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1. Tăng tốc 'đội đua' cải cách thể chế 
Những năm qua, trong lĩnh vực cải cách thể chế và thủ tục hành 
chính, chúng ta đã làm được nhiều việc, nhưng đó thường là những 
việc tương đối dễ dàng. Những vấn đề 'xương xẩu' khó khăn nhất 
đang còn gác lại. 

 

Tân Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: CTV 

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các cộng sự của mình đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ trong một nhiệm kỳ mà "mưa chẳng thuận, gió 
chẳng hòa". Quốc hội đã bầu ông Phạm Minh Chính làm tân thủ tướng, 
một sự lựa chọn cho tương lai của nền kinh tế Việt Nam.  

Nhìn lại hành trang mà tân thủ tướng có được từ những trọng trách đã trải 
nghiệm, chúng ta kỳ vọng người đứng đầu Chính phủ sẽ thúc đẩy một 
Chính phủ hành động. 

Nhưng tất cả mới chỉ là bước khởi đầu. Hành trình cải cách và phát triển 
còn rất nhiều việc phải làm và rất gian nan. 

Ổn định kinh tế phải dựa vào nền tảng vững chắc hơn là nguồn thu từ hoạt 
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để giảm được sự lệ thuộc vào 
đất đai và tài nguyên, giảm được chi tiêu thường xuyên trên cơ sở tinh 
giản bộ máy hành chính và nhân sự để dành được nhiều nguồn lực hơn 
cho đầu tư phát triển.  



Phải tăng được hiệu quả đầu tư công và huy động được tối đa các nguồn 
lực từ dân để giải quyết được các nút thắt về cơ sở hạ tầng được dự báo 
sẽ là một trong những điểm nghẽn lớn nhất, trước yêu cầu phát triển 
nhanh và bền vững của nền kinh tế trong những năm sắp tới. 

Về cải cách thể chế, pháp luật kinh doanh còn chồng chéo, thủ tục hành 
chính vẫn còn phiền hà. Không ít thủ tục hành chính làm khó cho dân, làm 
nghèo đất nước vẫn chưa được xóa bỏ. Việc sửa đổi Luật đất đai để khơi 
thông nguồn lực phát triển Quốc hội và Chính phủ kỳ này vẫn còn nợ 
người dân và doanh nghiệp. 

Cũng phải nói rằng trong những năm qua, trong lĩnh vực cải cách thể chế 
và thủ tục hành chính chúng ta đã làm được nhiều việc, nhưng đó thường 
là những việc tương đối dễ dàng. Những vấn đề "xương xẩu" khó khăn 
nhất đang còn gác lại. Cải cách, đổi mới đang đứng trước một giai đoạn 
cần những nỗ lực đột phá hơn và quyết liệt hơn để đáp ứng đòi hỏi của 
người dân, của cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế. 

Nhiệm kỳ của Chính phủ vừa qua cũng có thể được coi là một nhiệm kỳ 
"nhóm lửa". Chúng ta đã nói nhiều đến khát vọng bay lên, khát vọng hùng 
cường, nhưng nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình vẫn luôn hiện hữu.  

Không thể vượt khỏi bẫy thu nhập trung bình nếu không vượt khỏi bẫy chất 
lượng thể chế trung bình.  

Sau những nỗ lực cải cách, đổi mới và thăng hạng nhưng cho đến nay môi 
trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của Việt Nam vẫn đang ở thứ 
hạng 68-70, tức là mới xếp ở mức "thường thường bậc trung" trong cuộc 
đua thế giới. 

Vì vậy, "đội đua" cải cách thể chế của Việt Nam cần phải được tăng tốc. 

VŨ TIẾN LỘC (Chủ tịch VCCI) 

Nguồn: https://tuoitre.vn/tang-toc-doi-dua-cai-cach-the-che-
20210406075834051.htm 

 

2. Minh bạch, thống nhất khung pháp lý về đầu tư 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Nghị định được kỳ 
vọng sẽ minh bạch, thống nhất về ngành, nghề đầu tư kinh doanh; ưu 
đãi và bảo đảm đầu tư; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giám sát 
và đánh giá đầu tư… 



 

Nghị định 31/2021/NĐ-CP tạo điều kiện cho nhà đầu tư yên tâm đầu tư, 
kinh doanh tại Việt Nam. Ảnh: Lê Tiên 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trước khi Nghị định 31/2021/NĐ-CP được 
ban hành, một số ý kiến cho rằng, Luật Đầu tư không quy định chi tiết trình 
tự, thủ tục thực hiện các biện pháp bảo đảm đầu tư, đồng thời chưa làm rõ 
hình thức, nội dung các hoạt động đầu tư tại khu công nghiệp, khu chế 
xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế. Điều này dẫn đến vướng mắc đối 
với cả nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình 
thực thi Luật Đầu tư. 

Để bảo đảm tính khả thi, minh bạch trong quá trình thực hiện Luật Đầu tư, 
Nghị định 31/2021/NĐ-CP đã cụ thể hóa một số quy định về bảo đảm đầu 
tư và chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với một số ngành, nghề, địa bàn 
nhằm tiếp tục củng cố, hoàn thiện cơ chế bảo hộ, khuyến khích đầu tư phù 
hợp với các cam kết hội nhập của Việt Nam, thu hút dòng vốn đầu tư đang 
dịch chuyển, đồng thời bảo đảm thu hút đầu tư có chọn lọc và chất lượng. 

Điều 3, Điều 4 của Nghị định quy định chi tiết về bảo đảm của Nhà nước 
để thực hiện dự án đầu tư; bảo đảm ưu đãi đầu tư trong trường hợp thay 
đổi pháp luật đối với các trường hợp được quy định tại Điều 13 Luật Đầu 
tư. Nghị định cũng quy định cơ chế giải quyết vướng mắc của nhà đầu tư, 
phòng ngừa tranh chấp giữa Nhà nước và nhà đầu tư. Các quy định này 
tạo điều kiện cho nhà đầu tư yên tâm đầu tư, kinh doanh, theo đuổi các dự 
án có thời gian thực hiện lâu dài tại Việt Nam. 



