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1. “Phát quang rừng”... thủ tục: Bao giờ hết "chi phí không 
chính thức"? 
Điều tra về Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của VCCI công 
bố vừa qua cho thấy, vẫn còn tới hơn 50% doanh nghiệp phản ánh họ 
phải trả chi phí không chính thức. 

LTS: Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc 
hội đặt vấn đề, nhiều thủ tục hành chính vẫn đặt ra không ít rào cản khiến 
người dân, doanh nghiệp khó khăn trong thực hiện quyền của mình. Mặc 
dù trong cải cách hành chính, các cơ quan đã gỡ bỏ nhiều rào cản nhưng 
gỡ bỏ chỗ này lại nảy sinh chỗ khác và gỡ rào cản cũ lại tự mọc ra rào cản 
mới. 

 

Trong 5 năm làn sóng cải cách hành chính thứ 3, Việt Nam đặt mục tiêu 
giảm số lượng văn bản, cắt giảm, đơn giản hoá ít nhất 20% số quy định, 

cắt giảm 20% chi phí tuân thủ. 

Nguyên nhân chính của việc phải chi trả chi phí không chính thức này vì 
thủ tục hành chính. Đây là một trong những lý do khiến môi trường kinh 
doanh của Việt Nam vẫn đang được cải thiện rất chậm. 

Theo báo cáo của VCCI, tỷ lệ doanh ngiệp cho biết phải trả chi phí không 
chính thức là 53,6%, dù con số này đã giảm theo từng năm nhưng vẫn rất 
cao. Có 48% doanh nghiệp FDI thừa nhận đã chi trung bình khoảng 24 
triệu đồng chi phí không chính thức để nhận được giấy phép phép xây 
dựng trong năm 2019. 

Ngoài ra, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, “Qua giám 
sát, vẫn còn nhiều nội dung quy định chi tiết của luật chưa ban hành hoặc 
ban hành chậm đã tạo ra khoảng trống pháp lý, gây khó khăn, lúng túng 
trong việc thực thi pháp luật, phối hợp giữa các cơ quan”. Nhiều luật cần 



có các quy định hướng dẫn chi tiết đều ban hành chậm hoặc có hiệu lực thi 
hành chậm so với thời điểm thi hành. 

Bàn luận về vấn đề này, Ts. Lê Đăng Doanh nguyên Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cho rằng, thủ tục hành 
chính phiền hà là một trong các điều kiện dẫn đến các chi phí "lót tay". 
Chúng ta không thể hài lòng với chỉ số 50 % doanh nghiệp phải "bôi trơn" 
khi thực hiện các thủ tục hành chính. 

Đồng quan điểm trên GS.TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh 
nghiệp đầu tư nước ngoài cho rằng, tham nhũng là câu chuyện cần phải 
bàn hàng đầu một cách nghiêm túc. Mặc dù những năm gần đây Việt Nam 
đấu tranh tham nhũng cũng được đánh giá là tích cực, nhưng chưa đảm 
bảo một môi trường thuận lợi cho kinh doanh. Bên cạnh tham nhũng thì 
các thủ tục giấy tờ ở Việt Nam quá rối rắm, phiền hà.  

Nguồn: https://enternews.vn/phat-quang-rung-thu-tuc-bao-gio-het-chi-phi-
khong-chinh-thuc-185590.html 

 

2. “Phát quang rừng”... thủ tục: Kiểm soát ngay từ đầu vào 
Kiểm soát thủ tục hành chính ngay từ khâu soạn thảo và đặc biệt các 
bộ, ngành và địa phương phải đẩy nhanh quá trình ứng dụng công 
nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính. 

LTS: Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc 
hội đặt vấn đề, nhiều thủ tục hành chính vẫn đặt ra không ít rào cản khiến 
người dân, doanh nghiệp khó khăn trong thực hiện quyền của mình. Mặc 
dù trong cải cách hành chính, các cơ quan đã gỡ bỏ nhiều rào cản nhưng 
gỡ bỏ chỗ này lại nảy sinh chỗ khác và gỡ rào cản cũ lại tự mọc ra rào cản 
mới. 

Tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính vẫn 
luôn là nỗi lo thường trực của doanh nghiệp và người dân. Đây cũng là nội 
dung được đại biểu Quốc hội chất vấn các thành viên Chính phủ. 

Dư địa lớn 

Từ đầu nhiệm kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết tâm xây dựng 
Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ. Đến nay, tỷ lệ nhiệm 
vụ Chính phủ, Thủ tướng giao các bộ, cơ quan, địa phương bị quá hạn 
thực hiện đã giảm từ khoảng 25% tổng số nhiệm vụ (thời điểm đầu nhiệm 
kỳ) xuống chỉ còn khoảng 1,8% thời điểm hiện tại. 



Theo thống kê, trong nhiệm kì 2016 – 2020, các bộ, ngành và địa phương 
đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1.000 thủ tục hành chính, 3.893/6.191 điều 
kiện kinh doanh, 6.776/9.926 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên 
ngành và đã cắt bỏ 30/120 bộ thủ tục hành chính, đang xử lý tiếp 1.501 
quy định chồng chéo của các bộ, các ngành hàng. Mặc dù theo Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, tổng cộng từ cải cách 
hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử, tiết kiệm khoảng 14.000 tỷ 
đồng mỗi năm. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn và tính cấp thiết, việc 
giải quyết thủ tục hành chính hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, đặc nhất là 
tình trạng chậm - muộn, nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành 
chính. 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trả lời chất 
vấn tại hội trường Quốc hội về nội dung liên quan tới cải cách TTHC, xây 

dựng Chính phủ điện tử. 

Ông Dũng thừa nhận điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính nhiều 
trong lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp và có những trường hợp cắt điều 
kiện kinh doanh này nhưng lại mọc các thủ tục khác. 

Đi tìm lời giải 

Trả lời trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long khẳng định, 
Bộ đang cố gắng thực hiện nguyên tắc đối với những lĩnh vực liên quan 
đến quyền và lợi ích trực tiếp của người dân, doanh nghiệp thì phải quy 



định trong luật. Các điều kiện kinh doanh và các thủ tục có liên quan thì 
tầm văn bản quy phạm pháp luật thấp nhất là nghị định của Chính phủ. 

Nhưng ông Long thừa nhận trên thực tế vẫn xảy ra tình trạng “cắt điều kiện 
kinh doanh này, lại mọc ra thủ tục khác”. Việc bỏ sót các điều kiện kinh 
doanh, đặc biệt là thủ tục trong một số văn bản quy phạm pháp luật là một 
thực tế chúng ta vẫn phải tiếp tục để giải quyết. 

Trong khi đó, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng đã chỉ đạo tiếp 
tục rà soát, kiểm soát ngay từ khâu dự thảo và nâng cao chất lượng của 
cơ quan thẩm tra. Giải pháp nữa là phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin để công khai hóa trong việc để các doanh nghiệp giám sát, người 
dân giám sát và thực hiện quy trình. Quan trọng là phải thực hiện được 
quy trình về thủ tục hành chính, làm sao thực sự cắt giảm những gì chi phí 
cho doanh nghiệp. 

Trao đổi lại, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy (Đoàn Đà Nẵng) cho 
rằng, cải cách thủ tục hành chính phải theo hướng đơn giản, thuận lợi, 
minh bạch để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, 
phải ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp 
lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. 

Bà Thúy cũng dẫn một câu của một nghị sĩ nước ngoài đã từng nói rằng 
“nếu cho bạn viết luật về nội dung và cho tôi viết luật về thủ tục thì tôi có 
thể đánh bại bạn vào bất cứ lúc nào”. Khi những tổ chức, cá nhân nắm 
trong tay thủ tục thì họ có thể vô hiệu hóa mọi cố gắng của người khác một 
cách dễ dàng. 

Do vậy, vấn đề chính là phải có hành lang pháp lí để quy định chặt chẽ 
trình tự ban hành, thực thi hành chính công. 

Các Nghị quyết 19/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ từ 
năm 2014 đến nay đã giúp cắt giảm, đơn giản hóa hàng nghìn điều kiện 
kinh doanh, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và TTHC. Tuy 
nhiên, các cơ quan dỡ chỗ này thì lại nảy sinh ở những chỗ khác và dỡ rào 
cản cũ thì lại mọc ra rào cản mới. 

