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1. KHAI THÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính” (gọi tắt là Đề án). Với quan điểm lấy người dân, doanh 
nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh 
nghiệp là thước đo chất lượng, hiệu quả phục vụ của cán bộ, công 
chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền, Đề án được kỳ vọng góp 
phần quan trọng khắc phục những tồn tại, hạn chế trong giải quyết 
thủ tục hành chính (TTHC), hình thành công dân số, doanh nghiệp số 
trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. 

 

 

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN. 

Cách đây gần 3 năm, Chính phủ ban hành Nghị định số 61 quy định về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Thực 
tiễn cho thấy, cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã góp phần tạo chuyển 
biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ 
chức và công dân, đơn giản hóa các TTHC, giảm phiền hà, chi phí, thời 
gian, công sức... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả, thành tựu đã đạt 
được, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông còn những hạn 
chế, như: Thẩm quyền giải quyết các TTHC còn cắt khúc nhiều cửa và 
khâu trung gian; cách thức giải quyết TTHC còn mang tính truyền thống, 
thủ công, chưa tích cực áp dụng những tiến bộ công nghệ tin học để phù 
hợp với nhu cầu trong điều kiện hội nhập quốc tế. Việc thực hiện dịch vụ 



công trực tuyến còn nhiều bất cập, số lượng hồ sơ thực hiện thấp. Các hệ 
thống thông tin dữ liệu liên quan đến việc giải quyết TTHC còn cục bộ, 
chưa có sự kết nối, chia sẻ, liên thông, đồng bộ, thống nhất... 

Trước những bất cập trên, Văn phòng Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với 
Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các cơ quan, địa phương liên 
quan xây dựng Đề án theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không 
theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm 
thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh 
nghiệp. Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhận được sự ủng hộ 
của nhiều người dân, tổ chức, doanh nghiệp với quan điểm chỉ đạo: Đẩy 
mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ 
công, thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống sang hiện đại; 
hiện thực hóa chủ trương đẩy mạnh việc chuyển giao một số nhiệm vụ, 
dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho 
doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm. 

Đề án đặt mục tiêu: Năm 2023-2025, có 80% người dân, doanh nghiệp khi 
thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã 
được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC (trước đó), mà cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý hoặc thông tin, 
giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ; 100% hồ sơ 
TTHC đã giải quyết thành công được số hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử 
dụng... Có thể nói, những mục tiêu đó làm thỏa mãn số đông người dân, tổ 
chức, doanh nghiệp nếu thực sự hiện hữu trong thực tiễn, như Đề án đã 
xác định. Còn vấn đề trước mắt được “chủ thể” của sự đổi mới ấy trông 
đợi, chính là hoàn thiện thể chế, với việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn 
bản quy phạm pháp luật có liên quan để bảo đảm tính phù hợp, thống 
nhất, tạo hành lang pháp lý trong thực hiện Đề án. Vấn đề quan trọng tiếp 
theo là nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống công nghệ 
thông tin; tổ chức thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu 
quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành... qua trục liên thông văn bản quốc 
gia phục vụ giải quyết TTHC. 

Vào năm 2025, mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng 
cung cấp dịch vụ công đạt tối thiểu 95%-mục tiêu đó của Đề án có được 
hiện thực hóa hay không, bên cạnh những giải pháp cơ bản đã được 
hoạch định, thì không thể thiếu vai trò của công tác giáo dục, bồi dưỡng, 
nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ, trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông; cùng với đó là xử lý nghiêm những 
trường hợp gây khó khăn, chậm trễ cho việc triển khai thực hiện Đề án. 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/khai-thong-thu-tuc-hanh-chinh-
655663 



2. Tháo gỡ những điểm nghẽn trong cải cách thủ tục 
hành chính 
Năm 2021, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ sẽ tăng 
cường thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, gây khó 
khăn trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh 
nghiệp. 

Hệ thống tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính một cửa của các sở, ban  

ngành (Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương). (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)  

Thực hiện đơn giản hóa, công khai, minh bạch mọi thủ tục hành chính tạo 
thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp thực hiện và giám sát, kịp thời 
tháo gỡ những điểm nghẽn. Đây là một trong những nội dung Kế hoạch 
hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. 

Triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính 

Theo Kế hoạch, năm 2021, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính 
phủ sẽ triển khai một loạt các nhiệm vụ về: Công tác chỉ đạo, điều hành; 
Xây dựng thể chế, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện về cải cách 
môi trường đầu tư, kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ 
chức bộ mày hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội 



ngũ cán bộ, công chức viên chức; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của 
các đơn vị sự nghiệp công lập; hiện đại hóa hành chính; Công tác kiểm tra, 
tuyên truyền cải cách hành chính. 

Trong số đó, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ sẽ tiếp tục 
triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính; tăng cường giám sát, 
kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành 
chính; tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính; giải quyết 
các kiến nghị của bộ, ngành, địa phương liên quan đến cải cách hành 
chính. 

[Hội nghị tổng kết Chương trình cải cách hành chính nhà nước 2011-2020] 

Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính của Chính 
phủ; đề cao trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách hành 
chính đối với các thành viên được giao chủ trì chương trình cải cách hành 
chính theo phân công của Chính phủ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm 
tra, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho 
người dân và doanh nghiệp của các bộ, công chức, viên chức được giao 
nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính. 

Đồng thời, nâng cao chất lượng thẩm định, ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật đảm bảo đồng bộ, khả thi; rà soát, sớm phát hiện và có biện 
pháp khắc phục các quy định pháp luật chồng chéo, bất cập, không phù 
hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển. 

Cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh 

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của các sở, ban, ngành tại Trung tâm  

Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)  



Về môi trường đầu tư, kinh doanh, thực hiện đơn giản hóa, công khai, 
minh bạch mọi thủ tục hành chính tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh 
nghiệp thực hiện và giám sát, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn.  

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính và kiến nghị sửa 
đổi những quy định về thủ tục không còn phù hợp gây vướng mắc, khó 
khăn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. 

Tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh 
doanh; không để phát sinh điều kiện kinh doanh, sản phẩm, hàng hóa phải 
kiểm tra chuyên ngành không cần thiết; nghiên cứu, xây dựng và thực hiện 
các giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ, cải thiện căn bản các chỉ tiêu về 
môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh; thường xuyên tổ chức các 
cuộc đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời xử lý những phản ánh và kiến 
nghị của doanh nghiệp./. 

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/thao-go-nhung-diem-nghen-trong-cai-
cach-thu-tuc-hanh-chinh/702343.vnp 

 

3. Hôm nay, hạn chót kê khai tài sản; bắt đầu cấp ATM 
gắn chip 
Ngày 31/3/2021 - ngày cuối cùng tháng 3 là hạn chót của nhiều thủ tục 
hành chính như kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của cán bộ, công 
chức; quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi được ủy quyền... 

Hạn chót cán bộ, công chức kê khai tài sản, thu nhập lần đầu 

Theo Công văn số 252/TTCP-C.IV của Thanh tra Chính phủ về kiểm soát 
tài sản, thu nhập: 

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị lập danh sách những người giữ vị trí công 
tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật Phòng, chống tham 
nhũng để yêu cầu thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu; người 
có nghĩa vụ kê khai nộp 02 bản kê khai cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản 
lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai theo đúng quy định của Luật Phòng, 
chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu nêu trên 
phải hoàn thành trước ngày 31/3/2021. 

Như vậy, hôm nay (31/3/2021) là "hạn chót" kê khai của rất nhiều cán bộ, 
công chức thuộc đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu. 

Quyết toán thuế TNCN khi được ủy quyền 

Theo khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019, thời hạn nộp hồ sơ khai 
thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau: 



a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm 
dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm 
nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm 
tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm; 

Như vậy, ngày 31/3/2021 là ngày cuối cùng của thời hạn hộp hồ sơ quyết 
toán thuế TNCN 2020 đối với tổ chức trả thu nhập. 

 
Ngày 31/3/2021 - hạn chót kê khai tài sản, bắt đầu cấp ATM gắn chip (Ảnh 

minh họa) 

Bắt đầu cấp thẻ ATM gắn chip 

Ngoài việc là hạn chót của 02 thủ tục trên, ngày 31/3/2021 cũng là ngày 
ngân hàng bắt đầu cấp thẻ ATM gắn chip. 

Cụ thể, theo Thông tư 22/2020/TT-NHNN, từ 31/3/2021, các Tổ chức phát 
hành thẻ thực hiện phát hành thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp phải 
tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa. Như vậy, từ 31/3/2021, các 
ngân hàng dừng phát hành thẻ từ ATM, thay vào đó sẽ phát hành thẻ chip. 

Nguồn: https://luatvietnam.vn/tin-van-ban-moi/han-chot-ke-khai-tai-san-bat-
dau-cap-atm-gan-chip-186-29633-article.html 

 

 

 

 

 



4. Sổ hộ khẩu giấy: Chỉ thu hồi nếu người dân thay 
đổi thông tin 
Trước thông tin sẽ thu hồi sổ hộ khẩu giấy từ 1.7, nhiều người đang 
hiểu nhầm rằng đối tượng công dân nào cũng sẽ bị thu hồi sổ khẩu 
giấy. Tuy nhiên, cần lưu ý, khi người đi đăng ký thay đổi thông tin hộ 
khẩu thì mới thu hồi sổ hộ khẩu đã cấp trước đó. 

Những điều trên được quy định cụ thể tại Điều 38 Luật Cư trú 2020, theo 
đó: 

Kể từ ngày Luật Cư trú 2020 có hiệu lực thi hành từ 1.7.2021, 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 dữ liệu về cư trú. 

Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký 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. 

Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan khác có liên quan rà soát 
các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành có nội dung 
quy định liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc có yêu cầu xuất trình 
giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với 
quy định của Luật này, hạn chế việc sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều 
kiện để thực hiện các thủ tục hành chính. 

Như vậy, trường hợp người dân thực hiện các thủ tục về cứ trú mà làm 
thay đổi thông tin hiện có trong sổ thì công an mới thu hồi sổ.  

Không phải tất cả người dân phải tự mang sổ cũ đi nộp từ 1.7.2021; sổ đã cấp 
nếu không có thay đổi gì thì vẫn được tiếp tục sử dụng đến hết năm 2022. 

Lưu ý, thu hồi sổ hộ khẩu đồng nghĩa với việc toàn bộ thông tin của công 
dân trên sổ hộ khẩu bị thu hồi đã được cập nhật đầy đủ trên Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư. 

Mục đích của việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu trước đây là để xác nhận 
các thông tin nhân thân của cá nhân. Vì vậy, về nguyên tắc, khi thực hiện thủ 
tục liên quan cần sổ hộ khẩu trước đây thì nay sẽ khai thác thông tin trên Cơ 
sở dữ liệu dân cư để xác nhận mà không phải xuất trình sổ hộ khẩu nữa. 

Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/so-ho-khau-giay-chi-thu-hoi-neu-nguoi-
dan-thay-doi-thong-tin-894350.ldo 



5. Bộ KH&ĐT cập nhật kịch bản tăng trưởng, cảnh báo 
rủi ro ‘bong bóng’ 
Nêu rõ 8 điểm sáng, 7 điểm cần lưu ý của KTXH tháng 3 và quý I, Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cập nhật kịch bản 
tăng trưởng GDP cả năm, đồng thời cảnh báo tình trạng giá bất động 
sản nhiều khu vực tăng mạnh, “nguồn vốn tập trung vào một số lĩnh 
vực tiềm ẩn rủi ro hơn là để phục vụ mở rộng sản xuất, kinh doanh”. 

