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1. Hướng dẫn Luật Quản lý thuế: Tránh thêm thủ tục 
không cần thiết 
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định 
chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Nhiều ý kiến cho rằng, việc đưa 
quá nhiều nội dung, lên đến hàng trăm trang vào một thông tư đang gây 
khó cho việc hiểu và thực hiện. Mặt khác, một số quy định cần đơn giản 
hơn theo đúng chủ trương cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ. 

 

Thủ tục về thuế nên được sửa đổi, hoàn thiện theo hướng giảm thủ 
tục hành chính cho doanh nghiệp. Ảnh: Mạnh Hà 

Bà Phạm Thu Trang, Phó Tổng giám đốc tư vấn thuế Công ty Kiểm toán 
Ernst & Young Việt Nam cho rằng, quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng 
(GTGT) trong Dự thảo Thông tư là chưa hợp lý và cần đơn giản hóa. Dự 
thảo Thông tư bổ sung thêm bản sao hợp đồng xuất khẩu, bảng kê hóa 
đơn, chứng từ vào hồ sơ đề nghị hoàn thuế, trong khi việc lập bảng kê hóa 
đơn đã được bỏ khi lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng/quý, giúp doanh 
nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ. Yêu cầu về hồ sơ, tài liệu khi 
hoàn thuế GTGT như vậy là đi ngược với mục tiêu cải cách thủ tục hành 
chính của Chính phủ. 

Thực tế, trong quá trình kiểm tra hoàn thuế, doanh nghiệp có trách nhiệm 
cung cấp những tài liệu này khi cơ quan thuế yêu cầu. Nếu có bất cứ sai 
sót nào trong quá trình hoàn thuế, theo quy định, doanh nghiệp sẽ phải 



nộp bổ sung, bao gồm cả tiền chậm nộp cho số tiền thuế được hoàn không 
đúng quy định. 

Theo đại diện Ernst & Young Việt Nam, bản chất hoàn thuế GTGT là ảnh 
hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp. Do đó, thủ tục đối với hoàn thuế 
GTGT cần được sửa đổi, hoàn thiện theo hướng giảm thủ tục hành chính 
cho doanh nghiệp, giúp quá trình xin hoàn thuế diễn ra nhanh chóng, dễ 
dàng, thuận tiện. Do đó, nên cân nhắc bỏ yêu cầu về hồ sơ chứng từ này 
khi lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT. 

Bên cạnh đó, bà Trang lo ngại, quy định về hoàn thuế trong trường hợp 
doanh nghiệp bị giải thể, đóng cửa, phá sản có thể gây khó khăn cho 
doanh nghiệp. Dự thảo Thông tư quy định, trường hợp doanh nghiệp giải 
thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế chưa khấu trừ hết đề nghị 
hoàn, có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn trả thì nộp hồ sơ đề nghị hoàn 
thuế theo quy định. Tuy nhiên, không dễ thực hiện việc hoàn trả tiền thuế 
nếu không có quy định cụ thể về thời gian tối đa phải hoàn thuế cho doanh 
nghiệp. 

Bà Hà Thị Tường Vy, Phó Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam 
nhận xét: “Dự thảo Thông tư có quá nhiều nội dung, bản thân tôi cũng đọc 
trước quên sau thì không hiểu kế toán của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh 
nghiệp nhỏ và vừa thực hiện thế nào”. 

Vì vậy, bà Vy đề nghị Bộ Tài chính tách thông tư này thành 2 thông tư 
khác nhau, một thông tư quy định cụ thể về kế toán, kê khai thuế và thông 
tư còn lại hướng dẫn chung về quản lý thuế. “Vì trên thực tế có rất nhiều 
doanh nghiệp không nắm chắc được toàn bộ quy định nếu gộp toàn bộ vào 
một văn bản”, bà Vy nói thêm. 

Để cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu khó khăn, phiền hà cho doanh 
nghiệp trong việc tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật, những quy 
định đã được luật hóa thì nghị định hướng dẫn không nhắc lại, kể cả làm 
rõ thêm. Những quy định đã được luật hóa hoặc đã được quy định trong 
nghị định hướng dẫn thì thông tư hướng dẫn không được quy định lại, cho 
dù là cụ thể, chi tiết. 

Bà Lê Thị Duyên Hải, Vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế thuộc Tổng 
cục Thuế cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp trên. Bà Hải nêu quan 
điểm: “Trong thời gian đầu thực hiện quy định, một thông tư chung có thể 
gây khó khăn vì phải tra cứu cả luật, nghị định lẫn thông tư mới thực hiện 
được. Tuy nhiên, Ban soạn thảo Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế 
không thể làm khác được vì theo quy định, những nội dung nào mà Luật 
Quản lý thuế, Nghị định 126/2020/NĐ-CP không giao Bộ Tài chính hướng 
dẫn thì không được ban hành thông tư hướng dẫn riêng. Vì vậy, không có 



cách nào khác là doanh nghiệp đồng thời phải nắm chắc cả luật, nghị định 
và thông tư hướng dẫn”. 

 Nguồn: https://baodauthau.vn/huong-dan-luat-quan-ly-thue-tranh-them-
thu-tuc-khong-can-thiet-post104432.html 

 

2. Đăng ký giao dịch điện tử cho người dưới 18 tuổi 
chưa có chứng minh nhân dân 
Để tiếp tục triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về 
thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đảm bảo đầy 
đủ các quy trình nghiệp vụ về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam vừa ban hành Công văn số 702/BHXH-CNTT về việc bổ sung 
hướng dẫn triển khai giao dịch điện tử đối với cá nhân. 

 
Truy cập và sử dụng ứng dụng VssID - bảo hiểm xã hội số.  

Ảnh: XC/Báo Tin tức 

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, 
thành phố triển khai đăng ký giao dịch điện tử cho cá nhân dưới 18 tuổi 
chưa có chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Việc đăng ký 
này có thể thực hiện theo hai cách: đăng ký thông qua tài khoản của cha 
hoặc mẹ hoặc người giám hộ là người có tài khoản giao dịch điện tử với 
cơ quan Bảo hiểm xã hội và đăng ký trực tiếp trên Cổng Dịch vụ công của 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Bảo hiểm xã hội các địa phương cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai 
đăng ký giao dịch điện tử cho cá nhân; trong đó, Giám đốc Bảo hiểm xã hội 
các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo phân quyền và giao trách nhiệm cho cán 



bộ của các phòng, bộ phận tham gia thực hiện việc xác minh, phê duyệt 
đăng ký giao dịch điện tử đối với cá nhân. Việc tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ 
đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội của cá nhân phải 
theo đúng hướng dẫn và quy định. 

Bảo hiểm xã hội không phê duyệt hồ sơ trên hệ thống khi không có đầy đủ 
thành phần hồ sơ theo quy định; không trả lại hồ sơ đăng ký giao dịch điện 
tử của cá nhân thiếu ảnh chứng minh nhân dân, chân dung và giấy khai 
sinh (đối với cá nhân dưới 18 tuổi). Cơ quan này cũng không bắt buộc 
người dân phải in tờ khai khi đến hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch điện 
tử. 

Để tạo thuận lợi cho người dân khi đến xác minh và phê duyệt hồ sơ mà 
không mang theo tờ khai, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu cán bộ tiếp 
nhận đề nghị người dân cung cấp thông tin số hồ sơ hoặc mã số bảo hiểm 
xã hội trong tin nhắn do cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi sau khi nộp 
hồ sơ đăng ký thành công; đối chiếu, xác minh thông tin, in tờ khai và lấy 
chữ ký của cá nhân đăng ký, phê duyệt, kích hoạt tài khoản và hướng dẫn 
người dân cài đặt, sử dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số. Người dân được 
quyền đến bất kỳ cơ quan Bảo hiểm xã hội nào trong hệ thống ngành Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam để hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch điện tử. 

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc xây dựng Chính phủ điện tử, 
thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cải cách thủ 
tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành 
chính, hướng tới Chính phủ điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Đến 
nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành việc cung cấp các dịch vụ 
công mức độ 4 cho tất các thủ tục hành chính của ngành, đem lại nhiều 
tiện ích cho người dân, doanh nghiệp… Trong thời gian tới Bảo hiểm xã 
hội tiếp tục nỗ lực cùng các bộ, ngành, địa phương xây dựng Chính phủ 
điện tử, cung cấp ngày càng nhiều tiện ích, giúp giảm thời gian, chi phí, 
đem lại sự hài lòng cho các tổ chức và cá nhân khi tham gia giao dịch với 
cơ quan Bảo hiểm xã hội. 

