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1. Năm 2021, sẽ hoàn hiện khung khổ pháp luật cho 
thương mại điện tử 
Năm 2021, Bộ Công Thương sẽ chú trọng phát triển hạ tầng thương 
mại điện tử, xây dựng, hoàn thiện thể chế, khung khổ pháp luật cho 
thương mại điện tử. 

Bộ Công Thương sẽ chú trọng phát triển hạ tầng thương mại điện tử, xây 
dựng, hoàn thiện thể chế, khung khổ pháp luật cho thương mại điện tử. 

Ảnh: BNEWS phát 

Tiếp nối đà tăng trưởng của thương mại điện tử trong những năm trước, 
cùng với sự hỗ trợ của các phương thức thanh toán điện tử, trong năm 
2021, Bộ Công Thương sẽ chú trọng phát triển hạ tầng thương mại điện 
tử, xây dựng, hoàn thiện thể chế, khung khổ pháp luật cho thương mại 
điện tử, tạo môi trường pháp lý minh bạch, rõ ràng, thuận lợi cho doanh 
nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam.  

Theo Bộ Công Thương, hiện Việt Nam được đánh giá là một trong những 
thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á. Bên 
cạnh đó, với quy mô dân số trên 95 triệu người, tỷ lệ dân số trẻ và thuộc 
nhóm có mức độ truy cập Internet cao là cơ sở để thị trường thương mại 
điện tử Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong tương lai.  

Chính vì vậy, trong năm 2021 này Bộ Công Thương đẩy mạnh triển khai 
Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-
2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 645/QĐ-
CP ngày 15 tháng 5 năm 2020.  



Bên cạnh đó, Bộ sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 
của Chính phủ về thương mại điện tử; tăng cường tích hợp, kết nối, chia 
sẻ dữ liệu điện tử về tình hình giải quyết, xử lý thủ tục hành chính có liên 
quan giữa Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố thông 
qua Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống kết nối, liên thông các hệ 
thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP).  

Ngoài ra, ban hành Kế hoạch Chính phủ điện tử năm 2021 của Bộ Công 
Thương để tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi 
số trong quản lý, điều hành, hoàn thiện nền tảng cho phát triển Chính phủ 
điện tử tại Bộ Công Thương. 

Đặc biệt, xây dựng các hệ thống phục vụ cho Chính phủ điện tử tại Bộ 
Công Thương theo các Nghị quyết, Kế hoạch về Chính phủ điện tử của 
Đảng, và Chính phủ trong giai đoạn 2021 - 2025.  

Mặt khác, Bộ Công Thương còn xây dựng các chương trình tập huấn cho 
cán bộ quản lý và chương trình chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ chuyên 
trách về thương mại điện tử; tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn 
ngắn hạn cho doanh nghiệp về thương mại điện tử và tuyên truyền, phổ 
biến, nâng cao nhận thức về thương mại điện tử.  

Đáng lưu ý, Bộ Công Thương sẽ tăng cường phối hợp, thanh tra, kiểm tra 
và xử lý vi phạm trong thương mại điện tử; đẩy mạnh đào tạo, tập huấn 
cho các cán bộ quản lý nhà nước về thương mại điện tử, các cán bộ thực 
thi thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong thương mại điện tử; các 
doanh nghiệp, đặc biệt các chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử, 
các nhãn hiệu đã được bảo hộ nhằm tạo cơ chế thuận lợi trong việc giải 
quyết tranh chấp, khiếu nại cũng như thẩm tra, xác minh và giám định các 
sản phẩm hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ.  

Năm 2020, các hoạt động thương mại điện tử cũng được xem xét, đổi mới 
và tập trung thúc đẩy để tạo động lực mới mạnh mẽ hơn cho phát triển 
thương mại cả nước.  

Theo đó, Bộ Công Thương đã tổ chức triển khai giải pháp ứng dụng công 
nghệ blockchain trong truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa đối với một 
số mặt hàng nông sản nhằm nâng cao thương hiệu, đẩy mạnh xuất khẩu 
các mặt hàng nông sản ra các nước phát triển trong bối cảnh Hiệp định 
Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) được phê chuẩn.  
Hơn nữa, Bộ đã xây dựng giải pháp tổng thể cho hệ thống sàn giao dịch 
dịch vụ logistics giữa các doanh nghiệp dịch vụ logistics và doanh nghiệp 



chủ hàng nhằm tạo thuận lợi cho dịch vụ giao hàng gắn với thương mại 
điện tử; hỗ trợ doanh nghiệp ngành công thương ứng dụng công nghệ số 
trong chuyển đổi số tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
hướng tới tăng năng suất chất lượng của doanh nghiệp.  

Cùng với đó, Bộ Công Thương còn thiết lập email thương hiệu, tham gia 
sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước và quốc tế, ứng dụng các 
phần mềm quản lý và bán hàng thông minh, xây dựng trang Landing 
Page,… nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh xúc 
tiến bán hàng trên môi trường mạng.  

Đồng thời, Bộ Công Thương đã tiến hành số hóa hệ thống thông tin về thị 
trường, nâng cấp nền tảng hỗ trợ xuất khẩu Việt Nam ECVN.com. Đây là 
sàn thương mại điện tử đầu tiên tại Việt Nam hoạt động theo mô hình B2B, 
ECVN đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thành công và trở 
thành địa chỉ tin cậy của các doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu và tìm 
kiếm bạn hàng quốc tế trong nhiều năm qua; tiếp tục vận hành hệ thống 
thông tin xuất khẩu có địa chỉ tại: www.vietnamexport.com để cập nhật 
thông tin về tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam nói chung và các địa 
phương nói riêng theo tuần và kết nối giao thương, giúp các doanh nghiệp 
nâng cao năng lực xuất nhập khẩu giữa các doanh nghiệp Việt Nam với 
các nước trên thế giới.  

Theo Bộ Công Thương, thị trường thương mại điện tử vào năm 2020 đã 
có khoảng 53% dân số tham gia mua sắm trực tuyến. Mặc dù bị tác động 
bởi dịch bệnh COVID-19, doanh thu thương mại điện tử Việt Nam tăng 
trưởng 18% (năm 2019 là 25%), đạt 11,8 tỷ USD, ước tính chiếm 5,5% 
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước.  

Tại Việt Nam, thương mại điện tử là hình thức kinh doanh phổ cập của doanh 
nghiệp và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng người tiêu dùng hiện 
nay. So với các nước trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là quốc gia có 
tốc độ tăng trưởng về thị phần bán lẻ thuộc ba nước đứng đầu khu vực.  

Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, tốc độ tăng trưởng của 3 nền kinh tế Internet 
lớn nhất khu vực Đông Nam Á đạt trung bình 35 - 36%, theo đó Việt Nam là 
36%, đứng đầu là Indonesia với 41%, thứ ba là Phillipines (30%).  

Không chỉ vậy, Bộ Công Thương đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2020 phê 
duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 
2021 - 2025.  

Hiện nay, Bộ Công Thương đang triển khai xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 



2013 của Chính phủ về thương mại điện tử nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ 
sinh thái cho thương mại điện tử và kinh tế số phát triển, triển khai ngay 
những giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.  
Cụ thể như xây dựng thị trường và nâng cao lòng tin người tiêu dùng với 
thương mại điện tử; tăng cường năng lực các hệ thống hạ tầng và dịch vụ 
hỗ trợ cho thương mại điện tử; đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử hỗ 
trợ các ngành hàng xuất khẩu chủ lực, mở rộng tiêu thụ cho hàng hóa nội 
địa và thúc đẩy phát triển thương mại điện tử tại các địa phương./. 

Nguồn: https://bnews.vn/nam-2021-se-hoan-hien-khung-kho-phap-luat-
cho-thuong-mai-dien-tu/183425.html 

 

2. Cần sớm sửa đổi chính sách bảo hiểm thất nghiệp 
Năm 2020, trong bối cảnh cả nước bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, 
chính sách bảo hiểm (BH) thất nghiệp đã phát huy hiệu quả và là mối 
quan tâm đặc biệt của người lao động. Tuy nhiên, chính sách cũng 
còn nhiều bất cập khi chưa thật sự gắn bó với thị trường lao động, 
mới tập trung cho khu vực chính thức, nặng về giải quyết trợ cấp thất 
nghiệp, chưa chú ý thỏa đáng đến các giải pháp phòng ngừa theo 
thông lệ quốc tế... Trưởng phòng BH thất nghiệp, Cục Việc làm (Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội) TRẦN TUẤN TÚ (trong ảnh) đã có 
những trao đổi cùng Báo Nhân Dân về vấn đề này. 

 



Phóng viên (PV): Luật Việc làm sẽ được tiến hành sửa đổi trong thời 
gian tới. Ðồng chí có thể cho biết, những nội dung chính về BH thất 
nghiệp cần được tiến hành sửa đổi là gì? 

Trưởng phòng Trần Tuấn Tú: Theo Nghị quyết số 125/NQ-CP về chương 
trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải 
cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội (LÐ-TB và XH) được giao chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan 
nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm, chính sách BH thất nghiệp, 
chính sách việc làm theo hướng chú trọng không chỉ các giải pháp xử lý 
hậu quả đối với người thất nghiệp thông qua việc chi trả trợ cấp thất 
nghiệp; đào tạo nghề, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề 
để đáp ứng yêu cầu của công việc mới, giới thiệu việc làm mà cần xây 
dựng các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp thông 
qua hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động duy trì việc làm, bảo đảm 
quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và người lao động nhằm tăng 
cường sự liên kết, hỗ trợ giữa các chính sách BHXH cũng như tính linh 
hoạt của các chính sách nhằm đạt được mục tiêu mở rộng diện bao phủ... 

Hiện nay, Bộ LÐ-TB và XH và Cục Việc làm đang phối hợp các bộ, ngành 
liên quan rà soát văn bản quy phạm pháp luật về việc làm, BH thất nghiệp, 
tổng kết đánh giá việc thực hiện chính sách BH thất nghiệp, nghiên cứu 
kinh nghiệm quốc tế về BH thất nghiệp để đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ 
sung Luật Việc làm. 

PV: Vừa qua, Bộ LÐ-TB và XH đã đề xuất với Chính phủ dành khoảng  
3.000 đến 5.000 tỷ đồng kết dư từ Quỹ BH thất nghiệp để đào tạo lực 
lượng lao động. Ðồng chí có thể nói rõ hơn về kế hoạch triển khai 
chương trình này? 

Trưởng phòng Trần Tuấn Tú: Ðể tạo điều kiện hỗ trợ người sử dụng lao 
động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, ngày 31-3-2020, Bộ LÐ-TB và 
XH báo cáo và đề xuất Chính phủ cho phép người sử dụng lao động gặp 
khó khăn do dịch Covid-19 buộc phải thay đổi cơ cấu công nghệ, sản xuất, 
kinh doanh, có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng 
nghề cho người lao động được hỗ trợ kinh phí từ Quỹ BH thất nghiệp để 
đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nhằm duy trì việc làm 
cho người lao động đang làm việc tại đơn vị (không áp dụng quy định điều 
kiện hưởng hỗ trợ quy định tại khoản 2, khoản 3 Ðiều 3 Nghị định số 
28/2015/NÐ-CP). Theo phương án trong đề xuất, dự kiến số lao động 
được hỗ trợ khoảng 1.000.000 người, ước tính số tiền được hỗ trợ là 
3.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
chính sách này là cần thiết nhưng chưa phù hợp trong bối cảnh hiện nay 



do đang thực hiện cách ly xã hội, đề nghị chưa triển khai thực hiện và đề 
nghị thực hiện khi không còn cách ly xã hội. 

