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1. Kiên trì mục tiêu cải cách thủ tục hành chính thuế 
Theo kết quả báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành 
chính 2020 (APCI 2020), do Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành 
chính của Thủ tướng Chính phủ công bố mới đây, nhóm thủ tục hành 
chính thuế tăng 5,5 điểm lên đến 94,7 và chỉ cách 5,3 điểm so với 
thực tiễn tốt nhất (100 điểm). 

Theo đó, nhóm này trở thành nhóm liên tiếp dẫn đầu trong những năm qua 
về cải cách thủ tục hành chính với chi phí tuân thủ trung bình liên tục giảm, 
chỉ còn 3,8 giờ và 11,6 nghìn đồng chi phí trực tiếp cho mỗi thủ tục hành 
chính.  

Qua khảo sát của báo cáo APCI 2020, nhóm này được thực hiện trên 3 thủ 
tục hành chính: Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với doanh 
nghiệp; khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp; khai thuế giá trị gia 
tăng theo phương pháp khấu trừ.  

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế Hà Nội. Ảnh minh họa: TTXVN phát 

Giảm mạnh các chi phí tuân thủ 

Những năm gần đây, ngành Thuế luôn dẫn đầu trong cải cách thủ tục hành 
chính, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện thủ 
tục hành chính, nhằm đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian, tiết kiệm 
chi phí cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục. Tổng cục Thuế cho biết, 



khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành và 100% Chi cục 
Thuế trực thuộc. 99,7% doanh nghiệp đang hoạt động, tham gia sử dụng 
dịch vụ khai thuế điện tử; 99% doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng 
dịch vụ nộp thuế điện tử;  97% doanh nghiệp tham gia, thực hiện thủ tục 
hoàn thuế điện tử.  

Khảo sát qua các năm cho thấy, gánh nặng chi phí tuân thủ của doanh 
nghiệp giảm mạnh. Trong đó, thời gian thực hiện chỉ còn 3,8 giờ (giảm 
19%), với chi phí trực tiếp trung bình không đáng kể, chỉ 11,6 nghìn 
đồng/thủ tục hành chính (giảm 79%). Chi phí trực tiếp trên thực tế chỉ phát 
sinh ở một số trường hợp đặc biệt như thủ tục hoàn thành nghĩa vụ trước 
khi giải thể đối với doanh nghiệp (có doanh nghiệp cho biết chi phí xin sao 
kê, đóng bộ hồ sơ hết 2 triệu đồng). 

Đặc biệt, 100% doanh nghiệp được khảo sát đều khẳng định không phải 
chi trả chi phí không chính thức cho cán bộ cơ quan nhà nước khi thực 
hiện các thủ tục khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, khai thuế giá 
trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và hoàn thành nghĩa vụ trước khi 
giải thể đối với doanh nghiệp. Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trung 
gian trọn gói giảm đáng kể, từ 24% xuống còn 5%. Điều này phù hợp với 
thực tế các doanh nghiệp khảo sát đã có kinh nghiệm và lựa chọn việc tự 
thực hiện thủ tục.  

Đáng ghi nhận, một số vùng, địa phương như: Thái Bình là địa phương có 
thực tiễn tốt nhất về chỉ số thành phần, thời gian thực hiện nhóm thủ tục 
hành chính thuế với trung bình là 0,9 giờ. Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ 
có điểm số tốt nhất  với  thời gian thực hiện ngắn nhất là 1,9 giờ. 

Một điểm khác biệt nữa đáng ghi nhận của nhóm này là sự thay đổi tích 
cực về thời làm việc trực tiếp giữa đoàn kiểm tra của cơ quan thuế và 
doanh nghiệp trong thủ tục hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với 
doanh nghiệp (thuộc về bước họp thẩm định/kiểm tra thực địa). Theo đó, 
chi phí trực tiếp dành cho việc tiếp đón đều giảm đáng kể. 

Báo cáo chỉ ra một số hạn chế trong chi phí tuân thủ: Trong số các bước 
thực hiện thủ tục hành chính thuế, chuẩn bị hồ sơ là bước mất nhiều thời 
gian nhất, doanh nghiệp dành 2,1 giờ, chiếm 54% tổng thời gian thực hiện. 
Các thủ tục hành chính tốn nhiều thời gian nhất có thể kể đến như thủ tục 
hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với doanh nghiệp và thủ tục khai 
quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Cá biệt, một số trường hợp mất 
đến 15 ngày làm việc. Ngoài ra khảo sát cho thấy, 11% số doanh nghiệp 
phải chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ trung bình 2,1 giờ và tối đa là 5 ngày làm 
việc (thuộc thủ tục hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với doanh 
nghiệp). 

Đơn giản hóa và chuẩn hóa quy trình  



Từ những hạn chế trên, báo cáo đã đưa ra khuyến nghị về hai vấn  đề mà 
ngành Thuế cần làm trong thời gian tới. Thứ nhất, nâng cao tính ổn định và 
mức độ hỗ trợ doanh nghiệp, tiếp tục khắc phục tình trạng lỗi hệ thống khi 
thực hiện khai hồ sơ thuế và nộp thuế trên cổng thông tin điện tử của Tổng 
cục Thuế, đặc biệt trong thời điểm cuối tháng hoặc cuối kỳ kế toán (theo 
phản ánh của doanh nghiệp trong khảo sát APCI 2018, 2019). 

Thứ hai, đơn giản hóa và chuẩn hóa quy trình thực hiện thủ tục hoàn thành 
nghĩa vụ trước khi giải thể đối với doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp 
cũng mong muốn khắc phục tình trạng hướng dẫn khác nhau trong quá 
trình thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với doanh 
nghiệp giữa một số địa phương, ví dụ như về thành phần hồ sơ. 

Nghiên cứu các nội dung phản ánh từ doanh nghiệp và phân tích các kết 
quả khảo sát APCI 2020 cho thấy, vẫn còn dư địa cải cách trong nhóm thủ 
tục hành chính thuế, đó là hoàn thiện và nâng cấp hệ thống khai và nộp 
thuế trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, đảm bảo 
khả năng truy cập và sử dụng được thông suốt, tránh trường hợp không 
thể truy cập. Đồng thời, Tổng cục Thuế cần rà soát các bảng, biểu mẫu 
được hỗ trợ trong cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và phần mềm 
hỗ trợ kê khai, để việc thực hiện thủ tục hành chính thuế của doanh nghiệp 
được dễ dàng và thuận tiện hơn. 

Bên cạnh đó, xây dựng các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và rà soát, cải 
cách một số khâu trong việc thực hiện thủ tục hành chính thuế. Đặc biệt 
lưu ý đến thủ tục đối với doanh nghiệp phải rời bỏ thị trường (được dự báo 
sẽ còn tiếp tục tăng lên) như thủ tục hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể. 

Báo cáo cũng cho rằng cần chuẩn hóa quy trình xử lý nội bộ, đảm bảo 
thông tin hướng dẫn thực hiện thủ tục rõ ràng và đầy đủ (bao gồm cả việc 
hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hồ sơ), bố trí công chức tiếp nhận và xử lý hồ 
sơ cần được lưu tâm để đảm bảo việc giải quyết các hồ sơ thực hiện thủ 
tục hành chính thuế theo đúng quy định. 

Danh Lam (TTXVN) 

 Nguồn: https://baotintuc.vn/kinh-te/kien-tri-muc-tieu-cai-cach-thu-tuc-hanh-
chinh-thue-20210324175633298.htm 

 

2. Nhiều thủ tục về căn cước công dân, cư trú sẽ sớm 
được thực hiện online 



 
Người dân ở Hà Nội đi làm thẻ căn cước công dân gắn chíp. 

