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1. Mẫu thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử 
Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BCA quy định về 
mẫu thẻ Căn cước công dân. 

 

Mặt sau của thẻ -Ảnh Internets 

Theo đó, Thông tư quy định cụ thể về hình dáng, kích thước, nội dung, quy 
cách, ngôn ngữ khác, chất liệu thẻ Căn cước công dân và trách nhiệm của 
Công an các đơn vị, địa phương trong việc sản xuất, cấp và quản lý mẫu 
thẻ Căn cước công dân. Đối tượng áp dụng, bao gồm: Công dân Việt Nam 
từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân; 
Công an các đơn vị, địa phương; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan đến việc sản xuất, cấp và quản lý thẻ Căn cước công dân. 

Về hình dáng, kích thước và chất liệu thẻ Căn cước công dân, Thông tư 
quy định thẻ Căn cước công dân có hình chữ nhật chiều rộng 53,98 mm ± 
0,12 mm, chiều dài 85,6 mm ± 0,12 mm, độ dày 0,76 mm ± 0,08 mm, bốn 
góc được cắt tròn với bán kính r = 3,18 mm ± 0,3 mm. Thẻ Căn cước công 
dân được sản xuất bằng chất liệu đã được Bộ trưởng Bộ Công an phê 
duyệt. 

Nội dung thẻ Căn cước công dân quy định mặt trước thẻ gồm các thông tin 
sau:   

- Bên trái, từ trên xuống: Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, đường kính 12 mm; ảnh của người được cấp thẻ Căn cước 
công dân cỡ 20 x 30 mm; Có giá trị đến/Date of expiry; 

- Bên phải, từ trên xuống: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM; 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM; 
Independence - Freedom - Happiness; dòng chữ CĂN CƯỚC CÔNG 



DÂN/Citizen Identity Card; biểu tượng chíp; mã QR; Số/No; Họ và tên/Full 
name; Ngày sinh/Date of birth; Giới tính/Sex; Quốc tịch/Nationality; Quê 
quán/Place of origin; Nơi thường trú/Place of residence; 

Mặt sau thẻ Căn cước công dân gồm các thông tin sau: 

- Bên trái, từ trên xuống: Đặc điểm nhân dạng/Personal identification; 
Ngày, tháng, năm/Date, month, year; CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT 
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI/DIRECTOR GENERAL OF 
THE POLICE DEPARTMENT FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF 
SOCIAL ORDER; chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền cấp thẻ; dấu 
có hình Quốc huy của cơ quan cấp thẻ; chíp điện tử. 

-  Bên phải, từ trên xuống: Có 2 ô: Vân tay ngón trỏ trái/Left index finger và 
Vân tay ngón trỏ phải/Right index finger của người được cấp thẻ. 

- Dòng MRZ. 

Cùng với đó, chíp điện tử được gắn ở mặt sau thẻ Căn cước công dân và 
lưu trữ thông tin cơ bản của công dân. Ngôn ngữ khác trên thẻ Căn cước 
công dân là Tiếng Anh, là điều kiện để công dân Việt Nam sử dụng thẻ 
thay cho việc sử dụng hộ chiếu khi Việt Nam ký kết điều ước hoặc thỏa 
thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ thay cho 
việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau. 

Ngoài ra, thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước ngày Thông tư này 
hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công 
dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ Căn cước công dân theo quy định. 
Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ thẻ 
Căn cước công dân được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi 
hành thì vẫn nguyên hiệu lực pháp luật.  

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Mau-the-Can-cuoc-cong-
dan-gan-chip-dien-tu/422068.vgp 

 

2. Thể chế đi trước, mở đường cho phát triển 
Năm 2021, Sở Tư pháp Hà Nội xác định sẽ thực hiện một cách toàn 
diện nhiệm vụ công tác tư pháp. Trong đó, tập trung cao độ hoàn 
thiện thể chế, theo phương châm “thể chế phải đi trước một bước”, 
mở đường cho các đột phá về phát triển kinh tế - xã hội... 

Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Ngô Anh Tuấn cho biết, năm 2020, công tác 
tư pháp được triển khai thống nhất, đồng bộ trên tất cả lĩnh vực, đồng thời 
tăng cường hỗ trợ, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là 



những vấn đề về pháp lý, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội của Thủ đô. Cùng với đó, công tác xây dựng, thẩm định, 
kiểm tra, rà soát, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện 
tốt, kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội 
của thành phố. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính cũng là thế 
mạnh. Trong quý II-2020, 100% thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp trên 
địa bàn thành phố đã được xây dựng, đưa vào vận hành thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, 4 theo kế hoạch, được người dân tiếp nhận, 
ủng hộ cao, nhất là lĩnh vực hộ tịch. 

Trên cơ sở chủ đề công tác năm 2021 của thành phố “Kỷ cương, trách 
nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, năm nay, Sở Tư pháp Hà Nội xác 
định sẽ thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác tư pháp. Trong đó, tập trung 
cao độ việc hoàn thiện thể chế. Theo hướng đi này, Sở sẽ đẩy mạnh xã 
hội hóa việc phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận 
pháp luật của người dân tại cơ sở. Chuẩn bị đủ điều kiện để thực hiện thí 
điểm ủy quyền cho công chức tư pháp - hộ tịch cấp phường ký chứng thực 
bản sao, chứng thực chữ ký thuộc thẩm quyền của UBND cấp phường. 

Đối với Luật Thủ đô, Sở Tư pháp Hà Nội sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp tổng 
kết, đánh giá, nhìn nhận toàn diện việc thi hành, qua đó nhận diện khó 
khăn, đề xuất điều chỉnh phù hợp. Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, 
cơ chế, chính sách, tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật, nâng 
cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý đô thị, bởi đây là một nội dung quan 
trọng trong 3 khâu đột phá để thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội của Thủ đô trong thời gian tới. 

Nêu quan điểm về vấn đề trên, tại hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 
2021, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn thống nhất với nhiệm vụ trọng tâm năm 
2021 của Sở Tư pháp. 

Theo đồng chí Lê Hồng Sơn, thể chế đi trước, sẽ mở đường cho các đột 
phá kinh tế - xã hội. Trên tinh thần đó, công tác tư pháp của thành phố 
phải quán triệt sâu sắc định hướng này, phải nghiên cứu, đề xuất, xác định 
lĩnh vực, vấn đề ưu tiên hoàn thiện thể chế để chủ động tham mưu thành 
phố hoặc đề xuất với Trung ương sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn 
bản quy phạm pháp luật, từ đó tháo gỡ các vướng mắc. Bên cạnh nhiệm 
vụ trọng tâm nghiên cứu sửa Luật Thủ đô, các văn bản quy phạm pháp 
luật của Trung ương và thành phố để thi hành Luật Thủ đô, cần thể chế 
hóa các cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện thí điểm tổ chức mô hình 



chính quyền đô thị. Đồng thời, xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm tháo 
gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, thúc đẩy đầu tư 
phát triển, giải quyết những vấn đề an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân 
dân. 