Vân Phương (TTXVN) 

Nguồn: https://baotintuc.vn/xa-hoi/dang-ky-giao-dich-dien-tu-cho-nguoi-
duoi-18-tuoi-chua-co-chung-minh-nhan-dan-20210326121722365.htm 

 

3. Kiểm tra chuyên ngành hàng hóa nhập khẩu: “Một 
cửa” sẽ giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp 
Quyết định 38/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cải cách 
kiểm tra chuyên ngành được ban hành mới đây đang thu hút rất 
nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp. 



 

Cải cách kiểm tra chuyên ngành xuất phát từ lợi ích chính đáng của cộng 
đồng doanh nghiệp. 

Làm rõ hơn những đánh giá và khuyến nghị từ các doanh nghiệp, phóng 
viên TBTCVN đã  phỏng vấn ông Juergen Weber – Chủ tịch Tiểu ban Vận 
tải và Hậu cần của Eurocham (Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt 
Nam), xung quanh vấn đề này. 

PV: Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 38/2021/QĐ-TTg (QĐ 38) phê 
duyệt đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực 
phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”. Ông có bình luận gì về QĐ 38 và 
những cải cách này? 

Ông Juergen Weber: Tiểu ban Vận tải và hậu cần của EuroCham tin rằng 
dự án “Đổi mới mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm 
hàng hóa nhập khẩu”, cùng với 7 cải cách lớn trong kiểm tra chuyên 
ngành, đều bắt nguồn từ mong muốn đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên 
ngành trong hải quan làm thủ tục cho doanh nghiệp (DN), tiết kiệm thời 
gian và chi phí cho DN. Chúng tôi hoan nghênh quyết định này, bởi như 
hiện nay, có quá nhiều bộ, ngành tham gia vào quá trình kiểm tra chất 
lượng và mỗi cơ quan lại có cách quản lý khác nhau. 



Tuy nhiên, cơ quan hải quan có thể đối mặt với 
nhiều khó khăn để xử lý khối lượng công việc thử 
nghiệm không chỉ rất lớn mà còn mang tính thách 
thức đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu. Trong thời 
gian đầu, việc này có thể gây ùn tắc hàng do quy 
trình thủ tục giấy tờ và tạo ra các rào cản không 
mong muốn khác… 

PV: Trong QĐ 38 có một điểm mới đáng lưu ý là: 
“Giao cơ quan hải quan là đầu mối trong kiểm tra 
chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng 
hóa nhập khẩu”. Quan điểm của ông về điểm mới 
này như thế nào?  

Ông Juergen Weber: Chúng tôi ủng hộ việc xúc tiến thương mại và cơ 
chế một cửa, giảm tải kiểm tra kỹ thuật. Với cải cách này, DN chỉ cần đăng 
ký kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm với cơ quan hải quan, 
lựa chọn tổ chức kiểm tra và thông báo với cơ quan hải quan và thông 
quan hàng hóa nếu hàng hóa đủ điều kiện. Tuy nhiên, cơ quan hải quan 
cần cung cấp thêm các hướng dẫn minh bạch, nhằm giúp doanh nghiệp 
hiểu được toàn bộ quy trình làm việc và phối hợp tốt hơn trong thời gian 
tới. 

PV: Theo ông, việc giao cơ quan hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra 
chuyên ngành tại cửa khẩu sẽ tạo những thuận lợi gì cho các doanh 
nghiệp về thời gian và chi phí trong khâu kiểm tra chuyên ngành so với quy 
định cũ? 

Ông Juergen Weber: Theo quan điểm của chúng tôi, quy trình kiểm tra 
chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm theo mô hình mới đơn giản hơn 
so với mô hình hiện tại. Cơ quan hải quan sẽ là đầu mối thực hiện cơ chế 
một cửa, vừa đồng thời làm thủ tục hải quan và thủ tục kiểm tra chất 
lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm. Điều này sẽ giúp giảm thiểu chi phí và 
thời gian cho DN. 

Tuy nhiên, để thực sự tối ưu thời gian và chi phí, quan trọng nhất là phải 
có ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin để đăng ký, thực hiện, chuyển 
đổi phương pháp thử nghiệm và chuyển đổi nền tảng sang đồng bộ hóa 
thông tin. Như đã đề cập ở trên, cần có thêm hướng dẫn từ Tổng cục Hải 
quan để đảm bảo quy trình tốt và tinh gọn hơn. 

PV: Các doanh nghiệp của Eurocham kỳ vọng gì khi QĐ 38 có hiệu lực? 
Theo ông, để việc thực hiện QĐ 38 thực sự hiệu quả thì cần chú ý điều gì? 

Ông Juergen Weber: Với việc QĐ 38 có hiệu lực, chúng tôi mong rằng, 
cơ quan hải quan sẽ thực hiện đúng tinh thần của quyết định để tiết kiệm 

  

Ông Juergen Weber 



thời gian cho DN. Để thực hiện tốt hơn quyết định, chúng tôi xin đề xuất 
một số các kiến nghị sau: 

Hải quan cần áp dụng những đột phá mới đối với đề án cải cách chính 
thức khi các sản phẩm đạt tiêu chuẩn châu Âu, Hoa Kỳ sẽ không cần kiểm 
định chuyên ngành tại Việt Nam. Đây chính là một trong những khó khăn 
cần được cải thiện để dỡ bỏ nhiều hàng rào phi thuế quan, khi Việt Nam 
đang trong thời kỳ thực thi nhiều hiệp định thương mại tự do quan trọng. 

Khi vào giai đoạn bắt đầu triển khai, hải quan cần xây dựng cơ sở thu thập 
dữ liệu từ các cơ quan, bộ chuyên ngành để nắm thông tin DN tuân thủ tốt 
để phân loại kiểm tra chặt, kiểm tra thông thường hay kiểm tra giảm một 
cách phù hợp; tránh gây khó khăn, ách tắc đối với các DN tuân thủ tốt 
trong những năm qua. 

Đồng thời, ngành Hải quan cần hết sức thận trọng triển khai chi tiết hiệu 
quả để đảm bảo thực hiện được đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chất lượng, 
kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. Chẳng hạn như 
xây dựng và nâng cao hệ thống kết nối giữa Hải quan và các cơ quan, tổ 
chức giám định để nhận thông tin qua hệ thống thay vì DN phải nộp lại kết 
quả cho hải quan. Hoặc hệ thống tự động quyết định đối tượng được miễn, 
giảm kiểm tra, DN không phải thực hiện thủ tục đề nghị miễn, giảm kiểm 
tra phải được xây dựng từ cơ sở phù hợp, hiệu quả, minh bạch thông tin. 

Chúng tôi khuyến nghị cơ quan hải quan hỗ trợ, hướng dẫn DN thực 
hiện QĐ 38. Bộ Tài chính phối hợp giữa các bộ xác định cụ thể các mặt 
hàng phải kiểm soát đặc biệt để áp dụng phương pháp kiểm tra và thay đổi 
phương thức kiểm tra phù hợp trong quá trình xây dựng nghị định quy định 
chi tiết quy trình, thủ tục kiểm tra. Bước này cần được thực hiện trước và 
cần tổ chức hội thảo tham vấn trước khi QĐ 38 chính thức được áp dụng. 

PV: Xin cảm ơn ông! 

Cần áp dụng những đột phá mới 

Hải quan cần áp dụng những đột phá mới đối với đề án cải cách 
chính thức khi các sản phẩm đạt tiêu chuẩn châu Âu, Hoa Kỳ sẽ 
không cần kiểm định chuyên ngành tại Việt Nam. Đây chính là 
một trong những khó khăn cần được cải thiện để dỡ bỏ nhiều 
hàng rào phi thuế quan, khi Việt Nam đang trong thời kỳ thực thi 
nhiều hiệp định thương mại tự do quan trọng. 

 Luyện Vũ (thực hiện) 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2021-
03-26/kiem-tra-chuyen-nganh-hang-hoa-nhap-khau-mot-cua-se-giam-chi-

phi-va-thoi-gian-cho-doanh-nghiep-101567.aspx 



4.  'Cần làm chặt việc xử lý sai phạm khi xin cấp phép 
biểu diễn' 
Ngày 25/3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị phổ biến Nghị định số 
144/2020/NĐ - CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt 
động nghệ thuật biểu diễn.  

 

Các đại biểu trong hội nghị. 

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông 
khẳng định, Nghị định số 144/2020/NĐ-CP được xây dựng đạt mục đích 
định hướng phát triển nghệ thuật, phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật, 
tạo mọi điều kiện cho sự tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ để có 
nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật phản ánh chân thật, sinh 
động, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước. 