 Ảnh Hải Nguyễn 

Dự kiến, nhóm dịch vụ: Cấp, cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân (CCCD); 
xác nhận số CMND khi đã được cấp thẻ CCCD sẽ được đưa lên Cổng 
Dịch vụ công quốc gia trong quý II/2021. 

Ngày 24.3, trao đổi với PV Lao Động, LS Nguyễn Danh Huế - (Đoàn Luật 
sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo Quyết định 406/QĐ-TTg về phê duyệt 
Danh mục dịch vụ công (DVC) trực tuyến cần sớm được tích hợp trên 
Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021, sẽ có 11 dịch vụ thuộc nhóm dịch 
vụ công thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công 
dân liên quan đến quản lý dân cư. 

Cụ thể, đó là các nhóm dịch vụ: Cấp, cấp lại, đổi thẻ CCCD (hoàn thành 
trong quý II/2021); Xác nhận số CMND khi đã được cấp thẻ CCCD (hoàn 
thành trong quý II/2021); 

Đăng ký thường trú; Đăng ký tạm trú; Khai báo tạm vắng; Thông báo lưu 
trú (hoàn thành trong quý III/2021); Liên thông đăng ký khai sinh-đăng ký 
thường trú-cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi (hoàn thành trong quý 
III/2021); Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp 
mai táng phí (hoàn thành trong quý III/2021); Cấp hộ chiếu phổ thông; Cấp, 
gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (không gắn chip điện tử) tại 
các cơ quan trong nước (hoàn thành trong quý III/2021); Kết nối, chia sẻ 
thông tin, dữ liệu từ CSDLQG về dân cư để đơn giản hóa TTHC, giấy tờ 
công dân và nâng mức độ dịch vụ từ mức độ 3 lên mức độ 4 đối với các 



DVC trực tuyến thuộc các ngành, lĩnh vực như bảo hiểm xã hội, tư pháp, 
ngoại giao… 

Bên cạnh đó, danh mục mới ban hành có 44 dịch vụ thuộc nhóm dịch vụ 
công trực tuyến thiết yếu theo đánh giá Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử 
của Liên hợp quốc, đó là các dịch vụ như: Gia hạn tạm trú, cấp thị thực 
cho người nước ngoài tại Việt Nam; Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng 
lẻ; Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng; Đăng ký dự thi kỳ thi tốt 
nghiệp trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng; Đăng 
ký tuyển sinh đầu cấp (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ 
thông); Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy; Đổi giấy phép lái xe do 
ngành giao thông vận tải cấp; Kê khai thuế cá nhân; Nộp thuế, lệ phí trước 
bạ (cá nhân, doanh nghiệp); Thanh toán học phí; Thanh toán viện phí… 

Trong danh mục dịch vụ công trực tuyến cần sớm tích hợp, cung cấp trên 
Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021, có 48 dịch vụ mức độ 4. 

Cũng theo Quyết định 406/QĐ-TTg, ngoài những dịch vụ công trực tuyến 
phê duyệt nêu trên, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của bộ, ngành, địa 
phương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Tổng giám đốc Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương phê duyệt danh mục, lộ trình, trách nhiệm của các cơ quan, 
đơn vị trực thuộc trong việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, 
thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý trên Cổng Dịch vụ công Quốc 
gia năm 2021 đảm bảo đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định tại Nghị quyết 01 
ngày 1.1.2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 
2021... 



 



 

Một số dịch vụ công trực tuyến cần sớm được tích hợp lên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia theo Quyết định 406. 

Quyết định 406/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 22.3.2021. 



VƯƠNG TRẦN 

Nguồn: https://laodong.vn/phap-luat/nhieu-thu-tuc-ve-can-cuoc-cong-dan-
cu-tru-se-som-duoc-thuc-hien-online-892247.ldo 

 

3. Thủ tướng yêu cầu các bộ, tỉnh tập trung nguồn lực 
nâng tỷ lệ dịch vụ công mức 3, 4 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung 
nguồn lực nâng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức 
3, 4 và tích hợp cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia bảo đảm 
hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao. 

Chỉ đạo trên là một nội dung trong kết luận của Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử tại 
phiên họp Ủy ban ngày 10/3, vừa được Văn phòng Chính phủ ra thông báo 
hôm nay, 24/3. 

Khai thác, sử dụng trên diện rộng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
từ tháng 7 

Cùng với việc đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, 
trong kết luận phiên họp, người đứng đầu Chính phủ đã yêu cầu các bộ, 
ngành, địa phương tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm để phát 
triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số giai đoạn tới. 

Cụ thể, về thể chế, chiến lược phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, 
Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nghị định về 
bảo vệ dữ liệu cá nhân, trình Chính phủ xem xét ban hành. 

Bộ TT&TT khẩn trương tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ để 
hoàn thiện dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử, trình Chính 
phủ xem xét, ban hành; hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Chiến lược 
phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025 
định hướng đến năm 2030. 



 

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an triển khai hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư, kết nối, chia sẻ, khai thác triệt để dữ liệu để giảm tối 
đa giấy tờ trong xử lý thủ tục hành chính (Ảnh minh họa: Internet) 

Về triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an 
triển khai hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết nối, chia sẻ, khai 
thác triệt để dữ liệu để giảm tối đa giấy tờ trong xử lý thủ tục hành chính, 
đến tháng 7/2021 khai thác, sử dụng chính thức trên diện rộng. 

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia là nhiệm vụ Bộ 
TN&MT được yêu cầu phải tập trung, bảo đảm đến tháng 7/2021 hoàn 
thành kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai theo quy định. 

Các bộ, ngành, địa phương phải chủ động kết nối, chia sẻ, cung cấp 
dữ liệu 

Đối với việc cung cấp DVCTT, các bộ, ngành, địa phương phải đẩy mạnh 
giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tập trung nguồn lực 
nâng tỷ lệ cung cấp DVCTT mức 3, 4 và tích hợp cung cấp trên Cổng Dịch 
vụ công Quốc gia bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu Chính phủ giao tại Nghị 
quyết 01/NQ-CP năm 2021, phục vụ người dân và doanh nghiệp. 



 

Theo đánh giá của Thủ tướng Chính phủ, các DVCTT mức độ cao đã 
được phát triển để phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp, tỷ lệ 

DVCTT mức 4 đạt khoảng 31%. 

Các bộ, ngành, địa phương cũng được yêu cầu phải sử dụng, khai thác 
hiệu quả các dịch vụ cung cấp trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc 
gia; chủ động thực hiện kết nối, chia sẻ, cung cấp dữ liệu của mình cho 
các cơ quan khác theo quy định tại Nghị định 47 năm 2020 và chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ. 

Cùng với đó, đảm bảo 100% các bộ, ngành, địa phương hoàn thành xác 
định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và đề xuất phương án bảo đảm an 
toàn thông tin. 

Đáng chú ý, về triển khai chuyển đổi số, Thủ tướng chỉ đạo rõ, các bộ, 
ngành, địa phương hoàn thành xây dựng, triển khai ngay các chiến lược, 
chương trình, kế hoạch, đề án chuyển đổi số cho giai đoạn mới, quyết tâm 
thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình chuyển đổi số quốc gia. 

Bộ TT&TT tăng cường quản lý, đẩy mạnh triển khai CNTT và viễn thông 
phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số. Các bộ, ngành, địa phương, doanh 
nghiệp, trường học cần tiếp tục duy trì phát triển các hoạt động trực tuyến, 
ứng dụng công nghệ số trong mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội như đã 
được hình thành trong thời gian dịch bệnh Covid-19. 

