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1. ĐBQH không đồng ý để Bộ Công an cấp giấy phép 
lái xe 
Nhiều Đại biểu Quốc hội đề nghị không chuyển thẩm quyền quản lý 
giấy phép lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an. 

Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 

Việc Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) bày tỏ chính kiến và khá thống nhất với 
nhau không phải là điều còn hiếm thấy. Đối với Dự thảo Luật Giao thông 
đường bộ (sửa đổi) được thảo luận tại hội trường sáng 16-11, tất cả các ý 
kiến các ĐBQH đều đồng tình cho rằng: không nên tách Luật Giao thông 
đường bộ thành hai luật là Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Bảo đảm trật 
tự, an toàn giao thông.  

ĐB Hoàng Đức Thắng (Quảng Trị) dẫn kinh nghiệm quốc tế cho hay, phần 
lớn các quốc gia trên thế giới họ làm luật về giao thông với các tên gọi 
khác nhau như luật an toàn giao thông hay luật giao thông đường bộ, 
nhưng đều điều chỉnh các thành tố tương tự như luật giao thông đường bộ 
của Việt Nam.  

ĐB Thắng nói bảo đảm an toàn giao thông là mục tiêu quan trọng và các 
yếu tố để bảo đảm cho an toàn giao thông đường bộ bao gồm: hạ tầng 
giao thông, phương tiện, người điều khiển phương tiện, người tham gia 
giao thông, không phụ thuộc vào một thành tố nào là chủ yếu.  

 
ĐBQH Hoàng Đức Thắng (Quảng Trị) 



“Nếu tách luật ra để hai bộ quản lý nhà nước thì sẽ chồng chéo, bất cập. 
Các luật khác về đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không 
cũng đang có kết cấu điều chỉnh bốn thành tố như luật giao thông đường 
bộ, mang tính quy chuẩn. Tách luật giao thông đường bộ sẽ phá vỡ tính 
logic, đồng bộ trong hệ thống pháp luật" - ĐB Thắng nêu. 

Thậm chí, ĐB Thắng nói trong trường hợp tách tách Luật giao thông 
đường bộ thành 2 luật, thì phải đổi tên Luật giao thông đường bộ thì mới 
đúng nội hàm vì khi đó chỉ còn hai thành tố là kết cấu hạ tầng giao thông 
và phương tiện giao thông. Như vậy, Luật mới phải là “Luật kết cấu hạ 
tầng và phương tiện giao thông”. 

ĐB Trần Thị Dung (Điện Biên), Phó chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc 
hội nói trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của Quốc 
hội không có Luật bảo đảm an toàn giao thông đường bộ. Luật cũng không 
được báo cáo rõ ràng với Quốc hội, việc đánh giá tác động của luật cũng 
chưa đầy đủ.  

"Tôi đồng ý với phân tích của đại biểu Hoàng Đức Thắng và đề nghị để lại, 
đánh giá kỹ lưỡng, để Quốc hội khóa XV xem xét dự án luật này" - ĐB 
Dung nói. 

ĐB Thái Trường Giang (Cà Mau) cũng đồng tình và đề nghị các cơ quan 
có liên quan phải báo cáo rõ việc này.  

“Chủ tọa kỳ họp phải xin ý kiến ĐBQH xem có tách hai luật không. Nếu 
đồng ý tách thì chiều nay (16-11) Quốc hội mới thảo luận về dự thảo Luật 
bảo đảm an toàn, trật tự giao thông” - ĐB Thái Trường Giang nói. 

ĐB Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) cho rằng Chính phủ trình dự án luật này 
“hơi gấp rút” và bản thân Chính phủ cũng băn khoăn về việc tách luật, do 
đó mới ghi vào biên bản trình hai phương án tách hoặc không tách.  

“Như vậy phải chăng là quá trình làm luật cũng nửa vời?, ĐB Xuyền bày tỏ 
và đề nghị chuyển luật này sang Quốc hội khóa XV để làm cho bài bản vì 
từ giờ tới lúc đó rất nhiều việc. ĐB Xuyền cũng không đồng ý chuyển quản 
lý, sát hạch cấp phép giấy phép lái xe sang cho Bộ Công an. 

ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cũng đồng quan điểm với các ĐB khác. 
Thậm chí ông còn đặt câu hỏi khi đề cập đến việc giao quản lý, sát hạch 
giấy phép lái xe cho Bộ Công an rằng: “Sao phải hành dân như vậy? Cấp 
giấy phép lái xe thì Bộ Công an còn cấp chứng chỉ hành nghề vận tải lại 
giao cho Bộ GTVT?”. 



 
ĐBQH Đỗ Văn Sinh (Quảng Trị) 

Cùng nội dung, ĐBQH Đỗ Văn Sinh (Quảng Trị) cho hay từ năm 1995, bộ 
GTVT nhận nhiệm quản lý cấp giấy phép lái xe, ô tô từ Bộ công an. Khi đó 
cả nước có 127 cơ sở đào tạo lái xe. Từ chỗ còn thiếu thốn, tới nay, đã có 
hơn 463 cơ sở đào tạo lái xe mô tô, 339 cơ sở đào tạo lái ô tô và có 135 
trung tâm sát hạch lái ô tô - đã được xã hội hóa 100%.  

Với hệ thống vật chất trang thiết bị vật chất tương đối đồng bộ, phù hợp 
với nhu cầu và thực tiễn. Ngành GTVT cũng đã và đang đầu tư trang thiết 
bị hiện đại để cấp, đổi, quản lý giấy phép lái xe. Theo ĐB, ngành GTVT cơ 
bản đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

Trước ý kiến cho rằng, chất lượng công tác đào tạo, sát hạch lái xe còn tồn 
tại là nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn giao thông nên cần phải chuyển 
sang Bộ công an, ĐB Đỗ Văn Sinh bày tỏ quan điểm không ủng hộ. ĐB 
dẫn chứng, thống kê cho thấy số người chết do tai nạn giao thông tính trên 
100.000 giấy phép lái xe được cấp đang giảm. Các vụ tai nạn giao thông 
chủ yếu do ý thức người tham gia giao thông và điều khiển phương tiện 
giao thông gây ra. Có tới 90% các vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra đối với 
người điều khiển phương tiện giao thông có thâm niên lái xe từ 7 – 10 
năm. “Như vậy ý kiến trên là chưa có cơ sở” - ĐB khẳng định. 

Theo ông Sinh, hiện ngành GTVT đang có khoảng 2.200 cán bộ công chức 
viên chức đang đảm nhận công việc này. Trong trường hợp chuyển sang 



Bộ công an thì việc sắp xếp lực lượng lao động này sẽ như thế nào? “Toàn 
bộ cơ sở vật chất kỹ thuật có giá trị hàng nghìn tỉ đồng của ngành GTVT có 
nguy cơ bị lãng phí. Trong khi đó, ngành công an tiếp tục đầu tư trang thiết 
bị bổ sung, gây tốn kém cho ngân sách nhà nước ” - ĐB nói thêm. 

ĐBQH tỉnh Quảng Trị cũng nhấn mạnh: “Trong thực tế, hầu hết các văn 
bằng, giấy tờ hành chính đều có giả, thậm chí có cả tiền giả. Vậy thì giấy 
phép lái xe, sổ hộ khẩu, sổ hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân không phải 
nhiệm vụ ngoại lệ. Do đó, nếu như cứ xuất hiện văn bằng giả, giấy tờ giả, 
tiền giả đang được quản lý bởi cơ quan này thì lại chuyển sang cơ quan 
quản lý khác rất không hợp lý, gây rối xã hội. Từ tình hình thực tế và căn 
cứ nêu trên, tôi đề nghị không chuyển thẩm quyền quản lý giấy phép lái xe 
từ Bộ GTVT sang Bộ Công an.  

Theo đó, ông bày tỏ không ủng hộ tách Luật giao thông đường bộ. 

Nguồn: https://plo.vn/do-thi/dbqh-khong-dong-y-de-bo-cong-an-cap-giay-
phep-lai-xe-950288.html 

 

2. 'Không ông taxi nào đồng ý để Bộ Công an cấp giấy 
phép lái xe' 
Thông lệ quốc tế cũng cho thấy rất ít quốc gia để cho cảnh sát cấp 
giấy phép lái xe. 

 “Tôi cũng đi taxi nhiều, tôi hỏi mấy ông taxi thì không thấy ông taxi nào 
đồng ý chuyện chuyển cấp giấy phép lái xe (GPLX) qua cho Bộ Công an”- 
ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) nói khi thảo luận về Luật Giao thông 
đường bộ (GTĐB) sáng 16-11. 

