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1. Biến khó khăn thành cơ hội chuyển đổi số trong bối 
cảnh dịch bệnh COVID-19 
Việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến không chỉ đáp ứng 
yêu cầu trong thời điểm phòng chống dịch COVID-19 mà còn mang lại 
nhiều lợi ích như minh bạch, công khai trong giải quyết thủ tục hành 
chính, giảm tải lượng giấy phải sử dụng làm hồ sơ, tiết kiệm chi phí 
lưu trữ. 

 

Đại biểu Đinh Duy Vượt - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

của Quốc hội. Ảnh Quochoi.vn 

Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều 
địa phương như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều Bộ, ngành đã 
chuyển các hình thức hội họp trực tiếp sang trực tuyến, nhiều trường học 
đã chuyển đổi thích ứng cho học sinh học trực tuyến. Nhiều địa phương 
cũng đã tiến hành chỉ đạo các đơn vị tăng cường sử dụng dịch vụ công 
trực tuyến phục vụ người dân. 

Cụ thể như UBND TP.Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các 
quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn đẩy mạnh cung cấp dịch vụ 
hành chính công trực tuyến bảo đảm chất lượng, thuận tiện cho người 
dân, doanh nghiệp qua môi trường điện tử.  



Thành phố cũng yêu cầu Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải rà soát, 
đánh giá chất lượng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến các dịch vụ 
công gồm: Thông báo hoạt động khuyến mại; đổi giấy phép lái xe do ngành 
giao thông vận tải cấp, tránh để tình trạng chậm tiếp nhận giải quyết trên 
Cổng Dịch vụ công quốc gia…  

Hay UBND TP.Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện trên 
địa bàn tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

Trao đổi với phóng viên Lao Động, đại biểu Đinh Duy Vượt - Phó Trưởng 
Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ủy ban 
Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nhận định: Việc đẩy 
mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến không chỉ đáp ứng yêu cầu trong 
thời điểm phòng chống dịch COVID-19 mà còn mang lại nhiều lợi ích như 
minh bạch, công khai trong giải quyết thủ tục hành chính, giảm tải lượng 
giấy phải sử dụng làm hồ sơ, tiết kiệm chi phí lưu trữ.  

Đây cũng là bước ngoặt trong việc tiến tới số hóa dữ liệu, xây dựng Chính 
phủ điện tử. 

Tuy nhiên, theo ông Vượt, muốn thực hiện thủ tục hành chính trên môi 
trường điện tử thì cần sự nỗ lực lớn từ các Bộ, ngành, địa phương trong 
việc xây dựng cơ sở dữ liệu, tích hợp, đồng bộ các thông tin mới có thể 
vận hành được.  

Đồng thời, các địa phương cũng cần chủ động trong việc cài đặt, hướng 
dẫn người dân sử dụng cụ thể, rõ ràng để áp dụng thì dần dần mới thay 
thế được tình trạng “cứ phải đến công sở” mới giải quyết được dịch vụ 
công. 

Ở góc độ đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng, theo Thiếu 
tướng Nguyễn Thanh Hồng – Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và 
An ninh của Quốc hội cho rằng, để thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến 
trên môi trường điện tử cần có những quy định về việc chứng minh tính 
chính danh của người thực hiện; tính chính xác, hợp pháp của tài liệu; việc 
công nhận và sử dụng lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử; hỗ 
trợ lưu trữ thông tin trên hệ thống Cổng dịch vụ công.  

Điều này dẫn đến tâm lý yên tâm hơn cho người dân trong việc thực hiện 
các giao dịch. 

“Như vừa qua, việc đăng ký cấp lại giấy phép lái xe, việc đăng ký khai sinh 
hay nộp phạt giao thông, người dân có thể ngồi nhà mà vẫn có thể thực 
hiện được các dịch vụ này trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.  



Việc này giúp giảm được thời gian đi lại, bớt phiền hà, tránh được tình 
trạng nhũng nhiễu và tiết kiệm cho cả người dân lẫn nhà nước. 

Như vậy, tiến tới những dịch vụ công khác cũng cần được tích hợp để 
người dân ngày càng có thể sử dụng nhiều hơn để tiết kiệm chi phí, giảm 
bớt thời gian đi lại” – ông Hồng nói. 

Nguồn: https://laodong.vn/thoi-su/bien-kho-khan-thanh-co-hoi-chuyen-doi-
so-trong-boi-canh-dich-benh-covid-19-880785.ldo 

 

2. Việt Nam sẽ có 1,5 triệu doanh nghiệp vào 2025 
Một nghị quyết mới về phát triển doanh nghiệp (DN) giai đoạn 2021 - 
2025, tầm nhìn 2030 vừa được Chính phủ giao Bộ KH&ĐT chủ trì xây 
dựng. 

 

Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu tại một doanh nghiệp ở TP.HCM - Ảnh: 
T.V.N. 

Theo đó, VN đặt mục tiêu sẽ có 1,3 - 1,5 triệu DN vào năm 2025, trong đó có 
15 - 20 DN tư nhân có vốn hóa đạt trên 1 tỉ USD. 

Với khoảng 810.000 DN tính đến năm 2020, để đạt mục tiêu trên, tốc độ 
tăng trưởng số lượng DN trong 5 năm tới phải đạt 12 - 14%/năm, tính ra mỗi 
năm sẽ có thêm 100.000 - 150.000 DN.  



Theo nhiều chuyên gia kinh tế, mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được nếu 
thúc đẩy quá trình chuyển đổi hàng triệu hộ kinh doanh thành DN. 

Sẽ có chính sách đột phá hỗ trợ DN 

Dù mục tiêu đến năm 2020 cả nước có 1 triệu DN hoạt động được Chính 
phủ đề ra trong nghị quyết 35 (NQ35) vẫn chưa đạt được, nhưng các chuyên 
gia cho rằng việc triển khai hàng loạt giải pháp hỗ trợ phát triển DN thời gian 
qua đã tạo lập một môi trường kinh doanh thuận lợi, mang đến làn sóng khởi 
nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. 

Trong báo cáo gửi Thủ tướng mới đây, Bộ KH&ĐT cho biết trong giai đoạn 
2016 - 2019 tốc độ tăng số lượng DN bình quân cả nước đạt 10,5%/năm, 
gấp hai lần giai đoạn 2011 - 2015.  

Đến cuối năm 2020, cả nước có khoảng 810.000 DN đang hoạt động. Các 
địa phương được ghi nhận có số DN tăng nhanh nhất cả nước là An Giang 
(tăng 55%), Kiên Giang (tăng 80%), Bạc Liêu (tăng 105%), TP.HCM (tăng 
53%)... 

Giải thích về việc không đạt mục tiêu 1 triệu DN vào năm 2020, Bộ KH&ĐT 
cho rằng từ năm 2016, việc đề ra mục tiêu có 1 triệu DN hoạt động vào năm 
2020 là một thách thức lớn bởi đến năm 2015 cả nước chỉ có khoảng 
442.400 DN đang hoạt động. Nếu tính lũy kế số DN thành lập mới trong 5 
năm vừa qua, đến cuối năm 2020 cả nước có hơn 1 triệu DN. 

Tuy nhiên, số DN đóng cửa, rút lui khỏi thị trường tăng mạnh nên không đạt 
mục tiêu 1 triệu DN hoạt động như Chính phủ đã đề ra trong NQ35. Đặc biệt, 
từ đầu năm 2020 đến nay, đại dịch COVID-19 bùng phát, số DN giải thể, 
đóng cửa liên tục tăng mạnh.  

Trong 10 tháng năm 2020 có khoảng 111.200 DN đăng ký thành lập mới 
nhưng cũng có tới 85.600 DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, dừng hoạt 
động, chờ giải thể, làm thủ tục phá sản. 

Số liệu của Bộ KH&ĐT cũng ghi nhận đến năm 2020 trên thị trường chứng 
khoán có 13 DN tư nhân có vốn hóa trên 1 tỉ USD. Tốc độ tăng trưởng các 
DN quy mô vừa và lớn 5 năm vừa qua đạt khoảng 4-5%, các DN này đang 
tạo nhiều việc làm và đóng góp lớn cho ngân sách. 

Số liệu từ Ủy ban Chứng khoán nhà nước cho biết tính đến năm 2020, 
khoảng 30 mã chứng khoán có vốn hóa trên 1 tỉ USD, trong đó có 13 DN tư 
nhân. Để phát triển các DN có quy mô vừa và lớn, đóng vai trò dẫn dắt nền 
kinh tế, thời gian tới Chính phủ sẽ ban hành các chính sách đột phá hỗ trợ 
phát triển DN theo hướng tạo ra các sản phẩm thương hiệu quốc gia, khẳng 
định thương hiệu hàng Việt trên thị trường quốc tế. 