Nghị định đã thống nhất hệ thống pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý 
cho hoạt động thương mại, đầu tư kinh doanh, đồng thời mở rộng cơ hội 
tiếp cận thị trường nghệ thuật biểu diễn và tiến tới hội nhập nền thương 
mại toàn cầu. 

Theo đó, nghị định 144/2020 so với các văn bản trước đây được điều 
chỉnh để phù hợp hơn với thực tế, thống nhất với chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước, quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế.  

Cụ thể, Nghị định sẽ cắt giảm và đơn giản hoá nhiều thủ tục hành chính để 
tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước; khắc phục vấn đề tác động giới và 
quy định điều kiện bao quát hơn đối với thí sinh dự thi người đẹp, người 



mẫu; quy định cụ thể các trường hợp dừng hoạt động biểu diễn nghệ 
thuật, thu hồi danh hiệu, giải thưởng, huỷ kết quả cuộc thi, liên hoan được 
tổ chức tại Việt Nam; áp dụng biện pháp hậu kiểm đối với hoạt động lưu 
hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật; quy định biện 
pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên hệ 
thống phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử…  

Một điểm được đánh giá là cốt lõi trong nội dung đổi mới của Nghị định 
144 là việc phân cấp trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với 
những hoạt động nghệ thuật biểu diễn tại địa phương đó. 

NSƯT Trần Ly Ly. 

Ngoài ra, nhiều đại biểu cho rằng cần thắt chặt công tác kiểm soát, quản lý 
về nội dung biểu diễn nghệ thuật của các đơn vị. 

Đại diện Sở Văn hoá Hà Nội đồng tình với những sửa đổi mới của Nghị 
định 144/2020. So với trước đây, những thay đổi trong nghị định có nhiều 
ưu điểm, tạo điều kiện hơn cho các nghệ sĩ, các đơn vị biểu diễn nghệ 
thuật. 

Tuy nhiên, ông cũng nêu ý kiến trái chiều về việc đưa các chương trình 
thời trang xếp vào danh sách những hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Đồng 
thời, đại biểu bày tỏ mong muốn quy định sát sao việc hơn về kiểm duyệt 
nội dung trước khi cấp phép: “Thực trạng ngày nay cho thấy chúng ta khó kiểm 
soát được về nội dung biểu diễn, từ trang phục tới bài hát của các ca sĩ. Ví dụ các 
bài hát có lời bằng tiếng Anh chúng ta cần yêu cầu dịch ra tiếng Việt để dễ quản lý 
và kiểm tra nội dung”. 



Hội nghị cũng ghi nhận được thái độ bức xúc của đại diện các cơ quan 
quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật trước tình trạng các đoàn hát tư 
nhân “treo đầu dê, bán thịt chó”. 

Phó giám đốc Sở VH&DL Hà Giang, bà Triệu Thị Tình bộc bạch: “Cần làm 
chặt chẽ việc xử lý sai phạm khi xin cấp phép biểu diễn. Nhiều đoàn nghệ thuật tư 
nhân thường lên xin phép một nội dung, đến lúc trình diễn lại là nội dung hoàn 
toàn khác. Họ quảng cáo với người dân là mời ca sĩ nọ, nghệ sĩ kia rồi đến buổi 
diễn lại viện nhiều lý do cáo lỗi. Nhiều lần như vậy là thành lừa đảo, người dân 
họ phàn nàn rất nhiều”. 

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia đóng góp nhiều ý kiến về nghị định 
mới. Chia sẻ với VietNamNet, Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam 
NSƯT Trần Ly Ly cho biết : “Mặc dù chưa có nhiều thời gian để hiểu về 
nghị định, nhưng qua sự phổ biến từ ban ngành, tôi thấy nghị định mới đã 
nới rộng khung quy định hoạt động cho anh chị em nghệ sĩ, giúp chúng tôi 
được sáng tạo nhiều hơn. Thế nhưng vì những nới rộng quy định nên cũng 
sẽ tồn tại nhiều nguy cơ xấu”. 

Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị phổ biến Nghị định 
số 144/2020/NĐ-CP tại Đà Nẵng vào 7/4 và tại TP.HCM vào 9/4.  

Phương Linh - Mỹ Duyên  

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/di-san-my-thuat-san-khau/se-quy-
dinh-don-gian-cac-thu-tuc-hanh-chinh-trong-nghi-dinh-144-2020-

722442.html 

 

5. Nghị định mới về nghệ thuật biểu diễn: Siết chặt 
hậu kiểm 



 

Nghị định mới quy định chặt chẽ hơn việc thu hồi danh hiệu, giải 
thưởng trong các cuộc thi, liên hoan. 

NSND Nguyễn Quang Vinh, nguyên quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật 
Biểu diễn, khẳng định: Nghị định mới về hoạt động nghệ thuật biểu diễn 
cởi trói nhiều hoạt động quản lý ở lĩnh vực này. 

6 cắt, 4 thêm, 8 điều chỉnh 

Nghị định 144 gồm 5 chương, 31 điều quy định về Hoạt động biểu diễn 
nghệ thuật có hiệu lực từ 1/2/2021. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
(VHTTDL) giao Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD), Vụ Pháp chế, Thanh tra 
Bộ chủ trì hội nghị phổ biến nghị định (NĐ) tại Hà Nội (25/3), Đà Nẵng (7/4) 
và TP.HCM (9/4). 

NSND Nguyễn Quang Vinh phụ trách tổ soạn thảo nêu những điểm nổi bật 
của quy định mới là “cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, tăng 
cường hiệu quả quản lý nhà nước; phân cấp cho cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền ở địa phương; khắc phục vấn đề tác động giới và quy 
định điều kiện bao quát hơn đối với thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu 
(không chỉ dành cho nữ) cũng như quy định quản lý hậu kiểm đối với hoạt 
động nghệ thuật biểu diễn”. 

Bốn điểm mới của NĐ 144: Thứ nhất là tập trung quản lý chuyên ngành về 
hoạt động NTBD và nội dung biểu diễn nghệ thuật được quy định rõ tại 
Điều 2. Thứ hai là xác định lại nội hàm khái niệm “biểu diễn nghệ thuật” và 



“loại hình nghệ thuật biểu diễn”. Thứ ba là phân cấp quản lý theo địa bàn, 
hoạt động nghệ thuật biểu diễn ở đâu sẽ do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền tại địa phương đó quản lý. Điều này đồng nghĩa UBND cấp tỉnh trực 
tiếp hoặc phân định thẩm quyền cho cơ quan chuyên môn trực thuộc. 
Điểm mới thứ tư chính là quy định cụ thể các trường hợp dừng hoạt động, 
thu hồi danh hiệu, giải thưởng, hủy kết quả cuộc thi, liên hoan được tổ 
chức tại Việt Nam. 

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL) khái 
quát NĐ 144 gồm “6 cắt, 4 thêm, 8 điều chỉnh”. Cụ thể cắt giảm thủ tục 
hành chính từ 10 xuống 4: Cắt thẩm quyền của Cục NTBD, cắt giảm quy 
định cấm, cắt quy định về hiệu lực thời gian của giấy phép, cắt quy định về 
số lượng cuộc thi người đẹp, cắt quy định về phổ biến tác phẩm âm nhạc, 
sân khấu. Bên cạnh việc cắt giảm, tổ soạn thảo đưa thêm quy định mới: 
Quản lý NTBD trên môi trường mạng, thêm quyền của các tổ chức, cá 
nhân tham gia biểu diễn, thêm hình thức tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, thêm 
quy định hình thức dừng hoạt động biểu diễn. Các mục điều chỉnh tập 
trung vào quyền, trách nhiệm các chủ thể, phân loại hoạt động, điều chỉnh 
hình thức văn bản từ cấp phép sang cấp văn bản chấp thuận, cơ quan tiếp 
nhận thông báo, quy định chặt chẽ hơn việc thu hồi danh hiệu, giải thưởng, 
hủy kết quả cuộc thi, liên hoan. 

Ðịa phương còn lúng túng 

Nghị định 144 được phần lớn nhà quản lý, nghệ sĩ ghi nhận sự đổi mới về 
tư duy quản lý mới tuy nhiên không ít lúng túng, băn khoăn sau gần hai 
tháng thực thi. Tại Hội nghị ngày 25/3, đại diện Sở VHTTDL Thanh Hóa 
thắc mắc về thủ tục thông báo biểu diễn: Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp 
được cấp phép tại một địa phương khi diễn tỉnh khác có phải đóng thêm 
phí thẩm định hay không. Bà Triệu Thị Tình, Phó Giám đốc Sở VHTTDL 
tỉnh Hà Giang chung băn khoăn trên, đồng thời thêm lo lắng làm sao kiểm 
soát các đoàn biểu diễn đảm bảo nội dung được thẩm định trước đó. Thực 
tế nhiều gánh hát về địa phương “treo đầu dê bán thịt chó” khiến bà con 
bức xúc. 