 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại phiên 
họp Chính phủ ngày 31/3. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 31/3, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư đã trình Chính phủ các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 
và 3 tháng đầu năm 2021; báo cáo dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội 5 năm 2021 - 2025 và dự kiến Chương trình hành động thực hiện kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. 

Trình bày các nội dung này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhiều lần lưu ý 
tới các diễn biến gần đây trên một số loại thị trường.  

FDI tăng trưởng dương lần đầu tiên kể từ khi dịch bệnh bùng phát  

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp 
tục diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế - xã hội tháng 03 và quý I/2021 
vẫn có nhiều dấu hiệu khởi sắc với 08 điểm sáng. 



Đầu tiên, tăng trưởng kinh tế khả quan dù chịu nhiều ảnh hưởng từ tình 
hình dịch bệnh, theo đó tốc độ tăng trưởng GDP quý I/2021 tăng 4,48% so 
cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng quý I/2020, “cho thấy sự thích nghi, 
sức chống chịu và xu thế phục hồi của nền kinh tế ngày càng gia tăng”. 
Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục là điểm sáng với tốc độ tăng 
3,16%, năng suất lúa đạt khá, chăn nuôi phục hồi, sản xuất thủy sản khả 
quan hơn so với cùng kỳ năm trước. 

Khu vực công nghiệp và xây dựng có dấu hiệu khởi sắc, đạt mức tăng 
6,3%. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là động lực chính của 
nền kinh tế, tăng 9,45%, cao hơn cùng kỳ năm trước và tiệm cận mức tăng 
2 con số ở thời điểm trước dịch bệnh.  

Khu vực dịch vụ tăng 3,34%, chủ yếu nhờ tăng trưởng doanh thu bán lẻ 
hàng hóa, đạt 6,8% so với cùng kỳ, cho thấy nhu cầu tiêu dùng của người 
dân đang dần phục hồi trở lại. 

Lạm phát được kiểm soát, cân đối ngân sách được bảo đảm. Chỉ số CPI 
tháng 03 tăng 1,16% so với cùng kỳ năm trước, thấp nhất kể từ năm 2016. 
CPI bình quân quý I chỉ tăng 0,29%. Tiến độ thu ngân sách khả quan, tổng 
thu ngân sách quý I đạt 30,1% dự toán, cao hơn các năm trước. Nhiều chỉ 
số tín nhiệm quốc gia tiếp tục gia tăng, thể hiện sự công nhận, đánh giá 
cao của quốc tế đối với những cải thiện vững chắc về tài khóa, nợ công, 
nợ nước ngoài... cũng như những cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành 
chính, môi trường đầu tư, kinh doanh, phản ánh triển vọng tăng trưởng 
kinh tế đầy hứa hẹn của đất nước.  

Thị trường tiền tệ, tín dụng ổn định. Lãi suất tiếp tục được duy trì ở mức 
thấp, thị trường ngoại hối hoạt động hiệu quả, thanh khoản thị trường 
được bảo đảm, các dịch vụ thanh toán trực tuyến, thanh toán không dùng 
tiền mặt được đấy mạnh. Trong tháng, Moody cũng đã nâng mức tín nhiệm 
của 15 ngân hàng, phản ánh sức khỏe của nền kinh tế, năng lực, điều 
hành tốt của toàn hệ thống.  

Xuất nhập khẩu hàng hóa quý 1 tiếp tục đạt kết quả ấn tượng, xuất siêu 
2,03 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 152,6 tỷ 
USD, tăng 24,1% so với cùng kỳ. Hiện đã có 4 mặt hàng chủ lực đạt kim 
ngạch xuất khẩu trên 5 tỷ USD, 11 mặt hàng trên 1 tỷ USD, cao hơn so với 
các năm trước. Xuất khẩu dệt may từng bước phục hồi, trong khi xuất 
khẩu giày dép tăng trưởng khá cao trong quý I. Cơ cấu nhập khẩu hàng 
hóa chuyển biến tích cực với tỷ trọng nhập khẩu nhóm hàng tư liệu sản 
xuất tăng, tỷ trọng nhóm hàng tiêu dùng giảm.  

Bên cạnh sự dần hồi phục của kinh tế thế giới, nhu cầu và giá một số mặt 
hàng tăng khá, còn cho thấy việc tận dụng các thị trường của doanh 
nghiệp Việt Nam thông qua các hiệp định FTA mà Việt Nam đã ký kết.  



Giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước tiếp tục được thúc đẩy. 
Giải ngân tháng 3 tăng mạnh, cao hơn 2 tháng đầu năm. Tính đến ngày 
31/3/2021, ước giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 
2021 đạt 60,75 nghìn tỷ đồng, bằng 13,17% kế hoạch Thủ tướng Chính 
phủ giao, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2020 (13,09%), trong đó vốn trong 
nước đạt 14,74%, vốn nước ngoài đạt 0,66%.  

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài phục hồi tích cực. Lần đầu tiên kể từ khi 
dịch bệnh bùng phát, thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng trưởng dương. 
Tổng số vốn quý I đạt 10,13 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2020. 
Đáng chú ý, số vốn đăng ký mới và số vốn đăng ký điều chỉnh tăng mạnh, 
lần lượt tăng 30,6% và 97,4% so với cùng kỳ năm 2020, cao hơn nhiều so 
với năm 2019, thời điểm trước dịch bệnh.  

“Đặc biệt có những dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghệ cao. Đây 
chính là thành quả của quá trình phòng, chống dịch bệnh thành công cũng 
như phản ánh niềm tin, kỳ vọng mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài vào 
triển vọng nền kinh tế nước ta”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhận định.  

Quý I cũng chứng kiến hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học 
công nghệ, chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ. Hoạt động thu thập, 
cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được triển khai 
mạnh mẽ. Chương trình chuyển đổi số quốc gia cho doanh nghiệp Việt 
Nam được đẩy mạnh với hơn 4.000 doanh nghiệp tiếp cận. Dịch vụ Mobile 
Money được thí điểm triển khai với kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng tiếp 
cận các dịch vụ tài chính, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng 
xa. Đây là những bước tiến mạnh mẽ, thể hiện rõ nét quyết tâm xây dựng 
Nhà nước kiến tạo, Chính phủ số, kinh tế số, tạo nền tảng vững chắc để 
tiếp tục phát triển trong giai đoạn tiếp theo.  

Công tác an sinh xã hội được quan tâm, đời sống người dân được bảo 
đảm. Tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc sau Tết ở mức cao, trên 90%, 
giúp doanh nghiệp nhanh chóng ổn định sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh 
phòng chống dịch bệnh và chăm lo Tết, Chính phủ đã kịp thời hỗ trợ cứu 
đói giáp hạt cho người dân; không phát sinh thiếu đói trên phạm vi cả 
nước. Việt Nam cũng tăng 4 bậc trong bảng xếp hạng các quốc gia hạnh 
phúc nhất trên thế giới của Liên Hợp Quốc.  

Theo dõi sát các thị trường  

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, cũng có 07 điểm cần lưu ý. 
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhắc tới dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn 
biến phức tạp trên thế giới, căng thẳng giữa các quốc gia lớn ngày càng 
gia tăng.  

Tăng trưởng kinh tế tích cực nhưng vẫn chưa đạt được tốc độ tăng cùng 
kỳ của các năm ở thời điểm trước dịch và các kịch bản đã đề ra; một số 



ngành, lĩnh vực tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh. 
Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống quý I giảm 3% so với cùng kỳ năm 
trước, doanh thu du lịch lữ hành giảm sâu, lên đến 60,1%; hoạt động vận 
tải, hàng không bị tác động nghiêm trọng. Tình hình đăng ký doanh nghiệp 
vẫn cho thấy tác động dai dẳng của dịch bệnh.  

Một điểm cần lưu ý khác, theo Bộ trưởng, nguồn vốn tập trung vào một số 
lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro hơn là để phục vụ mở rộng sản xuất, kinh doanh. 
“Một phần nguyên nhân do lãi suất ở mức thấp, dòng tiền đang có xu 
hướng đầu tư vào thị trường bất động sản, một phần do công tác quản lý 
đất đai, quy hoạch và việc thổi giá của đối tượng môi giới, tạo nên các cơn 
sốt đất, khiến giá bất động sản nhiều khu vực tăng mạnh trong những 
tháng đầu năm, bất chấp diễn biến của dịch bệnh”, Bộ trưởng nhận định.   

Bên cạnh đó, thị trường trái phiếu phát triển nhanh nhưng chủ yếu là trái 
phiếu của doanh nghiệp bất động sản và ngân hàng, sự tham gia của các 
doanh nghiệp sản xuất còn hạn chế. Tương tự, tổng mức huy động vốn 
vào thị trường chứng khoán tăng cao, tuy nhiên, giá trị phát hành cổ phiếu 
giảm, cho thấy nguồn vốn vào thị trường không thực sự để phục vụ mở 
rộng sản xuất, kinh doanh. Trong thời gian tới, cần chú trọng theo dõi sát 
diễn biến các thị trường trên, không để xảy ra tình trạng bong bóng thị 
trường, tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến nền kinh tế.  

Chi phí logistics còn cao, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp 
và nền kinh tế. Xuất khẩu vẫn phụ thuộc chủ yếu vào khu vực có vốn đầu 
tư nước ngoài, nhập khẩu tập trung cao vào một số thị trường.  

Cổ phần hóa, thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước chậm, không đạt kế 
hoạch, hoạt động của doanh nghiệp nhà nước còn nhiều khó khăn, vướng 
mắc, chưa được giải quyết triệt để, hiệu quả, đóng góp chưa tương xứng 
với quy mô tài sản, nguồn lực đang nắm giữ.  

Vướng mắc của nhiều doanh nghiệp tư nhân, FDI, đầu tư công chưa được 
quan tâm xử lý, tạo điều kiện để khơi thông các điểm nghẽn, giải phóng 
nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển.  

Cập nhật kịch bản tăng trưởng GDP 

Cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế, Bộ trưởng cho biết, tốc độ tăng 
trưởng GDP quý I đạt 4,48%, tuy cao hơn mức tăng trưởng dự báo trong 
Báo cáo tháng 1/2021 nhưng vẫn thấp hơn 0,64 điểm phần trăm so với 
mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết 01/NQ-CP.  

Do đó, để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2021 là 6,5% thì quý 
II/2021 GDP cần đạt mức tăng trưởng 7,19% (cao hơn 0,08 điểm phần 
trăm so với Nghị quyết 01); quý III cần tăng 6,78% (cao hơn 0,07 điểm 
phần trăm) và quý IV cần tăng 7,16% (cao hơn 0,49 điểm phần trăm).  



Để đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ đặt ra là khá nặng nề. 
Tuy nhiên, xu hướng phục hồi kinh tế thế giới và trong nước đã rõ ràng 
hơn, do vậy ngoài việc hỗ trợ các ngành, lĩnh vực còn gặp khó khăn, cần 
tập trung các giải pháp để kích thích tăng trưởng, thúc đẩy phục hồi toàn 
diện nền kinh tế, với 09 nội dung trọng tâm. 

Cụ thể, thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch 
bệnh, đẩy mạnh việc mua và triển khai tiêm vaccine Covid-19. Tiếp tục 
thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ linh hoạt để thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế.  