 

Nhiều dư địa để phát triển DN 

Trao đổi với chúng tôi, ông Tô Hoài Nam - phó chủ tịch Hiệp hội Doanh 
nghiệp nhỏ và vừa VN (VINASME) - cho hay mục tiêu có từ 1,3 - 1,5 triệu 
DN vào năm 2025 không hề tham vọng.  

Theo ông Nam, dù chất lượng DN là vấn đề quan tâm hàng đầu nhưng nếu 
không có đủ số lượng DN đủ lớn thì sẽ không hình thành "lực lượng" DN đủ 
lớn để tạo chuyển biến trong nền kinh tế.  

"Mục tiêu này cũng cho thấy quyết tâm của Chính phủ, các bộ, ngành và địa 
phương trong phát triển đội ngũ DN, đặc biệt các DN có quy mô lớn trên 1 tỉ 
USD" - ông Nam nói. 

Tuy nhiên, ông Tô Hoài Nam cho rằng để đạt được mục tiêu tăng từ 500.000 
- 700.000 DN trong 5 năm tới, cần tạo ra một môi trường kinh doanh tốt. 
Theo đó, phải loại bỏ được rào cản thủ tục hành chính trong mối quan hệ 
giữa các cơ quan nhà nước với DN, giảm chi phí tuân thủ của DN trong hoạt 
động đầu tư kinh doanh.  

"Cần giảm mạnh chi phí không chính thức, làm khó DN, khuyến khích người 
dân muốn kinh doanh ở địa vị pháp lý là DN", ông Nam khuyến cáo. 

Cùng quan điểm này, một chuyên gia kinh tế nhận định nền kinh tế đã mở ra 
nhiều thị trường xuất khẩu rộng lớn, có tiềm năng như EU, khu vực các 



nước tham gia CPTPP, khu vực RCEP... nhưng số DN tham gia xuất khẩu 
chưa đủ lớn để tận dụng tối đa lợi thế từ hội nhập. Đây là dư địa để phát 
triển DN trong 5 năm tới. 

Trong khi đó, theo ông Vũ Tiến Lộc - chủ tịch Phòng Thương mại và công 
nghiệp Việt Nam (VCCI), nếu vẫn làm theo cách hiện nay, mục tiêu này sẽ 
khó đạt được.  

"Thực tế VN đang có gần 6 triệu DN rồi chứ không chỉ có 810.000 DN đang 
hoạt động trong nền kinh tế như số liệu thống kê công bố" - ông khẳng định. 

Theo ông Lộc, nhiều nước có quan điểm rằng bất cứ cá nhân nào có hoạt 
động đầu tư, kinh doanh có mục đích tìm kiếm lợi nhuận đều được coi là 
DN. Hệ thống đăng ký thành lập DN và đóng thuế của họ cực kỳ đơn giản 
đến mức ai cũng có thể thực hiện được.  

Cho đến nay, VN có khoảng 5,4 triệu hộ kinh doanh, phần lớn trong số này 
đã là DN rồi. "DN tư nhân là cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh cũng là 
những cá nhân kinh doanh nên về bản chất hộ kinh doanh cũng là các DN", 
ông Lộc nói. 

 

Nhiều hộ kinh doanh vẫn chưa mặn mà với việc chuyển lên doanh nghiệp do 
lo tăng thêm gánh nặng chi phí - Ảnh: T.T.D. 

Tăng quy mô, sức cạnh tranh của DN 

Cũng theo ông Vũ Tiến Lộc, với tốc độ tăng trưởng cao nhiều năm qua 
nhưng nền kinh tế chỉ có 810.000 DN đang hoạt động là điều chưa hợp lý. 



Hơn nữa, theo các số liệu thống kê, hơn 800.000 DN chỉ đóng góp 10% 
GDP, trong khi khu vực hộ kinh doanh đóng góp tới 30% GDP.  

"Nếu tính theo quan niệm phổ biến của các nước, VN phải có gần 6 triệu 
DN, tương đương 15 - 20 người dân/DN" - ông Lộc khẳng định, đồng thời 
cho rằng do chưa tạo đột phá trong pháp luật về DN nên những nỗ lực 
chuyển hộ kinh doanh thành DN không đạt kết quả như kỳ vọng. 

Dù khẳng định tỉ lệ DN/số dân của VN đang tương đương với các nước 
nhưng ông Lộc cho rằng chất lượng, sức cạnh tranh của DN có vấn đề. Đặc 
biệt, khu vực hộ kinh doanh còn thiếu minh bạch, năng lực cạnh tranh thấp, 
không thực hiện được các chuẩn mực về kinh doanh.  

"Không phải chúng ta có quá ít DN mà đang có ít DN minh bạch, có hiệu quả 
cao, quản lý theo chuẩn mực. Do đó, điều quan trọng nhất hiện nay là phải 
tăng quy mô, chất lượng DN", ông Lộc khẳng định. 

Theo ông Tô Hoài Nam, việc yêu cầu những DN siêu nhỏ cũng phải tuân thủ 
quy định như các DN lớn là chưa hợp lý, làm tăng gánh nặng chi phí nên 
không hộ kinh doanh nào muốn chuyển sang mô hình DN.  

Khảo sát của VINASME cũng cho thấy hàng triệu hộ kinh doanh chưa 
chuyển sang mô hình DN do lo ngại phải bỏ nhiều chi phí tuân thủ quy định 
pháp luật liên quan như các quy định về kế toán, thuế, bảo hiểm và đặc biệt 
là hoạt động thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng. 

"Nhiều hộ kinh doanh cho rằng nếu chuyển lên thành DN sẽ tốn chi phí tuân 
thủ nhiều hơn, nặng nề hơn. Nếu loại bỏ những trở ngại này thì sẽ có nhiều 
hộ kinh doanh muốn chuyển thành DN hơn", ông Nam nhấn mạnh.  

Trong thực tế, theo các chuyên gia, các quy định về quản lý hộ kinh doanh 
hiện rất lỏng lẻo nhưng quản lý DN lại quá chặt chẽ, kể cả DN siêu nhỏ, dẫn 
tới chi phí tuân thủ quy định của DN quá lớn. 

Đây là lý do khiến hàng triệu hộ kinh doanh không muốn chuyển thành DN 
dù có doanh thu từ hàng trăm đến hàng ngàn tỉ đồng.  

"Cần quản lý hộ kinh doanh như một cá nhân kinh doanh, như một loại hình 
DN tối giản. Cơ chế quản lý với loại hình DN này phải hết sức thông thoáng, 
để DN tự khai báo theo chế độ kế toán đơn, ghi chép đơn giản, thực hiện 
chế độ thuế khoán với DN siêu nhỏ" - một chuyên gia nói, đồng thời đề xuất 
không áp dụng chế độ thanh tra, kiểm tra đối với DN quy mô quá nhỏ trừ khi 
xảy ra vấn đề ảnh hưởng lớn đến xã hội. 

Không thể "ép" hộ kinh doanh lên DN 



Theo ông Phan Đức Hiếu - phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế 
trung ương, con số hơn 5 triệu hộ kinh doanh là con số cộng dồn, trong khi 
số hộ kinh doanh thực sự khai thuế, nộp thuế chỉ khoảng 2 triệu hộ, còn lại 
hàng triệu hộ kinh doanh không thuộc diện khai, nộp thuế. 

Việc hàng triệu hộ kinh doanh có doanh thu lớn không chuyển sang hoạt 
động theo mô hình DN, theo ông Hiếu, là quyền của những hộ kinh doanh 
này. Nhà nước cũng không thể bắt hộ kinh doanh chuyển thành DN vì việc 
lựa chọn kinh doanh theo mô hình nào là quyền của họ, miễn sao họ cảm 
thấy phù hợp cho hoạt động đầu tư, kinh doanh. 

Nguồn: https://tuoitre.vn/viet-nam-se-co-1-5-trieu-doanh-nghiep-vao-2025-
20210216221611747.htm 

 

3. Kê khai, nộp lệ phí trước bạ và cấp biển số xe nhập 
khẩu tại nhà 
Đó là một trong những dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng 
dịch vụ công quốc gia vừa mới được áp dụng trong thời gian gần 
đây. Theo đó, với dịch vụ này, người dân, doanh nghiệp hoàn toàn có 
thể ngồi tại nhà để thực hiện khai, nộp lệ phí trước bạ; đồng thời chỉ 
cần đến cơ quan công an một lần để bấm biển số và lấy biển số, giấy 
chứng nhận đăng ký xe. 

Như vậy, so với trước đây, đối với tất cả các xe, người dân có thể tiết kiệm 
ít nhất được 1/2 ngày công và 2 lượt đi lại để làm thủ tục khai, nộp lệ phí 
trước bạ; đồng thời tiết kiệm được ít nhất 1 ngày công và 2 lượt đi lại để 
làm thủ tục cấp đăng ký, biển số xe. 