Nghị định 31/2021/NĐ-CP gồm 132 điều, có hiệu lực từ ngày ký 
(26/3/2021), thay thế Nghị định số 118/2015/NĐ-CP. Với nhiều quy định cụ 
thể, chi tiết, Nghị định đã bảo đảm được tính đồng bộ, thống nhất với quy 
định của Luật Đầu tư, các luật liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh, 
đồng thời kế thừa và hoàn thiện những quy định hiện hành còn phù hợp 
với quy định của các luật này cũng như thực tế triển khai hoạt động đầu tư 
kinh doanh của nhà đầu tư. 

Nghị định cũng quy định cụ thể về hoạt động đầu tư tại khu công nghiệp, 
khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế. Trong đó có đầu tư xây 
dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng; thực hiện dự án đầu tư trong khu 
công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. 

Ngoài ra, Nghị định 31/2021/NĐ-CP còn quy định chi tiết về ngành, nghề 
đầu tư kinh doanh; ngành, nghề tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư 
nước ngoài; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; trình tự, thủ tục quyết định chủ trương 
đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, điều chỉnh dự án; thành lập 
tổ chức kinh tế; góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức 
kinh tế; đầu tư ra nước ngoài; xúc tiến, giám sát và đánh giá đầu tư... 

Việc Nghị định quy định chi tiết về nguyên tắc và cách thức áp dụng các 
quy định về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; ngành, nghề đầu tư kinh 
doanh có điều kiện; ngành, nghề tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư 
nước ngoài cũng như cơ chế tập hợp, công bố, giám sát việc soạn thảo, 
ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đã giúp nâng cao tính 
minh bạch. Qua đó góp phần thực hiện đầy đủ, nhất quán nguyên tắc hiến 
định về quyền tự do kinh doanh, tuân thủ cam kết về mở cửa thị trường 
của Việt Nam theo các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. 

Nhằm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy 
định chi tiết một số quy định của Luật Đầu tư 2020 về toàn bộ quá trình 
thực hiện dự án đầu tư từ giai đoạn chuẩn bị, quyết định chủ trương đầu 
tư đến chấm dứt hoạt động của dự án và các hoạt động kinh doanh, khắc 
phục những bất cập, chồng chéo giữa các quy định liên quan đến đầu tư 
kinh doanh, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Đặc 
biệt, Nghị định làm rõ quan hệ giữa các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu 
tư, lựa chọn nhà đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án. 

Nghị định cũng quy định chi tiết trình tự, thủ tục để bảo đảm tính khả thi và 
thực hiện hiệu quả các quy định mới của Luật Đầu tư về quyền tự chủ của 
nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án (như quyền chia, tách, sáp 
nhập, góp vốn, hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng, điều chỉnh dự án...). 
Đồng thời quy định chi tiết điều kiện, thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư ra 
nước ngoài nhằm hoàn thiện khung pháp lý minh bạch, thống nhất, khuyến 
khích, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư ra nước ngoài. 



Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc hoàn thiện cơ chế quản lý và tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tại Nghị định sẽ giúp 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư; bảo đảm an ninh, 
quốc phòng; góp phần hạn chế tình trạng chuyển giá, trốn thuế, xử lý các 
trường hợp đầu tư chui, đầu tư núp bóng...; quản lý chặt chẽ các dự án 
đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn nhà nước, các dự 
án có quy mô vốn lớn, sử dụng nhiều ngoại tệ. 

Nguồn: https://baodauthau.vn/minh-bach-thong-nhat-khung-phap-ly-ve-
dau-tu-post104901.html 

 

3. Người dân sẽ được tra cứu thông tin từ cơ sở dữ 
liệu quốc gia 

 

Công dân sẽ được khai thác thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư thông qua dịch vụ nhắn tin và nhiều cách thức khác. 

Ngày 29-3, Chính phủ ban hành Nghị định 37/2021 về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 137/2015 hướng dẫn Luật Căn cước 
công dân. 

Một điểm mới tại Nghị định 37/2021 là công dân được khai thác thông tin 
của mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư bằng tin 
nhắn và nhiều hình thức khác. 



Cụ thể, khoản 8 Điều 1 Nghị định 37/2021, công dân khai thác thông tin 
của mình trong CSDLQG về dân cư bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông 
tin hoặc thông qua dịch vụ nhắn tin, cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch 
vụ công Bộ Công an. 

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ có hướng dẫn chi tiết về việc khai thác thông 
tin trên CSDLQG về dân cư của cá nhân. 

Đối với công dân muốn thực hiện thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư qua dịch vụ nhắn tin thì sẽ làm theo hướng dẫn 
của Bộ Công an. 

Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có văn bản yêu cầu cung cấp thông tin 
trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì gửi người có thẩm quyền cho 
phép theo quy định. Văn bản đề nghị cung cấp thông tin phải nêu rõ lý do 
cần khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 
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.  

Hiện nay, theo Nghị định 137/2015, công dân chỉ được khai thác thông tin 
của mình trong CSDLQG về dân cư thông qua việc giải quyết thủ tục hành 
chính, văn bản yêu cầu khai thác thông tin hoặc thông qua dịch vụ viễn 
thông. 

Nghị định 37/2021 có hiệu lực từ ngày 14-5-2021. 