Ông Nguyễn Văn Trực, Trưởng phòng Quản lý Nghệ thuật, Sở VHTT Hà 
Nội kêu khó do NĐ 144 loại bỏ hẳn phần biểu diễn thời trang: “Chúng tôi 
rất băn khoăn không biết căn cứ cơ sở nào để cấp phép cho chương trình 
biểu diễn thời trang, mà chỉ có quy định cấp phép cho bài hát, bản nhạc 
trong chương trình đó thôi”. Ông cũng đặt câu hỏi về thủ tục tiếp nhận, 
thẩm định chương trình được cấp phép ở địa phương này nhưng lại biểu 
diễn ở địa phương kia. 



Ông Hoàng Minh Thái, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế giải đáp: Chương 
trình được một địa phương cấp phép khi diễn ở địa phương khác thì không 
cần thẩm định lại, bởi địa phương chịu trách nhiệm thẩm định lần đầu. Các 
đơn vị được cấp phép có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung thông báo. 
Đây chính là ý nghĩa của việc tăng phân cấp về địa phương, tăng hậu 
kiểm. 

Về chuyện thời trang, NSND Nguyễn Quang Vinh lí giải: Trình diễn thời 
trang là một loại hình biểu diễn nghệ thuật, cơ quan quản lý hoàn toàn có 
căn cứ để cấp phép. Ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục NTBD nhắc 
đi nhắc lại quy định đơn vị tổ chức biểu diễn toàn quốc cần thực hiện thủ 
tục đề nghị chấp thuận biểu diễn, tuy nhiên địa phương tiếp nhận có quyền 
quyết định nội dung biểu diễn có phù hợp hay không. 

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục NTBD, cho biết: “Việc cấp phép 
được giao cho UBND cấp tỉnh và huyện nhưng không có chuyện giảm 
quyền lực quản lý của Bộ VHTTDL. Quan trọng là hoạt động nghệ thuật 
biểu diễn được tổ chức và quản lý tốt nhất”. 

Nguyên Khánh 

Nguồn: https://tienphong.vn/nghi-dinh-moi-ve-nghe-thuat-bieu-dien-siet-
chat-hau-kiem-post1323147.tpo 

 

6. Từ 1-7: Thu hồi sổ hộ khẩu khi công dân thay đổi 
thông tin 
Từ 1-7, cơ quan đăng ký cư trú sẽ thu hồi sổ hộ khẩu khi công dân có 
thay đổi thông tin về cư trú. 

Bộ Công an vừa giới thiệu một sô nội dung cơ bản và điểm mới của Luật 
cư trú năm 2020. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2021. 

Thay thế sổ hộ khẩu bằng công nghệ hiện đại 

Theo Bộ Công an, khác với Luật hiện hành, Luật Cư trú năm 2020 quy 
định thay thế việc đăng ký, quản lý thường trú từ phương thức thủ công 
bằng sổ giấy sang phương thức quản lý hiện đại bằng công nghệ thông tin. 

Cụ thể, quản lý bằng việc sử dụng mã số định danh cá nhân để truy cập, 
cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thông tin về 
nơi thường trú của mỗi công dân là trường thông tin dữ liệu số được cập 
nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về 
cư trú. 



Việc đổi mới phương thức quản lý theo hướng này giúp công dân không 
cần mang theo các loại giấy tờ có chứa thông tin cá nhân đã thể hiện trên 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cũng như không phải sao y chứng thực 
các loại giấy tờ này khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc tham gia giao 
dịch dân sự mà chỉ cần mang theo thẻ CCCD hoặc cung cấp mã số định 
danh cá nhân cho cơ quan chức năng để thực hiện. 

 
Từ 1-7, cơ quan đăng ký cư trú sẽ thu hồi sổ hộ khẩu khi công dân có thay 

đổi thông tin về cư trú 

Hủy bỏ điều kiện thường trú riêng tại thành phố trực thuộc trung 
ương 

Cũng theo Bộ Công an, qua tổng kết thực tiễn thi hành Luật Cư trú năm 
2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) cho thấy việc thực hiện quy định điều 
kiện riêng về đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương chưa 
thực sự hiệu quả vì chỉ hạn chế được số lượng người đăng ký thường trú 
chứ không hạn chế được việc người dân chuyển đến lao động, học tập, 
sinh sống thực tế tại các đô thị lớn. 

Hơn nữa, việc đặt ra các điều kiện riêng này sẽ làm hạn chế quyền tự do 
cư trú của công dân; tác động đến quyền, lợi ích của một bộ phận công 
dân đang sinh sống, làm việc tại các thành phố lớn chưa đủ điều kiện đăng 
ký thường trú. 



Do vậy, Luật Cư trú năm 2020 đã bỏ các quy định riêng về điều kiện đăng 
ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương (Điều 20), tức là không 
có quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc 
Trung ương; việc đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương là như nhau, không có sự phân biệt và được áp dụng chung, thống 
nhất trên toàn quốc. 

Quy định này nhằm tạo sự bình đẳng trong quản lý cư trú đối với mọi công 
dân; bảo đảm quyền tự do cư trú của công dân theo quy định của Hiến 
pháp năm 2013 và bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của công 
dân đang sinh sống trên địa bàn thành phố trực thuộc Trung ương nhưng 
chưa được đăng ký thường trú mặc dù có chỗ ở hợp pháp. 

Thu hồi sổ hộ khẩu khi công dân thay đổi thông tin 

So với Luật hiện hành, Luật Cư trú năm 2020 đã bỏ toàn bộ các quy định 
về thủ tục cấp đổi sổ hộ khẩu, cấp lại sổ hộ khẩu, cấp giấy chuyển hộ 
khẩu. 

Kể từ ngày Luật này có hiệu lực, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn 
được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy 
định của Luật này cho đến hết ngày 31-12-2022. 

Trường hợp thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khác với thông tin trong 
Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở sữ liệu về cư trú. 

Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến 
thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú 
có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, 
cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật 
này và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. 

TUYẾN PHAN 

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/tu-17-thu-hoi-so-ho-khau-khi-cong-dan-thay-
doi-thong-tin-974804.html 

 
7. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nghị định về định danh 
và xác thực điện tử 
Các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính 
trên môi trường điện tử, tập trung nguồn lực nâng tỷ lệ cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 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 số 01/NQ-CP năm 2021 phục vụ người dân, 
doanh nghiệp. 

Chỉ đạo này đã được Thủ tướng nhấn mạnh trong Thông báo kết luận số 
60/TB-VPCP tại phiên họp của Ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử ngày 
10-3-2021, được Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 24-3-2021. 

 

Cổng dịch vụ công quốc gia tích hợp cung cấp nhiều dịch vụ phục vụ người 
dân, doanh nghiệp. 

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 
các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai để phát triển chính phủ điện 
tử, chính phủ số. 

Về thể chế, chiến lược phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, Thủ 
tướng yêu cầu 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 Thông tin và 
Truyền thông khẩn trương tiếp thu ý kiến 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 2030. 

Bộ Công an cần triển khai hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết 
nối, chia sẻ, khai thác triệt để dữ liệu nhằm 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. Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ 
sở dữ liệu đất đai quốc gia, bảo đảm đến tháng 7-2021 hoàn thành kết nối 
chia sẻ dữ liệu đất đai theo quy định. 

Về triển khai các nền tảng chính phủ điện tử, các bộ, ngành, địa 
phương 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 47/2020/NĐ-CP và chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính phủ. 100% 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. 

Về triển khai chuyển đổi số, 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 Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý, đẩy mạnh triển khai 
công nghệ thông tin, 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 
Covid-19. 