Bên cạnh đó, Cổng dịch vụ công quốc gia còn cho áp dụng dịch vụ công 
"Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ". Dịch vụ này cho phép người dân 
chỉ cần ngồi tại nhà đăng nhập Cổng  dịch vụ công quốc gia, gửi hồ sơ 
kèm theo trực tuyến và đăng ký nhận kết quả (giấy phép xây dựng) tại nhà 
theo địa chỉ do mình yêu cầu, mà không phải đến trực tiếp cơ quan nhà 
nước như trước đây. Với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 
trên Cổng  dịch vụ công quốc gia, người dân sẽ tiết kiệm được ít nhất 3 
ngày công, với 4 lần đi lại và thời gian, chi phí chuẩn bị hồ sơ để thực hiện 
thủ tục. 

Các dịch vụ "Thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành 
chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân” hay dịch vụ “Cung cấp thông tin 
quy hoạch xây dựng” cũng là những dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên 
Cổng  dịch vụ công quốc gia mới được áp dụng trong thời gian gần đây. 



Với các dịch vụ này, người dân có thể thực hiện nghĩa vụ tài chính (thuế, lệ 
phí trước bạ) trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai của 
mình hoặc người thân, giúp cắt giảm thời gian, chi phí đi lại… 

 

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả H.Nhơn Trạch 

Sự ra đời của những dịch vụ công mới này đã thể hiện rõ mục tiêu lấy 
người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; lấy sự hài lòng của 
người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ 
của cán bộ, công chức và cơ quan thẩm quyền trong cung cấp dịch vụ 
công và đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính. 

Nguồn: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202102/ke-khai-nop-le-phi-
truoc-ba-va-cap-bien-so-xe-nhap-khau-tai-nha-3043919/ 

 

4. Luật Doanh nghiệp và ngọn cờ quyền tự do kinh 
doanh 
Mỗi phiên bản của cách mạng công nghiệp đánh dấu bước đột phá, 
chuyển dịch vĩ đại của loài người. Luật Doanh nghiệp cũng vậy, với 
tinh thần xuyên suốt luôn là ngọn cờ về quyền tự do kinh doanh. 



1. Những thành viên tham gia soạn thảo Luật Doanh nghiệp năm 2020 gọi 
đùa đây là Luật Doanh nghiệp “phiên bản 4.0”. Để hiểu bước “đại nhảy vọt” 
của luật này, cần phải quay lại thời điểm trước năm 2000. 

Trước năm 2000, tư duy quản lý sản xuất, kinh doanh là người dân chỉ 
được làm những gì mà Nhà nước cho phép. Nhưng sự cho phép này lại 
phần lớn dựa vào sự tùy ý, thậm chí tùy tiện của bất kỳ cán bộ, công chức 
nào. 

Tôi vẫn đang giữ giấy phép thu mua ve chai, có hiệu lực trong vòng 6 
tháng của một người kinh doanh đồng nát do UBND xã cấp. Để xin được 
giấy phép, người này phải đến UBND xã không biết bao nhiêu lần, mỗi lần 
đi đều phải “xem giờ” vì rất hên xui, vì trông vào cảm xúc của cán bộ. 

 

Ông Phan Đức Hiếu - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh 
tế Trung ương (CIEM) 



Rồi cả chuyện một người dân không được kinh doanh thu mua hoa quả 
vì… chưa lấy vợ, vì giấy phép đòi xác nhận thân nhân, nhưng không có cơ 
quan nào chịu xác nhận ông ta chưa kết hôn… 

Để chuẩn bị cho việc xây dựng Luật Doanh nghiệp năm 1999, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư thành lập đoàn đi khảo sát thực tế, trong đó có yêu cầu 
tính xem để thành lập doanh nghiệp, người dân phải làm bao nhiêu loại 
giấy phép, thời gian bao lâu. Chúng tôi đến đâu cũng xin một bản. 

Kết thúc đợt khảo sát, tôi tổng hợp được 300 loại giấy phép, nhưng không 
thể đếm được thời gian vì 1 năm cũng không thể xin đủ các loại giấy phép. 
Tôi còn nhớ đã áng chừng chi phí thành lập doanh nghiệp mất khoảng 1 - 
2 cây vàng, một số tiền vô cùng lớn ở thời điểm trước năm 2000. Nhưng 
nhiều trường hợp, chi phí bằng tiền không đủ để thể hiện những tốn kém 
mà người kinh doanh lúc đó phải trả. Bởi có những ngành nghề phải xin 
phép Hội đồng Bộ trưởng (Chính phủ bây giờ), dưới nữa là phải xin phép 
chủ tịch UBND cấp tỉnh. Có bộ hồ sơ có khoảng 40 - 50 loại giấy tờ khác 
nhau, ít nhất cũng bằng đó con dấu và chữ ký, chưa kể, có ngành nghề 
không ghi thuộc quyền của cấp nào, nhưng vẫn phải được sự đồng ý của 
“ông xã” như giấy phép thu mua ve chai kể ở trên. 

2. Nói thật, đến bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư Trần Xuân Giá khi đó lại mạnh dạn đề xuất xây dựng Luật 
Doanh nghiệp với quan điểm chủ đạo là trả lại quyền tự do kinh doanh cho 
người dân, “doanh nghiệp được làm tất cả những gì pháp luật không cấm”. 

Trong quá khứ, tôi không có cơ hội được tham gia làm việc cùng Thủ 
tướng Võ Văn Kiệt, nhưng rất may mắn có dịp làm việc cùng Thủ tướng 
Phan Văn Khải. Trong suy nghĩ của tôi, ông là người tiên phong giải phóng 
doanh nghiệp. Nếu không có ông, chắc gì Luật Doanh nghiệp năm 1999 đã 
ra đời, hoặc nếu có, thì hình hài của nó cũng khác rất nhiều. 

Thời điểm đó, tinh thần tự do kinh doanh đang dâng cao, “thừa thắng xông 
lên”, Bộ trưởng Trần Xuân Giá kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập 
Tổ công tác Thi hành Luật Doanh nghiệp. 

Việc đầu tiên, Tổ công tác rà soát và kiến nghị bãi bỏ 161 loại giấy phép. 
Thú thật, tôi may mắn được làm thành viên của Tổ, nhưng cũng không biết 
Bộ trưởng Trần Xuân Giá giải trình, thuyết phục thế nào mà Thủ tướng 
Phan Văn Khải ban hành ngay quyết định hủy bỏ 161 loại giấy phép đang 
là rào cản quyền tự do kinh doanh. 

Vì là một trong những người tham gia xây dựng dự thảo quyết định này, 
nên chứng kiến rất nhiều tranh luận nảy lửa, quyết liệt giữa các bộ, ngành 
với chuyên gia kinh tế, luật pháp, vì rất nhiều giấy phép trong số đó được 



quy định trong luật, pháp lệnh, nghị định, nên quyết định của Thủ tướng 
không có quyền bãi bỏ. Và tôi cũng không hiểu Thủ tướng Phan Văn Khải 
đã thuyết phục thế nào, mà cuối cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết 
êm đẹp và kết quả đạt được là, trong giai đoạn 2000 - 2005, số doanh 
nghiệp thành lập mới gấp 4 lần 10 năm trước đó và số vốn đăng ký gấp 
hơn 13 lần. 

3. Kể từ năm 2000, chúng ta đã chứng kiến sự ra đời của Luật Doanh 
nghiệp năm 2005, 2014 và năm 2020 mà tôi gọi vui là Luật Doanh nghiệp 
phiên bản 2.0; 3.0 và 4.0. 

Cũng như trong công nghệ thông tin hay cuộc cách mạng của loài người, 
mỗi phiên bản là một sự đột phá, là một cuộc cách mạng. Tinh thần của 
Luật Doanh nghiệp cũng vậy, mỗi phiên bản là một sự đột phá với tinh thần 
xuyên suốt là “giương cao ngọn cờ” quyền tự do kinh doanh, giải phóng 
lực lượng sản xuất, khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt 
động kinh tế, làm giàu cho mình và cho xã hội. 

Luật doanh nghiệp năm 2020 là phiên bản 4.0 đã hoàn thiện hơn 
rất nhiều so với các phiên bản cũ, nhưng thời gian sẽ tìm ra những khuyết 

tật, vì không có gì là hoàn hảo.  

Năm 2005, Luật Doanh nghiệp được sửa đổi và đây là cuộc cách mạng lần 
thứ hai. Hay nói đúng hơn, từ năm 2005, Việt Nam mới thực sự có Luật 
Doanh nghiệp khi “khai tử” Luật Doanh nghiệp năm 1999, Luật Doanh 
nghiệp nhà nước năm 2003, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 
1996 (sửa đổi, bổ sung năm 2000). Có rất nhiều nội dung đổi mới tại Luật 
Doanh nghiệp năm 2005 phù hợp với thực tế và thực tế đã chứng minh 
điều đó. Luật này tồn tại cho đến năm 2014 mới bị thay thế. 

Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại mới thấy, có những thứ quy định rất… ngớ 
ngẩn và cũng chẳng hiểu sao vẫn tồn tại cho đến tận phiên bản Luật 
Doanh nghiệp năm 2014. 

Ví dụ, quy định về con dấu. Theo đó, con dấu là tài sản của doanh nghiệp, 
mỗi doanh nghiệp chỉ có một con dấu và phải được lưu giữ và bảo quản tại 
trụ sở chính. Hình thức và nội dung của con dấu, điều kiện làm con dấu và 
chế độ sử dụng con dấu thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

Sau khi Luật Doanh nghiệp năm 2005 được ban hành, trên một tờ báo có 
uy tín vẽ hình một bàn cờ vua, trên đó có một con dấu và 2 quân cờ có uy 



lực nhất bàn cờ là vua và hậu quỳ lạy con dấu với lời chú thích: “Xin bái lạy 
đại ca”. 

Tôi vẫn giữ tờ báo này. Đúng là với vai trò đặc biệt đã được luật hóa, thì 
không thể gọi là “con dấu” mà phải gọi đúng bản chất là “ông dấu”, “cụ 
dấu” hay “đại ca dấu”. “Đại ca dấu” có uy quyền tới mức, một doanh nghiệp 
có trụ sở ở Vĩnh Phúc, nhưng có nhiều nhà máy ở các địa phương khác 
phải bố trí một xe ô tô 4 chỗ và một tài xế chỉ làm nhiệm vụ buổi sáng chở 
“đại ca dấu” đến các địa phương nơi doanh nghiệp có phân xưởng, và tối 
chở “đại ca” về trụ sở chính, vì việc bảo quản và lưu giữ “đại ca” tại trụ sở 
chính đã được luật định. 

“Đại ca dấu” có quyền lực vô cùng lớn, thế mới có chuyện doanh nghiệp 
nào xảy ra tranh chấp trong ban lãnh đạo, ai nắm được “đại ca”, người đó 
nắm thế thượng phong. Có rất nhiều trường hợp giờ nghĩ lại thấy cười ra 
nước mắt. Đó là chuyện có lãnh đạo doanh nghiệp bị bãi nhiệm, ông ta 
bèn “thủ” dấu mang về nhà, thế là doanh nghiệp ngừng hoạt động. Có 
nhiều chuyện rất thật mà như đùa như vậy. 

Quy định về con dấu gây cản trở hoạt động của doanh nghiệp như thế, 
nhưng khi xây dựng Luật Doanh nghiệp năm 2014, đề xuất bỏ con dấu bị 
không ít người phản đối. 

Tôi nhớ nhất một lần sang họp bên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (cơ quan 
thẩm tra Dự thảo Luật Doanh nghiệp), có một đại biểu đứng lên phát biểu 
rất gay gắt trước đề nghị bỏ con dấu và cho rằng, nếu không quy định cụ 
thể về kích thước, hình dạng, nội dung, doanh nghiệp khắc hình con dấu to 
bằng… cái bàn là Liên-xô thì thế nào. 

Ngay lập tức, chị Phạm Thúy Hạnh, Phó vụ trưởng Vụ Pháp luật (Văn 
phòng Chính phủ) đứng lên phát biểu: “Đó là quyền của doanh nghiệp. 
Nhưng chắc chắn khi bỏ tiền ra kinh doanh, người dân muốn làm ăn chân 
chính, chứ không ai bỏ tiền ra chỉ để làm trò hề cho thiên hạ. Điều này đã 
được chứng minh, Luật Doanh nghiệp năm 2005 chỉ cấm đặt tên doanh 
nghiệp mà sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, 
đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc, ngoài ra, doanh nghiệp muốn 
đặt thế nào thì đặt, nhưng suốt 10 năm qua, hàng trăm ngàn doanh nghiệp 
được thành lập, chưa thấy doanh nghiệp nào đặt tên ngớ ngẩn, vô nghĩa, 
khó hiểu, quá dài…, mặc dù không bị cấm”. 

Mặc dù nhiều đại biểu Quốc hội đã thông, nhưng khi thảo luận, vấn đề này 
vẫn tiếp tục nóng. Cuối cùng, Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp năm 
2014, trong đó chỉ quy định, doanh nghiệp có quyền quyết định về hình 
thức, số lượng và nội dung con dấu. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có 



nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh. Việc 
quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ 
công ty. 

Quả thật, lúc đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh phải 
có tài “thuyết khách” hơn người, khi giải thích cách A mà đại biểu chưa 
thông, thì giải thích bằng cách B, nếu vẫn không “thông” thì sử dụng đủ 
mọi dẫn chứng về tác hại của con dấu để thuyết phục. 

Dù vậy, ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp năm 2014, 
trên một tờ báo điện tử có uy tín, một độc giả đã bình luận: “Xã hội sắp 
loạn rồi, vì sắp tới bỏ cả con dấu”. Rõ ràng, để thay đổi tư duy, dù đã được 
chứng minh là không phù hợp, không hề dễ dàng. Và đến Luật Doanh 
nghiệp năm 2020, thì “con dấu” chính thức bị khai tử. 

Luật Doanh nghiệp hiện hành quy định, dấu của doanh nghiệp bao gồm 
dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số. 
Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu 
của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của 
doanh nghiệp. Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của 
Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp ban hành. 

Cũng phải nhắc lại, để được Quốc hội “thông” quy định này, Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cũng vô cùng vất vả trong việc 
“thuyết khách”, giải trình, tiếp thu nhiều lần và với rất nhiều đại biểu Quốc 
hội, vì trước đó, riêng nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phải 
gửi phiếu xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội. 

Luật Doanh nghiệp năm 2020 là phiên bản 4.0 đã hoàn thiện hơn rất nhiều 
so với các phiên bản cũ, nhưng thời gian sẽ tìm ra những khuyết tật, vì 
không có gì là hoàn hảo. Đến lúc đó, nếu may mắn, tôi sẽ được tham gia 
xây dựng Luật Doanh nghiệp phiên bản 5.0, sẽ tiếp bước các bậc tiền bối 
tiếp tục giương cao ngọn cờ tự do kinh doanh. 

Nguồn: https://baodautu.vn/luat-doanh-nghiep-va-ngon-co-quyen-tu-do-
kinh-doanh-d137683.html 

 

5. Quy định mới về giao khu vực biển 
Chính phủ ban hành Nghị định số 11/2021/NĐ-CPquy định việc giao 
các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng 
tài nguyên biển. 



Nghị định trên quy định việc giao 
các khu vực biển nhất định từ 
đường mép nước biển thấp nhất 
trung bình trong nhiều năm ra 
đến hết các vùng biển Việt Nam 
cho tổ chức, cá nhân để khai 
thác, sử dụng tài nguyên biển 
theo văn bản cho phép khai thác, 
sử dụng tài nguyên biển của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định của 
pháp luật. 

Về thời hạn giao khu vực biển, Nghị định quy định đối với dự án đầu tư đã 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hoặc quyết định chủ 
trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận 
đầu tư mà có thời hạn đầu tư trên 30 năm thì thời hạn giao khu vực biển 
được xem xét, quyết định trên 30 năm nhưng không vượt quá thời hạn đầu 
tư ghi trên văn bản chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư, Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (trừ dự án đầu tư 
nuôi trồng thủy sản trên biển). 

Trừ trường hợp trên, thời hạn giao khu vực biển được xem xét, quyết định 
đối với từng trường hợp cụ thể trên cơ sở đơn đề nghị giao khu vực biển, 
dự án đầu tư, thời hạn ghi trên văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng không quá 30 
năm. 

Thời hạn giao khu vực biển có thể được gia hạn nhiều lần nhưng tổng thời 
gian của các lần gia hạn không quá 20 năm. 

Nghị định nêu rõ trường hợp thời hạn giao khu vực biển quy định ở trên đã 
hết, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng khu vực biển thì được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét tiếp tục giao khu vực biển theo 
quy định nếu đáp ứng các điều kiện sau: Văn bản cho phép khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển còn hiệu lực; việc sử dụng khu vực biển vẫn bảo đảm 
phù hợp với quy hoạch theo quy định. 

Thời hạn công nhận khu vực biển cho tổ chức, cá nhân bằng với thời hạn 
còn lại trong quyết định giao đất, hợp đồng cho thuê đất có mặt nước ven 
biển, mặt nước biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp trước 
đó. 

Thời hạn giao khu vực biển để lấn biển được xem xét trên cơ sở kế hoạch 
lấn biển của dự án đầu tư đã được phê duyệt. Tổ chức, cá nhân được giao 

 



khu vực biển để lấn biển thực hiện dự án đầu tư thì được tiếp tục sử dụng 
diện tích đất hình thành sau khi lấn biển theo quy định của pháp luật về đất 
đai. 

Quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển 

Tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển có các quyền sau: Sử dụng khu 
vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo Quyết định giao khu 
vực biển; được xem xét gia hạn, sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực 
biển, trả lại khu vực biển; được sử dụng các thông tin, dữ liệu liên quan 
đến khu vực biển được giao theo quy định của pháp luật; được xem xét bồi 
thường khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi khu vực biển để sử 
dụng phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng 
theo quy định của pháp luật; khiếu nại, khởi kiện khi quyền và lợi ích hợp 
pháp của tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển bị xâm phạm và các 
quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển có nghĩa vụ sau: 

- Sử dụng khu vực biển được giao đúng mục đích, ranh giới, diện tích, độ 
sâu, độ cao, thời hạn được quy định trong Quyết định giao khu vực biển; 
không lấn, chiếm biển; không vi phạm quy hoạch đã được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền phê duyệt; 

- Không được tiến hành hoạt động ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, 
chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia trên biển; 
không gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường biển, hệ sinh thái biển; không làm 
ảnh hưởng, cản trở các hoạt động giao thông trên biển; không cản trở hoạt 
động thanh tra, kiểm tra, điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, khảo sát, 
thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên, môi trường biển và hoạt động hợp 
pháp khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép trong vùng 
biển Việt Nam; 

- Bảo vệ môi trường biển; báo cáo tình hình sử dụng khu vực biển được 
giao định kỳ một năm một lần cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao 
khu vực biển; không cung cấp thông tin về khu vực biển trái quy định của 
pháp luật; 

- Thực hiện nộp tiền sử dụng khu vực biển theo quy định của pháp luật; chỉ 
được sử dụng khu vực biển sau khi đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài 
chính theo quy định; trước khi tiến hành sử dụng khu vực biển phải thông 
báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển để được bàn 
giao khu vực biển trên thực địa; 



- Không được chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao trừ 
trường hợp quy định; 

- Không được khai thác, sử dụng tài nguyên biển ở khu vực biển khi chưa 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển; 

- Chấp hành Quyết định thu hồi khu vực biển đã giao của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền; 

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-
tuong-Chinh-phu/Quy-dinh-moi-ve-giao-khu-vuc-bien/423368.vgp 

 

6. Đất công ích có được cấp sổ đỏ hay không? 
Đất công ích là gì? Cơ sở nào để xác định đất công ích? Đất công ích 
có được cấp sổ đỏ hay không là những vấn đề vẫn được nhiều người 
thắc mắc. 

Đất công ích là gì? 

Theo quy định Luật Đất đai hiện hành, căn cứ vào mục đích sử dụng, đất 
được chia thành 3 nhóm chính bao gồm đất nông nghiệp, đất phi nông 
nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Trong đó, đất công ích (hay đất 5%) là 
quỹ đất nông nghiệp được lấy từ đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm 
hoặc đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ nhu cầu công ích của địa 
phương.  

Về bản chất, đất công ích thực chất là loại đất trước kia do hợp tác xã trích 
% (5%) quỹ đất hợp tác xã hoặc các hộ gia đình, giao cho các hộ nông dân 
được tự chủ phát triển kinh tế theo nhu cầu của hộ gia đình, nhằm phục vụ 
mục đích phát triển kinh tế – xã hội, phục vụ lợi ích của một cộng đồng 
nhất định theo địa phương.  

Thông thường, mỗi đơn vị hành chính sẽ tạo lập một quỹ đất công ích 
phục vụ các sự kiện văn hoá - xã hội của địa phương. 

Cơ sở xác định đất công ích 

Đất nông nghiệp được dùng vào mục đích công ích tại địa phương sẽ 
được xác định dựa trên các cơ sở như: 

- Các công trình công cộng xây dựng tại thị trấn, phường, xã như: công 
trình văn hóa, giáo dục, trạm y tế, khu vui chơi, chợ, nghĩa trang,... hoặc 
các công trình khác theo quy định của UBND cấp tỉnh, thành phố. 



- Đất dùng để bồi thường cho người có đất bị thu hồi để xây dựng các 
công trình phục vụ cộng đồng theo quy định của Nhà nước.  

- Đất dùng để xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương hoặc nhà ở cho 
người có công. 

Đất công ích có được cấp sổ đỏ hay không đến nay vẫn là thắc mắc của 
nhiều người dân. Ảnh: Trần Tuấn 

Đất công ích có được cấp sổ đỏ hay không? 

Căn cứ và quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chính phủ, người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp 
thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn sẽ không được cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất. Đồng nghĩa với việc, đất công ích sẽ không được cấp sổ đỏ. 

Tuy nhiên, sau thời hạn sử dụng đất công ích kết thúc, người dân có thể 
lên UBND cấp xã, phường để làm thủ tục xin phép tiếp tục sử dụng diện 
tích đất này.  

Trong trường hợp diện tích đất hiện không còn thuộc diện tích đất công ích 
và có thể chứng minh đã sử dụng ổn định, lâu dài cũng như không có 
tranh chấp, người dân sẽ được phép làm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất. 

Nguồn: https://laodong.vn/bat-dong-san/dat-cong-ich-co-duoc-cap-so-do-
hay-khong-881030.ldo 



7. Hải Dương khuyến khích người dân sử dụng dịch 
vụ công trực tuyến để phòng COVID-19  
Ngày 16/2, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành công văn số 
515/UBND-VP về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính 
thời kỳ phòng, chống dịch Covid–19. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Tạm dừng hoạt động của Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 
huyện, cấp xã (trừ việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ của 
Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe thuộc Sở Giao thông vận tải và thủ tục 
hành chính của Bảo hiểm xã hội) kể từ ngày 17 tháng 02 năm 2021 đến 
hết ngày 02 tháng 3 năm 2021. 

Đối với những hồ sơ đã tiếp nhận, giải quyết và đến thời hạn trả kết quả 
cho người dân thì chỉ được sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để chuyển 
kết quả đến cho người dân. 

Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp 
tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh 
nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng 
Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương hoặc dịch vụ 
bưu chính công ích để nộp hồ sơ thủ tục hành chính nhằm hạn chế việc 
người dân, doanh nghiệp đi lại, tiếp xúc trực tiếp. 

Tạm dừng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải 
Dương trong bối cảnh dịch COVID-19. 



UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo 
UBND cấp xã tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền trên Đài truyền thanh 
cấp xã để người dân biết, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 
độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương 
hoặc dịch vụ bưu chính công ích thông qua hệ thống Bưu điện để nộp hồ 
sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà. Chỉ nên đi thực 
hiện đối với một số thủ tục hành chính thực sự cần thiết. Hạn chế đi lại 
hoặc tập trung đông người tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết 
hồ sơ. 

Bưu điện tỉnh phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp tuyên truyền, hỗ trợ tiếp nhận, luân 
chuyển hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà thông 
qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Cơ quan truyền thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tích cực tuyên truyền, 
khuyến nghị người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính 
công ích để thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính trong tình hình dịch 
COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay. 

Nguồn: https://ncov.moh.gov.vn/vi/web/guest/-/6851652-10 

 

8. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đăng ký, 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành chức năng, UBND 
các huyện, thị xã, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với 
công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. 

Thời gian qua, công tác quản lý đất đai nói chung và cấp giấy chứng nhận 
cho hộ gia đình, cá nhân tại các địa phương đã có chuyển biến tích cực. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế như: 
kết quả cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh chưa đạt kế hoạch đề ra, hồ 
sơ giải quyết còn trễ hẹn, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về đất 
đai và nguyện vọng của nhân dân. 

Nguyên nhân do một số UBND các cấp, ngành chưa quan tâm thường 
xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc công chức, viên chức, 
nhân viên, bộ phận chuyên môn thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao; 
một số cơ quan, đơn vị thiếu quyết liệt, thiếu sâu sát trong công tác chỉ 
đạo, điều hành, có trường hợp còn tùy tiện trong giải quyết thủ tục hành 
chính về đất đai, để công dân đi lại nhiều lần. 



Ngoài ra, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành liên quan trong công tác 
đăng ký, cấp Giấy chứng nhận thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao; chất 
lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ có 
mặt còn hạn chế… 

Để khắc phục những tồn tại trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên 
quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo 
đối với công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh; phối hợp 
chặt chẽ giữa các cấp, các ngành liên quan khi thực hiện đăng ký, cấp giấy 
chứng nhận đáp ứng nhu cầu của công dân; phấn đấu hoàn thành công 
tác kê khai, đăng ký đất đai bắt buộc đối với người sử dụng đất và người 
được giao đất để quản lý trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác cấp 
giấy chứng nhận tại địa phương; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc 
trong công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, hộ gia đình, cá 
nhân. 