Không nên làm ngược xu hướng 

Dẫn lại chức năng và mục đích làm luật của Quốc hội, ĐB Trương Trọng 
Nghĩa nói cần phải trả lời được câu hỏi “Làm luật cho ai và vì ai”. Nhận 
thức của ông là làm luật cho dân và vì dân. ĐBQH làm luật cũng chính là 
dân làm, vì thông qua các ĐB của mình.  

Theo ĐB Nghĩa, có nhóm đối tượng điều chỉnh của luật này là người dân 
và doanh nghiệp. Ý kiến người dân mà ĐB Nghĩa tham khảo cho thấy 
“không nên tách vấn đề an toàn giao thông thành một luật riêng, vì an toàn 
giao thông bao gồm cả phương tiện, công cụ, các quy tắc điều chỉnh hành 
vi giao thông.  

Trao đổi với người dân, ĐB Nghĩa cho hay, người dân nói dùng một bộ luật 
sẽ tiện lợi hơn rất nhiều, kể cả chuyện tốn kém mua một cuốn bỏ ở nhà là 



có đủ. “Khi chúng ta thấy nhiều luật, nhiều quy định tản mát quá thì người 
ta pháp điển hóa, tích hợp lại thành một bộ luật, chúng ta không nên làm 
ngược lại xu hướng này”- ĐB Nghĩa nói. 

 
Theo ĐB Trương Trọng Nghĩa, ngay cả các tài xế taxi mà ông gặp cũng 

không đồng ý chuyển cho Bộ Công an cấp giấy phép lái xe. Ảnh: QH 

Về mặt bảo vệ và thi hành pháp luật, từ CSGT đến Viện kiểm sát, Tòa án, 
luật sư thì một Bộ luật GTĐB đủ các yếu tố hợp thành của nó sẽ thuận lợi 
cho việc chấp hành của người dân và việc xử lý của các cơ quan nhà 
nước hữu quan. 

ĐB Nghĩa cho hay, ông nhận được kiến nghị chính thức từ Hiệp hội Vận tải 
ô tô đường bộ Việt Nam và Hiệp hội Vận tải ô tô đường bộ TP.HCM, hai 
hiệp hội này cũng đề nghị không nên tách luật, tất nhiên Luật GTĐB nên bổ 
sung, sửa đổi. 

“Đặc biệt không nên chuyển việc cấp GPLX sang Bộ Công an, vì sẽ gây ra 
rất nhiều xáo trộn và tốn kém không cần thiết”- ĐB Nghĩa cho hay.  

Vị ĐB này cũng nói việc tăng cường lực lượng, tăng cường phương tiện, 
công cụ và hiệu quả của Bộ Công an với tư cách là lực lượng vũ trang 
đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm cho đất 
nước là hết sức cần thiết. 

“Theo tôi không nên giao thêm cho lực lượng vũ trang những công việc mà 
các bộ khác của Chính phủ không phải là lực lượng vũ trang có thể đảm 



trách. Tôi cũng đề nghị Chính phủ cần có biện pháp chấn chỉnh những yếu 
kém trong việc quản lý GTĐB nói chung và đặc biệt là quản lý cấp GPLX 
hiện nay do Bộ Giao thông đảm trách, Chính phủ cần có những biện pháp 
và chủ trương cấp bách để chấn chỉnh việc này”- ĐB Nghĩa kiến nghị. 

"Không ổn" 

Trước một số ý kiến cho rằng cần ban hành Luật Đường bộ và vì Chính 
phủ đã phân công nhiệm vụ, ĐB Nguyễn Mai Bộ (An Giang) cho rằng: 
“Không ổn”. Vì nếu đó là Luật Đường bộ thì phần phương tiện GTĐB và 
vận tải GTĐB bỏ ra ngoài luật này. 

 
ĐB Nguyễn Mai Bộ nói không phải cứ "Chính phủ phân công thì chúng tôi 

cứ nhất nhất như thế". Ảnh: QH 

Việc Chính phủ phân công thì ĐB Mai Bộ bày tỏ: “Hồ sơ đưa sang cho 
chúng tôi đọc thì chúng tôi biết được là Chính phủ phân công rồi. Nhưng 
câu chuyện Chính phủ phân công có hợp lý hay không thì câu chuyện đó 
dưới con mắt của ĐBQH, cho nên đừng mang lý do là Chính phủ phân 
công thì ĐBQH chúng tôi cứ nhất nhất như thế. Đó là không được phép 
trong nguyên tắc làm luật”. 

Có ba ý kiến nói việc cấp GPLX là thông lệ quốc tế, ĐB Mai Bộ nói thẳng: 
“Tôi xin thưa là thông lệ quốc tế mà ba ĐB lập luận là trái thông lệ quốc 
tế”. Theo ĐB Mai Bộ, Việt Nam đã ký công ước quốc tế về vận tải, chuyện 



cấp và công nhận giấy phép thì “phôi bằng” Việt Nam đã cấp phép cho các 
nước tham gia Công ước này. 

Sau khi dẫn ra số liệu cho thấy chỉ rất ít quốc gia giao cho cảnh sát cấp 
giấy phép lái xe, ĐB Mai Bộ đặt vấn đề: “Vậy ba ĐB nói là theo thông lệ 
quốc tế thì thông lệ nào? Nghĩa vụ của chúng ta là ký Công ước quốc tế, 
chúng ta phải nội luật hóa mà đã nội luật hóa rồi đưa phôi bằng này cho 
các quốc gia, tại sao bây giờ chúng ta lại bẻ ngang như thế? Rõ ràng ba ý 
kiến đó tôi cho rằng không thuyết phục”. 

Rất ít nước giao cho cảnh sát cấp giấy phép lái xe 

ĐB Mai Bộ dẫn ra số liệu nghiên cứu của Viện Nghiên cứu lập pháp của 
Quốc hội về cơ quan cấp GPLX để chứng minh nhận định của mình về 
thông lệ quốc tế cấp GPLX.  

Theo đó, Mỹ có 46/50 bang do cơ quan giao thông cấp, có 4 bang là cảnh 
sát; Canada 13/13 bang do giao thông cấp; Mehico, Brazil thì do giao 
thông cấp.  

Ở châu Âu thì 19 nước gồm Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Na 
Uy, Thụy Điển và các nước Đông Âu chỉ có duy nhất Bulgaria là do CSGT 
cấp. Còn lại là do giao thông cấp.  

Ở châu Úc thì có 8/8 bang do cơ quan giao thông cấp.  

Ở châu Á gồm có các nước Asean, Ấn Độ, Iran, Hồng Kông, Hàn Quốc thì 
chỉ có duy nhất một nước là Indonesia là do CSGT cấp, còn lại là do cơ 
quan giao thông. Ở Hàn Quốc thì do một văn phòng cấp bằng. 

Nguồn: https://plo.vn/do-thi/giao-thong/khong-ong-taxi-nao-dong-y-de-bo-
cong-an-cap-giay-phep-lai-xe-950318.html 

 

3. 'Cảm kích vì ngành công an bận trăm công ngàn 
việc vẫn gánh vác thêm trọng trách' 
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Hận (Cà Mau) cho biết, ông rất cảm 
kích vì ngành công an sẵn sàng nhận thêm nhiều trọng trách, song 
cũng cho rằng ngành công an chỉ cần làm tốt nhiệm vụ chính thì nhân 
dân đã rất cảm kích. 

Chiều 16.11, theo chương trình kỳ họp, Quốc hội tiếp tục thảo luận luật 
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 



Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ được tách ra từ luật 
Giao thông đường bộ sửa đổi được Quốc hội thảo luận sáng nay với thay 
đổi cơ bản là chuyển việc quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ 
GTVT sang Bộ Công an. 

 

Đại biểu Nguyễn Quốc Hận (Cà Mau): "Một nghề cho chín còn hơn chín nghề" 

Là người đầu tiên tham gia phát biểu, đại biểu Nguyễn Quốc Hận (Cà Mau) 
tiếp tục đề cập vấn đề có nên tách luật Giao thông đường bộ thành 2 luật 
để chuyển thẩm quyền quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho Bộ Công 
an. 

Về việc tách luật, đại biểu Hận cho rằng, ông rất băn khoăn vì nhiều lý do. 
Theo đó, theo Chương trình xây dựng luật năm 2020 thì luật Bảo đảm trật 
tự, an toàn giao thông đường bộ không có trong chương trình.  