Cũng trong thông báo trên, Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận những kết 
quả đạt được. Trong đó, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 31%, 
một số bộ, ngành, địa phương cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ 
điều kiện lên mức độ 4; Cổng dịch vụ công quốc gia thực hiện thủ tục hành 
chính, dịch vụ công với hơn 2.800 dịch vụ được tích hợp, cung cấp. Hơn 
50% bộ, ngành, địa phương đã xây dựng và bắt đầu triển khai các chương 
trình, đề án, kế hoạch chuyển đổi số; trên 40 nền tảng "Make in Vietnam" 
được ra mắt; cổng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã thu hút hơn 400 
người dùng là doanh nghiệp, hỗ trợ gần 200 doanh nghiệp sử dụng các 
nền tảng chuyển đổi số... 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực này, Thủ tướng cũng nêu rõ một số 
tồn tại, hạn chế cần được khắc phục, như: Xếp hạng về chính phủ điện tử 
theo đánh giá của Liên hợp quốc còn thấp (đứng thứ 6 khu vực ASEAN), 
môi trường pháp lý cho chính phủ điện tử chưa hoàn thiện; một số nghị 
định quan trọng về bảo vệ dữ liệu cá nhân, định danh và xác thực điện tử 
chưa được ban hành; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phát sinh hồ 
sơ trực tuyến còn thấp... 

Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/994449/day-nhanh-tien-do-
xay-dung-nghi-dinh-ve-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu 



8. Đại biểu Quốc hội: ‘Thủ tướng đã truyền cảm hứng 
mạnh mẽ’ 
Đại biểu Quốc hội nhận xét, qua thực tế, Thủ tướng đã nói đi đôi với 
làm. Người đứng đầu Chính phủ đã truyền cảm hứng mạnh mẽ tới 
các địa phương với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 
nhiệm. 

 

Các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ, ngày 25/3. - Ảnh: VGP 

Chiều 25/3, Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung: Dự thảo Báo cáo 
công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; báo cáo công tác nhiệm kỳ 
khóa XIV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban 
của Quốc hội; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch 
nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối 
cao, Kiểm toán Nhà nước. 

Nâng cao hiệu quả trên tất cả các mặt 

Tại tổ Hải Phòng, Lạng Sơn và Gia Lai, đại biểu Nghiêm Vũ Khải (Hải 
Phòng) phát biểu: “Trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, đất 
nước phải chống chọi với dịch COVID-19, tiếp tục phát triển kinh tế-xã hội, 
thực hiện tốt mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Chúng ta phấn khởi 
và tự tin về thành tựu đạt được, chúng ta cân nhắc tất cả thuận lợi, khó 
khăn, thời cơ, thách thức. Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị 
thế và uy tín như ngày nay", là khái quát rất lớn, đánh giá đúng thành tựu 
chúng ta đã đạt được”. 



Theo đại biểu Nghiêm Vũ Khải, trong sự nỗ lực chung có vai trò lãnh đạo 
của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, nỗ lực của cơ quan lập pháp, hành 
pháp, tư pháp và cả hệ thống chính trị. “Trong nhiệm kỳ vừa qua, các đồng 
chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong đó có Thủ tướng Chính phủ, rất tâm 
huyết và nghị lực phi thường”, ông Khải nói. 

Về hoạt động của Quốc hội, đã xây dựng được 73 luật, pháp lệnh, thực 
hiện quyền lập pháp, giám sát tối cao và quyết định vấn đề quan trọng của 
đất nước. Đại biểu Nghiêm Vũ Khải cho rằng cả 3 lĩnh vực đều có đổi mới, 
nâng cao hiệu quả làm việc trên cả tất cả các mặt. 

Trong đó, công tác giám sát toàn diện, giám sát có nội dung đạt được 
nguyện vọng cử tri, giải quyết những tồn tại, bất cập; lựa chọn vấn đề 
trúng, giám sát có hệ thống. 

Khâu chất vấn và trả lời cũng có nhiều đổi mới. Số lượng chất vấn tăng 
lên, nội dung phong phú hơn, năng lực, tinh thần, trách nhiệm, trình độ của 
người được chất vấn được “cọ xát” mạnh hơn, thấy rõ hơn. 

Tuy nhiên, theo đại biểu Nghiêm Vũ Khải, trong nội dung chất vấn cần nêu 
vấn đề sát hơn. “Quốc hội không “lấn sân” Chính phủ mà cố gắng giám sát 
đúng vấn đề. Bên cạnh đó, nhận định, kiến nghị, đề xuất sắp tới cũng cần 
kỹ hơn, rõ ràng hơn, tiếp tục theo dõi với tinh thần phối hợp cao. Khâu đúc 
kết và đánh giá có phần yếu, trong khi điều này vô cùng ý nghĩa, chỉ cần 
mấy trang nhưng biết ngay cần làm gì”, đại biểu nhận định. 

Thực sự kiến tạo, năng động và hoàn toàn vì dân 

Nhận xét về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ, đại 
biểu Dương Quốc Anh, đoàn Gia Lai, nhấn mạnh, hoạt động của Chính 
phủ, Thủ tướng nhiệm kỳ này thực sự kiến tạo, năng động và hoàn toàn vì 
dân. Những đổi mới và con số về tăng trưởng kinh tế, cải cách thủ tục 
hành chính, xử lý những vấn đề cấp bách đã thể hiện rõ điều đó. 

Còn theo đại biểu Nguyễn Lâm Thành (đoàn Lạng Sơn): “Sau khi nghe báo 
cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chính phủ được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
trình bày trước Quốc hội, các đại biểu, cử tri đều đồng tình, ủng hộ và tự 
hào về sự phát triển của đất nước. Sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều 
hành của Quốc hội, Chính phủ đã đưa con tàu Việt Nam vượt qua nhiều 
hải trình bão tố từ dịch bệnh, thiên tai đến các vấn đề địa chính trị toàn 
cầu. COVID-19 là cú sốc rất lớn của thế giới nhưng sự lãnh đạo của Đảng, 
Quốc hội, Chính phủ tạo được sắc diện mới cho Việt Nam. Chúng ta tận 
dụng cơ hội trong hoàn cảnh khó khăn để phát triển. Về toàn diện, nhiệm 
kỳ qua rất thành công”. 



Ông Thành nhấn mạnh dù chịu tác động của đại dịch nhưng Việt Nam vẫn 
trong số ít nước đạt tăng trưởng kinh tế, người dân dân tự hào, hạnh phúc 
và thấy giá trị của cuộc sống an toàn do giữ được sản xuất, sinh hoạt trong 
trạng thái bình thường mới, trong khi hiện nay rất nhiều quốc gia đang phải 
cách ly để ngăn chặn dịch bệnh. 

Bên cạnh đó, Việt Nam dù là nền kinh tế đi sau nhưng bắt kịp xu thế phát 
triển khi xây dựng nền kinh tế số. Bảo vệ môi trường có thay đổi tích cực 
như thông điệp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là không đánh đổi môi 
trường để lấy kinh tế. Cải cách hành chính, thể chế được thực hiện mạnh 
mẽ trong suốt nhiệm kỳ. 

Đại biểu Đinh Duy Vượt (tỉnh Gia Lai) cho rằng, nhiệm kỳ này, Đảng, Quốc 
hội, Chính phủ đã để lại cho nhiệm kỳ sau một nền tảng vững chãi. Ngoài 
những thành tựu về kinh tế-xã hội, niềm tin của doanh nghiệp, người dân - 
là tài sản vô giá - được nâng lên nhờ hành động, kết quả thực hiện nhiệm 
vụ chính trị. 

Ông Đinh Duy Vượt nhận xét, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ 
đạo, điều hành và từng bước khắc phục được những tồn tại. 

“Khi nhậm chức, Thủ tướng thể hiện quyết tâm xây dựng một Chính phủ 
kiến tạo, liêm chính, hành động, kỷ cương. Điểm lại lời nói có đi vào cuộc 
sống hay không thì thấy Thủ tướng đã nói đi đôi với làm. Người đứng đầu 
Chính phủ đã truyền cảm hứng mạnh mẽ tới địa phương với tinh thần dám 
nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, đại biểu Đinh Duy Vượt nói. 

Ông nhận xét thêm, việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng để theo dõi, 
đôn đốc thực hiện nhiệm vụ ở các bộ, ngành đã có tác động tích cực 
không chỉ với một bộ mà nhiều bộ, tới người đứng đầu, lan toả khi các tỉnh, 
thành cũng thực hiện kiểm tra các sở, ngành trong thực hiện công việc 
được giao. 

Đại biểu Bùi Thanh Tùng (đoàn Hải Phòng) khẳng định thành tựu của 
nhiệm kỳ này là rất đáng khâm phục. Vị thế, vai trò, tầm ảnh hưởng của 
Việt Nam rõ ràng được nâng lên đáng kể. 

“Một nhiệm kỳ không hoàn toàn được trải hoa hồng nhưng chúng ta vẫn 
đứng vững và thành công”, ông Tùng chia sẻ. 