“Chỉ số giá ở mức thấp, trong khi cân đối ngân sách được bảo đảm là 
những điều kiện thuận lợi để tiếp tục mở rộng chính sách tài khóa, kích 
thích tăng trưởng kinh tế; triển khai chính sách tiền tệ linh hoạt, thực hiện 
ngay các chính sách hỗ trợ bổ sung các ngành, lĩnh vực đối tượng gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; xem xét điều chỉnh hợp lý việc tăng giá, phí 
một số mặt hàng do nhà nước quản lý theo lộ trình”, Bộ trưởng nêu.  

Đáng chú ý, Bộ trưởng đề nghị tập trung theo dõi sát diễn biến của các thị 
trường tiềm ẩn rủi ro. Ngân hàng Nhà nước giám sát chặt chẽ tín dụng vào 
các lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, BOT giao thông. Tích cực triển 
khai các biện pháp xử lý nợ xấu, kiểm soát, hạn chế nợ xấu mới phát sinh; 
giám sát các tổ chức tín dụng có các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn 
trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ.  

Bộ Tài chính tập trung theo dõi thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đánh 
giá tình hình thực hiện Nghị định 153/2020/NĐ-CP về chào bán, giao dịch 
trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Tăng cường giám sát biến động của thị 
trường chứng khoán, chống thao túng giá, phòng ngừa rủi ro tăng nóng 
của thị trường. Phát triển các quỹ đầu tư dài hạn và các tổ chức xếp hạng 
tín nhiệm doanh nghiệp. Tận dụng cơ hội thúc đẩy cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước gắn với niêm yết trên thị trường chứng khoán để phát 
triển thị trường.  

Cùng với đó, đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm chi phí 
cho các doanh nghiệp. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa 
thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Khẩn trương triển khai Quyết định 221/QĐ-
TTg phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát 
triển dịch vụ logistics. 

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước, tạo động lực cho tăng 
trưởng kinh tế.  

“Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương cần đặc biệt quan tâm, chú ý 
và chịu trách nhiệm trong việc thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư của 
các dự án đầu tư từ tất cả các nguồn vốn, trong đó có các dự án đầu tư 
công. Tổng mức đầu tư của các dự án phải được xây dựng và phê duyệt 



trên cơ sở các quy định của nhà nước về định mức, suất đầu tư... tránh 
tình trạng phê duyệt tổng mức đầu tư vượt quá nhiều so với đầu tư thực 
tế, nhằm lợi dụng ngân sách nhà nước, gây lãng phí, thất thoát, ảnh 
hưởng đến nguồn thu ngân sách, hiệu quả dự án, lợi ích người dân và sức 
cạnh tranh của nền kinh tế”, Bộ trưởng lưu ý.  

Bộ cũng đề xuất, quản lý chặt chẽ, hiệu quả việc sử dụng và khai thác tài 
nguyên, nhất là tài nguyên đất. Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương 
đang xây dựng và phê duyệt các dự án đầu tư sử dụng diện tích đất lớn. 
“Tuy nhiên trên thực tế, nhiều dự án có diện tích sử dụng đất lớn được lập ra 
với mục đích chiếm dụng đất, trông chờ chênh lệch địa tô, bán lại dự án, 
không phải mục đích đầu tư phát triển... cản trở đến hiệu quả sử dụng đất, 
phát triển kinh tế của các địa phương”, Bộ trưởng một lần nữa lưu ý.  

Do vậy, cần phải thực sự tiết kiệm, quản lý chặt chẽ, hiệu quả việc cấp đất, 
sử dụng đất cho các dự án; cấp đất phải căn cứ vào nhu cầu, khả năng thực 
tế triển khai gắn với các điều kiện nhất định về tiến độ, kết quả thực hiện dự 
án, nghĩa vụ với nhà nước và giải quyết công ăn việc làm cho người lao 
động. Việc cấp và giao đất phải được thực hiện hiệu quả, công khai, minh 
bạch thông qua các hình thức đấu thầu, đấu giá theo đúng quy định và bảo 
đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp.  

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị, cần đẩy mạnh đa dạng hóa thị 
trường xuất nhập khẩu, giảm bớt việc phụ thuộc vào một thị trường.  Tập 
trung hỗ trợ phát triển thị trường trong nước. Nghiên cứu, xây dựng các 
chính sách kích cầu tiêu dùng sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước… 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Bo-KHDT-cap-nhat-kich-ban-tang-
truong-canh-bao-rui-ro-bong-bong/427324.vgp 

 

6. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện căn cước công dân với 
Zalo 
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về triển khai thực hiện sản xuất, 
cấp và quản lý thẻ CCCD gắn chip, nhiều tỉnh thành đã sử dụng kênh 
Zalo để đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ CCCD đúng với kế hoạch.  

Tại TP.HCM, Công an quận 4 và quận Tân Phú là hai đơn vị đầu tiên ứng 
dụng công nghệ thông tin để giảm tải việc đi lại cho người dân. Cụ thể, lực 
lượng Công an quận 4 cho phép nhân dân thực hiện kê khai, đặt lịch nộp 
hồ sơ ngay tại nhà qua tài khoản Zalo. Sau khi “Quan tâm” tài khoản “Công 
an quận 4” người dân có thể kê khai hồ sơ trực tuyến tại chức năng “Thủ 
tục”, sau đó đặt lịch lên cơ quan Công an để chụp ảnh, lấy vân tay, nộp lệ 
phí.  



 

Trong khi đó, tài khoản Zalo “Công an quận Tân Phú - TP.HCM” vừa triển 
khai thêm 2 tính năng mới gồm “Bấm số tự động làm CCCD” và “Hỏi đáp 
CCCD”. Theo đó, người dân khi có thắc mắc về thủ tục CCCD như đối 
tượng được ưu tiên thực hiện cấp CCCD gắn chip điện tử, cần chuẩn bị 
những hồ sơ gì, thời gian làm việc, địa điểm cấp, lệ phí phải đóng là bao 
nhiêu… đều được tài khoản Zalo tự động giải đáp. Đặc biệt, khi người dân 
có nhu cầu làm CCCD có thể sử dụng tính năng “Bấm số tự động” để lấy 
số ngay tại nhà, sau đó chỉ cần lên trụ sở theo lịch hẹn để tránh mất thời 
gian chờ đợi.  

Ông Nguyễn Duy Đông - Phó trưởng Công an quận Tân Phú chia sẻ: 
“Nhận thấy người dân thường xuyên tương tác với trang Zalo Công an 
quận nên BCH quyết định triển khai thêm tính năng tiện ích nhằm phục vụ 
cho nhân dân, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay là thực hiện cấp thẻ CCCD 
có gắn chip điện tử. Công an quận nhận thấy, Zalo là mạng xã hội đang 
ngày càng được phổ biến rộng rãi và gần gũi với người dân, một trong 



những ứng dụng có tính hiệu quả cao, người dùng dễ dàng tiếp cận, chia 
sẻ và chọn lọc thông tin một cách hiệu quả. Do đó, việc sử dụng mạng 
Zalo một cách hợp lý giúp mang lại hiệu quả công việc cao”. 

 

Kê khai hồ sơ đề nghị cấp thẻ CCCD và đặt lịch qua tài khoản Zalo “Công 
an quận 4” 

Tương tự các đơn vị trên, trang Zalo “Công an thành phố Buôn Ma Thuột” 
tích hợp 2 tính năng dành riêng cho thủ tục cấp CCCD có gắn chip là 
“Thông báo cấp căn cước CD” và “Giải đáp về CCCD”. Người dân chỉ cần 
chọn thông tin muốn tìm hiểu, trang Zalo sẽ tự động trả về kết quả tương 
ứng. Các thông tin được lực lượng công an cung cấp đầy đủ, chi tiết và cụ 
thể như việc triển khai tăng ca cấp CCCD lưu động, lịch cấp căn cước, thời 
gian, địa điểm, hồ sơ cấp CCCD… 

Dịch Covid-19 đã khiến Hải Dương gặp nhiều khó khăn trong việc triển 
khai cấp CCCD có gắn chip. Giãn cách xã hội cũng như thực hiện các biện 
pháp phòng dịch khiến cho việc thực hiện diễn ra chậm trễ hơn các địa 
phương khác. Để đảm bảo tiến độ hoàn thành, Công An Hải Dương cũng 
đã sử dụng Zalo cập nhật các thông tin, hướng dẫn về địa điểm, trình tự 
làm thủ tục căn cước tại tài khoản chính thức của Công An tỉnh. 

Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách 
thủ tục hành chính công của các cơ quan nhà nước đã mang lại khá nhiều 
kết quả tích cực. Trong đó, việc ứng dụng Zalo trong việc cấp thẻ căn 
cước công dân (CCCD), góp phần rút ngắn thời gian, giảm thiểu phiền hà, 
được đánh giá là một trong những cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả, 
nhận được nhiều đồng tình và ủng hộ từ người dân. 



 

Tính năng liên quan đến cấp CCCD của tài khoản Zalo “Công an thành phố 
Buôn Ma Thuột” 

Nguồn: https://thanhnien.vn/cong-nghe/xu-huong/day-nhanh-tien-do-thuc-
hien-can-cuoc-cong-dan-voi-zalo-1361896.html 

 

7. Đăng ký chỉ dẫn địa lý- "giấy thông hành" vào thị 
trường xuất khẩu 
Ngày 31/3, tại Hà Nội, tại buổi họp báo thường kỳ Quý I/2021 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ, thúc đẩy bảo hộ chỉ dẫn địa lý là vấn đề 
"nóng" được quan tâm.  

Tại buổi họp báo, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ Khoa học và 
Công nghệ) Nguyễn Văn Bảy nhấn mạnh: Chỉ dẫn địa lý vải thiều Lục 
Ngạn (Bắc Giang) là chỉ dẫn địa lý đầu tiên của Việt Nam chính thức được 
bảo hộ tại Nhật Bản. 



Vải thiều Lục Ngạn là chỉ dẫn địa lý đầu tiên của Việt Nam chính thức được 
bảo hộ tại Nhật Bản. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN 

Để chỉ dẫn địa lý vải thiều Lục Ngạn được bảo hộ, Bộ Khoa học và Công 
nghệ cùng Cục Sở hữu tri tuệ đã hỗ trợ tỉnh Bắc Giang đăng ký bảo hộ tại 
Nhật Bản, không chỉ bảo hộ "trên giấy" mà trước khi được chính thức bảo 
hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản, Nhật Bản đã cử đoàn chuyên gia sang Việt 
Nam thẩm định từ vùng trồng, đất, chất lượng...  

Trước khi đăng ký bảo hộ để "kịp" đưa vải thiều sang Nhật Bản, Cục Sở 
hữu trí tuệ đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang tìm 
kiếm các phòng thí nghiệm đủ khả năng phân tích các chỉ tiêu và đánh giá 
các chỉ tiêu theo yêu cầu của phía Nhật Bản, để chỉ dẫn địa lý vải thiều có 
thể được bảo hộ tại Nhật Bản trong vụ vải 2021.  

Phó Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ Nguyễn Văn Bảy khẳng định: Đăng ký 
chỉ dẫn địa lý có thể nói như "giấy thông hành" để vào thị trường Nhật Bản 
nói riêng, thế giới nói chung.  

