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1. Bộ TN&MT tích cực triển khai Đề án phát triển ứng 
dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử 
Sáng 20/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã chủ trì 
cuộc họp Tổ công tác của Bộ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ 
liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi 
số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) 

Toàn cảnh cuộc họp 

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin 
và Dữ liệu TNMT cho biết, thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 
số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Ðề án 
phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 
chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết 
định 06/QĐ-TTg), Bộ TN&MT đã xây dựng kế hoạch thực hiện với các chỉ 
tiêu, nội dung cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn của Bộ và các đơn vị, 
đảm bảo tính hiệu quả, khả thi cao. Đồng thời, xác định các nhiệm vụ cụ thể 
để phân công các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức triển khai, 
kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện. 

Bộ TN&MT cũng thành lập Tổ công tác xây dựng, triển khai Kế hoạch thực 
hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg; xây dựng Kế hoạch của Bộ TN&MT thực 
hiện, triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ (LGSP), sẵn sàng 
cho việc kết nối với nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP), Cổng 
Dịch vụ công quốc gia, sẵn sàng phục vụ nhu cầu khai thác của các Bộ, 



ngành địa phương, tổ chức cá nhân theo quy định theo Khung Kiến trúc 
Chính phủ điện tử Việt Nam. 

Cùng với đó, Bộ TN&MT đã rà soát, đánh giá và đề xuất nhu cầu kết nối, sử 
dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư gửi Bộ Công 
an; xây dựng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ, kết 
nối, tích hợp với CSDLQG về bảo hiểm để tra cứu thông tin bảo hiểm xã hội 
qua nền tảng tích hợp, chia sẻ của Bộ phục vụ giải quyết, thẩm định, xử lý 
các thủ tục hành chính Bộ, ngành. 

Đồng thời, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục thủ tục 
hành chính “Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận; 
phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư triển khai thử nghiệm kết 
nối với CSDLQG về dân cư; thống nhất phương án, lộ trình, triển khai thử 
nghiệm kết nối dữ liệu đất đai phục vụ giải quyết thủ tục hành chính về đăng 
ký thường trú. 

Về kế hoạch trong thời gian tới, ông Lê Phú Hà cũng cho biết, Bộ TN&MT 
sẽ tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an thống nhất quy 
trình, kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công thiết yếu “Đăng ký biến động 
về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi 
thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp 
nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ)”. 

Bên cạnh đó, phối hợp triển khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng 
Dịch vụ công của Bộ, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp 
tỉnh, kết nối với CSDLQG về dân cư để hoàn thành đúng tiến độ được giao 
trong tháng 5/2022. 

Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (TTHC) có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong 
tiếp nhận, giải quyết TTHC để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ 
và sử dụng có hiệu quả CSDL về dân cư phục vụ giải quyết TTHC. 

Triển khai xây dựng nền tảng giải quyết thủ tục hành chính của Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính để cung cấp Dịch vụ công trực tuyến 
(mức độ 4) cho người dân và doanh nghiệp kết nối với Cổng Dịch vụ công 
quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh. 

Đồng thời, phối hợp với Bộ Công an, Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin Truyền 
thông kết nối khai thác dữ liệu dân cư thông qua nền tảng kết nối chia sẻ dữ 
liệu quốc gia (NDXP). Kết nối, tích hợp xác thực, chia sẻ dữ liệu giữa 
CSDLQG về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an 
cung cấp với Nền tảng LGSP của Bộ; bảo đảm an toàn, an ninh, bảo mật 
cho các hệ thống thông tin của Bộ phục vụ kết nối dữ liệu về dân cư, định 
danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. 



Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ những tồn tại, hạn 
chế trong quá trình thực hiện; đồng thời, kiến nghị, đề xuất các giải pháp để 
triển khai thực hiện thành công Đề án phù hợp với thực tiễn. 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo cuộc họp 

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên khẳng định: Việc thực hiện 
Đề án 06 được xác định là một trong những nội dung quan trọng, có tính đột 
phá của Chương trình chuyển đổi số của Chính phủ trong năm 2022 và 
những năm tiếp theo, nhất là xây dựng thành công Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư qua đó, tạo nền tảng để thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử, 
Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số… 

Vì vậy, thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ tích cực 
phối hợp triển khai kết nối với CSDLQG về dân cư qua hệ thống LGSP của 
Bộ, nhằm định danh và xác thực điện tử, sử dụng dữ liệu dân cư để phục 
vụ công tác quản lý, giải quyết thủ tục hành chính, chuyên môn nghiệp vụ. 