Doanh nghiệp CNTT đóng góp tích cực vào xây dựng Chính phủ điện tử 



Cũng theo thông báo kết luận phiên họp ngày 10/3 của Ủy ban quốc gia về 
Chính phủ điện tử, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương và đánh 
giá cao nỗ lực của các thành viên Ủy ban, các bộ, ngành, địa phương,  
doanh nghiệp đã tâm huyết, tích cực, chung sức, đồng lòng đóng góp cho 
thành công trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số 
thời gian qua. 

 

Các chỉ tiêu phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2016 - 2020  
(Nguồn ảnh: egov.mic.gov.vn) 

Thủ tướng biểu dương Bộ TT&TT đã thực hiện tốt vai trò đầu mối giúp 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối công tác xây dựng, phát triển 
Chính phủ điện tử, chuyển đổi số; biểu dương, đánh giá cao Văn phòng 
Chính phủ đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong việc xây dựng 
các nền tảng Chính phủ điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều 
hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Thủ tướng cũng ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực, hiệu quả 
của các doanh nghiệp CNTT như VNPT, Viettel, Vietnam Post, FPT, CMC, 
BKAV… trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số quốc 
gia, phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

Nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng Chính phủ điện tử 

Theo đánh giá của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về 
Chính phủ điện tử, với quyết tâm cao, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ cùng sự nỗ lực, chủ động tích cực của các bộ, 
ngành, địa phương, việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử đã đạt 



được nhiều kết quả nổi bật, là điểm sáng nổi bật trong nhiệm kỳ Chính phủ 
vừa qua. Đặc biệt là việc ban hành, triển khai hiệu quả Nghị quyết 17 của 
Chính phủ và thiết lập, kiện toàn thống nhất bộ máy chỉ đạo triển khai xây 
dựng Chính phủ điện tử ở Trung ương là Ủy ban quốc gia về Chính phủ 
điện tử, còn các bộ, ngành, địa phương là Ban chỉ đạo xây dựng Chính 
phủ điện tử, Chính quyền điện tử. Hiện nay, Ủy ban đã được mở rộng 
chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo thêm nội dung về chuyển đổi số, kinh tế số, 
đô thị thông minh. 

M.T 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/thu-tuong-yeu-cau-cac-bo-tinh-
tap-trung-nguon-luc-nang-ty-le-dich-vu-cong-muc-3-4-722169.html 

 

4. Bứt phá trong chính sách quản lý thuế thương mại 
điện tử 
Trao đổi với phóng viên TBTCO, luật sư Lê Thị Hồng Vân - Giám đốc 
Công ty luật TNHH Labor Law cho rằng, dự thảo thông tư hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế số 38 là sự bứt phá về 
chính sách thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại điện tử phát 
triển. 

 

Người nộp thuế hỏi về chính sách thuế đối với hoạt động thương mại điện 
tử tại hội nghị tập huấn do Cục Thuế TP. Hà Nội tổ chức. Ảnh: Nhật Minh. 

PV: Theo dự thảo thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế 
số 38, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài khi không hiện diện ở 
Việt Nam, Bộ Tài chính dự kiến thiết lập cơ chế đăng ký giao dịch điện tử 



và đăng ký thuế lần đầu thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục 
Thuế. Bà đánh giá như thế nào về quy định này? 

- Bà Lê Thị Hồng Vân: Trong thời gian gần đây, Bộ Tài chính đã cho ra 
đời nhiều chính sách có lợi cho các doanh nghiệp trong nước nhằm kích 
thích tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, đối với chính sách mới như đăng ký 
giao dịch điện tử và đăng ký thuế lần đầu thông qua Cổng thông tin điện tử 
của Tổng cục Thuế cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tôi cho rằng, đây là 
một chính sách rất mạnh dạn, bứt phá, tạo điều kiện thuận lợi để thương 
mại điện tử toàn cầu phát triển theo đúng xu thế tất yếu. 

Chính sách này cũng "xóa đi đường biên giới giữa các quốc gia", thể hiện 
sự không phân biệt giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước 
ngoài. 

Đặc biệt hơn, chính sách mới đã phá bỏ định kiến về các thủ tục hành 
chính rườm rà, điều này khiến các nhà đầu tư nước ngoài rất e ngại khi có 
ý định đầu tư vào Việt Nam. 

  

 

 

Việc cho phép đăng 
ký giao dịch điện tử
và đăng ký 
thuế thông qua Cổng 
thông tin điện tử của 
Tổng cục Thuế cho tổ
chức, cá nhân nước 
ngoài là một chính 
sách rất mạnh dạn, 
bứt phá, tạo điều kiện 
thuận lợi để thương 
mại điện tử phát triển. 

 



Trong thời gian vừa qua, cả thế giới hứng 
chịu đại dịch, có rất nhiều các biện pháp 
cách ly đã được áp dụng, rất nhiều thương 
gia, đại diện pháp luật của doanh nghiệp 
nước ngoài về nước mà không quay lại Việt 
Nam, nhưng việc sản xuất, kinh doanh vẫn 
hoạt động, do đó, không thể vì việc không 
thực hiện các nghĩa vụ thuế mà ảnh hưởng 
đến kinh doanh. 

Do vậy, chính sách này thật sự tháo gỡ 
những vướng mắc mà lại không thất thoát 
tiền thuế của Nhà nước. 

PV: Thông tư cũng nêu rõ ngân hàng 
thương mại, tổ chức thanh toán trung gian 
phải có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế 
thay. Trường hợp lệnh chuyển tiền không 
ghi rõ nội dung thanh toán thì ngân hàng 
thương mại, tổ chức trung gian thanh toán có trách nhiệm theo dõi số tiền 
chuyển cho các nhà cung cấp ở nước ngoài và gửi thông tin về Tổng cục 
Thuế. Là luật sư, theo bà quy định này đã đảm bảo chặt chẽ chưa? 

- Bà Lê Thị Hồng Vân: Bản thân tôi là người tư vấn pháp luật cho nhiều 
doanh nghiệp, tôi nhận thấy, quy định này đã đảm bảo các điều kiện cần 
và đủ cho việc thanh toán, cũng như đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp, 
không thất thoát tiền trong việc quản lý, đầu tư và kinh doanh của doanh 
nghiệp. 

Bên cạnh đó, Nhà nước cũng không bị thất thoát tiền thuế do doanh 
nghiệp trốn thuế, bởi lẽ nguồn tiền ra - vào đều được các ngân hàng 
thương mại theo dõi, quản lý chặt chẽ. 

Tuy vậy, để đảm bảo chính sách này được thực hiện một cách hiệu quả, 
minh bạch thì cán bộ ngân hàng, hoặc tổ chức thanh toán trung gian phải 
có sự am hiểu về các quy định pháp luật về thuế, về thanh toán, khấu trừ 
và nộp thuế thay cho doanh nghiệp. 

PV: Dự thảo thông tư cũng quy định trường hợp nhà cung cấp nước ngoài 
không thực hiện kê khai thuế, hoặc có kê khai nhưng không nộp đủ thuế sẽ 
bị tính tiền chậm nộp và xử lý vi phạm hành chính về thuế theo quy định 
của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 125/2020/NĐ-CP. Với mức phạt như 
quy định hiện hành, liệu có đủ răn đe? 