Nguồn: https://enternews.vn/phat-quang-rung-thu-tuc-kiem-soat-ngay-tu-
dau-vao-185587.html 

 

 

 

 



3. 'Khai tử' sổ hộ khẩu từ năm 2023 
Chiều 13-11, Quốc hội bấm nút thông qua Luật cư trú (sửa đổi) với 
93,1% đại biểu tán thành và có hiệu lực thi hành từ 1-7-2021, trong đó 
quyết định “khai tử” sổ hộ khẩu giấy từ đầu năm 2023, chuyển sang sử 
dụng số định danh cá nhân. 

 

Người dân làm thủ tục hành chính tại UBND xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, TP.HCM luôn kèm theo sổ hộ khẩu để chứng minh nhân thân - Ảnh: 

MINH ANH 

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật cư trú (sửa đổi), 
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho hay 
người dân sẽ tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đến hết năm 2022 
nhằm tránh làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, thêm phiền phức cho 
người dân, tạo áp lực lớn cho các cơ quan quản lý, đăng ký cư trú tại thời 
điểm luật mới có hiệu lực thi hành. 

Dùng sổ hộ khẩu đến hết năm 2022 

Trong báo cáo thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng quy định này 
không làm ảnh hưởng đến hiệu lực thi hành của Luật cư trú và việc triển khai 
thực hiện các quy định của luật ngay từ ngày 1-7-2021. 

Trường hợp khi các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư 
trú hoàn thành việc xây dựng, vận hành thông suốt và các cơ quan, tổ chức, 



địa phương đã thực hiện tốt việc kết nối, liên thông để bảo đảm chỉ cần sử 
dụng số định danh cá nhân là có thể xác định được thông tin nhân thân, 
thông tin về nơi cư trú của công dân thì sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ tự chấm 
dứt vai trò ngay cả khi chưa đến thời hạn 31-12-2022. 

Như vậy, kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã 
được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị cho đến hết ngày 31-12-2022. 
Trường hợp thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khác với thông tin trong 
cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú. 

Khi người dân làm các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi 
thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách 
nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, điều chỉnh, cập nhật thông tin 
trong cơ sở dữ liệu về cư trú và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú. 

 

Từ năm 2023, sổ hộ khẩu giấy như thế này sẽ chỉ còn là kỷ niệm - Ảnh: 
MINH ANH 

Thời hạn đăng ký tạm trú vẫn tối đa là 2 năm 

Luật cư trú (sửa đổi) cũng đưa ra nội dung rõ hơn quy định về hộ gia đình. 
Theo đó, những người cùng ở tại một chỗ ở hợp pháp và có quan hệ gia 
đình là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột thì có thể được 
đăng ký thường trú, tạm trú.  



Những người khác tuy không có quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống 
gần gũi nhưng có đủ điều kiện theo quy định của luật này cũng được đăng 
ký thường trú, đăng ký tạm trú vào hộ gia đình. Nhiều hộ gia đình có thể 
đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp. Bổ sung 
quy định trường hợp hộ gia đình chỉ có một người thì người đó là chủ hộ. 

Về thời hạn tạm trú và thủ tục gia hạn tạm trú, mặc dù nhiều đại biểu tán 
thành không quy định về thời hạn đăng ký tạm trú để giảm bớt thủ tục hành 
chính, hạn chế việc gây phiền hà cho người dân trong quá trình thực hiện 
quyền cư trú, song Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng nếu không có quy 
định sẽ dẫn tới khó khăn, bất cập trong quản lý cư trú, khó đảm bảo chính 
xác số lượng người thực tế tạm trú trên địa bàn. 

 

Người dân làm thủ tục hộ tịch tại UBND phường 7, quận 3, TP.HCM - Ảnh: 
MINH ANH 

Vì vậy luật được thông qua tiếp tục quy định về thời hạn đăng ký tạm trú tối 
đa là 2 năm như quy định hiện hành, người đăng ký tạm trú có trách nhiệm 
làm thủ tục gia hạn tạm trú trong thời gian 15 ngày trước khi kết thúc thời 
hạn tạm trú. 

Về điều kiện đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ, 
luật được thông qua quy định công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở 
hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau: được chủ 
sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, 
mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ 



gia đình đó; bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do HĐND cấp tỉnh 
quy định nhưng không thấp hơn 8m2 sàn/người. 

Không đồng ý "ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước" 

Cũng trong chiều 13-11, Quốc hội bấm nút thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính với đa số đại biểu tán thành, 
bác đề xuất nêu ra trong dự thảo về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt 
vi phạm hành chính là ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước. 

Lý do: trên thực tế thi hành cơ bản không có khó khăn, vướng mắc do thiếu 
biện pháp cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính nên không cần áp dụng 
biện pháp này. 

Sẽ áp dụng biện pháp cứng rắn hơn với người nghiện ma túy 

Dự án Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi) được Quốc hội thảo luận hôm 
qua 13-11, với các quy định được sửa đổi, bổ sung theo hướng "quản lý 
người sử dụng trái phép chất ma túy được áp dụng ngay lần đầu người đó 
sử dụng trái phép chất ma túy". 

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) dẫn con số trung bình trong 5 
năm gần đây, cả nước phát hiện khoảng 20.000 vụ với trên 30.000 đối 
tượng vi phạm pháp luật về ma túy, khối lượng chất ma túy thu giữ tính bằng 
tấn. Ma túy gây ra quá nhiều hệ lụy xấu cho xã hội, đặc biệt là với gia đình 
có người nghiện. Do đó, đại biểu Phương không đồng ý quy định cai nghiện 
ma túy tự nguyện tại gia đình. 

Về thời hạn áp dụng đối với người đưa đi cai nghiện và sau cai nghiện, đại 
biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho rằng: "Nếu đã cai nghiện mà tái 
nghiện thì cũng có thể đưa vào trại cai nghiện trở lại chứ không nhất thiết 
phải quy định 6 tháng hay 1 năm. Nếu quy định từ 1 năm trở lên sẽ không 
thực tiễn vì có rất nhiều trường hợp sau khi ra trại ít ngày hoặc vài tháng lại 
tiếp tục tái nghiện, vì vậy nếu phát hiện tái nghiện thì phải tiếp tục đưa vào 
trại cai nghiện trở lại". 

Báo cáo giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an, đại tướng Tô Lâm 
cho biết: "Xu hướng hiện nay, những người nghiện ma túy rất đa dạng, trí 
thức có, cán bộ có, trong nhân dân rất nhiều, thanh niên có, thậm chí trẻ em 
cũng có. Mình đối xử, xử lý thế nào? Đây là những người rất đáng thương, 
cần phải có những biện pháp xã hội. Nhưng bên cạnh đó cũng có ý kiến cho 
rằng đây phần lớn là những người có nhân thân xấu, phần lớn là có tiền án, 
tiền sự, có những vi phạm pháp luật khác, cần có chế tài, biện pháp răn đe". 



Ông đề nghị phải thể hiện rõ ràng thái độ của xã hội với người nghiện và 
người sử dụng trái phép chất ma túy trong luật này như mong muốn của các 
đại biểu Quốc hội. 

LÊ KIÊN 

Dần phấn khởi vì được nhiều lợi ích 

Ông Hoàng Văn Sơn (P.Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội): 

Tôi ủng hộ 

Bản thân là một công dân thủ đô, biết tin Luật cư trú (sửa đổi) được các đại 
biểu nhấn nút thông qua với 93,1% tán thành, tôi vô cùng phấn khởi. 

Công việc tôi thường xuyên phải liên hệ các cơ quan chức năng để làm việc, 
sau khi luật sửa đổi thấy rằng chỉ cần sử dụng căn cước công dân để làm 
các thủ tục hành chính thì sẽ nhanh hơn rất nhiều thay vì lúc nào cũng phải 
mang theo sổ hộ khẩu. Luật sửa đổi sẽ rất thuận lợi để sử dụng làm thủ tục 
hành chính các nơi, các đơn vị. 

Chẳng hạn khi gia đình tôi muốn chuyển đến nơi ở mới, luật mới sẽ giúp 
giản đơn thủ tục. Hay con tôi muốn đi học ở nơi gia đình vừa dọn đến cũng 
sẽ dễ dàng hơn nhiều. 