Đồng thời, hoàn thành rà soát, tái cấu trúc quy trình các thủ tục sử dụng xác 
thực, chia sẻ dữ liệu từ CSDLQG về dân cư và cập nhật, tích hợp, cung cấp 
trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ, Cổng Dịch vụ 
công quốc gia. 

Tổng cục Quản lý đất đai khẩn trương rà soát, hoàn thành tái cấu trúc quy 
trình các thủ tục sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ CSDLQG về dân cư 



để triển khai cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính của Bộ, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính cấp tỉnh để hoàn thành trong tháng 5/2022. Cùng với đó, xác 
định cấu trúc, nội dung thông tin về đất đai cung cấp kết nối giữa CSDL đất 
đai và CSDL dân cư để triển khai xây dựng CSDL đất đai, làm giàu CSDL 
dân cư; xem xét, rà soát việc kết nối CSDL đất đai các địa phương với LGSP 
của TN&MT đối với các tỉnh thực hiện dự án VILG. 

Thứ trưởng giao Cục CNTT và Dữ liệu TNMT giám sát, kiểm tra, đánh giá 
an ninh mạng, an toàn, an ninh, bảo mật cho các hệ thống liên quan trong 
suốt quá trình triển khai Đề án nói riêng và phục vụ việc công tác chuyển đổi 
số của Bộ TN&MT nói chung. 

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/bo-tn-mt-tich-cuc-trien-khai-de-
an-phat-trien-ung-dung-du-lieu-ve-dan-cu-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu-
338949.html 

 

2. Thủ tục đính chính thông tin trên sổ Bảo hiểm xã hội 
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc về thủ tục 
đính chính lại thông tin trên sổ BHXH. 

Bạn đọc hỏi: Tôi đã đủ tuổi nghỉ hưu trước tuổi nhưng sổ BHXH của tôi lại 
sai thông tin về chức danh nghề nghiệp. Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào để 
cho đúng chức danh nghề nghiệp của tôi?  

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời: 

Căn cứ quy định tại Điều 98 Luật BHXH số 58/QH14/2013; Khoản 3 Điều 27 
quy trình và Mục 2 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-
BHXH ngày 14.4.2017 ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, 
BHTNLĐ-BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT của Tổng Giám đốc Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam, thành phần hồ sơ để đề nghị điều chỉnh nội dung đã ghi 
trên sổ BHXH bao gồm: 

a) Người tham gia: 

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS). 

- Hồ sơ kèm theo gồm 1 trong các loại giấy tờ sau: Quyết định phân công vị 
trí công việc, hưởng lương; Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc và các 
giấy tờ khác có liên quan đến việc điều chỉnh. 

b) Đơn vị: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS). 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp thông tin để bạn nắm được. Bạn cung 
cấp hồ sơ theo quy định nêu trên cho đơn vị để chuyển đến cơ quan BHXH 
xem xét điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH. 

Nguồn: https://laodong.vn/giai-dap-phap-luat/thu-tuc-dinh-chinh-thong-tin-
tren-so-bao-hiem-xa-hoi-1036103.ldo 



3. Khơi thông dòng vốn sạch 
Các chuyên gia góp ý xây dựng quy định quản lý thị trường trái phiếu 
cần chặt chẽ nhưng phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp, không tăng 
thêm thủ tục hành chính 

Ông NGUYỄN ĐỨC LỆNH, Phó Giám đốc NH Nhà nước Chi nhánh TP 
HCM: 

Tập trung vào quy định cách thức phát hành 

Việc ban hành chính sách kịp thời, tích cực đối với hoạt động ngân hàng 
(NH), cho phép các tổ chức tín dụng khai thác và sử dụng vốn hiệu quả, vốn 
của NH đúng bản chất là đáp ứng nhu cầu sản xuất - kinh doanh. Quy định 
của ngành NH đáp ứng quy định chung của Chính phủ về phát triển bền 
vững thị trường trái phiếu. 

 

Bản chất thị trường vốn NH là đáp ứng vốn 
ngắn hạn là chính, do đó phát triển thị 
trường trái phiếu và thị trường vốn sẽ góp 
phần hỗ trợ, phát triển thị trường bền vững 
trong tương lai. 

