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1. Hộ kinh doanh ngại chuyển thành DN: Né các nghĩa 
vụ và trách nhiệm xã hội? 
Thực tế hiện nay, có đến 11% hộ kinh doanh thuộc diện phải chuyển 
đổi thành doanh nghiệp (DN) nhưng chỉ có 5,6% hộ kinh doanh dự 
kiến sẽ chuyển đổi. Theo các chuyên gia, sở dĩ việc hộ kinh doanh 
không muốn thành DN bởi khi lên DN sẽ chịu sự quản lý rất chặt chẽ 
của việc tính thuế, thậm chí, né tránh thực hiện các quy định, nghĩa 
vụ và trách nhiệm xã hội… 

 

Thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Ảnh minh họa 

Né trách nhiệm? 

Mới đây, tại một hội thảo khoa học với chủ đề “Chính sách và quản lý thuế, 
hải quan, logistics”, TS Nguyễn Thị Minh Hằng - Khoa Thuế và Hải quan, 
Học viện Tài chính - cho hay, theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Quản lý 
Kinh tế Trung ương (CIEM), có đến 11% hộ kinh doanh hiện nay thuộc 
diện phải chuyển đổi thành DN nhưng chỉ có 5,6% hộ kinh doanh dự kiến 
sẽ chuyển đổi, còn lại vẫn chọn mô hình kinh doanh hộ gia đình. 

“Chỉ tính riêng tại TP.Hà Nội, năm 2019, trong số 27.114 đơn vị đề nghị 
cấp giấy chứng nhận đăng ký DN, chỉ có 48 DN mới chuyển đổi từ hộ kinh 
doanh. Trong khi, theo thống kê, Hà Nội có tới 300.000 hộ kinh doanh. 
Việc các hộ kinh doanh không chuyển đổi thành DN đã gây ra nhiều bất 



cập, khó khăn trong công tác quản lý cũng như dựng nhiều rào cản trong 
quá trình phát triển” - TS Nguyễn Thị Minh Hằng phân tích. 

Theo một số chuyên gia, rào cản lớn nhất hiện nay của vấn đề này nằm ở 
chính bản thân các hộ kinh doanh. Cụ thể, họ lo ngại khi chuyển lên DN sẽ 
phải thực hiện các vấn đề liên quan đến sổ sách, kế toán, lập báo cáo tài 
chính, lưu giữ hóa đơn, sổ sách. Bên cạnh đó, hộ kinh doanh còn phải đối 
mặt với các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính phức tạp. 

Mặt khác, chính sách thu thuế áp dụng đối với hộ kinh doanh dựa trên 
doanh thu khoán rất dễ dẫn tới việc xây dựng mức doanh thu khoán thấp 
hơn thực tế. Từ đó dẫn tới thực trạng mức thuế thu nhập cá nhân, thuế giá 
trị gia tăng trên doanh thu đối với hộ kinh doanh thấp hơn nhiều so với 
mức dành cho DN. 

Những vấn đề này khiến nhiều hộ kinh doanh đủ điều kiện cố tình không 
thành lập DN để né tránh thực hiện các quy định, nghĩa vụ và trách nhiệm 
xã hội… 

Tìm hướng để thu thuế đúng thực tế 

Để thúc đẩy sự phát triển của hộ kinh doanh có quy mô lớn và kiểm soát 
chặt chẽ hơn doanh thu tính thuế của hộ kinh doanh, TS Nguyễn Thị Minh 
Hằng cho rằng, cần mở rộng các điều kiện buộc các hộ kinh doanh cá thể 
quy mô lớn chuyển lên thành DN; cần có quy định kiểm soát chặt chẽ việc 
sử dụng hóa đơn của hộ kinh doanh; đơn giản hóa chế độ kế toán đối với 
DN nhỏ hoặc siêu nhỏ bằng cách áp dụng chế độ kế toán tiền mặt đối với 
loại hình DN này. 

Ngoài ra, có những ưu đãi thuế, ưu đãi về tiếp cận vốn ngân hàng đối với 
DN nhỏ và siêu nhỏ; hỗ trợ về đào tạo kiến thức pháp luật, ghi chép sổ 
sách kế toán và quản trị kinh doanh cho các hộ kinh doanh chuyển đổi lên 
DN. 

Chia sẻ về vấn đề này với Lao Động, TS Ngô Tuấn Anh - giảng viên 
Trường Đại học kinh tế Quốc dân - nói rằng, thu thuế là công việc của nhà 
nước. Còn các gia đình kinh doanh theo hộ kinh doanh hay theo DN là 
quyền của họ. “Chúng ta không thể bắt ép họ được. Nếu vậy, chúng ta 
không những không khuyến khích mà cản trở họ” - TS Tuấn Anh nói. 

Cũng theo vị này, việc thu thuế là của nhà nước nhưng vấn đề là thu thuế 
với các trường hợp này như thế nào, cần phải hợp lý. 

Theo thống kê của Tổng cục Thuế, từ năm 2018 đến hết tháng 9.2020, số 
thu từ hộ kinh doanh toàn quốc đạt 50.607 tỉ đồng. Tại các cục thuế lớn 



trên cả nước, công tác rà soát, tăng cường quản lý với hộ kinh doanh cũng 
đang được chú trọng. 

Không chỉ vậy, thực tế cho thấy, suốt thời gian qua, ngành Thuế đã dùng 
nhiều biện pháp để tăng cường quản lý hộ kinh doanh và chống thất thu 
thuế. Đơn cử như năm 2019, ngành Thuế đã tiếp tục rà soát cơ chế chính 
sách liên quan đến hộ kinh doanh không chỉ trong lĩnh vực thuế mà còn 
liên quan các lĩnh vực khác như: Luật DN, Luật Hỗ trợ DN vừa và nhỏ… 
Cùng với đó, Tổng cục Thuế đã ban hành các quyết định để triển khai thí 
điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương 
pháp khoán. 

Nguồn: https://laodong.vn/kinh-te/ho-kinh-doanh-ngai-chuyen-thanh-dn-ne-
cac-nghia-vu-va-trach-nhiem-xa-hoi-854704.ldo 

 

2. Tác động của việc chuyển Bộ Công an sát hạch, 
cấp GPLX 
Khi chuyển nhiệm vụ đào tạo, sát hạch, cấp GPLX từ Bộ GTVT sang 
Bộ Công an, 650 cán bộ ngành giao thông cần sắp xếp, còn ngành 
công an "chỉ thêm nhiệm vụ, không tăng biên chế". 

Nội dung này được đề cập trong báo cáo tiếp thu, giải trình một số nội 
dung lớn, còn nhiều ý kiến tham gia của dự án Luật Bảo đảm trật tự, an 
toàn giao thông đường bộ. Báo cáo do Bộ trưởng Công an Tô Lâm thay 
mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng, ký gửi Quốc hội. 

Ngành giao thông phải sắp xếp lại 650 cán bộ 

Trước đó, khi bàn về dự án Luật Đảm bảo trật từ ATGT đường bộ (được 
tách ra từ Luật Giao thông đường bộ), nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn 
về việc tách luật và chuyển thẩm quyền quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấp 
phép lái xe (GPLX) từ Bộ GTVT sang Bộ Công an. 

Về ý kiến băn khoăn các lĩnh vực khác như đường sắt, đường thủy nội địa, 
hàng hải, hàng không có tách như Luật Giao thông đường bộ, Chính phủ 
giải thích trật tự, an toàn giao thông đường bộ có diễn biến phức tạp nhất 
và đang phát sinh nhiều bất cập, bức xúc nhất. 

Theo báo cáo của Chính phủ, tai nạn giao thông đường bộ chiếm hơn 
95%; vi phạm về trật tự, đường bộ rất phổ biến, chiếm tỷ lệ trên 80% tổng 
số hành vi vi phạm của các lĩnh vực giao thông, với gần 60 triệu trường 
hợp bị phát hiện và xử lý. Bên cạnh đó, đường bộ là nơi diễn ra nhiều hoạt 



động phạm tội, các vấn đề về an ninh, trật tự và các hành vi vi phạm pháp 
luật khác. 

Vì vậy, Chính phủ đã giao các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu để xây 
dựng Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Với các lĩnh vực 
khác, Chính phủ sẽ căn cứ vào tổng kết đánh giá khoa học và yêu cầu của 
thực tiễn, báo cáo với Quốc hội để sửa đổi, bổ sung phù hợp. 