VÕ PHẠM 

 Nguồn: https://plo.vn/ban-doc/toi-muon-hoi/nguoi-dan-se-duoc-tra-cuu-
thong-tin-tu-co-so-du-lieu-quoc-gia-976170.html 

 

4. Sẽ sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết Luật 
Đo đạc và bản đồ 
Sáng 6/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì 
cuộc họp nghe Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam báo 
cáo việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2019/NĐ-CP 
ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Đo đạc và bản đồ (Nghị định 27). Tham dự có đại diện lãnh đạo Vụ 
Pháp chế và Văn phòng Bộ. 

Về nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Nghị định 27, Cục trưởng Cục 
Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam Hoàng Ngọc Lâm cho biết, 
Cục đã tập trung sửa đổi 2 nội dung liên quan đến quy định cấp giấy phép 
hoạt động đo đạc và bản đồ và quy định chứng chỉ hành nghề đo đạc và 
bản đồ. 



Theo đó, đối với quy định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, Cục 
bổ sung quy định điều kiện cấp giấy phép đối với từng nội dung Danh mục 
hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép và thời gian trả kết quả giấy 
phép hoạt động và chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ; sửa đổi cơ 
quan tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cấp giấy phép hoạt động 
đo đạc và bản đồ; sửa đổi bỏ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ 
và sửa đổi Mẫu số 10 (Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và 
bản đồ), Mẫu số 12 (Bản khai quá trình công tác). 

Cụ thể, Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cấp cho tổ chức được thực 
hiện theo quy định tại Điều 51 của Luật Đo đạc và bản đồ. Giấy phép có 
thời hạn là 5 năm. Mỗi giấy phép được gia hạn 2 lần, mỗi lần gia hạn là 5 
năm. Bên cạnh đó, giấy phép cấp cho nhà thầu nước ngoài phải thể hiện 
địa bàn hoạt động, có thời hạn theo thời gian thực hiện nội dung về đo đạc 
và bản đồ trong gói thầu. Giấy phép được gia hạn theo thời gian gia hạn 
để thực hiện nội dung về đo đạc và bản đồ trong gói thầu;… 

 

Toàn cảnh cuộc họp 

Đối với điều kiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, tổ chức được 
cấp giấy phép khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 52 của Luật Đo đạc 
và bản đồ, trong đó có số lượng tối thiểu là 4 nhân viên kỹ thuật có trình độ 
trung cấp trở lên được đào tại về đo đạc và bản đồ và có ít nhất 1 nhân 
viên kỹ thuật (tổ trưởng/ chủ chốt) có thời gian hoạt động thực tế ít nhất 5 



năm phù hợp với nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức đề 
nghị cấp giấy phép… 

Cùng với đó, hồ sơ của tổ chức trong nước đề nghị cấp giấy phép hoạt 
động đo đạc và bản đồ bao gồm: Đơn đề nghị; Quyết định quy định chức 
năng, nhiệm vụ; Văn bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành 
về đo đạc và bản đồ, bản khai quá trình công tác, hợp đồng lao động hoặc 
quyết định tuyển dụng của người phụ trách kỹ thuật; Văn bằng, chứng chỉ 
chuyên môn về đo đạc và bản đồ; hợp đồng lao động hoặc quyết định 
tuyển dụng, bản khai quá trình công tác; Văn bản xác nhận của tổ chức 
quản lý, thi công nhiệm vụ đo đạc và bản đồ trong từng giai đoạn công tác 
của cá nhân;… 

Về quy định chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ, theo ông Hoàng Ngọc 
Lâm, Cục đã bổ sung quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề đo 
đạc và bản đồ đối với từng nội dung Danh mục hành nghề đo đạc và bản 
đồ; sửa đổi cơ quan tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, trình tự 
thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ. 

Theo đó, chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ có thời hạn là 5 năm. Mỗi 
chứng chỉ được gia hạn 2 lần, mỗi lần gia hạn là 5 năm. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tổ chức sát hạch, Hội 
đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm tổng hợp, trình cơ quan 
có thẩm quyền cấp chứng chỉ đăng tải kết quả sát hạch và xét cấp chứng 
chỉ hành nghề trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp 
chứng chỉ. 

Dự thảo Nghị định cũng bổ sung điểm b, khoản 3 Điều 48 quy định trong 
thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có 
thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm kiểm tra thông tin về 
chứng chỉ hành nghề đã cấp, hoàn thành việc gia hạn chứng chỉ hành 
nghề đo đạc và bản đồ, trả chứng chỉ được gia hạn cho cá nhân đề nghị 
gia hạn chứng chỉ. Trong trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, cơ quan 
có thẩm quyền cấp chứng chỉ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
hoặc thư điện tử cho cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ về yêu cầu hoàn thiện 
hồ sơ theo đúng quy định. 

Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị Cục 
Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam nghiên cứu, rà soát và bổ 
sung các nội dung, quy định liên quan đến cấp giấy phép hoạt động đo đạc 
và bản đồ và quy định chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp cũng như bảo đảm nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước các cấp, triển khai thực hiện Luật 
Đo đạc và bản đồ có hiệu quả, phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế, xã 
hội của đất nước. 



Đồng thời đề nghị Cục bám sát tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng 
và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 đảm bảo Nghị định 
sửa đổi Nghị định 27/2019/NĐ-CP sẽ được Bộ TN&MT trình Chính phủ 
tháng 8/2021. 

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/se-sua-doi-bo-sung-nghi-dinh-
quy-dinh-chi-tiet-luat-do-dac-va-ban-do-322487.html 

 

5. Xây dựng cơ chế 'tịch thu tài sản không qua thủ tục 
kết tội' 
Để nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản, trong đó có các vụ án 
tham nhũng, kinh tế, lãnh đạo Chính phủ đang giao Bộ Tư pháp 
nghiên cứu “cơ chế thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội” để nâng 
cao tỉ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp hiện nay. 

 

Ông Đỗ Đức Hiển, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự, hành chính, Bộ 
Tư pháp. Ảnh: VGP/ Lê Sơn. 