Việt Nam cơ bản kiểm soát được tình trạng dịch bệnh, hiện Bộ LÐ-TB và 
XH phối hợp các cơ quan, ban, ngành có liên quan và một số doanh 
nghiệp (như Hiệp hội Dệt may, Hiệp hội Da giày và một số doanh nghiệp 
ngành dệt may, da giày) để đề xuất các giải pháp hỗ trợ người sử dụng lao 
động trong việc đào tạo, đào tạo lại lao động trong quá trình cơ cấu lại đầu 
tư, đổi mới công nghệ và quản trị, thích ứng với môi trường kinh tế trong 
nước và quốc tế sau đại dịch Covid-19 từ kết dư Quỹ BH thất nghiệp. 

PV: Có không ít ý kiến cho rằng, mức hỗ trợ học nghề hiện nay còn 
thấp dẫn đến tình trạng người lao động thất nghiệp chỉ muốn nhận 
trợ cấp và “thờ ơ” với học nghề. Theo đồng chí, đâu là nguyên nhân 
và cần cải thiện như thế nào trong thời gian tới? 

Trưởng phòng Trần Tuấn Tú: Theo báo cáo của các địa phương, tất cả 
những người thất nghiệp có nguyện vọng học nghề đều được hỗ trợ tổ 
chức học nghề theo đúng quy định của pháp luật. Số người được hỗ trợ 
học nghề có xu hướng tăng qua từng năm, đặc biệt từ sau khi Luật Việc 
làm có hiệu lực thi hành. 

Năm 2015 có 24.363 người được hỗ trợ học nghề, năm 2017 có 28.537 
người (tăng 17,2% so với năm 2015); năm 2019 số người được hỗ trợ học 
nghề là 41.906 người (tăng 72% so với năm 2015); 11 tháng đầu năm 2020 
do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải 
tạm ngưng hoạt động (đặc biệt là trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội) 
nên số người được hỗ trợ học nghề giảm (giảm 37,5% so với cùng kỳ năm 
2019). Tính đến hết tháng 11-2020, tổng số người được hỗ trợ học nghề là 
hơn 251 nghìn người, với tổng chi là hơn 482 tỷ đồng. 

Nếu so sánh với tổng số người hưởng trợ cấp thất nghiệp thì số lượng 
người học nghề chưa cao, mà nguyên nhân chủ yếu là do: đa số lao động 
thất nghiệp là lao động phổ thông, đời sống khó khăn không có nguồn dự 
trữ hoặc hỗ trợ khác nên khi bị mất việc người lao động chỉ quan tâm đến 
việc hưởng trợ cấp thất nghiệp. Mức hỗ trợ học nghề hiện nay thấp (hỗ trợ 
tối đa 1 triệu đồng/tháng) và thời gian hỗ trợ ngắn (tối đa 6 tháng) nên 
chưa đáp ứng được một số nghề trình độ trung cấp trở lên. Mặt khác, tại 
một số địa phương, người lao động ít có cơ hội lựa chọn nghề vì các danh 
mục nghề đào tạo chưa phong phú, trang thiết bị dạy nghề lạc hậu, ít cơ 
sở dạy nghề,... 

Hiện nay, để tạo điều kiện cho người thất nghiệp tham gia học nghề, Bộ 
LÐ-TB và XH đang trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy 



định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia BH thất nghiệp, 
với mức hỗ trợ học nghề được nâng lên so với quy định hiện hành. Ngoài 
ra, Cục Việc làm cũng nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ 
sung các quy định có liên quan đến chế độ hỗ trợ học nghề theo hướng 
nâng mức hỗ trợ, đa dạng các hình thức hỗ trợ, linh hoạt về thời gian hỗ 
trợ, cải tiến quy trình hỗ trợ học nghề bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành 
chính...; phối hợp các cơ quan liên quan để xây dựng danh mục nghề, 
chương trình dạy nghề phù hợp với nhu cầu của người sử dụng lao động; 
đẩy mạnh hợp tác liên ngành, hợp tác quốc tế về việc hỗ trợ học nghề cho 
người lao động nhằm tăng cường hơn nữa công tác hỗ trợ học nghề đối 
với người lao động tham gia BH thất nghiệp. 

PV: Năm 2020, cả nước có khoảng 13,3 triệu người tham gia BH thất 
nghiệp, đạt khoảng 27% lực lượng lao động. Theo đồng chí, phải có 
những giải pháp nào để chính sách BH thất nghiệp có thể hỗ trợ 
người lao động tốt hơn nữa trong thời gian tới? 

Trưởng phòng Trần Tuấn Tú: Tôi cho rằng, để việc thực hiện chính sách 
BH thất nghiệp đạt hiệu quả trong thời gian tới, cần thực hiện đồng bộ một 
số giải pháp. Trong đó, tập trung nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung chính sách 
BH thất nghiệp tại Luật Việc làm vào năm 2021- 2022 theo hướng hỗ trợ 
doanh nghiệp và người lao động duy trì việc làm, bảo đảm quyền lợi chính 
đáng của doanh nghiệp và người lao động, khắc phục tình trạng gian lận, 
trục lợi BH thất nghiệp, phát huy đầy đủ các chức năng của BH thất 
nghiệp, bảo đảm BH thất nghiệp thật sự là công cụ quản trị thị trường lao 
động. Ðồng thời, hoàn thiện hệ thống tổ chức thực hiện BH thất nghiệp, 
bảo đảm tính liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan tổ chức thực hiện, chủ 
động phát huy giá trị cốt lõi của chính sách BH thất nghiệp là tư vấn, giới 
thiệu việc làm, đào tạo nghề và duy trì việc làm; gắn kết giữa giải quyết các 
chế độ cùng với việc chi trả BH thất nghiệp trong quá trình triển khai thực 
hiện... Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức 
dịch vụ việc làm để thực hiện tốt tư vấn và hỗ trợ việc làm. Ðây là hướng 
giải quyết người thất nghiệp một cách bền vững nhất. Nghiên cứu, xem xét 
xây dựng mô hình chuẩn của trung tâm dịch vụ việc làm để thực hiện tốt 
các nhiệm vụ tư vấn, thông tin thị trường lao động, giới thiệu việc làm, 
cung cấp lao động và dạy nghề. Nghiên cứu đổi mới toàn diện nội dung, 
hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất 
đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền, bảo đảm hiệu quả công tác 
tuyên truyền gắn với phát triển đối tượng tham gia BH thất nghiệp... 

PV: Cảm ơn những chia sẻ của đồng chí! 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/bhxh-va-cuoc-song/can-som-sua-doi-
chinh-sach-bao-hiem-that-nghiep-631371/ 



3. Sang tên sổ đỏ khi bố mẹ mất không để lại di chúc 
Theo Bộ luật Dân sự 2015, khi người mất không để lại di chúc thì di 
sản sẽ được chia theo pháp luật. Để tiếp nhận thừa kế phải thực hiện 
sang tên sổ đỏ, vậy trường hợp này sang tên sổ đỏ thế nào? 

Bố hoặc mẹ mất không để lại di chúc thừa kế thực hiện thế nào?  

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015, người để lại di sản 
chết mà không có di chúc thì nhà đất được thừa kế theo pháp luật. 

Khi người mất không để lại di chúc thì số di sản này sẽ được chia thừa kế 
theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015: “Điều 651. Người thừa kế 
theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: 

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, 
con đẻ, con nuôi của người chết;… 

Hàng thừa kế thứ hai gồm: Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, 
chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết 
là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại. 

 

Theo Bộ luật Dân sự 2015, khi người mất không để lại di chúc thì di sản sẽ 
được chia theo pháp luật. 

Hàng thừa kế thứ ba gồm: Cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú 
ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà 
người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của 
người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại. 



Để thực hiện thủ tục sang tên tài sản (chuyển dịch tài sản từ người chết 
cho những người thừa kế) thì những người được quyền thừa kế phải thực 
hiện thủ tục khai nhận và phân chia di sản thừa kế tại cơ quan công chứng 
có thẩm quyền. 

Sau khi kiểm tra hồ sơ thấy đầy đủ, phù hợp quy định của pháp luật, cơ 
quan công chứng tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, nơi 
thường trú trước đây của người để lại di sản. Trong trường hợp không có 
nơi thường trú, thì niêm yết tại UBND cấp xã, nơi tạm trú có thời hạn của 
người đó. 

Nếu không xác định được cả hai nơi này, thì niêm yết tại UBND cấp xã, 
nơi có bất động sản của người để lại di sản. 

Sau 15 ngày niêm yết, không có khiếu nại, tố cáo gì thì cơ quan công 
chứng chứng nhận văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế theo Điều 
57 Luật Công chứng 2014. 

Sau khi có văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, thì có thể thực 
hiện thủ tục sang tên sổ đỏ với người thừa kế. Người thừa kế cần đến Văn 
phòng Đăng ký đất đai nơi có đất tiến hành làm thủ tục. 

Sang tên sổ đỏ khi người mất không để lại di chúc 

Bước 1. Nộp hồ sơ 

Theo khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT (sửa đổi bởi khoản 2 
Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT) người được hưởng thừa kế phải 
chuẩn bị 1 bộ hồ sơ, gồm: 

- Bản gốc Giấy chứng nhận. 

- Giấy tờ về quyền hưởng di sản thừa kế. 

+ Bản án, quyết định của Tòa án. 

+ Văn bản thỏa thuận của các đồng thừa kế, có xác nhận của UBND cấp 
xã hoặc Phòng/Văn phòng công chứng về việc hưởng thừa kế. 

Lưu ý, trường hợp người thừa kế là người duy nhất thì phải có đơn đề 
nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất của người thừa kế. 

Trường hợp có nhiều người cùng hưởng di sản thừa kế là quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng từ chối 
hưởng thì phải có văn bản từ chối hưởng quyền thừa kế. 

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 
thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo 



quy định của UBND cấp tỉnh. Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp 
hồ sơ tại UBND cấp xã nếu có nhu cầu. 

 

Để tiếp nhận thừa kế phải thực hiện sang tên sổ đỏ 

Trường hợp hưởng di sản thừa kế là một phần thửa đất thì người sử dụng 
đất đề nghị Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện đo đạc tách 
thửa đối với phần diện tích được hưởng thừa kế trước khi nộp hồ sơ. 

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ 

Trường hợp 1: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ 

Trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông 
báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy 
định. 

Trường hợp 2. Hồ sơ đầy đủ 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. 

Trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn 
phòng đăng ký quyền sử dụng đất. 

Bước 3. Xử lý yêu cầu 



Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu 
đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc 
sau đây: 

- Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu 
nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính 
theo quy định; 

- Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp; 

- Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận thì lập hồ sơ trình cơ quan có 
thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất. 