Tôi đánh giá tọa đàm của Báo Người Lao 
Động hết sức thời sự, xuất phát từ những 
vấn đề phát sinh trên thị trường trái phiếu 
thời gian qua. Các diễn giả đã phân tích, mổ 
xẻ, đề xuất một số cơ chế, chính sách nhằm 
xây dựng thị trường tài chính nói chung tại 
TP HCM với mục tiêu xây dựng thành phố 
thành trung tâm tài chính quốc tế. 

Các ý kiến cũng đưa giải pháp cụ thể thiết thực để phát triển thị trường trái 
phiếu, hạn chế rủi ro, tập trung vào cách thức phát hành. 

GS-TS ĐINH TRỌNG THỊNH, chuyên gia kinh tế: 

Hoàn chỉnh thể chế, chính sách 

Ở các quốc gia trên thế giới, thị trường trái phiếu DN thứ cấp khá đặc biệt vì 
nhà đầu tư cá nhân biết rủi ro nhưng vì lãi suất cao nên họ vẫn tham gia sau 
khi cân đối giữa rủi ro tài chính và lãi suất. Với Việt Nam, chúng ta cần có 
quy định để minh bạch hóa, xây dựng thị trường này phù hợp với bối cảnh 
trong nước và thông lệ quốc tế. 



Thị trường trái phiếu của Việt Nam còn mới 
mẻ, nhà đầu tư chuyên nghiệp chưa nhiều. 
Do đó, việc đầu tiên và quan trọng nhất là 
phải hoàn chỉnh thể chế, chính sách, nhất là 
sửa đổi Nghị định 153, quy định điều kiện 
được phát hành trái phiếu, do ở Việt Nam 
hầu hết là DN nhỏ và vừa. Đồng thời, cần 
phải quy định tỉ lệ giữa vốn vay/vốn chủ sở 
hữu, cân đối giữa vốn vay NH và vốn chủ sở 
hữu ở mức hợp lý. 

Đặc biệt, nếu có xếp hạng tín nhiệm đầy đủ 
sẽ giúp cơ quan quản lý và nhà đầu tư hiểu 
rõ hơn DN phát hành. Trước mắt, có thể quy 
định các DN phát hành trái phiếu cần xếp 
hạng tín nhiệm trong khoảng thời gian ngắn, 

đi cùng với các chính sách khuyến khích phát triển DN xếp hạng tín nhiệm. 

Cần chú trọng phát triển thị trường chứng khoán chưa chính thức (OTC), 
quy định điều kiện bán chứng khoán lần đầu và quy định về mua đi bán lại 
của các DN niêm yết. Đây là những giải pháp rất quan trọng nhằm tạo ra 
dòng chảy vốn tốt hơn. 

TS TÔ ĐÌNH TUÂN, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động: 

Khắc phục lỗi để thị trường lành mạnh 

Chúng ta đều nhận thức được rằng cần có thị trường trái phiếu DN cũng như 
thị trường vốn cho sự phát triển của kinh tế đất nước. Qua hơn 3 giờ diễn ra 
tọa đàm với các ý kiến đóng góp của chuyên gia, đại biểu, tôi xin tổng hợp 
lại 10 giải pháp chính cho thị trường trái phiếu DN. 

Thứ nhất, cần xử lý rốt ráo những vụ việc 
xảy ra trong thời gian qua nhằm tạo niềm tin 
cho thị trường, trái chủ và những người có 
liên quan. Thứ hai, củng cố hành lang pháp 
lý chặt chẽ hơn. Thứ 3, cần nâng cao chất 
lượng nhà đầu tư. Thứ 4, tăng cường quản 
lý thị trường thứ cấp. Thứ 5, tăng cường 
hoạt động giám sát của cơ quan chức năng. 
Thứ 6, quy định rõ tỉ lệ vốn vay/vốn sở hữu. 
Thứ 7, phát triển thị trường dịch vụ đánh giá 
tín nhiệm giúp trái chủ đánh giá được rủi ro 
khi quyết định đầu tư. Thứ 8, quy định chặt 
chẽ hơn về thị trường OTC. Thứ 9, tăng 



cường hậu kiểm việc sử dụng nguồn vốn bảo đảm đúng mục đích. 

Cuối cùng, cần sự quyết tâm vào cuộc của tất cả đơn vị, cơ quan quản lý 
nhà nước, DN, cơ quan báo chí - truyền thông cùng sự đồng hành của xã 
hội để lên tiếng báo động, xây dựng được thị trường vốn nói chung cũng như 
thị trường trái phiếu nói riêng nhằm góp phần phát triển kinh tế đất nước. 