“Đây là những cơ sở, tiền đề quan trọng để Thủ đô có hệ thống thể chế 
thông thoáng, hiệu lực, nâng cao hiệu quả quản trị, tiếp tục đổi mới, sáng 
tạo, nhằm tiếp tục phát huy thế mạnh, tiềm năng để phát triển nhanh, bền 
vững”, đồng chí Lê Hồng Sơn nhấn mạnh. 

Nguồn: https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/990381/the-che-di-truoc-mo-
duong-cho-phat-trien 

 

3. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thực hiện lời hứa bỏ 
chứng chỉ ngoại ngữ cho giáo viên 

 

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ. Ảnh: Viết Chung 

Chính thức bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho giáo viên từ tháng 3.2021- 
đây là một trong những nội dung trong các Thông tư quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng 
dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, các trường phổ thông công lập 
vừa được Bộ GDĐT ban hành. 

Chính thức bỏ quy định chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với giáo viên 

Theo ông Đặng Văn Bình – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Nhà giáo và 
Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GDĐT), lãnh đạo Bộ GDĐT đã ký một loạt 
thông tư quy định về mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp mầm non, 



phổ thông để chuẩn bị ban hành. Dự kiến, các thông tư này sẽ có hiệu lực 
trong tháng 3.2021. 

Cụ thể, các thông tư này thay thế chùm thông tư liên tịch quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập 
do Bộ GDĐT và Bộ Nội vụ ban hành năm 2015 (các Thông tư liên tịch số 
20, 21, 22, 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV). 

Về kết cấu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, các thông tư vẫn đảm 
bảo theo quy định của Luật Viên chức và Nghị định hướng dẫn của Chính 
phủ. Trong đó, điểm đổi mới quan trọng của các thông tư được giáo viên 
đón đợi là việc điều chỉnh quy định về trình độ ngoại ngữ, tin học trong quy 
định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp các hạng. 

Theo quy định trước đây, giáo viên các cấp học, các hạng chức danh nghề 
nghiệp, ở các vùng miền khác nhau đều phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về 
trình độ ngoại ngữ từ bậc 1 đến bậc 3 (tùy hạng và tùy cấp học) và yêu 
cầu về trình độ tin học ở mức đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 
tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 
3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Đối với cấp học phổ thông, giáo viên dạy ngoại ngữ được yêu cầu phải có 
trình độ ngoại ngữ thứ hai tương ứng như trình độ ngoại ngữ của các giáo 
viên khác. 

Thực tế triển khai những năm qua cho thấy, các quy định này đã bộc lộ 
những bất cập nhất định như tạo ra cơ hội cho những người không học 
thực chất mà chủ yếu tích lũy đủ văn bằng, chứng chỉ; các đơn vị đào tạo, 
bồi dưỡng không có chất lượng thực hiện việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ 
ngoại ngữ, tin học không đúng quy định… gây bức xúc đối với xã hội. 

Khắc phục bất cập này, trong các thông tư mới được ban hành, Bộ GDĐT 
đã bỏ quy định về trình độ ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu 
số trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên các cấp 
và bỏ quy định về trình độ ngoại ngữ thứ hai đối với giáo viên dạy ngoại 
ngữ. 

Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học của giáo viên các cấp, các hạng 
được điều chỉnh từ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng sang tiêu 
chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Cụ thể, các yêu cầu về ngoại 
ngữ không còn quy định “cứng” là phải đảm bảo bậc 1 hay bậc 2, bậc 3 
như trước đây mà chuyển thành “có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc 
tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao”. 



Điều này không có nghĩa là yêu cầu về ngoại ngữ, tin học của giáo viên 
được xem nhẹ hoặc hạ thấp, mà đã được nghiên cứu, điều chỉnh một cách 
hợp lý để đảm bảo yêu cầu về các năng lực này được quy định hiệu quả 
và thực chất hơn. 

Cùng với việc điều chỉnh quy định về trình độ ngoại ngữ trong tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp giáo viên, Bộ GDĐT đã chỉ đạo đưa yêu cầu về 
trình độ ngoại ngữ vào chương trình đào tạo theo khung trình độ quốc gia 
và chuẩn đầu ra của sinh viên sư phạm. 

Đối với giáo viên ngoại ngữ, nỗi lo về “ngoại ngữ 2” không còn làm khó 
giáo viên nữa, để dành thời gian và tâm huyết cho giáo viên nâng cao trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu mới. 

Theo lãnh đạo Bộ GDĐT, để thực hiện hiệu quả quy định này, tới đây từng 
nhà trường, từng tổ bộ môn cần phải rà soát các quy định về tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp giáo viên, bố trí, phân công, giao việc, xây dựng 
quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo phù hợp, đảm bảo đáp 
ứng yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp mới. 

 

Hình ảnh giáo viên vùng cao khăn gói về Thái Nguyên thi chứng chỉ trong 
loạt bài của Báo Lao Động. Ảnh: LĐO 

Thực hiện lời hứa với giáo viên 

Việc bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên có thể nói là tin vui với 
hàng triệu nhà giáo trên cả nước. Hệ thống quy định về chứng chỉ tồn tại 
từ nhiều năm nay. Báo Lao Động cũng có nhiều loạt bài phản ánh bất cập 
này, trong đó loạt bài “Giấy phép con hành giáo viên” đã phản ánh và chỉ rõ 



những quy định chứng chỉ áp đặt một cách máy móc, cào bằng, khiến đội 
ngũ công chức, viên chức (trong đó có giáo viên) khổ sở bổ sung, hoàn 
thiện. 

Những "giấy phép con" đó đã tạo ra những hành vi tiêu cực, gian lận để 
"đạt chuẩn" theo yêu cầu. Đồng thời cũng tạo "vùng đất màu mỡ" cho các 
đối tượng “cò bằng cấp”, “cò chứng chỉ” sống gửi. 

Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV vào ngày 7.11.2019, 
đại biểu Quốc hội đã chỉ ra những bất cập trong quy định về chứng chỉ 
trong thăng hạng, nâng ngạch hiện nay. Trước diễn đàn Quốc hội, Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã nhận trách nhiệm và hứa sẽ rà soát, 
tham mưu với Chính phủ để sửa đổi quy định về chứng chỉ, với mục đích 
công chức, viên chức không phải khổ nữa. 

Cũng trước diễn đàn Quốc hội, về vấn đề chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với 
giáo viên, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã nêu quan điểm: “Qua 
thực tiễn, Bộ GDĐT nhận thấy, đối với giáo viên nói riêng và công chức, 
viên chức nói chung, quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học là không 
cần thiết. Những yêu cầu này cần lồng ghép trong quá trình bồi dưỡng 
chức năng nghề nghiệp và cũng đã được Bộ GDĐT quy định trong chuẩn 
giáo viên”. 

