi tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp ổn định sinh hoạt và phát triển. 
Chỉ đạo quyết liệt các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện toàn diện các 
mục tiêu, nhiệm vụ CCHC, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng 
tâm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đề ra các giải pháp nâng cao 
chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công 
lập để cải thiện mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân. Các ngành, các cấp 
đều đưa nhiệm vụ hoàn thành tốt công tác CCHC là một trong những tiêu 
chí quan trọng để bình xét thi đua khen thưởng hàng năm. 
Gắn kết công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị với việc xây dựng chính 
quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, 
đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong việc triển 
khai nhiệm vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả của CCHC; đồng thời, 
tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ được 
giao tại các cơ quan, đơn vị. 
Công tác thanh tra, kiểm tra CHCC, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ 
cương hành chính nhà nước của thành phố được quan tâm đúng mức, 
qua đó, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, đề 
xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân 
và doanh nghiệp của CB, CC, viên chức được giao nhiệm vụ giải quyết thủ 
tục hành chính. 
Để phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong CCHC, UBND 
thành phố phân công Chủ tịch UBND thành phố là người trực tiếp chỉ đạo 
điều hành công tác CCHC trên địa bàn. Giao thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị trực tiếp phụ trách và bố trí, sử dụng CB, CC, viên chức hợp lý để thực 
hiện tốt công tác CCHC. Thủ trưởng các phòng, ban thành phố, Chủ tịch 
UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND thành phố, 
Chủ tịch UBND thành phố nếu để CB, CC, viên chức thuộc thẩm quyền 
quản lý có những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây cản trở, không thực 
hiện hoặc thực hiện không đúng quy trình về giải quyết thủ tục hành chính. 
Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về công tác chấm điểm chỉ 
số CCHC hàng năm của cơ quan, đơn vị theo kế hoạch, hướng dẫn. Tổ 
chức sơ kết, tổng kết định kỳ việc thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị 
nhằm đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện; đề xuất khen thưởng, kỷ luật 
đối với tổ chức, cá nhân theo quy định. 

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC trong thời gian tới, bên cạnh phát 
huy những kết quả đã đạt được, TP. Bến Tre tăng cường công tác phối hợp 
giữa các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn với các cơ quan cấp huyện, 



cấp xã trong thực hiện cơ chế một cửa liên thông. Chỉ đạo thực hiện một 
cách quyết liệt, đồng bộ có trọng tâm đối với 7 nội dung CCHC trên địa bàn 
TP. Bến Tre. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức 
thiết thực về việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao đến người 
dân và doanh nghiệp. 

Nguồn: http://baodongkhoi.vn/nang-cao-vai-tro-nguoi-dung-dau-trong-cai-
cach-hanh-chinh-23092020-a78204.html 
 

18. Tư pháp "tại chỗ" ở Bắc Quang 
Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ) huyện Bắc Quang, 
Phòng Tư pháp là đơn vị duy nhất có công chức thuộc diện lãnh đạo 
Phòng trực tiếp tham gia giải quyết công việc, đồng thời cũng là đơn 
vị tiên phong thực hiện phương án “4 tại chỗ”, tiến tới “5 tại chỗ” 
trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tạo đột phá trong thực 
hiện nhiệm vụ tư pháp của huyện. 
Hiện nay, huyện Bắc Quang có 15 cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức 
đến làm việc trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ huyện. Trong đó, Phòng Tư 
pháp thực hiện 36 TTHC cấp huyện, thuộc 2 lĩnh vực: Chứng thực và hộ 
tịch. Điều đặc biệt ở đây, Phòng Tư pháp là đơn vị đầu tiên thực hiện quy 
trình “4 tại chỗ” với 11 TTHC phổ biến, có số lượng hồ sơ phát sinh lớn và 
tần suất giao dịch cao, thuộc lĩnh vực chứng thực (chiếm 30,5% TTHC 
thuộc thẩm quyền giải quyết). Khi người dân đến giải quyết TTHC, công 
chức Phòng Tư pháp tiến hành kiểm tra thành phần hồ sơ. Sau đó thực 
hiện phương án “4 tại chỗ”: Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, đóng dấu và trả 
kết quả hồ sơ TTHC cho người dân đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền. 
Để thực hiện nhiệm vụ đột phá trên, Phòng đã phân công 1 công chức 
lãnh đạo trực tiếp giải quyết công việc tại Bộ phận TN&TKQ huyện Bắc 
Quang. Đó là chị Hoàng Thị Xuân, Phó trưởng Phòng Tư pháp huyện. 
Chia sẻ về điều này, chị Xuân cho biết: Việc áp dụng “4 tại chỗ” để giải 
quyết TTHC trong thực hiện nhiệm vụ tư pháp sẽ đáp ứng yêu cầu: Giải 
quyết nhanh, thuận tiện, giảm thời gian, chi phí tối đa cho tổ chức, cá 
nhân. Trước đây, công chức tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC tại bộ phận 
“một cửa”, sau đó luân chuyển TTHC trình lãnh đạo Phòng phê duyệt rồi 
mới trả kết quả cho công dân. Quá trình này có thể mất hàng giờ đồng hồ, 
thậm chí sang ngày hôm sau nếu lãnh đạo Phòng giải quyết công việc 
ngoài cơ quan, không thể phê duyệt hồ sơ. Nhưng khi thực hiện phương 
án “4 tại chỗ”, hồ sơ TTHC không luân chuyển về phòng chuyên môn hoặc 
bộ phận khác để thẩm định trong quá trình thực hiện quy trình giải quyết. 
Toàn bộ quá trình giải quyết TTHC được Bộ phận TN&TKQ theo dõi, giám 