Bên cạnh đó, đại biểu Hận cho rằng, phạm trù giao thông là một thể thống 
nhất, có quan hệ biện chứng, không thể tách rời của các thành tố: cơ sở 
hạ tầng, phương tiện giao thông, người tham gia giao thông.  

Đại biểu tỉnh Cà Mau cũng cho rằng, bảo đảm an toàn giao thông là mục 
tiêu mà luật hướng tới chứ không phải là đối tượng, phạm vi cần có luật để 
điều chỉnh. 

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Cà Mau cũng nhìn 
nhận, việc một luật liên quan tới trách nhiệm của nhiều bộ, ngành là thực 
tế khách quan. Do đó, không thể chỉ vì phạm vi quản lý của 2 bộ, 2 lĩnh vực 
mà tách thành 2 luật.  



"Nếu như thế thì còn phải tách ra nhiều luật nữa để tách bạch giữa các bộ, 
ngành và lĩnh vực”, đại biểu Hận nói và đề nghị cần xin ý kiến Quốc hội về 
việc tách luật. 

"Một nghề cho chín còn hơn chín nghề"  

Về vấn đề chuyển nhiệm vụ quản lý sát hạch, giấy phép lái xe từ Bộ GTVT 
sang Bộ Công an, đại biểu Hận băn khoăn, khi thực hiện luật Công an 
nhân dân đã làm phát sinh 126.084 công an xã dôi dư, ảnh hưởng tâm tư 
nguyện vọng của công an xã, tác động xấu đến dư luận xã hội nên hiện 
nay phải ban hành thêm luật Lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự 
cơ sở để giải quyết lực lượng dôi dư này. 

“Vậy khi chuyển cấp giấy phép lái xe sang Bộ Công an thì việc bố trí, sắp 
xếp cán bộ trực tiếp làm công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe của Bộ 
GTVT và 63 tỉnh, thành lại chỉ theo hướng tinh gọn, hiệu quả đảm bảo tiết 
kiệm nguồn nhân lực?”, đại biểu Hận nêu câu hỏi. 

Bên cạnh đó, đại biểu Cà Mau cho rằng, hiện nay, công tác quản lý đào 
tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe đang được Bộ GTVT thực hiện tốt, 
thuận tiện, nhanh chóng và được quốc tế công nhận. Do đó, nếu chuyển 
sang Bộ Công an thì sẽ tốn kém kinh phí cho nhà nước và nhân dân khi 
phải hiệp thương lại với các nước, thay đổi giấy phép lái xe cho nhân dân. 

“Ai dám bảo đảm và chịu trách nhiệm cá nhân khi chuyển nhiệm vụ sang 
Bộ Công an thì không có giấy phép lái xe giả, tai nạn giao thông giảm trong 
khi giấy tờ của ngành công an cấp cũng có trường hợp giả như hộ chiếu, 
chứng minh nhân dân?”, ông Hận nêu. 

Đại biểu Cà Mau cũng cho rằng, không nên tập trung quá quyền lực vào 
một số cơ quan, đơn vị vì dễ sinh ra lạm quyền, đặc quyền, đặc lợi.  

Ông Hận dẫn chứng, thời gian qua có nhiều đối tượng giả danh cán bộ 
ngành này ngành khác để lừa đảo gây bức xúc trong xã hội hoặc lợi dụng 
chức vụ quyền hạn của mình để che giấu, thậm chí tham gia phạm tội làm 
thiệt hại cho nhà nước hàng ngàn tỉ. 

“Tôi nói như vậy là vì từ trước tới giờ chưa thấy ai giả danh nông dân mà 
giả sử có đi nữa thì cũng chẳng lừa đảo được ai”, ông Hận nhấn mạnh. 

Cuối cùng, đại biểu Hận nói: “Rất hoanh nghênh, cảm kích ngành công an 
dù các đồng chí bận trăm công ngàn việc mà toàn là những việc quan 
trọng nhưng không ngại khó khăn mà vẫn gánh vác thêm nhiều trọng trách 
trong xã hội”.  

Tuy nhiên, ông Hận cho rằng, như dân gian có câu “một nghề cho chín còn 
hơn chín nghề”, hiện nay, trật tự an toàn xã hội còn phức tạp, tội phạm ma 



túy, trộm cắp, băng nhóm tội phạm số đề... vẫn là vấn đề nhức nhối của xã 
hội, chưa được kiềm chế một cách có hiệu quả.  

Do đó, theo ông Hận, “lực lượng công an theo chức năng nhiệm vụ của 
mình giải quyết tốt các vấn đề nêu trên, để quốc thái dân an thì nhân dân 
cảm kích, tôn vinh lắm rồi mà không cần nhận thêm nhiều nhiệm vụ khác”. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/cam-kich-vi-nganh-cong-an-ban-tram-
cong-ngan-viec-van-ganh-vac-them-trong-trach-1305448.html 

 

4. Khổ vì văn bằng, chứng chỉ 
Nếu cứ quy định vô vàn các loại chứng chỉ cho “đẹp” hồ sơ cũng chỉ 
làm khổ công chức, viên chức. Nơi nào “đẻ” thêm các loại chứng chỉ, 
hành công chức, viên chức thì nơi đó làm trái quy định.  

Thời gian qua vấn nạn chứng chỉ, văn bằng được ví như những giấy phép 
con trở thành gánh nặng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Tại kỳ họp 10, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho 
biết Bộ đang phối hợp với các bộ, ngành sửa đổi các tiêu chí về chuyển 
ngạch của công chức và hạng viên chức. Theo đó, sẽ không yêu cầu phải 
cung cấp văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học mà chỉ quy định về năng 
lực sử dụng các kỹ năng trong các kỳ thi kiểm tra trên máy vi tính. Việc loại 
bỏ những giấy tờ này là hành động cụ thể nhằm loại bỏ dần “giấy phép 
con” trong công tác cán bộ. 

 

Vì sao người đứng đầu ngành Nội vụ lại đề cập đến các phương thức giảm 
những thủ tục, giấy tờ, những văn bằng trong công tác cán bộ? Vì thực tế 



thời gian qua vấn nạn chứng chỉ, văn bằng được ví như những giấy phép 
con trở thành gánh nặng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
(CBCCVC). 

Cụ thể, gần đây trong công cuộc tìm những công chức “cắp ô” trong nền 
công vụ, một yêu cầu được đặt ra đó là: CBCCVC nếu trình độ ngoại ngữ, 
tin học không đạt chuẩn có thể bị tinh giản biên chế. Vì lý do này mà nhiều 
người đăng ký học với mục đích duy nhất: “làm đẹp” hồ sơ. 

Vốn là kế toán trưởng của một bệnh viện lớn tại Hà Nội, chị Lan Hương 
(40 tuổi) gần đây phải ôm tập vở đi học tin học. Theo quy định mới, CCVC 
trong biên chế phải có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 
4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo Thông tư 01, chứng chỉ tin học 
với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 
quy định tại Thông tư 03.  

 

“Khổ lắm, việc làm không hết ở cơ quan, nhưng đến ngày lại phải cắp sách 
đi học. Tin học cũng chỉ ở trình độ cơ bản, nhưng không học đủ số ngày thì 
không được thi” - chị Hương than thở. 

Không chỉ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, mà còn rất nhiều chứng chỉ khác 
đang “hành” khiến rất nhiều CBCCVC mệt mỏi. Mới đây, giáo sư một 
trường ĐH lớn ở TP HCM có viết trên Facebook: “Sao nỡ lòng nào bắt 
giáo sư đi thi lấy chứng chỉ sư phạm nữa”. 



Theo vị giáo sư này, ông đã hướng dẫn thành công 8 nghiên cứu sinh, 
khoảng 50 thạc sĩ, trên 100 cử nhân, đã dạy ĐH và cao học hơn 20 học kỳ 
và đã được bổ nhiệm làm giảng viên cao cấp. Vậy mà giờ đây ông nhận 
được yêu cầu phải đi học để lấy chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm do các 
trường sư phạm cấp, nếu không có chứng chỉ đó thì sau này không được 
hành nghề giảng viên. 

“Lúc thi vào biên chế, mình đã có chứng chỉ phương pháp giảng dạy đại 
học rồi nhưng cái chứng chỉ này giờ đây không được chấp nhận, phải là 
chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mới được” - ông viết. 

Gần đây, một số họa sĩ thuộc Hội Văn học nghệ thuật Tiền Giang phản 
ứng về việc mở lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hoạ sĩ 
do trường ĐH Mỹ thuật TP HCM tổ chức. Đáng nói, lớp bồi dưỡng này sẽ 
phân chuẩn họa sĩ theo thứ hạng từ I, II, III, IV. 