Trong năm 2020, Bộ GDĐT đã có nhiều cuộc làm việc với Bộ Nội vụ để 
thống nhất việc xóa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ và tin học cho giáo viên, giúp 
giáo viên được "cởi trói", chuyên tâm vào công tác chuyên môn. 

Từ nhận thức được việc những chứng chỉ này là thừa thãi, không cần thiết, 
đến quyết tâm loại bỏ nó, đã cho thấy những nỗ lực thực hiện lời hứa 
"giảm gánh nặng sổ sách, thủ tục hành chính không cần thiết" cho 1,2 triệu 
giáo viên của lãnh đạo Bộ GDĐT trong suốt nhiệm kỳ của mình. 

ĐẶNG CHUNG 

Nguồn: https://laodong.vn/giao-duc/bo-truong-phung-xuan-nha-thuc-hien-
loi-hua-bo-chung-chi-ngoai-ngu-cho-giao-vien-877116.ldo 

 

4. Ngành Xây dựng và những triển vọng trong giai 
đoạn 2021 – 2026 
Ngành Xây dựng tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, hệ thống công 
cụ quản lý về xây dựng, đảm bảo tính đồng bộ; phù hợp với thực tiễn 

Mục tiêu phát triển ngành Xây dựng giai đoạn 2021 – 2026 theo hướng 
hiện đại, nhanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển, phù hợp với 



chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và dựa trên 
cơ sở nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo, tận dụng tốt kết 
quả của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chủ động hội nhập quốc 
tế. 

Từ đó, ngành Xây dựng đã đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 
từ 6 - 8%/năm. Ngoài ra, duy trì tỷ lệ 100% phủ kín quy hoạch chung đô thị 
và được lồng ghép các mục tiêu tăng trưởng xanh, biến đổi khí hậu; tỷ lệ 
đô thị hóa đạt khoảng 45%; diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt 
khoảng 26 - 27 m2 sàn/người; diện tích nhà ở bình quân đầu người khu 
vực đô thị đạt khoảng 26m2/người… 

 

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trình bày báo cáo tại 
Hội nghị “Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2016 -

2020); Định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 5 năm 
(2021-2025) và năm 2021" 

Trong đó, ngành Xây dựng tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, hệ thống 
công cụ quản lý về xây dựng, đảm bảo tính đồng bộ; phù hợp với thực 
tiễn; tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng, minh bạch, đồng thời nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của Ngành. 

Nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đầu tư xây dựng. Gắn kết tiến 
trình đô thị hóa với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đổi 
mới tư duy và phương pháp luận về công tác quy hoạch và quản lý phát 
triển đô thị. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, kiểm soát chặt chẽ quá trình 



phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch. Tạo bước chuyển biến mạnh 
về chất lượng phát triển đô thị trên cơ sở đáp ứng kết cấu hạ tầng đồng 
bộ, hiện đại; phát triển đô thị thông minh, đô thị xanh để khu vực đô thị 
thực sự là động lực chủ yếu, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - 
xã hội, trung tâm đổi mới sáng tạo của từng vùng và của cả nước. 

Thực hiện tái cơ cấu thị trường bất động sản, đổi mới, bổ sung cơ chế 
chính sách, công cụ quản lý để kiểm soát, bảo đảm thị trường bất động 
sản phát triển ổn định, hiệu quả; thúc đẩy phát triển nhà ở thương mại giá 
thấp và nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân khu công 
nghiệp, nhà ở xã hội cho thuê, nhà ở cho hộ nghèo ở nông thôn và vùng 
thường xuyên chịu tác động bất lợi của thiên tai. 

Kết hợp hài hòa giữa giải quyết các vấn đề cấp bách với các vấn đề cơ 
bản, dài hạn; gắn kết phát triển ngành Xây dựng với củng cố quốc phòng, 
an ninh, với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Xây dựng bộ máy ngành Xây dựng tinh gọn, phù hợp, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả và tăng cường phân công, phân cấp một cách hợp lý, bảo đảm 
sự quản lý thống nhất, chỉ đạo thông suốt từ trung ương đến địa phương. 
Tiếp tục quan tâm đầu tư công tác nghiên cứu khoa học; tập trung đào tạo, 
phát triển nhân lực ngành Xây dựng đáp ứng yêu cầu mới. Đẩy mạnh công 
tác hợp tác quốc tế phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và phát triển ngành 
Xây dựng. 

Nhiệm vụ cụ thể: 

Tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật 
ngành Xây dựng. Trọng tâm là: sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở năm 2014, Luật 
Kinh doanh bất động sản 2014, Luật Quy hoạch đô thị; xây dựng Luật 
Quản lý phát triển đô thị, Luật Quản lý cấp nước sạch; thực hiện nghiêm 
túc việc xây dựng và thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật hàng năm. Tăng cường rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, theo dõi 
tình hình thi hành các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện 
vướng mắc, bất cập và chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung. 

Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng, chất lượng công trình xây dựng: Tiếp 
tục rà soát, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục, điều 
kiện đầu tư kinh doanh trong hoạt động xây dựng; đẩy mạnh phân cấp 
trong quản lý và đầu tư xây dựng công trình; nâng cao chất lượng thẩm 
định dự án, thiết kế công trình. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát 
chất lượng công trình xây dựng, nhất là các dự án sử dụng vốn nhà nước; 
kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư xây dựng xây dựng. 
Tiếp tục thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các Đề án “Hoàn thiện hệ thống 



định mức và giá xây dựng”, “Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật xây dựng”. 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về quy hoạch xây dựng và quản lý 
phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Trong năm 2021-2022, hoàn thành 
lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia; trình Chính phủ Nghị 
định thay thế Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu 
tư phát triển đô thị. 

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện theo đúng lộ trình và có hiệu quả các 
chương trình, kế hoạch phát triển đô thị quốc gia, nâng cấp đô thị quốc gia, 
phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu, kế hoạch phát triển đô thị 
tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030 và đề án phát triển đô thị thông 
minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 
2030. 

Tập trung giải quyết cơ bản nhu cầu về nhà ở cho người dân; tiếp tục thực hiện 
các chính sách, chương trình hỗ trợ, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở 
thương mại giá thấp: Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến 
lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2040. Đổi mới căn bản tư duy, chính sách phát triển nhà ở xã hội, bố trí đủ 
quỹ đất, bổ sung chính sách thu hút các nguồn lực xã hội để phát triển nhà 
ở. Nghiên cứu, đề xuất chương trình hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu 
vực nông thôn theo chuẩn nghèo giai đoạn mới. 

Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để thị trường bất động sản phát 
triển ổn định, khắc phục lệch pha cung - cầu 

Tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp khuyến khích, 
thu hút đầu tư nước ngoài vào thị trường bất động sản, khắc phục lệch pha 
cung - cầu sản phẩm bất động sản, chú trọng khuyến khích phát triển sản 
phẩm bất động sản đáp ứng nhu cầu lớn của xã hội như: nhà ở xã hội, nhà 
ở thương mại giá thấp. 

Thường xuyên bám sát tình hình thị trường bất động sản để kịp thời điều 
chỉnh, tháo gỡ những khó khăn, hạn chế, bất cập của cơ chế, chính sách, 
pháp luật, của thiên tai, dịch bệnh đối với thị trường bất động sản, để đảm 
bảo thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, đóng góp lớn 
vào tăng trưởng, phát triển 

Từng bước phát triển ngành vật liệu xây dựng thành một ngành kinh tế mạnh, trên 
cơ sở khai thác hợp lý, có hiệu quả tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Tổ 
chức triển khai có hiệu quả các chiến lược, quy hoạch, đề án phát triển vật 
liệu xây dựng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đáp ứng yêu cầu về 



vật liệu xây dựng trong nước và gia tăng xuất khẩu các sản phẩm giá trị 
cao. 

Tập trung xây dựng, kiện toàn tổ chức, bộ máy ngành Xây dựng, Bộ Xây dựng tinh 
gọn, hiệu lực, hiệu quả với số lượng biên chế phù hợp đáp ứng yêu cầu quản lý, 
phát triển của Bộ Xây dựng, của ngành Xây dựng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải 
cách hành chính, cải thiện môi trường, điều kiện đầu tư kinh doanh. Phấn đấu 
100% các TTHC trên cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử 
được tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia. 

Phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm cơ sở nâng cao năng suất, 
chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trong các lĩnh vực Ngành. Xây dựng và 
tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển khoa học công nghệ 
ngành Xây dựng đến năm 2030. Tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân 
lực ngành Xây dựng đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển ngành Xây dựng 
trong bối cảnh mới. 

Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra: Kiện toàn tổ chức, đổi mới phương 
thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra trong sạch, vững mạnh; 
tăng cường cơ sở vật chất và đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ 
chuyên môn, bản lĩnh, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ thanh tra, đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Để đảm bảo hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ quản lý nhà nước được 
Chính phủ giao trong bối cảnh và yêu cầu mới, Bộ Xây dựng đề xuất trình 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét kiến nghị về biên chế của Bộ. 
Các nhiệm vụ, đề án đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ 
thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. 

Trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổng kết Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh 
đạo, chuyên môn đô thị” theo Quyết định 1961/QĐ-TTg ngày 25/10/2010; 
kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, xem xét 
bổ sung tiêu chí về đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trong tiêu chuẩn chức 
danh cán bộ lãnh đạo quản lý xây dựng, đô thị các cấp và xây dựng kế 
hoạch, chương trình đào tạo cán bộ hàng năm. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị 

(*Tạp chí Xây dựng)  

Nguồn: https://www.moitruongvadothi.vn/do-thi/vat-lieu-xay-dung/nganh-
xay-dung-va-nhung-trien-vong-trong-giai-doan-2021-2026-a80274.html 

 



5. Nhiều điểm mới trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy 
phép lái xe 
Thông tư lần này cũng quy định lại thủ tục đổi giấy phép lái xe do 
ngành GTVT cấp để phù hợp với việc triển khai dịch vụ công mức độ 
4 trong cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe. 

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 01/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều 
Thông tư 12/2017 của bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát 
hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ. Trong đó có nhiều 
thay đổi trong công tác đào tạo lái xe. 

 
Thông tư 01/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 12/2017 của Bộ 
GTVT có nhiều thay đổi trong công tác đào tạo lái xe. Ảnh: THY NHUNG 

Lùi thời gian áp dụng phần mềm mô phỏng 

Cụ thể, thông tư này cho phép các cơ sở đào tạo lái xe lùi thời gian sử 
dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái ô tô 
đến ngày 31-12-2021, thay vì áp dụng từ 1-1-2021. Riêng các trung 
tâm sát hạch lái xe sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao 
thông để sát hạch lái xe từ ngày 1-6-2022. 

Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo lái xe cũng phải trang bị và sử dụng thiết 
bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên 



để đào tạo lái ô tô từ ngày 1-1-2022. Trang bị và sử dụng cabin học lái ô tô 
để đào tạo lái ô tô từ ngày 1-7-2022. 

“Trong thời gian chưa sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao 
thông và cabin học lái ô tô, cơ sở đào tạo lái xe xây dựng chương trình, 
giáo trình và tổ chức giảng dạy đảm bảo đủ thời gian đào tạo theo chương 
trình quy định…” - Thông tư 01 của Bộ GTVT nêu rõ. 

Theo Vụ An toàn giao thông (Bộ GTVT), do thời gian vừa qua ảnh hưởng 
của dịch COVID-19 nên các cơ quan, đơn vị gặp nhiều khó khăn khi triển 
khai quy định này. Cạnh đó đã có 19/22 Sở GTVT gửi văn bản góp ý đối 
với dự thảo thông tư và đề nghị nên lùi thời gian áp dụng quy định này để 
tháo gỡ bớt khó khăn cho các cơ sở đào tạo trong thời gian bị ảnh hưởng 
bởi dịch COVID-19 nên Bộ GTVT quyết định như trên. 

Nhiều điểm mới về cấp, đổi GPLX 

Điểm mới nữa của thông tư là người đồng bào dân tộc thiểu số không biết 
đọc, viết tiếng Việt có nhu cầu học lái mô tô hạng A1, hạng A4 được lập 
một bộ hồ sơ, nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo. Trong đó, hồ sơ ngoài các 
giấy tờ theo quy định thì kèm giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn 
nơi cư trú xác nhận là người đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết 
tiếng Việt. Giấy xác nhận có giá trị một năm kể từ ngày ký xác nhận, cá 
nhân ký tên hoặc điểm chỉ vào giấy xác nhận. 

Thông tư 01 cũng quy định là cá nhân đạt kết quả sát hạch có nhu cầu 
nhận GPLX tại nhà, trong vòng ba ngày kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch, 
thực hiện đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam hoặc Sở GTVT. 

Đối với người có hợp đồng lao động trong ngành công an từ 12 tháng trở 
lên, học viên hệ dân sự các trường công an nhân dân và công an xã có 
GPLX do ngành công an cấp không tiếp tục phục vụ trong ngành công an 
mà GPLX hết hạn trước ngày thông tư này có hiệu lực (nhưng chưa quá 
bảy tháng) có nhu cầu đổi GPLX (do ngành giao thông cấp) sẽ được xét 
theo Thông tư số 12/2017 của Bộ GTVT và các quy định của thông tư này. 
Điều này có nghĩa là đối tượng này sẽ được chuyển đổi cấp GPLX từ quân 
sự sang hệ dân sự và phải tham gia sát hạch lại lý thuyết tương tự như 
quy định đang áp dụng đối với người có GPLX dân sự bị quá thời hạn sử 
dụng. Thời gian thực hiện đến hết ngày 31-7-2021. 