Nhiều thách thức trong tịch thu tài sản liên quan đến tham nhũng 

Trao đổi với Cổng TTĐT Chính phủ, ông Đỗ Đức Hiển, Vụ trưởng Vụ Pháp 
luật hình sự, hành chính (Bộ Tư pháp) cho biết: Trong những năm qua, 
công tác phòng, chống tham nhũng luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm 
và xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, gắn 
liền với các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Nhờ đó, thời 



gian qua, công tác này đã có chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều kết 
quả tích cực. Tuy vậy, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, trong 
đó có vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng, thất thoát vẫn còn gặp nhiều khó 
khăn thách thức, tỉ lệ thu hồi tài sản chưa cao. Điều này đã được Tổng Bí 
thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ ra khi Kết luận tại Hội nghị toàn 
quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 là 
“tỉ lệ thu hồi tài sản tham nhũng, thất thoát còn thấp”. 

Theo ông Hiển, một trong những thách thức chính hiện nay trong công tác 
tịch thu tài sản liên quan đến tội phạm nói chung, tài sản tham nhũng nói 
riêng là việc xác minh, thu thập chứng cứ và chứng minh mối liên hệ giữa 
tài sản và hành vi phạm tội. Đây là công việc đặc biệt khó khăn không chỉ 
đối với các cơ quan tư pháp của nước ta mà còn của hầu hết các quốc gia. 
Trong khi đó, những biện pháp tịch thu tài sản theo thủ tục tố tụng hình sự 
truyền thống (nghĩa là phải chờ đến khi có bản án, quyết định của tòa án) 
sẽ khó tránh khỏi việc thất thoát tiền, tài sản do người phạm tội đã nhanh 
chóng che giấu, tẩu tán hoặc tẩy rửa, khiến cho công tác thu hồi tài sản 
ngày càng khó khăn hơn. 

Ông Hiển cũng cho biết, thực hiện các cam kết quốc tế, trong đó có 
Khuyến nghị số 4 của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền 
(FATF) yêu cầu các quốc gia thành viên xem xét áp dụng các biện pháp 
cho phép các tài sản hoặc công cụ có liên quan tới tội phạm bị tịch thu mà 
không cần phải có bản án hình sự hoặc yêu cầu người phạm tội phải 
chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tài sản; Công ước của Liên Hợp 
Quốc về chống tham nhũng khuyến nghị các quốc gia “xem xét tiến hành 
các biện pháp cần thiết cho phép tịch thu tài sản mà chưa có bản án hình 
sự trong trường hợp không thể truy tố người vi phạm vì họ chết, lẩn trốn, 
vắng mặt, hoặc trong trường hợp thích hợp khác ” (khoản 1 Điều 54). 

Do đó, ngày 30 tháng 4 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 474/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro 
rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020, trong đó giao Bộ Tư pháp 
chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu đề xuất xây dựng quy định biện 
pháp tịch thu tài sản không thông qua thủ tục kết tội, buộc đối tượng tình 
nghi phải chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tài sản và đề xuất sửa đổi 
quy định có liên quan trong Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và 
Luật Phòng, chống tham nhũng”. 

Cơ chế hiệu quả được nhiều quốc gia áp dụng 

Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã 
ban hành Kế hoạch, đồng thời thành lập Tổ công tác liên ngành với sự 
tham gia của Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, 
Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thực 



hiện nghiên cứu này. Ngày 25/02/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Tờ 
trình và Báo cáo nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ. 

Theo đó, báo cáo nghiên cứu của Bộ Tư pháp tập trung đánh giá về cơ 
chế thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội của một số quốc gia; pháp luật 
hiện hành của Việt Nam về tịch thu tài sản, nghĩa vụ chứng minh và các 
biện pháp ngăn chặn, cưỡng chế trong hoạt động tố tụng, thi hành án cũng 
như thực tiễn công tác thu hồi tài sản và trên cơ sở đánh giá những thuận 
lợi, khó khăn, thách thức đề xuất bước đi tiếp theo. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tịch thu tài sản không qua thủ tục kết tội là 
một cơ chế hiệu quả được nhiều quốc gia áp dụng với nhiều cách thức, 
biện pháp khác nhau và điều kiện, trình tự, thủ tục áp dụng rõ ràng, cụ thể, 
chẳng hạn như tại Australia, từ năm 2002 nước này đã ban hành đạo luật 
Tài sản phạm tội trong đó quy định cơ chế tịch thu dân sự và tịch thu tài 
sản không giải thích được nguồn gốc (không cần chứng minh tội phạm 
nguồn). Thái Lan đã ban hành đạo luật Chống rửa tiền vào năm 1999 quy 
định biện pháp tịch thu tài sản dân sự thông qua cơ chế giám sát các giao 
dịch và đạo luật cơ bản về chống tham nhũng năm 1999 quy định cơ chế 
tịch thu tài sản đối với công chức giàu có bất thường. Hoa Kỳ quy định về 
tịch thu dân sự tại Bộ luật Hình sự; bên cạnh đó, Bộ luật Hình sự, Luật Hải 
quan (năm 1990) của nước này còn quy định tịch thu hành chính đối với 
tiền không xác minh được nguồn gốc hợp pháp;... 

Các cơ chế thu hồi tài sản nêu trên cũng có thể xem là giải pháp quan 
trọng nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác thu hồi tiền, tài 
sản, phù hợp với quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về 
phòng, chống tham nhũng. 