- Bà Lê Thị Hồng Vân: Cũng giống các doanh nghiệp Việt Nam, nếu 
doanh nghiệp nước ngoài vi phạm các quy định về quản lý thuế như: 
không thực hiện kê khai thuế, hoặc có kê khai nhưng không nộp đủ thuế 

 

Ls Lê Thị Hồng Vân 
 
 



thì sẽ bị tính tiền chậm nộp và xử ký vi phạm về thuế theo Luật Quản lý 
thuế và Nghị định số 125/2020/NĐ-CP. 

Quy định này là đúng và cần thiết, bởi lẽ như trên tôi cũng đã nêu, các 
chính sách thuế không “thiên vị” hay phân biệt đó là doanh nghiệp Việt 
Nam hay nước ngoài, không có sự phân biệt đối xử. Do đó, bất kể là 
doanh nghiệp Việt Nam hay nước ngoài vi phạm đều bị xử lý. 

Theo quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP, các hành vi vi phạm như 
trên chỉ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền chưa đến 10 triệu đồng là mức cao 
nhất. 

Nhưng, để nhận xét mức phạt này có đủ răn đe hay không, thì không thể 
đánh giá theo số tiền bị phạt được, bởi vì hầu hết các hành vi vi phạm 
hành chính chỉ bị xử phạt ở cùng một mức độ như nghị định đã nêu, đối 
với hành vi vi phạm hành chính ở những lĩnh vực khác, mức xử phạt cũng 
áp dụng tương tự. Do vậy, không thể áp mức phạt cao hơn mà chỉ mang 
tính răn đe. 

Đối với một doanh nghiệp, việc bị xử phạt vi phạm hành chính lần đầu thật 
sự là điều không mong muốn, do vậy, doanh nghiệp sẽ thận trọng hơn để 
không tiếp tục bị xử phạt. 

Còn đối với doanh nghiệp vi phạm nhiều lần, hoặc vi phạm đến mức bị xử 
lý hình sự, thì các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ vào cuộc xử lý theo quy 
định pháp luật. 

PV: Để quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử một cách hiệu 
quả, ngoài việc hoàn thiện về mặt cơ sở pháp lý, thì điều quan trọng tiếp 
theo là gì, thưa bà? 

- Bà Lê Thị Hồng Vân: Các chính sách pháp luật đang dần hoàn thiện, 
đáp ứng các nhu cầu thực tế và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong 
và ngoài nước hoạt động kinh doanh mà không vấp phải bất kỳ rào cản 
nào. 

Tuy nhiên, để những chính sách pháp luật được áp dụng một cách trơn 
tru, cần có sự hỗ hợ, tuyên truyền sâu sát của các cơ quan chức năng, cơ 
quan truyền thông, báo chí. 

Ngoài ra, cần có sự am hiểu sâu, rộng của các cán bộ quản lý thuế cũng 
như các đối tượng nộp thuế. 

PV: Xin cảm ơn luật sư! 

Nhật Minh 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2021-
03-25/but-pha-trong-chinh-sach-quan-ly-thue-thuong-mai-dien-tu-

101512.aspx 



5. Đà Nẵng: Xin lỗi doanh nghiệp vì thủ tục chậm trễ 
Sở TN-MT TP.Đà Nẵng cho biết, vừa ký các thư xin lỗi doanh nghiệp 
do tiếp nhận hồ sơ đầu vào nhưng lại không đảm bảo đầu ra về mặt 
thời gian. 

 
Chủ tịch Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, sẽ kiểm tra việc phân cấp, phân 

quyền cho cấp quận, huyện theo hướng xử lý công việc hiệu quả nhất.  
ẢNH: S.X 

Ngày 25.3, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức hội thảo về phân cấp quản lý nhà 
nước trên địa bàn TP gắn với thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. 

Phát biểu tại cuộc họp, ông Võ Nguyên Chương, Phó giám đốc Sở TN-MT 
TP.Đà Nẵng cho rằng, cần phải cắt giảm các thủ tục hành chính để đẩy 
nhanh việc xử lý các hồ sơ cho doanh nghiệp. 

Theo ông Chương, UBND TP.Đà Nẵng nên mạnh dạn giao quyền cho 
giám đốc các sở, bởi theo quy định pháp luật, người tham mưu vẫn là 
người chịu trách nhiệm cuối cùng. Từ việc giao quyền này có thể cắt bỏ 
các khâu thủ tục không cần thiết để tránh mất thời gian. 

Lấy ví dụ về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường với kinh phí 
rất nhỏ nhưng hiện này phải trình lên UBND TP phê duyệt, Phó giám đốc 
Sở TN-MT Đà Nẵng cho hay, những hồ sơ này đi qua Sở, lòng vòng rồi 
mới tới Văn phòng UBND TP. 



 
Ông Võ Nguyên Chương, Phó giám đốc Sở TN-MT TP.Đà Nẵng cho biết 

đã ký các thư xin lỗi doanh nghiệp vì chậm trễ trong xử lý các thủ tục 
ẢNH: S.X 

“Trong khi doanh nghiệp tính bằng đơn vị giây thì bộ phận hành chính của 
chúng ta tính theo đơn vị ngày, rồi còn là ngày làm việc hoặc ngày không 
làm việc”, ông Chương nhận định, với cách làm như hiện nay không chỉ 
gây mất thời gian mà hiệu quả không cao. 

Cũng theo ông Chương, Sở TN-MT Đà Nẵng vừa phải ký các thư xin lỗi 
doanh nghiệp do thủ tục chậm trễ. Bởi Sở TN-MT là nơi tiếp nhận đầu vào 
nhưng đầu ra không đảm bảo thời gian nên phải ký đơn xin lỗi. 

Liên quan đến công tác giải tỏa đền bù ở các dự án, UBND H.Hòa Vang đề 
xuất nhằm đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho cấp huyện về việc định mức 
phê duyệt hỗ trợ khó khăn cho các hộ thuộc diện giải tỏa. 

Kết luận hội thảo, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho rằng, 
TP phải làm lại quy định về phân cấp quản lý hiện nay nhiều việc vẫn phải 
xin ý kiến UBND TP. 

Trước đề xuất của UBND H.Hòa Vang và Sở TN-MT TP, Chủ tịch Đà Nẵng 
đã giao Sở TN-MT tổng hợp, đề xuất UBND TP kiểm tra để giải quyết theo 
hướng hiệu quả nhất. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/da-nang-xin-loi-doanh-nghiep-vi-thu-
tuc-cham-tre-1359206.html 

 



6. Cấp căn cước công dân gắn chíp: Hết lòng phục vụ 
nhân dân 
Thời gian này, cả nước đang bước vào giai đoạn cao điểm cấp căn 
cước công dân gắn chíp điện tử cho người dân. Tại nhiều nơi, lực 
lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tổ chức làm 
việc tất cả những ngày trong tuần nhằm đảm bảo mục tiêu đề ra. 

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân 

Tại thành phố Hà Nội, nơi có lượng dân cư đông thứ 2 cả nước, những 
ngày này, rất đông người dân đi đăng ký làm thủ tục cấp căn cước công 
dân gắn chíp điện tử. Đại diện Công an thành phố Hà Nội cho biết, Bộ 
trưởng Bộ Công an đã có yêu cầu đến trước ngày 1/7/2021, cấp 50 triệu 
căn cước công dân gắn chíp đối với các trường hợp đủ điều kiện được 
cấp trên toàn quốc, ưu tiên cấp cho các cá nhân từ 14 tuổi trở lên và người 
thường xuyên thực hiện các giao dịch. 

 

Cán bộ chiến sĩ Công an làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân 
gắn chíp cho người dân. Ảnh: Minh Phương 

Ðặc biệt, 50% số dân cư trú tại 10 tỉnh, thành phố, trong đó có Hà Nội, từ 
14 tuổi trở lên phải được cấp căn cước công dân mới trước ngày 
30/4/2021. Vì vậy, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội, Công 
an các quận, huyện, thị xã đã và đang triển khai rất tích cực việc cấp thẻ 
căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người dân. 