Theo nhiều họa sĩ, đã làm nghề “cầm cọ” thì sự đánh giá của công chúng 
mới là quan trọng nhất, chứ giấy chứng nhận xếp hạng làm sao có thể 
đánh giá đúng được. 

“Công việc của người họa sĩ là sáng tạo, chúng tôi đa số đều có 4-5 năm 
học tại trường Mỹ thuật, có bằng cấp, trình độ hơn hẳn so với cái chứng 
chỉ ngắn ngày đó. Theo tôi, việc định nghĩa các cấp độ họa sĩ, chứng chỉ 
không thể nào áp dụng trong mỹ thuật, trong đào tạo mỹ thuật chứ đừng 
nói là áp dụng cho nghề họa sĩ và công việc sáng tạo” - một họa sĩ bức xúc 
nói. 

Ngành báo chí cũng gặp không ít phiền toái liên quan đến các chứng chỉ 
này. Cụ thể, theo Thông tư liên tịch số 11 giữa Bộ Thông tin Truyền thông 
và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các 
chức danh biên tập viên, phóng viên,... các phóng viên hạng III sẽ phải có 
5 loại giấy tờ: Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, xuất bản trở 
lên (trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí, 
xuất bản thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, xuất bản từ 8 
tuần trở lên). Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 
tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT. Trình độ 
ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT. 
Trình độ sơ cấp lý luận chính trị trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu 
chuẩn chức danh Biên tập viên hạng III. 

Những quy định này dẫn đến thực tế là có những nhà báo đã làm việc 
hàng chục năm trong nghề, thậm chí giành nhiều giải báo chí, nhưng tốt 
nghiệp chuyên ngành khác như sư phạm, luật, kinh tế... giờ phải đi học lớp 
bồi dưỡng nghiệp vụ cho… đủ thủ tục. 



Hay như yêu cầu trình độ tin học, trong khi các nhà báo vốn làm việc liên 
tục với máy tính và nhiều thiết bị công nghệ khác để phục vụ công việc, 
nhưng nay phải đi thi lấy chứng chỉ tin học văn phòng! 

Thật là vô lý!      

 

Ông Phạm Văn Hòa - ĐBQH tỉnh Đồng Tháp. 

Ông Phạm Văn Hòa (ĐBQH tỉnh Đồng Tháp): Chứng chỉ, văn bằng có 
chứng minh được người tài? 

Trong xét tuyển hoặc thi tuyển CBCCVC, quy định hiện hành đã đưa ra 
những văn bằng, chứng chỉ rất cụ thể và cần thiết. Bên cơ quan Đảng thì 
theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương, còn bên Nhà nước thì theo 
quy định của Bộ Nội vụ. Với ba loại bằng đại học, chứng chỉ tin học, ngoại 
ngữ là rất cần thiết để chuẩn hóa công tác cán bộ, công chức, viên chức. 

Tuy nhiên, nhiều cử tri, công chức, viên chức còn phản ánh, ngoài 3 loại 
bằng chứng chỉ này còn “đẻ” thêm rất nhiều chứng chỉ “trên trời” khác. Về 
việc này, theo tôi cần phải tùy từng trường hợp, đối tượng cụ thể mà có 
những quy định cho phù hợp. Không thể tất tần tật công chức, viên chức 
khi xét tuyển phải có đầy đủ các loại văn bằng, chứng chỉ. Tôi ví dụ thi 
công chức chỉ cần quy định phải có bằng đại học và chứng chỉ ngoại ngữ, 
vi tính, thế là đủ! 

Nếu cứ quy định vô vàn các loại chứng chỉ cho “đẹp” hồ sơ cũng chỉ làm 
khổ công chức, viên chức. Nơi nào “đẻ” thêm các loại chứng chỉ, hành 



công chức, viên chức thì nơi đó làm trái quy định. Có thực trạng CC,VC 
phải đi học để có văn bằng chứng chỉ theo quy định, nhưng chỉ toàn học lại 
kiến thức cũ, rất hình thức. Nếu chỉ dạy những cái người ta đã học rồi thì 
chỉ làm mất thời gian, tốn tiền của công chức, viên chức. Quy định về văn 
bằng, chứng chỉ hiện nay phải theo quy định của Bộ Nội vụ và Ban Tổ 
chức Trung ương, chứ không được “đẻ” thêm các loại văn bằng, chứng chỉ 
khác ngoài quy định. 

Thậm chí ngay cả đối với quy định của Ban Tổ chức Trung ương, hay của 
Bộ Nội vụ cũng cần phải xem những quy định đó bây giờ còn phù hợp với 
thực tiễn hay không? Có cần thiết nữa không hay đã lỗi thời? Tôi cho là đã 
lỗi thời và nên xóa bỏ. Cần phải làm sao để tạo điều kiện thuận lợi nhất, đỡ 
tốn kém nhất và hiệu quả nhất cho việc thi tuyển, xét tuyển công chức, viên 
chức. 

Bổ nhiệm, xét tuyển với cơ man các loại văn bằng, chứng chỉ như vậy có 
cần thiết không? Bổ nhiệm một ông trưởng phòng, phó phòng, phó giám 
đốc sao lại cần nhiều chứng chỉ thế? Các loại chứng chỉ ấy có chứng minh 
anh ta là người tài không, hay cũng chỉ mang tính hình thức, cho đẹp hồ 
sơ? 

Nguồn: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/kho-vi-van-bang-
chung-chi-d140750.html 

 

5. Có được xây nhà và cấp sổ đỏ trên đất dịch vụ 
không? 
Nằm ở vị trí thuận lợi, cơ sở hạ tầng chất lượng là những yếu tố 
làm đất dịch vụ không bao giờ hết "nóng". Nhưng bạn đã thực sự hiểu 
rõ về loại hình bất động sản này chưa? 

Đất dịch vụ là gì? 

Đất dịch vụ (hay còn gọi là đất thương mại) là diện tích đất có vị trí thuận 
lợi cho việc kinh doanh buôn bán được cấp từ việc thu hồi đất nông nghiệp 
để thực hiện xây dựng các dự án. 

Để sử dụng đất nông nghiệp cho các mục đích khác nhau như phục vụ dự 
án, Nhà nước đã có những chính sách thu hồi đất nông nghiệp. Theo đó, 
người dân sẽ mất đi phần đất canh tác này và điều này sẽ ảnh hưởng trực 
tiếp tới nghề nghiệp cũng như thu nhập của họ. Bởi vậy, pháp luật có 
những quy định riêng để bồi thường, hỗ trợ cho người dân trong những 
trường hợp bị thu hồi đất. 



Đặc điểm của đất dịch vụ 

- Đất dịch vụ thường ở vị trí thuận lợi, điều kiện hạ tầng tốt nhưng giá 
thành lại rẻ hơn khi mua. 

- Được bồi thường thỏa đáng khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất. 

- Khi chuyển từ đất dịch vụ sang đất ở, các gia đình tiếp nhận đất dịch vụ 
sẽ không phải trả bất kỳ phí nào. Tuy nhiên thủ tục hành chính cho việc 
này khá tốn thời gian. 

- Có thể thực hiện xây dựng cả những công trình kiên cố và cao tầng 
nhưng phải xin giấy phép xây dựng. 

Có được xây nhà và cấp sổ đỏ trên đất dịch vụ không? 

 

Hà Nội hiện nay vẫn còn gặp khó khăn trong việc giải quyết đất dịch vụ cho 
người dân. Ảnh: TTXVN 

Đất dịch vụ có mục đích dùng để ở và kinh doanh. Pháp luật cũng không 
hề cấm xây nhà trên đất dịch vụ cũng như trên đất thương mại. Vì thế, bạn 
hoàn toàn có thể xây nhà cao tầng nếu xin giấy phép xây dựng theo quy 
định. 

Đất dịch vụ là loại đất được cấp để hỗ trợ cho người mất đất sản xuất 
chuyển đổi sang kinh doanh dịch vụ thương mại mà không phải mục đích 
để ở. Bên cạnh đó, đất dịch vụ có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất (sổ đỏ) nếu đảm bảo các loại giấy tờ theo quy định. 



Nếu muốn chuyển mục đích quyền sử dụng đất dịch vụ, thương mại thành 
đất ở thì chủ sở hữu quyền sử dụng đất này cần làm thủ tục xin chuyển 
mục đích sử dụng loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở. 