Việc cấp đăng ký chỉ dẫn địa lý có ý nghĩa khẳng định uy tín sản phẩm của 
Việt Nam vào thị trường Nhật Bản. 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ tỉnh Bắc Giang đăng ký bảo hộ chỉ 
dẫn địa lý vải thiều Lục Ngạn ở Nhật Bản.  



Đây là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam được chính thức bảo hộ chỉ dẫn 
địa lý tại Nhật Bản và là sự kiện đánh dấu mốc quan trọng, mở ra nhiều cơ 
hội mới cho việc xuất khẩu, tiêu thụ vải thiều Việt Nam ở nhiều thị trường 
khác nhau.  

Hiện nay, Việt Nam đã tiếp nhận, xử lý cấp 701 mã doanh nghiệp, xử lý 69 hồ 
sơ xác nhận mã nước ngoài và ủy quyền sử dụng mã số, mã vạch. Đồng 
thời đã cấp 11.797 văn bằng bảo hộ, trong đó có 869 bằng độc quyền sáng 
chế, 403 bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, 8.320 giấy chứng nhận 
đăng ký nhãn hiệu quốc gia, 2.132 đăng ký nhãn hiệu quốc tế.  

Trong Quý I/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố 34 TCVN; 
hướng dẫn doanh nghiệp, tiếp nhận hồ sơ và xử lý cấp 701 mã doanh 
nghiệp; xử lý 69 hồ sơ xác nhận mã nước ngoài và ủy quyền sử dụng mã 
số, mã vạch.  

Công tác đo lường đã giải quyết các thủ tục hành chính và các công việc 
liên quan đến đo lường được xử lý nhanh chóng, kịp thời góp phần nâng 
cao chất lượng phục vụ hành chính công, tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và đáp ứng được nhu cầu kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo cho các tổ chức, cá nhân trên phạm vi 
cả nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội.  

Đồng thời, đã cấp 11.787 văn bằng bảo hộ, trong đó có 869 Bằng độc quyền 
sáng chế, 403 Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, 8.320 Giấy chứng 
nhận đăng ký nhãn hiệu quốc gia, 2.132 Đăng ký nhãn hiệu quốc tế.../. 

Nguồn: https://bnews.vn/dang-ky-chi-dan-dia-ly-giay-thong-hanh-vao-thi-
truong-xuat-khau/191212.html 

 

8. Thủ tục cấp phép khai thác vật liệu san lấp: Cần 
được đơn giản hóa 
Đồng Nai có trữ lượng vật liệu san lấp và nhu cầu sử dụng nhiều 
nhưng thủ tục cấp phép khai thác phức tạp nên khó thu hút các nhà 
đầu tư. Nhiều công trình, dự án đang có nguy cơ thiếu hụt vật liệu 
san lấp.  

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng ký văn bản gửi Thủ tướng 
Chính phủ kiến nghị đơn giản hóa thủ tục cấp phép khai thác vật liệu san 
lấp phục vụ các công trình trọng điểm của quốc gia trên địa bàn Đồng Nai. 

* Thủ tục còn phức tạp 

Ông Phạm Hữu Nghĩa, Trưởng phòng Tài nguyên nước, khoáng sản và 
biến đổi khí hậu (Sở TN-MT) cho rằng, Đồng Nai có trữ lượng đất, đá làm 
vật liệu san lấp lớn, khoảng 2.946 triệu m3 trữ lượng đá xây dựng, khoảng 



543 triệu m3 đất sét. Hiện nay, các mỏ đá xây dựng lớn đã có nhà đầu tư, 
riêng các mỏ vật liệu san lấp (chủ yếu là đất) rất khó thu hút các nhà đầu 
tư. Nguyên nhân là do các mỏ vật liệu san lấp quy mô nhỏ và vừa, thủ tục 
cấp phép phức tạp. 

 

Khai thác đất làm vật liệu san lấp tại H.Nhơn Trạch. Ảnh: Ban Mai 

Cụ thể, về thủ tục, để được cấp phép khai thác vật liệu san lấp, tổ chức, cá 
nhân phải thực hiện đủ 8 bước theo quy định về khoáng sản, môi trường, 
đất đai, đầu tư, xây dựng. Đó là, lập hồ sơ thăm dò, khai thác khoáng sản; 
lập hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp; lập 
báo cáo kết quả thăm dò và trình phê duyệt trữ lượng khoáng sản; lập hồ 
sơ phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, ký Quỹ Bảo vệ môi 
trường; lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định chủ trương 
đầu tư; lập hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp và 
phê duyệt tiền cấp quyền khai thác; lập hồ sơ phê duyệt thiết kế mỏ; lập hồ 
sơ đất đai. Quá trình này mất nhiều thời gian, qua nhiều sở, ngành. 

“Vật liệu san lấp là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nhưng 
thủ tục cấp phép y như các loại khoáng sản xây dựng khác trong khi các 
mỏ đa phần nhỏ, khoảng 2-5ha, độ dày tầng khai thác vật liệu san lấp sâu 
từ 3-10m. Nhiều nhà đầu tư mất cả năm để hoàn thiện các loại hồ sơ 
nhưng lại không thỏa thuận được giá bồi thường, mua bán vật liệu san lấp 



với người dân đành phải bỏ cuộc. Một số thỏa thuận được nhưng khối 
lượng vật liệu thu được không nhiều” - ông Nghĩa chia sẻ. 

Theo quy định, các mỏ vật liệu san lấp sau khai thác phải hoàn trả mặt 
bằng, đảm bảo không ảnh hưởng đến mục đích sử dụng đất ban đầu, khác 
với mỏ đá trữ lượng lên đến hàng chục triệu m3, nhà đầu tư được khai thác 
sâu đến hàng trăm mét. 

Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Phó giám đốc Sở TN-MT cho rằng, theo Thông 
tư số 01/2016/TT-BTNMT của Bộ TN-MT thì đất, đá làm vật liệu san lấp là 
khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường khi đáp ứng quy định tại 
Khoản 1, Điều 64 Luật Khoáng sản. Tuy nhiên, tại điều khoản này, đất làm 
vật liệu không có tên trong danh mục khoáng sản làm vật liệu xây dựng 
thông thường. Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản năm 2012 
trong tiêu chí khoanh định đấu giá quyền khai thác không có vật liệu san 
lấp nhưng nghị định thay thế năm 2016 lại có vật liệu san lấp. Do đó, cơ 
quản lý cấp phép gặp khó khăn. 

* Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang và sắp triển khai nhiều dự án trọng điểm 
quốc gia như: đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, đường cao tốc Dầu 
Giây - Liên Khương, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay Long 
Thành và nhiều dự án trọng điểm của tỉnh nên nhu cầu sử dụng vật liệu 
san lấp là rất lớn. 

Phó giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Ngọc Hưng cho rằng, vật liệu san lấp tại 
chỗ và vận chuyển từ các tỉnh, thành khác về chỉ đáp ứng được phần nào 
nhu cầu, chủ yếu vẫn là khai thác đất từ các mỏ. “Hiện nay, một số gói 
thầu cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đã xảy ra áp lực về vật liệu san lấp. 
Nếu không có cơ chế tháo gỡ vướng mắc về thủ tục cấp phép khai thác, 
thời gian xử lý hồ sơ thì nguy cơ thiếu hụt vật liệu san lấp dẫn đến chậm 
tiến độ, đội chi phí ở các dự án lớn là khó tránh khỏi”. Đây cũng là giải 
pháp giảm khai thác tài nguyên trái phép, cải tạo đất nông nghiệp trá hình. 

Trước những khó khăn trên, tháng 3-2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký công 
văn số 2290/UBND-KTN kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đơn giản hóa thủ 
tục hành chính cấp phép hoạt động khai thác vật liệu san lấp để phục vụ 
các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Công văn nêu rõ, việc cấp giấy 
phép khai thác vật liệu san lấp hiện nay phải thực hiện rất nhiều bước, các 
bước để hoàn thiện hồ sơ mất rất nhiều thời gian. Nhiều nhà đầu tư không 
tham gia đầu tư hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp vì thủ 
tục phức tạp. 

Để đảm bảo đủ vật liệu san lấp thực hiện các công trình trọng điểm quốc 
gia và công trình xây dựng của địa phương, Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng 
Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan rà soát bỏ bớt các thủ tục 



không cần thiết để thống nhất ban hành quy định về cấp giấy phép đất làm 
vật liệu san lấp sao cho vẫn đảm bảo việc đánh giá trữ lượng, chất lượng, 
bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn khai thác. Trước mắt, để đảm bảo 
cho các công trình đang thi công, cho tỉnh cấp phép hạ độ cao sử dụng vật 
liệu san lấp ở khu vực gò đồi có đất đạt yêu cầu kỹ thuật nhưng vẫn đảm 
bảo không thay đổi mục đích sử dụng đất, không làm thất thoát tài nguyên. 

Nguồn: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202103/thu-tuc-cap-phep-
khai-thac-vat-lieu-san-lap-can-duoc-don-gian-hoa-3050183/ 

 

9. Dân mong 'mở kho' dữ liệu dân cư quốc gia 
Chỉ khi từng ngành, từng lĩnh vực có thể trực tiếp truy cập vào kho dữ 
liệu của từng người dân trong phạm vi thẩm quyền của mình, để người 
dân không phải xin cơ quan này cung cấp cho cơ quan kia, mục tiêu 
đơn giản hóa thủ tục mới đạt được. 

 

Từ 1-7, căn cước công dân là “chìa khóa” cho các giao dịch thiết thân của 
người dân - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG 

Chính phủ vừa ban hành nghị định 37/2021 sửa đổi, bổ sung một số quy 
định tại nghị định 137/2015 về hướng dẫn thi hành Luật căn cước công dân. 
Từ đây, cánh cửa kho dữ liệu quốc gia về dân cư dần hé mở để giúp người 
dân bớt gánh nặng thủ tục hành chính. 



Nghị định chỉ có 3 điều, có hiệu lực từ ngày 14-5 nhưng sửa đổi và bổ sung 
đúng vào những vấn đề mà người dân còn thắc mắc những ngày qua - đó là 
khai thác dữ liệu để làm các thủ tục hành chính mà không cần đến... giấy.  

Tuy vậy, cũng có những quy định cần được cơ quan thực thi làm rõ hơn 
nữa. 

Ai cấp phép khai thác dữ liệu? 

Nghị định 37/2021 quy định công an cấp xã có trách nhiệm thu thập, cập 
nhật, chỉnh sửa thông tin về công dân cư trú trên địa bàn quản lý vào cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) thông qua việc giải quyết thủ tục 
đăng ký, thay đổi, điều chỉnh thông tin cư trú, dữ liệu hộ tịch hoặc giấy tờ hộ 
tịch, sổ sách quản lý về cư trú. 

Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an 
có thẩm quyền cho phép cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị - xã hội ở cấp trung ương; tổ chức tín dụng; tổ chức cung cấp dịch vụ viễn 
thông, di động; tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, định danh 
điện tử khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Giám đốc công an cấp tỉnh có thẩm quyền cho phép cơ quan nhà nước, tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh; tổ chức hành nghề công 
chứng, thừa phát lại và tổ chức khác được giao thực hiện các dịch vụ công trên 
địa bàn quản lý khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.  

Trong khi đó, thẩm quyền cho phép khai thác thông tin đối với cơ quan nhà 
nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp huyện, cấp xã và tổ 
chức khác có trụ sở chính trên địa bàn huyện thuộc trưởng công an cấp 
huyện. Riêng trưởng công an xã có thẩm quyền cho phép cá nhân đăng ký 
thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn xã được khai thác thông tin trong cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Xin phép khai thác dữ liệu ở đâu? 