Vụ An toàn giao thông cho rằng quy định trên để tháo gỡ khó khăn cho 
việc làm thủ tục đổi GPLX từ ngành công an cấp sang GPLX do ngành 
GTVT quản lý cho các trường hợp là công an xã, người có hợp đồng lao 



động trong công an nhân dân, học viên hệ dân sự các trường công an 
nhân dân khi thôi không phục vụ trong ngành công an. 

Về trình tự cấp hồ sơ, thông tư quy định trường hợp hồ sơ không đúng 
theo quy định, cơ quan chức năng phải thông báo trực tiếp hoặc bằng văn 
bản, hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ 
sung hoặc sửa đổi cho cá nhân trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ 
ngày nhận hồ sơ. 

“Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo 
quy định, Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở GTVT thực hiện việc đổi 
GPLX. Trường hợp không đổi GPLX thì phải trả lời và nêu rõ lý do…” - 
thông tư sửa đổi của Bộ GTVT quy định rõ. 

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng cho biết thông tư lần này cũng quy định lại thủ tục 
đổi GPLX do ngành GTVT cấp để phù hợp với việc triển khai dịch vụ công 
mức độ 4 trong cấp mới, cấp đổi GPLX. Quy định đối tượng, thành phần 
hồ sơ và trình tự thủ tục đổi GPLX do ngành công an, quân đội cấp… 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-3-2021. 

Quy định mới về trình tự cấp GPLX quốc tế 

Thông tư 01 cũng sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015 
của Bộ GTVT về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế (IDP) như sau: 

Cá nhân khi nộp đơn trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc 
Sở GTVT phải xuất trình bản chính GPLX quốc gia do Việt Nam cấp, 
hộ chiếu, thẻ thường trú (đối với người nước ngoài) để kiểm tra tính 
chính xác, hợp pháp của việc cấp IDP và phải hoàn thành nghĩa vụ 
nộp lệ phí khi được tiếp nhận hồ sơ. 

Khi nộp đơn qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, cá nhân kê khai 
theo hướng dẫn và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp 
pháp của nội dung đã kê khai, phải hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí 
thông qua chức năng thanh toán lệ phí của hệ thống dịch vụ công trực 
tuyến và nộp phí sử dụng dịch vụ khác theo nhu cầu của cá nhân. 

Trường hợp đơn đề nghị không đúng theo quy định, cơ quan tiếp nhận 
đơn có trách nhiệm thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc qua 
hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc 
sửa đổi cho cá nhân trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày tiếp 
nhận đơn. 

Q.ANH 



 VIẾT LONG 

Nguồn: https://plo.vn/do-thi/nhieu-diem-moi-trong-dao-tao-sat-hach-cap-
giay-phep-lai-xe-965706.html 

 

6. Doanh nghiệp châu Âu lạc quan về môi trường kinh 
doanh đầu tư tại Việt Nam 
57% thành viên EuroCham tham gia khảo sát dự đoán triển vọng kinh 
tế của Việt Nam về tính “ổn định và cải thiện” sẽ được duy trì trong 
quý 1/2021. 

 

Doanh nghiệp châu Âu tỏ ra rất lạc quan với môi trường kinh doanh, đầu tư 
tại Việt Nam. ẢNH: THÁI NGUYỄN 

Ngày 3.2, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công 
bố kết quả chỉ số Môi trường kinh doanh (Business Climate Index - BCI) 
mới nhất. Trong đó cho thấy các doanh nghiệp châu Âu kết thúc năm 2020 
có góc nhìn lạc quan về môi trường thương mại và đầu tư của Việt Nam, 
ghi nhận ở mức cao nhất kể từ thời điểm bùng phát dịch Covid-19. 

Cụ thể, BCI tăng 6 điểm trong quý 4/2020, đạt chỉ số rất cao lên 63,6% khi 
kết thúc năm 2020. Tổng cộng, chỉ số này đã tăng 37 điểm phần trăm kể từ 
năm ngoái, sau khi ghi nhận mức điểm thấp kỷ lục trong quý 1/2021 với sự 
bùng phát dịch Covid-19 lần thứ nhất. 



Trong thời gian qua, BCI đã duy trì mức tăng trưởng tích cực khi Việt Nam 
đối phó thành công với đại dịch và kết hợp thực thi Hiệp định Thương mại 
tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Đồng thời, cải thiện niềm tin vào nền kinh tế 
và thúc đẩy hoạt động kinh doanh. 

Với câu hỏi về triển vọng kinh tế Việt Nam trong quý tới, 57% thành viên 
EuroCham tham gia khảo sát dự đoán tính “ổn định và cải thiện” sẽ được 
duy trì trong 3 tháng đầu năm 2021. So với 39% trong quý 3/2020, sự tự tin 
về triển vọng kinh tế tăng tới 18%. 

Đánh giá về triển vọng của doanh nghiệp, lãnh đạo các công ty châu Âu 
cũng tỏ ra tích cực và lạc quan hơn trong quý 4. Trong đó, 1/3 thành viên 
EuroCham dự đoán số lượng nhân viên của họ sẽ tăng lên trong quý tiếp 
theo và 57% dự đoán sẽ duy trì mức tương tự. Trong khi đó, có 30% người 
tham gia khảo sát dự đoán đầu tư sẽ phát triển và 43% dự đoán các đơn 
đặt hàng và doanh thu sẽ tăng trưởng. 

Với việc Hiệp định EVFTA đã đi vào hiệu lực, 70% doanh nghiệp cho biết 
đã được hưởng lợi từ Hiệp định EVFTA kể từ khi Hiệp định có hiệu lực từ 
ngày 1.8. Tuy nhiên, 33% doanh nghiệp cũng cho rằng “thủ tục hành 
chính” sẽ là thách thức chính để họ tối ưu lợi thế Hiệp định EVFTA . 