Tại quận Hai Bà Trưng, mỗi ngày đều có hàng trăm lượt người tới xếp 
hàng tại trụ sở của Đội Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội Công 
an quận Hai Bà Trưng để làm thủ tục cấp căn cước công dân. Càng về 
trưa, số lượng người càng tăng lên, nhịp độ làm việc của các cán bộ chiến 
sĩ cũng vì thế mà trở nên khẩn trương hơn. Trung tá Hà Thị Hương Thơm, 
Đội phó Đội Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an quận 
Hai Bà Trưng cho biết: “Quy trình công dân làm thẻ chỉ mất 5 phút/bộ hồ 
sơ, gồm: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin, nhận dạng, lăn tay, chụp 
ảnh. So với trước đây, thủ tục đã được rút ngắn rất nhiều. Thời gian này, 
trung bình mỗi ngày điểm cấp căn cước công dân lưu động tại trụ sở Công 
an quận tiếp nhận và xử lý hơn 450 trường hợp, 3 máy quét vân tay chạy 
hết công suất, để đáp ứng nhu cầu của công dân trên địa bàn quận. Cán 
bộ, chiến sĩ của đơn vị thường xuyên tăng ca đến nửa đêm”. 

Được biết, qua quá trình rà soát, thu thập dữ liệu, hiện trên địa bàn quận 
Hai Bà Trưng có khoảng 200.000 công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa có 
mã định danh cá nhân. Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ chiến sĩ, đến 
thời điểm hiện tại, quận đã tiến hành cấp căn cước công dân cho 34.472 
trường hợp đạt 22% chỉ tiêu đề ra. Quận cũng đang đẩy nhanh tiến độ để 
đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao. 

Ngoài trụ sở, cán bộ, chiến sĩ công an tại các quận, huyện của thành phố 
Hà Nội còn tổ chức làm căn cước công dân bằng hình thức lưu động, mở 
thêm nhiều điểm làm nhằm tiết kiệm thời gian cho người dân. Trung tá 
Hoàng Phú Dũng, Phó Ðội trưởng Cảnh sát Đội Cảnh sát quản lý hành 
chính và trật tự xã hội, Công an quận Ðống Ða cho biết, để đáp ứng đủ số 
lượng người dân tới làm thủ tục cấp căn cước công dân mới, cùng với 2 
ca giờ hành chính, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã bố trí thêm ca tối từ 19h 
– 23h30 tất cả các ngày trong tuần. 

Chị Trần Thúy An, trú ở quận Đống Đa chia sẻ, do chứng minh nhân dân 
cũ vừa hết hạn nên chị xin cơ quan cho nghỉ 2 giờ buổi sáng để đi làm căn 
cước công dân mới. Khi tới nơi làm thủ tục cấp căn cước công dân của 
Công an quận Đống Đa, mọi thủ tục kê khai, lấy dấu vân tay, chụp ảnh đều 
rất nhanh gọn, chỉ mất vài phút chị đã hoàn thành và được cầm giấy hẹn 
chờ ngày lấy thẻ. 

Vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ 

Với số lượng người tới làm căn cước công dân lớn, nhiều cách làm linh 
hoạt, sáng tạo đã được các địa phương triển khai thực hiện nhằm đảm bảo 
sự thuận lợi cho người dân. Cụ thể tại quận Bắc Từ Liêm, theo thống kê, 
có gần 51.000 trường hợp nằm trong diện được cấp căn cước công dân. 
Vì vậy, để kịp tiến độ, bên cạnh kíp trực tại trụ sở, lực lượng Công an quận 
tiếp tục tới các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, trường học hay khu dân cư, 
tổ dân phố trên địa bàn để làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người 



dân. Thời gian phân lịch cấp lưu động từ 2-3 ca mỗi ngày và kéo dài từ 
7h30 đến đêm. Để công dân nắm được lịch, lực lượng công an quận còn 
tuyên truyền bằng xe đạp gắn loa phát thanh tuyên truyền nội dung cấp 
căn cước công dân cụ thể về đối tượng, thời gian, địa điểm và thủ tục, tổ 
chức tuyên truyền trước và trong thời gian diễn ra cấp căn cước công dân 
lưu động tại các phường. Việc đến tận cơ sở thu nhận hồ sơ cấp căn cước 
công dân đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tiết kiệm thời gian 
đi lại và quan trọng nhất là đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo được 
hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân. 

 

Không chỉ tăng cường lực lượng đi tới các địa bàn tập trung dân cư, các 
cán bộ chiến sĩ công an còn phải tạm gác lại công việc gia đình, thường 
xuyên tăng ca, làm việc liên tục đến tận 1, 2h sáng để phục vụ nhu cầu của 
người dân cũng như đảm bảo tiến độ công việc, chỉ tiêu được giao. 
Thượng úy Nguyễn Đỗ Hà Linh, Công an phường Mễ Trì (Nam Từ Liêm), 
cho biết: Thực hiện kế hoạch của Công an Thành phố về việc cấp căn 
cước công dân gắn chíp cho cư dân khu vực Hà Nội nói chung và trên địa 
bàn phường Mễ Trì nói riêng, tính từ 1/3 đến nay, mỗi ngày tại điểm cấp 
căn cước lưu động (Tổ dân phố số 1) phường Mễ Trì đều có rất đông 
người đến làm thủ tục. Trung bình, mỗi ngày cán bộ chiến sĩ tại đây làm 3 
ca tiếp nhận và xử lí trên 300 trường hợp, thời gian làm việc từ 7h30 - 
23h30. Có những hôm người dân tới làm thủ tục đông các cán bộ chiến sĩ 
phải ở lại tới 2-3h sáng để chốt số liệu. Hiện tại quận Nam Từ Liêm đã thu 
nhận được khoảng 28.310 bộ hồ sơ chuyển lên Cục in ấn, trả tới tay công 
dân khoảng 3.900 căn cước công dân gắn chíp. 



“Với 1 kíp làm việc, các cán bộ chiến sĩ công an phải làm việc liên tục 12 
tiếng. Điều này ảnh hưởng khá nhiều tới cá nhân mỗi chiến sĩ, đặc biệt là 
các nữ chiến sĩ, bởi vì hầu hết chiến sĩ trong quận đều còn trẻ, nhiều 
người vừa lập gia đình và có con nhỏ, mỗi lần đi làm việc đều phải gửi con 
cho bố mẹ, người thân trông nom. Vừa rồi ngày 8/3 các nữ chiến sĩ cũng 
không được đón ngày lễ trọn vẹn bên gia đình, vẫn phải làm việc tới 12h 
đêm như bình thường” – Thượng úy Linh chia sẻ. 

Nỗi vất vả lại càng tăng thêm khi số lượng người tới làm thủ tục quá đông 
khiến thời gian chờ đợi cũng trở nên dài hơn, nhiều người dân không giữ 
được bình tĩnh đã có những lời nói, thái độ không hay gây áp lực cho cán 
bộ chiến sĩ. Cùng với đó, việc máy móc gặp trục trặc hỏng hóc trong quá 
trình làm việc hay người dân không mang đầy đủ giấy tờ, giấy khai sinh bị 
khuyết thiếu ngày tháng… cũng khiến cho các chiến sĩ gặp không ít khó 
khăn. Thế nhưng, với tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ, các cán bộ 
chiến sĩ đều cố gắng giữ thái độ làm việc chuyên nghiệp, thân thiện nhất, 
từ đó nhận được những phản hồi tích cực, góp phần gây dựng hình ảnh 
đẹp vì nhân dân phục vụ./. 