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. 

- Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi UBND cấp xã để 
trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã. 

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời hạn thực hiện thủ 
tục sang tên Sổ đỏ khi nhận thừa kế không quá 10 ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ. 

Thời gian 10 ngày không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy 
định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian 
thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian 
xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời 
gian trưng cầu giám định. 

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh 
tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì 
thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày. 

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ 
sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc 
kể từ ngày có kết quả giải quyết. 

Về các chi phí phải nộp gồm: 

- Thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ: 

+ Mức thuế phải nộp: 10% giá trị bất động sản được nhận thừa kế. 

+ Mức lệ phí phải nộp: 0.5% giá trị bất động sản được nhận thừa kế. 

+ Những trường hợp không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước 
bạ: 

Theo khoản 10 Điều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ và 
theo điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC về hướng dẫn luật 



Thuế thu nhập cá nhân thì những trường hợp sau khi nhận thừa kế là nhà, 
đất thì không phải nộp thuế, lệ phí trước bạ, cụ thể: 

Thừa kế nhà, đất giữa: 

+ Vợ với chồng 

+ Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ 

+ Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi 

+ Cha chồng, mẹ chồng với con dâu 

+ Cha vợ, mẹ vợ với con rể 

+ Ông nội, bà nội với cháu nội 

+ Ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại 

+ Anh, chị, em ruột với nhau 

Về lệ phí địa chính thì mức thu do HĐND cấp tỉnh quyết định. 

Lưu ý, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phân chia xong quyền sử dụng 
đất là di sản thừa kế thì người sử dụng đất phải đăng ký biến động (khoản 
6 Điều 95 Luật Đất đai 2013). Nếu không sẽ bị xử phạt vi phạm hành 
chính. 

Như vậy, khi bố mẹ mất không để lại di chúc thì theo Bộ luật Dân sự 2015, 
di sản sẽ được chia theo pháp luật. Trường hợp có nhiều người hưởng di 
sản mà người cùng hưởng thừa kế thỏa thuận được việc phân chia nhà 
đất thì phải công chứng trước khi nộp hồ sơ sang tên. 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van/sang-
ten-so-do-khi-bo-me-mat-khong-de-lai-di-chuc-704329.html 

 

4. Ngành công thương vượt khó hoàn thành mục tiêu 
kép 
Nhìn lại năm 2020, điểm không khó nhận ra là ngành công thương đã 
liên tiếp phải đối mặt khó khăn chưa từng có tiền lệ khi đại dịch 
Covid-19 xuất hiện, bùng phát trên toàn cầu làm đứt, gãy các chuỗi 
cung ứng trong và ngoài nước.  

Bình tĩnh và chủ động thích ứng, ngành công thương đã vững vàng 
vượt qua những khó khăn, góp phần quan trọng vào tăng trưởng của 
cả nước. 

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng 



Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã đẩy kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng suy 
thoái trầm trọng nhất kể từ đại suy thoái 1929-1933, gây ra khủng hoảng 
nghiêm trọng về việc làm, thất nghiệp, an sinh xã hội và tác động đến trật 
tự kinh tế, chính trị, xã hội toàn cầu. Hầu hết các tổ chức quốc tế dự báo 
kinh tế toàn cầu và các quốc gia, đối tác lớn tăng trưởng âm trong năm 
2020. Bối cảnh đó đặt ra những khó khăn, thách thức lớn đối với nền kinh 
tế nước ta-là nền kinh tế có độ mở cao, hội nhập sâu rộng cùng nền kinh 
tế thế giới; đặc biệt là các tác động trực tiếp làm đứt gãy chuỗi cung ứng 
và thị trường xuất nhập khẩu của Việt Nam. 

 

Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Hà. 

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, đứng trước hoàn cảnh 
đặc biệt như vậy, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị thống nhất quan 
điểm điều hành trong tình hình mới, đó là quyết tâm thực hiện "mục tiêu 
kép": vừa quyết liệt phòng, chống dịch với tinh thần "chống dịch như chống 
giặc", vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm đời sống 
nhân dân. Với định hướng đó, năm 2020, ngành công thương đã hoàn 
thành toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu trong kế hoạch, nhất là trong lĩnh vực 



sản xuất công nghiệp, hội nhập, thương mại và xuất khẩu, góp phần tích 
cực vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước ở mức 2,91%. 

Kết thúc năm 2020, Việt Nam đã xuất khẩu được 281,5 tỷ USD, tăng 6,5% 
so với năm 2019 và là một trong những nền kinh tế có tốc độ xuất khẩu 
cao nhất trên thế giới trong bối cảnh đại dịch Covid-19; xuất siêu ở mức 
cao kỷ lục 19,1 tỷ USD, qua đó ghi nhận 5 năm liên tiếp thặng dư cán cân 
thương mại. Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định trong hoạt 
động xuất nhập khẩu với việc tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm thứ hai 
liên tiếp đạt mức trên 500 tỷ USD. Đáng chú ý, các ngành công nghiệp 
vượt qua khó khăn trong bối cảnh đứt, gãy các chuỗi cung ứng với mức 
tăng 3,36%, riêng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt mức cao 
5,82%, tiếp tục là động lực quan trọng cho tăng trưởng. “Đây là con số nói 
lên nhiều điều, có nghĩa là đầu ra cho hàng hóa vẫn được khơi thông, tạo 
thị trường cho các ngành sản xuất. Kết quả xuất nhập khẩu này cho thấy 
chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa bền vững đang đi đúng hướng và đạt 
kết quả tích cực. Đây cũng là mục tiêu phải kiên định phát triển trong giai 
đoạn tới”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nêu rõ. 

Ấn tượng với những bước phát triển của ngành công thương, Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho hay, 
trước đây nhiều thiết bị sản xuất của ngành nông nghiệp phải nhập khẩu 
nước ngoài, song với sự phát triển của ngành công thương, nhiều trang 
thiết bị của ngành nông nghiệp đã được đáp ứng, góp phần thúc đẩy 
ngành nông nghiệp, đặc biệt là giúp tái cơ cấu công nghiệp đi đúng hướng. 

Nhìn nhận ở góc độ cải cách thể chế, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá, Bộ Công Thương là một trong những 
đơn vị tiên phong trong cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, 
tạo môi trường phát triển thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp (DN). 

Lấy hiệu quả, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo 

Bước sang năm 2021, tình hình thế giới và khu vực được dự báo sẽ tiếp 
tục có những diễn biến phức tạp, nhanh và khó lường hơn trước; xu 
hướng bảo hộ mậu dịch, cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn 
tiếp tục diễn ra gay gắt; đặc biệt là dịch Covid-19 sẽ tiếp tục diễn biến rất 
phức tạp... Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, Bộ Công Thương cố gắng 
phấn đấu để thực hiện ở mức cao hơn các chỉ tiêu được Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ giao cho ngành công thương trên tinh thần đổi mới, sáng 
tạo và khát vọng phát triển. Theo đó, Bộ Công Thương tiếp tục bám sát 
diễn biến thị trường để có phản ứng, xử lý kịp thời; phối hợp chặt chẽ với 
các bộ, ngành, địa phương, lắng nghe DN, tìm mọi biện pháp tháo gỡ khó 



khăn, hỗ trợ DN thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm thực hiện mục 
tiêu tăng trưởng đề ra. “Các cơ chế, chính sách, chương trình hoạt động 
của các cơ quan, đơn vị trong ngành công thương phải lấy hiệu quả và sự 
hài lòng của DN và người dân làm thước đo của quá trình đổi mới và tái cơ 
cấu”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh. 

Để tạo thuận lợi hơn cho các DN hoạt động xuất nhập khẩu, ở góc độ địa 
phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn đề nghị, Bộ 
Công Thương cho phép thành lập Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực 
Bắc Giang, với chức năng giúp Cục Xuất nhập khẩu cấp các loại giấy 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho hàng hóa xuất khẩu, giấy chứng 
nhận gia công hàng hóa, giấy chứng nhận xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 
theo quy định. 

Ở góc độ DN, Tổng giám đốc Thành Công Motor Việt Nam Lê Ngọc Đức 
cho rằng, trong bối cảnh các FTA có hiệu lực, áp lực ô tô nhập khẩu đang 
ngày càng lớn, Bộ Công Thương cần sớm đề xuất Thủ tướng Chính phủ 
ban hành chính sách thúc đẩy nội địa hóa; chính sách ưu đãi nhập khẩu 
linh kiện, tạo động lực cho DN lắp ráp ô tô... Đặc biệt, DN này cũng đề 
xuất, cần ban hành các hàng rào thuế quan để bảo đảm quyền lợi của 
người tiêu dùng, minh bạch trong kinh doanh, tránh những gian lận về 
nguồn gốc xuất xứ, gian lận về thương mại trong kinh doanh để bảo vệ sản 
xuất ô tô trong nước. 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/nganh-cong-thuong-vuot-
kho-hoan-thanh-muc-tieu-kep-648821 

 

5. Tạo đột phá từ cải cách hành chính, cải thiện môi 
trường đầu tư 
Trong nhiệm kỳ vừa qua, các tỉnh: Thái Bình, Nam Ðịnh, Hà Nam đã 
tập trung cải cách thủ tục hành chính, tạo những chuyển biến rõ nét 
về môi trường đầu tư, thu hút nhiều nguồn lực phát triển. Nhờ đó, 
kinh tế - xã hội và diện mạo các tỉnh phía nam đồng bằng sông Hồng 
đã có nhiều khởi sắc. Với mục tiêu trở thành các tỉnh phát triển khá 
trong những năm tới, Ðảng bộ, chính quyền các tỉnh đều xác định cải 
cách hành chính (CCHC) là một trong những khâu đột phá của nhiệm 
kỳ 2020 - 2025, nhằm nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh của địa 
phương, tạo đột phá về phát triển kinh tế - xã hội.  

“Làm tổ đón đại bàng” 



Giải quyết thủ tục hành chính theo phương châm "5 tại chỗ" tại Trung tâm 
hành chính công tỉnh Thái Bình. Ảnh: MAI TÚ 

Xác định điểm nghẽn lớn nhất trong thu hút đầu tư ở Thái Bình những năm 
qua là chậm giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tỉnh Thái Bình đã tổ 
chức các đoàn công tác đi tìm hiểu, học tập mô hình cải cách TTHC ở 
những địa phương làm tốt công tác để xây dựng một mô hình phù hợp cho 
địa phương. Ðó là yêu cầu 100% TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã. Quy trình giải quyết TTHC theo 
phương án “5 tại chỗ”, từ khâu tiếp nhận, thẩm định đến phê duyệt, đóng 
dấu và trả kết quả được thực hiện khép kín, rút ngắn thời gian giải quyết 
cho người dân, doanh nghiệp. Từ năm 2015 đến năm 2019, tỉnh đã rà 
soát, đơn giản hóa, cắt giảm thời hạn giải quyết của 1.047 thủ tục, với thời 
gian được cắt giảm là 10.656 ngày; trung bình mỗi thủ tục giảm 10,17 ngày 
giải quyết, trong đó có 477 thủ tục giảm từ 50% thời gian giải quyết trở lên. 
Ngoài ra, địa phương đẩy mạnh việc cung cấp 947 dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (đạt tỷ lệ 
53,4%, cao hơn yêu cầu của Chính phủ đề ra). Văn phòng UBND tỉnh Thái 
Bình cho biết, tính đến tháng 9-2020, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh là 1.737. Chủ tịch Hiệp hội Doanh 
nghiệp tỉnh Thái Bình Ðỗ Văn Vẻ đánh giá, cách làm quyết liệt của Thái 
Bình trong cải cách TTHC đã cải thiện đáng kể môi trường đầu tư, kinh 
doanh, mang lại niềm tin cho doanh nghiệp. Ðơn cử, việc làm thủ tục cấp 
giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc hàng hóa (C/O) trước đây các doanh 



nghiệp xuất, nhập khẩu rất ngại bởi mất nhiều thời gian, thủ tục, nay đã 
được cải cách mạnh mẽ, chỉ sau một vài giờ, các giấy tờ đã được thẩm 
định giải quyết. 