Theo Chủ tịch EuroCham Nicolas Audier, kết quả BCI mới nhất là một bức 
tranh tích cực về môi trường kinh doanh của Việt Nam và định hướng triển 
vọng năm 2021. Niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào nền kinh tế 
ngày càng được củng cố trong một năm qua là minh chứng cho việc Chính 
phủ Việt Nam xử lý thành công đại dịch Covid-19 và hợp tác xúc tiến Hiệp 
định EVFTA, tạo ra một nền tảng cho tăng trưởng kinh tế - xã hội 5 năm tới 
của Việt Nam. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/doanh-nghiep-chau-au-
lac-quan-ve-moi-truong-kinh-doanh-dau-tu-tai-viet-nam-1338076.html 

 
7. Cải cách hành chính tạo động lực cho phát triển 
Từng đứng áp chót bảng xếp hạng về thủ tục hành chính, những năm 
qua, tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách 
hành chính (CCHC), nhất là thủ tục hành chính (TTHC) và đạt kết quả 
đáng ghi nhận. Theo công bố của Chính phủ về chỉ số cải cách hành 
chính năm 2019, tỉnh Sơn La xếp thứ 23/63 tỉnh, thành phố trong cả 
nước, đứng thứ 5/14 tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc; chỉ số hiệu 
quả quản trị và hành chính công (PAPI) xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố, 
vươn lên nhóm 16 tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình cao. 



 

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành đã tập trung trong việc tập hợp rà 
soát, đơn giản hóa TTHC theo hướng tinh gọn, đảm bảo thống nhất, đồng 
bộ, bãi bỏ TTHC không còn phù hợp, gây khó khăn cho người dân và 
doanh nghiệp. Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 
1326/QĐ-UBND phê duyệt chương trình cải cách hành chính của tỉnh Sơn 
La giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020; UBND tỉnh ban 
hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 
08/11/2011 của Chính phủ và xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm ưu 
tiên để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đặc biệt, UBND tỉnh còn chỉ đạo thực 
hiện thí điểm đánh giá chỉ số CCHC hằng năm của các sở, ban, ngành để 
đánh giá một cách tổng thể, khoa học, khách quan, công bằng, thực chất 
kết quả triển khai CCHC. 

Thể hiện sự quyết tâm minh bạch hóa nền hành chính, hướng tới xây 
dựng nền hành chính phục vụ, tỉnh ta đã sớm thành lập và đưa vào hoạt 
động Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh cùng Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả cấp huyện. Trung tâm hành chính công tỉnh bước vào hoạt 
động từ tháng 6/2017 đã mang lại những hiệu quả rõ rệt trong tiếp nhận, 
xử lý hồ sơ; tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp chỉ cần đến một 
địa chỉ để giải quyết TTHC. Đến nay, đã có 1.125 TTHC của 22 sở, ban, 
ngành được đưa vào thực hiện tại Trung tâm. 10 năm qua, đã cắt giảm số 
ngày giải quyết TTHC của 150/207 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND tỉnh từ 4.120 ngày xuống còn 2.813 ngày. Đặc biệt, TTHC trong lĩnh 
vực xây dựng đã thực hiện rút ngắn 30% thời gian giải quyết, riêng thủ tục 



cấp giấy phép xây dựng đã giảm 50%, cấp giấy phép quy hoạch giảm 
55,5%, vượt lộ trình của tỉnh tới năm 2020 giảm 30% thời gian giải quyết; 
đối với 99 TTHC thuộc lĩnh vực y tế đã thực hiện cắt giảm 581 ngày; lĩnh 
vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giảm còn 20 ngày; thời gian 
đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất còn 8 ngày... 

Việc thực hiện CCHC đã tạo động lực, ảnh hưởng tích cực đến tiến trình 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, mức độ thu hút đầu tư của tỉnh cao hơn 
những năm trước, môi trường sản xuất - kinh doanh được cải thiện, tỷ lệ 
thành lập doanh nghiệp tăng cao. Nếu năm 2015, cả tỉnh có 1.690 doanh 
nghiệp, đến năm 2020 đã có khoảng 2.700 doanh nghiệp. 5 năm qua, tỉnh 
ta thu hút được khoảng 500 dự án với tổng mức vốn đăng ký đầu tư đạt 
khoảng 24.0000 tỷ đồng. Đặc biệt, đã thu hút được một số tập đoàn kinh 
tế, nhà đầu tư lớn đến khảo sát và triển khai đầu tư như: Tập đoàn TH, tập 
đoàn Vingroup; Tập đoàn FLC; Tập đoàn Quế Lâm, Công ty Cổ phần sữa 
Việt Nam; Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Giao; Liên danh các nhà 
đầu tư đường cao tốc Thanh phố Hòa Bình - Mộc Châu... 

Trong năm 2020, tỉnh ta đã công bố chỉ số CCHC của các sở đạt 
90,25/100 điểm, tăng 4,68 điểm so với năm 2019; có 18 đơn vị tăng điểm 
so với năm 2019, không có đơn vị nào đạt kết quả chỉ số CCHC dưới 80 
điểm và 12 đơn vị đạt chỉ số CCHC trên giá trị trung bình. Đối với khối 
huyện, giá trị trung bình chỉ số CCHC năm 2020 là 86,5%, tăng 4,77% so 
với năm 2019. Sở Nội vụ và huyện Mộc Châu là 2 đơn vị được xếp vị trí 
đứng đầu về chỉ số CCHC. Đối với chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành 
chính (SIPAS), toàn tỉnh đạt 92,68%, tăng 1,75% so với năm 2019; chỉ số 
SIPAS của đơn vị cao nhất là 99,95%; chỉ số SIPAS của đơn vị thấp nhất 
là 80,89%. Ban Dân tộc tỉnh và huyện Yên Châu đứng thứ nhất về chỉ số 
này. 

Là đơn vị cấp huyện được xếp vị trí đứng đầu về chỉ số CCHC năm 2020 
và cũng là năm thứ 7 liên tiếp, dẫn đầu trong bảng xếp hạng chỉ số cải 
cách hành chính khối huyện, thành phố của tỉnh, huyện Mộc Châu đã 
quyết liệt, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tạo nhiều dấu ấn, góp 
phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả để phục 
vụ nhân dân. Một trong những điểm nổi bật là việc hiện đại hóa nền hành 
chính Nhà nước. Trong năm 2020, huyện Mộc Châu đã hoàn thành việc 
lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống chấm công bằng vân tay tại trụ sở 
Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, trụ sở 15 xã, thị trấn; mô hình này đã góp 
phần chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, thời gian làm việc 
của cán bộ, công chức, viên chức góp phần tạo động lực cho phát triển. 



Cùng với cải cách TTHC, giai đoạn 2011-2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo việc 
đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp 
tỉnh và 12 UBND huyện, thành phố; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp về chức năng, 
nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Đến nay, toàn tỉnh cơ bản hoàn thành 
việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng 
đơn vị; đã giảm 443 đầu mối cơ quan, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, huyện; 
340 đầu mối phòng và tương đương; 815 bản, 277 tổ chức cơ sở đảng; 
3.264 biên chế; 7.123 người hưởng phụ cấp và hỗ trợ ở bản, tiểu khu, tổ 
dân phố; 1.340 lãnh đạo, quản lý (từ cấp phòng và tương đương trở lên 
cấp tỉnh, cấp huyện); 4.100 lãnh đạo bản và các tổ chức thuộc bản, tiểu 
khu, tổ dân phố. Qua đó, góp phần giảm chi ngân sách Nhà nước gần 602 
tỷ đồng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. 