 

Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ảnh: Quốc hội. 

Về việc chuyển nhiệm vụ quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX từ Bộ GTVT 
sang Bộ Công an, Chính phủ cho biết đã giao Bộ Công an có báo cáo 
đánh giá tác động của việc này để báo cáo Quốc hội. 

Chính phủ cũng đánh giá một số tác động khi chuyển giao nhiệm vụ sát 
hạch, cấp GPLX. Trước hết, về biên chế và tổ chức bộ máy, Bộ GTVT có 
tổng số 64 đơn vị trực tiếp làm quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX. 

Hiện tại, Bộ GTVT có biên chế 650 cán bộ, công chức chuyên trách làm 
công tác quản lý đào tạo, tổ chức sát hạch, cấp, quản lý GPLX. Do đó, khi 
chuyển giao, ngành giao thông chỉ phải bố trí sắp xếp lại 650 biên chế theo 
hướng tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm nguồn nhân lực. 

Đối với Bộ Công an được bố trí ở 4 cấp (bộ, tỉnh, huyện, xã), trong đó đã 
bố trí cán bộ làm công tác đăng ký và quản lý phương tiện theo 3 cấp (bộ, 



tỉnh, huyện), gồm 769 đầu mối. Vì vậy khi thêm thẩm quyền này, ngành 
công an chỉ thêm nhiệm vụ, không tăng biên chế, đủ điều kiện tiếp nhận 
công tác chuyển giao từ 64 đầu mối của ngành GTVT. 

Đầu tư hơn 700 điểm đăng ký quản lý phương tiện 

Về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết tổng số cơ 
sở đào tạo lái xe trên toàn quốc là 340, trung tâm sát hạch lái xe cơ giới 
đường bộ là 137. Các cơ sở này cơ bản được xây dựng theo hình thức xã 
hội hóa nên việc thay đổi cơ quan quản lý không ảnh hưởng, các cơ sở sẽ 
tiếp tục được sử dụng. 

Đội ngũ giáo viên dạy lái đã được cấp giấy chứng nhận sẽ tiếp tục được 
tham gia công tác đào tạo lái xe nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện. 

 

Bộ Công an cho biết khi thêm thẩm quyền đào tạo, sát hạch, cấp GPLX, 
ngành công an chỉ thêm nhiệm vụ, không tăng biên chế. Ảnh: Hồng Quang.

Ngoài ra, để phục vụ công tác quản lý, Bộ Công an đã đầu tư, triển khai và 
lắp đặt hệ thống hơn 700 điểm đăng ký quản lý phương tiện tại 63 địa 
phương, phân cấp quản lý thành 3 cấp từ Trung ương đến tỉnh, huyện; xây 
dựng phần mềm quản lý giấy phép lái xe và phần mềm in giấy phép lái xe 
trên chất liệu nhựa tại 63 công an các địa phương để cấp và quản lý GPLX 
trong công an nhân dân. 



Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ định hướng khi chuyển giao nhiệm vụ, công tác 
quản lý GPLX sẽ được phân cấp đến công an cấp huyện, việc tiếp nhận hồ 
sơ đổi, cấp lại của người dân sẽ được thực hiện từ cấp xã. 

Đồng thời, bộ sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ triển khai cấp, đổi GPLX 
trên cổng dịch vụ công, kết hợp tiếp nhận hồ sơ theo phương pháp thủ 
công dành cho người dân thuộc địa bàn vùng sâu vùng xa, địa bàn chưa 
phát triển về khoa học, công nghệ. 

Chính phủ khẳng định việc chuyển giao cơ quan quản lý được xây dựng 
theo định hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Lái xe tiếp tục 
sử GPLX đã cấp cho đến khi hết thời hạn hoặc khi có nhu cầu đổi, cấp lại. 

Người dân có thể nộp hồ sơ cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe qua 
Công an xã, tương tự như nộp hồ sơ về căn cước công dân. 

Phục hồi điểm nếu 12 tháng không bị trừ hết điểm trong bằng lái 

Về quy định điểm của giấy phép lái xe, Bộ trưởng Công an cho biết Chính 
phủ đã thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất đề xuất quy định trừ điểm, phục 
hồi điểm giấy phép lái xe là biện pháp quản lý hành chính Nhà nước, 
không phải hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Quy định này nhằm 
quản lý, giám sát quá trình chấp hành pháp luật của người lái xe, từ đó tác 
động đến hành vi, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. 

Theo quy định này, trong 12 tháng, người lái xe không bị trừ hết điểm sẽ 
được phục hồi điểm nhằm khuyến khích người họ nâng cao và có ý thức 
hơn trong việc chấp hành pháp luật về trật tự, ATGT đường bộ. 

Nguồn: https://khoahocdoisong.vn/tac-dong-cua-viec-chuyen-bo-cong-an-
sat-hach-cap-gplx-157622.html 

 

3. Học lái xe xong, bằng "cất tủ", ra đường có an 
toàn? 
Người ít lái xe sẽ rất dễ “ngợp” khi ra đường, dẫn đến chân tay lóng 
ngóng, phản xạ kém, mất an toàn. Thực tế là vậy nhưng để quản lý 
“số đông” này không phải là chuyện dễ. 

Già nửa số người lấy bằng lái xe rồi…cất tủ 

Ngày 11/11 vừa qua, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Giao thông 
đường bộ (sửa đổi) và Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 
đường bộ. Nhiều ý kiến cho rằng cần siết chặt đối với việc đào tạo, sát 
hạch lái xe cũng như quản lý người lái. 



Đáng chú ý, đại biểu Nguyễn Minh Đức – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc 
phòng - An ninh của Quốc hội có đề cập tới vấn đề cần kiểm tra với những 
người đã có bằng lái nhưng không lái xe thường xuyên. 

“Hiện nay có người thi bằng lái xong và lái xe thường xuyên. Đương nhiên 
khi thực hành nhiều thì kỹ năng sẽ tốt hơn. Nhưng có những người được 
cấp bằng lái xe, có khi cả năm chẳng lái, chắc chắn tay nghề kém hơn. 
Bây giờ cần tính toán như nào để kiểm tra đối tượng này”- ông Đức nhấn 
mạnh. 

Trên thực tế, những trường hợp có có giấy phép lái xe nhưng không được 
thực hành thường xuyên như đại biểu Quốc hội đề cập là có căn cứ vì 
không phải ai cũng có điều kiện để lái xe hàng ngày. 

Anh Tạ Quang Hưng (38 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho hay, 
anh đã có giấy phép lái xe từ cách đây khoảng 10 năm nhưng số lần lái ô 
tô thực tế trên đường chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

“Hồi đấy mấy ông bạn thân rủ đăng ký học lái xe, thế là cũng đi vì nghĩ 
rằng đàn ông kiểu gì cũng cần đến. Thế nhưng do không có nhu cầu mua 
xe nên từ đó đến nay bằng lái xe ô tô của tôi rất ít khi dùng đến, trước đây 
còn để ở ví nhưng bây giờ cất luôn trong tủ cho đỡ chật”, anh Hưng nói 

Anh Hưng chia sẻ thêm, do ít được lái xe nên khi có dịp đi chơi bằng ô tô 
với bạn bè hay gia đình, anh cũng khá e ngại và cảm thấy thiếu tự tin khi 
cầm vô lăng. 

Còn Nguyễn Mỹ Linh (20 tuổi, sinh viên Đại học Kinh doanh và Công nghệ 
Hà Nội) cho biết, em vừa học và thi được giấy phép lái xe cách gần 3 
tháng. Nhưng từ đó đến nay em chưa từng một lần lái xe ra đường vì… bố 
chưa cho. 

“Bố mẹ em khuyến khích cho em đi học lái xe sớm, nhưng xe thì không 
cho động vào vì bố em nói khoảng cách từ khi có bằng đến lúc lái xe thành 
thạo còn rất xa. Có lẽ sau khi học xong đại học em mới được bố mẹ cho lái 
xe thường xuyên”, Linh chia sẻ. 

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Thanh – Giảng viên một trung 
tâm đào tạo, sát hạch lái xe tại Hà Nội cho biết, học viên của ông rất đa 
dạng, từ công chức, sinh viên, thanh niên đến người lớn tuổi. Mỗi người lại 
có những mục đích khác nhau khi cầm trên tay giấy phép lái xe. 