Theo quy định tại nghị định 37/2021, cơ quan, tổ chức, cá nhân có văn bản 
đến những người có thẩm quyền tương ứng nêu trên để yêu cầu cung cấp 
thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.  

Văn bản đề nghị phải nêu rõ lý do cần khai thác, sử dụng thông tin; thời gian 
khai thác, thông tin cần khai thác và cam đoan về việc chịu trách nhiệm trong 
sử dụng thông tin khi được cung cấp. 

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu 
cung cấp thông tin, người có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép khai 
thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp đồng ý 
cho phép khai thác thông tin thì có văn bản trả lời và cung cấp thông tin cho 
cơ quan, tổ chức, cá nhân; trường hợp không đồng ý cho phép khai thác 
thông tin thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 



 

Chị Hoàng Nhi làm thủ tục nhập khẩu cho con mới sinh tại Công an quận 3, 
TP.HCM - Ảnh: N.PHƯỢNG 

Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức và người dân có thể khai thác thông tin liên 
quan đến mình từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trực tiếp trên cổng cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng dịch vụ công quốc gia. Đặc biệt, người dân 
còn có thể khai thác thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
qua dịch vụ tin nhắn theo hướng dẫn của Bộ Công an (hiện chờ hướng dẫn). 

 

Hiện người dân làm thủ tục gắn đồng hồ và cấp định mức nước cần có sổ hộ 
khẩu - Ảnh: TỰ TRUNG 



Cần sớm kết nối dữ liệu 

Theo luật sư Hà Hải - phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM, nghị định 
37/2021 đã chỉ ra được cơ quan đầu mối có thẩm quyền trong việc kết nối, 
khai thác dữ liệu cũng như cách thức, trình tự thủ tục để kết nối, cung cấp, 
chia sẻ dữ liệu với các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, nghị định này 
cũng chỉ mới là "hướng dẫn khung", chưa có hướng dẫn chi tiết để có thể 
thực hiện ngay. 

Để khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ các nhu cầu 
của người dân, theo luật sư Hà Hải, cần phải có sự kết nối, chia sẻ trực tiếp 
với từng ngành, từng lĩnh vực. Chỉ khi từng ngành, từng lĩnh vực có thể trực 
tiếp truy cập vào kho dữ liệu của từng người dân trong phạm vi thẩm quyền 
của mình để người dân không phải chạy xin cơ quan này để đến cung cấp 
cho cơ quan kia thì mục tiêu đơn giản hóa thủ tục mới đạt được. 

"Ngày 14-5 nghị định 37 có hiệu lực, tiếp đó ngày 1-7 Luật cư trú cũng có 
hiệu lực. Khi đó, nếu người dân có thay đổi thông tin về cư trú như đổi chỗ ở 
hay tách nhập hộ khẩu, cơ quan công an sẽ thu hồi sổ hộ khẩu và không cấp 
mới sổ hộ khẩu hoặc tạm trú mà chỉ cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư.  

Nếu cơ sở dữ liệu của các ngành nhà đất, cấp điện, cấp nước, y tế... không 
được kết nối đồng bộ, hoặc các ngành này không truy cập được cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư để lấy thông tin của mình, sẽ xảy ra tình trạng người 
dân phải chạy gõ cửa nhiều nơi" - ông Hải ví dụ. 

Số định danh cá nhân thay giấy tờ tùy thân trong thủ tục nhà ở 

Nghị định 30/2021 (sửa đổi bổ sung nghị định 99 hướng dẫn Luật nhà ở) có 
hiệu lực từ ngày 26-3 cũng đã cập nhật quy định của Luật căn cước công 
dân vào việc giải quyết thủ tục hồ sơ nhà đất. Theo đó, khi cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp 
được kết nối, vận hành thì người dân được sử dụng mã số định danh cá 
nhân thay cho các loại giấy tờ về nhân thân (bản sao giấy CMND, thẻ 
CCCD, hộ chiếu, sổ hộ khẩu...) để thực hiện thủ tục liên quan đến lĩnh vực 
nhà ở, kinh doanh bất động sản. 

Theo ông Bùi Xuân Dũng - cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất 
động sản (Bộ Xây dựng), quy định này nhằm bảo đảm thống nhất với quy 
định của Luật đầu tư. Trong tương lai, khi mọi công dân đều có mã số định 
danh thì sử dụng luôn mã số định danh để thực hiện các thủ tục về nhà đất 
theo quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên, một cán bộ cơ quan đăng ký đất đai của TP.HCM cho biết hiện 
đơn vị này chưa được hướng dẫn kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 
cơ sở dữ liệu về đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp nên dù nghị định 



30/2021 đã có hiệu lực nhưng chưa thể giải quyết thủ tục cho người dân 
dựa trên mã số định danh cá nhân.  

Trước mắt, người dân làm thủ tục liên quan đến lĩnh vực nhà ở, kinh doanh 
bất động sản vẫn phải có những giấy tờ về nhân thân theo quy định hiện 
hành. Khi nào hệ thống này vận hành được, cơ quan đăng ký đất đai sẽ có 
thông tin rộng rãi cho người dân. 

Nguồn: https://tuoitre.vn/dan-mong-mo-kho-du-lieu-dan-cu-quoc-gia-
20210401080325105.htm 

 

10. Việt Nam đã có dịch vụ chứng thực điện tử cấp 
dấu thời gian 
Dịch vụ TrustCA Timestamp sẽ bảo vệ tuyệt đối tài liệu trong chống 
giả mạo, gian lận khi giao dịch điện tử và đảm bảo giá trị pháp lý cho 
lưu trữ điện tử lâu dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc vĩnh viễn. 

Ảnh minh họa. (Nguồn: trustca.vn). 

Ngày 31/3, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS chính thức ra 
mắt dịch vụ chứng thực điện tử cấp dấu thời gian đầu tiên và duy nhất 
tại Việt Nam, có tên gọi TrustCA Timestamp. 

Lễ ra mắt dịch vụ có sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền 
thông; Bộ Y tế; Ngân hàng Nhà nước; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, 
ngành Trung ương, địa phương cùng các tổ chức, doanh nghiệp… trên 
nhiều lĩnh vực. 



Trong bối cảnh kinh tế số là động lực tăng trưởng của Việt Nam trong 3-5 
năm nữa, với tiềm năng tạo ra 10-13% GDP, việc Việt Nam cần có các 
công cụ giúp người dân tham gia kinh tế số dễ dàng hơn là hết sức quan 
trọng. 

Chữ ký số từ 10 năm qua đã và đang là một công cụ hữu hiệu, giúp đảm 
bảo độ tin cậy khi giao dịch điện tử. 

Hiện nay, chữ ký số có ba tác dụng cơ bản là: văn bản số được ký có giá 
trị tương đương chữ ký tay, văn bản không bị thay đổi chỉnh sửa và khẳng 
định được người ký là ai. Tuy nhiên, một số giao dịch mà thời điểm ký có ý 
nghĩa quan trọng, chẳng hạn như các giao dịch chứng khoán, giao dịch 
ngân hàng. 

Theo Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao 
dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, dịch vụ cấp 
dấu thời gian là dịch vụ giá trị gia tăng để gắn thông tin về ngày, tháng, 
năm và thời gian vào thông điệp dữ liệu. 

Dấu thời gian xác nhận thời điểm tạo, sửa đổi tài liệu điện tử: Ký số chứng 
từ, hóa đơn, tài liệu điện tử…, dấu thời gian gắn trên thông điệp dữ liệu 
được đồng bộ với thời gian của đồng hồ nguyên tử Cesium là nguồn thời 
gian chuẩn do Tổng Cục đo lường chất lượng quản lý. Không ai (kể cả chủ 
sở hữu) có thể thay đổi thời gian đã được gắn vào thông điệp dữ liệu. 

Tại Việt Nam, dịch vụ chứng thực điện tử cấp dấu thời gian là dịch vụ tin 
cậy đầu tiên giúp đảm bảo tính xác thực về thời gian và toàn vẹn dữ liệu, 
loại bỏ rủi ro đối với tài liệu, giao dịch nhạy cảm về thời gian. 

Kết hợp với công nghệ xác thực lâu dài LTV/LTANS, TrustCA Timestamp 
sẽ bảo vệ tuyệt đối tài liệu trong chống giả mạo, gian lận khi giao dịch điện 
tử và đảm bảo giá trị pháp lý cho lưu trữ điện tử lâu dài 5 năm, 10 năm, 20 
năm hoặc vĩnh viễn trong tổ chức. 

Ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Chứng thực 
điện tử quốc gia (NEAC), Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá: TrustCA 
Timestamp tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như 
các tiêu chuẩn khắt khe của châu Âu và Mỹ, đủ điều kiện để cung cấp dịch 
vụ tin cậy đến khách hàng. 

Với chức năng cơ bản là đảm bảo giá trị pháp lý cho các tài liệu điện tử 
đưa vào lưu trữ, cũng như chống gian lận, giả mạo trong giao dịch điện tử, 
dịch vụ chứng thực điện tử cấp dấu thời gian được coi là một mốc quan 
trọng trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi số doanh 
nghiệp. 

TrustCA Timestamp sẽ là nền tảng quan trọng cho hệ sinh thái chuyển đổi 
số trên mọi lĩnh vực gồm các dịch vụ y tế điện tử, dịch vụ công trực tuyến, 



giáo dục trực tuyến, tài chính số, ngân hàng số, nội dung – truyền hình số 
hay viễn thông. 

Nhân dịp này, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế và Công ty Cổ phần Công 
nghệ SAVIS đã ký kết hợp tác cung cấp dịch vụ cấp dấu thời gian 
Timestamp Healthcare chuyên ngành Y tế./. 

Nguồn: https://thanhphohaiphong.gov.vn/viet-nam-da-co-dich-vu-chung-
thuc-dien-tu-cap-dau-thoi-gian.html 

 

11. 'Mở kho' sớm cho ngành điện, nước... kết nối 
Dù Luật cư trú 2020 quy định không cấp mới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
cho người dân từ ngày 1-7 tới, những thủ tục giao dịch của các ngành 
điện, nước, nhà đất, y tế... chưa hứa hẹn gì thay đổi, vẫn đòi người dân 
phải trưng ra hộ khẩu, sổ tạm trú. 

  

 

Người dân đăng ký xe máy và đóng thuế trước bạ cũng cần phải có sổ hộ 
khẩu - Ảnh: TỰ TRUNG 

Có con sinh năm 2015, chị Lê Lăng Anh (tạm trú quận Bình Thạnh, 
TP.HCM) băn khoăn vì tháng 9 tới con mình sẽ vào lớp 1 liệu có gặp rắc rối 
gì không. "Các trường đều phải nhận học sinh theo tuyến. Làm sao chứng 
minh đứa trẻ thường trú ở đâu nếu sổ hộ khẩu đã bị thu hồi, nhà trường giải 
quyết ra sao?" - chị Lăng Anh lo lắng. 



Liên quan tới lĩnh vực y tế, hiện nhu cầu khám chữa bệnh của phần lớn 
người dân gắn liền với bảo hiểm y tế. Những gia đình muốn mua bảo hiểm y 
tế tự nguyện cũng phải xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.  

"Đến nay chưa có thông tin hay văn bản hướng dẫn nào về việc cơ quan bảo 
hiểm xã hội được kết nối, sử dụng dữ liệu cư trú giải quyết bán bảo hiểm y tế 
cho người dân cả..." - một cán bộ Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho hay. 