UBND tỉnh giao Sở TN-MT tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho 
các tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước trong 
công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận; rà soát quy trình, thủ tục hành 
chính, quy chế phối hợp liên quan đến cấp giấy chứng nhận; cập nhật các 
quy định mới của pháp luật có liên quan, chỉ đạo của UBND tỉnh về cấp 
giấy chứng nhận; đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và 
tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân dễ dàng nhận diện và tiếp cận minh 
bạch; thực hiện đầy đủ các giải pháp trong công tác đăng ký, cấp giấy 
chứng nhận của hộ gia đình, cá nhân đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Chỉ 
thị 11/CT-UBND ngày 27/7/2020. 

Đối với các huyện, thị xã, thành phố, cần xác định công tác cấp giấy chứng 
nhận là công tác trọng tâm, quan trọng của đảng ủy, chính quyền địa 
phương. Xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận lần đầu 
năm 2021 cho các phòng, ban có liên quan và UBND cấp xã thực hiện. 

Quan tâm công tác tổ chức, đào tạo và xây dựng đội ngũ công chức địa 
chính có chuyên môn ổn định, lâu dài, am hiểu về nghiệp vụ để nắm bắt, 
xác định nguồn gốc sử dụng đất và thời điểm sử dụng đất đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ được giao để tránh sai sót khi thực hiện nhiệm vụ; kịp thời 
giải quyết các vướng mắc, khó khăn thuộc thẩm quyền cấp huyện trong 
quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, công tác kê 
khai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận trên địa bàn. 

Nguồn: http://www.baophuyen.com.vn/82/252370/tang-cuong-lanh-dao-chi-
dao-cong-tac-dang-ky-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat.html 



9. ‘Hàng xóm’ siết chặt kiểm soát, Hải Dương đề nghị 
tạo điều kiện thông thương 
UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương, UBND 
thành phố Hải Phòng, UBND tỉnh Quảng Ninh và UBND các tỉnh, 
thành phố có cửa khẩu tạo điều kiện thông thương hàng hóa. 

 

Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương nêu rõ, thực hiện chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch 
COVID-19 và Bộ Y tế về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống 
dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, ngày 15/2, Tỉnh ủy Hải Dương 
đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU và Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết 
định số 570/QĐ-UBND về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống 
dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh sau Tết Nguyên đán Tân Sửu (trong đó 
thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
trong thời gian 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 16/2/2021 trên phạm vi toàn tỉnh). 
 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương, các doanh nghiệp sản xuất công 
nghiệp, chế biến nông sản thực phẩm… cơ bản đã tổ chức triển khai sản 
xuất, kinh doanh, do vậy nhu cầu vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ nông sản 
thực phẩm, nguyên vật liệu sản xuất, xuất, nhập khẩu hàng hoá trở lại hoạt 
động tăng nhiều sau kỳ nghỉ Tết.  



Đối với nông sản, trên địa bàn tỉnh còn 4.087 ha rau vụ Đông đang đến kỳ 
thu hoạch; Sản lượng khoảng 90.767 tấn, chủ yếu là hành 55.902 tấn 
(80% bảo quản tại nông hộ, 20% chế biến tại tỉnh); cà rốt 26.766 tấn (90% 
xuất khẩu, 10% tiêu thụ nội địa); rau bắp cải, su hào, súp lơ, rau ăn lá các 
loại 8.100 tấn (30% xuất khẩu, 70% tiêu thụ nội địa). 

Tuy nhiên, đã xuất hiện việc các tỉnh, thành phố giáp ranh Hải Dương 
không cho xe hàng của Hải Dương đi qua, kể cả việc sang tải tại các chốt 
giáp ranh.  

Để thực hiện đúng nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTG ngày 28/01/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ (trong đó có chỉ đạo: Bảo đảm vận hành thông suốt 
việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất); UBND tỉnh Hải 
Dương trân trọng đề nghị Bộ Công Thương, UBND thành phố Hải Phòng, 
UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND các tỉnh, thành phố có cửa khẩu quan tâm, 
chỉ đạo các đơn vị có liên quan, các chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh, UBND 
các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tạo điều kiện, cho phép các phương 
tiện, người lái xe, người giao nhận hàng hóa của các doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương được ra, vào các địa phương (đã áp dụng đầy đủ 
các biện pháp phòng dịch theo quy định) để lưu thông hàng hóa, kịp thời 
tiêu thụ và thông quan xuất khẩu theo đúng kế hoạch. 

6 địa phương giáp Hải Dương kiểm soát người đi lại từ vùng dịch thế 
nào? 

 

Hải Phòng: Tạm dừng tiếp nhận các công nhân từ Hải Dương 



Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương cho biết, địa phương này đã công bố giãn 
cách xã hội từ 0 giờ ngày 16/2/2021. Hải Dương này giáp ra với các tỉnh, 
thành phố như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, 
Thái Bình. Các địa phương giáp với Hải Dương đã kiểm soát người dân đi 
lại như thế nào? 

Hải Phòng: Tạm dừng tiếp nhận các công nhân từ tỉnh Hải Dương 

Ngày 15/2, UBND TP. Hải Phòng ra thông báo số 61, trong đó nhấn mạnh: 
Đối với các công nhân làm việc tại các nhà máy tại Hải Phòng về các địa 
phương ăn tết, thành phố sẽ tạm dừng tiếp nhận các công nhân từ tỉnh Hải 
Dương. 

Đối với các địa phương đang có ca dương tính ngoài cộng đồng, thành 
phố chỉ tiếp nhận công nhân khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 bằng 
phương pháp PCR. 

Đối với các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ thành phố, tăng cường công tác 
kiểm soát đối với các công dân từ các địa phương có dịch bệnh đến thành 
phố, đặc biệt các công dân đến từ tỉnh Hải Dương và Hà Nội. Trường hợp 
cần thiết vào thành phố thì bố trí vào cơ sở cách ly tập trung phải trả chi 
phí cách ly. 

Tăng cường bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ tại các đường mòn, lối mở 
trước các chốt kiểm soát ra vào thành phố, đặc biệt là khu vực tiếp giáp 
với tỉnh Hải Dương; xử phạt nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm 
theo quy định. 

Người dân Quảng Ninh đang ở Hải Dương cần ở nguyên tại chỗ 

Ngày 15/2, UBND tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân Quảng Ninh 
đang ở Hải Dương cần ở nguyên tại chỗ để thực hiện nghiêm các biện 
pháp giãn cách toàn xã hội tại đây. 

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị những người hiện đang ở Hải 
Dương tiếp tục ở lại địa phương này để thực hiện giãn cách xã hội toàn 
tỉnh theo quy định, tạm thời không di chuyển về Quảng Ninh thời gian này. 
Đối với những người vẫn đi về Quảng Ninh sẽ phải cách ly y tế tập trung 
theo quy định. 

Những người từ Hải Dương vào Quảng Ninh, những người đến từ tỉnh 
khác đi qua Hải Dương nhưng khai báo không trung thực khi bị phát hiện 
sẽ xử lý nghiêm. 

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị người dân tham gia giám sát, phát 
hiện kịp thời các trường hợp từ Hải Dương vào Quảng Ninh để báo cáo cơ 
quan chức năng có biện pháp xử lý kịp thời. 



Ngay ngày 15/2, hai phụ nữ vi phạm nghiêm trọng về các quy định phòng 
dịch COVID-19 khi thuê thuyền vượt sông từ Hải Dương sang thị xã Đông 
Triều, tỉnh Quảng Ninh chiều tối 15/2 đã bị lực lượng chức năng phát hiện 
và yêu cầu buộc cách ly tự trả tiền đối với 2 phụ nữ này. 

 

Người dân Quảng Ninh đang ở Hải Dương cần ở nguyên tại chỗ 

Ngoài ra, Quảng Ninh cũng có văn bản đề ra các biện pháp: 

Đối với người từ tỉnh ngoài vào Quảng Ninh: Tỉnh bố trí cơ sở cách ly tập 
trung theo hình thức tự trả phí đối với tất cả người đến Quảng Ninh từ toàn 
tỉnh Hải Dương và các ổ dịch tại các tỉnh, thành phố khác trong nước (là 
những khu vực có quyết định phong tỏa hoặc giãn cách xã hội) 

Riêng các phương tiện vận tải hàng hóa đến Quảng Ninh từ các địa bàn 
trên chỉ cho phép mỗi xe có 1 lái xe được phép vào Quảng Ninh khi có đầy 
đủ giấy tờ về nhân thân, hàng hóa, khai báo y tế. 

Cán bộ, nhân viên, người lao động các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh 
trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh về các tỉnh, thành phố khác nghỉ Tết có nhu 
cầu quay lại Quảng Ninh làm việc: Các doanh nghiệp, cơ sở, đơn vị tự bố 
trí phương tiện đón người lao động về cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình 
(quy định này không áp dụng đối với xe đưa đón công nhân hoạt động 
thường xuyên theo tuyến cố định). 



Ngay khi về Quảng Ninh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải chỉ đạo, 
tổ chức cho người lao động xét nghiệm COVID-19. Sau khi có kết quả âm 
tính, người lao động mới được đi làm trở lại. 