Có người học xong để mua xe đi lại hoặc làm công cụ kiếm sống, còn có 
người chỉ coi giấy phép lái xe ô tô như một thứ hiển nhiên phải sở hữu, lấy 
bằng xong cứ để đấy mà chưa dùng đến ngay. 



“Tôi đã dạy và hướng dẫn đến vài trăm người, trong đó già nửa số học 
viên của tôi lấy bằng lái xe xong rồi cũng chỉ để…cất tủ”, ông Thanh khẳng 
định. 

 

Nếu quá lâu không được luyện tập lái xe thì các kỹ năng, phản xạ sẽ dần 
mất đi 

Hiểm nguy khi ra đường 

Nhiều chuyên gia và những lái xe lâu năm cũng cho rằng, nếu một người ít 
động đến vô lăng thì khi lái xe ra đường có cẩn thận nhìn trước nhìn sau 
đến đâu cũng không thể đọc tình huống và có những phản xạ như một 
người hằng ngày lái xe được. 

Mặt khác, giao thông tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TP. HCM rất phức 
tạp, chỉ một sơ sẩy nhỏ có thể dẫn đến những nguy hiểm cho bản thân và 
người khác, tiền mất tật mang. Nhiều người không chỉ ngại lái mà còn sợ 
lái. 

Về kỹ năng của những lái mới, ông Nguyễn Văn Thanh nhận định, ở các 
cơ sở dạy lái xe hiện nay, giảng viên chủ yếu dạy cách để vượt qua được 
kỳ sát hạch, mục tiêu là lấy bằng chứ không thể bổ khuyết cho học viên 
những kinh nghiệm xử lý tình huống trong thực tế. 



Do vậy, vị chuyên gia này cho rằng, việc có bằng lái xe chỉ đơn giản là 
bước đầu tiên được Luật pháp công nhận, cho phép điều khiển ô tô. Còn 
việc người tham gia giao thông điều khiển phương tiện có đúng quy định 
và an toàn hay không lại phụ thuộc vào khả năng của mỗi cá nhân. 

“Làm bất cứ công việc gì, nhất là việc lái xe thì “trăm hay không bằng tay 
quen”. Lái xe là quá trình liên tục tích luỹ kinh nghiệm và phản xạ kịp thời 
với các tình huống bất ngờ. Nếu quá lâu không được luyện tập thì đương 
nhiên các kỹ năng sẽ dần mất đi”, ông Thanh bày tỏ quan điểm. 

Đồng tình với ý kiến trên, chuyên gia lái xe an toàn Dương Trung Kiên 
nhận định, việc nhiều người có bằng nhưng không thường xuyên sử dụng 
ô tô có thể do nhiều nguyên nhân: Do họ chưa sở hữu và ít có cơ hội lái 
xe; ngại điều khiển một chiếc xe không quen; do sợ phải đi đường đông, 
đường lạ và sợ bị cảnh sát giao thông phạt;… 

“Người ít lái xe sẽ rất dễ “ngợp” khi ra đường, dẫn đến chân tay lóng 
ngóng, phản xạ kém, mất an toàn. Do vậy, nếu quá lâu không lái xe thì chỉ 
nên tập làm quen lại ở những nơi trống trải, vắng vẻ hoặc đoạn đường dễ 
chứ không nên đi ngay vào những tuyến đường đông đúc phức tạp hay 
đường cao tốc,…”, ông Kiên đưa ra lời khuyên. 

Việc ít được tiếp xúc, điều khiển phương tiện sẽ ảnh hưởng lớn đến khả 
năng của lái xe. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, việc kiểm tra và xử lý 
đối với những người có bằng nhưng ít lái như một số đề xuất là không khả 
thi. 

“Có bằng lái phù hợp đương nhiên là đã được pháp luật cho phép lái xe. 
Các cơ quan chức năng sẽ chỉ xử lý lái xe thông qua hành vi vi phạm cụ 
thể chứ không ai có thể kiểm soát xem người đó là lái mới hay người ít lái 
xe”, một chuyên gia nhận định. 

Các chuyên gia lái xe an toàn cho rằng, để đảm bảo an toàn cho cộng 
đồng và cho chính bản thân mình, các tài xế "non tay", thiếu kinh nghiệm 
nên chủ động luyện thêm tay lái trước một chuyến đi, cần có thêm người 
hướng dẫn khi tham gia lưu thông giao thông và thuộc nằm lòng kiến thức 
an toàn giao thông cũng như kỹ năng cần thiết. 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/oto-xe-may/dien-dan/hoc-lai-xe-xong-
bang-cat-tu-ra-duong-co-an-toan-688454.html 

 

 

 



4. Lễ khởi động Mạng lưới Logistics thông minh 
ASEAN 
Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị 
Cấp cao liên quan, chiều 14/11, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam 
Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Singapore Lý Hiển Long 
đã cùng chứng kiến và có bài phát biểu tại Lễ khởi động Mạng lưới 
Logistics thông minh ASEAN (ASLN) với dự án đầu tiên “Trung tâm 
Logistics ICD Vĩnh Phúc” (SuperPort). 

Phát biểu tại buổi Lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là sự 
kiện hợp tác có ý nghĩa giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Singapore, là 
minh chứng cho tinh thần gắn kết ASEAN và tư duy chủ động thích ứng, 
sáng tạo của các doanh nghiệp. Năm 2020 là thời điểm ASEAN đi được 
một nửa chặng đường hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN 2025 hòa 
bình, ổn định, phát triển bền vững. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 bất ngờ 
bùng phát, lan rộng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, làm gián 
đoạn sản xuất, suy giảm kinh tế nghiêm trọng ở toàn cầu và khu vực 
ASEAN. 

“Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37, Thủ tướng Lý Hiển Long và tôi 
cùng các đồng nghiệp ASEAN đã thống nhất xác định chúng ta phải vừa 
kiểm soát dịch COVID-19 vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, 
vừa phục hồi sản xuất, lấy lại đà tăng trưởng, trong đó có việc tăng cường 
tính bền vững của chuỗi cung ứng, bảo đảm sản xuất, luân chuyển hàng 
hóa, dịch vụ”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh sự kiện khởi động Mạng lưới 
Logistics thông minh ASEAN với dự án “Trung tâm Logistics ICD Vĩnh 
Phúc”; khẳng định, dự án chính là viên gạch hồng, góp phần xây đắp nhịp 
cầu hợp tác ASEAN và kết nối hữu nghị thân thiết Việt Nam-Singapore. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Trung tâm Logistics ICD Vĩnh 
Phúc” chính là công trình chào mừng Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 
và sự kiện ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) dự 
kiến được ký kết ngày 15/11. 

Bày tỏ vui mừng được chứng kiến sự kiện có ý nghĩa này, Thủ tướng 
Singapore Lý Hiển Long khẳng định: Hai nước Singapore-Việt Nam có mối 
liên kết doanh nghiệp rất mạnh mẽ. Năm 2019, Singapore cũng là đối tác 
đầu tư lớn nhất vào Việt Nam trong các nước ASEAN. Thương mại song 
phương Việt Nam-Singapore năm 2019 có mức tăng trưởng 10 %. Đến 
nay, các khu công nghiệp Việt Nam- Singapore đã thu hút được 14 tỷ USD 
đầu tư vào Việt Nam. 



Theo Thủ tướng Lý Hiển Long, những điều trên được hiện thực hóa nhờ 
lòng tin tưởng lẫn nhau giữa người dân và cộng đồng doanh nghiệp hai 
nước. Bất chấp những thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra, các công 
ty, tập đoàn của Việt Nam và Singapore vẫn tìm được tiếng nói chung để 
có thể triển khai các dự án. 

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, là dự án logistics lớn nhất của một Tập 
đoàn Singapore tại Việt Nam. Dự án sẽ cung cấp sự hỗ trợ về cơ sở hạ 
tầng cho Việt Nam và ngành công nghiệp xuất khẩu ngày càng phát triển 
của Việt Nam; từ đó, đón đầu xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư, thực hiện được các mục tiêu phát triển bền vững. Đây cũng là 
những điều lý tưởng cho tương lai của Việt Nam và ASEAN. 

SuperPort sẽ là một trong những dự án tiên phong trong Mạng lưới 
Logistics thông minh ASEAN. Điều này giúp tăng cường các chuỗi cung 
ứng logistics trong khu vực, hỗ trợ cho nỗ lực hội nhập kinh tế của ASEAN 
cũng như những sáng kiến đang triển khai như: Kế hoạch tổng thể về kết 
nối ASEAN 2025, Mạng lưới Logistics đô thị thông minh ASEAN và Sáng 
kiến hội nhập ASEAN. 