Cần đồng bộ với các cơ chế về kiểm soát tài sản, thu nhập, giao dịch 

Tuy nhiên, ông Đỗ Đức Hiển cũng cho biết những khó khăn khi thực hiện 
cơ chế này. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, tịch thu tài sản không qua 
thủ tục kết tội là biện pháp phức tạp, nhạy cảm vì có thể ảnh hưởng đến 
một số quyền con người, quyền công dân; liên quan đến chức năng, nhiệm 
vụ của nhiều cơ quan, tổ chức; đòi hỏi phải có sự đồng bộ với các cơ chế, 
thiết chế khác như kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát giao dịch, hệ 
thống thanh toán không dùng tiền mặt, phòng, chống rửa tiền; cơ chế này 
cũng liên quan đến nhiều đạo luật khác nhau và đặt ra yêu cầu rà soát, 
đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật hiện hành, trong đó 
có các đạo luật như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng hình 
sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thanh 
tra, Luật Phòng chống rửa tiền, các luật về tổ chức bộ máy các cơ quan tố 
tụng… 



“Bộ Tư pháp cũng nhận thấy rằng, việc nghiên cứu, đề xuất quy định cơ 
chế thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội cần phải hết sức thận trọng, kỹ 
lưỡng cả về lý luận và thực tiễn cũng như đòi hỏi phải đánh giá toàn diện 
về pháp luật, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực thực hiện 
để chuẩn bị các phương án, điều kiện cần thiết”, ông Đỗ Đức Hiển nhấn 
mạnh. 

Ngày 31/03/2021 vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương 
Hòa Bình cũng đã chỉ đạo giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, 
ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, đánh giá sâu sắc toàn diện về khả 
năng xây dựng cơ chế tịch thu tài sản không qua thủ tục kết tội và đề xuất 
sửa đổi, bổ sung pháp luật có liên quan, với lộ trình, bước đi phù hợp với 
điều kiện thực tiễn Việt Nam nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác 
thu hồi tài sản, đặc biệt tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, rửa 
tiền, đồng thời bảo đảm phù hợp lộ trình đánh giá đa phương về phòng, 
chống rửa tiền trong giai đoạn tiếp theo của Nhóm châu Á-Thái Bình 
Dương về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với Việt Nam. 

Trong đó tập trung vào các cơ chế như: Tịch thu tài sản qua thủ tục tố tụng 
dân sự trong quá trình xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức 
mà phát hiện có nguồn tiền, tài sản kê khai không trung thực và không giải 
trình được nguồn gốc; tịch thu tài sản qua thủ tục tố tụng dân sự trong quá 
trình kiểm soát các giao dịch đáng ngờ mà phát hiện giao dịch của cá nhân 
thuộc danh sách đen hoặc có căn cứ liên quan đến tội phạm; tịch thu tài 
sản qua thủ tục dân sự trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. 

Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan 
tiếp tục thực hiện nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về cơ chế 
này. 

Bộ Tư pháp đang nghiên cứu các cơ chế tịch thu tài sản không qua 
thủ tục kết tội như: Tịch thu tài sản qua thủ tục dân sự trong quá 
trình kiểm soát giao dịch đáng ngờ mà phát hiện giao dịch của cá 
nhân thuộc danh sách đen hoặc có căn cứ cho rằng liên quan đến 
tội phạm. 

Tịch thu tài sản qua thủ tục dân sự trong quá trình giải quyết vụ án 
hình sự, nếu cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện có tài sản bất 
thường, có khả năng và có cơ sở cho rằng liên quan đến tội phạm 
nhưng không thể khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với người được 
cho là chủ sở hữu tài sản đó do đã chết, lẩn trốn… 

Tịch thu tài sản qua thủ tục dân sự trong quá trình xác minh tài sản, 
thu nhập của cán bộ, công chức mà phát hiện nguồn tiền, tài sản, 
thu nhập chưa được kê khai, kê khai không trung thực, không giải 



trình được nguồn gốc. 

Lê Sơn 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Phap-luat/Xay-dung-co-che-tich-thu-tai-san-
khong-qua-thu-tuc-ket-toi/427810.vgp 

 

6. Nâng cao hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia tạo 
thuận lợi thương mại 
Tổng cục Hải quan cho biết, đến nay, có 13 bộ, ngành tham gia Cơ 
chế một cửa quốc gia với số lượng kết nối là 218 thủ tục hành chính 

Trong quý I/2021, cơ quan chức năng đã tiếp nhận, giải quyết 125.908 hồ 
sơ của 1.720 doanh nghiệp (DN) thông qua Cơ chế một cửa quốc gia 
(NSW). Với kết quả trong quý I/2021 nêu trên, đến nay có gần 3,7 triệu hồ 
sơ của gần 45.400 DN tham gia NSW. 

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: internet) 

Để nâng cao hiệu quả NSW, trong quý II/2021, Tổng cục Hải quan sẽ đẩy 
mạnh công tác tham mưu, đôn đốc, điều phối các bộ, ngành thực hiện Kế 
hoạch tổng thể triển khai NSW, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi 
thương mại. 

Trong đó, cơ quan hải quan tiếp tục xây dựng Đề án tổng thể về xây dựng 
và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai NSW, Cơ chế 
một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung; khẩn trương xây dựng 
Nghị định về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chính phủ 
với các bên liên quan thông qua Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực 



xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và 
Bộ Tài chính. 

Hà Trần 

Nguồn: https://thuonghieucongluan.com.vn/nang-cao-hieu-qua-co-che-mot-
cua-quoc-gia-tao-thuan-loi-thuong-mai-a131321.html 

 
7. Sáu chế độ báo cáo thông qua hệ thống thông tin 
báo cáo của Văn phòng Chính phủ 
UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 935/UBND-KSTTHC 
ngày 1-4-2021 về thực hiện báo cáo thông qua hệ thống thông tin báo 
cáo của Văn phòng Chính phủ. 

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo và 
phân công đầu mối chủ trì, phối hợp cập nhật số liệu báo cáo đối với 6 chế 
độ báo cáo định kỳ quy định tại Điều 8 Thông tư số 01/2020/TT-VPCP, 
ngày 21-10-2020, của Văn phòng Chính phủ quy định về chế độ báo cáo 
định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác hệ thống thông tin báo cáo của Văn 
phòng Chính phủ gửi Văn phòng UBND thành phố để tổng hợp. 