sát từ khi tiếp nhận đến khi trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; đảm bảo hiệu 
quả, công khai, minh bạch với thời gian chỉ khoảng 5 – 10 phút/TTHC. 
Riêng với lĩnh vực hộ tịch, để tiến tới giải quyết TTHC theo phương án “4 
tại chỗ”, “5 tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, xét duyệt, đóng dấu và trả kết 
quả), Phòng Tư pháp đang rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng và phê 
duyệt quy trình, trình tự giải quyết TTHC chi tiết. Từng bước số hóa toàn 
bộ hồ sơ, kết quả TTHC xử lý trên phần mềm điện tử và áp dụng chữ ký số 
để phê duyệt kết quả; in ấn, phát hành kết quả TTHC ngay tại Bộ phận 
TN&TKQ huyện. Để thực hiện nhiệm vụ này, tháng 3 vừa qua, Phòng Tư 
pháp đã tham mưu cho UBND huyện chuyển đổi dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy 
sang dữ liệu số theo hướng hình thành hệ thống thông tin hộ tịch với cấu 
trúc chuẩn tại tất cả các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn huyện. Đây 
là chủ trương lớn nhằm hiện đại hóa công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; 
thiết lập hệ thống thông tin hộ tịch đồng bộ, thông suốt giữa các cơ quan 
đăng ký hộ tịch ở địa phương; đảm bảo kết nối để chia sẻ, cung cấp thông 
tin với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác… Theo từng giai đoạn cụ 
thể, huyện Bắc Quang ưu tiên thực hiện và phấn đấu hoàn thành việc cập 
nhật, số hóa các nhóm sổ hộ tịch vào năm 2021 theo thứ tự: Nhóm sổ 
đăng ký kết hôn, khai sinh, nhận cha, mẹ, con; đăng ký cấp giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân; sổ đăng ký khai tử; sổ đăng ký giám hộ, chấm dứt 
giám hộ; sổ ghi chú ly hôn; sổ đăng ký thay đổi cải chính, bổ sung hộ tịch, 
xác định lại dân tộc... 
Trong quá trình giải quyết TTHC, Phòng Tư pháp đã thể hiện sự nỗ lực 
thay đổi mối quan hệ hành chính giữa cơ quan Nhà nước với nhân dân 
theo hướng phục vụ. Ví như trước đây, trong giải quyết TTHC đăng ký kết 
hôn và đăng ký khai sinh, công dân chỉ nhận kết quả là Giấy đăng ký kết 
hôn và Giấy khai sinh. Nhưng nay, Phòng Tư pháp huyện còn tham mưu 
gửi Thư chúc mừng đến công dân với 2 nội dung: Lời chúc mừng và lồng 
ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến Luật Hôn 
nhân – Gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Những lời 
chúc mừng trong thư gửi kèm kết quả TTHC đã thể hiện sự gần gũi, quan 
tâm, động viên kịp thời của chính quyền địa phương đến những sự kiện 
quan trọng của công dân khi kết hôn và có thành viên mới trong gia đình. 
Hơn nữa, còn lồng ghép được công tác tuyên truyền pháp luật cho công 
dân, nhằm đảm bảo pháp luật luôn được thực thi. Từ đầu năm đến nay, 
ngành Tư pháp đã tiếp nhận và giải quyết TTHC cho 34 trường hợp thuộc 
lĩnh vực hộ tịch. 
Việc thực hiện “4 tại chỗ”, tiến tới “5 tại chỗ” của ngành Tư pháp Bắc 
Quang đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC; đảm bảo TTHC 
được giải quyết công khai, minh bạch, tránh hiện tượng tiêu cực, nhũng 