Thủ tướng Lý Hiển Long tin tưởng, dù đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành 
hành nhưng ASEAN sẽ một lần nữa vươn lên mạnh mẽ hơn và tận hưởng 
một tương lai tươi đẹp phía trước; mong đợi vào quan hệ hợp tác tốt đẹp 
giữa Việt Nam và Singapore tiếp tục phát triển trong thời gian tới. 

Dự án đầu tư Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc là một trong những trung 
tâm logistics ICD có quy mô lớn nhất tại khu vực phía Bắc được đầu tư bởi 
Tập đoàn T&T và hai đối tác Singapore là YCH Group Pte Ltd và YCH 
Holdings. 

Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc có chức năng trung chuyển hàng hóa 
nội địa, xuất nhập khẩu và quá cảnh trên hành lang kinh tế Hà Nội-Lào Cai, 
các luồng hàng từ Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai và là nơi lưu trữ 
hàng hóa, phân phối phục vụ hoạt động sản xuất và tiêu dùng cho các tỉnh, 
thành phố: Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang 
và Hà Giang. Bên cạnh đó, với chức năng cảng cạn ICD, Trung tâm còn 
đảm nhiệm chức năng điểm thông quan hàng hóa nội địa, đầu mối giao 
thông và giao nhận vận tải đa phương thức quan trọng của khu vực; đảm 
nhiệm chức năng thông quan, làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất 
nhập khẩu… 

Dự án có tổng vốn đầu tư 3.878,7 tỷ đồng, tương đương 166,68 triệu USD, 
trong đó giai đoạn 1 là 2.077,79 tỷ đồng; giai đoạn 2 là 1.800,91 tỷ đồng. 
 



Các nhà đầu tư sẽ góp vốn chủ sở hữu 767,91 tỷ đồng, chiếm 20% tổng 
vốn đầu tư, trong đó Tập đoàn T&T góp 307,16 tỷ đồng, tương đương 13,2 
triệu USD, chiếm 40% vốn góp; YCH Group Pte Ltd góp 345,56 tỷ đồng, 
tương đương 14,85 triệu USD, chiếm 45% vốn góp; YCH Holdings (Pte) 
Ltd góp 115,19 tỷ đồng, tương đương 4,95 triệu USD, chiếm 15% vốn góp. 
Phần còn lại sẽ được huy động từ vốn vay thương mại. Tiến độ đầu tư 
thực hiện Dự án là 50 tháng kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu 
tư./. 

Nguồn: https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/le-khoi-dong-mang-luoi-
logistics-thong-minh-asean/471677.html 

 

5. 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 

 

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

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). 

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 



6. Ngăn ngừa xe không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật chở 
khách du lịch 
Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên địa bàn huyện Đồng Văn (Hà Giang) 
ngày 8-11 vừa qua khiến ba người chết và bốn người bị thương nặng 
đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất an toàn đối với 
việc sử dụng những phương tiện “ngoài luồng”, không đạt các tiêu 
chuẩn kỹ thuật để chở khách du lịch,… 

Độc đáo nhưng tiềm ẩn nguy hiểm 

Thời gian qua, ở nhiều địa phương có danh lam thắng cảnh, du lịch phát 
triển; các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng hoặc 
vui chơi giải trí đã có sáng kiến sử dụng xe ô-tô U-oát, Jeep để chở khách 
du lịch. Muốn khám phá, trải nghiệm những cung đường đèo dốc như Lang 
Biang (TP Đà Lạt, Lâm Đồng), tua du lịch đồi cát tại Mũi Né (Bình Thuận), 
hoặc Đồng Văn (Hà Giang),… bằng ô-tô thường du khách phải chọn xe 
Jeep đặc thù hoặc xe U-oát, bởi đường đi khá quanh co, dốc cao, đòi hỏi 
phương tiện phải có khả năng leo núi khỏe, bám chắc. Ngoài ra, những 
loại phương tiện này trông khá độc đáo, ấn tượng, đem lại cho du khách 
cảm giác mạnh, khác biệt hoàn toàn. Nhiều xe còn tháo hết mui, hạ hết 
kính để du khách cảm nhận nắng gió thiên nhiên khi khám phá cung 
đường cheo leo, hoặc từ trên đỉnh đồi cát lao xuống chân đồi dốc thẳng 
đứng.  

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, 
nhiều phương tiện được sử dụng trong những dịch vụ này là xe ô-tô đã cũ 
nát, do cơ quan nhà nước hoặc lực lượng vũ trang thanh lý, đã có thời 
gian sử dụng rất lâu. Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia 
Khuất Việt Hùng nhấn mạnh: “Đặc biệt, có một số tổ chức, cá nhân không 
đăng ký kinh doanh vận tải, phương tiện được sử dụng không bảo đảm 
điều kiện để tham gia kinh doanh vận tải. Đây chính là một trong những 
nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT), mà cụ thể là vụ việc xảy 
ra tại Đồng Văn, Hà Giang trưa 8-11 vừa qua”. Theo đó, xe ô-tô U-oát BKS 
23A-071.95 do anh Sùng Mí Quả (SN 1985, trú xã Lùng Tám, huyện Quản 
Bạ, Hà Giang) điều khiển, trên đường đưa đoàn du khách Đà Nẵng đi tham 
quan sông Nho Quế (huyện Đồng Văn) đã lao xuống vực sâu khoảng 40 
m, khiến ba người chết, bốn người bị thương. Lái xe Sùng Mí Quả có giấy 
phép lái xe hạng C do Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang cấp, giá trị 
đến ngày 14-6-2022. Địa điểm xảy ra tai nạn thương tâm nêu trên là đoạn 
đường quanh co, có độ dốc cao, mặt đường rất xấu, nhiều đá hộc to. 



Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang, xe ô-tô BKS 23A-
071.95 chưa đăng ký tham gia kinh doanh vận tải và chưa từng được cấp 
phù hiệu kinh doanh vận tải. Phòng Kiểm định xe cơ giới (Cục Đăng kiểm 
Việt Nam) cho biết, theo hồ sơ quản lý phương tiện, chiếc xe nêu trên 
được sản xuất, lắp ráp trong nước năm 2005. Vì thế, một số thông tin cho 
rằng chiếc xe được sản xuất từ năm 1990 (tuổi đời 30 năm) là không chính 
xác. Cụ thể, xe được sản xuất tại Công ty Cơ khí ô-tô xe máy Thanh Xuân, 
lắp ráp theo dạng CKD, mang nhãn hiệu YA3-31512, số khung 
AB050000723, số động cơ 41101261. Xe được phép chở bảy người, có hệ 
thống phanh chính là thủy lực trợ lực chân không, hệ thống phanh đỗ là cơ 
khí tác động lên truyền lực. Theo dữ liệu kiểm định, chủ xe theo giấy đăng 
ký là Nguyễn Thành Minh, SN 1993, trú tổ 5, phường Trần Phú, TP Hà 
Giang, tỉnh Hà Giang. Xe được kiểm định lần gần nhất vào ngày 7-7-2020 
tại Trung tâm Đăng kiểm 23-01S Hà Giang, hạn kiểm định đến ngày 26-1-
2021. Như vậy, lái xe Sùng Mí Quả tại thời điểm xảy ra tai nạn không phải 
chủ phương tiện. Các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang đánh giá, chiếc xe 
này không bảo đảm điều kiện kinh doanh vận chuyển khách du lịch theo 
Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ.  