Người dân được phép xây nhà và cấp sổ đỏ trên đất dịch vụ nhưng cần 
phải làm theo đúng thủ tục pháp luật quy định . Ảnh: TTXVN 

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thương mại dịch vụ sang đất ở được 
thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-
CP hướng dẫn thi hành luật đất đai 2013: 

1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm 
theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường. 

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác 
minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng 
dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của 
pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất 
đai, hồ sơ địa chính. 

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. 

Nguồn: https://laodong.vn/bat-dong-san/co-duoc-xay-nha-va-cap-so-do-
tren-dat-dich-vu-khong-853371.ldo 

 

 

 



6. Bỏ sổ hộ khẩu: “Khai tử” nhiều thủ tục hành chính 
liên quan 
Việc bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú từ 
sau năm 2022 được coi là xu hướng tất yếu trong tình hình mới, giảm 
chi phí hành chính cho công dân khi thực hiện các giao dịch hành 
chính công. 

 

Sổ hộ khẩu giấy chính thức được bãi bỏ từ sau năm 2022 

Giảm đáng kể chi phí 

Thay thế quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sang quản lý thông 
qua mã số định danh cá nhân (MSĐDCN), theo Bộ Công an, sẽ mang lại 
nhiều lợi ích thiết thực trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), 
giảm giấy tờ công dân, giảm những chi phí mà hiện nay người dân, doanh 
nghiệp đang phải chi trả. 

Nêu thực tế công dân hiện nay khi đi giao dịch phải mang theo rất nhiều 
loại giấy tờ (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Sổ hộ khẩu, 
Giấy chứng nhận kết hôn…), Bộ Công an cho biết, khi Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về cư dân (CSDLQGVDC) được hoàn thành và đi vào hoạt động, tất cả 
các giấy tờ này sẽ không còn ý nghĩa. 



“Khi giao dịch, công dân chỉ cần mang theo thẻ căn Căn cước công dân 
hoặc cung cấp MSĐDCN cho cơ quan chức năng để thực hiện TTHC” - Bộ 
Công an thông tin trong báo cáo đánh giá tác động được trình cùng hồ sơ 
luật. 

Một tính toán sơ bộ cho thấy, khi ứng dụng công nghệ thông tin (cập nhật 
thông tin cá nhân vào CSDLQGVDC) vào giải quyết TTHC trong các lĩnh 
vực quản lý nhà nước của các bộ, ngành có yêu cầu cung cấp thông tin 
của công dân sẽ giúp giảm chi phí khi thực hiện TTHC khoảng 1.600 tỷ 
đồng/năm. 

Chi phí này bao gồm việc sao, chụp, chứng thực hoặc phải kê khai nhiều 
lần các thông tin cơ bản của cá nhân… 

Như thế, Bộ Công an chỉ ra, các TTHC, giấy tờ sẽ được cắt giảm đáng kể 
kèm theo những chi phí mà người dân, doanh nghiệp đang phải chi trả 
trong quá trình thực hiện TTHC. 

Chưa hết, sử dụng MSĐDCN vào quản lý dân cư còn là nền tảng để phát 
triển và sử dụng thẻ công dân điện tử, mở rộng các ứng dụng để tích hợp 
thông tin của nhiều ngành trên một thẻ. 

“Thông tin cá nhân trong Cơ sở dữ liệu chuyên ngành được cập nhật từ 
CSDLQGVDC sẽ làm tăng khả năng khai thác, cập nhật thông tin về dân 
cư, hạn chế tối đa trùng lặp thông tin, giảm chi phí đầu tư ngân sách nhà 
nước đối với hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành” - Bộ Công an nhận định. 

Lấy ví dụ trong công tác quản lý về bảo hiểm xã hội (BHXH) như hiện nay, 
Bộ Công an phân tích: BHXH Việt Nam đang quản lý thông tin của khoảng 
72% dân số cả nước, nếu hoàn thiện việc triển khai xây dựng 
CSDLQGVDC và thực hiện quản lý dân cư bằng MSĐDCN thì sẽ giảm chi 
phí trong quản lý về BHXH. 

“Mỗi năm có khoảng 1 triệu trẻ em sinh ra, cơ quan BHXH phải chi trả 
khoảng 10 tỷ đồng để cấp thẻ bảo hiểm y tế. Nếu có MSĐDCN thì BHXH 
lấy số đó làm căn cứ để cấp luôn. Hiện nay, việc nhập dữ liệu mới phải trả 
10.000 đồng/tờ khai, nếu 30 triệu người phải cấp mới thì sẽ tiêu tốn 
khoảng 300 tỷ đồng, gây lãng phí rất lớn”, theo Bộ Công an. 

Sửa đổi, thay thế 178 văn bản quy phạm pháp luật 

Về tác động xã hội, Bộ Công an nhìn nhận, quản lý dân cư thông qua 
MSĐDCN sẽ góp phần kết nối, chia sẻ thông tin về dân cư giữa các ngành, 
lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. 



 

Nhiều thủ tục hành sẽ được "khai tử" khi sổ hộ khẩu giấy không còn. Ảnh 
minh họa 

Theo đó, MSĐDCN được coi là chìa khóa để các cơ quan nhà nước kết 
nối, cập nhật tra cứu thông tin về công dân trong CSDLQGVDC phục vụ 
công tác quản lý ngành, lĩnh vực được giao. Hiện cơ quan công an đã thu 
thập, cập nhật vào CSDLQG 15 trường thông tin cơ bản về công dân. 

Vẫn theo Bộ Công an, việc thay thế hình thức quản lý dân cư như trên 
cũng góp phần từng bước hình thành hệ thống pháp luật theo hướng ứng 
dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, đồng thời bảo đảm sự 
đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật quy định về các vấn đề có liên 
quan đến thông tin, giấy tờ công dân khi giải quyết các TTHC thuộc các 
lĩnh vực quản lý của các bộ, ngành theo hướng thông tin của công dân sẽ 
được cập nhật, khai thác trên CSDLQGVDC. 

Tuy nhiên, để thực hiện, theo Bộ Công an, phải thực hiện rà soát để sửa 
đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa 
TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của các bộ, ngành. 

Theo đó, Chính phủ đã ban hành 17 nghị quyết chuyên đề phân công cụ 
thể trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc sửa đổi, bổ sung, thay thế 
các văn bản quy phạm pháp luật. 



Căn cứ vào các nghị quyết này, các bộ, ngành cần đề xuất cấp có thẩm 
quyền hoặc theo thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế khoảng 178 văn 
bản quy phạm pháp luật, bao gồm 10 Luật (Luật Cư trú; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Cư trú; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Doanh 
nghiệp; Luật Đầu tư; Luật Lý lịch tư pháp; Luật Nuôi con nuôi; Luật Quốc 
tịch Việt Nam; Luật Chứng khoán, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Chứng khoán), 35 Nghị định, 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 
119 thông tư, thông tư liên tịch và 16 quyết định của Bộ trưởng. 

Nhiều thủ tục hành chính sẽ bị bãi bỏ 

Khi chuyển đổi hình thức quản lý dân cư, toàn bộ phần có liên quan đến 
Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú trong 13 nhóm TTHC sẽ bị bãi bỏ. 

Cụ thể là các thủ tục: Tách Sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện, cấp xã); 
Cấp đổi Sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện, cấp xã); Cấp lại Sổ hộ khẩu 
(thực hiện tại cấp huyện, cấp xã); Điều chỉnh những thay đổi trong Sổ hộ 
khẩu (thực hiện tại cấp huyện, cấp xã); Xóa đăng ký thường trú; Xác nhận 
việc trước đây đã đăng ký thường trú; Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú 
trái pháp luật; Cấp giấy chuyển hộ khẩu; Cấp đổi Sổ Tạm trú tại Công an 
cấp xã; Cấp lại Sổ tạm trú tại Công an cấp xã; Điều chỉnh những thay đổi 
trong Sổ tạm trú tại Công an cấp xã; Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã; 
Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã. 

Chi phí tuân thủ TTHC để thực hiện 13 thủ tục trên vào khoảng 292 tỷ 
đồng. Con số này là phần chi phí được cắt giảm khi 13 thủ tục này được 
thay thế/hủy bỏ. 

Ngoài ra, sau khi Luật Cư trú (sửa đổi) có hiệu lực, việc đăng ký thường 
trú, đăng ký tạm trú được đổi sang đăng ký cư trú thông qua MSĐDCN sẽ 
cắt giảm được hơn 390 tỷ đồng. 