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan 
nhà nước: Phải xét nghiệm COVID-19 và chỉ được đi làm trở lại khi có kết 
quả xét nghiệm âm tính. 

Đối với các trường hợp đến Quảng Ninh từ các vùng không có dịch: Khi 
vào Quảng Ninh có giấy chứng nhận xét nghiệm COVID-19 âm tính trong 
thời gian từ 3-7 ngày trước khi vào tỉnh. 

Trường hợp không có giấy xét nghiệm, phải thực hiện tự cách ly và theo 
dõi y tế tại nhà đủ 14 ngày trước khi được phép đi lại, làm việc tại Quảng 
Ninh. 

Đối với người từ Quảng Ninh đi các địa phương khác: Được phép ra khỏi 
tỉnh Quảng Ninh nhưng nếu quay lại phải thực hiện các nội dung quy định 
đối với người tỉnh ngoài vào Quảng Ninh. 

Tại 12 chốt kiểm soát giáp các tỉnh, thành phố: Áp dụng toàn bộ khai báo y 
tế điện tử tại các chốt kiểm soát và với mọi người đi qua các chốt trên địa 
bàn toàn tỉnh. 

Người qua lại các chốt kiểm soát phải xuất trình đủ chứng minh thư nhân 
dân, hoặc thẻ căn cước công dân hay giấy tờ tương đương kèm theo sổ 
hộ khẩu hoặc sổ đăng ký tạm trú (có thể sử dụng bản photo). 

 

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở dốc 
Bưởi, xã Đan Hội (Lục Nam). 



Bắc Giang: Tăng cường chốt chặn các đường mòn lối mở sang Hải 
Dương 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chiều 15/2 về công tác phòng, chống dịch 
COVID-19 trên địa bàn đã cấp tốc tăng cường nhân lực, vật lực chốt chặn 
các khu vực giáp ranh với tỉnh Hải Dương. Trong đó, huyện Lục Nam là 
trọng điểm. 

Trên tuyến quốc lộ 37 thuộc địa bàn thôn Bưởi, xã Đan Hội tiếp giáp với 
tỉnh Hải Dương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Lục 
Nam đã thiết lập một chốt kiểm soát dịch tại dốc Bưởi để cấm tất cả người 
và phương tiện lưu thông qua khu vực này. 

 

Bắc Ninh lập danh sách người về từ Hải Dương. 

Bắc Ninh: Lập danh sách người đi lại từ Hải Dương 

Ngày 14/2, Sở Y tế, Cơ quan thường trực phòng, chống dịch tỉnh Bắc Ninh 
đã ra công văn khẩn gửi các Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 
huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, trước diễn biến phức tạp biến của COVID-19, đặc biệt là sự lây 
nhiễm bệnh trong đồng có liên quan đến huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải 
Dương, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
COVID-19 huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai rà soát, lập danh 
sách những trường hợp từng đến/về từ huyện Cẩm Giàng, tinh Hải Dương 
trong thời gian từ ngày 15.1.2021 đến nay thực hiện khai báo y tế, được 
lấy mẫu thử nghiệm SARS-CoV-2. 



Kiểm soát danh sách gửi về Trung tâm y tế trên địa bàn để điều khiển dịch 
vụ, thực hiện lấy mẫu kiểm tra SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Thái Bình: Lập chốt quân sự kiểm soát người đi lại 

Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn, phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo hoạt động trở lại 7 Tổ công tác liên ngành 
tại 7 khu vực cầu, cửa ngõ vào tỉnh Thái Bình, gồm: Cầu Tân Đệ, cầu 
Nghìn, cầu Hiệp, cầu Thái Hà, cầu Triều Dương, cầu La Tiến, cầu Sông 
Hóa để kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. 

 

Hưng Yên: Xét nghiệm tất cả những người về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương 

Hưng Yên: Xét nghiệm tất cả những người về từ huyện Cẩm Giàng, 
Hải Dương 

Ngày 14/2, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 310/UBND-KGVX 
về việc tổ chức xét nghiệm đối với tất cả người từ huyện Cẩm Giàng (Hải 
Dương) về Hưng Yên từ ngày 15/1/2021. 

Theo đó, Ủy ban nhân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo: Tất cả người từ huyện Cẩm 
Giàng (Hải Dương) về các địa phương trong tỉnh từ ngày 15/1/2021 chủ 
động đến/thông tin với trạm y tế nơi lưu trú hoặc trung tâm y tế cấp huyện 
để được khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2;  



Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện thông điệp 5K, các thông báo tìm 
người của Bộ Y tế và các địa phương liên quan trên cả nước để người dân 
biết, tự giác khai báo và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. 

Rà soát, yêu cầu khai báo y tế và thực hiện ngay việc xét nghiệm SARS-
CoV-2 đối với tất cả đối tượng từ huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) về các 
địa phương trong tỉnh từ ngày 15/1/2021, lấy mẫu xét nghiệm cả người 
sống cùng nhà các đối tượng trên; ngành y tế thực hiện nghiêm công tác 
phòng chống dịch trong bệnh viện, các cơ sở y tế; tổ chức điều tra dịch tễ, 
xét nghiệm SARS-CoV-2 tất cả các trường hợp có triệu chứng viêm phổi 
đến khám bệnh. 

Xử phạt nghiêm các trường hợp không khai báo y tế, không đeo khẩu 
trang và vi phạm quy định phòng, chống dịch khác theo quy định./. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Thi-truong/Hang-xom-siet-chat-kiem-soat-
Hai-Duong-de-nghi-tao-dieu-kien-thong-thuong/423308.vgp 

 

10. Hà Nội: Đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính lĩnh 
vực tài chính 
Đó là kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 
45/KH-UBND ngày 26-2-2020 của UBND thành phố Hà Nội về rà soát, 
đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội 
thuộc lĩnh vực tài chính. 

Năm 2020, lĩnh vực tài chính có tổng số 53 thủ tục hành chính được rà 
soát, trong đó đề xuất đơn giản hóa đối với 12 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 
22,6%. Cấp thành phố có 7 thủ tục hành chính được đề xuất đơn giản hóa. 
Trong đó, thủ tục thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản 
công, sau đơn giản hóa, thời gian giải quyết và trả kết quả là 27 ngày, 
giảm 3 ngày so với quy định. 

Tương tự, thủ tục quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi 
dự án kết thúc, thời gian giải quyết và trả kết quả 27 ngày, giảm 3 ngày so 
với quy định. Thủ tục quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng 
được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án, 
thời gian giải quyết và trả kết quả 27 ngày, giảm 3 ngày so với quy định. 
Thủ tục mua quyển hóa đơn, thời gian giải quyết và trả kết quả 4 ngày, 
giảm 1 ngày so với quy định. Thủ tục mua hóa đơn lẻ, thời gian giải quyết 
và trả kết quả 4 ngày, giảm 1 ngày so với quy định. Thủ tục quyết định tiêu 
hủy tài sản công, thời gian giải quyết và trả kết quả 27 ngày, giảm 3 ngày 
so với quy định. Thủ tục quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị 



hủy hoại, thời gian giải quyết và trả kết quả 27 ngày, giảm 3 ngày so với 
quy định. 

Cấp huyện có 5 thủ tục hành chính được đề xuất đơn giản hóa. Trong đó, 
thủ tục quyết định tiêu hủy tài sản công, sau đơn giản hóa, thời gian giải 
quyết và trả kết quả 27 ngày, giảm 3 ngày so với quy định. Thủ tục quyết 
định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại, thời gian giải quyết 
và trả kết quả 27 ngày, giảm 3 ngày so với quy định. Thủ tục quyết định 
thanh lý tài sản công, thời gian giải quyết và trả kết quả 27 ngày, giảm 3 
ngày so với quy định. Thủ tục mua quyển hóa đơn, thời gian giải quyết và 
trả kết quả 4 ngày, giảm 1 ngày so với quy định. Thủ tục mua hóa đơn lẻ, 
thời gian giải quyết và trả kết quả 4 ngày, giảm 1 ngày so với quy định. 

Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/cai-cach-hanh-chinh/991453/ha-noi-
don-gian-hoa-12-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-tai-chinh 

 

11. Hậu Giang thí điểm trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp huyện 
Trung tâm hành chính công cấp huyện sẽ góp phần giải quyết thủ tục 
hành chính nhanh chóng, thuận tiện và rút ngắn thời gian giải quyết 
so với quy định. 

 



Ngày 18-2, tin từ UBND tỉnh Hậu Giang cho hay ông Đồng Văn Thanh, 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình 
Trung tâm phục vụ hành chính công tại Bộ phận một cửa cấp huyện. 

Theo đó, bốn địa phương sẽ triển khai thí điểm là TP Vị Thanh, TP Ngã 
Bảy, huyện Châu Thành và huyện Châu Thành A. 