Chấn chỉnh hoạt động chở khách du lịch 

Đại diện Phòng Kiểm định xe cơ giới (Cục Đăng kiểm Việt Nam) cho biết, 
chủ phương tiện có trách nhiệm kê khai trung thực hồ sơ đăng kiểm, cũng 
như tuân thủ quy định về quản lý vận tải đối với xe kinh doanh vận tải. 
Trước thực trạng sử dụng xe ô-tô thanh lý vận chuyển hàng hóa, hành 
khách hiện nay, Ủy ban ATGT quốc gia đề nghị ban ATGT các địa phương 
kiểm tra, rà soát việc thực hiện pháp luật ATGT trong hoạt động vận tải. 
Phó Chủ tịch Khuất Việt Hùng cho biết: Để khắc phục hậu quả vụ việc và 
ngăn ngừa các vụ TNGT tương tự, Ủy ban ATGT quốc gia đề nghị ban 
ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan 
chức năng địa phương rà soát, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật 
về ATGT và kinh doanh vận  tải đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng xe ô-
tô cũ, xe ô-tô đã thanh lý trong hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa, 
nhất là trong hoạt động kinh doanh vận tải khách du lịch hoặc vận tải nội 
bộ phục vụ khách du lịch bên trong khu du lịch hoặc trên đường giao thông 
công cộng. Phải bảo đảm các hoạt động vận tải khách du lịch tuân thủ 
đúng các quy định pháp luật về ATGT và kinh doanh vận tải khách du lịch; 
xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.  

Đối với tỉnh Hà Giang, Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban ATGT tỉnh chỉ đạo 
Ban ATGT tỉnh và huyện Đồng Văn tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn 
nhân và gia đình nạn nhân không may gặp nạn; ưu tiên cao nhất cứu chữa 



các nạn nhân bị thương nhằm giảm tới mức thấp nhất thiệt hại về người. 
Cơ quan chức năng tỉnh và huyện khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ 
nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm trách nhiệm của lái xe và chủ sở hữu 
xe ô-tô BKS 23A-071.95 theo quy định pháp luật. Đặc biệt cần xác minh 
trách nhiệm lái xe và chủ xe là thực hiện hoạt động vận chuyển hành 
khách nội bộ (không thu tiền trực tiếp) hay hoạt động kinh doanh vận tải 
bằng xe ô-tô trái quy định pháp luật, dẫn đến vụ TNGT đặc biệt nghiêm 
trọng này; xem xét trách nhiệm của các cơ quan chức năng liên quan; báo 
cáo Ban ATGT tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban ATGT quốc gia. Sở Giao 
thông vận tải chủ trì, kiểm tra toàn bộ các cơ sở kinh doanh có sử dụng xe 
ô-tô để đưa, đón khách du lịch trên địa bàn tỉnh, yêu cầu chấn chỉnh, thực 
hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo đảm ATGT đối với hoạt động 
vận tải khách du lịch trên địa bàn; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi 
phạm. 

Hiện nay, tình trạng phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định 
tham gia giao thông vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi, tiềm ẩn nguy cơ gây 
TNGT, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động 
kinh doanh vận tải. Bộ Giao thông vận tải cần thông báo rộng rãi danh 
sách xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định cho ngành công an; yêu 
cầu các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương rà soát, kiểm soát, 
xử lý xe hết niên hạn, quá hạn kiểm định, tập huấn cho lực lượng liên quan 
cách tra cứu, nhận biết loại xe nêu trên. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn 
vị cần gắn trách nhiệm người đứng đầu liên quan trong việc xử lý tình 
trạng xe hết niên hạn sử dụng trên địa bàn; xử lý trách nhiệm người đứng 
đầu nếu để xảy ra tình trạng phương tiện hết niên hạn, quá hạn kiểm định 
tham gia giao thông gây tai nạn. 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/ngan-ngua-xe-khong-dat-
tieu-chuan-ky-thuat-cho-khach-du-lich-624529/ 

 

7. “Phát quang rừng”... thủ tục: Cần có luật hạn chế nhũng 
nhiễu 
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 

 

8. Thanh Hóa triển khai thí điểm mô hình phòng họp 
không giấy tờ 
Tiếp tục thực hiện đột phá về cải cách thủ tục hành chính và cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thí điểm 
mô hình phòng họp không giấy tờ tại huyện miền núi Như Thanh. 

Theo đó, tỉnh đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án thí 
điểm mua sắm trang thiết bị phục vụ phòng họp không giấy tờ cấp huyện, 
triển khai chữ ký số và tăng cường hệ thống một cửa điện tử cấp xã của 
UBND huyện Như Thanh.  

Dự án có tổng mức đầu tư 2,5 tỷ đồng từ ngân sách, do UBND huyện Như 
Thanh làm chủ đầu tư, được thực hiện trong 2 năm 2020 – 2021.  

Mục tiêu của dự án là đầu tư hệ thống trang thiết bị hạ tầng công nghệ 
thông tin phục vụ hoạt động ứng dụng chữ ký số trên thiết bị di động và 
xây dựng phòng họp không giấy tờ; đồng thời tăng cường hoạt động của 
hệ thống một cửa điện tử cấp xã, từng bước đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trên môi trường mạng. 

Qua đó, nhằm tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian giải quyết công việc; 
công khai, minh bạch quá trình xử lý công việc của các cơ quan hành 
chính nhà nước.  

Theo quy mô của dự án, tỉnh Thanh Hóa sẽ đầu tư trang thiết bị phục vụ 
phòng họp không giấy tờ cấp huyện gồm 40 máy tính xách tay và các phụ 



kiện đi kèm tại UBND huyện và Huyện ủy. Đối với cấp xã, sẽ đầu tư thiết bị 
di động để ký số văn bản (mỗi xã 3 máy tính bảng cho lãnh đạo UBND xã), 
đầu tư máy scan tốc độ cao, máy tính tại bộ phận một cửa cấp xã.  
Như Thanh là huyện miền núi thấp của tỉnh Thanh Hóa, có 14 đơn vị hành 
chính cấp xã. Trong những năm qua, bên cạnh việc đầu tư hoàn thiện kết 
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ sở vật chất phục vụ công tác lãnh đạo, điều 
hành, ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn đã được tăng cường.  

Đến nay 100% phòng, ban, đơn vị sự nghiệp công lập, xã, thị trấn thuộc 
huyện đã thực hiện chữ ký số; 100% văn bản đi được lãnh đạo UBND 
huyện ký số trên phần mềm TD office; 100% hộp thư công vụ được cấp 
cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính. Hệ thống 
hội nghị trực tuyến đã triển khai tại 15 điểm cầu, từ huyện đến các xã, thị 
trấn.  
Tuy nhiên, việc tổ chức các cuộc họp giao ban trên địa bàn huyện vẫn tổ 
chức theo hình thức truyền thống, dẫn đến mất thời gian, kinh phí đi lại, in 
ấn tài liệu. Như Thanh là huyện miền núi, khoảng cách từ trung tâm huyện 
đến xã xa nhất là hơn 40 km, giao thông không thuận lợi. Khi dự án được 
triển khai sẽ góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 
động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, người dân và xã hội trên địa 
bàn huyện..../. 

Nguồn: https://bnews.vn/thanh-hoa-trien-khai-thi-diem-mo-hinh-phong-hop-
khong-giay-to/177890.html 

 

9. Thanh Hóa: Kiến nghị giải pháp về tài nguyên môi 
trường nhằm thúc đẩy đầu tư 
Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Bộ TN&MT sớm có 
văn bản hướng dẫn cụ thể về thực hiện luật liên quan đến môi trường 
để địa phương có căn cứ rõ ràng cấp phép cho các chủ đầu tư. 

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng Sở TN&MT 
tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tuyên truyền về tài nguyên và môi trường 
cho các cơ quan thông tấn báo chí. 

Chia sẻ với phóng viên, ông Đào Trọng Quy – Giám đốc Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong cả nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh 
Thanh hóa đã thu về gần 30.000 tỷ đồng từ việc thu tiền chuyển mục đích 
sử dụng đất, cho thuê đất. Trong đó, riêng 10 tháng đầu năm 2020 toàn 
tỉnh thu được 5.089,6 tỷ đồng tiền sử dụng đất. 



Thẩm định đấu giá đất  cụ thể cho 33 dự án, tổng giá trị quyền sử dụng đất 
là 2.348 tỷ đồng. Trung tâm phát triển quỹ đất cũng đã đấu giá thành công 
quyền sử dụng đất 02 dự án là Khu nhà ở, công viên cây xanh thuộc khu 
đô thị Nam TP Thanh Hóa (đợt 2) và Dự án KDC Đông Nam Đô thị Đông 
Phát. 

 

Ông Đào Trọng Quy – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa 

Về lĩnh vực quản lý Tài nguyên và Môi trường, Sở TN&MT Thanh 
Hóa cũng đã tham mưu UBND tỉnh cấp giấy phép cho các cơ sở hoạt động 
tài nguyên nước, tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tổ chức 
kiểm tra, giám sát môi trường các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn 
tỉnh, thẩm định báo cáo ĐTM. 