Cụ thể: Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, 
triển khai cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục 
hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Báo 
cáo việc tổ chức các cuộc họp theo Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 
9-11-2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ họp trong quản lý, 
điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Báo cáo kết 
quả gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường 
mạng theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12-7-2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ 
thống hành chính nhà nước và các quy định liên quan; Báo cáo kết quả 
chuẩn hóa, điện tử hóa chế độ báo cáo, triển khai hệ thống thông tin báo 
cáo của bộ, cơ quan, địa phương theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 
24-1-2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành 
chính nhà nước; Báo cáo tình hình tổ chức thực hiện các quy định của 
pháp luật về Công báo theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14-5-2016 
của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo cán bộ, công 
chức, viên chức được giao thực hiện theo từng chế độ báo cáo truy cập 
nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng dịch vụ công quốc gia để 
đăng ký tài khoản theo hướng dẫn đăng ký tài khoản để khai thác, sử dụng 



hệ thống thông tin báo cáo. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã 
có tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc đã được phân quyền 
trên hệ thống báo cáo Chính phủ thì không phải đăng ký tài khoản; thực 
hiện phân quyền theo hướng dẫn trên cơ sở tài khoản quản trị đã được 
phân cấp cho đơn vị. 

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Cai-cach-hanh-
chinh/995436/sau-che-do-bao-cao-thong-qua-he-thong-thong-tin-bao-cao-

cua-van-phong-chinh-phu 

 

8. Bình Dương có đủ nguồn lực để trở thành đô thị 
thông minh 
Đó là nhận định của ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ trong chuyến thăm và làm việc tại Bình Dương vừa qua. 
Ông Định cho rằng, với nỗ lực không ngừng nghỉ của hệ thống chính 
trị, doanh nghiệp và người dân, Bình Dương đã và đang hội tụ đủ các 
nguồn lực để sớm hình thành một đô thị thông minh, hiện đại. 

 

Người trẻ tham gia nghiên cứu, chế tạo tại không gian sáng tạo của BIIC 

 Nhiều chính sách đột phá 

Sau sự thành công rực rỡ từ mô hình xây dựng và phát triển khu, cụm 
công nghiệp tập trung, Bình Dương sớm trở thành một điểm đến hấp dẫn 



của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nhiều chính sách ưu đãi, thông 
thoáng và có tính đột phá giúp phát triển nền kinh tế - xã hội tỉnh nhà được 
tỉnh chú trọng xây dựng và ban hành. Trong đó, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ 
những vướng mắc về thủ tục hành chính giúp nhà đầu tư, doanh nghiệp 
yên tâm làm ăn là một điểm sáng. 

Cùng với những chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp đến Bình 
Dương tham gia vào chuỗi hoạt động sản xuất, kinh doanh, tỉnh cũng chú 
trọng thúc đẩy phong trào khởi nghiệp sáng tạo với nhiều chương trình 
hành động quyết liệt như tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là 
người trẻ tích cực tham gia thông qua các cuộc thi về nghiên cứu, ứng 
dụng và phát triển khoa học - công nghệ (KH-CN), kỹ thuật. Trong đó, 
những cuộc thi như Binh Duong Startup Innovation, Sáng tạo dành cho 
thanh thiếu niên, nhi đồng; Sáng tạo khoa học và kỹ thuật… là những ví dụ 
tiêu biểu. 

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến tích hợp về kết nối công nghệ xanh vừa 
qua, ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh, cho biết cùng với việc tích cực xây dựng và phát 
triển Đề án Thành phố thông minh, tỉnh chú trọng hơn trong việc tìm đối 
tác, nhà đầu tư để hợp tác phát triển các nhóm ngành kinh tế ứng dụng 
KH-CN theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững. Theo đó, Bình Dương 
sẽ luôn tạo điều kiện và sẵn sàng hỗ trợ nhà khoa học, nhà đầu tư và 
doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng thực nghiệm KH-CN gắn với phát 
triển kinh tế - xã hội, xem đây là con đường để phát triển trong tương lai 
của tỉnh nhà. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Việt Long, Quyền Giám đốc Sở Khoa 
học và Công nghệ, cho biết với tư cách là cơ quan tham mưu, tư vấn cho 
lãnh đạo tỉnh về sự nghiệp phát triển KH-CN gắn liền với phát triển kinh tế - 
xã hội, thời gian tới Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tích cực tuyên truyền, 
vận động các doanh nghiệp và người dân tham gia phong trào đổi mới 
sáng tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống. Trong đó, ưu 
tiên các chính sách thúc đẩy ứng dụng KH-CN trong doanh nghiệp, qua đó 
lan tỏa phong trào sản xuất, kinh doanh thông minh, hiện đại để bắt kịp xu 
thế phát triển của thế giới. 

Bước vào kỷ nguyên số 

Với sự nhận định đúng đắn về xu hướng phát triển của thế giới, từ những 
năm trước Bình Dương đã lựa chọn phát triển KH-CN gắn liền với xây 
dựng đô thị thông minh, hiện đại. Tỉnh mạnh dạn đầu tư xây dựng và phát 
triển các dự án lớn như Trung tâm Thương mại thế giới thành phố mới 
Bình Dương (World Trade Center - Binh Duong New city), Khu Công 
nghiệp KH-CN…, đồng thời chú trọng hơn trong công cuộc thúc đẩy 
chuyển đổi số, sản xuất thông minh và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp 



trong nước từng bước tiếp cận công nghệ tiên tiến, tham gia chuỗi giá trị 
toàn cầu. Trong đó, chính sách xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi 
nghiệp sáng tạo, tăng cường kết nối 3 nhà (Nhà nước, nhà trường, doanh 
nghiệp) sẽ là những định hướng mang tính chiến lược. 