Lê Thắm 

Nguồn: https://laodongthudo.vn/cap-can-cuoc-cong-dan-gan-chip-het-long-
phuc-vu-nhan-dan-120619.html 

 
7. Hướng đến đô thị thông minh 
Thực hiện các Nghị quyết của Thành ủy và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 
thành phố Hà Nội, thời gian qua quận Đống Đa đã tăng cường, đẩy mạnh 
công tác quản lý quy hoạch, trật tự và xây dựng đô thị, quản lý đất đai, bảo 
vệ môi trường trên địa bàn. Nhờ đó, công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự 
xây dựng trên địa bàn quận đã có những chuyển biến tích cực, nhiều tuyến 
phố ngày càng gọn gàng và sạch đẹp hơn. 

Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm 

Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, đô thị là một trong 
những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội 
đại biểu Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong 
đó quận tập trung đột phá về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng 
công tác cấp phép xây dựng. 



 

Quận Đống Đa đặt mục tiêu xây dựng bộ mặt đô thị đồng bộ, văn 
minh, hiện đại, thân thiện với môi trường. 

Tiếp tục duy trì tỉ lệ các công trình được cấp giấy phép xây dựng đạt 100%. 
Quận Đống Đa cũng đặt mục tiêu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, 
xử phạt, kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm trật tự xây 
dựng, phấn đấu giảm tỷ lệ các ông trình vi phạm trật tự xây dựng xuống 
còn 3-5%. 

Quận cũng thường xuyên cập nhật, phổ biến công khai, rộng rãi các quy 
định của pháp luật trong các lĩnh vực quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, 
trình tự thủ tục cấp phép xây dựng tại cổng thông tin điện tử của quận, bộ 
phận một cửa để mọi cá nhân, tổ chức biết và thực hiện. Trong đó, nhờ 
đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong cấp phép xây dựng, 
lần lượt các năm 2017, 2019 công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn 
quận đã lần lượt được rút ngắn, giảm từ 15 ngày, xuống 10 và 9 ngày làm 
việc. Đến nay, nhờ tiếp tục đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính, 
thời gian cấp phép được rút ngắn còn 7 ngày làm việc, đồng thời, Ủy ban 
nhân dân quận cũng triển khai thực hiện lấy phiếu ý kiến đánh giá ghi nhận 
sự hài lòng trong công tác cấp giấy phép xây dựng. 

Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn cũng đã được Quận ủy, Ủy 
ban nhân dân quận Đống Đa chỉ đạo, thực hiện quyết liệt. Kết quả, sau khi 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/QU ngày 24/10/2018 của Quận 
ủy, tỉ lệ các công trình vi phạm trật tự xây dựng đã có xu hướng giảm dần. 
Cụ thể, trước khi ban hành Nghị quyết, tỉ lệ vi phạm luôn ở mức trên 10%, 



tuy nhiên sau khi ban hành Nghị Quyết, năm 2019 tỉ lệ vi phạm giảm còn 
8,3%, đến năm 2020 tỉ lệ vi phạm giảm còn 3,7%. Thời gian tới, quận Đống 
Đa sẽ tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ các công trình “siêu mỏng, siêu 
méo” còn tồn đọng trên địa bàn, nhất là không để xảy ra công trình “siêu 
mỏng, siêu méo” trên tuyến đường vành đai 2, khu vực dự án hồ Linh 
Quang. 

Đặc biệt, nếu như trước đây công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn 
quận được thực hiện theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đã được Ủy ban 
nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 32/2000/QĐ-UBND ngày 
3/4/2000, khu vực này vốn có nhiều hộ dân được cấp chứng nhận quyền 
sử dụng đất với mục đất là đất ở nhưng theo quy hoạch chi tiết lại là đất 
quân sự, cây xanh..., dẫn đến giấy phép xây dựng khi được cấp là giấy 
phép có thời hạn và hạn chế về quy mô xây dựng. Đồ án quy hoạch phân 
khu H1-3 sẽ cơ bản cập nhật quy hoạch sát với thực tế sử dụng đất trên 
địa bàn, là cơ sở áp dụng để tháo gỡ khó khăn cho người dân, tạo thuận 
lợi cho công tác quản lý sau cấp phép. 

Để đẩy nhanh tiến trình này, thời gian qua, Quận ủy, Ủy ban nhân dân 
quận Đống Đa đã chủ động phối hợp với Sở Quy hoạch kiến trúc, Viện 
Quy hoạch xây dựng rà soát, góp ý về các đồ án quy hoạch – kiến trúc trên 
địa bàn quận, trong đó đặc biệt chú trọng về quy hoạch phân khu H1-3. Và 
mới đây, ngày 22/4, đồ án quy hoạch phân khu đã được bàn giao về quận, 
đây là cơ sở pháp lý để Ủy ban nhân dân Quận tổ chức lập, phê duyệt quy 
hoạch chi tiết 1/500 trên địa bàn 21 phường cùng các đồ án thiết kế đô thị, 
chỉnh trang các công trình 2 bên mặt đường các tuyến đường phố trên địa 
bàn. 

Hướng đến mục tiêu đô thị thông minh 

Liên tiếp nhiều nhiệm kỳ qua, Quận ủy, Uỷ ban nhân dân quận Đống Đa 
luôn chú trọng xây dựng, phát triển đô thị văn minh, hiện đại gắn liền với 
bảo vệ môi trường cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp. Trên cơ sở phát 
huy những kết quả tích cực đã đạt được, trong năm 2020, quận đã triển 
khai thực hiện 69 dự án đầu tư xây dựng với tổng số vốn trên 415 tỷ đồng; 
91 dự án sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên với trên 202 tỷ đồng. Tỷ lệ 
giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 là gần 354 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 103,5%). 
Quận cũng đã hoàn thành các chỉ tiêu về cấp giấy chứng nhận quyền sở 
hữu nhà và quyền sử dụng đất; hoàn thành khối lượng lớn công tác giải 
phóng mặt bằng; trong đó đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt 
bằng các dự án tuyến đường sắt đô thị Ga S10, S11 (đoạn Nhổn - ga Hà 
Nội). 



 

Đặc biệt, nhằm triển khai có hiệu quả công tác quản lý đô thị theo hướng 
xanh, thông minh, hiện đại, Quận ủy Đống Đa đã nêu 9 nhóm kiến nghị, đề 
xuất đối với Thành phố, mong được quan tâm giải quyết sớm, tạo điều 
kiện thuận lợi cho địa phương phát triển. Đáng chú ý, quận kiến nghị 
Thành phố cho thanh tra những điểm đất hiện không sử dụng, có dấu hiệu 
vi phạm pháp luật đất đai để thu hồi giao cho quận thực hiện các dự án 
xây dựng trường học. Quận cũng kiến nghị Thành phố chỉ đạo các sở, 
ngành đẩy nhanh tiến độ di dời các cơ sở sản xuất không phù hợp với quy 
hoạch và gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn như: Công ty cổ phần Xây 
lắp và Cơ khí cầu đường (số 460, ngõ 88 phố Trần Quý Cáp, phường Văn 
Chương); Công ty cổ phần In khoa học kỹ thuật (số 101A Nguyễn Khuyến, 
phường Văn Miếu); Xí nghiệp in số 1 (số 85 Nguyễn Chí Thanh, phường 
Láng Hạ) và ưu tiên quỹ đất phục vụ cho việc xây dựng trường học, công 
trình phục vụ dân sinh. Thành phố bố trí vốn đưa vào danh mục kế hoạch 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đầu tư xây dựng lại các 
chợ: Ngã Tư Sở, Kim Liên... 