Phát huy những kết quả đạt được hướng đến xây dựng nền hành chính 
chuyên nghiệp, hiện đại, UBND tỉnh đã ban hành đề án, triển khai thực 
hiện hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành 
chính Nhà nước. Toàn tỉnh đã xây dựng Cổng thông tin điện tử 3 cấp, tích 
hợp Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, 
ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. 100% cơ quan hành chính từ 
tỉnh đến cơ sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và các sở, ban, ngành đã triển 
khai kết nối đồng bộ và thông suốt Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản 
và điều hành với Trục liên thông quốc gia. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các 
cơ quan, đơn vị dưới dạng điện tử đạt 97%. Các ngành, UBND các huyện, 
thành phố đã có Cổng thông tin, Trang thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu 
đăng tải đầy đủ thông tin giới thiệu về tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương; 
hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hành chính được đăng 
tải kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và doanh 
nghiệp khai thác thông tin. Đồng thời, ứng dụng chữ ký số chuyên dùng 
cho cơ quan hành chính Nhà nước; đẩy mạnh triển khai 530 dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 669 TTHC qua 
dịch vụ bưu chính công ích. 

Công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói 
riêng của tỉnh Sơn La những năm qua đã và đang là những giải pháp tích 
cực trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, góp phần 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, củng cố chính quyền cơ sở, 
phục vụ nhân dân. 

Quỳnh Ngọc 

Nguồn: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/cai-cach-hanh-chinh-tao-
dong-luc-cho-phat-trien-37370 



 

8. Người dân dễ dàng tham gia BHXH, BHYT 

 

BHXH Việt Nam tập trung cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công 
nghệ thông tin. Nguồn: BHXH cung cấp 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam luôn nỗ lực, đẩy mạnh hiện đại hóa, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách BHXH, hướng tới sự 
hài lòng của người dân và doanh nghiệp. 

Hoàn thiện hệ thống BHXH Việt Nam 

Hiện đại hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách BHXH, 
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia BHXH, Bảo hiểm y tế 
(BHYT) là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình đổi mới, phát triển và hoàn 
thiện của hệ thống BHXH Việt Nam. 

Với yêu cầu và mục tiêu đề ra, BHXH Việt Nam đã tập trung triển khai 
mạnh mẽ các giải pháp cải cách không chỉ đối với người dân, doanh 
nghiệp mà còn thực hiện trong chính nội bộ ngành BHXH Việt Nam. 

Ông Lê Hùng Sơn - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam - cho hay, BHXH 
Việt Nam tập trung cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công 
nghệ thông tin (CNTT). Theo đó, bộ TTHC của ngành được cắt giảm từ 
114 thủ tục (năm 2015), đến nay còn 27 thủ tục; số giờ thực hiện TTHC 
cho người dân và doanh nghiệp giảm từ 335 giờ/năm (năm 2015) xuống 
còn 147 giờ (năm 2019), hiện đã hoàn thiện các thủ tục báo cáo Ngân 



hàng Thế giới (WB) để công nhận còn 129 giờ/năm. Đối với lĩnh vực chi trả 
chế độ BHXH, nếu trước năm 2014 có 17 TTHC thì năm 2014-2015, BHXH 
Việt Nam đã tham mưu cắt giảm, đơn giản hóa xuống còn 04 thủ tục và 
tiếp tục cắt giảm còn 03 thủ tục vào năm 2019. 

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC theo 3 hình thức qua: Bộ phận “một cửa”; giao dịch 
điện tử; dịch vụ bưu chính công ích. Theo tính toán của BHXH Việt Nam, 
phương thức giao dịch điện tử và qua hệ thống bưu điện đã giúp giảm 16 
giờ đi lại, chờ đợi trong việc làm thủ tục tại cơ quan BHXH cho 1 đơn vị 
trong 1 năm; với khoảng 200.000 doanh nghiệp tham gia BHXH thực hiện, 
số thời gian đi lại, chờ đợi tiết kiệm được lên tới hơn 3 triệu giờ/năm. 

Về việc triển khai, mở rộng cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến, hiện 
BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc cung cấp các DVC mức độ 4 cho tất 
cả TTHC của ngành. Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng đã chủ động tích 
hợp, cung cấp 15 DVC mức độ 4 của ngành, DVC liên thông với các bộ, 
ngành trên Cổng DVC Quốc gia. 

Về kết nối thanh toán điện tử song phương, đa dạng hóa các phương thức 
thu nộp tiền BHXH, BHTN, BHYT, ông Sơn cho hay, bên cạnh các hình 
thức nộp tiền bảo hiểm truyền thống tại các chi nhánh, phòng giao dịch 
ngân hàng, hệ thống đại thu; sau khi cơ quan BHXH và hệ thống ngân 
hàng thương mại kết nối thanh toán điện tử song phương và tra cứu dòng 
tiền, việc nộp tiền của người dân và doanh nghiệp đã thuận tiện và kịp thời 
hơn, rút ngắn được thời gian giao dịch. Dòng tiền thu chi của cơ quan 
BHXH được theo dõi kịp thời, quản lý chặt chẽ, hạch toán kế toán tự động, 
đáp ứng chuẩn dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

Bên cạnh đó, ngành BHXH Việt Nam đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo, vận 
hành hệ thống trả lời tự động với mục tiêu nâng cao khả năng hỗ trợ đối 
tượng với tốc độ xử lý nhanh, kịp thời, chính xác. 

Sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả 

Với quyết tâm đẩy mạnh cải cách, cải tiến nhằm mục tiêu cao nhất là tạo 
thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, BHXH Việt Nam đã triển khai 
hiệu quả Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam 
theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 

Trong quá trình thực hiện, mặc dù gặp phải không ít khó khăn nhưng với 
quyết tâm chính trị của tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức 
trong ngành nên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. 



Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho hay, đến nay, toàn ngành đã 
giảm 65 đầu mối cấp phòng thuộc 63 BHXH tỉnh, thành phố; 58 BHXH 
thành phố, thị xã nơi có trụ sở BHXH cấp tỉnh đóng trên địa bàn và 6 
BHXH cấp huyện theo các Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về 
sắp xếp đơn vị hành chính; giảm 350 chức danh lãnh đạo cấp Trưởng 
phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương tại các đơn vị hợp nhất, giải 
thể. Tại Trung ương, hoàn thành xong việc giảm 3 đơn vị đầu mối cấp Vụ, 
Ban, không tổ chức cơ cấu cấp phòng tại 4 đơn vị theo đúng quy định. 