nhiễu từ cán bộ, cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, tạo điều kiện 
thuận lợi cho người dân trong giao dịch hành chính với cơ quan nhà nước, 
góp phần xây dựng nền hành chính huyện Bắc Quang hiện đại, hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả. 
Nguồn: http://baohagiang.vn/chuyen-muc-cai-cach-hanh-chinh/202009/tu-
phap-tai-cho-o-bac-quang-765561/ 
 

19. Đà Nẵng đưa ứng dụng DaNang Smart City trên di 
động vào phục vụ người dân 
Sở hữu hàng trăm các tính năng, ứng dụng DaNang Smart City trên di 
động giúp người dân có thể đặt vé xe buýt, gọi cứu hộ khi gặp nạn và 
tương tác với chính quyền bằng smartphone. 
Cổng dịch vụ dữ liệu mở Đà Nẵng đoạt Giải chuyển đổi số xuất sắc Việt 
Nam năm 2020Đà Nẵng: Xây dựng khung chính sách thúc đẩy phát triển 
doanh nghiệp công nghệ sốDu lịch Đà Nẵng đang ra sao khi ca mắc 
COVID-19 mới xuất hiện? 
UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị UBND các quận huyện và sở 
ban ngành TP triển khai cài đặt sử dụng thí điểm ứng dụng DaNang Smart 
City trên di động đến cán bộ công chức và người dân. 
Ứng dụng được thiết kế tích hợp hàng trăm dịch vụ ở nhiều lĩnh vực nhiều 
nhằm phục vụ người dân thông qua điện thoại. Cụ thể gồm: Dịch vụ công 
trực tuyếngiúp người dân tra cứu, đăng ký dịch vụ; tính năng góp ý/phản 
ánh; tính năng yêu cầu cứu hộ (Kuuho); quản lý văn bản và điều hành; tính 
năng khai thác ứng dụng cho và nhận; tra cứu lịch trình xe buýt (DanaBus 
và Busmap); thông tin du lịch; Cổng thông tin điện tử TP; thẻ vé QR Code; 
khai thác dữ liệu mở; dịch vụ đỗ xe thông minh; truy cập hotline và các tiện 
ích của Tổng đài 1022 như Zalo Tổng đài 1022, Chatbot 1022… 
Đặc biệt, ứng dụng được tích hợp dịch vụ hỗ trợ từ cộng đồng qua ứng 
dụng Kuuho, giúp người dùng đưa ra các yêu cầu hỗ trợ trong tình huống 
khẩn cấp; kêu gọi sự giúp đỡ (xe hư, sửa chữa điện, nước…) hoặc phản 
ánh, góp ý (liên thông đến Cổng Góp ý Đà Nẵng). 
Bên cạnh nhóm dịch vụ phục vụ người dân, ứng dụng còn được tích hợp 
nhóm dịch vụ phục vụ chính quyến số như: Ứng dụng Quản lý văn bản và 
điều hành và một cửa, truy cập Hệ thống thông tin chính quyền điện tử 
TP - eGov (tại địa chỉ egov.danang.gov.vn), truy cập Hệ thống thư điện tử 
công vụ TP Đà Nẵng (tại địa chỉ mail.danang.gov.vn)… 



 

Ứng dụng có nhiều tính năng phục vụ người dân và đô thị thông minh 

Ngoài ra, ứng dụng còn có tính năng gửi/nhận thông điệp, thông báo, giúp 
TP gửi các thông điệp, thông báo, tin tức chính thống một cách nhanh 
chóng, kịp thời đến người dân/doanh nghiệp; Hỗ trợ người dùng tra cứu 
các thông tin như tình hình xử lý hồ sơ một cửa; xe buýt; cơ sở an toàn 
thực phẩm; xe vi phạm giao thông; cơ sở lưu trú; thông tin doanh nghiệp… 
Để có thể sử dụng ứng dụng và khai thác các tiện ích từ ứng dụng này, 
người dân có thể tải ứng dụng và cài đặt từ kho ứng dụng về cho điện 
thoại với tên DaNang Smart City.  
Nguồn: https://viettimes.vn/da-nang-dua-ung-dung-danang-smart-city-tren-
di-dong-vao-phuc-vu-nguoi-dan-493598.html 

 