Theo lãnh đạo quận Đống Đa, trong thời gian tới, quận xác định 3 khâu 
công tác đột phá làm hạt nhân, động lực trong việc thực hiện thắng lợi 
công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận. Thứ nhất, tiếp tục tăng 
cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự vào cuộc đồng bộ, quyết 
liệt của cả hệ thống chính trị trong công tác quản lý trật tự xây dựng. Đưa 
công tác quản lý trật tự xây dựng vào chương trình công tác hàng năm, 
hàng quý, định kỳ tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm. Thứ hai tiếp tục duy 
trì, và tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tổ chức giao bàn thường kỳ giữa Ủy 



ban nhân dân Quận, Ủy ban nhân dân 21 phường và các đơn vị phòng 
ban chuyên môn để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, xử lý vi phạm. Thứ ba, 
phát huy mọi nguồn lực; tập trung xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật đô 
thị, hạ tầng xã hội theo phân cấp; tăng cường quản lý đô thị, xây dựng bộ 
mặt đô thị đồng bộ, văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường./. 

Anh Tuấn 

Nguồn: https://laodongthudo.vn/huong-den-do-thi-thong-minh-120625.html 

 

8. Nâng cao năng lực thích ứng cho hợp tác xã trong 
bối cảnh mới 

82,2% số HTX bị giảm doanh thu do tác động của dịch Covid-19. 

Do tác động của đại dịch Covid-19 có 82,2% số HTX bị giảm doanh thu, 
trong đó, có 42,5% số HTX giảm hơn một nửa doanh thu. Lợi nhuận của 
HTX cũng bị sụt giảm đáng kể. Trước thực trạng đó, ngày 24-3, Liên minh 
HTX Việt Nam phối hợp Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ 
chức diễn đàn “Thực trạng tiếp cận chính sách và giải pháp nâng cao năng 
lực thích ứng cho HTX trong bối cảnh mới”. 

82,2% số HTX bị giảm doanh thu do tác động của dịch Covid-19 

Phát biểu khai mạc tại diễn đàn, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh 
Hợp tác xã Việt Nam nhấn mạnh, thời gian qua, biến đổi khí hậu và dịch 
Covid-19 đã tác động tới hoạt động của phần lớn doanh nghiệp, tổ chức 
kinh tế xã hội. Trong đó, có khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã dẫn đến 
tình trạng gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh, gây thiệt hại nghiêm 
trọng đến doanh thu và lợi nhuận. 



Mặc dù Nhà nước, Chính phủ đã có nhiều chính sách không quy định hợp 
tác xã thuộc phạm vi điều chỉnh hoặc thuộc diện điều chỉnh nhưng không ít 
hợp tác xã vẫn gặp nhiều hạn chế trong việc tiếp cận và thụ hưởng. 

Theo báo cáo nghiên cứu “Tác động và ứng phó đại dịch Covid-19 - Thực 
trạng tiếp cận chính sách của khu vực hợp tác xã Việt Nam”, đại dịch 
Covid-19 tác động nghiêm trọng đến HTX, với mức độ đánh giá bình quân 
3,84/5 (5 là mức tác động nghiêm trọng nhất). 

Về lĩnh vực ngành nghề, HTX thuộc lĩnh vực du lịch chịu ảnh hưởng nặng 
nề nhất với mức độ đánh giá nghiêm trọng gần như tuyệt đối (4,83/5); các 
HTX vận tải với mức đánh giá nghiêm trọng ở mức 4,4/5; các HTX nông 
nghiệp ít thiệt hại hơn. 

Về doanh thu và lợi nhuận của HTX bị giảm tiêu cực, 9 tháng đầu năm 
2020 so với cùng kỳ năm 2019 có 82,2% số HTX bị giảm doanh thu. Trong 
đó, có 42,5% số HTX giảm hơn một nửa doanh thu. Lợi nhuận của HTX 
cũng bị sụt giảm đáng kể. 

Tuy nhiên, một số HTX vẫn có doanh thu lớn hơn cùng kỳ năm 2019, hoạt 
động có lãi chiếm 17,8%, chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ và một 
số HTX nông nghiệp…. 

 



Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu 
tại diễn đàn. 

Để có thể thích nghi với những tác động của đại dịch Covid-19, các HTX 
cũng tự tìm những giải pháp nâng cao năng lực chống chịu và giảm thiểu 
thiệt hại từ đại dịch. 

Nghiên cứu ghi nhận 76,8% số HTX tham gia khảo sát đã áp dụng số hóa 
để trao đổi thông tin, tổ chức họp và ra quyết định tập thể; 37,4% HTX sử 
dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, tuyên truyền; 35,6% HTX hỗ trợ 
thành viên, người lao động các phương tiện bảo hộ cá nhân…. 

Để tháo gỡ khó khăn cho HTX trước tác động của đại dịch Covid-19, Nhà 
nước đã ban hành năm chính sách hỗ trợ với tám chính sách cụ thể. Tuy 
nhiên, việc nắm bắt và tiếp cận chính sách của khu vực HTX còn  hạn chế, 
41% số HTX không biết đến chính sách cho HTX vay lãi suất 0% để trả 
lương ngừng việc cho người lao động; 38% số HTX không nắm được 
chính sách giảm giá điện bán lẻ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Nguyên nhân của hạn chế tiếp cận, thụ hưởng chính sách được chỉ ra 
gồm: kênh phối hợp, kết nối giữa cơ quan thực thi, tuyên truyền, hướng 
dẫn HTX về các chính sách chưa được nhịp nhàng, kịp thời. Một số HTX 
đã chủ động làm đơn hỗ trợ gửi cơ quan chức năng và làm hồ sơ thụ 
hưởng nhưng không nhận được phản hồi về kết quả hoặc về lý do tại sao 
hồ sơ bị từ chối. Thủ tục hành chính, hồ sơ phức tạp, qua nhiều cơ quan, 
ban ngành khiến các HTX thấy mất nhiều thời gian mà mức hỗ trợ không 
đáng kể, thậm chí có thể không đủ bù phần chi phí làm hồ sơ thụ hưởng; 
không đủ điều kiện thụ hưởng theo yêu cầu của chính sách. 

Những giải pháp nâng cao năng lực HTX 

Đưa ra đề xuất kiến nghị với cơ quan chức năng, PGS.TS. Phạm Thị Hồng 
Yến cho rằng, trong ngắn hạn, Chính phủ ban hành và xác định rõ hợp tác 
xã là đối tượng được thụ hưởng chính sách. Đồng thời, sửa đổi các quy 
định hiện hành về điều kiện thụ hưởng chính sách với hợp tác xã một cách 
linh hoạt và phù hợp với thực tiễn cũng như chỉ đạo việc thực hiện kịp thời, 
đúng thời điểm là giai đoạn khó khăn và cần thiết với hợp tác xã. 

Về dài hạn, chú trọng các giải pháp và chính sách về hỗ trợ tài chính và 
phát triển chuyên môn, kỹ năng, tay nghề lao động. Các chính sách hỗ trợ 
và thúc đẩy sự phát triển hợp tác xã cần bám sát thực tế và phù hợp với 
đặc điểm riêng, mong muốn thiết thực, thực tế hoạt động, trình độ nắm bắt 
và khả năng thụ hưởng. 

Đặc biệt, việc tuyên truyền và tư vấn chính sách cho hợp tác xã cần được 
đẩy mạnh và không bỏ sót những đối tượng thực sự cần được hỗ trợ; cơ 
chế thực thi các chính sách với hợp tác xã cần đơn giản, rõ ràng, dễ tiếp 
cận và dễ thực hiện. 