ANH THƯ 

Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/nguoi-dan-de-dang-tham-gia-bhxh-bhyt-
877261.ldo 

 

9. Cà Mau: Chậm trễ tham mưu dự án điện gió, nhiều 
đơn vị bị kiểm điểm 
Cà Mau chỉ đạo nhiều đơn vị tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm 
trong việc tham mưu, thực hiện trình tự thủ tục có liên quan đến 1 dự 
án điện gió. 

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải (thứ 3 từ phải sang) cùng đại diện Chủ đầu 
tư và các lãnh đạo tỉnh Cà Mau thực hiện nghi thức khởi công dự án, ngày 

16.1.2021. ẢNH: THÀNH QUỐC 



Ngày 4.2, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, UBND tỉnh Cà Mau vừa có 
văn bản chỉ đạo nhiều đơn vị trong tỉnh tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm 
đối với tổ chức cá nhân chậm trễ trong việc tham mưu, thực hiện trình tự 
thủ tục có liên quan đến Dự án Nhà máy điện gió Cà Mau 1 A, 1B, 1C và 
1D. 

Đề nghị kiểm điểm nhiều tổ chức, cá nhân chậm trễ trong tham mưu 

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau thành lập Tổ kiểm tra quy trình nội bộ thủ tục 
hành chính đối với Dự án Nhà máy điện gió Cà Mau 1A, 1B, 1C và 1D (gọi 
tắt là Tổ kiểm tra). Sau đó, Tổ kiểm tra có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc. 

Từ báo cáo của Tổ kiểm tra, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Giám đốc Sở Kế 
hoạch - Đầu tư (KH-ĐT), Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT), 
Chủ tịch UBND H.Trần, H.U Minh, H.Cái Nước, H.Đầm Dơi tổ chức kiểm 
điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân chậm trễ công việc tham 
mưu, thực hiện các trình tự, thủ tục có liên quan đến Dự án Nhà máy điện 
gió Cà Mau 1 A, 1B, 1C và 1D . 

Ngoài ra, UBND tỉnh Cà Mau vừa đề nghị một số Sở, ngành và địa phương 
xử lý những hạn chế, khó khăn trong thực hiện quy trình, thủ tục liên quan 
đến Dự án Nhà máy điện gió Cà Mau 1A, 1B, 1C, 1D. 

Trễ 19 ngày thực hiện thủ tục dự án 

Theo báo cáo của Tổ kiểm tra, ngày 30.11.2018, Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt bổ sung Dự án cụm nhà máy điện gió Cà Mau, giai đoạn 1 gồm 4 
nhà máy: Nhà máy điện gió Cà Mau 1 A, IB, 1C và 1D vào Quy hoạch điện 
lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020. 

Ngày 27.12.2018, Công ty Cổ phần Năng lượng Cà Mau 1A có văn bản đề 
nghị UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư. Đến ngày 5.3.1019, 
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành các quyết định chấp thuận chủ 
trương đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Cà Mau 1A, 1B, 1C và 1D. Theo 
quy định, thời gian thực hiện thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư là 
26 ngày làm việc, thời gian thực tế hoàn thành là 45 ngày làm việc. 

Theo báo cáo của Tổ kiểm tra, một số cơ quan, đơn vị có liên quan như: 
Sở Công thương, Sở TN-MT, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có sự tích 
cực, chủ động trong việc thực hiện, phối hợp giải quyết các nội dung, thủ 
tục liên quan đến Cụm Dự án Nhà máy điện gió Cà Mau. 

Tuy nhiên, đã gần 2 năm (22 tháng), kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh có 
quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng đến nay (14.1.2021 - thời 
điểm báo cáo của Tổ công tác) dự án vẫn chưa thể triển khai thực hiện. 



Trong đó, chậm trễ trong việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 
quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo quy định, thời gian thực 
hiện thủ tục này là 26 ngày làm việc, tuy nhiên thời gian thực tế hoàn thành 
là 45 ngày làm việc (chậm so quy định 19 ngày làm việc). Cụ thể, từ thời 
điểm tiếp nhận hồ sơ dự án đến thời điểm báo cáo thẩm định do Sở KH-
ĐT thực hiện là 27 ngày làm việc (trễ so quy định 9 ngày); từ thời điểm Sở 
KH-ĐT có báo cáo thẩm định đến thời điểm UBND quyết định chủ trương 
đầu tư là 17 ngày làm việc (trễ so quy định 12 ngày)... 

Báo cáo cũng nêu, theo quy định “trong thời hạn không quá 5 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Sở TN-MT, UBND cấp tỉnh 
có trách nhiệm quyết định giá đất”. Tuy nhiên, các quyết định phê duyệt giá 
đất cụ thể của Dự án nhà máy điện gió 1B, 1C, 1D được ban hành sau 7 
ngày làm việc; Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể của Dự án 1A trên địa 
bàn H.Đầm Dơi được ban hành sau 8 ngày làm việc. Còn lại, giá đất cụ thể 
của Dự án nhà máy điện gió 1A trên địa bàn các H.U Minh, Cái Nước, Trần 
Văn Thời đến nay vẫn chưa được ban hành... 

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/ca-mau-cham-tre-tham-muu-du-an-
dien-gio-nhieu-don-vi-bi-kiem-diem-1337900.html 

 

10. Các hoạt động của bộ phận ''một cửa'' Sở Tư pháp 
diễn ra bình thường 
Chiều 3-2, trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Phó Giám đốc Sở 
Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, ngay sau khi có thông tin 
anh N.A.S, sinh năm 1976, công chứng viên Phòng Công chứng số 3 
tham dự hội nghị tại Sở Tư pháp Hà Nội dương tính với vi rút SARS-
CoV-2 (bệnh nhân 1.883), Sở đã phối hợp với Trung tâm Y tế quận Hà 
Đông phun khử khuẩn cơ quan; đồng thời rà soát các trường hợp dự 
họp thời điểm trên, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức khai báo y 
tế, thực hiện cách ly đúng quy định. 

Theo yêu cầu của Ban Giám đốc Sở Tư pháp, để phòng, chống dịch bệnh, 
từ ngày 3-2, chỉ 30% quân số của Sở đến trụ sở làm việc, chủ yếu là bộ 
phận nghiệp vụ, các bộ phận phối hợp giải quyết thủ tục hành chính, bộ 
phận “một cửa”, còn lại làm việc trực tuyến. 

Người dân đến làm thủ tục hành chính đều được hướng dẫn các bước 
phòng dịch, thực hiện giãn cách và đáp ứng việc giải quyết thủ tục hành 
chính như thông lệ. 



Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt 
ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải 
về tại App Store hay CH Play. 

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth 
để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu 
chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; 
hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. 

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần 
bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những 
người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc. 

Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/990318/cac-hoat-dong-cua-
bo-phan-mot-cua-so-tu-phap-dien-ra-binh-thuong 

 