Tôi hay đi công tác ở các nước thấy họ đã làm việc này lâu rồi. Có nước ở 
khu vực Đông Nam Á cũng đã bỏ sổ hộ khẩu từ gần 10 năm nay rồi. Tôi 
hoàn toàn ủng hộ Luật cư trú mới được sửa đổi này. 

Q.THẾ 

Anh Võ Đức Tài (sống ở TP Tam Kỳ, Quảng Nam): 

Tạo điều kiện thuận lợi cho người trẻ 

Theo tôi, việc "khai tử" sổ hộ khẩu là một bước ngoặt lớn trong đời sống xã 
hội khiến nhiều người vui mừng. Đặc biệt đối với những người trẻ, người 
chưa có điều kiện sở hữu nhà ở, thuận lợi trong giải quyết nhiều thủ tục 
hành chính so với trước đây. 

Bây giờ làm thủ tục từ đi học, đi xin việc, kết hôn, khai sinh... đều đòi hỏi sổ 
hộ khẩu nhưng không phải ai cũng có được sổ hộ khẩu. Việc duy trì sổ hộ 
khẩu đi kèm với các điều kiện khác khi giải quyết thủ tục hành chính đã gây 
ra bao khó khăn cho người dân, đặc biệt là đối với các công dân trẻ lên 
thành phố lập nghiệp, sinh viên mới ra trường. 

Sau này khi luật mới có hiệu lực, điều kiện đăng ký thường trú vào chỗ ở 
hợp pháp như thuê, mượn, ở nhờ được luật quy định cũng "dễ thở" hơn. 



Nếu người thuê nhà hoặc ở nhờ chỉ cần được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp 
đồng ý là có thể được đăng ký thường trú. 

H.KHÁ 

Ông Trần Trung Hòa (P.6, Q.Gò Vấp, TP.HCM): 

Nên hướng dẫn rõ cho người lớn tuổi 

Được cấp mã số định danh cá nhân vừa tiết kiệm thời gian, công sức và tiện 
lợi góp phần đơn giản hóa thủ tục, giấy tờ cho công dân. Việc người dân đi 
đâu cũng phải mang theo sổ hộ khẩu, sổ tạm trú rất dễ bị thất lạc, đánh rơi... 
thì mã số định danh cá nhân sẽ giải quyết vấn đề này. 

Tuy nhiên, đối với những người lớn tuổi chưa rành công nghệ, khi triển khai 
cấp mã số định danh cần có giải thích hay hướng dẫn người dân sử dụng để 
đạt hiệu quả cao.t.HIẾN 

Luật sư Lê Trung Phát (Đoàn luật sư TP.HCM): 

Lợi cả đôi đường 

Bỏ sổ hộ khẩu giấy là một yêu cầu tất yếu khi Nhà nước chuyển đổi hình 
thức quản lý cư dân bằng hồ sơ giấy với nhiều rắc rối sang hình thức quản 
lý thông qua dữ liệu điện tử về dân cư. 

Người dân sẽ được nhiều lợi ích. Dễ thấy nhất là việc không cần phải khổ sở 
đi làm sổ hộ khẩu. Tiếp đó là rất nhiều các thủ tục liên quan hộ khẩu sẽ được 
số hóa, vô cùng giản tiện cho người dân khi thực hiện như: khai sinh, khai 
tử, giấy xác nhận độc thân, kết hôn, học hành... Từ đó đơn giản hóa được 
rất nhiều thủ tục giấy tờ. 

Như vậy quản lý dân cư bằng dữ liệu điện tử chứ không bằng sổ hộ khẩu là 
một bước tiến lớn trong quản lý hành chính. Trách nhiệm của cơ quan chức 
năng làm sao thu thập, bảo vệ, quản lý dữ liệu... để bảo đảm kịp tiến độ, kết 
nối và chia sẻ đồng bộ, thống nhất với nền tảng công nghệ của toàn bộ hệ 
thống các cơ quan quản lý nhà nước. 

Bên cạnh người dân được lợi vì thủ tục đơn giản, Nhà nước cũng sẽ thuận 
tiện hơn rất nhiều trong việc quản lý dân cư. 

Nguồn: https://tuoitre.vn/khai-tu-so-ho-khau-tu-nam-2023-
20201114082355237.htm 

 

 

 

 



4. “Phát quang rừng”... thủ tục: Cần có luật hạn chế nhũng 
nhiễu 
Bà TRẦN THỊ QUỐC KHÁNH, Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học 
công nghệ và Môi trường của Quốc hội | 15/11/2020, 04:45:05 

Việc xây dựng Luật Hành chính công, Luật Dịch vụ công sẽ góp phần rất 
lớn vào việc hạn chế tình trạng nhũng nhiễu trong việc giải quyết thủ tục 
hành chính. 

LTS: Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc 
hội đặt vấn đề, nhiều thủ tục hành chính vẫn đặt ra không ít rào cản khiến 
người dân, doanh nghiệp khó khăn trong thực hiện quyền của mình. Mặc 
dù trong cải cách hành chính, các cơ quan đã gỡ bỏ nhiều rào cản nhưng 
gỡ bỏ chỗ này lại nảy sinh chỗ khác và gỡ rào cản cũ lại tự mọc ra rào cản 
mới. 

 

Minh bạch thông tin là một trong những biện pháp hiệu quả hạn chế nhũng 
nhiễu. Ảnh: Người dân tra cứu dịch vụ công tại Công thông tin dịch vụ công 

Thành phố Hà Nội 

Đảng ta đã ban hành nhiều Nghị quyết về dịch vụ công như Nghị quyết số 
10-NQ/TW ngày 3/6/2017 nêu: “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông 



tin, hiện đại hóa dịch vụ công”; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 
cũng nêu: “Chuyển đổi một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà 
nhà nước không nhất thiết thực hiện cho doanh nghiệp”. 

Thiếu Luật Hành chính công, Dịch vụ công đang là một trong những 
nguyên nhân khiến cơ chế xin – cho tồn tại mạnh mẽ do thiếu minh bạch 
giữa các đơn vị. Thiếu hai luật này cũng khiến công tác đổi mới hệ thống tổ 
chức các đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm do thiếu định hướng cụ thể, 
quản trị nội bộ kém, chất lượng hiệu quả dịch vụ thấp… Hệ quả là tạo ra 
điểm nghẽn kéo lùi sự phát triển của kinh tế - xã hội. 

Trong bối cảnh CMCN 4.0 đã và dang là xu thế tất yếu, tác động mạnh mẽ 
đến quản lý, quản trị công, cung ứng dịch vụ công quốc gia và xuyên quốc 
gia, Chính phủ cũng đang hướng đến xây dựng Chính phủ điện tử, Chính 
phủ số. Vì thế nhu cầu xây dựng Luật về dịch vụ công trong sẽ góp phần 
khắc phục những bất cập và thúc đẩy dổi mới, đồng hành và tạo cơ sở 
pháp lý cho Chính phủ quản lý, điều hành nền hành chính quốc gia, cung 
ứng dịch vụ công hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh 
nghiệp. 

Bên cạnh đó, các bộ ngành phải chủ động đề xuất xây dựng các luật mang 
tính đồng bộ. Ngoài ra, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng phải giao 
trách nhiệm cho một bộ cụ thể về xây dựng Luật. 

Trước khi yêu cầu cán bộ, công chức công quyền thay đổi, cung ứng dịch 
vụ công một cách công khai, minh bạch mà không phải có các khoản “bôi 
trơn”, “lót tay” thì chính người dân, doanh nghiệp phải thay đổi nhận thức 
của mình, không chấp nhận để những hành vi trên được tồn tại. 

Nguồn: https://enternews.vn/phat-quang-rung-thu-tuc-can-co-luat-han-che-
nhung-nhieu-185589.html 

 

5. Hành trình “giải cứu” 62 container hồ tiêu mắc kẹt 
ở Nepal và Ấn Độ 
Chiều tối 14-11, Bộ Công Thương có thông tin chính thức về công tác 
“giải cứu” hồ tiêu cho doanh nghiệp Việt bị mắc kẹt tại Nepal và Ấn 
Độ 

Bộ Công Thương cho biết đã đồng hành cùng Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam 
(VPA) và doanh nghiệp từ những ngày đầu tiên các containe hồ tiêu bị 
mắc kẹt do chính sách hạn chế nhập khẩu hồ tiêu của Nepal đưa ra vào 
đầu tháng 4-2020.  