“Nếu dự trữ ngoại tệ đầu nhiệm kỳ thấp thì nay đã đạt 100 tỷ USD, nợ 
công từ 64% giảm xuống 55%, giữ lạm phát dưới 4%, xuất khẩu luôn luôn 
rất cao và hiện đang xuất siêu, năm nào cũng đạt và vượt thu ngân sách. 
Quý I năm 2021 tăng thu ngân sách 10% so với cùng kỳ, thể hiện rõ thành 



công trong điều hành, quản lý và vận hành cả hệ thống trong xây dựng 
kinh tế của đất nước”, theo đại biểu Bùi Thanh Tùng. 

Là Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng, 
ông Bùi Thanh Tùng bày tỏ ấn tượng khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc dù rất bận rộn nhưng luôn tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc 
cử tri, nắm được tâm tư, nguyện vọng nhân dân để chỉ đạo xử lý kịp thời. 

“Người đứng đầu Chính phủ luôn có mặt ở những sự kiện quan trọng cần 
tháo gỡ vướng mắc. Các Phó Thủ tướng cũng thể hiện sự hành động 
quyết liệt, qua đó có nhiều quyết sách, sáng kiến mới trong nhiệm kỳ”, đại 
biểu Bùi Thanh Tùng phát biểu. 

Nhật Nam 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/thoi-su/dai-bieu-quoc-hoi-thu-tuong-da-
truyen-cam-hung-manh-me/426825.vgp  

 
9. BHXH tỉnh: Đẩy mạnh cải cách TTHC 
Cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin 
(CNTT) được BHXH tỉnh triển khai toàn diện, hiệu quả trong thời gian 
qua, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu người dân và cộng đồng doanh 
nghiệp. Từng bước thích ứng với phương thức chuyển đổi số toàn 
ngành, góp phần xây dựng ngành BHXH tỉnh tiến lên chuyên nghiệp 
hiện đại, thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội của tỉnh theo 
hướng bền vững. 



 

Người dân đến giải quyết thủ tục liên quan chính sách BHXH, BHYT 
tại Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long. 

Tại Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long, mỗi ngày có hàng trăm 
trường hợp đến làm hồ sơ, thủ tục liên quan đến chính sách về BHXH, 
BHYT, BHTN. Ông Nguyễn Văn Hùng, 56 tuổi, ở phường Hà Khẩu (TP Hạ 
Long) đến làm lại thẻ BHYT do ngày sinh ghi trên thẻ BHYT và chứng minh 
thư nhân dân không khớp với nhau. Ông Hùng cho biết: Tôi sang đây để 
làm thủ tục sửa lại thông tin trên thẻ BHYT khớp với chứng minh nhân dân. 
Được cán bộ BHXH tỉnh hướng dẫn tôi chỉ mất thời gian 5 phút đã giải 
quyết xong và hẹn hôm sau sang nhận thẻ BHYT mới. 

Được biết từ năm 2017, BHXH tỉnh đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 
tại Trung tâm hành chính công tại 13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 
Và là một trong những địa phương, triển khai sớm phương thức giao dịch 
điện tử trên toàn hệ thống của ngành từ năm 2015. Để thực hiện điều này, 
BHXH tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tất cả quy trình nghiệp vụ 
của ngành, đảm bảo an toàn dữ liệu, tăng mức độ chính xác, giảm tối đa 
công đoạn thực hiện. 

Đơn cử, Công ty CP Quản lý cầu đường bộ 2 Quảng Ninh (huyện Tiên 
Yên), trước đây do đặc thù công việc phân tán theo các công trình nên 
công tác giải quyết thủ tục liên quan chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho 
gần 100 công nhân lao động, Công ty gặp rất nhiều khó khăn. 



 

Ông Nguyễn Văn Hùng, ở phường Hà Khẩu (TP Hạ Long) đến 
Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long làm thủ tục thay đổi 

thông tin trên thẻ BHYT. 

Năm 2016, Công ty chuyển sang thực hiện giao dịch điện tử, toàn bộ hồ sơ 
thủ tục được doanh nghiệp thực hiện hoàn toàn qua mạng. Điều này đã 
làm thay đổi công việc của cán bộ trực tiếp phụ trách, chỉ ngồi tại nơi làm 
việc, vào phần mềm và gửi thông tin cần thiết, chờ nhận phản hồi từ cơ 
quan BHXH, thay vì cứ phải đi lại nhiều lần như trước đây. 

Từ tháng 9/2020, BHXH tỉnh đã triển khai phương thức giao dịch điện tử 
đối với cá nhân. Trong đó, cá nhân có thể sử dụng phương thức giao dịch 
điện tử để cấp lại thẻ do hỏng, mất... Mỗi cá nhân sau khi đăng ký, được 
cấp một tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH theo quy định. 

Ngày 16/11/2020, BHXH Việt Nam chính thức công bố và đưa vào sử 
dụng ứng dụng VssID - BHXH số trên phạm vi cả nước. Việc sử dụng ứng 
dụng VssID sẽ tích hợp tiện ích sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử thay thế cho 
sổ và thẻ giấy; cho dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trong 
lĩnh vực BHXH. 

Để triển khai hiệu quả VssID, ngày 25/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành 
Công văn số 8087/UBND-VX2 về việc cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số 
trên điện thoại thông minh. Qua 4 tháng triển khai (từ tháng 11/2020- 
3/2021) Quảng Ninh là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về 
cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số chiếm 15% cả nước. 



 

Cán bộ BHXH huyện Tiên Yên hướng dẫn người lao động cài 
đặt ứng dụng VssID - BHXH số trên điện thoại thông minh. 

Thực hiện Quyết định số 222/QĐ-BHXH, ngày 25/2/2021 của BHXH Việt 
Nam về việc chính thức bãi bỏ 2 thủ tục gồm: Hoàn trả tiền đã đóng đối với 
người tham gia BHXH tự nguyện, người có 2 sổ BHXH trở lên có thời gian 
tham gia BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, 
người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; và thủ 
tục khám, chữa bệnh BHYT. 

Từ 27 rút xuống còn 25 thủ tục, trong đó, có 22 thủ tục được thực hiện dịch 
vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4. Điều này góp phần tăng hiệu quả 
trong cải cách TTHC theo hướng tinh gọn, hiệu quả đáp ứng công tác 
chuyển đổi số toàn ngành. 

Ông Lê Đình Tuấn, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, cho biết: Cải cách TTHC 
dựa trên nền tảng CNTT xây dựng phần mềm dữ liệu của BHXH quốc gia, 
góp phần chuyển đổi số của ngành nhanh gọn, tiện lợi; hiện BHXH tỉnh 
đang đẩy mạnh hơn nữa về giao dịch điện tử, mục tiêu có 100% đơn vị, 
doanh nghiệp của tỉnh tham gia. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục bổ sung tính 
năng BHXH số - VssID đạt hiệu quả cao nhất. 

Dương Trường 

Nguồn: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202103/bhxh-tinh-day-manh-
cai-cach-tthc-2526506/ 

 



10. Quảng Nam lập tổng đài tiếp nhận phản ánh sách 
nhiễu, phiền hà 

 

 

Tổng đài 1022 tiếp nhận phản ánh nhiều mặt của người dân, doanh 
nghiệp, trong đó có các hành vi chậm trễ, sách nhiễu gây phiền hà 
của cơ quan, công chức, viên chức. 

Ngày 25-3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã ký quyết định ban hành đề án thí điểm thành 
lập tổng đài dịch vụ công 1022 tỉnh này. 

Theo đề án, tổng đài có chức năng tiếp nhận, xử lý và trả lời thông tin của 
người dân, doanh nghiệp liên quan đến quá trình giải quyết thủ tục hành 
chính như cách thức nộp và nhận kết quả giải quyết, hồ sơ; tra cứu xử lý 
hồ sơ; góp ý về thủ tục hành chính… 

Cùng với đó, tổng đài nhận phản ánh sự vướng mắc, không phù hợp, đồng 
bộ, thống nhất quy định, thủ tục hành chính so với thực tế; các hành vi 
chậm trễ, sách nhiễu gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không 
đúng quy định của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức 

Ngoài ra, tổng đài 1022 cũng tiếp nhận, xử lý các vấn đề kinh tế - xã hội; 
khắc phục sự cố hạ tầng trong lĩnh vực giao thông, cấp thoát nước, cây 
xanh; thông tin liên quan đến thương mại; chất lượng vật tư nông nghiệp 
và vi phạm xây dựng, đất đai… 



Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 là hệ thống giao tiếp đa kênh, có khả 
năng tiếp nhận đến 100 cuộc gọi cùng lúc; tích hợp đa dịch vụ, người dân, 
doanh nghiệp góp ý, phản ánh thông tin. 