Con số chi phí tuân thủ hiện tại ước tính hơn 522 tỷ đồng, còn con số sau 
khi thay thế/hủy bỏ ước khoảng hơn 132 tỷ đồng. 

Nguồn: http://congan.com.vn/tin-chinh/bo-so-ho-khau-khai-tu-nhieu-thu-tuc-
hanh-chinh_103070.html 

 

7. Chuyển đổi số, Nhật Bản loại bỏ sử dụng con dấu 
trong 99% thủ tục hành chính 
Để thúc đẩy số hóa trong hoạt động chính quyền, Nhật Bản đã giảm 
việc sử dụng con dấu đến 99% trong các thủ tục hành chính. 



Trong một cuộc họp báo vào thứ Sáu tuần trước, Bộ trưởng cải cách Hành 
chính Nhật Bản Taro Kono thông báo rằng, ông sẽ bãi bỏ gần như mọi yêu 
cầu cần đến con dấu xác thực trong các thủ tục hành chính. 

Hiện tại đang có gần 15.000 thủ tục hành chính cần đến con dấu xác thực 
hanko, ví dụ như những đơn xin phép trong các cơ quan chính phủ. Giờ 
đây, quá trình cải cách sẽ khiến các thủ tục cần đến con dấu xác nhận từ 
chính quyền địa phương giảm xuống chỉ còn 83 – nghĩa là giảm đến hơn 
99% số thủ tục cần dấu xác nhận. Các sửa đổi đối với luật pháp hiện tại 
cũng sẽ được đệ trình vào năm tới. 

Dưới sự chỉ đạo của ông Kono, trong tháng Chín, Văn phòng Nội các Nhật 
đã yêu cầu mọi cơ quan và văn phòng bộ thuộc chính phủ bãi bỏ về cơ 
bản việc sử dụng con dấu. Trong số 14.992 thủ tục cần đến dấu xác nhận 
đã có 5.198 thủ tục được loại bỏ hoặc trong quá trình làm như vậy, và có 
9.711 thủ tục khác đang trong quá trình xem xét. 

 

Các con dấu Hanko, một phần trong văn hóa hành chính của Nhật từ hàng 
trăm năm nay, đã bị loại bỏ đến 99% trong các thủ tục hành chính 

Với thay đổi này, bản sao của các giấy tờ chính thức như chứng nhận cư 
trú, đăng ký kết hôn hoặc ly dị, cũng như hồ sơ thuế, sẽ không còn cần con 
dấu xác thực nữa. Các con dấu cũng không còn cần thiết trong việc kiểm 
tra phương tiện nữa. Tuy nhiên, các con dấu xác thực vẫn cần cho việc 
đăng ký công ty, giao dịch bất động sản và đăng ký phương tiện mới. 

Ông Kono cho biết vào thứ Sáu vừa qua: "Đây là một bước tiến quan trọng 
trong việc giảm bớt tương tác giữa khu vực tư nhân và khu vực công. 



Chúng tôi sẽ chuẩn bị một gói dự luật để đệ trình lên phiên họp thường kỳ 
Diet." 

Đi đầu trong quá trình cải cách thủ tục hành chính của chính quyền ông 
Suga là nỗ lực chuyển đổi số trong hoạt động. Quá trình này giúp giảm 
việc sử dụng con dấu, loại bỏ bớt yêu cầu về giấy tờ cũng như các cuộc 
họp mặt đối mặt, loại bỏ các yêu cầu về cư trú cũng như thúc đẩy thanh 
toán không tiền mặt. Ông Kono đã đạt được mục tiêu loại bỏ sử dụng con 
dấu trong vòng 2 tháng từ khi bắt đầu chính quyền mới vào giữa tháng 
Chín vừa qua. 

Sau khi giải quyết được vấn đề con dấu, các thay đổi đối với thủ tục giấy 
tờ và các cuộc họp trực tiếp sẽ là mục tiêu cải cách tiếp theo của chính 
quyền. "Khi chúng tôi loại bỏ việc đóng dấu lên các tài liệu, các tài liệu đó 
sẽ được hoàn tất trên môi trường trực tuyến thay vì giấy tờ thực." Ông 
Kono cho biết. 

"Với việc loại bỏ các con dấu không đăng ký, sẽ không cần đến các tài liệu 
thực hay các cuộc họp trực tiếp với nhau nữa." Ông bổ sung thêm. "Giờ 
đây chúng ta có thể làm việc để chuyển các thủ tục cốt lõi sang môi trường 
trực tuyến." 

Trong tháng 10 vừa qua, Văn phòng Nội các Nhật Bản đã yêu cầu mọi cơ 
quan và văn phòng bộ phải chuyển các thủ tục hành chính của mình lên 
môi trường trực tuyến để giảm gánh nặng hành chính và cải thiện dịch vụ 
cho người dân. Các quan chức sẽ phải giải trình nếu đến cuối tháng 11 
vẫn còn bất kỳ thủ tục nào của họ không được số hóa. 

Trong khi nỗ lực số hóa và giảm thủ tục hành chính của Nhật Bản đã được 
tiến hành từ đầu năm 2019, nhưng dưới tác động từ đại dịch Covid-19, quá 
trình này đang được xúc tiến một cách mạnh mẽ nhằm hạn chế đà lây lan 
của căn bệnh này. 

Nguồn: https://genk.vn/chuyen-doi-so-nhat-ban-loai-bo-su-dung-con-dau-
trong-99-thu-tuc-hanh-chinh-20201116113453898.chn 

 

8. Người dân 5 địa phương sắp thanh toán online 
nghĩa vụ tài chính khi làm thủ tục đất đai 
Ngay trong tháng 11/2020, thành phố Đà Nẵng và 4 tỉnh Bình Định, 
Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Long An sẽ kết nối, tích hợp và tổ chức việc 
thanh toán online nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục về đất đai 
trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 



 

Hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia đã được 
đưa vào vận hành từ tháng 3/2020 (Ảnh minh họa) 

Văn phòng Chính phủ mới đây đã có công văn gửi Bộ Tài chính, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường cùng UBND 11 tỉnh, thành phố: Bình Định, Vĩnh 
Phúc, Đà Nẵng, Long An, Hải Dương, Thái Nguyên, Vĩnh Long, Trà Vinh, 
Tiền Giang, Tây Ninh, TP.HCM về việc triển khai thanh toán trực tuyến 
nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục về đất đai. 

Theo đó, để triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực 
hiện thủ tục về đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia đáp ứng đúng chỉ 
đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị 
các bộ, địa phương nêu trên quan tâm, tập trung thực hiện một số nội dung 
công việc. 

Cụ thể, Bộ Tài chính được đề nghị trên cơ sở kết quả tái cấu trúc quy trình, 
hoàn thiện hệ thống thuế để kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với Cổng 
dịch vụ công quốc gia phục vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính 
trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai thông suốt, hiệu quả. 

Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan thuế ở địa phương 
thực hiện đáp ứng tiến độ, đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ trên 
Cổng dịch vụ công quốc gia. 



Với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ đề nghị bộ này 
hướng dẫn các cơ quan quản lý đất đai ở địa phương tổ chức triển khai 
thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai 
trên Cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo tiến độ, chất lượng. 

UBND các địa phương gồm Bình Định, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Long An, Hải 
Dương, Thái Nguyên, Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang, Tây Ninh, TP.HCM 
được đề nghị triển khai kết nối, tích hợp Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh 
với Cổng dịch vụ công quốc gia và tổ chức triển khai đến các cơ quan 
quản lý đất đai ở địa phương để thanh toán nghĩa vụ trong thực hiện thủ 
tục hành chính về đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trước mắt đối 
với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân để làm cơ sở trên khai toàn quốc từ 
quý I/2021. 

Theo lộ trình được Văn phòng Chính phủ đưa ra, trong tháng 11/2020 
thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Bình Định, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Long 
An sẽ kết nối, tích hợp và tổ chức triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ 
tài chính trong thực hiện thủ tục về đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc 
gia. 

Tiếp đó, sẽ thực hiện kết nối, tích hợp và tổ chức triển khai tại TP.HCM và 
các tỉnh: Hải Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang, Tây Ninh trong 
tháng 12/2020. 

Liên quan đến việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, thu phạt xử lý vi 
phạm hành chính và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết thủ tục 
hành chính, thực hiện dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng 
dịch công cấp bộ, cấp tỉnh, trong kết luận hội nghị sơ kết 3 tháng vận hành 
Cổng dịch vụ công quốc gia vào trung tuần tháng 3/2020, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo việc này cần phải được đẩy mạnh nhằm 
góp phần thực hiện thành công giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng 
tiền mặt. 