Lĩnh vực quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường tiếp tục có nhiều 
chuyển biến tích cực, tình hình vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường trên 
địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp 
hành pháp luật về tài nguyên và môi trường tiếp tục được tập trung chỉ 
đạo, tăng cường thực hiện. 



 

Lĩnh vực quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường tiếp tục có nhiều chuyển 
biến tích cực (ảnh: Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn) 

Tuy nhiên, ông Đào Trọng Quy cũng cho biết, Thanh Hóa là một tỉnh lớn về 
cả diện tích và dân số, đứng thứ 5 về diện tích và thứ 3 về dân số trong số 
các đơn vị hành chính tỉnh trực thuộc nhà nước, tuy nhiên lượng lượng 
cán bộ nhân viên không đủ để  quản lý.  

"Đơn cử như ngày một nhiều các cơ sở sản xuất, rác thải ra môi trường 
nhiều, tuy nhiên cán bộ quản lý về bảo vệ môi trường tại huyện không có 
biên chế chuyên về việc này, khâu đánh giá ĐTM, quản lý chưa thực sự 
được sâu sát" - ông Quy lấy dẫn chứng. 

Theo đó, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa đề xuất Chính phủ xem xét 
cho phép bố trí cán bộ chuyên trách thay vì quy định tinh giản biên chế 
theo khuôn khổ, gây khó khăn cho một địa phương có đông dân cư và diện 
tích lớn nhưThanh Hóa. 

Bên cạnh đó, ông Quy cũng đề xuất đẩy nhanh công tác xây dựng hệ 
thống cơ sở dữ liệu về đất đai nhằm giảm thiểu tranh chấp, khiếu kiện về 
đất đai tại các địa phương. 

Cụ thể, vị này cho biết hiện nay đã có quy định dành 10% tiền thu từ đất 
hàng năm để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai, tuy nhiên cho đến 



nay các địa phương còn lúng túng, không biết nên thực hiện như thế nào. 
Theo đó, ông Quy kiến nghị Bộ TN&MT chủ trì, yêu cầu các tỉnh nộp số 
10% trên vào một tài khoản đóng, chỉ được giải ngân khi các địa phương 
tiến hành thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu. 

Ngoài ra, về môi trường, ông Đào Trọng Quy đề xuất Bộ TN&MT ban hành 
các hướng dẫn cụ thể về thực hiện luật để địa phương có căn cứ rõ ràng 
trong việc cấp phép cho các chủ đầu tư. 

Chia sẻ thêm với phóng viên, thời gian tới Sở TN&MT Thanh Hóa cho biết 
sẽ tiếp tục công tác cải cách thủ tục hành chính, đa dạng hóa và huy động 
tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, ngoài nguồn lực từ đấu giá 
quyền sử dụng đất, để có nguồn lực cho đầu tư phát triển.  

Đặc biệt, đảm bảo thực hiện công tác thu gom và xử lý chất thải tại các 
nhà máy tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ giao mặt 
bằng để mở rộng giai đoạn 2 của các nhà máy Khu kinh tế Nghi Sơn và 
các Khu công nghiệp trong tỉnh. 

Nguồn: https://enternews.vn/thanh-hoa-kien-nghi-co-giai-phap-cu-the-thuc-
day-dau-tu-185728.html 

 

10. Ra mắt phần mềm đánh số nhà tự động 
Ngày 15.11, UBND quận 12, TP.HCM, cho biết đã chính thức ra mắt và 
áp dụng phần mềm đánh số nhà dựa trên nền tảng công nghệ GPS. 

 Một tuyến đường hai số nhà 

Theo báo cáo của UBND quận 12, quận này có diện tích 52,78 km2, là 
quận có diện tích lớn thứ 7 so với các quận huyện trên địa bàn thành phố. 
Trong khi đó, đây là quận mới thành lập nên số nhà chưa phù hợp với hiện 
trạng do trước đây có nhiều đơn vị thực hiện cấp số nhà như: các đơn vị 
cấp điện, nước, công an.... 

Từ năm 1998 đến cuối năm 2005, việc cập nhật số nhà thực hiện trên bản 
đồ giấy, phần lớn chưa đảm bảo theo nguyên tắc đánh số nhà. 

Hiện quận 12 có 44 tuyến đường đã được đặt tên đường, trong đó có 23 
tuyến mới được đặt tên vào cuối năm 2014 nên cũng ảnh hưởng đến việc 
điều chỉnh số nhà (do số nhà gắn với tên đường). Các tuyến đường còn lại 
là đường số kèm ký hiệu tên phường viết tắt phía trước. Chính vì vậy, việc 
đánh số nhà, thu thập dữ liệu chưa đầy đủ, thông tin quản lý cập nhật 
không được kịp thời khiến nhiều nhà vẫn chưa được cấp số nhà mới, một 



số nhà chưa được cấp số nhà mới vẫn sử dụng số nhà cũ, dẫn đến tình 
trạng trên 1 tuyến đường tồn tại 2 số nhà. 

 

Việc điều chỉnh số nhà sẽ được mã hóa và tích hợp ứng dụng số nhà thông minh

Trong khi đó, số nhà đã cấp mới trong hẻm nhưng vẫn dùng tới 3, 4 sẹc và 
trên cùng một tuyến đường tồn tại số cũ, lẫn số mới khiến người dân khó 
khăn cho việc tìm kiếm địa chỉ và không lô gic. 

 

Phần mềm sẽ giúp giảm sẹc và có thể giúp tăng giá bất động sản 



Trước thực trạng trên và qua kiến nghị phản ánh, góp ý của Nhân dân, Ủy 
ban nhân dân quận 12 giao phòng Quản lý đô thị rà soát và triển khai thực 
hiện thí điểm dự án điều chỉnh số nhà trên địa bàn phường Tân Thới Hiệp, 
quận 12.  

Theo đó, với phần mềm đánh số nhà mới, đối với đất quy hoạch dân cư, 
dự kiến 4m (chiều ngang 1 lô đất đủ điều kiện tách thửa) đánh một số nhà; 
đối với đất quy hoạch khác (công trình công cộng, công trình giáo dục, 
công viên cây xanh, …) có hiện trạng là đất trống thì đánh một số nhà cho 
cả ô phố quy hoạch. Ưu tiên việc giữ lại các số nhà đã được cấp mới, số 
đầu hẻm đã đảm bảo nguyên tắc và phù hợp, để tránh sự xáo trộn nhiều 
trong việc điều chỉnh số nhà trong hẻm.  

Đối với những tuyến đường đã được đầu tư thực hiện làm đường, đủ điều 
kiện được đặt tên đường nhưng chưa được Hội đồng đặt tên đường thành 
phố đặt tên đường theo quy định thì đánh số nhà lấy tên đường theo quy 
hoạch. Đồng thời hạn chế sử dụng tới 3 sẹc trong đánh số nhà. Đối với 
hẻm cụt có chiều dài ngắn, đánh số nhà theo chiều vòng vào trong hẻm 
nhằm hạn chế số nhà nhiều sẹc. 

Làm tăng giá nhà đất 

Theo ông Lên Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND quận 12, phần mềm đã 
mang lại lợi ích rất nhiều cho người dân vì khi được cấp quyền sử dụng 
đất là đã biết số nhà của mình. Thứ hai là khi giảm xẹt thì giá trị nhà cua 
người dân cũng được tăng lên. Việc sử dụng phần mềm này sẽ giảm cơ 
quan chức năng trong việc quản lí dân cư, nâng cao quản lí về thủ tục 
hành chính. Không những thế, phần mềm giúp điều chỉnh số nhà đảm bảo 
quy định, khoa học, khắc phục tình trạng bất cập trong việc đánh số nhà 
không theo trật tự trong quá trình đô thị hóa, giúp người dân, tổ chức dễ tra 
cứu, tìm kiếm điạ chỉ nhà đất. Trên cơ sở số nhà được điều chỉnh, sắp xếp 
khoa học, hợp lý nhằm quản lý dữ liệu về nhà, đất, quy hoạch…  

“Việc điều chỉnh số nhà sẽ được mã hóa và tích hợp ứng dụng số nhà 
thông minh tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự đô thị, đảm 
bảo quyền lợi, không gây xáo trộn đời sống người dân, góp phần triển khai 
thực hiện đề án đô thị thông minh của UBND thành phố”, ông Hiếu cho 
biết. 