Tổng đài cũng có khả năng gửi tin nhắn đến thuê bao di động của công 
dân và ngược lại, cho phép công dân nhắn tin tra cứu… 

Nhân sự trực tổng đài là nhân viên của đơn vị trúng thầu cung cấp dịch vụ 
để tránh phát sinh đơn vị, trụ sở làm việc và bổ sung biên chế, phù hợp với 
chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy hiện nay. 

THANH NHẬT 

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/quang-nam-lap-tong-dai-tiep-nhan-phan-anh-
sach-nhieu-phien-ha-974737.html 

 

11. Vì dân hay vì bản thân? 
Cải cách hành chính (CCHC) được trung ương và các địa phương 
bày tỏ quyết tâm rất cao, quán triệt đến tận cấp cơ sở thấp nhất để 
thực hiện. Tinh thần chung là bộ máy nhà nước, trong đó cán bộ là 
hạt nhân, phải tận lực phục vụ người dân, doanh nghiệp (DN). Thế 
nhưng, qua nhiều năm, sau nhiều đợt phát động CCHC, dù có chuyển 
biến tích cực song người dân, DN vẫn còn kêu than rất nhiều. 

Ngày 25-3 xảy ra chuyện ồn ào trên đại lộ Đông Tây (quận 1, TP HCM), 
nhiều người chạy ôtô, xe máy cãi tay đôi với các CSGT đang làm nhiệm vụ 
ngay sau khi họ bị dừng xe để kiểm tra và lập biên bản xử phạt vi phạm 
pháp luật giao thông đường bộ. Họ cho rằng các biển báo bị cố tình đặt ở 
góc khó thấy hoặc ở chỗ hiểm, cài bẫy tài xế. Ai đúng, ai sai chưa thể phân 
định ngay nhưng có thể nói rằng bước đầu CSGT nên nhắc nhở, hướng 
dẫn các trường hợp mắc lỗi vô ý, chỉ phạt các trường hợp cố tình vi phạm, 
đồng thời cần lắng nghe phản ánh của người đi đường về vị trí đặt biển 
báo, nếu không hợp lý thì phải điều chỉnh. 

Đó mới là tinh thần phục vụ, cũng là một hình thức CCHC công vụ để xây 
dựng hình ảnh đẹp, tận tụy, vì dân cho lực lượng mình. Nếu làm khác thì 
đừng trách vì sao người dân xa mình, nghi mình. 

Giữa hô hào và hành động rất khác, giữa nói và làm trên thực tế còn xa 
nhau lắm. Tình trạng trên nóng dưới lạnh còn khá phổ biến. Dễ thấy nhất 
là qua hoạt động mời gọi đầu tư. Địa phương nào cũng tuyên bố đổi mới 
để dọn tổ đón "đại bàng", lãnh đạo nào cũng cam kết cải thiện môi trường 
đầu tư - kinh doanh vì DN, vì sự phát triển của tỉnh - thành mình. Thế 
nhưng, một bộ phận cán bộ cấp sở - ngành còn đẩy việc, phần vì sợ trách 
nhiệm, phần vì thấy "thiếu vắng quyền lợi" riêng cho mình ở đó. Chẳng 



hạn, tại hội nghị sơ kết 3 năm hoạt động của Tổ Công tác về đầu tư và 
lắng nghe các ý kiến của DN, tập đoàn trong và ngoài nước nhằm cải thiện 
môi trường đầu tư, do UBND TP HCM tổ chức hôm 19-3, một lãnh đạo DN 
ngành xử lý rác thải đã nêu trường hợp của mình: Nhận được đề nghị của 
UBND TP về chuyển đổi công nghệ từ chôn lấp hợp vệ sinh sang đốt rác 
phát điện, DN đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) về 
thủ tục thực hiện. Sở TN-MT chuyển qua Sở Khoa học và Công nghệ (KH-
CN) thẩm định về công nghệ, rồi Sở KH-CN trả lời do không thuộc thẩm 
quyền của sở, phải đưa ra Bộ KH-CN. Sau khi tiếp nhận, Bộ KH-CN bảo 
chuyển qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư và bộ này lại chuyển về Sở KH-CN 
TP. "DN bị "đá" như trái banh" - chủ DN này thẳng thắn. 

Vậy CCHC ở chỗ nào trong trường hợp đó? Mà những chuyện tương tự 
như vậy không hề ít, tại các hội nghị đối thoại ngành bao giờ cũng nghe 
DN than thở về thủ tục hành chính, về cán bộ. Gói hỗ trợ lần 2 của Chính 
phủ sắp được triển khai, đừng để thủ tục khiến DN nản lòng, bỏ cuộc làm 
hồ sơ vay tín dụng ưu đãi như gói thứ nhất. 

CCHC có thực chất hay không phụ thuộc lớn vào ý chí và đạo đức của cán 
bộ, công chức. Đã xác định làm "công bộc" thì đừng chờ thấy có quyền lợi 
cho mình mới chịu làm việc.  

An Quý 

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/vi-dan-hay-vi-ban-than-
20210325231642475.htm 

 

12. Đột phá trong cung cấp và sử dụng dịch vụ công 
trực tuyến 

Từ khi Cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa được đưa vào vận hành 

chính thức, đặc biệt thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 1-4-2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh, các 

sở, ngành, địa phương đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện, tạo 

bước đột phá mới, góp phần hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh. 



Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn công dân 
sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

Cung cấp và sử dụng DVCTT là bước đột phá trong cải cách hành chính, 
giúp người dân, doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) 
ở mọi lúc, mọi nơi, không phải đi lại nhiều lần, không phải xếp hàng và 
không mất thời gian chờ đợi. Đặc biệt, khi sử dụng DVCTT, người dân và 
doanh nghiệp sẽ tránh được sự nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà của một 
bộ phận cán bộ, công chức; tăng tính công khai, minh mạch trong giải 
quyết TTHC của các cơ quan Nhà nước. Việc gửi hồ sơ qua DVCTT còn 
giúp tổ chức, cá nhân có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ nơi 
đâu có kết nối Internet. Nếu trước đây, muốn giải quyết TTHC, người dân, 
doanh nghiệp phải đến trực tiếp cơ quan Nhà nước nhận phiếu theo thứ tự 
và chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ để xử lý. Nhưng nay, khi sử dụng DVCTT, 
các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện ở nhà hay ở cơ quan, đơn vị, ở 
trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh bằng máy tính hoặc điện thoại thông minh có kết 
nối Internet, đồng thời có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết 
hồ sơ của mình. Vì vậy, khi sử dụng DVCTT, các tổ chức, cá nhân sẽ tiết 
kiệm được thời gian, công sức và cắt giảm các chi phí đi lại, nhất là đối với 
các huyện miền núi. 

Mặc dù có rất nhiều tiện ích cho người dân, đặc biệt là doanh nghiệp 
nhưng hiện nay nhiều người dân vẫn chưa quen với cách làm mới, ngại 
thay đổi cách giao dịch với cơ quan Nhà nước thông qua môi trường điện 
tử để thực hiện các TTHC. Để thúc đẩy và tăng số lượng tổ chức, cá nhân 



sử dụng DVCTT mức độ 3 và 4, ngày 16-9-2019, Cổng dịch vụ công tỉnh 
Thanh Hóa (https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn) được đưa vào vận hành, 
kết nối, liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia. Thanh Hóa đã chủ động 
phối hợp với Cục Kiểm soát TTHC – Văn phòng Chính phủ và các cơ quan 
liên quan đẩy nhanh thực hiện khai báo, kiểm thử để tích hợp cung cấp 
DVCTT lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Cổng dịch vụ công tỉnh, hệ thống 
“một cửa” điện tử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã được tích hợp hệ thống 
thanh toán trực tuyến hỗ trợ thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và 
người dân có thể thanh toán phí và lệ phí thông qua tài khoản ngân hàng 
hoặc các ví điện tử, thẻ điện thoại... Hiện nay, Cổng dịch vụ công tỉnh cung 
cấp 818 DVCTT (mức độ 3 là 179 và mức độ 4 là 639); đã tích hợp lên 
Cổng dịch vụ công quốc gia 640 DVCTT. Sau hơn 1 năm Cổng dịch vụ 
công tỉnh được đưa vào vận hành và gần 1 năm thực hiện Chỉ thị số 
12/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, số TTHC giải quyết trực tuyến mức 
độ 3 và 4 tăng cao so với những năm trước đây. Năm 2020, toàn tỉnh tiếp 
nhận trên 75.000 hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 (tăng 51 lần so 
với năm 2019). 