Theo thống kê, kể từ thời điểm chính thức được khai trương vào ngày 
9/12/2019 cho đến tháng 9/2020, Cổng dịch vụ công quốc gia đã tích hợp, 
cung cấp hơn 1.000 dịch vụ công trực tuyến; có khoảng 60 triệu lượt truy 
cập, trên 235.000 tài khoản đăng ký; hơn 15 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, 
trên 295.000 hồ sơ thực hiện trực tuyến; tiếp nhận, hỗ trợ trên 24.000 cuộc 
gọi và 7.800 phản ánh, kiến nghị. 

Đặc biệt, từ tháng 3/2020, hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng dịch 
vụ công quốc gia được đưa vào vận hành. Tính đến hết tháng 8/2020, tổng 
cộng đã có hơn 11.000 giao dịch thanh toán trực tuyến qua Cổng dịch vụ 
công quốc gia với giá trị ước tính khoảng 5 tỷ đồng/tháng. 



Chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên 
Cổng dịch vụ công quốc gia (tại thời điểm tích hợp, cung cấp dịch vụ công 
thứ 1.000) là khoảng 6.700 tỷ đồng/năm, con số này sẽ tiếp tục tăng theo 
số lượng dịch vụ công được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công 
quốc gia. 

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/nguoi-dan-5-dia-phuong-sap-thanh-toan-
online-nghia-vu-tai-chinh-khi-lam-thu-tuc-dat-dai-93077.html 

 

9. Linh hoạt phương án bỏ sổ hộ khẩu giấy 
Người dân được tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu giấy đến hết ngày 
31/12/2022, nhưng có thể chấm dứt sớm hơn nếu số định danh cá 
nhân có thể xác định được các thông tin của công dân. 

Đủ điều kiện, sổ hộ khẩu giấy sẽ tự chấm dứt vai trò 

Cùng với 4 đạo luật khác, Luật Cư trú (sửa đổi) đã được Quốc hội thông 
qua vào cuối tuần qua. Đây là đạo luật tác động đến tất cả các gia đình khi 
chuyển đổi phương thức quản lý cư trú từ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sang số 
định danh cá nhân. 

 

Nếu bỏ ngay sổ hộ khẩu, sẽ gây phiền phức cho người dân khi thực hiện 
thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự khác. 



Ngay từ khi trình dự án luật ở kỳ họp thứ 9 của Quốc hội, Chính phủ luôn 
khẳng định, việc quản lý cư trú bằng số hóa, có kết nối thông suốt giữa các 
cơ quan đăng ký, quản lý cư trú trên cả nước thông qua Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú và số định danh cá nhân hoàn 
toàn có thể thực hiện từ ngày 1/7/2021. 

Nhưng cũng từ lúc đó, không ít băn khoăn, lo ngại được đại biểu bày tỏ khi 
có gần 30 thủ tục hành chính ở cấp bộ đang có yêu cầu xuất trình sổ hộ 
khẩu, sổ tạm trú và các giấy tờ chứng minh nơi cư trú. Trong khi đó, một 
số điều kiện kỹ thuật bảo đảm việc kết nối, khai thác, chia sẻ dữ liệu giữa 
các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành với cơ quan, bộ, ngành, địa 
phương vẫn đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và cần một số năm 
nữa mới có thể hoàn thành. 

Do đó, nếu bỏ ngay sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì sẽ gây xáo trộn lớn đến hoạt 
động bình thường của cơ quan, tổ chức, gây khó khăn, phiền phức cho 
người dân khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự khác 
có đòi hỏi chứng minh thông tin về nơi cư trú. 

Qua hai kỳ họp của Quốc hội, chưa bao giờ lo lắng trên vơi bớt, mặc dù 
lần giải trình nào, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm (Trưởng ban Ban soạn 
thảo dự án luật) cũng quả quyết, hoàn toàn có thể bỏ hộ khẩu giấy cùng 
thời điểm Luật có hiệu lực (ngày 1/7/2021). 

Do ý kiến còn khác nhau, nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi phiếu 
thăm dò ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội. Kết quả, có 266/402 đại biểu 
có hồi âm đồng ý với phương án 1 là cho phép người dân được tiếp tục sử 
dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp cho đến hết ngày 31/12/2022. Có 
135/402 vị đại biểu Quốc hội đồng ý với phương án quy định sổ hộ khẩu, 
sổ tạm trú không có giá trị sử dụng trong các giao dịch, quan hệ pháp luật 
được xác lập mới kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 

Tiếp thu ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội, khoản 3, Điều 38, của Dự thảo 
Luật Cư trú (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua đã quy định theo hướng 
cho phép người dân được tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được 
cấp cho đến hết ngày 31/12/2022 để chứng minh thông tin về nơi cư trú 
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. 

Quy định này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, 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 thời điểm ngày 1/7/2021. 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. 

Giữ điều kiện về diện tích nhà ở 

Điểm mới khác của lần sửa đổi này là đã bỏ các quy định riêng về điều 
kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương như trong 
luật hiện hành. Bởi việc đặt ra các điều kiện này sẽ làm hạn chế quyền tự 
do cư trú của công dân, tác động đến quyền, lợi ích hợp pháp của một bộ 
phận công dân đang sinh sống, làm việc tại các thành phố lớn, mà không 
đủ điều kiện đăng ký thường trú. 

Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành 
chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022, Quốc hội không chấp nhận 
bổ sung biện pháp cắt điện, nước trong cưỡng chế xử phạt hành chính. 

Đây là vấn đề gây tranh cãi suốt các phiên thảo luận. Kết quả xin ý kiến 
bằng phiếu có 207/399 vị đại biểu Quốc hội có hồi âm đề nghị không bổ 
sung biện pháp cưỡng chế nói trên. 190/399 vị đại biểu tán thành phương 
án quy định bổ sung nội dung này. 

Dự thảo luật trình Quốc hội thông qua để cả 2 phương án. 

Luật Cư trú (sửa đổi) quy định: công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền 
sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó. Theo 
đó, khoản 3, khoản 4, Điều 19, Luật Thủ đô quy định về điều kiện đăng ký 
thường trú ở Thủ đô đã được bãi bỏ. 

Một vấn đề cũng còn ý kiến nhiều chiều suốt quá trình thảo luận là điều 
kiện đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ. Thống 
nhất là cần quy định điều kiện, song các ý kiến còn khác nhau về việc xác 
định điều kiện này là diện tích nhà ở bình quân hay là thời gian tạm trú trên 
địa bàn. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi phiếu thăm dò ý kiến các vị đại biểu 
Quốc hội. Kết quả lấy ý kiến cho thấy, có 235/402 vị đại biểu Quốc hội có 
hồi âm đồng ý với phương án 1, quy định điều kiện đăng ký thường trú tại 
chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ là phải bảo đảm điều kiện về diện 
tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định, nhưng không 
thấp hơn 8 m2 sàn/người. 

Có 153/402 đại biểu Quốc hội đồng ý với phương án 2, quy định điều kiện 
đăng ký thường trú là đã đăng ký tạm trú trong cùng phạm vi tỉnh, thành 



phố trực thuộc Trung ương từ 1 năm trở lên. Chỉ có 19 đại biểu có ý kiến 
khác. Do đó, dự thảo luật trình Quốc hội thông qua đã tiếp thu theo ý kiến 
của đa số đại biểu Quốc hội. 

Lần sửa đổi này, điều kiện đăng ký tạm trú cũng thoáng hơn, theo hướng 
không quy định điều kiện riêng với người đăng ký tạm trú tại chỗ ở hợp 
pháp do thuê, mượn, ở nhờ. 

Nguồn: https://baodautu.vn/linh-hoat-phuong-an-bo-so-ho-khau-giay-
d133222.html 

 

10. Được đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu phù 
hợp điều kiện 
Bà Nguyễn Thị Thủy đăng ký BHYT theo công ty, nơi khám, chữa 
bệnh ban đầu là Trung tâm y tế quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Bà dự 
định sinh con tại Bệnh viện Phụ sản tỉnh Hưng Yên. Vậy, bà có thể 
thay đổi nơi đăng ký BHYT về tỉnh Hưng Yên được không? Thủ tục 
như thế nào? 