Tương tự, trước nay việc đăng ký côngtơ và xin định mức điện, cấp định 
mức nước được thực hiện dựa trên sổ hộ khẩu của mỗi gia đình. Theo đó, 
định mức nước sinh hoạt được xác định trên số nhân khẩu thường trú và 
tạm trú dài hạn căn cứ theo sổ hộ khẩu thường trú và sổ tạm trú. Mỗi nhân 
khẩu chỉ được đăng ký định mức tại một thuê bao đồng hồ nước.  

Còn đối với điện, định mức được tính theo hộ cũng dựa trên sổ hộ khẩu 
hoặc KT3 của mỗi hộ.  

"Chị tôi ở quê lên TP.HCM đi làm. Tôi định đăng ký thủ tục để chị nhập hộ 
khẩu về nhà mà tôi chưa dám, vì nghe nói sẽ không còn sổ hộ khẩu giấy. Khi 
đó, tôi phải chứng minh sao với ngành nước để được cấp thêm 1 định 
mức?" - chị Nguyễn Thị Sen, một người dân ở quận Gò Vấp, thắc mắc. 

Luật sư Nguyễn Huy Việt (Đoàn luật sư TP.HCM) cho hay sổ hộ khẩu là một 
thành phần không thể thiếu trong hồ sơ khi người dân muốn được cấp thẻ 
căn cước công dân, cấp phiếu lý lịch tư pháp, xác nhận độc thân, thủ tục cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà...  

Các giao dịch của người dân khi cần chứng nhận tại tổ chức công chứng 
cũng đều được yêu cầu cung cấp sổ hộ khẩu.  

"Với hàng loạt thủ tục diễn ra hằng ngày như vậy, khi hộ khẩu giấy hết thời 
hạn sử dụng mà dữ liệu cư trú điện tử chưa hoàn thiện hoặc chưa được kết 
nối đồng bộ thì khi đó có thể dẫn đến ách tắc" - luật sư Việt đặt vấn đề. 

Trong khi đó, đại diện các ngành điện, nước cho hay hiện họ chưa biết sẽ thực 
hiện ra sao khi tới đây sổ hộ khẩu của người dân hết hạn sử dụng mà các cơ 
quan này chưa được cấp quyền khai thác dữ liệu thông tin của khách hàng.  

Ông Bùi Trung Kiên, phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM, 
nhận định những trường hợp người dân không còn sổ hộ khẩu giấy sẽ gặp 
phải những xáo trộn nhất định nếu chưa có giải pháp thay thế. 

"Vấn đề này ngành điện đã nghĩ tới, nhưng hướng dẫn của bộ ngành chưa 
có, ngành điện đang nghĩ phương án và trình lên trên xem xét thực hiện. Tuy 
nhiên, chung quy lại vẫn phải đợi việc thay đổi hoàn thiện hết mới có thể liên 
kết với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và phối hợp thực hiện. Thời gian tới 
sẽ chưa có thay đổi nhiều, người dân đăng ký sử dụng điện vẫn thực hiện 
theo thủ tục cũ trong lúc đợi Bộ Công thương hoàn thành các hướng dẫn cụ 
thể" - ông Kiên nói. 



Ông Nguyễn Thanh Sử, phó tổng giám đốc Tổng công ty TNHH MTV Cấp 
nước Sài Gòn (Sawaco), cho biết: "Hiện chưa có một phương án nào cụ thể 
do vấn đề này còn mới. Chúng tôi đang đợi cơ sở dữ liệu quốc gia hoàn 
thiện về thông tin cư trú thì mới thực hiện cụ thể".  

Theo ông Lê Trọng Thuần - phòng kinh doanh Sawaco, trong thời gian tới 
người dân tạm trú muốn đăng ký sử dụng nước ngoài có căn cước công dân 
vẫn cần phải có giấy đăng tạm trú do công an khu vực cấp. 

Những thủ tục nào đang cần sổ hộ khẩu? 

Nhân thân: khai sinh, kết hôn, khai tử, làm thẻ căn cước công dân, xin cấp 
phiếu lý lịch tư pháp, đăng ký nuôi con nuôi... 

Học hành: đăng ký tuyển sinh, hồ sơ nhập học, thủ tục xin miễn giảm học 
phí, thủ tục cấp chính sách nội trú... 

Đi lại: thủ tục cấp hộ chiếu, cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh, cấp giấy 
thông hành biên giới... 

Tài sản: đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất, mua bán và cho thuê nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đăng ký 
xe, mua bán xe... 

An sinh xã hội: thẻ bảo hiểm cho trẻ dưới 6 tuổi, bảo hiểm y tế tự nguyện, 
chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng... 

Nguồn: https://tuoitre.vn/mo-kho-som-cho-nganh-dien-nuoc-ket-noi-
20210401080943968.htm 

 

12. Tiếp thu đề xuất về thủ tục giải quyết chế độ cho 
người có công 
Cử tri tỉnh Trà Vinh, Đắk Lắk đề nghị, khi giải quyết chế độ trợ cấp đối 
với người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng huân, huy 
chương, phải có giấy xác nhận thành tích của Ban Thi đua-Khen 
thưởng, đồng thời có chế độ hỗ trợ hằng tháng và mai táng phí với 
đối tượng đã được tặng thưởng huân chương. 

Theo ý kiến của cử tri các tỉnh Trà Vinh, Đắk Lắk, theo quy định hiện hành, 
người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng huân chương thì giải 
quyết chế độ trợ cấp hằng tháng, được tặng thưởng huy chương thì giải 
quyết chế độ trợ cấp một lần. 

Tuy nhiên, trong huân, huy chương không thể hiện thành tích hoạt động 
kháng chiến, thành tích có công giúp đỡ cách mạng nên khi giải quyết chế 
độ trợ cấp hằng tháng cho đối tượng gặp nhiều vướng mắc, khó khăn. 



Do vậy, cử tri đề nghị, khi giải quyết chế độ trợ cấp đối với người có công 
giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng huân, huy chương, phải có giấy xác 
nhận của Ban Thi đua - Khen thưởng xác nhận rõ thành tích (bổ sung thủ 
tục hành chính). Đồng thời, có chế độ hỗ trợ hằng tháng và chế độ mai 
táng phí đối với đối tượng đã được tặng thưởng huân chương kháng 
chiến. 

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời cử tri các tỉnh 
như sau: 

Việc thực hiện các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và 
thân nhân phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, bảo 
đảm sự công bằng giữa các đối tượng thụ hưởng chính sách ưu đãi và 
công lao của họ đối với Tổ quốc.  

Ngày 9/12/2020, tại phiên họp thứ 51, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã 
thông qua Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi), trong 
đó tại các Điều 35, 36 và 37 Mục 10 quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chế độ 
ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ 
quốc, làm nghĩa vụ quốc tế và thân nhân của họ, không quy định chế độ 
trợ cấp hằng tháng đối với nhóm đối tượng này do điều kiện hiện nay chưa 
thể thực hiện được.  

Tiếp thu kiến nghị của các cử tri, trong quá trình xây dựng văn bản quy 
định chi tiết triển khai thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách 
mạng (sửa đổi), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp 
với Bộ Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương) và các Bộ, cơ 
quan liên quan xem xét, tham mưu quy định các thủ tục hành chính về giải 
quyết chế độ trợ cấp đối với các đối tượng nêu trên phù hợp với các quy 
định pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Tiep-thu-de-xuat-ve-thu-tuc-
giai-quyet-che-do-cho-nguoi-co-cong/427271.vgp 

 

13. Cấp phép xây dựng nhà ở... ngay trên con hẻm 
Con hẻm nằm trên địa bàn P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) 
đã được Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai quy hoạch mở đường, nhưng 
UBND TP.Biên Hòa lại đi cấp phép xây dựng nhà ở. 

Bỗng dưng mất lối đi 

Theo Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai, con hẻm số 3 bắt đầu từ siêu thị Big C 
(trên QL51, thuộc tổ 2, KP.1, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) chạy thẳng 
qua cầu Bà Lúa ra đến Bệnh viện Shing Mark rộng 9 m (kể cả vỉa hè) và 
dài gần 2 km đã được đưa vào quy hoạch đường giao thông. Nếu được 
thông tuyến, đây chính là giải pháp giảm thiểu ách tắc giao thông cho 



người dân KP.1 (P.Long Bình Tân) và cũng là tuyến đường tránh hằng 
ngày của nhiều người dân khác lưu thông trên tuyến QL51 về ngã tư Vũng 
Tàu mỗi khi kẹt xe vào giờ cao điểm.  

 

Con hẻm là lối đi chung của hàng trăm hộ dân nay lại mọc lên công trình 
xây dựng - LÊ BÌNH 

Thế nhưng hiện nay tuyến đường này đang được 2 hộ dân cho dựng cọc 
sắt, quây tôn cao hơn 4 m, bịt hoàn toàn con hẻm khiến không ai có thể 
qua lại. Từ trên cao nhìn xuống, phía trong là công trình chủ đầu tư đã cho 
đào móng, đổ trụ bê tông, đà giằng liên kết với nhau hết khu đất, xung 
quanh đang cho xây tường gạch cao gần 2 m.  

Bà Hoàng Thị Tài (51 tuổi, ngụ P.Long Bình Tân) cho biết: “Gia đình tôi 
mua khu đất có mặt tiền trong con hẻm này và cất nhà từ năm 1999. Hơn 
20 năm qua, con hẻm nhỏ này chính là tuyến lưu thông quen thuộc của 
hàng trăm hộ dân thuộc khu phố. Thế nhưng gần đây, có 2 hộ dân cho 
dựng hàng rào tôn rất cao, chắn ngang hoàn toàn lối đi. Khoảng 40 hộ dân 
trong khu phố đã nhiều lần làm đơn tố cáo ra UBND phường nhưng đều vô 
vọng".  

"Chúng tôi phải gửi đơn cầu cứu đến UBND TP.Biên Hòa để xem xét. Sau 
đó đích thân Chủ tịch UBND TP xuống hiện trường và ra văn bản yêu 
cầu tạm ngưng công trình để kiểm tra, rà soát các vấn đề liên quan để xử 
lý theo quy định. Thế nhưng khi chủ tịch TP về, hôm sau chủ đầu tư vẫn 
thản nhiên huy động hàng chục công nhân vào công trình. Đưa cả máy 
múc, máy trộn bê tông vào làm hối hả nhiều ngày sau đó. Những ngày này, 
người dân chúng tôi liên tục ra UBND P.Long Bình Tân trình báo để ngăn 
chặn nhưng họ đều phớt lờ mặc cho công trình mọc lên”, bà Tài nói. 



 

Dù UBND TP.Biên Hòa đã tạm đình chỉ nhưng bên trong vẫn có công nhân 
thi công (ảnh chụp ngày 23.3) 

Cấp phép xây dựng trên hẻm  

Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, 2 thửa đất đang xây dựng trên đất quy 
hoạch giao thông nằm cạnh nhau trên con hẻm, 1 thửa của ông Phùng 
Xuân Phú (thửa 220), thửa còn lại (số thửa 157 cùng bản đồ số 10) của 
ông Nguyễn Thanh Hiền làm chủ. Từ phản ứng quyết liệt của người dân, vì 
cho rằng công trình này xây dựng không phép và vi phạm pháp luật, ông 
Hiền đã cho dán 2 giấy phép xây dựng có thời hạn số 290 và 291 do 
UBND TP.Biên Hòa ký ngày 18.9.2020 tại công trình, nhằm thông báo rằng 
việc xây dựng là hợp pháp. 