TS LÊ ANH TUẤN - Giám đốc đầu tư vốn cổ phần Quỹ Dragon Capital: 

Bắt buộc phải có đánh giá tín dụng 

Thị trường trái phiếu DN là kênh chia lửa cho thị trường NH. Do đó, đối với 
thị trường Việt Nam, tôi cho rằng khi kiểm tra giám sát không nên làm quá 
chặt hoặc quá lỏng mà cần có cơ chế thị trường để họ tự điều tiết, để nhà 
đầu tư thấy được rủi ro nằm ở đâu. 

Vậy làm sao để kiểm soát? Gần đây, 
khoảng 2-3 công ty được Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước và NH Nhà nước cấp phép 
cho đánh giá tín dụng, xếp hạng tín nhiệm. 
Tôi cho rằng ở điều kiện tối thiểu khi DN phát 
hành trái phiếu cần có đánh giá tín dụng. 
Thậm chí bắt buộc tất cả DN phát hành trái 
phiếu đều phải đánh giá cơ chế tín dụng từ 
những tổ chức được cấp phép. 

TS LÊ ĐẠT CHÍ - Trường ĐH Kinh tế TP 
HCM: 

Xếp hạng tín nhiệm cần được luật hóa 

Trong lộ trình phát triển kinh tế của Việt Nam 
và TP HCM đều nói rất nhiều về các trung 

tâm tài chính quốc tế, cho nên việc siết chặt thị trường nợ là không phù hợp 
với xu hướng của nền kinh tế. 

Ở thị trường sơ cấp, chúng ta có đề cập việc sử dụng vốn có đúng với mục 
đích phát hành nhưng thời gian qua, có một số đơn vị sử dụng vốn không 
đúng mục đích. Theo tôi, việc này không thể đặt hết lên vai của Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước mà DN phải tự chịu, cơ quan quản lý cần giám sát 
chặt. 

Đồng thời, cần phải có kênh cung cấp đầy đủ thông tin DN cho nhà đầu tư 
bởi họ là người giám sát tốt nhất quá trình sử dụng vốn của DN. Do đó, khi 
sửa đổi Nghị định 153, cần quy định rõ thời hạn DN nộp hồ sơ tối đa bao 
nhiêu ngày thì cơ quan quản lý phải trả lời hồ sơ có đúng quy định không? 

Xếp hạng tín nhiệm là yếu tố quan trọng nhưng không phải tất cả các nước 
đều bắt buộc. Còn nếu khuyến khích thì ai là người trả phí? Theo tôi, quy 



định tại Nghị định 153 hiện nay là chưa đủ, chưa đặt nặng vai trò, trách 
nhiệm, chuẩn mực, đạo đức trong hành nghề đánh giá tín nhiệm. Vì thế, cần 
phải có luật để nhà đầu tư có thể khiếu nại, khởi kiện đơn vị xếp hạng tín 
nhiệm trong trường hợp họ làm không đúng chuẩn mực. Muốn phát triển thị 
trường nợ thì phải nâng lên thành luật. 

ThS NGUYỄN ANH VŨ - Trường ĐH Ngân hàng TP HCM: 

Nâng chuẩn nhà đầu tư chuyên nghiệp 

Có một số vấn đề cần quan tâm liên quan đến thị trường trái phiếu DN. Đầu 
tiên là điều kiện phát hành, tại bất cứ quốc gia nào, điều kiện phát hành trái 
phiếu DN ra công chúng đều cao và chặt chẽ hơn so với phát hành riêng lẻ. 

Tiếp đến, nhà đầu tư nào được quyền tham 
gia mua trái phiếu phát hành riêng lẻ? Cá 
nhân có đủ điều kiện tài chính để thuê người 
tư vấn chuyên nghiệp đánh giá rủi ro? Như 
vậy, nên chăng nâng chuẩn số tiền nhà đầu 
tư đang có hay nâng chuẩn quy định nhà tư 
vấn? 

Ngoài ra, số lượng nhà đầu tư có cần khống 
chế hay không? Nếu chào bán trái phiếu 
qua phương tiện thông tin đại chúng thì đều 
coi là phát hành ra công chúng. Do vậy, việc 
xác định phương tiện thông tin chào bán rất 
phức tạp bởi với sự phát triển của internet, 
mạng xã hội thì thông tin chuyển tải rất lớn. 