Với định hướng nhất quán về việc sớm hình thành và phát triển đô thị Bình 
Dương thông minh, hiện đại, những năm qua tỉnh đã tích cực xây dựng và 
phát triển chính quyền điện tử. Tỉnh chỉ đạo các sở ngành, địa phương 
sớm triển khai, xây dựng và đưa vào hoạt động các ứng dụng, tiện ích KH-
CN trong dịch vụ công và các hoạt động về thủ tục hành chính để phục vụ 
nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Đến nay, hầu hết các sở ngành 
và địa phương đã áp dụng một cách thuần thục trong việc đưa thủ tục 
hành chính và dịch vụ công lên online, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, 
người dân. 

Trước thềm kỷ nguyên số, tỉnh cũng chú trọng hơn việc tìm kiếm, đào tạo 
và bồi dưỡng nhân tài trong lĩnh vực KH-CN, đặc biệt là lĩnh vực số hóa và 
các ứng dụng công nghệ xanh gắn liền với phát triển bền vững. Tham 
quan không gian sáng tạo khoa học, kỹ thuật tại Trung tâm Sáng kiến cộng 
đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh (BIIC), có thể tin hơn vào những 
nỗ lực, quyết tâm của tỉnh. Dù đang trong thời kỳ dịch bệnh nhưng BIIC 
vẫn thu hút một lượng lớn các bạn trẻ đam mê sáng tạo tham gia nghiên 
cứu, sáng tạo, Điều đó cho thấy Bình Dương đã và đang hội tụ các nguồn 
lực, sẵn sàng bước vào công cuộc xây dựng đô thị thông minh, hiện đại. 

 ĐÌNH THẮNG 

http://baobinhduong.vn/binh-duong-co-du-nguon-luc-de-tro-thanh-do-thi-
thong-minh-a243941.html 

 

9.  Tập trung hỗ trợ các dịch vụ hành chính công 



 

Khách hàng giao dịch tại Bưu điện Phú Yên. Ảnh: NGÔ XUÂN 

Thời gian qua, ngành Bưu điện tỉnh đã có nhiều giải pháp đổi mới 
hoạt động sản xuất, kinh doanh. Năm 2021, đơn vị tập trung hỗ trợ 
cho các dịch vụ hành chính công, dịch vụ công trực tuyến để tăng chỉ 
số cải cách hành chính của tỉnh. 

Nhiều giải pháp đổi mới 

Theo Bưu điện tỉnh, những năm qua, thị trường bưu chính chuyển phát 
cạnh tranh khốc liệt. Để tạo lợi thế hoạt động, đơn vị đã đẩy mạnh các giải 
pháp tối ưu hóa, nâng cao chất lượng các dịch vụ chuyển phát, dịch vụ 
hành chính công, phát hành báo chí, dịch vụ logistics... 

Đơn vị cũng ứng dụng các phần mềm, công nghệ thông tin nhằm rút ngắn 
các khâu tiếp nhận, phân loại, xử lý hàng hóa; từng bước nâng cao chất 
lượng và hiệu quả khai thác dịch vụ khách hàng. Nhờ vậy, doanh thu các 
dịch vụ bưu chính chuyển phát năm 2020 đạt 42,87 tỉ đồng, tăng trưởng 
7,4%. 

Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh cũng không ngừng đa dạng hóa sản phẩm dịch 
vụ phục vụ nhiều đối tượng khách hàng. Đơn vị luôn bám sát hoạt động 
của các đơn vị, sở, ngành để cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát 
nhằm mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng. Trong thời gian dịch bệnh 
COVID-19 bùng phát, Bưu điện tỉnh linh động trong việc chi trả lương hưu, 
trợ cấp BHXH, BHTN tại nhà, hỗ trợ tích cực cho công tác phòng, chống 
dịch bệnh. 

Cuối năm 2020, Bưu điện tỉnh chuyển đổi mô hình bưu điện văn hóa cấp 4 
tại 3 điểm: xã An Cư (huyện Tuy An), xã Xuân Phước (huyện Đồng Xuân) 



và xã Hòa An (huyện Phú Hòa). Các bưu điện văn hóa cấp 4 được tổ chức 
khang trang, đa dạng dịch vụ khách hàng và mang lại hiệu quả kinh doanh 
tốt hơn. 

Bà Phạm Thị Dung, Trưởng Bưu điện văn hóa xã An Cư chia sẻ: Ngay 
trong tháng đầu tiên triển khai chuyển đổi, doanh thu của Bưu điện xã An 
Cư đã tăng gần 20%. Hoạt động của bưu điện xã ngày càng phát triển; 
dịch vụ phong phú nên thu hút nhiều khách hàng đến giao dịch hơn. 

Đây cũng là năm đánh dấu sự nỗ lực của ngành Bưu điện khi hoàn thành 
công tác nhập liệu thuộc dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ 
Công an; triển khai công tác thu thập thông tin bản đồ số; đẩy mạnh phát 
triển tài khoản PostID... Năm 2020, đơn vị đạt doanh thu thuần trên 193,5 tỉ 
đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,6 triệu 
đồng/người/tháng. 

Đẩy mạnh dịch vụ bưu chính công ích 

Với những lợi thế về cơ sở hạ tầng sẵn có, Bưu điện tỉnh đã triển khai tốt 
các dịch vụ hành chính công như chuyển phát chứng minh nhân dân; tiếp 
nhận hồ sơ, chuyển trả giấy phép lái xe cấp đổi qua bưu điện; chuyển phát 
bằng tốt nghiệp tạm thời cho học sinh, chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội… 

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tăng tỉ lệ xử lý hồ 
sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; tích cực phối hợp Công an 
tỉnh trong việc cấp, đổi lưu động và trả kết quả cấp, đổi thẻ căn cước công 
dân qua bưu điện... 