 
Bộ phận một cửa TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: BT 

Theo Kế hoạch, người đứng đầu UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu trong năm 
2021, bốn địa phương thí điểm phải đảm bảo tối thiểu 10% số lượng thủ 
tục hành chính được giải quyết theo nguyên tắc “bốn tại chỗ” là tiếp nhận, 
thẩm định, phê duyệt, trả kết quả tại bộ phận một cửa. Đồng thời, xây 
dựng kế hoạch thực hiện tăng dần theo số lượng cụ thể của từng năm. 

Trao đổi với PV PLO, ông Võ Quốc Sử, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành 
A, cho biết huyện đang triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh với 
quyết tâm cao. "Mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công sẽ góp phần 
thực hiện tốt việc cải cách hành chính phục vụ tốt cho người dân" - ông Sử 
thông tin. 

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A, hiện bộ phận một cửa 
của địa phương đã có năm “đầu mối” hành chính, huyện đang làm việc với 
các ngành liên quan để bổ sung thêm bảy đơn vị nữa.  

"Tôi đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng đề án làm sao để tạo 
sự thân thiện, tiện dụng nhất cho bà con khi đến đây liên hệ công việc” – 
ông Sử nói. 

Theo dự kiến, TP Vị Thanh và TP Ngã Bảy sẽ chính thức vận hành trung 
tâm hành chính công trong quý II-2021. Để đảm bảo Kế hoạch hoàn thành 



đúng tiến độ đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang giao các sở ngành tỉnh 
phối hợp, hỗ trợ bốn địa phương trong quá trình triển khai. 

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/hau-giang-thi-diem-trung-tam-phuc-vu-hanh-
chinh-cong-cap-huyen-967838.html 

 

12. Đầu năm mới, Chủ tịch TP.HCM bức xúc 1 vụ ngâm 
hồ sơ 
Thời gian quy định điều chỉnh giấy phép đầu tư trong vòng 10 ngày 
nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư kéo dài 30 ngày khiến Chủ tịch UBND 
TP.HCM bức xúc. 

 

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTBC 

Chiều 18-2, UBND TP.HCM đã hội nghị trực tuyến tổng kết công tác chăm 
lo Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong 
cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TP trong năm nay là cải 
thiện môi trường đầu tư, nêu cao vai trò và trách nhiệm người đứng đầu 
trong tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, xây dựng và triển khai kế hoạch 
cải thiện chỉ số PCI. 

Trong đó, các sở ngành cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải 
cách thủ tục hành chính phục vụ công tác đầu tư, kinh doanh của các 



doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4, 
khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp. 

Từ đó, ông cho biết sẽ xử lý nghiêm các hành vi thiếu trách nhiệm ảnh 
hưởng đến môi trường đầu tư của TP. “Khâu này còn nhiều vấn đề cần 
phải tập trung xử lý, đặc biệt là hồ sơ từ sở này qua sở kia kéo dài rất lâu” 
– ông nói. 

“Sáng nay họp Thường trực UBND TP, tôi đã lưu ý một trường hợp, bây 
giờ trên bàn lại có một trường hợp nữa. Tức là thời gian quy định điều 
chỉnh giấy phép đầu tư trong vòng 10 ngày thôi, nhưng Sở Kế hoạch và 
Đầu tư kéo dài 30 ngày. Theo quy định của luật Đầu tư thì không phải lấy ý 
kiến của các cơ quan liên quan, tuy nhiên Sở Kế hoạch và Đầu tư lại lấy ý 
kiến khiến thủ tục kéo dài. Có những vấn đề vướng mắc không giải quyết 
một lần mà giải quyết từng đoạn, rất là kéo dài” - ông Phong nói. 

Dẫn chứng cụ thể một trường hợp trên ở Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhưng 
ông Phong cho rằng rất nhiều trường hợp như vậy, đã làm ảnh hưởng đến 
môi trường đầu tư của TP. Từ đó, ông yêu cầu các sở ngành, quận huyện 
phải chấm dứt tình trạng này. 

Đặc biệt là ông yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ 
cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; tập trung giải quyết, xử lý công 
việc ngay sau những ngày nghỉ tết. 

“Không được vui tết kéo dài, không tổ chức tân niên sa đà, lãng phí; tạo 
mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, thúc đẩy các hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, không để xảy ra tình trạng người dân và doanh 
nghiệp phải chờ đợi” – ông Phong nói. 

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/dau-nam-moi-chu-tich-tphcm-buc-xuc-1-vu-
ngam-ho-so-967878.html 

 

13. Những trường hợp nào được đổi bằng lái xe máy 
trong năm 2021 
Việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính giúp việc cấp đổi bằng lái 
xe trở nên dễ dàng hơn. Bên dưới là những thủ tục để cấp và đổi lại 
bằng lái xe máy trong trường hợp hư hỏng và bị mất. 

Mục lục 

1. Trường hợp được cấp giấy phép lái xe máy mới 

Các trường hợp được đổi Giấy phép lái xe (GPLX) hay còn gọi là Bằng lái 
xe sẽ rơi vào các trường hợp như: 



 Công dân Việt Nam (VN) có nhu cầu muốn cấp GPLX từ VN sang Quốc tế 
hoặc ngược lại. 

 Đổi bằng lái giấy cũ sang thẻ PET mới khi tới thời hạn. (Theo quy định giấy 
phép lái xe hạng A1 cũ phải đổi sang giấy phép lái xe mẫu mới- thẻ cứng 
PET, đây là một loại thẻ nhựa vừa có độ bền rất cao lại vừa giúp các cơ 
quản có thẩm quyền quản lý dễ dàng hơn. 

 Bị mất bằng lái xe còn hoặc đã mất hồ sơ gốc. 

 Bằng lái xe bị hỏng, biến dạng, không nhìn rõ thông tin trên thẻ.  

 Năm sinh, họ, tên, tên đệm ghi trên Giấy phép lái xe có sai lệch so với năm 
sinh, họ, tên, tên đệm trên giấy chứng minh nhân dân. 

Bằng lái xe Hạng A1: Đây là hạng bằng lái xe cơ bản thấp nhất trong các 
bằng lái xe, được dùng cho người điều khiển xe môtô hai bánh có dung 
tích xy lanh từ 50cm3 đến dưới 175cm3 và người khuyết tật điều khiển xe 
môtô ba bánh dùng cho người khuyết tật. 

Bằng lái xe Hạng A2: Dùng cho người điều khiển xe môtô hai bánh có 
dung tích xy lanh từ 175cm3 trở lên và các loại xe quy định cho giấy phép 
lái xe hạng A1. 

Xem thêm: Cách phân biệt thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông 

2. Quy trình làm thủ tục đổi bằng lái xe máy  

2.1 Những giấy tờ cần chuẩn bị 

 Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu (ghi thông tin và ký tại 
chỗ, không cần xác nhận). 

 Giấy phép lái xe cũ, giấy CMND, CCCD hoặc hộ chiếu còn thời hạn. 

 Hồ sơ thi GPLX gốc (trong trường hợp bị mất bằng làm lại, nếu còn giữ thì 
đem theo).  

2.2 Lệ phí 

Cấp đổi Bằng lái xe theo mẫu mới là 135.000 đồng, theo Thông tư 
188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016. 

Thi lại sát hạch (lý thuyết và thực hành): Theo Thông tư 188/2016/TT-BTC 
về mức thu, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng 
chỉ hoạt động trên phương tiện và lệ phí thi sát hạch lái xe mô tô (hạng xe 
A1, A2, A3, A4) như sau:  

 Sát hạch lý thuyết: 40.000 đồng/lần 

 Sát hạch thực hành: 50.000 đồng/lần. 



2.3 Địa điểm làm việc 

Khi có nhu cầu cấp, đổi lại Giấy phép lái xe do Sở Giao thông vận tải 
TPHCM cấp, hoặc do Sở Giao thông vận tải của các tỉnh, thành phố khác 
cấp, hoặc do Công an, Giấy phép lái xe do ngành Quân đội cấp, thì hãy 
đến địa chỉ: 

 Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Giao thông vận tải nơi đã cấp GPLX.  

 Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở GTVT nơi sinh sống, làm việc. 

Hoặc các trung tâm sát hạch lái xe tại:   

 51/2 đường Thành Thái, P. 14, Q.10. 

 08 đường Nguyễn Ảnh Thủ, P. Trung Mỹ Tây, Q.12. 

 111 đường Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú. 

 937 đường Tạ Quang Bửu, P. 5, Q.8. 

Hầu như giờ làm việc của các điểm tiếp nhận cấp, đổi GPLX sẽ trong thời 
gian hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6, cụ thể: 

 Sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 10 phút. 

 Chiều: từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút. 

Nguồn: https://voh.com.vn/giao-thong/truong-hop-nao-duoc-doi-bang-lai-
xe-may-va-thu-tuc-cu-the-394044.html 

 