Những năm qua, kinh tế của tỉnh Nam Ðịnh phát triển chưa tương xứng 
tiềm năng và vị thế, do chưa thu hút được các nhà đầu tư có vốn lớn, công 
nghệ cao. Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Nam Ðịnh đã ban hành Nghị quyết 
chuyên đề đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến, thu 
hút đầu tư giai đoạn 2016 - 2020. Tháng 9-2019, tỉnh thành lập Trung tâm 
phục vụ hành chính công. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, trung tâm đã 
giải quyết TTHC cho khoảng 100 nghìn lượt người dân, doanh nghiệp. Phó 
Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nam Ðịnh Nguyễn 
Phúc Sơn chia sẻ, trung tâm hiện đang giải quyết “hơn 100%” số danh 
mục TTHC được quy định (khoảng 1.800 danh mục), vì một số TTHC 
thuộc các lĩnh vực nội vụ hay đầu tư công cũng được tiếp nhận và trả kết 
quả tại đây. Ngoài phương châm phục vụ “bốn luôn” (luôn nhẹ nhàng, luôn 
mỉm cười, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ) và “bốn xin” (xin chào, xin phép, 
xin cảm ơn, xin lỗi), các cán bộ trung tâm còn xác định giải quyết TTHC 
đúng hạn và trước hạn là một tiêu chí để bình xét thi đua. 

Tỉnh Hà Nam trong những năm gần đây được ghi nhận là địa bàn có môi 
trường đầu tư hấp dẫn, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn. Có được kết quả đó 
là do tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung cải cách TTHC, rà 
soát, bổ sung và vận dụng các cơ chế chính sách; làm rõ những trở ngại 
làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh và có biện 
pháp xử lý. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho 
doanh nghiệp, thúc đẩy thu hút đầu tư như Chương trình cắt giảm chi phí 
cho doanh nghiệp, Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa trên địa bàn tỉnh; Cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư đối với khu 
công nghiệp Ðồng Văn III... Tỉnh thực hiện nghiêm 10 cam kết đối với nhà 
đầu tư trong và ngoài nước. Ngoài những cam kết như bảo đảm hạ tầng 
và cung cấp các dịch vụ thiết yếu tới chân hàng rào doanh nghiệp; giải 
quyết TTHC nhanh gọn, thuận lợi, chính xác, Hà Nam còn có những cam 
kết rất thiết thực, giúp các doanh nghiệp yên tâm khi đầu tư tại địa phương 
như: hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lao động và cung cấp nguồn lao động có 
kỹ thuật và ý thức tổ chức kỷ luật; giao đất sạch không thu tiền để các 
doanh nghiệp xây dựng nhà ở cho công nhân; bảo đảm an ninh trật tự 
ngoài hàng rào doanh nghiệp; bảo đảm không có đình công, bãi công; lập 
đường dây nóng của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh để tiếp nhận 
thông tin và giải quyết ngay các kiến nghị từ doanh nghiệp... 

Thu hút nguồn lực đầu tư phát triển 



Những chuyển biến căn bản trong cải cách TTHC giúp các địa phương 
nhanh chóng thu hút được nguồn lực lớn để đầu tư phát triển kinh tế - xã 
hội. Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư tỉnh Thái Bình Vũ Kim Cứ cho biết, 
những năm qua, nhờ tháo gỡ những nút thắt trong cải cách TTHC, tỉnh đã 
thu hút được nguồn lực lớn. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển giai đoạn 
2016 - 2020 đạt 231.438 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch đã đề ra là 166.500 tỷ 
đồng, tăng gần hai lần so với giai đoạn 2011 - 2015. Cơ cấu vốn đầu tư 
chuyển dịch tích cực, theo hướng giảm dần tỷ trọng đầu tư của khu vực 
nhà nước, tăng dần tỷ trọng đầu tư của khu vực ngoài nhà nước và khu 
vực FDI. Từ nguồn vốn này, từ năm 2016 đến nay, Thái Bình khởi công, 
khánh thành năm cây cầu lớn kết nối giao thương với các địa phương lân 
cận, nhất là với tam giác kinh tế Hà Nội - Quảng Ninh - Hải Phòng, phá 
được thế “ốc đảo” của tỉnh. Cùng với đó, nhiều dự án hạ tầng được xây 
dựng hoàn chỉnh, đồng bộ. Giao thông thuận lợi đã kéo theo làn sóng đầu 
tư của những doanh nghiệp có thương hiệu mạnh như Hòa Phát, Trường 
Hải, Lộc Trời, Vingroup… trên quê lúa, đóng góp không nhỏ cho ngân sách 
địa phương, tạo nhiều việc làm cho người lao động. Thu ngân sách nhà 
nước trên địa bàn tỉnh những năm gần đây tăng mạnh, năm 2020 thu được 
hơn 19.078 tỷ đồng, đạt 118,4% dự toán. 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư tỉnh Nam Ðịnh Trần Anh Dũng cho biết, 
5 năm qua, tỉnh đã cấp mới và điều chỉnh tăng vốn 506 dự án. Trong đó có 
116 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và 390 dự án đầu tư trong 
nước, với tổng giá trị đăng ký vốn đầu tư ước đạt 3,5 tỷ USD vốn FDI (tăng 
tám lần so với giai đoạn 2010 - 2015) và hơn 32 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư 
trong nước (tăng 2,7 lần so với  giai đoạn 2010 - 2015). Nhiều dự án đầu 
tư quy mô lớn đã hoàn thành, đi vào hoạt động như Nhà máy dệt Bảo Minh 
(tổng vốn đầu tư 80 triệu USD), khách sạn Nam Cường đạt tiêu chuẩn 4 
sao quốc tế đầu tiên tại Nam Ðịnh. Một số dự án như Nhà máy nhiệt điện 
BOT Nam Ðịnh I tại huyện Hải Hậu (trị giá hơn hai tỷ USD); Công ty TNHH 
Top Textiles (203 triệu USD); dự án Ðầu tư xây dựng và kinh doanh hạ 
tầng Khu công nghiệp dệt may Rạng Ðông (4.628 tỷ đồng)… đang được 
triển khai. Năm 2020, dù chịu ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19, Nam Ðịnh 
vẫn cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 
50 dự án, với tổng vốn đăng ký và bổ sung là 26,2 triệu USD và 1.148,77 
tỷ đồng. Môi trường đầu tư sôi động đưa tăng trưởng GRDP của Nam Ðịnh 
năm 2020 đạt gần 7%, thuộc nhóm cao của cả nước, góp phần giúp tỉnh 
đạt và vượt kế hoạch toàn bộ 15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015 - 
2020, trong đó có những chỉ tiêu đạt cao nhất từ trước đến nay.  



Môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện giúp giá trị sản xuất công 
nghiệp của Hà Nam tăng trưởng cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định 
hướng. Quy mô sản xuất trong các khu, cụm công nghiệp không ngừng 
được mở rộng, dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị ngày càng hiện 
đại tân tiến, chất lượng sản phẩm ngày càng cao, doanh thu, lợi nhuận, 
nghĩa vụ với Nhà nước đều tăng lên qua các năm, mức thu nhập của 
người lao động được cải thiện. Tỷ suất đầu tư của các dự án trong khu 
công nghiệp bình quân đạt 4,6 triệu USD/ha. Sự phát triển của các doanh 
nghiệp làm thay đổi rõ rệt diện mạo khu vực chung quanh khu, cụm công 
nghiệp, tạo thêm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. 

Chìa khóa để phát triển kinh tế 

Công tác CCHC của các tỉnh Thái Bình, Nam Ðịnh, Hà Nam trong thời gian 
qua mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực so với trước, nhưng chưa 
đạt yêu cầu đề ra. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của cả ba địa 
phương trong những năm gần đây vẫn loanh quanh ở mức trung bình khá 
trong cả nước. Năm 2019, PCI của Thái Bình đạt 65,38 điểm, xếp thứ 28 
trong số 63 tỉnh, thành phố (xếp thứ 6 trong số 11 tỉnh, thành phố khu vực 
đồng bằng sông Hồng), Nam Ðịnh xếp thứ 33, Hà Nam xếp vị trí 34, trong 
đó Nam Ðịnh và Hà Nam có điểm chỉ số thấp hơn so với điểm chung của 
cả nước. Ðiều này lý giải vì sao thời gian qua, đã có những nhà đầu tư lớn 
đến tìm hiểu, đầu tư vào ba địa phương này, nhưng nhìn chung quy mô 
đầu tư tại các địa phương còn nhỏ, một số doanh nghiệp còn lưỡng lự bởi 
những rào cản về cơ chế, chính sách ở địa phương chưa thật sự hấp dẫn, 
chưa tạo sức hút giữ chân nhà đầu tư. 

Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định 
mục tiêu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng 
bằng sông Hồng vào năm 2025. Tỉnh Nam Ðịnh phấn đấu đến năm 2030 
trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Hà Nam xác định các mốc thời 
gian cụ thể, đến năm 2025 là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế cao, GRDP 
bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước; đến 
năm 2030 GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của 
các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng và đến năm 2035, trở thành 
thành phố trực thuộc Trung ương. Cả ba tỉnh đều phấn đấu để sớm tự cân 
đối ngân sách và có đóng góp cho Trung ương. Ðể thực hiện mục tiêu, cả 
ba tỉnh đều xác định, đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư là khâu 
đột phá then chốt. Làm tốt khâu này sẽ tạo tiền đề để thực hiện khâu đột 
phá tiếp theo là thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại. 



Tỉnh Nam Ðịnh đang đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành trụ sở mới của 
Trung tâm phục vụ hành chính công, Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ 
doanh nghiệp, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp chỉ phải đến một 
địa điểm duy nhất để giải quyết TTHC. Việc hoàn thiện hạ tầng nền tảng 
chính quyền điện tử gắn với xây dựng đô thị thông minh sẽ nâng cao tính 
công khai, minh bạch; giảm thời gian, chi phí thực hiện TTHC cho các nhà 
đầu tư; ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công 
việc. Nam Ðịnh chủ trương áp dụng những điều kiện hỗ trợ tốt nhất của 
tỉnh để khuyến khích, ưu đãi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, phối hợp nhà 
đầu tư nghiên cứu, áp dụng các chính sách đặc thù đối với những dự án 
có quy mô lớn của các nhà đầu tư lớn đến từ nước ngoài và các tập đoàn 
lớn trong nước, để khai thác tiềm năng thế mạnh vùng kinh tế biển trở 
thành vùng kinh tế động lực phía nam của tỉnh. 