Ngay khi nhận được phản ánh, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn 
Anh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp.  

Theo đó, Vụ Thị trường châu Á – châu Phi (thuộc Bộ Công Thương) đã 
phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Thương vụ Việt 
Nam tại Ấn Độ (kiêm nhiệm Nepal) tiến hành rất nhiều buổi làm việc trực 
tuyến với các cơ quan đối tác phía Nepal, Ấn Độ; gửi các công hàm của 
Bộ Công Thương và Sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ (kiêm nhiệm Nepal) sang 
cơ quan đối tác tại Nepal, Ấn Độ.  

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng đã trực tiếp ký 2 công thư gửi Bộ trưởng 
Bộ Công Thương và Vật tư Nepal (trong tháng 6 và 7) đề nghị phía bạn 
cho phép giải phóng các container hàng đang mắc kẹt tại cảng, đẩy nhanh 
quá trình thực hiện các thủ tục giải phóng hàng tại Nepal. Đồng thời, các 
cơ quan chức năng của Việt Nam cũng đề nghị đẩy nhanh các thủ tục quá 
cảnh hàng hóa, kết quả là phía Ấn Độ đã tạo điều kiện thực hiện nhanh 
hơn so với quy định. 

 

Đại diện một số doanh nghiệp hồ tiêu có hàng bị mắc kẹt ở Nepal, Ấn Độ 
cung cấp thông tin cho báo chí hồi giữa tháng 7 

"Cho đến nay, 61/62 container hàng hồ tiêu của các doanh nghiệp đã về 
đến Việt Nam, 1 container hàng đang thực hiện các thủ tục cuối cùng để 
chuyển về Việt Nam. Việc "giải cứu" hồ tiêu thành công đã chấm dứt các 
chi phí lưu kho bãi phát sinh cho doanh nghiệp. Hơn nữa, trong bối cảnh 
giá tiêu xuất khẩu đang tăng cao, sau khi kéo được hàng về nước, các 



doanh nghiệp có thể xuất khẩu sang nhiều thị trường khác để bù đắp các 
chi phí bị ảnh hưởng do sự việc Nepal tạm ngừng nhập khẩu hồ tiêu vừa 
rồi" - Vụ Thị trường châu Á - châu Phi đánh giá.  

VPA nhận định để đi đến thành công trong việc “giải cứu” hồ tiêu, tái xuất 
61 container nói trên phải kể đến sự đóng góp tích cực của Lãnh đạo Bộ 
Công Thương đã liên tục có những công hàm gửi cho Chính phủ Nepal để 
việc giải quyết được thuận lợi. Cùng với đó là sự tác động của Lãnh đạo 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lãnh đạo Hiệp hội Hồ tiêu Thế 
giới (IPC) cùng các cơ quan truyền thông.  

"Đặc biệt là sự giúp đỡ nhiệt tình của ông Phạm Sanh Châu, Đại sứ Việt 
Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal, cùng CBNV Đại sứ quán và Thương vụ 
Việt Nam tại Ấn Độ/ Nepal đã không quản trở ngại khó khăn về thủ tục 
hành chính của Nepal và Ấn Độ, bất chấp sự phức tạp của dịch Covid-19 
đang diễn ra, đã trực tiếp gặp các cơ quan chức năng của nước bạn để 
trao đổi và tìm phương án giải quyết nhanh chóng nhất có thể. Các cuộc 
họp khẩn cấp lúc nửa đêm được Đại sứ và Thương vụ tổ chức cùng với 
Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế, VPA và các doanh nghiệp được tiến hành để cập 
nhật tình hình và đề xuất các bước đi cụ thể" - thông cáo của VPA nhấn 
mạnh.  

Ngoài ra, trong quá trình đó, VPA cùng các doanh nghiệp đã làm việc trực 
tiếp với các hãng tàu và cảng để xin giảm chí phí phát sinh. Theo đó, các 
hãng tàu đã nhất trí hỗ trợ giảm phí lưu container; Tân Cảng Sài Gòn và 
Cảng ICD Tanamexco cũng đồng ý chia sẻ khó khăn cùng các doanh 
nghiệp. Tổng cục Hải quan Việt Nam cũng chỉ đạo cho Cục Hải quan TP 
HCM ưu tiên giải quyết các lô hàng kéo về nhằm hạn chế tổi thiểu khó 
khăn và chi phí cho các doanh nghiệp. 

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 25-3, Nepal ban 
hành văn bản cấm nhập khẩu hồ tiêu, có hiệu lực từ ngày 6-4 mà không 
miễn trừ cho các lô hàng đã xuống tàu trước thời gian trên khiến 62 
container hồ tiêu của Việt Nam, trị giá 3 triệu USD bị "mắc kẹt". 

Nguồn: https://nld.com.vn/kinh-te/hanh-trinh-giai-cuu-62-container-ho-tieu-
mac-ket-o-nepal-va-an-do-20201114180925778.htm 

 

 

 

 

 



6. Ngân hàng tăng tiếp cận tín dụng, đẩy lùi tín dụng 
đen 
Nhiều người dân vẫn còn suy nghĩ đến ngân hàng vay vốn rất khó 
khăn, nhiều thủ tục. Lợi dụng sự hiểu biết chưa đầy đủ của người 
dân, nhiều tội phạm đã lợi dụng tín dụng đen gây nhiều hệ lụỵ, bất ổn 
xã hội. 

 

Tín dụng đen trong thời gian qua diễn biến phức tạp. Ảnh: TL 

Vào cuộc rốt ráo đẩy lùi tín dụng đen 

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết, thời gian qua 
hoạt động “tín dụng đen” xảy ra tại nhiều địa phương với thủ đoạn tinh vi, 
phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, gây bức xúc trong xã hội. Một 
trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do bà con vẫn còn e 
ngại vay vốn ngân hàng vì cho rằng sẽ gặp nhiều thủ tục, giấy tờ phức tạp. 

Tuy nhiên, thực tế, thủ tục cho vay của các ngân hàng ngày càng được cải 
tiến, xét duyệt nhanh chóng, lãi suất cho vay thấp. Nếu bà con có nhu cầu 
vay vốn phục vụ tiêu dùng, sản xuất kinh doanh đều có thể vay. Không chỉ 
vậy, thời gian qua ngành Ngân hàng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp 
mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu đời sống của 
người dân, doanh nghiệp để góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tín dụng đen. 

Nhiều ngân hàng có vốn Nhà nước đã đưa ra nhiều chương trình tín dụng 
tiêu dùng ưu đãi như Agribank có gói tín dụng tiêu dùng 5.000 tỉ đồng, 



khách hàng có nhu cầu vay vốn chính đáng được giải ngân ngay trong 
ngày với số tiền cho vay tối đa 30 triệu đồng. 

“Việc tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân có thể dễ dàng tiếp cận tín 
dụng chính thức phục vụ nhu cầu thiết yếu đột xuất là những vấn đề căn 
cơ không tạo đất cho tín dụng đen có thể hoạt động hoành hành như thời 
gian vừa qua” - Phó Thống đốc Đào Minh Tú nhận định. 

Đẩy lùi tín dụng đen cần có sự vào cuộc của các bộ, ngành 

Trung tá Ngô Hồng Vương - Đội trưởng Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát 
hình sự cho biết, hai đặc trưng cơ bản để nhận diện tín dụng đen, đó là lãi 
suất cho vay vượt quá lãi suất pháp luật quy định và việc thu hồi nợ, lãi 
thường gắn với các hành vi đòi nợ, chiếm đoạt tài sản trái pháp luật. Để 
phòng ngừa không bị rơi bẫy tín dụng đen, trung tá Ngô Hồng Vương 
khuyến nghị bà con nên tìm đến các tổ chức tín dụng chính thống khi có 
nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh hay phục vụ nhu cầu của 
cuộc sống. 

Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Đào Minh Tú cho biết: “Thời gian qua 
toàn ngành Ngân hàng đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm gia 
tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho người dân phục vụ sản xuất - kinh 
doanh. Bên cạnh chính sách tín dụng chung đối với lĩnh vực nông nghiệp, 
nông thôn, NHNN cũng đã quyết liệt chỉ đạo tổ chức tín dụng triển khai một 
số chương trình tín dụng đặc thù phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời 
tăng cường công tác truyền thông và thông tin để người dân dễ dàng nắm 
bắt và tiếp cận với các chương trình”. 

Bên cạnh đó, ngành Ngân hàng cũng tích cực phối hợp Bộ Công an và các 
bộ, ngành liên quan trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen, tăng cường 
sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các cơ quan công an, các sở, ban 
ngành và chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền chính sách, 
pháp luật về hoạt động ngân hàng, các quy định pháp luật về phòng chống 
tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, tín dụng đen tới các tầng lớp nhân dân 
trong xã hội và tham gia đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời 
các vụ việc liên quan đến tín dụng đen. 

* Các giải pháp mà ngành Ngân hàng đã thực hiện như sửa đổi quy định 
về cho vay của công ty tài chính tiêu dùng; cơ cấu lại nợ cho các khách 
hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19; điều chỉnh lộ trình áp dụng các giới hạn, 
tỉ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng...  

Hiện NHNN đang làm đầu mối xây dựng đề án cơ chế thử nghiệm có kiểm 
soát hoạt động của fintech trong lĩnh vực ngân hàng; thí điểm áp dụng 



mobile money; chỉ đạo các TCTD mở rộng, đa dạng các loại hình cho vay, 
giảm lãi suất, đơn giản hoá thủ tục hành chính. 

Với mạng lưới tổ chức tín dụng, các công ty tài chính, tổ chức tài chính vi 
mô phủ khắp các vùng miền được mở rộng và phát triển nhằm gia tăng tiếp 
cận dịch vụ đến người dân, đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp 
pháp phục vụ đời sống, tiêu dùng của nhân dân, đặc biệt là người thu nhập 
thấp, người yếu thế trong xã hội, người chưa có tài khoản ngân hàng, qua 
đó góp phần đẩy lùi “tín dụng đen”. 

* Tính đến 30.9.2020, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt 8,69 triệu tỉ 
đồng, tăng 6,09% so với cuối năm 2019 (cùng kỳ năm 2019 tăng 9,4%). 
Tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên có mức tăng trưởng khá, đến cuối 
tháng 9.2020, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (là nơi dễ 
phát sinh hoạt động “tín dụng đen”) ước đạt 2,12 triệu tỉ đồng với 14,17 
triệu khách hàng còn dư nợ, chiếm 24,67% tổng dư nợ tín dụng nền kinh 
tế, tăng 5% so với cuối năm 2019. 

Các TCTD cũng đẩy mạnh cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, cho vay tiêu 
dùng, với dư nợ ước đến cuối tháng 8.2020 đạt hơn 1,71 triệu tỉ đồng, 
chiếm 19,98% dư nợ nền kinh tế, tăng 2,37% so với cuối năm 2019. 

Nguồn: https://laodong.vn/kinh-te/ngan-hang-tang-tiep-can-tin-dung-day-
lui-tin-dung-den-854264.ldo 

 

7. Giải quyết chế độ BHXH bằng công nghệ 4.0 
Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực BHXH 
giúp các giao dịch trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn, tạo thuận lợi cho 
đơn vị sử dụng lao động và người lao động 

Thay vì phải đến cơ quan BHXH quận Đống Đa (Hà Nội) để đóng tiền 
BHXH tự nguyện, 2 tháng nay chị Trần Bích Phương đã truy cập Cổng 
Dịch vụ công quốc gia để tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện cho bản thân 
mình. Theo chị Phương, với dịch vụ này đã cho phép người dân nộp trực 
tuyến số tiền đóng BHXH tự nguyện, giúp giảm khá nhiều thời gian, chi phí 
đi lại để đóng tiền theo định kỳ. 

Lướt web nộp tiền BHXH 

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã công bố tích hợp 3 dịch vụ công trực 
tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong số này có 2 dịch vụ liên 
quan đến lĩnh vực BHXH, đó là dịch vụ liên thông đăng ký điều chỉnh đóng 
BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)... và dịch vụ công về 



đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề 
nghiệp (TNLĐ-BNN). 

 

Người lao động làm thủ tục tại BHXH TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU 

Chị Thu Hà, nhân viên hành chính của Công ty TNHH Hà Sinh (Hà Nội), 
cho biết bình thường nhân viên công ty phải thực hiện việc đóng BHXH bắt 
buộc, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN thông qua phần mềm kê khai 
của các công ty dịch vụ với mức phí khoảng 500.000 - 1 triệu đồng/năm, 
tùy vào số lượng người lao động (NLĐ). Thế nhưng, với việc cung cấp thủ 
tục đóng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, công ty không còn phải mất 
thêm khoản phí cho các công ty dịch vụ để sử dụng phần mềm. Điều này 
vừa giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vừa tiết kiệm thời gian đi lại, cũng 
như không phải mất thời gian quay đi quay lại bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
trong trường hợp có sai sót. Theo ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục 
Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ), với con số 501.044 
đơn vị sử dụng lao động đã có giao dịch điện tử với BHXH thì số tiền tiết 
kiệm của toàn xã hội hằng năm sẽ khoảng 1.300 tỉ đồng/năm. Kết quả 
đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các bộ, 
ngành, địa phương năm 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông vừa mới 
công bố cho thấy BHXH Việt Nam liên tiếp trong 3 năm 2017, 2018, 2019 
giữ vị trí đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ về ứng dụng CNTT. 

Bảo vệ quyền lợi người tham gia 



Ông Lê Nguyên Bồng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT), 
cho biết từ năm 2019, BHXH Việt Nam đã tích hợp, liên thông các phần 
mềm nghiệp vụ nhằm kiểm tra, đối chiếu dữ liệu thu, cấp sổ BHXH, thẻ 
BHYT với phần mềm xét duyệt hồ sơ hưởng và chi trả các chế độ BHXH, 
nên đã rút ngắn được thời gian giải quyết chế độ BHXH cho NLĐ. Ngoài 
ra, ngành cũng đã triển khai hệ thống chăm sóc khách hàng qua số đường 
dây nóng, hệ thống Chatbot hỗ trợ trả lời khách hàng tự động bằng trí tuệ 
nhân tạo hay hệ thống tương tác đa phương tiện... Đặc biệt, BHXH Việt 
Nam đã xây dựng và triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT kết nối 
liên thông với 100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT trong phạm vi toàn 
quốc để thực hiện quản lý khám chữa bệnh, giám định và thanh toán 
BHYT, là công cụ hỗ trợ đắc lực dùng để giám sát, cảnh báo những vấn đề 
bất thường, cung cấp thông tin cho các cơ sở y tế để bảo đảm quyền lợi 
cho người bệnh. 

Thời gian qua, BHXH Việt Nam cũng nỗ lực triển khai kế hoạch thực hiện 
việc đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN qua tài khoản thẻ 
ATM mang lại nhiều tiện ích cho người thụ hưởng. Đặc biệt, trước diễn 
biến phức tạp của dịch Covid-19 vừa qua, việc chi trả qua tài khoản thẻ 
ATM đã giúp người hưởng hạn chế đi lại, tiếp xúc, bảo đảm được an toàn 
và giãn cách xã hội. Trước đó, tháng 4-2019, BHXH Việt Nam đã triển khai 
dịch vụ tin nhắn thông báo, tra cứu quá trình đóng, hưởng, giải quyết hồ sơ 
BHXH, BHYT, BHTN nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, bảo vệ quyền lợi 
người tham gia BHXH, BHYT. 

Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn, đã từng có 
trường hợp đơn vị sử dụng lao động đơn phương dừng đóng BHXH cho 
NLĐ, khi cơ quan BHXH thực hiện căn cứ trên hồ sơ đầy đủ sẽ chấp thuận 
dừng đóng. Đến khi NLĐ chuyển công tác mới biết mình đã bị đơn vị sử 
dụng lao động dừng đóng BHXH từ trước đó dù vẫn đang đi làm, dẫn đến 
thiệt thòi về quyền lợi của NLĐ. "Khi triển khai dịch vụ tin nhắn này, NLĐ 
sẽ biết ngay các thay đổi về đóng - hưởng BHXH, BHYT, BHTN của mình, 
nếu sai có thể phản hồi ngay tới đơn vị sử dụng lao động, cơ quan BHXH 
và các cơ quan chức năng. Còn với đơn vị sử dụng lao động, dịch vụ tin 
nhắn thông báo, tra cứu sẽ giúp ích việc quản lý đóng nộp, tăng giảm lao 
động, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực cho 
những công việc này" - ông Sơn chia sẻ.  

Thời gian cấp sổ BHXH chỉ còn 5 ngày 

BHXH Việt Nam cho biết công tác cải cách thủ tục hành chánh của ngành 
đạt được nhiều bước tiến quan trọng, đã giảm từ 115 thủ tục (năm 2014) 
xuống còn 32 thủ tục (năm 2016) và còn 27 thủ tục (năm 2019). Nhiều thủ 



tục hành chánh đã rút ngắn thời gian giải quyết như: thời hạn cấp sổ 
BHXH từ 20 ngày xuống còn không quá 5 ngày, cấp thẻ BHYT từ 7 ngày 
xuống còn 5 ngày; riêng đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp, không 
quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; cấp lại thẻ BHYT 
ngay trong ngày đối với trường hợp đang nằm viện hoặc không có thay đổi 
về thông tin… Qua thực hiện giao dịch điện tử trong tất cả các khâu từ thu, 
nộp đến quản lý chi, trả, số lần thực hiện giao dịch bình quân giảm từ 12 
lần/năm xuống còn 1 lần/năm. 

Nguồn: https://nld.com.vn/cong-doan/giai-quyet-che-do-bhxh-bang-cong-
nghe-40-20201114194608994.htm 

 

8. Hiệp hội vận tải ô tô: 'Chuyển Bộ Công an sát hạch 
giấy phép lái xe thì cơ quan nào giám sát?' 
 “Trong trường hợp ngành công an quản lý công tác đào tạo, sát 
hạch cấp giấy phép lái xe thì cơ quan nào có chức năng kiểm tra, 
giám sát việc đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe?”, Hiệp hội vận tải 
ô tô Việt Nam đặt câu hỏi. 

Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam vừa có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội tham gia ý kiến trong quá trình xem xét Luật Giao thông đường 
bộ (sửa đổi). 

Theo văn bản này, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam cho rằng trong quản lý 
hoạt động giao thông vận tải nói chung và giao thông đường bộ nói riêng, 2 
mục tiêu đảm bảo hiệu quả và an toàn luôn luôn được đặt ra có mối quan 
hệ chặt chẽ với nhau. Nếu tách ra thành 2 luật sẽ thiếu sự đồng bộ, nhất 
quán, hài hòa khi xây dựng và ban hành các văn bản dưới luật. 

Bên cạnh đó, hầu hết nội dung trong dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông đường bộ đã được quy định trong Luật Giao thông đường bộ 
hiện hành. Trong khi báo cáo tổng kết thi hành Luật Giao thông đường bộ 
2008 cho thấy các nội dung của luật về cơ bản được triển khai có hiệu 
quả, không thấy có nội dung nào vướng mắc đến mức phải tách thành 2 
luật. 

"Luật Giao thông đường bộ là một trong các luật chuyên ngành giao thông 
vận tải, nếu tách Luật Giao thông đường bộ thành 2 luật thì có cần tách 
các luật khác như Luật Đường thủy nội địa, Luật Đường sắt... thành 2 luật 
không?", văn bản của Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam nêu vấn đề. 

Về việc chuyển nhiệm vụ quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe từ 
Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nan cho 



rằng đây là hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực dân sự, nếu chuyển 
sang cho Bộ Công an quản lý là không phù hợp.  

 

Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam kiến nghị không chuyển việc quản lý, sát 
hạch lái xe sang Bộ Công an. 

Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nan cho rằng với mô hình hiện nay, ngành giao 
thông vận tải quản lý đào tạo lái xe, ngành công an kiểm tra, giám sát. Nếu 
có trường hợp sai phạm, tiêu cực thì công an xử lý. Như vậy đảm bảo 
nguyên tắc việc giám sát giữa các ngành, tránh hiện tượng "vừa đá bóng 
vừa thổi còi" dễ phát sinh tiêu cực. 

“Trong trường hợp ngành công an quản lý công tác này thì cơ quan nào có 
chức năng kiểm tra, giám sát việc đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái 
xe?”, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam đặt câu hỏi. 

Hiệp hội này cũng bày tỏ lo ngại việc chuyển giao thẩm quyền cấp giấy 
phép lái xe cho lực lượng vũ trang sẽ tạo ra khó khăn khi công nhận và đổi 
giấy phép lái xe giữa các nước, vì hầu hết việc cấp giấy phép lái xe tại các 
quốc gia khác do các cơ quan quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực dân sự 
thực hiện. 

Chưa hết, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam còn cho rằng việc chuyển giao 
thẩm quyền cấp giấy phép lái xe sẽ tác động đến tổ chức bộ máy ngành 
giao thông vận tải và sẽ phát sinh lãng phí. 



Để thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép 
lái xe, ngành giao thông vận tải đã xây dựng, đào tạo bộ máy quản lý từ 
cấp bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và 63 Sở Giao thông Vận tải đồng 
thời, không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác 
quản lý. Vì vậy, nếu chuyển nhiệm vụ này sẽ gây xáo trộn và lãng phí. 

"Thay đổi sang cơ quan công an quản lý, tiền chi từ ngân sách cho công 
tác này sẽ cao hơn nhiều so với ngành giao thông do tiền lương và các 
chế độ chính sách của lực lượng vũ trang cao hơn nhiều so với dân 
sự", Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam nhận định. 

Nguồn: https://vietnamfinance.vn/hiep-hoi-van-tai-o-to-chuyen-bo-cong-an-
sat-hach-giay-phep-lai-xe-thi-co-quan-nao-giam-sat-
20180504224246098.htm 

 

9. Bắc Ninh tạo đột phá theo cơ chế “4 tại chỗ” đối với 
thủ tục hành chính 
Trong giai đoạn 2021 – 2030, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đổi mới việc thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

Nhờ triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo môi trường thuận lợi, thu hút đầu 
tư, đến nay, tỉnh Bắc Ninh vẫn giữ vững vị thế là "thỏi nam châm thu hút 
đầu tư" của cả nước. Trong thời gian tới, Bắc Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh 
thu hút đầu tư, cải cách hành chính tạo môi trường thuận lợi cho doanh 

nghiệp phát triển. Ảnh: Thái Hùng- TTXVN 



Trong giai đoạn 2021 – 2030, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đổi mới việc thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo bước đột phá trong giải quyết thủ 
tục hành chính theo cơ chế “4 tại chỗ” và thực hiện dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3,4. 

Tỉnh đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số 
gắn với cải cách hành chính.  

Tỉnh cũng thiết lập các hệ thống ứng dụng phục vụ người dân, doanh 
nghiệp và quản lý điều hành của UBND tỉnh; đồng thời chú trọng đào tạo, 
bồi dưỡng để cán bộ, công chức, viên chức là những người tinh thông 
nghiệp vụ và giỏi về công nghệ. 

Cùng với đó, phát huy vai trò Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp của Chủ 
tịch UBND tỉnh trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp; tiếp 
tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt văn hóa công 
sở...  

Từ đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, cải thiện môi 
trường kinh doanh, tạo động lực và sức bật mới trong phát triển kinh tế - 
xã hội, xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp văn minh, hiện đại. 

 Khách hàng đến giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn chi nhánh Bắc Ninh. Ảnh: Thái Hùng- TTXVN 

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 
giai đoạn 2021-2030, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa 



phương nhất là người đứng đầu cần quán triệt vai trò của cải cách hành 
chính. 

Xác định đây là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và là nhiệm vụ 
chính trị trọng tâm, thường xuyên phải quyết tâm, quyết liệt triển khai thực 
hiện.  