 

Toàn cảnh diễn đàn “Thực trạng tiếp cận chính sách và giải pháp nâng cao 
năng lực thích ứng cho HTX trong bối cảnh mới” 

Ông Trần An Định, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình, chia sẻ, 
đa phần hợp tác xã khi thành lập mới chỉ đáp ứng yêu cầu số thành viên 
tối thiếu là bảy, quá trình hoạt động kết nạp thêm thành viên, song đánh 
giá sơ bộ số hợp tác xã quy mô siêu nhỏ (dưới 50 thành viên) chiếm tỷ 
trọng rất lớn, hơn 80%. 

Hơn nữa, đất đai, nhà xưởng của hợp tác xã còn khiêm tốn, đa phần hợp 
tác xã có đất đai tương đương 5-10 lần của hộ cá thể trung bình nên khả 
năng tạo hàng hóa thấp. Chưa kể tình trạng nhiều hợp tác xã, các thành 
viên có quan hệ huyết thống dẫn đến khả năng quy tụ đất đai, nguồn vốn 
từ các hộ cá thể phục vụ sản xuất thấp.... 

Bên cạnh đó, việc sử dụng công nghệ tại các hợp tác xã chủ yếu là công 
nghệ truyền thống, có hàm lượng khoa học thấp. Cùng đó, ruộng đất manh 
mún, bờ lắm, thửa nhiều dẫn đến khó áp dụng cơ giới và tự động hóa 
trong sản xuất, khó quy hoạch hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất. 

Theo ông Trần An Định, để các hợp tác xã thích ứng với biến đổi khí hậu, 
tới đây cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần nâng cao năng lực dự báo, 
cảnh báo, chủ động phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai và dịch bệnh; xây 
dựng và tuyên truyền, phổ biến kịch bản biến đổi khí hậu, thiết lập bản đồ 
các dạng rủi ro thiên tai để có chiến lược, kế hoạch dài hạn ứng phó. 

Thêm vào đó, các tổ chức kinh tế tập thể nâng cao khả năng tiếp cận và 
phân tích thông tin từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm cơ sở lựa 
chọn phương án sản xuất kinh doanh, trọng tâm là ứng dụng công nghệ 
thông tin, lựa chọn công nghệ sản xuất mới. 



Ông Trần An Định khuyến cáo việc lựa chọn cơ cấu, chủng loại giống cây 
trồng, vật nuôi, công nghệ sản xuất thích ứng với xu thể biến đổi khí hậu 
như sử dụng giống chịu hạn, giống kháng bệnh, canh tác luân canh, hạn 
chế sử dụng phân vô cơ, chất kích thích sinh trưởng mà hướng tới nâng 
cao sức khỏe đất và cây trồng thông qua sử dụng phân hữu cơ, sử dụng 
thiên địch trong phòng trừ bệnh. 

Mặt khác, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, nguyên vật liệu đầu vào 
thông qua nông lâm kết hợp, cơ cấu đa canh, chuỗi tuần hoàn thức ăn 
hướng đến hạn chế tối đa chất thải ra môi trường. 

Đặc biệt, các hợp tác xã cần liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ tạo thành 
chuỗi cung ứng. Riêng với sản xuất sản phẩm tươi sống ngắn ngày như 
gia cầm, rau, củ quả cần khuyến cáo không sản xuất tự phát dẫn đến cung 
vượt quá cầu, được mùa rớt giá; nâng cao giá trị sản phẩm bản địa nhất là 
sản phẩm OCOP thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, sản xuất 
theo quy chuẩn, quy trình an toàn dịch bệnh, tiêu chuẩn GAP, định danh 
vùng trồng, chính danh hóa nhà sản xuất. Qua đó, vừa khai thác được lợi 
thế, tiềm năng vùng miền, vừa khai thác được lợi thế thích ứng của cây 
trồng vật nuôi tại địa phương. 

THANH TRÀ 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/nang-cao-nang-luc-thich-
ung-cho-hop-tac-xa-trong-boi-canh-moi-639574/ 

 

9. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh: Ứng dụng công 
nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn 
Năm 2020, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã thường xuyên đẩy mạnh 
việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và hoạt động 
chuyên môn. Văn phòng đã tiếp nhận và chuyển hơn 18.570 văn bản trên 
phần mềm quản lý; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
(được cấp tài khoản) thường xuyên, thực hiện xử lý văn bản trên phần 
mềm quản lý và sử dụng hộp thư điện tử (được cấp) của tỉnh để trao đổi, 
liên hệ với các đơn vị khác trong tỉnh. Ứng dụng triệt để các phần mềm 
công nghệ thông tin trong công tác quản lý và thực hiện chuyên môn. Triển 
khai đưa phần mềm tra cứu thông tin quy hoạch, giá đất lên cổng thông tin 
điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường. Phối hợp với Ban Quản lý dự án 
công nghệ thông tin và đơn vị tư vấn thực hiện nâng cấp phần mềm VILIS 
và liên kết với phần mềm “một cửa” của UBND cấp huyện... Đồng thời, văn 
phòng đã đăng ký áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các 
thủ tục hành chính, duy trì tiếp nhận hồ sơ đo đạc qua hộp thư điện tử, tiến 



tới xây dựng phần mềm tiếp nhận hồ sơ đo đạc trực tuyến tương đương 
với mức độ 3, 4. 

Năm 2021, Văn phòng Đăng ký đất đai đẩy mạnh việc ứng dụng công 
nghệ thông tin trong công tác quản lý và thực hiện chuyên môn, ứng dụng 
triệt để các phần mềm đang quản lý, tổ chức kiểm định máy móc theo định 
kỳ và tham mưu, đề xuất trang bị mới để phục vụ công việc theo thẩm 
quyền được giao. 

PHƯƠNG AN 

Nguồn: http://baobinhduong.vn/van-phong-dang-ky-dat-dai-tinh-ung-dung-
cong-nghe-thong-tin-vao-hoat-dong-chuyen-mon-a243134.html 

 

10. Trong quý I, thành phố Hà Nội đề xuất đơn giản 
hóa 87 thủ tục hành chính 
Ngày 24-3, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 83/BC-UBND về 
công tác cải cách hành chính quý I-2021 của thành phố Hà Nội. 

Từ đầu năm đến nay, thành phố đã đưa vào thực hiện rà soát, đánh giá 
382 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực tài chính, kế hoạch - đầu tư, 
giáo dục - đào tạo… Kết quả, có 87 thủ tục hành chính được đề xuất đơn 
giản hóa, đạt tỷ lệ hơn 22,7%.  

Cũng trong quý I-2021, thành phố Hà Nội đã ban hành các quyết định công 
bố về thủ tục hành chính. Đến nay, thành phố có 1.880 thủ tục hành chính, 
trong đó các sở, cơ quan tương đương sở là 1.506 thủ tục hành chính; cấp 
huyện là 268 thủ tục hành chính; cấp xã là 106 thủ tục hành chính. Số 
lượng hồ sơ tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công thành phố đạt gần 400 
nghìn hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 90%. 

Trong 9 tháng cuối năm 2021, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị 
liên quan triển khai thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp 
tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; công bố, công khai các 
quy định, thủ tục hành chính, trọng tâm là các lĩnh vực: Tài nguyên - môi 
trường, xây dựng - đô thị, lao động - thương binh và xã hội… 

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/994408/trong-quy-i-
thanh-pho-ha-noi-de-xuat-don-gian-hoa-87-thu-tuc-hanh-chinh 