Ông Ngô Trung Phương, Trưởng phòng khoa học công nghệ đối ngoại, 
Phó giám đốc công ty tư vấn tnhh Đại Học Giao thông vận tải, cũng cho 
rằng phần mềm này cũng được tích họp từ các phần mềm hiện có của 
quận, trên nguyên tắt chung là vẫn sử dụng GPS và số trên nền tảng web 
để để thực hiện quản lí số nhà một cách thông minh, để tiến tới quản lí 



thành phố thông minh trên nền dữ liệu đó. Từ đó trở thành dữ liệu chung 
của TP.HCM.  

 

Phần mền sẽ không gây xáo trộn đời sống người dân 

Tính đến tháng 9.2020, TP.HCM hiện có khoảng 1.800 đường mang tên 
tạm, hàng trăm tên đường không có ý nghĩa hoặc trùng tên. Trong tổng số 
3.600 tên đường hiện hữu nên việc trùng số nhà hay những ngôi nhà có từ 
3 đến 4 xẹc trở lên đang là vần đề nan giải cho đơn vị quản lí. Tuy nhiên 
với hệ thống phần mềm mới này kỳ vọng thì việc quản lí cấp số nhà trong 
thời gia sắp tới sẽ được cải thiện đáng kể. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/ra-mat-phan-mem-danh-
so-nha-tu-dong-1304995.html 

 

11. Người dân căn cứ vào luật, thành phố căn cứ vào 
quyết định của tỉnh? 
Khiếu nại nhiều lần nhưng cơ quan chức năng của TP.Long Xuyên, 
tỉnh An Giang trả lời không đúng nội dung yêu cầu, bà Hà Thị Mai Lan 
(ngụ số nhà 7/12 đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình) đã quyết 
định khởi kiện ra tòa để phân xử. 



UBND thành phố bị kiện lên tòa tỉnh 

Trao đổi với phóng viên Báo Công an TPHCM điện tử về việc bị cơ quan 
chức năng TP.Long Xuyên từ chối cấp giấy phép xây dựng hàng rào tạm, 
bà Lan cho biết đã gửi đơn khởi kiện UBND TP.Long Xuyên, Phòng Quản 
lý đô thị (QLĐT) lên Tòa án nhân dân tỉnh An Giang để nhờ phân xử. 

 

Đơn bà Lan gửi Tòa án nhân dân tỉnh An Giang kiện UBND TP.Long 
Xuyên và Phòng Quản lý đô thị. 

Theo bà Lan, lý do bà gửi đơn khởi kiện là do nhiều lần gửi khiếu nại có 
dẫn chứng nhiều quyết định của UBND tỉnh An Giang, viện dẫn các quy 
định của luật hiện hành nhưng cơ quan chức năng TP.Long Xuyên lại trả 
lời một nẻo, không đúng trọng tâm vấn đề. 

Theo đó, bà Lan kiện 2 quyết định hành chính là công văn số 468/QLĐT-
XD ngày 6-4-2020 do Phó trưởng phòng QLĐT ký và công văn 754/QLĐT-
XD ngày 15-6-2020 trả lời đơn khiếu nại của Trưởng phòng QLĐT ký ban 
hành từ chối cấp giấy phép xây dựng hàng rào tạm. 

Trong đơn kiện, bà Lan trình bày: Bà được UBND TP.Long Xuyên cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất số CH03165 ngày 13-7-2018 với diện tích 
31,6m2, loại đất ODT. Ngày 16-3-2020, bà có gửi hồ sơ xin phép xây dựng 
có thời hạn hàng rào tạm để bảo vệ thửa đất của mình. Ngoài ra, bà Lan 
cũng có văn bản cam kết là sẽ tháo dỡ công trình nếu dự án mở rộng hẻm 
triển khai mà không yêu cầu bồi thường hay hỗ trợ gì. 



Đến ngày 6-4-2020, bà Lan có nhận được công văn số 468/QLĐT-XD do 
QLĐT TP.Long Xuyên ban hành từ chối cấp giấy phép xây dựng (GPXD) 
hàng rào tạm với lý do: Căn cứ quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 15-11-
2013 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân 
khu tỷ lệ 1/2000 phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên thì vị trí thửa đất nằm 
trọn trong phạm vi được phân khu chức năng là đất giao thông. Lộ 
giới hẻm Bạch Hổ theo quy hoạch rộng 6m. 

Nội dung công văn căn cứ quyết định số 106/2016/QĐ-UBND ngày 30-12-
2016 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành quy định về cấp GPXD và 
quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong 
đó có quy định về điều kiện chung cấp GPXD có thời hạn: “…Công trình 
không vi phạm hành lang an toàn đường bộ và chỉ giới xây dựng đối với 
các tuyến đường hiện hữu trong đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt và công bố…”. Do vậy đề nghị của bà Lan không đủ điều kiện để cấp 
phép xây dựng. 

Ngày 23-4-2020, bà Lan có đơn khiếu nại công văn số 468/QLĐT-XD. Đến 
ngày 17-6, bà Lan nhận công văn 754/QLĐT-XD do Trưởng phòng QLĐT 
TP.Long Xuyên Nguyễn Thanh Quang ký với nội dung: Trường hợp đề 
nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn hàng rào của bà Lan tại vị trí nêu 
trên không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. 

Theo bà Lan, Phòng QLĐT TP.Long Xuyên căn cứ quyết định số 2363/QĐ-
UBND của UBND tỉnh An Giang để từ chối cấp phép xây dựng có thời hạn 
hàng rào tạm là không đúng theo quy định tại Khoản 2, Điều 37 và Khoản 
C, Điểm 3, Điều 38 của Luật Đất đai năm 2013. Cụ thể là kỳ kế hoạch sử 
dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, 
đất an ninh là 5 năm. Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng 
năm… Do vậy, tính thời gian từ kể từ ngày ban hành quyết định 2363/QĐ-
UBND của UBND tỉnh An Giang đến nay đã gần 7 năm. 

Cũng theo bà Lan, căn cứ tại Khoản 7, Điều 62, Mục 3 thuộc Luật quy 
hoạch số 30/2009/QH12 ngày 17-6-2009 của Quốc hội đã thông qua có 
quy định cụ thể về quản lý và sử dụng đất đô thị theo quy hoạch như sau: 
“Sau khi quy hoạch chi tiết được phê duyệt và công bố, nếu Nhà nước 
chưa thực hiện việc thu hồi thì các tổ chức, cá nhân trong khu vực quy 
hoạch được phép tiếp tục khai thác sử dụng, cải tạo, sửa chữa và xây 
dựng tạm theo quy định của pháp luật về xây dựng”. 

Đồng thời Phòng QLĐT căn cứ Điểm C, Khoản 1, Điều 14 như sau: “Công 
trình không vi phạm hành lang an toàn đường bộ và chỉ giới xây dựng đối 
với các tuyến đường hiện hữu trong đô thị đã được cấp có thẩm quyền 



phê duyệt và công bố” của quyết định số 106/2016/QĐ-UBND về việc ban 
hành quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo 
giấy phép trên trên địa bàn tỉnh An Giang để không cấp phép xây dựng 
tạm cũng không đúng. 

Theo bà Lan, căn cứ Khoản 2, Khoản 3, Điều 49 về việc thực hiện quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Luật Đất đai năm 2013 quy định: 
“Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế 
hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp 
tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy 
định của pháp luật…”. 

 

Khu đất bà Lan xin cấp phép làm hàng rào tạm để bảo vệ tài sản nhưng 
không được chấn nhận. 

Trong đơn bà Lan còn trình bày: Căn cứ vào các quy định về Luật Đất đai 
nêu trên tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 49 về việc thực hiện quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất của Luật Đất đai năm 2013 và quyết định số 
106/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang tại Khoản 1, Điều 4 về xử lý 
đối với một số trường hợp cụ thể: “Đối với những khu vực đất trống phù 
hợp với quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất, đã có giấy tờ hợp 
pháp về quyền sử dụng đất, nếu chủ đầu tư có nhu cầu xin phép xây dựng 
hàng rào song sắt hay bằng vách gạch, khung móng bê tông cốt thép để 



bảo vệ ranh đất thì được UBND huyện, thị xã, thành phố xem xét cấp 
GPXD có thời hạn để đầu tư xây dựng hàng rào”. 