Ðể thu hút đầu tư xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, đưa khu kinh tế trở 
thành đầu tàu kích thích tăng trưởng, tạo ra làn sóng đầu tư mới tại địa 
phương, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Quy định chính sách ưu đãi và 
hỗ trợ đầu tư trong khu kinh tế giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030. Các 
dự án đầu tư này ngoài việc được hưởng chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu 
tư theo quy định của Trung ương, còn được tỉnh hỗ trợ kinh phí san lấp 
mặt bằng; chi phí đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; kinh 
phí đào tạo nghề cho người lao động; ngoài ra được thực hiện các TTHC 
nhanh gọn, một đầu mối, thực hiện 24 giờ trong ngày và bảy ngày trong 
tuần… 

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy khẳng định, quan điểm của 
Hà Nam là luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 
phát triển bền vững, sự lớn mạnh của doanh nghiệp là biểu hiện của sự 
phát triển phồn thịnh của tỉnh. Vì vậy, tỉnh tiếp tục áp dụng, ban hành nhiều 
giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của sản xuất, đầu tư và 
sức cạnh tranh của doanh nghiệp; ban hành những cơ chế chính sách ưu 
đãi phù hợp nhất để hỗ trợ các nhà đầu tư. Ðồng thời cam kết, khi dự án đi 
vào hoạt động, tỉnh bảo đảm tốt tất cả các điều kiện, giúp doanh nghiệp 
yên tâm phát triển sản xuất. 

CCHC là vấn đề then chốt nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành, 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Với sự quyết liệt và linh hoạt, thời gian 
qua, các tỉnh phía nam đồng bằng sông Hồng đã từng bước khắc phục 
những bất cập trong lĩnh vực này, tạo chuyển biến tích cực. Những kết quả 
đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là tiền đề vững chắc để các địa phương 
tiếp tục phát huy, tạo đột phá trong thời gian tới, hiện thực hóa mục tiêu 



xây dựng Hà Nam, Nam Ðịnh, Thái Bình thành những vùng quê giàu đẹp, 
văn minh, có trình độ phát triển khá trong cả nước. 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/tao-dot-pha-tu-cai-cach-
hanh-chinh-cai-thien-moi-truong-dau-tu-631378/ 

 

6. Tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết án hành chính 
Trong thời gian qua, mặc dù các vụ việc liên quan đến khiếu nại, 
khiếu kiện về hành chính vẫn xảy ra nhiều nhưng các ngành chức 
năng của tỉnh đã kịp thời có những giải pháp, chính sách giải quyết 
các vụ việc; từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo sự đồng 
thuận lớn trong nhân dân. 

 

Việc giải quyết tốt các thủ tục hành chính sẽ góp phần giảm thiểu các vụ 
khiếu kiện. Trong ảnh: Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Công 

an TP.Biên Hòa. Ảnh: Trần Danh 

Đồng Nai là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và 
năng động nhất cả nước. Với việc vận dụng những chủ trương, chính sách 
pháp luật của Đảng, Nhà nước một cách linh hoạt, tỉnh đã thu hút được 
một lượng lớn công ty, doanh nghiệp đến đầu tư vào các dự án, cơ sở hạ 



tầng. Điều này cũng kéo theo các vấn đề phát sinh khác trong đời sống xã 
hội. Trong đó có cả những vấn đề khiếu kiện, tranh chấp liên quan đến các 
dự án đất đai, các thủ tục hành chính... 

* Khiếu nại về hành chính vẫn còn nhiều 

Qua công tác kiểm sát, giải quyết các vụ án hành chính trên địa bàn tỉnh 
trong năm 2020, Viện KSND tỉnh xác định, các vụ án hành chính chủ yếu là 
tranh chấp, khiếu kiện hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai. Trong đó 
tập trung vào việc thu hồi, giải tỏa, bồi thường và chính sách tái định cư 
sau thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân 
cũng như xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Ngoài 
ra, còn một số vụ khởi kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giao thông đường bộ, xây dựng và thuế… 

Đánh giá của Viện KSND tỉnh cho thấy, mặc dù các chính sách pháp luật 
về đất đai, đền bù, giải tỏa tuy đã hoàn thiện nhưng chậm được triển khai 
thực hiện trên thực tế cũng là nguyên nhân dẫn đến các vụ khiếu kiện của 
người dân. Ngoài ra, sự am hiểu pháp luật của một số người dân còn hạn 
chế, trong đó có những trường hợp đòi hỏi không chính đáng cũng làm 
phát sinh các vụ việc khiếu kiện hành chính không đáng có. 

Theo Viện KSND tỉnh, trong năm 2020 sự phối hợp giữa các ban, ngành, 
đoàn thể trong việc giải quyết các vụ khiếu kiện hành chính được thực hiện 
một cách nghiêm túc, đạt được nhiều hiệu quả tích cực. Đặc biệt thủ 
trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện đã thực hiện nghiêm 
túc quy định về việc cử người đại diện và người bảo vệ quyền lợi hợp 
pháp tham gia vào quá trình giải quyết các vụ án hành chính. 

* Cùng “chung tay” tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

Theo đánh giá của Thanh tra tỉnh, trong thời gian qua, với sự chỉ đạo của 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã tập trung làm tốt công tác tiếp 
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền để hạn chế phát sinh 
mới các vụ việc phức tạp; tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc 
phức tạp khi mới phát sinh, không để hình thành điểm nóng. Ngoài ra, 
nhiều sở, ngành, đơn vị, địa phương đã đổi mới trong các hoạt động liên 
quan đến thủ tục hành chính. Trong đó có việc tiếp nhận, phản hồi và tháo 
gỡ các vướng mắc liên quan đến các vụ khiếu nại, tố cáo. Đây là dấu hiệu 
cho thấy công tác cải cách hành chính, đổi mới trong các mặt hoạt động 
của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích 
cực. 



Trong năm 2020, các cơ quan nhà nước đã thụ lý, giải quyết 626 đơn 
(trong đó có 557 đơn khiếu nại, 69 đơn tố cáo), trong đó đơn nhận mới là 
489. 

Qua công tác thanh, kiểm tra của ngành Thanh tra tỉnh cho thấy, tỷ lệ giải 
quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền chưa cao do một số địa 
phương có khối lượng đơn phát sinh tập trung cùng thời điểm; một số 
trường hợp gặp khó khăn phải tổ chức họp lấy ý kiến của các cơ quan liên 
quan để thống nhất hướng giải quyết. 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, bà Đặng Ngọc Dung, 
Trưởng phòng 10 Viện KSND tỉnh cho biết, việc các cơ quan phối hợp tốt 
giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo sẽ mang lại hiệu quả tích cực cho các vụ 
việc hành chính. Đặc biệt, các cơ quan thực thi pháp luật như: viện kiểm 
sát, tòa án và các sở, ngành liên quan một khi đã “ngồi lại” để tìm giải pháp 
tháo gỡ cho các vụ việc liên quan đến hành chính sẽ đem lại một kết quả 
tốt. Ở đó, nếu có những thiếu sót, tồn tại thì các cơ quan cùng chung tay 
tìm cách tháo gỡ. 

“Đối với các vụ khiếu kiện hành chính, cơ quan kiểm sát sẽ tiếp nhận và 
nghiên cứu hồ sơ, nếu phát hiện các sở, ngành, địa phương có những sơ 
hở, thiếu sót hoặc tồn tại thì sẽ tổ chức đối thoại để tìm cách tháo gỡ. Trên 
cơ sở đó, các đơn vị, địa phương, sở, ngành sẽ có sự bổ sung, điều chỉnh 
và người dân thường rút đơn, tòa án ra quyết định đình chỉ vụ án” - bà 
Đặng Ngọc Dung nói. 

Để việc giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo liên quan đến các thủ tục hành 
chính đạt kết quả tốt hơn, mới đây Viện trưởng Viện KSND tỉnh Huỳnh Văn 
Lưu đã có văn bản kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên 
quan tăng cường trách nhiệm thi hành công vụ của cơ quan, tổ chức và cá 
nhân theo đúng chỉ đạo của cấp trên. 

Theo kiến nghị của Viện KSND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cần chỉ đạo chủ 
tịch UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành chức năng bên cạnh 
việc thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật trong lĩnh vực giải quyết 
khiếu nại thì cần tăng cường hơn nữa trách nhiệm trong thi hành công vụ, 
nhất là trong việc thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người bị 
kiện; hạn chế tối đa việc xin vắng mặt tại các phiên đối thoại, phiên họp và 
phiên tòa trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính. 

Theo Viện KSND tỉnh, trong năm 2020, tổng số vụ án hành chính đang 
thụ lý kiểm sát là hơn 436 vụ (trong đó thụ lý mới trong năm 2020 là hơn 
163 vụ), tăng 60 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó bên bị khiếu kiện 



là UBND và chủ tịch UBND 138 vụ (chiếm 84% số vụ). Qua công tác thụ 
lý giải quyết, đến nay đã có 255 vụ được giải quyết đạt hơn 42% (tăng 
hơn 7% so với năm 2019); 61 vụ tạm đình chỉ và 120 vụ đang giải quyết. 

Nguồn: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202101/thao-go-vuong-
mac-trong-giai-quyet-an-hanh-chinh-3038646/ 

 

7. Bệnh nhân chờ nửa ngày mới được xuất viện 
Ở bệnh viện ròng rã nhiều ngày, bệnh nhân và thân nhân đều mệt 
mỏi, chỉ mong sớm được về nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng đến khi bác sĩ 
báo được xuất viện, bệnh nhân đã phải chờ đợi trước đó cả nửa 
ngày... 

 

Quá tải bệnh viện là một phần nguyên nhân khiến bệnh nhân đợi lâu khi 
làm các thủ tục 

Theo Sở Y tế TP.HCM, năm 2020 có 18.395 lượt ý kiến phản ánh không 
hài lòng được ghi nhận qua hệ thống máy khảo sát tự động tại các bệnh 
viện (BV). Các nội dung không hài lòng khi đến BV gồm: dịch vụ giữ xe; 
khâu mua thuốc, cấp phát thuốc bảo hiểm y tế (BHYT) chờ lâu; nhà vệ sinh 
không sạch sẽ; chỗ ngồi chờ khám, chờ xét nghiệm; cách hỏi bệnh và 
thăm khám của bác sĩ (BS); thời gian chờ làm xét nghiệm, siêu âm, chụp 
phim... 

Trong khi đó, kết quả khảo sát trải nghiệm bệnh nhân (BN) nội trú ở 79 BV 
công lập và tư nhân tại TP.HCM cho thấy hiện còn trên 40% BN chưa hài 



lòng với thủ tục nhập khoa nội trú, hơn 20% BN chưa hài lòng với thủ tục 
xuất viện và BS khám bệnh trước khi vào khoa nội trú. Riêng với thủ tục 
xuất viện, BN than phiền mất trung bình 450 phút (7,5 giờ) để hoàn tất thủ 
tục xuất viện. 