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam 
trả lời như sau: 

Căn cứ quy định tại Điều 8 Thông 
tư số 40/2015/TT-BYTngày 
16/11/2015 của Bộ Y tế thì người 
tham gia BHYT được quyền đăng 
ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT 
ban đầu tại một trong các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, 
huyện hoặc tương đương không 
phân biệt địa giới hành chính, 
phù hợp với nơi làm việc, nơi cư 
trú và khả năng đáp ứng của cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Do đó, bà hoàn toàn có thể đăng 
ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại một trong các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để 
thuận tiện với nơi cư trú.  

 

Người tham gia BHYT được quyền 
đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban 
đầu phù hợp với nơi làm việc, cư trú 



Để được thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu, vào 
đầu mỗi quý, đề nghị bà đến cơ quan BHXH cấp quận, huyện nơi phát 
hành thẻ BHYT để được hướng dẫn thủ tục. 

Nguồn: http://www.baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Duoc-dang-ky-noi-
kham-chua-benh-ban-dau-phu-hop-dieu-kien/414064.vgp 

 

11. Trường học chưa giảm thủ tục hành chính không 
cần thiết 
Qua kiểm tra, các trường học chưa thực hiện công khai tài sản công, 
giảm thủ tục hành chính không cần thiết. 

 

TP.HCM vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên ở các bộ môn như tiếng Anh, 
công nghệ, mỹ thuật, tin học... 

 Ngày 16.11, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố kết quả kiểm tra, khảo sát công 
tác cải cách hành chính năm 2020 tại các trường học. 

Theo đó, qua kiểm tra, khảo sát tại 43 trường THPT công lập cho thấy các 
trường đều giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng quy định, có bố trí 
phòng tiếp dân, niêm yết nội quy, lịch tiếp công dân của ban giám hiệu, cập 
nhật thủ tục cải cách hành chính tại bảng tin nhà trường hoặc trên website 
đơn vị.  



Tuy nhiên, còn một số đơn vị chưa cập nhật biểu mẫu, không niêm yết nội 
quy tiếp dân. Đặc biệt, vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên ở các bộ môn như 
tiếng Anh, công nghệ, giáo dục quốc phòng, mỹ thuật và tin học. 

Qua kiểm tra, có 4/43 (chiếm tỷ lệ 9,3%) đơn vị chưa lập đề án sử dụng tài 
sản công theo quy định, vẫn còn tình trạng trường học chưa thực hiện 
công khai tài sản công. Riêng với công tác thi đua, khen thưởng, các 
trường đều thành lập hội đồng thi đua khen thưởng, tuy nhiên, một số đơn 
vị chưa có đầy đủ hồ sơ nhân sự, hạn chế ban hành văn bản về thi đua, 
khen thưởng.  

Vì vậy, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu tất cả đơn vị có kế hoạch cải cách 
hành chính cụ thể, sát với hoạt động của đơn vị, hướng đến việc đổi mới 
quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thủ tục không cần 
thiết. Các trường cần đẩy mạnh thực hiện chuyển trả hồ sơ (học bạ, bảng 
điểm, bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời…) qua dịch vụ 
bưu chính, cập nhật các quy định, văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn 
về công tác cải cách hành chính. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/giao-duc/truong-hoc-chua-giam-thu-tuc-hanh-
chinh-khong-can-thiet-1305482.html 

 

12. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính và triển khai 
chính quyền điện tử tại Tây Nguyên 

Ngày 16-11, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tổ công tác của Chính phủ 
do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn 
đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên về 
công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và xây dựng chính phủ 
điện tử (CPĐT). 

Những năm qua, 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên đã có nhiều tiến bộ trong cải 
cách TTHC và xây dựng chính quyền điện tử, cụ thể như: Các địa phương 
đã kết nối, liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử qua trục liên thông văn 
bản quốc gia. Kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia. Một số tỉnh như Lâm 
Đồng và Kon Tum đã triển khai tốt việc tích hợp và cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến với 173 và 204 dịch vụ. Một số tỉnh có số lượng xử lý hồ sơ trên 
môi trường điện tử lớn như Kon Tum với 95% hồ sơ cấp tỉnh, Đắc Lắc 
100% hồ sơ cấp tỉnh... 

Tuy nhiên, so với các địa phương trong cả nước, công tác cải cách TTHC 
và xây dựng chính quyền điện tử tại khu vực Tây Nguyên vẫn còn nhiều 
mặt hạn chế. Chỉ số thành phần cải cách TTHC của Tây Nguyên hiện đứng 



5/6 khu vực, trong đó tỉnh Gia Lai đứng 63/63, tỉnh Lâm Đồng đứng thứ 
40/63 tỉnh, thành; một số địa phương chưa triển khai đồng bộ chữ ký số cá 
nhân lãnh đạo trong gửi, nhận văn bản điện tử; số lượng hồ sơ đồng bộ 
lên lên cổng dịch vụ công quốc gia còn thấp... 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng đoàn 
công tác kiểm tra Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ 
Mai Tiến Dũng cho rằng, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà 
Chính phủ giao, thời gian tới, các tỉnh Tây Nguyên cần quan tâm hơn nữa 
trong công tác cải cách TTHC, xây dựng chính quyền điện tử. Trước hết, 
phải quyết liệt trong công tác cải cách TTHC, đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin, chuyển đổi số. Hoàn thành chữ ký điện tử đối với lãnh đạo 
các cấp trước ngày 30/11. Các đơn vị thuộc Viettel, VNPT tăng cường hợp 
tác, hỗ trợ các địa phương trong lĩnh vực này. Tăng cường số lượng, tốc 
độ các dịch vụ công trên mạng internet... 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tang-cuong-cai-cach-thu-tuc-
hanh-chinh-va-trien-khai-chinh-quyen-dien-tu-tai-tay-nguyen-644022 



13. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: 'Nếu thủ tục giải quyết 
chậm, chủ tịch thành phố có thư xin lỗi dân' 
Tại buổi họp với 5 tỉnh Tây nguyên ngày 16.11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh 'thành phố thông 
minh phải mang lại nhiều lợi ích nhất cho người dân' 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng giám sát việc 
xin cấp đổi CMND tại Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng 

ẢNH: LÂM VIÊN 

Ngày 16.11, tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phủ Mai Tiến Dũng đã đến thăm Trung tâm điều hành thông minh 
của TP.Đà Lạt và Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng. Tại đây, bộ trưởng 
đánh giá cao mô hình chính quyền điện tử mà địa phương đang vận hành. 

“Người dân có thể giám sát việc giải quyết thủ thục hành chính của mình 
trên điện thoại thông minh. Nếu TP.Đà Lạt giải quyết thủ tục chậm so với 
thời gian quy định, Chủ tịch UBND thành phố có thư xin lỗi người dân”, Bộ 
trưởng Mai Tiến Dũng chia sẻ. 

Bộ trưởng cho rằng Đà Lạt đang xây dựng thành phố thông minh phải 
mang lại nhiều lợi ích nhất cho người dân, chứ không chỉ là hình thức, phô 
trương. 

Cũng trong ngày 16.11, tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), Bộ trưởng Mai Tiến 
Dũng, Tổ trưởng tổ công tác của Thủ tướng, đã chủ trì họp với 5 tỉnh Tây 
nguyên về tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng chính phủ điện tử và cải 
cách thủ tục hành chính (TTHC). 



 

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì buổi 
họp với 5 tỉnh Tây nguyên 

ẢNH: LÂM VIÊN 

Theo Tổ công tác, báo cáo chỉ số thành phần về cải cách TTHC của khu 
vực Tây nguyên đứng thứ 5/6 khu vực.  

Một số cơ quan, đơn vị, người đứng đầu chưa thực sự quyết liệt chỉ đạo, 
điều hành hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng 
Chính quyền điện tử tại cơ quan, đơn vị mình.  

Đồng thời nhận thức về vai trò, lợi ích của việc ứng dụng CNTT ở một số 
bộ phận người dân vẫn còn hạn chế. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị các tỉnh Tây nguyên 
phải đẩy mạnh dịch vụ công lên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Cải cách 
TTHC phải thực hiện và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ để kết nối chính 
quyền với chính quyền, chính quyền với cán bộ công chức và người dân. 

“Tiếp cận cải cách TTHC là mục tiêu, còn công nghệ thông tin là phương 
tiện. Phải có hồ sơ điện tử, để người dân được hưởng lợi ích trực tiếp; 
người dân có thể giám sát quá trình giải quyết hồ sơ của mình qua chính 
phủ điện tử”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/bo-truong-mai-tien-dung-neu-thu-tuc-
giai-quyet-cham-chu-tich-thanh-pho-co-thu-xin-loi-1305460.html 

 

 