Bà Cao Thị Hiền Lương, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Sắp tới, UBND 
tỉnh sẽ triển khai đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành 
chính công cho bưu điện đảm nhiệm. Trước mắt, giai đoạn 1 sẽ chuyển 
giao tất cả thủ tục hành chính (TTHC) của 12 sở, ngành cho nhân viên bưu 
điện đảm nhận, kết hợp tham khảo dự thảo đề án Đổi mới việc thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. 

Việc chuyển giao các TTHC cho bưu điện tiếp nhận nhằm giảm tải công 
việc cho các cơ quan hành chính, tăng cường công khai, minh bạch, tiết 
kiệm chi phí cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp. 

Để chuẩn bị cho đề án này, Bưu điện tỉnh đã chuẩn bị cơ sở hạ tầng; tổ 
chức cho lãnh đạo, người lao động tham gia khóa đào tạo về hành chính 
công. Đơn vị cũng phối hợp các sở, ngành tập huấn cho nhân viên tiếp 
nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 để hỗ trợ người dân. Đồng thời tập 
trung phát triển dịch vụ định danh xác thực điện tử, cấp tài khoản PostID 



cho các tổ chức, cá nhân để thực hiện giao dịch trên Cổng dịch vụ công 
quốc gia, cổng dịch vụ công các bộ, ngành, địa phương. 

Thời gian qua, Bưu điện tỉnh luôn có nhiều nỗ lực đổi mới hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường bưu chính. 
Bên cạnh đó, đơn vị không ngừng đổi mới, đáp ứng nhiệm vụ về 
hành chính công, giúp tăng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Với 
những nỗ lực trên, năm 2020, Bưu điện tỉnh được nhận cờ thi đua 
xuất sắc của Bộ TT-TT. 

Bà Nguyễn Vũ Xuân Dung, Phó Giám đốc Sở TT-TT 

NGÔ XUÂN 

Nguồn: http://www.baophuyen.com.vn/82/254108/tap-trung-ho-tro-cac-
dich-vu-hanh-chinh-cong.html 

 

10. TP. Hồ Chí Minh: Hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh 
tế số 
Hội nghị kết nối hợp tác trong chuyển đổi số và lễ ký kết giữa Hội Tin 
học TP. Hồ Chí Minh (HCA) và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt 
Nam (VNPT) vừa diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, nhằm mục tiêu thúc đẩy 
phát triển kinh tế số. 

 



Ký kết giữa Hội Tin học TP.HCM (HCA) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 
Việt Nam (VNPT). Ảnh: Gia Cư 

Ông Huỳnh Quang Liêm - quyền Tổng giám đốc VNPT cho biết, VNPT 
chọn điểm khởi đầu là hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ thông tin 
trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, mang đến công cuộc chuyển đổi số quốc gia 
nhanh nhất, hiệu quả nhất, đưa đến dịch vụ tốt nhất, chi phí thấp nhất. 

Trước đó, VNPT cùng với Chính phủ hình thành Cổng dịch vụ công quốc 
gia, giúp quản trị các dữ liệu của Chính phủ. Trong vòng 18 tháng đến nay, 
cổng dịch vụ này đã phát huy tác dụng rất lớn. Hơn 2.000 dịch vụ công 
toàn quốc đã được đưa lên nền tảng dịch vụ công quốc gia để phục vụ 
người dân và doanh nghiệp. Chính phủ đã chính thức đưa cơ sở dữ liệu 
dân cư vào hoạt động và dự kiến tháng 7/2021 sẽ quản lý hộ tịch, dân cư 
trên nền tảng số, tiến tới xóa bỏ sổ hộ khẩu giấy. 

“Về chiến lược hợp tác, VNPT có thể hợp tác với các doanh nghiệp còn 
non trẻ, dù chỉ mới có ý tưởng về đối tác, sản phẩm dịch vụ, giải pháp. Thứ 
hai là các đối tác có kinh nghiệm triển khai các sản phẩm chuyển đổi số 
trong doanh nghiệp và đối tác có sẵn khách hàng. Có 8 ngành, sản phẩm, 
dịch vụ mà tập đoàn kêu gọi doanh nghiệp cùng hợp tác.” – đại diện VNPT 
cho biết thêm. 

Trước mắt, giai đoạn 2021 - 2022, VNPT sẽ cùng hợp tác triển khai giải 
pháp chuyển đổi số trong giáo dục, y tế, nông nghiệp, hậu cần, bán lẻ tại 
TP. Hồ Chí Minh… Các giải pháp trí tuệ nhân tạo chuyên về giáo dục, y tế, 
có giải pháp khám chữa bệnh từ xa, tự động hóa trong lĩnh vực y tế; lĩnh 
vực nông nghiệp có thể hợp tác như: nhân giống, gieo trồng, tự động hóa, 
cung cấp các giải pháp IoT; trong lĩnh vực hậu cần, cần giải pháp quản lý 
cảng biển, kinh tế… sẽ sớm được hợp tác chia sẻ. 

Trong khuôn khổ hội nghị cũng diễn ra lễ ký thỏa thuận ghi nhớ hợp tác 
kinh doanh bộ giải pháp chuyển đổi số cho ngành hậu cần bao gồm: giải 
pháp quản lý kho, quản lý đội vận tải thông minh giữa Công ty cổ phần Giải 
pháp chuỗi cung ứng smartLog và Tổng công ty VNPT – Media, cung cấp 
“bộ giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh 
doanh vận tải và dịch vụ hậu cần” trên phạm vi toàn quốc./. 

Gia Cư 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2021-04-05/tp-ho-
chi-minh-hop-tac-thuc-day-phat-trien-kinh-te-so-102052.aspx 

 