Việc làm này vô tình lộ ra những điều nghi ngờ của người dân là có cơ sở. 
Ngoài giấy phép số 290 cấp cho thửa đất số 157 (của ông Hiền) thì giấy 
phép số 291 lại cấp cho thửa 220 (của ông Phú) nhưng lại ghi nhầm thửa 
174 (của chính ông Hiền) đã được xây dựng 3 tầng nhiều năm trước.  

Bà Trần Thị Chuyển (47 tuổi, ngụ P.Long Bình Tân) cho biết: “Tôi về đây 
mua đất xây nhà từ đầu năm 2015. Vì ở sát vách với nhau, nên khi chuẩn 
bị xây dựng, vợ chồng tôi có qua nhà ông Hiền, nơi căn nhà tọa lạc tại 
thửa 174 mà ông Hiền đã xây trước đó để tham khảo cách bố trí phòng ốc, 
cũng như trang thiết bị bên trong. Do vậy tôi chắc chắn căn nhà này đã 



được xây trước năm 2015, nhưng nay được cấp giấy phép xây dựng có 
hạn là điều hết sức khó hiểu”. 

Về tình trạng công trình xây dựng mọc lên ngay giữa con hẻm, ông 
Nguyễn Hữu Nguyên, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa, lý giải: “Trước kia khu 
vực này được giao cho một đơn vị trong tỉnh thực hiện dự án. Do dự án 
thực hiện không đến nơi đến chốn, nên xảy ra tình hình chồng chéo quy 
hoạch, và khu vực này có đến gần 10 điểm tắc nghẽn tại đây. Hiện nay, cái 
hẻm có công trình đã được cấp phép xây dựng bị người dân phản ứng, 
nên UBND TP đã ra quyết định cho tạm ngưng xây dựng”.  

Riêng về căn nhà đã xây dựng từ năm 2015 đến nay lại có thêm giấy phép 
xây dựng, ông Nguyên cho biết: “Sẽ yêu cầu các bộ phận liên quan rà soát 
lại và sẽ cung cấp thông tin cụ thể cho báo chí”. 

Lãnh đạo phường đòi cung cấp tôn chỉ mục đích của tờ báo! 

Vì sao công trình đã bị UBND TP.Biên Hòa đình chỉ nhưng bên trong chủ 
đầu tư vẫn cho tiếp tục thi công? PV Thanh Niên đến UBND P.Long Bình 
Tân để tìm hiểu thì ông Đoàn Văn Đoàn (chủ tịch) từ chối trả lời mà “đẩy” 
sang cho ông Trương Văn Khiêm (phó chủ tịch). Nhiều lần, PV Thanh 
Niên đến gặp thì ông Khiêm đều nói rằng đang trong giai đoạn bầu cử nên 
rất bận rộn. 

Ngày 23.3, sau khi hẹn làm việc với ông Khiêm tại trụ sở UBND P.Long 
Bình Tân, vị lãnh đạo này không hợp tác, đồng thời tỏ thái độ thiếu tôn 
trọng báo chí. Sau khi yêu cầu PV Thanh Niên xuất trình các giấy tờ, ông 
Khiêm yêu cầu phải cung cấp tôn chỉ, mục đích của Báo Thanh Niên là gì 
mới hợp tác. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/doi-song/cap-phep-xay-dung-nha-o-ngay-tren-
con-hem-1361745.html 

 

14. Sử dụng công nghệ AI để giải quyết thủ tục hành 
chính 
Dịch vụ “định danh khách hàng điện tử” để giải quyết Thủ tục hành 
chính cho người dân và doanh nghiệp được UBND quận 1, TP Hồ Chí 
Minh ra mắt sáng 1-4. Dịch vụ này được xây dựng dựa trên cơ sở 
Công nghệ trí tuệ nhân tạo AI với giải pháp công nghệ “định danh, 
tìm kiếm bằng khuôn mặt”, do UBND quận 1 phối hợp cùng Viettel TP 
Hồ Chí Minh xây dựng. 

Theo UBND quận 1, với dịch vụ này khi người dân đăng ký làm thủ tục 
hành chính trực tuyến để làm các thủ tục hành chính, người dân chỉ cần 
chụp hình Chứng minh nhân dân (căn cước công dân) mặt trước và mặt 



sau gửi vào hệ thống thì hệ thống sẽ tự động nhận diện, điền vào biểu 
mẫu có sẵn một cách chính xác và giảm thiểu sai sót. Đặc biệt, sau khi sử 
dụng dịch vụ một lần duy nhất hệ thống sẽ lưu giữ thông tin và bằng công 
nghệ AI nhận diện khuôn mặt, người dân có thể sử dụng để tra cứu kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính đang thực hiện; những lần giao dịch sau 
công nghệ AI sẽ giúp người dân đăng ký tự động mà không cần lập lại các 
bước chụp, gửi Chứng minh nhân dân như lần đầu.  

Lãnh đạo UBND quận 1 bấm nút vận hành Dịch vụ “định danh khách hàng 
điện tử”. 

 Công nghệ này hoạt động trên tất cả các thiết bị từ máy tính đến thiệt bị 
thông minh như điện thoại thông minh, máy tính bảng giúp người dân dễ 
dàng thực hiện các bước đăng ký thủ tục hành chính. “Ứng dụng giải pháp 
định danh công dân điện tử giúp dần xóa bỏ khoảng cách giữa chính 
quyền và người dân, minh bạch các hoạt động giao tiếp, tăng cường hiệu 
lực và hiệu quả trong quản lý điều hành và phục vụ nhân dân”, bà Mai Thị 
Hồng Hoa, Phó Chủ tịch UBND quận 1 nhấn mạnh. 

Được biết, đến nay quận 1 đã tổ chức tiếp nhận đăng ký giải quyết thủ tục 
hành chính “không giấy” trên các lĩnh vực như: kinh tế, lao động, tư pháp, 
giáo dục và nội vụ, đồng thời triển khai dịch vụ công trực tuyến đồng bộ 
trên 44 thủ tục hành chính cấp quận; 25 thủ tục hành chính cấp phường. 
Đặc biệt, tỷ lệ người dân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 
3,4 đạt 99,99%. 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/su-dung-cong-nghe-ai-de-
giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-640503/ 



15. Thủ tục cấp lại Giấy khai sinh khi thay đổi địa danh 
hành chính 
Bà Phan Thị Hà sinh ra và lớn lên tại xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, 
tỉnh Bắc Giang (Giấy khai sinh ghi tỉnh Hà Bắc), nay là thị trấn Nham 
Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.  

Năm 2013, bà Hà lấy chồng và về ở tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên, nhập khẩu về Hưng Yên năm 2018. Do Chứng minh nhân dân 
cũ của bà hết hạn nên bà đăng ký làm Căn cước công dân gắn chip và 
được yêu cầu về quê xin trích lục giấy khai sinh. 

Bà Hà đã về quê Bắc Giang xin trích lục giấy khai sinh (bà có sổ hộ khẩu, 
Chứng minh nhân dân cũ, Giấy khai sinh gốc) thì lại được cho biết, Giấy 
khai sinh gốc của bà không có giá trị vì ngày xưa không được lưu, cần cấp 
lại, mà muốn cấp lại lại phải về nơi bà đang đăng ký thường trú xin xác 
nhận là ở đó bà chưa từng được cấp Giấy khai sinh.  

Bà Hà hỏi, trong tờ xác nhận có ghi nơi nhận là UBND xã Nham Sơn 
(không phải là thị trấn Nham Biền), vậy giấy xác nhận của bà có hợp lệ 
không trong khi tất cả các giấy tờ của bà vẫn ghi là xã Nham Sơn? Bà đề 
nghị cơ quan chức năng hướng dẫn để bà có thể làm lại Giấy khai sinh tại 
thị trấn Nham Biền. 

Về vấn đề này, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang trả lời như sau: 

Điều 25 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định: 
“1. UBND cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn trước đây hoặc UBND 
cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại khai sinh, kết 
hôn”. 

Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định: “Nếu việc đăng 
ký lại khai sinh được thực hiện tại UBND cấp xã không phải là nơi đã đăng 
ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch 
UBND có văn bản đề nghị UBND nơi đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, 
xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương”. 

Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-
CP quy định hướng dẫn xác minh nội dung đăng ký khai sinh: “Trường hợp 
địa danh hành chính đã có sự thay đổi so với địa danh ghi trong giấy tờ 
được cấp trước đây thì ghi theo địa danh hành chính hiện tại; địa danh 
hành chính trước đây được ghi vào mặt sau của Giấy khai sinh và mục Ghi 
chú trong Sổ đăng ký khai sinh”. 

Từ ngày 1/3/2020, xã Nham Sơn được nhập với thị trấn Neo và xã Thắng 
Cương, huyện Yên Dũng để thành lập thị trấn Nham Biền, huyện Yên 



Dũng theo Nghị quyết số 813/NQUBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc 
tỉnh Bắc Giang. 

Trước đó, ngày 26/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 
4654/UBND-NC giao Sở Tư pháp hướng dẫn bàn giao hồ sơ tư pháp về 
đơn vị hành chính mới. 

Trên cơ sở đó, ngày 28/2/2020, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn 
177/STP-VP về việc hướng dẫn bàn giao công việc trong công tác tư pháp 
ở những đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp, trong đó hướng 
dẫn cụ thể: 

“(i) Các xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp có trách nhiệm rà soát, thống kê và 
bàn giao kịp thời, đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách hộ tịch, chứng thực hiện 
đang lưu trữ; các xã, thị trấn được sắp xếp, thành lập mới (sau khi sắp 
xếp) có trách nhiệm tiếp nhận các loại hồ sơ, sổ sách hộ tịch, chứng thực 
từ các xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp; 

(ii) Tại thời điểm đăng ký lại khai sinh, nếu địa danh hành chính đã có sự 
thay đổi so với địa danh ghi trong giấy tờ được cấp trước đây thì xác định 
và ghi theo địa danh hành chính hiện tại; việc thay đổi địa danh hành chính 
được ghi vào “Phần ghi chú những thay đổi sau này” tại mặt sau của Giấy 
khai sinh và mục “Ghi chú” trong Sổ đăng ký khai sinh”. 

Từ những căn cứ trên cho thấy UBND thị trấn Nham Biền có thẩm quyền, 
trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu liên quan đến công tác đăng 
ký, quản lý hộ tịch phát sinh trên địa bàn xã Nham Sơn trước đây, trong đó 
có việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký lại khai sinh của bà Phan Thị 
Hà (bà Hà có quyền lựa chọn thực hiện thủ tục đăng ký lại khai sinh tại 
UBND thị trấn Nham Biền hoặc UBND nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 
hiện nay). 

Địa danh hành chính trong Tờ khai đăng ký lại khai sinh hoặc văn bản xác 
minh về việc lưu trữ sổ hộ tịch (trong trường hợp bà đăng ký lại khai sinh 
tại nơi thường trú) ghi là UBND xã Nham Sơn là không phù hợp, địa danh 
hành chính phải được ghi là UBND thị trấn Nham Biền để bảo đảm phù 
hợp với Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 04/2020/TT-BTP. 