Điệp khúc “chờ” 

Lãnh đạo một BV công lập hạng 1 tại TP.HCM cho biết quy trình nhập viện, 
xuất viện của BN không có gì phức tạp, nhanh hay chậm một phần là do 
người thực hiện. Như việc BN nhập viện, theo quy trình BN “chờ” BS 
khám. BS khám xong chỉ định làm các xét nghiệm. BN đi một vòng “chờ” 
làm các xét nghiệm cần thiết rồi quay trở lại “chờ” BS xem kết quả, nếu 
đúng bệnh phải nhập viện thì BS chỉ định nhập viện. Sau đó, BN đi đóng 
tiền tạm ứng, di chuyển lên khoa nội trú. Nhưng hộ lý thường chờ gom 
nhiều hồ sơ thì mới dẫn BN đi 1 lần, nên người trước phải “chờ” người 
sau. Mà muốn đưa BN về các khoa thì phải “chờ” lái xe (xe điện nếu đi xa, 
hoặc dẫn đi bộ). Như vậy, thời gian để BN đến khoa nội trú sẽ kéo dài vì 
điệp khúc... “chờ”. 

Theo lãnh đạo BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, trung bình tại BV mỗi 
ngày có từ 20 - 25 ca nhập viện, BN mất từ 60 - 90 phút kể từ khi đăng ký 
khám bệnh, gặp BS khám, đi chụp X-quang và quay lại BS cho nhập viện. 
Chưa tính BN nhập viện cấp cứu, nhập mổ trong ngày. Việc cải cách các 
thủ tục hành chính kéo giảm được 20 - 30% thời gian cho BN. 

Đặt vấn đề cải cách ra sao để không xảy ra việc BN than phiền chờ đợi lâu 
để nhập viện, BS Phạm Quốc Dũng, Giám đốc BV Q.11, cho rằng việc làm 
các xét nghiệm cần thiết để có chỉ định nhập viện đúng cho BN. Tùy vào 
lượng BN đông hay ít, nhưng những BN khi đến BV khám, BS thấy có dấu 
hiệu nặng cần nhập viện điều trị ngay thì không cần phải làm các xét 
nghiệm trước. 

Vì sao xuất viện phải mất gần nửa ngày? 

Theo lãnh đạo một BV công lập hạng 1, với BN xuất viện, thông thường từ 
8 - 9 giờ sáng mỗi ngày, BS điều trị khám, đánh giá và cho xuất viện. 
Nhưng mỗi buổi sáng, BS thường khám nhiều BN. Khi BS khám xong hết 
các BN, ghi hồ sơ thì đến khoảng 10 - 11 giờ, điều dưỡng phòng bệnh, 
điều dưỡng hành chính tiếp cận hồ sơ, hoàn tất hồ sơ bao gồm cả tính 
danh mục kỹ thuật, thuốc, phần chi phí BHYT trả, phần người bệnh trả; và 
điều dưỡng hành chính gom hết hồ sơ lại. Khoảng 13 giờ, điều dưỡng 
hành chính từ các khoa đưa hồ sơ xuất viện về phòng kế hoạch tổng hợp 
duyệt; lúc này thì có hàng chục đến hàng trăm hồ sơ về cùng lúc. Hồ sơ 
thiếu sót thì phòng kế hoạch tổng hợp phải trả về khoa sửa lại; hồ sơ duyệt 



thì chuyển đến phòng tài chính duyệt tiếp, nếu sai thì trả về sửa tiếp. Tiếp 
theo là hàng trăm BN hoặc thân nhân đứng chờ thanh toán viện phí. Lúc 
này là khoảng 14 - 15 giờ. 

Về giải pháp để BN không chờ xuất viện lâu, theo BS Phạm Quốc Dũng: 
“Với BN xuất viện, chúng tôi đang tiến hành cải cách là ở mỗi ca trực, điều 
dưỡng trước khi bàn giao ca phải hoàn tất luôn phần thủ tục hành 
chính cho BN, tức thống kê danh mục kỹ thuật, thuốc BN sử dụng, tính 
toán luôn phần chi phí sử dụng cho BN. Khi BN xuất viện thì không cần 
tính toán lại, như vậy sẽ rất nhanh”. Ông Dũng còn cho biết thêm, cần phải 
giải quyết BN xuất viện trong 1 buổi. Ví dụ, buổi sáng BN được cho xuất 
viện thì 11 giờ trưa sẽ rời khỏi BV; buổi chiều cho xuất viện thì 14 giờ BN 
sẽ rời BV. Mặt khác, với việc thực hiện số hóa, chữ ký số, BN đến khám 
hay xuất viện, khi BS ra toa thuốc thì khoa dược cũng nhận được ngay và 
soạn sẵn thuốc, BN chỉ cần đến đưa toa và nhận thuốc, việc này rút ngắn 
được thời gian chờ cho BN rất nhiều. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/suc-khoe/benh-nhan-cho-nua-ngay-moi-duoc-
xuat-vien-1327691.html 

 

8. TP.HCM tập trung cải thiện môi trường đầu tư 
Năm 2021, TP.HCM đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 6% 
trở lên, GRDP bình quân đầu người đạt 6.500 USD/người, tạo việc làm 
mới cho 140.000 lao động, tỉ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4%. 

Ông Võ Văn Hoan - phó chủ tịch UBND TP.HCM - cho biết mục tiêu trên tại 
Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 tổ chức hôm 
qua 9-1. 

Môi trường đầu tư còn hạn chế 

Theo ông Hoan, TP phấn đấu nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả 
nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và nhóm 5 địa phương 
dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính. Ngoài ra, TP tiếp tục giữ vững an 
ninh, trật tự, kéo giảm phạm pháp hình sự và tăng tỉ lệ điều tra khám phá án, 
giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố trên 90%, kéo giảm ít 
nhất 5% số người chết do tai nạn giao thông. 

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhìn nhận dù gặp nhiều khó 
khăn nhưng năm 2020 vẫn là năm thành công nhất trong 5 năm vừa qua. 
Tuy nhiên, TP.HCM vẫn còn nhiều mặt hạn chế về cải thiện môi trường đầu 
tư, công tác cải cách hành chính vẫn còn chưa đồng bộ, nhiều chỉ tiêu tăng 
trưởng chưa đạt yêu cầu đề ra… 



 

Trong năm 2021, TP.HCM tiếp tục cải thiện thu hút đầu tư, tạo việc làm cho 
người lao động. Trong ảnh: giờ tan tầm của công nhân Công ty Nidec (Nhật 

Bản) tại Khu công nghệ cao quận 9 - Ảnh: T.T.D. 

Với chủ đề năm 2021 - Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi 
trường đầu tư, ông Phong đề nghị các ngành, các địa phương, các đơn vị 
nhanh chóng xây dựng, kiện toàn bộ máy, bố trí cán bộ các đơn vị hành 
chính bị sắp xếp, đảm bảo không làm gián đoạn, ảnh hưởng tiến độ trong 
giải quyết thủ tục hành chính và nhu cầu cho người dân, doanh nghiệp.  

Ngoài ra, nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển TP Thủ 
Đức trình các cơ quan trung ương, hoàn thành trong quý 1-2021, xây dựng 
kế hoạch cải thiện chỉ số PCI, đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ công 
tác đầu tư, tổ chức khảo sát, lấy ý kiến về sự hài lòng của tổ chức, doanh 
nghiệp để xử lý các vi phạm, tiêu cực. 

Đề xuất để lại 100% tiền sử dụng đất cho TP Thủ Đức 

Tại hội nghị, ông Võ Văn Hoan cho biết TP đã xây dựng đề cương nhiệm vụ 
điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 
2060 và đang triển khai rà soát, đánh giá quy hoạch chung xây dựng 
TP.HCM.  

Mặt khác, TP đang tiến hành các công tác nghiên cứu lập quy hoạch chung 
khu vực hơn 21.000ha, tỉ lệ 1/25.000 - 1/10.000 với các mục tiêu phát triển 
TOD (lấy định hướng phát triển hệ thống giao thông công cộng làm cơ sở 
quy hoạch phát triển đô thị), giao thông xanh, khả năng chống chịu, quản lý 
ngập lụt.  



Bên cạnh đó, lập quy hoạch phân khu 5 địa điểm: Trường Thọ (147ha), Tam 
Đa và dọc Đông Tây mới (1.000ha), hành lang tuyến metro số 1 (493ha), 
hành lang Vành đai 2 (600ha). 

Chủ tịch UBND quận Thủ Đức Trương Trung Kiên kiến nghị TP nhanh 
chóng hướng dẫn các biểu mẫu thống kê tài sản, tài chính, các dự án đầu tư 
đang triển khai thực hiện dở dang... để phục vụ công tác bàn giao giữa các 
cơ quan, đơn vị liên quan. Ông cũng đề xuất UBND TP quan tâm chỉ đạo 
giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện một số dự án trọng 
điểm trên địa bàn.  

Đồng thời kiến nghị UBND TP xây dựng cơ chế về tài chính (tỉ lệ phân bổ 
thu ngân sách), cơ chế nguồn lực trong giai đoạn đầu thành lập TP Thủ Đức. 
Trong đó, phân bổ 100% nguồn thu từ tiền sử dụng đất để lại cho TP Thủ 
Đức trong 5 năm đầu. 

Theo ông Kiên, Quận ủy, UBND quận Thủ Đức đã chỉ đạo người đứng đầu 
các phòng ban, đơn vị và chủ tịch UBND 12 phường tập trung giải quyết dứt 
điểm những đầu việc trước ngày 31-12-2020. Đối với các công việc chuyển 
tiếp kéo dài sang năm 2021, UBND quận tiếp tục triển khai thực hiện nhằm 
tạo nền tảng, xây dựng cơ sở phục vụ việc chuyển giao đảm bảo quá trình 
vận hành bộ máy và hoạt động quản lý nhà nước của TP Thủ Đức được ổn 
định và thông suốt. 

Bà Phạm Thị Hồng Hà - giám đốc Sở Tài chính TP.HCM - cho biết năm 
2021 ngành tài chính sẽ tham mưu UBND TP các nội dung liên quan công 
tác tài chính ngân sách như hướng dẫn việc xử lý công tác tài chính, thực 
hiện bàn giao, sử dụng tài sản tại ba quận sáp nhập của TP Thủ Đức và các 
phường sáp nhập ở quận 3, 4, 5, 10 và Phú Nhuận.  

Cùng với đó, hướng dẫn công tác quyết toán năm 2020, tổ chức điều hành 
dự toán ngân sách đơn vị dự toán ngân sách năm 2021 của các quận, TP 
Thủ Đức, phường. Ngoài ra, ngành tài chính TP cũng sẽ trình phân cấp 
nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách cho TP Thủ Đức năm 2021. 

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh TP.HCM cần tiếp 
tục thực hiện mục tiêu kép - kiểm soát tốt dịch COVID-19 và triển khai hiệu 
quả các chương trình hồi phục kinh tế. 