Đồng thời, các đơn vị, các ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 
theo hướng thực chất, hiệu quả gắn với cải thiện môi trường kinh doanh, 
tạo điều kiện khởi nghiệp, thu hút làn sóng đầu tư nước ngoài. 

Thúc đẩy mạnh mẽ việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện 
tử góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả của đại 
dịch COVID-19. 

Trong giai đoạn 2021 – 2030, tỉnh tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế 
hành chính, cơ chế, chính sách cho phù hợp với thời kỳ đẩy mạnh sự 
nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; rà soát, cắt giảm các thủ 
tục hành chính rườm rà, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. 

Tỉnh sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp 
tỉnh, cấp huyện và các tổ chức trực thuộc theo đúng quy định của pháp 
luật, bảo đảm gọn nhẹ, khoa học, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu 
quả... 

Hiện Bắc Ninh là một trong 3 địa phương đầu tiên trên cả nước thí điểm 
thành lập Trung tâm Hành Chính công tỉnh.  

Đến nay, 100% các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đều hoạt động 
theo mô hình Trung tâm Hành chính công; 126/126 xã, phường, thị trấn 
hoạt động theo mô hình một cửa liên thông hiện đại, bảo đảm công khai, 
minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.../. 

Nguồn: https://bnews.vn/bac-ninh-tao-dot-pha-theo-co-che-4-tai-cho-doi-
voi-thu-tuc-hanh-chinh/177838.html 

 

10. Hạ Long tạm dừng tách thửa, chuyển nhượng đất đai 
Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long Nguyễn Việt Hùng vừa ký thông báo 
gửi các đơn vị liên quan về việc tạm dừng một số thủ tục hành chính 
thuộc lĩnh vực đất đai tại 11 xã, phường trên địa bàn. 

Để tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, đảm bảo việc chuẩn bị đầu 
tư, triển khai thực hiện các dự án, UBND TP Hạ Long tạm dừng việc tiếp 
nhận, giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng trên địa bàn 



các xã, phường gồm: Hồng Hà, Hà Tu, Hà Phong, Bãi Cháy, Giếng Đáy, 
Hà Khẩu, Việt Hưng, Lê Lợi, Sơn Dương, Đồng Lâm, Kỳ Thượng. 

 

TP Hạ Long tạm dừng tiếp nhận và giải quyết thủ tục đất đai trên địa bàn 
11 xã, phường từ ngày 10/11/2020 đến khi có thông báo hủy bỏ văn bản 

tạm dừng của UBND TP 

Các thủ tục tạm dừng bao gồm: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
lần đầu; tách thửa đất; chuyển mục đích sử dụng đất; cấp lại giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất do bị mất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông 
nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất; chuyển 
nhượng quyền sử dụng các loại đất (đất trồng lúa; trồng cây hàng năm 
khác; đất trồng cây lâu năm; đất lâm nghiệp; đất nuôi trồng thủy sản; đất 
nông nghiệp khác trừ trường hợp đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có 
đất ở được quy định tại mục điều kiện tách thửa. 

Phạm vi tạm dừng thủ tục theo mặt bằng tuyến tính từ chỉ giới quy hoạch 
chi tiết xây dựng và chỉ giới GPMB sang 2 bên, mỗi bên 50m của các tuyến 
giao thông: Tuyến đường bao biển nối TP Hạ Long với TP Cẩm Phả; tuyến 
đường nối khu công nghiệp Cái Lân đến đường Cao tốc Hạ Long - Vân 
Đồn; tuyến đường kết nối từ điểm đầu cầu Cửa Lục 1 đến ngã ba Kênh 
Đồng, tuyến đường kết nối từ trung tâm TP đi xã Đồng Lâm - Kỳ Thượng.  



 

Thời gian tạm dừng thủ tục từ ngày 10/11/2020 đến khi có thông báo hủy 
bỏ văn bản tạm dừng của UBND TP. Đối với các hồ sơ đã tiếp nhận (đủ hồ 
sơ hợp lệ) tại Trung tâm Hành chính công TP trước ngày 11/11/2020 mà 
chưa thụ lý giải quyết sẽ tiếp tục được giải quyết đảm bảo theo quy định. 

Trước đó, chính quyền tỉnh Quảng Ninh liên tiếp có những động thái tích 
cực ngăn chặn tình trạng “sốt đất ảo” trên địa bàn như tạm dừng đấu giá 
đất nền trên địa bàn TX Quảng Yên. Ngoài ra, tỉnh đã ra thông báo dừng 
tất cả giao dịch hành chính đối với dự án khu đô thị mới Cao Xanh - Hà 
Khánh B (P.Cao Xanh, TP.Hạ Long) vì lý do chậm tiến độ, có dấu hiệu thổi 
giá đất trục lợi. 

Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thừa nhận, 
Quảng Ninh đang phát triển mạnh vì thế không chỉ người địa phương mà 
người ngoài tỉnh cũng đến tìm cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, người mua bất 
động sản đa số là đặt cọc, chờ ăn chênh lệch. UBND tỉnh Quảng Ninh 
đang rà soát toàn bộ các dự án bất động sản, nếu phát hiện sai phạm sẽ 
thu hồi và giao cho cơ quan chức năng xử lý. 

Nguồn: https://enternews.vn/ha-long-tam-dung-tach-thua-chuyen-nhuong-
dat-dai-185733.html 

 

 

 



11. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực 
xây dựng  
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính (TTHC) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá 
nhân, doanh nghiệp, từ đầu năm 2020 đến nay, Sở Xây dựng đã tập 
trung cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, đặc biệt là cải cách 
TTHC và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. 

 

Cán bộ Sở Xây dựng tiếp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

Thời gian qua, Sở Xây dựng đã chỉ đạo thường xuyên việc rà soát các 
TTHC thuộc thẩm quyền theo yêu cầu đơn giản hóa để kịp thời trình UBND 
tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới và cập nhật các văn bản 
quy phạm pháp luật mới liên quan đến các TTHC. Bám sát chỉ đạo của 
Chính phủ, Bộ Xây dựng và tình hình thực tế, Sở Xây dựng đã chủ động 
tham mưu, soạn thảo trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo liên 
quan phục vụ công tác quản lý nhà nước về xây dựng. Việc xây dựng, ban 
hành các văn bản quy phạm pháp luật kịp thời đã góp phần quan trọng 
trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao trên tất cả 
các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Xây dựng. 

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng đã chú trọng công tác cải cách hành 
chính, cải cách TTHC với mục tiêu “Chung tay, đồng hành, phục vụ tổ 
chức, cá nhân hoạt động ngành Xây dựng”. Năm 2020 là năm tiếp tục 
đánh dấu quyết tâm của sở với cải cách thủ tục hành chính như đã rà soát, 
trình UBND tỉnh chuẩn hóa và thực hiện công khai các thủ tục hành chính 



cấp tỉnh, thủ tục hành chính cấp huyện thuộc lĩnh vực của ngành; xây 
dựng danh mục, quy trình nội bộ cho các thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết của sở và UBND cấp huyện theo phương án “5 tại chỗ”. 
Đến nay, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở được thực hiện 
tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và đăng tải trên Trang thông tin 
điện tử của Sở Xây dựng, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo quy 
định. Đến ngày 11/11, Sở Xây dựng đã tiếp nhận và giải quyết 929 hồ sơ 
tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trong đó có 144 hồ sơ được 
thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công 
trực tuyến của tỉnh. Các hồ sơ sau khi tiếp nhận đều được giải quyết sớm, 
đúng thời hạn, được các tổ chức và người dân đánh giá cao. 

 

Người dân đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.  
 
Ông Nguyễn Đình Võ, xã Tây Giang (Tiền Hải) cho biết: Tôi rất hài lòng với 
môi trường làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Cán bộ, 
nhân viên hướng dẫn chu đáo, cẩn thận và rất thân thiện, nhiệt tình. Các 
nội dung được niêm yết công khai, minh bạch, thời gian giải quyết công 
việc rõ ràng, theo đúng nguyên tắc, TTHC đơn giản, đúng pháp luật. Nếu 
như trước đây tôi muốn xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
thì phải lên nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh, thời gian thẩm định, trả kết quả khoảng 20 ngày. Hiện nay, chỉ cần 
ngồi tại nhà, thao tác trên máy tính là tôi có thể nộp hồ sơ qua Cổng dịch 
vụ công trực tuyến của tỉnh, thời gian thẩm định, trả kết quả cũng được rút 
ngắn xuống còn 12 ngày. Bên cạnh đó, khi đi nhận kết quả tôi chỉ cần 



mang theo chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân để nhận kết 
quả, không cần giấy hẹn như trước kia. 