Để nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh và tiếp tục khắc phục 
những hạn chế còn tồn tại, ngày 1-1-2021, UBND tỉnh Thanh Hóa ban 
hành Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch hành động 
thực hiện nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021. Trong 
đó có nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi 
trường đầu tư kinh doanh. Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND, các sở, 
ngành và các địa phương đã tích cực, chủ động triển khai các chỉ tiêu 
được giao và đạt nhiều kết quả tích cực. 2 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh 
đã tiếp nhận, giải quyết trên hệ thống cổng dịch vụ công và phần mềm một 
cửa điện tử hơn 103.000 hồ sơ, trong đó tiếp nhận và giải quyết 24.400 hồ 
sơ trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Nhiều đơn vị cấp tỉnh đạt tất cả các 
chỉ tiêu giao, tiêu biểu là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Xây 
dựng, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở 
Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ. Nhiều UBND cấp huyện đạt tất cả 
các chỉ tiêu giao như TP Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn, các huyện Thạch 
Thành, Nga Sơn, Hoằng Hóa. Một số huyện, thị xã, thành phố có UBND 
cấp xã đạt chỉ tiêu giao là TP Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn, các huyện Đông 
Sơn, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Nga Sơn, Như Thanh... Tuy nhiên, bên 
cạnh kết quả đạt được rất tích cực, việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực 
tuyến vẫn còn những hạn chế đó là: Tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết trực 
tuyến mức độ 3 của UBND cấp xã chưa đạt chỉ tiêu giao. Một số đơn vị 
tình trạng hồ sơ xử lý quá hạn trên phần mềm còn nhiều (chủ yếu của cấp 
xã) như Triệu Sơn, Hậu Lộc, Bá Thước, Ngọc Lặc, Thường Xuân. 



Đồng chí Đỗ Kiên, Trưởng Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và 
Truyền thông, cho biết: “Để bảo đảm các chỉ tiêu được giao về tiếp nhận 
và giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh 
và phần mềm “một cửa” điện tử theo quy định, các đơn vị chưa đạt các chỉ 
tiêu giao cần chấn chỉnh và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 12/CT-UBND của 
Chủ tịch UBND tỉnh. Các đơn vị còn để nhiều hồ sơ đang xử lý quá hạn 
trên phần mềm cần làm rõ trách nhiệm và sớm khắc phục vì nội dung này 
ảnh hưởng đến chấm điểm cải cách hành chính của tỉnh. Về đẩy nhanh 
việc cung cấp DVCTT mức độ 4, các sở, ban, ngành, các địa phương cần 
tiếp tục rà soát để bảo đảm 100% các TTHC đủ điều kiện được cung cấp ở 
mức độ 4 để phục vụ người dân và doanh nghiệp”. 

Bài và ảnh: Thu Vui 

Nguồn: https://baothanhhoa.vn/thoi-su/dot-pha-trong-cung-cap-va-su-dung-
dich-vu-cong-truc-tuyen/133636.htm 

 

13. Chủ tịch TPHCM lắng nghe loạt vướng mắc từ DN 
Hàn Quốc 
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong khẳng định, TPHCM 
luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các DN nước ngoài, 
trong đó có các DN Hàn Quốc, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, an toàn 
và lâu dài. 

 

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cam kết tạo 
môi trường đầu tư thuận lợi nhất cho các DN. 

Ảnh: VGP/Lê Anh 



 
Sáng 25/3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tham dự buổi 
đối thoại giữa lãnh đạo TPHCM với các doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc. 

Tại buổi đối thoại, thay mặt cộng đồng DN Hàn Quốc, Chủ tịch Hiệp hội 
Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (Kocham) Kim Heung Soo đã nêu 
nhiều kiến nghị đến lãnh đạo TPHCM. 

Ý kiến về thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển mới được thành phố áp dụng, 
trường hợp DN đăng ký tờ khai xuất nhập khẩu ngoài TPHCM, mức phí 
cao gấp đôi so với trường hợp đăng ký tờ khai tại TPHCM, theo Kocham, 
đây là sự phân biệt DN theo địa phương để thu phí và điều này là không 
phù hợp. 

Hay như việc hỗ trợ cấp giấy chứng nhận xuất xứ EVFTA, theo các quy 
định của hiệp định này, sản phẩm may mặc sử dụng nguyên liệu vải và 
nguyên phụ liệu Hàn Quốc được công nhận xuất xứ Việt Nam, do đó, 
Kocham đề nghị cần có hướng dẫn cụ thể về việc cấp giấy chứng nhận. 

Kocham cũng kiến nghị cần đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan 
đến đầu tư nước ngoài. Cụ thể, đối với các thủ tục hành chính như phát 
triển dự án, thành lập thêm pháp nhân, giấy phép chuyển đổi pháp nhân, 
thủ tục mua đất cho các dự án nước ngoài của các công ty FDI đã đầu tư 
hiện chưa rõ ràng và phức tạp, gây khó khăn cho việc thực hiện đầu tư. 

Ngoài ra, liên quan đến việc nộp thuế thu nhập DN theo nghị định quản lý 
thuế mới, Kocham cũng kiến nghị cần sửa đổi căn cứ tính số tiền thuế dự 
kiến phải nộp. Theo đó, nên dựa trên tổng số thuế đã nộp trong năm trước, 
hoặc theo doanh số thực tế của các quý trong năm đã được khai báo với 
cơ quan thuế, thay vì dựa vào việc dự đoán không chắc chắn về số thuế 
tương lai. 

Thay mặt chính quyền TPHCM, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong ghi nhận 
những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng DN Hàn Quốc và các đề xuất. 

Theo ông Nguyễn Thành Phong, TPHCM luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện 
thuận lợi để các DN nước ngoài, trong đó có các DN Hàn Quốc, sản xuất, 
kinh doanh hiệu quả, an toàn và lâu dài. 



 

Lãnh đạo TPHCM đối thoại với các DN Hàn Quốc. Ảnh: VGP/Lê Anh 

TPHCM là địa phương đầu tiên của Việt Nam thành lập 2 tổ công tác liên 
ngành, đó là Tổ công tác về đầu tư và Tổ công tác đối ngoại và hợp tác 
quốc tế. Các tổ công tác này có nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ các 
khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư và điều phối, triển khai các 
hoạt động hợp tác quốc tế trên địa bàn Thành phố. Mục tiêu là cải thiện 
môi trường kinh doanh, để TPHCM thực sự là điểm đến hấp dẫn, đáng tin 
cậy với các nhà đầu tư Hàn Quốc nói riêng, và các nhà đầu tư nước ngoài 
nói chung. 

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối, tập hợp các ý kiến 
của các DN chuyển đến các sở, ngành có liên quan. Đồng thời yêu cầu 
các sở, ngành nghiên cứu giải quyết các kiến nghị, vướng mắc và có phản 
hồi, hướng dẫn cụ thể đến các DN; thông tin đến từng DN kết quả giải 
quyết của Chính quyền thành phố. 

Lãnh đạo TPHCM cũng đề nghị 2 tổ công tác, mà đầu mối là Sở KH&ĐT, 
Sở Ngoại vụ và Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư tăng cường kết 
nối, trao đổi với các DN Hàn Quốc để nắm tình hình khó khăn, vướng mắc, 
cũng như các sáng kiến thúc đẩy hợp tác, báo cáo UBND thành phố để chỉ 
đạo thực hiện. 

Lãnh đạo TPHCM cũng mong rằng cộng đồng DN Hàn Quốc không chỉ giữ 
vai trò tiên phong trong hợp tác đầu tư, thương mại, mà còn góp phần thúc 
đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng với 
Hàn Quốc trên các lĩnh vực khác. 



Theo thống kê của Sở KH&ĐT TPHCM, tính đến tháng 2 vừa qua, Hàn 
Quốc là nhà đầu tư lớn thứ 3 tại Thành phố với 1.892 dự án, chiếm gần 
19% tổng số dự án nước ngoài. Số vốn các DN Hàn Quốc đầu tư đạt 5,2 tỷ 
USD, chiếm 10,8%. 

Tuy nhiên, đánh giá từ các chuyên gia, những con số này vẫn còn khiêm 
tốn so với tiềm năng hợp tác phát triển của hai nước, nhất là, trong bối 
cảnh Việt Nam tham gia hàng loạt hiệp định, như CPTPP, EVFTA, 
RCEP… nhiều cơ hội đang mở ra cho các DN Hàn Quốc. 

Lê Anh 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Chu-tich-TPHCM-lang-nghe-loat-
vuong-mac-tu-DN-Han-Quoc/426795.vgp 

 

 