Đặc biệt, để đảm bảo không khí vui xuân, đón tết, ông Phong yêu cầu cần đề 
cao công tác phòng ngừa, tuyệt đối không để phát sinh ca nhiễm trong cộng 
đồng; triển khai gói hỗ trợ doanh nghiệp lần 2, tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp. 



Ngoài ra, chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu các ngành, địa phương đẩy mạnh 
các giải pháp phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy và tội phạm 
công nghệ cao; thực hiện các đợt cao điểm trấn áp tội phạm; đảm bảo tuyệt 
đối an toàn các lễ hội, sự kiện chính trị quan trọng… 

Nguồn: https://tuoitre.vn/tphcm-tap-trung-cai-thien-moi-truong-dau-tu-
20210109223600858.htm 

 

9. Phát triển kinh tế song hành với bảo đảm an sinh xã 
hội 
Năm 2020, bên cạnh việc phòng, chống dịch hiệu quả, thành phố (TP) 
Hà Nội đã chủ động đánh giá tác động của dịch bệnh tới các ngành 
kinh tế; đẩy mạnh các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tổ chức nhiều 
hoạt động kết nối với các địa phương về cung cầu hàng hóa, tiêu thụ 
sản phẩm, ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều bộ, ngành nhằm tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển 
kinh tế-xã hội (KT-XH) trên địa bàn. 

Thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” 

Đánh giá về kết quả thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH 
năm 2020 của TP Hà Nội, lãnh đạo các cấp của TP đều có chung nhận 
định: Mặc dù ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, song với sự nỗ lực, quyết 
tâm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, TP Hà Nội đã hoàn thành “mục 
tiêu kép” với kết quả toàn diện. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã hoàn 
thành và hoàn thành vượt mức, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh trong cả 3 
đợt, không có ca tử vong.  

Bên cạnh phòng, chống dịch hiệu quả, kinh tế Thủ đô đã phục hồi mạnh 
trong quý IV, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 5,77%. GRDP cả 
năm 2020 của TP tăng 3,98%, gấp khoảng 1,4 lần bình quân chung của cả 
nước; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được kiểm soát ở mức 2,67%; thu ngân 
sách ước đạt 280.500 tỷ đồng, vượt dự toán và tăng 3,9% so với năm 
2019, giải quyết việc làm cho 180.000 lao động, đạt 116% kế hoạch, bảo 
đảm tốt công tác an sinh xã hội. TP cũng miễn, giảm, giãn thuế và những 
khoản phải nộp cho các doanh nghiệp hơn 25.000 tỷ đồng, bằng 30,9% 
của cả nước; chi hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 hơn 
604 tỷ đồng. 

Theo Cục trưởng Cục thuế TP Hà Nội Mai Sơn: Năm 2020 là năm cuối 
hiện thực mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn 
Thủ đô giai đoạn 2016-2020. Do đó, việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 



năm 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tuy nhiên, diễn biến phức tạp 
của dịch Covid-19 không những ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng mà 
còn tác động rất lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh của cộng đồng 
doanh nghiệp. Trước tình hình đó, Cục Thuế TP Hà Nội đã chủ động triển 
khai đầy đủ, đồng bộ các chỉ đạo của Trung ương và TP để hoàn thành 
mục tiêu kép, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trên địa 
bàn, vừa bảo đảm hoàn thành mức cao nhất dự toán thu ngân sách nhà 
nước năm 2020. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa 
bàn TP do ngành thuế quản lý thực hiện 267.585 tỷ đồng, đạt 102,8% dự 
toán được giao, tăng 6,6% so với thực hiện năm 2019 với 9/18 khoản thu, 
lĩnh vực thu có kết quả khả quan. Trên địa bàn 100% quận, huyện hoàn 
thành và hoàn thành vượt dự toán được giao. Thành quả trên đóng góp rất 
quan trọng cho kết quả chung của cả giai đoạn 2016-2020, phản ánh các 
nguồn thu ngày càng được quản lý đầy đủ và chặt chẽ hơn theo Luật Ngân 
sách; chuyển dịch cơ cấu thu ngân sách của TP theo hướng tích cực, bền 
vững với tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách nhà nước TP tăng từ 
mức 85,7% của giai đoạn 2011-2015 lên 91,4% bình quân giai đoạn 2016-
2020.  

 

Người dân, doanh nghiệp đến giao dịch tại bộ phận một cửa của Cục thuế 
TP Hà Nội. Ảnh: VIỆT ANH. 



Phó giám đốc phụ trách Sở Công Thương TP Hà Nội Trần Thị Phương 
Lan cho hay: Trước tình hình đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng rất lớn đến 
nền kinh tế trong nước cũng như thế giới, ngành công thương đã đưa ra 
những giải pháp có tính chất đột phá để thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế 
cho TP Hà Nội. Trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu, 
ngành công thương là đơn vị đầu tiên tham mưu cho TP xây dựng kế 
hoạch kích cầu và triển khai nhiều chương trình kết nối cung cầu và 
chương trình khuyến mại tập trung, nhằm thu hút các doanh nghiệp tham 
gia đẩy mạnh sản xuất, giảm lượng tồn kho cho doanh nghiệp; tổ chức 
những hoạt động xúc tiến thương mại với các địa phương để cân đối cung 
cầu trên địa bàn TP Hà Nội. Bên cạnh đó, ngành công thương cũng quan 
tâm tăng trưởng thúc đẩy phát triển thương mại điện tử phù hợp với tình 
hình mua sắm của người dân trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức 
tạp; thúc đẩy việc không sử dụng tiền mặt, tăng cường đầu tư hạ tầng 
công nghiệp. Năm nay, TP đã thành lập 25 cụm công nghiệp trên địa bàn, 
đưa tổng số cụm công nghiệp thành lập lên 43 cụm và tập trung tháo gỡ 
nhiều khó khăn trong doanh nghiệp. Đặc biệt, trong công tác cải cách thủ 
tục hành chính, Sở Công Thương TP Hà Nội đã đề xuất giảm thu phí, lệ 
phí 30-50% cho các doanh nghiệp cũng như hỗ trợ các thủ tục hành chính 
trong thời điểm phải cách ly xã hội...  

Đẩy nhanh cơ cấu lại các ngành kinh tế 

Theo Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền: Năm 2021, TP 
có 25 chỉ tiêu kế hoạch, bao gồm: 1 chỉ tiêu thu-chi ngân sách, 23 chỉ tiêu 
KT-XH (trong đó bổ sung 5 chỉ tiêu thành phần so với năm 2020: Lao động 
có bằng cấp chứng chỉ, tỷ lệ xử lý nước thải đô thị, số xã nông thôn mới 
nâng cao, số xã nông thôn mới kiểu mẫu tăng 5 xã, chỉ số giá tiêu dùng 
tăng dưới 5%), 1 chỉ tiêu về biên chế hành chính sự nghiệp... 

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện dự toán ngân sách nhà 
nước TP năm 2021, Giám đốc Sở Tài chính TP Hà Nội Nguyễn Việt Hà 
cho biết: "Dự toán thu ngân sách năm 2021 là 251.321 tỷ đồng, cao hơn 
15.800 tỷ đồng so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao; dự toán chi 
ngân sách địa phương (không kể chi trả nợ gốc) năm 2021 là 108.593 tỷ 
đồng (cao hơn 11.424 tỷ đồng so với dự toán Trung ương giao)". 

Do vậy, để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2021, UBND TP Hà 
Nội sẽ tập trung phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng, đẩy nhanh cơ cấu lại các 
ngành kinh tế. Tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”-vừa phòng, 
chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Chủ động bố trí các 
nguồn lực và thực hiện các giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ 
doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. 



Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy khởi nghiệp, thu 
hút đầu tư, đẩy mạnh tăng trưởng; thăng hạng chỉ số năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (Par Index). Hoàn thiện hệ sinh 
thái khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp tư 
nhân, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; thúc đẩy xuất khẩu. Phát triển 
sản xuất, kinh doanh, thực hiện các giải pháp thu ngân sách bền vững. 
Hình thành, phát triển một số mô hình kinh tế mới, như: Kinh tế số, kinh tế 
tuần hoàn, kinh tế chia sẻ... 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/phat-trien-kinh-te-song-
hanh-voi-bao-dam-an-sinh-xa-hoi-648832 

 

10. Hà Nội triển khai chứng thực bản sao điện tử từ 
bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia 
UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 
7-1-2020 về triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ 
bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Theo kế hoạch, trong quý I-2021, Sở Tư pháp Hà Nội chủ trì tuyên truyền, 
phổ biến dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng 
dịch vụ công quốc gia. Trong quý I-2021 và các năm tiếp theo, Sở Thông 
tin và Truyền thông Hà Nội rà soát, bảo đảm các điều kiện trang bị về hạ 
tầng mạng, chứng thư số, máy quét văn bản để triển khai dịch vụ công 
chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia; 
Văn phòng UBND thành phố Hà Nội thực hiện đăng ký tài khoản cơ quan 
nhà nước trên Cổng dịch vụ công quốc gia, xây dựng quy chế sử dụng và 
thực hiện phân quyền cho các đơn vị để thực hiện thủ tục chứng thực bản 
sao điện tử từ bản chính. 

Trong quý II-2021 và các năm tiếp theo, Sở Tư pháp Hà Nội triển khai dịch 
vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công 
quốc gia... 

Thông qua các nội dung trên nhằm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu 
quả Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8-4-2020 của Chính phủ về việc 
thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và Văn bản số 5438/ 
VPCP-KSTT ngày 6-7-2020 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai 
dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia.  

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Cai-cach-hanh-
chinh/988274/ha-noi-trien-khai-chung-thuc-ban-sao-dien-tu-tu-ban-chinh-
tren-cong-dich-vu-cong-quoc-gia 

 



11. Nhiều hộ nghèo lãnh đủ vì mua nhà, đất qua vi 
bằng 
Một dãy nhà xây dựng sai phép, được xây dựng chình ình gần cách 
không xa UBND P.Thạnh Xuân (Q12) trong suốt một thời gian dài. Đến 
khi chủ đầu tư bán xong rồi bỏ trốn thì chính quyền mới vào cuộc 
đòi... cưỡng chế, khiến dư luận bức xúc. 

CAM KẾT RỒI... CHUỒN 

Tại khu phố 3, phường Thạnh Xuân (Q12), tổng cộng có 10 căn nhà được 
xây dựng liền kề (thực tế giấy phép xây dựng trong đó có một căn lớn chia 
làm 7 căn nhỏ). Mỗi nhà một màu sắc khác nhau, duy chỉ có một điểm 
chung là chủ nhà đang hoang mang vì lệnh cưỡng chế do xây sai phép. 

Theo đơn tường trình của các hộ dân (đa phần là cán bộ viên chức về 
hưu), năm 2017, họ được giới thiệu gặp Tô Cẩm Thúy (SN 1977, ngụ 
P.Thạnh Lộc Q12) là chủ của khu đất. Với tài ăn nói của mình, Thúy cam 
kết trước mắt sẽ bán nhà và đất qua vi bằng, nếu các hộ dân mua hết 7 
thửa đất (đã xây 2 căn nhà) thì sẽ ra chủ quyền và hoàn thiện các thủ tục 
pháp lý. Vì hoàn cảnh khó khăn, lại được Thúy cam kết chắc ăn nên 7 hộ 
dân đồng ý mua nhà và đất để xây dựng nhà ở theo hồ sơ bản vẽ mà Thúy 
đưa ra. 