Ông Phạm Việt Anh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Trong thời gian 
tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính. 
Thường xuyên rà soát, xây dựng và đơn giản hóa các TTHC thuộc lĩnh 
vực của ngành theo các quy định mới, đồng thời công bố công khai trên 
Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Sở Xây dựng và tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá 
nhân khi đến giao dịch. Bên cạnh đó, sở cũng sẽ tiếp tục duy trì, thường 
xuyên nâng cao chất lượng giải quyết 100% TTHC thuộc thẩm quyền của 
sở đã được UBND tỉnh phê duyệt theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh. Thực hiện việc ký số các văn bản có liên 
quan đến giải quyết TTHC bảo đảm việc phê duyệt theo phương án “5 tại 
chỗ” đạt hiệu quả tối đa. Thường xuyên rà soát, đăng ký các TTHC đủ điều 
kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đẩy mạnh triển khai 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các TTHC đã được UBND tỉnh 
phê duyệt. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các 
nhiệm vụ được giao, tuyên truyền, khai thác hiệu quả dữ liệu về thông tin 
quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh giúp người dân có thể tiếp cận, sử 
dụng hiệu quả dữ liệu dùng chung của ngành Xây dựng. Chú trọng công 
tác đào tạo, nâng cao trình độ cả về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính 
trị cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đồng thời tăng cường 
kiểm tra, kiểm soát các hoạt động giải quyết TTHC giúp việc giải quyết các 
TTHC của sở bảo đảm thời gian, chất lượng, đúng quy định. 

Nguồn: https://baothaibinh.com.vn/news/246/116032/day-manh-cai-cach-
thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-xay-dung 

 

12. Tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng 
dịch vụ công trực tuyến  
Với 9 đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến (DVCTT) cấp tỉnh, các huyện, thành phố, các cấp bộ 
đoàn trong tỉnh đang thể hiện tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ tham 
gia cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. 

Anh Nguyễn Minh Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Nhằm 
góp phần thúc đẩy người dân sử dụng DVCTT mức độ 3,4, bên cạnh việc 
phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố 
và Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh để bố trí địa điểm cho các 
đội hình thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân và doanh nghiệp 



tham gia sử DVCTT mức độ 3, 4, chúng tôi cũng chỉ đạo các đội hình 
thanh niên tình nguyện trực tiếp đến các hộ gia đình, các doanh nghiệp, tổ 
chức để tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn và hướng dẫn sử dụng DVCTT mức 
độ 3, 4; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và sử dụng mạng xã 
hội, hệ thống tuyên truyền của Tỉnh đoàn và đoàn cơ sở để tuyên truyền 
cho người dân, đoàn viên, thanh niên, tổ chức doanh nghiệp sử dụng 
DVCTT mức độ 3, 4 một cách hiệu quả nhất. 

 

Hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết quả huyện Kiến Xương. 

Trước khi được bố trí trực hỗ trợ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 
huyện Kiến Xương, anh Vũ Tuấn Đạt, Bí thư Chi đoàn tổ dân phố Quang 
Trung, thị trấn Kiến Xương đã được tập huấn hướng dẫn sử dụng DVCTT 
mức độ 3, 4 cũng như phong cách ứng xử với người dân. Công việc hằng 
ngày của an Đạt là hướng dẫn người dân đi đúng các quầy chuyên môn, 
giới thiệu về DVCTT mức độ 3, 4; lập tài khoản công dân điện tử và các 
bước thực hiện DVCTT cho người dân.  

Anh Đạt cho biết: Trước đây tôi chưa hiểu lắm về DVCTT nhưng khi được 
tập huấn, tôi đã nắm được rõ hơn về DVCTT mức độ 3, 4 để tuyên truyền, 
giúp đỡ người dân nắm rõ, sử dụng ngay tại nhà mà không cần phải đến 
các cơ quan chức năng có thẩm quyền để nộp hồ sơ nữa. Việc này rất 
thuận tiện và tiết kiệm thời gian. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các 
cán bộ đang công tác tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Kiến 
Xương giúp đỡ, hỗ trợ chúng tôi rất nhiều.  



Còn anh Nguyễn Văn Duy, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Quỳnh Hội, thành 
viên Đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân sử dụng DVCTT tại huyện 
Quỳnh Phụ cho biết: Sau thời gian tham gia hỗ trợ tại Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả huyện, anh em trong đội tiếp tục tuyên truyền tại địa phương 
mình. Chúng tôi sẽ cùng trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã 
hướng dẫn người dân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có 
DVCTT, giúp người dân thuận tiện hơn trong quá trình di chuyển, rút ngắn 
thời gian chờ đợi kết quả, tiết kiệm chi phí cho người dân. 

 

Cán bộ đoàn hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Bộ 
phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Quỳnh Phụ. 

Không chỉ tại huyện Kiến Xương, Quỳnh Phụ các huyện, thành đoàn trong 
tỉnh cũng đã thành lập đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân 
sử dụng DVCTT. Tùy theo số lượng thành viên trong đội của mỗi địa 
phương sẽ phân công, sắp xếp lịch trực cụ thể vào giờ làm việc từ thứ 2 
đến thứ 6.  

Theo chị Lê Thị Thanh Huyền, cán bộ phụ trách Bộ phận Tiếp nhận và trả 
kết quả huyện Vũ Thư: Hiện nay, công dân đến giải quyết thủ tục hành 
chính mức độ 3, 4 tại cấp huyện, cấp xã còn hạn chế. Để thúc đẩy sử dụng 
DVCTT, đặc biệt là các DVCTT mức độ 3, 4, huyện Vũ Thư đã đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền. Trong đó, Đoàn Thanh niên huyện đã thành lập đội 
thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân sử dụng DVCTT. Các bạn 



hỗ trợ công dân rất nhiệt tình. Bởi đây là lực lượng trẻ, năng động và tiếp 
cận với công nghệ thông tin nhanh, nên việc sử dụng và hướng dẫn cho 
gia đình họ sử dụng DVCTT sẽ hiệu quả hơn. 

Cán bộ đoàn hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Bộ 
phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Vũ Thư.  

Trên thực tế, không ít người dân, trong đó phần nhiều là những người 
trung tuổi, cao tuổi  còn lúng túng khi ứng dung công nghệ thông tin để giải 
quyết các thủ tục hành chính. 

Bà Trần Thị Quế, xã Vũ Đoài (Vũ Thư) cho biết: Tôi cũng đã nghe tới 
DVCTT nhưng không biết là sử dụng như thế nào, sau khi được đoàn viên 
thanh niên hướng dẫn, tôi thấy rất tiện lợi. Ở nhà chúng tôi mở điện thoại 
hoặc máy tính biết được hồ sơ của mình đã giải quyết chưa mà mất thời 
gian đi lại nhiều. Đây là một việc có ích, tiết kiệm thời gian và chi phí cho 
người dân.Hiện nay, phần lớn người dân sử dụng điện thoại thông minh có 
kết nối mạng internet. Do đó, khi các bạn thanh niên tình nguyện tuyên 
truyền, hướng dẫn sử dụng DVCTT mức 3, 4 thì người dân rất phấn khởi 
và đã có nhiều người tin tưởng sử dụng DVCTT. Các đội thanh niên tình 
nguyện hỗ trợ người dân sử dụng DVCTT đã và đang khẳng định tính hiệu 
quả thiết thực, không chỉ giúp người dân làm thủ tục hành chính một cách 
dễ dàng, nhanh chóng mà còn tạo dựng hình ảnh thanh niên nói chung, 
người cán bộ, công chức trẻ nhiệt tình, thân thiện, chu đáo và trách nhiệm 
trong lòng nhân dân. 

Nguồn: https://baothaibinh.com.vn/news/246/116037/tuyen-truyen-ho-tro-
nguoi-dan-tiep-can-su-dung-dich-vu-cong-truc-tuyen 