Nguồn: http://www.baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Thu-tuc-cap-lai-Giay-
khai-sinh-khi-thay-doi-dia-danh-hanh-chinh/427382.vgp 

 

 

 

 



16. BHXH tỉnh Cà Mau rà soát chấn chỉnh thanh toán 
BHYT 
Thực hiện công tác giám định chuyên đề kết hợp giám định trên hệ 
thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (BHYT) tại các cơ sở y tế 
trong quý IV/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau phát hiện 
nhiều thiếu sót và vi phạm quy định về điều kiện để thanh toán BHYT. 

 

Một ca cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ 

Nhiều bất cập trong khám chữa bệnh 

Qua công tác rà soát đối với thủ tục hành chính trong công tác khám chữa 
bệnh (KCB) BHYT còn nhiều sai sót. Cụ thể, thay thế người có đủ điều 
kiện tham gia KCB không đúng quy định (bác sĩ không có mặt tại phòng 
khám hoặc ra trực nhưng tài khoản vẫn cập nhật khám bệnh); bác sĩ khám 
bệnh hoặc vừa khám bệnh vừa làm dịch vụ kỹ thuật vượt công suất trên 
bàn khám/ngày theo Thông tư số 39/2018 của Bộ Y tế; bác sĩ khám bệnh, 
thực hiện dịch vụ kỹ thuật ngoài thời gian đăng ký hành nghề KCB tại cơ 
sở, đăng ký trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế; hay bác sĩ khám bệnh 
vượt quá 200 giờ/năm không đúng quy định theo Ðiều 106, Luật số 
10/2012/QH13 và người đọc kết quả xét nghiệm không đúng theo Thông 
tư 49/2019 của Bộ Y tế. 

Trong thanh toán chi phí KCB BHYT có số lượng nhiều hơn, đơn giá cao 
hơn thực tế sử dụng. Cụ thể, chi phí giường bệnh thanh toán không đúng 
theo Ðiều 6, Thông tư số 39/2018 và Thông tư số 13/2019 của Bộ Y tế; 



thanh toán số lượng ngày giường bệnh vượt mức quy định, áp giá thanh 
toán tiền giường chưa đúng theo quy định (cộng 1 ngày giường bệnh 
không đúng quy định trong trường hợp ra viện với lý do xin về, áp giá tiền 
giường nội khoa loại 2 để thanh toán tiền giường cho khoa y học cổ truyền 
(đúng quy định phải áp giá giường nội khoa loại 3), áp giá tiền giường nội 
khoa loại 1 cho khoa nội tổng hợp (đúng quy định phải áp giá giường nội 
khoa loại 2), thanh toán thừa ngày giường đối với bệnh nhân nằm ghép so 
với giường thực kê tại khoa)… 

Ðối với dịch vụ kỹ thuật (DVKT) y học cổ truyền thanh toán hằng ngày 
nhiều hơn quy định, như điện châm, điện xung, siêu âm điều trị... (theo quy 
định chỉ thanh toán 1 lần/ngày), thanh toán thừa chi phí DVKT, thanh toán 
DVKT không nằm trong danh mục được thực hiện, thanh toán thừa công 
khám đối với bệnh nhân đã có chỉ định điều trị vật lý trị liệu theo liệu trình 
hay thanh toán DVKT của 1 bác sĩ siêu âm cho 2 bệnh nhân trùng một thời 
gian, chuyển danh mục DVKT thanh toán có giá cao hơn thực tế hay phẫu 
thuật nội soi ruột thừa nhưng thanh toán phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc 
ruột thừa… 

Chỉ định cận lâm sàng chưa đúng quy định 

Ngoài ra cơ quan BHXH tỉnh cũng phát hiện nhiều cơ sở chỉ định cận lâm 
sàng, thủ thuật ngoài quy định; thanh toán vật tư y tế (VTYT) chưa đúng 
quy định; chỉ định thuốc điều trị không đúng quy định hướng dẫn của Bộ Y 
tế tại Thông tư số 30/2018 và Thông tư số 01/2020… 

Ðối với các cơ sở y tế tuyến xã còn tồn tại có một số vấn đề, như KCB trái 
tuyến; thẻ sai nơi đăng ký KCB bệnh ban đầu, sai giới tính (giảm trừ tự 
động); ký thay không ghi mối quan hệ với người bệnh; nhân viên y tế ký 
thay cho người bệnh; thuốc chỉ định không đúng theo Thông tư số 30/2018 
của Bộ Y tế, như thuốc chứa Trimetazidin, Alphachymotrypsin, Diosmin, 
nhóm ức chế bơm proton... Chỉ định không đúng theo tờ hướng dẫn sử 
dụng thuốc. Thelizin (Trạm Y tế xã Phú Thuận). Ovac-20. Lansoprazol, 
Alzole, Omeptul... 

Sử dụng thuốc chưa đúng theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc và Quyết định 
số 361/QÐ-BYT: Chỉ định 3B (Cosyndo) và các thuốc chống chỉ định các 
bệnh lý như loét dạ dày, rối loạn chức năng tiền đình, đau cơ... 

Thanh toán thừa thuốc hoặc thuốc ngoài danh mục sử dụng tại trạm y tế; 
thanh toán ngày giường sai quy định theo Thông tư số 39/2018 của Bộ Y 
tế; bác sĩ khám chữa bệnh vượt công suất; nhân viên y tế ra trực, nghỉ 
phép hoặc đi họp nhưng khám bệnh. 

Những hạn chế, sai sót thậm chí vi phạm trên vừa được BHXH tỉnh phát 
hiện thông qua công tác giám định chi phí KCB BHYT tại các cơ sở y tế 
trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong quý IV/2020. 



BHXH tỉnh Cà Mau cũng đã đề nghị Sở Y tế quan tâm chỉ đạo chấn chỉnh 
kịp thời. Ðồng thời, đề nghị các cơ sở y tế rà soát những hạn chế có liên 
quan, có biện pháp xử lý hiệu quả. 

Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/bhxh-tinh-ca-mau-ra-soat-chan-chinh-
thanh-toan-bhyt-894522.ldo 

 

17. Đà Nẵng: Công an không bắt buộc người dân 
dùng dịch vụ "ship" căn cước công dân về tận nhà 
Trước các thông tin liên quan đến việc thu phí làm căn cước công 
dân (CCCD) cao hơn so với quy định, công an và bưu điện thành phố 
Đà Nẵng đã có thông tin phản hồi người dân.  

 

Công an các quận, huyện tổ chức làm thủ tục cấp CCCD lưu động và tăng 
lên 3 ca/ngày để bảo đảm thuận lợi cho dân. Ảnh: HL 

Nhằm triển khai việc cấp CCCD thuận tiện và nhanh cho người dân, Công 
an TP.Đà Nẵng đang làm cả ngày lẫn đêm để thực hiện cấp mới thẻ ở hầu 
hết các quận, huyện, xã phường. Đa phần người dân khi đến làm thủ tục 
cấp CCCD đều nhận được sự hướng dẫn rõ ràng của lực lượng công an. 

Tuy vậy, sau hơn 1 tháng, Công an Đà Nẵng triển khai cấp mới CCCD, 
bên cạnh những thuận lợi cũng có không ít thắc mắc, băn khoăn từ phía 
người dân.  



Bộ Công an giao đến ngày 30.6, Công an TP Đà Nẵng phải hoàn thành 
cấp CCCD cho hơn 900.000 người dân ở trong độ tuổi. Ảnh: HL 

Cụ thể, tại các địa điểm cấp CCCD thường có mặt một nhân viên đại diện 
của Bưu điện thành phố Đà Nẵng.  

Sau khi hoàn tất thủ tục làm CCCD, người dân sẽ đóng phí 15.000 đồng tại 
bàn làm việc của nhân viên bưu điện thay vì đóng tiền cho công an. Chưa 
hết, đối với những người có nhu cầu, bưu điện sẽ gửi trực tiếp CCCD về 
tận nhà (giá 26.000 đồng/lượt gửi), thay vì gửi đến bộ phận một cửa tại 
UBND các quận, huyện.  

Ông N.V.A, người dân phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà cho biết, vì lý do 
công việc nên vợ chồng ông làm thủ tục cấp mới CCCD ở 2 thời điểm khác 
nhau. Mỗi lần cấp CCCD, bên cạnh giá 15.000 đồng tiền cấp mới thẻ, vợ 
chồng ông V.A phải đóng 26.000 đồng/lượt.  

Ông V.A và nhiều người dân băn khoăn việc bưu điện thu phí dịch vụ vận 
chuyển về tận nhà với giá 26.000 đồng có đúng so với quy định hay 
không? “Chúng tôi cũng thắc mắc nếu như người dân không có nhu cầu 
chuyển phát về tận nhà, họ có thể không đóng số tiền 26.000 đồng được 
không?” – ông V.A nói. 

Thay vì phản ứng, hỏi ngay việc vì sao phải đóng tiền giao nhận qua bưu 
điện với công an hoặc nhân viên tiếp nhận phiếu hẹn tại chỗ để được giải 
thích, người dân lại mang thắc mắc này ra xầm xì. Thậm chí loan tin thất 
thiệt là Công an Đà Nẵng tự động thu tiền ship căn cước công dân, thu sai 
quy định... 



Trả lời Lao Động, đại tá Quách Văn Dũng – Trưởng Phòng PC06 khẳng 
định, việc thu phí làm CCCD được thực hiện theo quy định của Bộ Công 
an. Thực tế do người dân có nhu cầu gửi đến tận nhà để khỏi mất thời 
gian đến trụ sở công an theo giấy hẹn, nên bưu điện thực hiện dịch vụ 
chuyển phát CCCD về tận nhà. Việc này được thực hiện theo tinh thần tự 
nguyện, không ép buộc. 

Một lãnh đạo Bưu điện thành phố Đà Nẵng xác nhận, từ đầu năm đến nay, 
đơn vị đã cùng với Phòng PC06 và Công an các quận, huyện thực hiện 
việc chuyển phát CCCD điện tử về tại địa chỉ người dân theo đúng quy 
định, đúng giá cước dịch. 

Theo vị này, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, bưu điện đã ban 
hành quy định, trường hợp người trong hộ gia đình đi làm CCCD điện tử 
cùng thời điểm, cùng một nơi làm, cùng một địa chỉ nhận sẽ được chuyển 
phát toàn bộ CCCD của cả hộ gia đình về cùng một địa chỉ với giá cước 
26.000 đồng. 

“Bưu điện Đà Nẵng không có bắt buộc người dân về việc thu phí vận 
chuyện về tận nhà. Về giá cước dịch vụ, đây là dịch vụ bưu chính công ích, 
được Bộ Công an phê duyệt nên luôn đảm bảo vấn đề bảo mật tuyệt đối 
thông tin cho người dân; giá cước dịch vụ được Bộ TTTT truyền thông phê 
duyệt” - lãnh đạo Bưu điện Đà Nẵng thông tin. 

Theo đề xuất của Bộ Công an, từ ngày 1.1.2021- 30.6.2021, lệ phí cấp thẻ 
căn cước công dân bằng 50% mức thu hiện tại. Lệ phí chuyển từ chứng 
minh thư sang cấp thẻ căn cước công dân còn 15.000 đồng/thẻ. Lệ phí đổi 
thẻ căn cước công dân bị hỏng, thay đổi tên họ, giới tính... còn 25.000 
đồng/ thẻ... 

Nguồn: https://laodong.vn/ban-doc/da-nang-cong-an-khong-bat-buoc-
nguoi-dan-dung-dich-vu-ship-can-cuoc-cong-dan-ve-tan-nha-894408.ldo 

 

 