Ông Vương Đắc Khánh (SN 1959, cán bộ về hưu) bức xúc: "Tròn 3 năm 
dọn vào nhà mới ở, các hộ dân chúng tôi như ngồi trên đống lửa vì Thúy 
không đưa đủ giấy tờ như cam kết. Khi bị gọi điện truy vấn, Thúy hứa sẽ 
bán 3 căn đối diện còn lại rồi hoàn thiện giấy tờ luôn. Đến đầu năm 2019, 3 
căn nhà còn lại mà Thúy xây dựng đã bán hết cho người khác cũng bằng 
hình thức vi bằng. Bán xong 10 lô đất và nhà, Thúy cắt đứt mọi liên lạc". 
Ông Phạm Đình Duy (SN 1966, người mua căn nhà sau cùng của Thúy) 
bày tỏ: "Cô ấy hứa sẽ làm thủ tục quyền sử dụng đất cũng như giấy phép 
xây dựng cho chúng tôi, tuy nhiên khi nhận tiền xong cô ấy cao chạy xa 
bay". 

NGẬM "QUẢ ĐẮNG" 

Ngày 28-10-2019, cán bộ địa chính P.Thạnh Xuân đến dán quyết định số 
3959 do Phó chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan ký, nội dung xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với bà Tô Cẩm Thúy. Ngày 8-12-
2020, Phòng quản lý đô thị Q12 gửi thư mời đến các hộ dân họp bàn về 
quyết định cưỡng chế công trình vi phạm. Theo đó, từ ngày 11-1 đến 22-1-
2021 UBND Q12 sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ phần công trình xây 
dựng vi phạm. 



 

Theo thông báo, 7 căn nhà này sẽ bị cưỡng chế bít các cửa là lối đi riêng 
và đập 5 cầu thang phía bên trong 

Theo các hộ dân, sẽ không có gì nếu như công trình xây dựng sai phép 
của bà Thúy bị nhắc nhở hay xử lý ngay từ đầu. Điều khá bất ngờ là mặc 
dù đã bán hết các thửa đất và nhà, Thúy vẫn tiếp tục bán lại thửa đất trên 
cho người khác. Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 12-8-2019, có một nhóm 



đàn ông lạ mặt đến nói rằng thửa đất 514 tờ bản đồ 34 được bà Thúy sang 
nhượng lại và đã ra tên người mua là ông L.H.N, ngụ Q.Thủ Đức). Gặp 
các hộ dân, sau khi hỏi thăm sự tình, ông N. cho rằng mình cũng không 
biết mua đất của bà Thúy đã có nhà rồi. Ông N. đề nghị mỗi bên chịu thiệt 
một nữa cho xong việc (?!). 

Các hộ dân bức xúc: "Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc 
làm rõ đây có phải là đồng bọn của Thúy không, vì không thể mua tài sản 
mà biết hiện trạng như thế nào là vô lý. Càng lạ hơn là hồ sơ pháp lý liên 
quan đến thửa đất mà Thúy bán cho người đàn ông tên N. này được hợp 
thức hóa sang tên chỉ trong vòng một ngày. Nếu đúng thì đây phải chăng là 
một màn kịch lừa đảo của Thúy và đồng bọn cùng sự tiếp tay của những 
cán bộ chuyên trách của Q12". 

Nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, vừa qua các hộ dân cũng đã 
gửi đơn tố cáo lên cơ quan CSĐT CATP. Tuy nhiên, hiện cơ quan điều tra 
đang chờ kết quả định giá tài sản của thửa đất trên. Theo luật sư Mạc 
Minh Quân (TPHCM), nếu đúng trường hợp bà Thúy đã bán 1 thửa đất 
cho nhiều người thì đã đủ hành vi phạm tội lừa đảo. 

Ông Nguyễn Văn Quyên (Phó chủ tịch UBND phường Thạnh Xuân) cho 
biết: "Việc thực hiện cưỡng chế là do cấp Quận quyết định, phường chỉ 
phối hợp thực hiện. Còn đối với những sai phạm của bà Thúy diễn ra trong 
thời điểm trước khi tôi về công tác ở phường nên không nắm chính xác. Ở 
góc độ cá nhân, tôi cũng trăn trở khi thấy bà con lâm vào tình cảnh như 
vậy. Vừa qua, nghe mọi người có gửi đơn tố cáo lên CATP, chúng tôi cũng 
đang rất mong cơ quan CSĐT sớm vào cuộc, làm rõ vụ việc". 

Quan sát thực tế cho thấy, tại 7 căn hộ liền kề (thực tế là 1 căn hộ lớn chia 
nhỏ) và 3 căn đối diện mà Thúy bán sau, thì 7 căn Thúy chia nhỏ bán cho 
các hộ dân chỉ xây dựng sai phép do trổ thêm 5 lối đi (là 5 cửa của 5 hộ) 
cùng một số cầu thang tương tự phía trong. Tất cả đều là lối đi nội bộ, 
không gây ảnh hưởng đến người khác và cũng không bị ai khiếu nại. 

Thiết nghĩ, việc xử lý những công trình xây dựng sai, trái phép theo chỉ đạo 
của lãnh đạo TP là việc cần thực hiện. Nhưng đối với các hộ dân trên, đây 
là các trường hợp khá đặc biệt và có nhiều yếu tố cần xem xét lại. Đó là 
chưa nói đến thời điểm cận Tết cũng như dịch Covid-19 vừa qua đã làm 
khánh kiệt biết bao gia đình. Bên cạnh đó, việc để Thúy liên tục "qua mặt" 
các hộ dân cũng có phần trách nhiệm của chính quyền P.Thạnh Xuân và 
cơ quan ban ngành Q12. 

Nguồn: http://congan.com.vn/doi-song/nhieu-ho-ngheo-lanh-du-vi-mua-
nha-dat-qua-vi-bang_105754.html 



12. Long An: Chỉ hơn 7% nhà nuôi yến có hồ sơ môi 
trường 
Long An là 1 trong những tỉnh có phong trào nuôi chim yến phát triển 
mạnh. Tuy nhiên, việc nuôi yến còn mang tính tự phát, chưa bảo đảm 
an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường. 

 

Một cơ sở nuôi yến ở tỉnh Long An. Ảnh: K.Q 

Theo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Long An, trên địa bàn tỉnh 
hiện có hơn 500 nhà nuôi yến với tổng diện tích hơn 160 ngàn m2.  

Nhiều hộ gia đình, cá nhân tự ý xây nhà nuôi chim yến trong khu dân cư 
không có giấy phép xây dựng. Nhiều người nuôi tự ý cải tạo, thay đổi công 
năng nhà ở thành nhà nuôi chim yến.  

Hầu hết nhà nuôi chim yến chưa thực hiện hồ sơ bảo vệ môi trường, số 
nhà có hồ sơ môi trường chiếm chỉ hơn 7%. Số nhà yến có trang bị dụng 
cụ đo âm thanh chưa tới 40% và số nhà nuôi yến có thực hiện việc khử 
trùng chỉ hơn 33%.  

Số lượng nhà nuôi yến phát triển rất nhanh thời gian gần đây ở Long An. 
Tuy nhiên, phong trào nuôi yến còn mang tính tự phát, chưa có định 
hướng phát triển dài hạn. Việc quản lý an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi 
trường, an toàn cho con người chưa được bảo đảm. 

Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/long-an-chi-hon-7-nha-nuoi-yen-co-ho-so-
moi-truong-869564.ldo 



13. Đang tạm trú, có được cấp CCCD gắn chip tại 
TP.HCM? 
Công an TP.HCM sẽ đổi CCCD có gắn chip điện tử cho người dân 
thường trú và tạm trú trên địa bàn TP. 

 

gười dân làm căn cước công dân tại Phòng PC06 Công an TP.HCM. Ảnh: 
LÊ THOA 

Quê tôi tại Nha Trang, hiện tôi là sinh viên đại học năm hai và đang đăng 
ký tạm trú tại Thủ Đức, TP.HCM. Giấy CMND của tôi đến tháng 3-2021 thì 
hết hạn. Tôi được biết trong năm 2021 sẽ tiến hành cấp đổi từ CMND sang 
căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho người dân cả nước. Hiện tôi 
đang ở xa quê, không thuận tiện làm thủ tục cấp CCCD tại quê nhà. 

Vậy xin hỏi, tôi có được làm thủ tục cấp CCCD ở nơi tạm trú tại TP.HCM 
hay không? 

Bạn đọc Phùng Minh Phúc (Thủ Đức, TP.HCM) 

Luật sư Lê Văn Bình, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 26 Luật CCCD 
2014 quy định công dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để làm 
thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD tại cơ quan quản lý CCCD thuộc: 

- Bộ Công an. 

- Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 



- Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính 
tương đương. 

- Cơ quan quản lý CCCD có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ 
CCCD tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công 
dân trong trường hợp cần thiết. 

Điều 16 Thông tư 07/2016 (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 40/2019) của Bộ 
Công an quy định phân cấp giải quyết thủ tục cấp CCCD như sau:  

- Cơ quan quản lý căn cước công dân công an cấp huyện tiếp nhận hồ sơ 
giải quyết các trường hợp cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân có 
nơi đăng ký thường trú tại địa phương đó. 

- Cơ quan quản lý CCCD công an cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại 
thẻ CCCD cho công dân có nơi đăng ký thường trú trong phạm vi 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó. Đồng thời, tiến hành cấp đổi, cấp 
lại thẻ CCCD đối với công dân có nơi đăng ký thường trú tại tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương khác. 

- Cơ quan quản lý CCCD Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ đổi thẻ CCCD khi 
công dân có yêu cầu và các trường hợp đặc biệt. 

Theo quy định này, trường hợp cấp CCCD lần đầu, cấp đổi từ CMND sang 
CCCD thì người dân phải về địa phương đăng ký thường trú để làm thủ 
tục cấp CCCD. 

Tuy nhiên, trong năm 2021, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đang 
sinh sống trên địa bàn TP.HCM, Công an TP.HCM sẽ đổi CCCD có gắn 
chip điện tử cho người dân thường trú và tạm trú trên địa bàn TP. 

Theo lộ trình của Công an TP, việc cấp CCCD có gắn chip sẽ tiến hành 
trong hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là trước 1-7-2021, TP.HCM sẽ ưu tiên cấp 
đổi cho những người đủ 14 tuổi chưa làm CCCD, hiện còn đang sử dụng 
CMND 9 số. 

Giai đoạn 2 là sau 1-7-2021 sẽ bắt đầu cấp CCCD gắn chip cho những 
người đang sử dụng CCCD mã vạch và CMND 12 số. 

Như vậy, bạn đọc Minh Phúc có thể nộp hồ sơ cấp đổi từ CMND sang 
CCCD tại công an quận, huyện nơi tạm trú hoặc Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM. 

Nguồn: https://plo.vn/ban-doc/toi-muon-hoi/dang-tam-tru-co-duoc-cap-
cccd-gan-chip-tai-tphcm-960377.html 

 