Bà Lan cho còn cho rằng, vị trí khu đất hoàn toàn phù hợp theo quy định 
pháp luật với việc xin cấp phép xây dựng có thời hạn hàng rào tạm. Do 
vậy, bà yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh An Giang buộc UBND TP.Long 
Xuyên phải cấp GPXD, hủy bỏ quyết định hành chính là công văn số 
468/QLĐT-XD và công văn 754/QLĐT-XD. 

Cơ quan chức năng TP.Long Xuyên nói gì? 

Ông Nguyễn Công Lý – Phó trưởng phòng QLĐT TP.Long Xuyên cho biết: 
Để có cơ sở pháp lý, phòng có văn bản gửi Sở Xây dựng xin ý kiến hướng 
dẫn trường hợp cấp giấy phép có thời hạn hàng rào của bà Lan. Sau đó 
Sở Xây dựng có văn bản trả lời, trong đó áp dụng Điểm C Khoản 1 Điều 14 
của quyết định 106/2016/QĐ-UBND ngày 30-12-2016 của UBND tỉnh. Do 
đó căn cứ quy định trên thì trường hợp này không đủ điều kiện cấp phép. 

Từ khi đồ án quy hoạch phân tỷ lệ 1/2000 phường Mỹ Bình đã được UBND 
tỉnh phê duyệt tại quyết định 2363/QĐ-UBND ngày 15-11-2013 đã có hiệu 
lực thi hành, Phòng QLĐT đã tham mưu UBND TP.Long Xuyên cấp GPXD 
cho các hộ dân trên hẻm Bạch Hổ theo đúng lộ giới quy hoạch đã được 
phê duyệt. Do đó, việc điều chỉnh cục bộ lộ giới hẻm Bạch Hổ theo hiện 
trạng sẽ dẫn đến việc phá vỡ kiến trúc của cả dãy phố. Từ đó sẽ gây khó 
khăn trong công tác quản lý xây dựng. 

Trả lời về thời điểm mở rộng hẻm Bạch Hổ, bà Đặng Thị Hoa Rây (Bí thư 
Thành ủy - Chủ tịch UBND TP.Long Xuyên) cho biết: Trong giai đoạn 2021 
– 2025 sẽ đưa con hẻm này vào danh mục để mở rộng, nâng cấp. Việc 
triển khai con hẻm căn nhà bà Lan buộc phải di dời. Đối với các trường 
hợp khác đã không cấp phép nên không thể cấp phép riêng cho trường 
hợp này, bởi ai cũng có nhu cầu. Trước đây, trường hợp này địa phương 
đã làm việc, trao đổi nhiều lần nhưng không có kết quả. Nếu bà Lan kiện ra 
tòa địa phương sẽ kiểm tra lại cơ sở pháp lý để tham dự... 

Nguồn: http://congan.com.vn/doi-song/nguoi-dan-can-cu-vao-luat-thanh-
pho-can-cu-vao-quyet-dinh-tinh_103007.html 

 

12. 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. 



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.  

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 

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 

 

13. Xây dựng nền hành chính phục vụ 
Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ quan 
trọng, những năm qua, TP. Ðiện Biên Phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện CCHC, các thủ tục hành chính (TTHC) được niêm yết 
công khai, minh bạch, giải quyết đúng trình tự, đảm bảo nhanh gọn, 
rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm chi phí và phiền hà trong quá trình 
giao dịch, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần quan 
trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố, các quy định về 
thủ tục, hồ sơ, trình tự, thời gian, lệ phí… giải quyết công việc đều được 
niêm yết công khai. Ðến làm thủ tục về đất đai tại bộ phận Tiếp nhận và trả 
kết quả của thành phố, ông Trần Xuân Ðãng, phường Tân Thanh (TP. 
Ðiện Biên Phủ) cho biết: “Công tác giải quyết các TTHC của thành phố 
ngày càng thay đổi, thời gian giải quyết một số thủ tục được rút ngắn, cùng 
với đó là nhờ ứng dụng công nghệ thông tin nên giấy tờ cũng đơn giản, 
nhanh gọn hơn. Thái độ của cán bộ tại bộ phận “Một cửa” nhã nhặn, tận 
tình và hướng dẫn chu đáo nên giấy tờ của tôi được giải quyết đúng hẹn, 
nhanh gọn, tôi thấy rất hài lòng”. 

Ðể tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác CCHC như hiện nay, TP. 
Ðiện Biên Phủ xác định rõ chủ thể của CCHC trước hết là nhân dân, doanh 
nghiệp. Vì vậy, tư tưởng chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt của thành phố là 
phải lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo hiệu quả công 



tác CCHC theo phương châm “CCHC thường xuyên, kiên trì, quyết liệt, có 
trọng tâm, trọng điểm”. Trước hết, thành phố tập trung nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc, tinh thần trách nhiệm 
và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán 
bộ làm việc tại bộ phận “Một cửa”. Cùng với đó, hạ tầng công nghệ thông 
tin tại các phòng chuyên môn trực thuộc UBND thành phố cũng được quan 
tâm đầu tư. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức cấp thành phố đều ứng 
dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành công việc và 
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; 100% cán bộ công chức thành phố và 
75% cán bộ, công chức xã, phường thường xuyên sử dụng thư điện tử 
trong công việc. UBND thành phố đã thực hiện việc đăng ký chứng thư số 
cho 18 phòng, ban, đơn vị 12 xã phường thuộc UBND thành phố và 176 cá 
nhân; 100% cán bộ, công chức, viên chức thành phố sử dụng thành thạo 
phần mềm hồ sơ công việc.  

 

Cán bộ bộ phận “Một cửa” UBND xã Nà Tấu giải quyết TTHC cho người dân. 

Ðể từng bước hiện đại hóa nền hành chính, thành phố đã xây dựng, triển 
khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia 
ISO 9001:2015 vào hoạt động tại UBND các xã, phường. Ðến nay, 100% 
phòng, đơn vị, UBND xã phường đã xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống 
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng theo ISO, chất lượng hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ 
hành chính công được nâng cao, tạo được lòng tin và sự hài lòng của 
người dân. Việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị được UBND thành 



phố rút ngắn 30% thời gian giải quyết so với luật quy định trên 5 lĩnh vực: 
Ðầu tư - xây dựng, kinh tế, văn hóa - xã hội, tài nguyên - môi trường, tư 
pháp và vẫn đảm bảo được chất lượng kết quả giải quyết, tỷ lệ phần trăm 
hồ sơ giải quyết đúng hẹn hàng năm đạt 42,76%, trước hẹn 54,2%, trễ hẹn 
3%. Cùng với đó, công tác kiểm soát TTHC cũng được UBND thành phố 
tích cực chỉ đạo nhằm kịp thời phát hiện những thủ tục không còn phù hợp, 
chồng chéo, rườm rà để sửa đổi và kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, 
sửa đổi cho phù hợp. Năm 2020, thành phố tiến hành rà soát 6 TTHC, 
trong đó kiến nghị giữ nguyên 6 TTHC, 1 TTHC kiến nghị sửa đổi bổ sung. 
Nhờ đó, công tác cải cách TTHC trên địa bàn từng bước được triển khai 
đồng bộ, hiệu quả, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nâng 
cao chất lượng thực thi công vụ, tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh 
doanh bình đẳng, thuận lợi.  

Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó trưởng Phòng Nội vụ cho biết: “Thời gian tới, 
nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho công dân khi đến giao dịch hành chính, 
TP. Ðiện Biên Phủ tiếp tục tăng cường chất lượng kiểm soát TTHC; đảm 
bảo TTHC được công bố, công khai đầy đủ, kịp thời, dễ thực hiện đối với 
tổ chức và người dân, tập trung rà soát để tháo gỡ khó khăn trong thực 
hiện TTHC trên tất cả lĩnh vực. Từng bước nâng cao chất lượng phục vụ 
và mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Cùng với đó, 
quan tâm đào tạo, nâng cao kỹ năng về công nghệ thông tin cho lãnh đạo 
các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là công chức cấp xã nhằm 
đáp ứng yêu cầu về hiện đại hóa hành chính trong tình hình mới... Ðồng 
thời, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác CCHC; đẩy 
mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành 
phố tìm hiểu và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ 
bưu chính công ích để phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả…”. 

Nguồn: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/182548/xay-dung-
nen-hanh-chinh-phuc-vu 

 

 