Cuối cùng, một vấn đề cần xem xét là ban 
đầu DN phát hành trái phiếu riêng lẻ cho đối tượng hạn chế, đến khi lên thị 
trường thứ cấp thì sẽ quy định như thế nào khi số nhà đầu tư sở hữu lượng 
trái phiếu lớn hơn? Một vấn đề khác là vai trò quỹ đầu tư trái phiếu ở Việt 
Nam hiện còn quá ít. 

Luật sư NGUYỄN THANH HÀ, Chủ tịch HĐQT Công ty Luật SBLAW: 

Không nên tạo thêm nhiều thủ tục hành chính 

Với việc sửa đổi Nghị định 153, theo tôi là bít lỗ hổng nhưng phải thúc đẩy 
sự phát triển của thị trường trái phiếu nói riêng và chứng khoán nói chung 
chứ không nên tạo nhiều thủ tục hành chính hơn, gây cản trở hoạt động phát 
hành trái phiếu của DN. 



Hiện có nhiều quan điểm cho rằng việc phát 
hành trái phiếu phải kiểm soát được mục 
đích sử dụng, tránh trường hợp DN huy 
động rồi sử dụng cho mục đích đảo nợ, đầu 
tư cho dự án khác. Do đó, nghị định sửa đổi 
cần nêu rõ hơn DN nếu không sử dụng đúng 
mục đích, hay có dấu hiệu chiếm đoạt thì 
nạn nhân có thể khởi kiện… 

Xu hướng sửa đổi hay ban hành mới quy 
định pháp luật phải theo hướng chuyển đổi 
để phát triển, không vì một số vụ việc gần 
đây mà tạo ra khó khăn cho DN phát hành 
trái phiếu. 

 

Nguồn: https://nld.com.vn/kinh-te/khoi-thong-dong-von-sach-
20220419221411284.htm 

 

4. Giải pháp giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tốt 
gói hỗ trợ 
Theo chuyên gia, cần nâng cao vai trò của các Hiệp hội doanh nghiệp 
trong công tác phản hồi chính sách, tiếp cận vốn, thuế, thủ tục hành 
chính,... với cơ quan quản lý Nhà nước. 

 

Doanh nghiệp phải tự nhìn nhận khả năng, năng lực của mình, cũng như 
tự đổi mới và tái cấu trúc để giảm chi phí xuống thấp nhất và nâng hiệu 

quả kinh doanh lên cao nhất 



Theo TS. Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa 
Việt Nam (DNNVV), với gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng mà Quốc hội, Chính phủ 
đã thông qua và ban hành, trên 80% là dành cho đầu tư công, còn khoảng 
gần 20% là hỗ trợ trực tiếp. Nhưng hỗ trợ này không phải là Nhà nước in ra 
350.000 tỷ, mà nằm ở các hạng mục đầu tư, ở hỗ trợ an sinh xã hội, hỗ trợ 
cho doanh nghiệp thông qua giảm 2% thuế VAT, hay cấp bù lại suất 2% với 
tín dụng, hỗ trợ nhà ở xã hội cho công nhân,... 

 “Chúng tôi rất kỳ vọng vào công tác thực thi chính sách của Chính phủ, còn 
riêng về các thủ tục hành chính thì cũng là một vấn đề khó, bởi cải cách từ 
cũ sang mới là cả một quá trình và công cụ hiện nay chủ yếu phụ thuộc vào 
chuyển đổi số. Thậm chí Nhà nước phải đầu tư vào chuyển đổi số, không 
nên chỉ hô hào khẩu hiệu, khi các thủ tục được mã hóa sẽ không còn câu 
chuyện gây phiền hà, xách nhiễu xảy ra”, ông Thân bày tỏ. 

Để cộng đồng doanh nghiệp có thể tiếp cận tốt với các chính sách hỗ trợ, 
lãnh đạo Hiệp hội DNNVV Việt Nam cho rằng có một số điểm cần chú ý 
như: Thứ nhất, Việt Nam có 16 - 17 Hiệp định thương mại FTA, mà không 
nước nào có nhiều hiệp định tự do như vậy. Tuy nhiên hiện nay, đặc biệt là 
khối DNNVV vẫn còn manh mún, nếu không có sự cải cách ngay từ bây giờ 
sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu tham gia vào các Hiệp định. 

“Để làm được điều này, các doanh nghiệp cần chuẩn chị ngày từ khâu sản 
xuất hàng nội địa. Dù chúng ta chưa xuất khẩu được, chưa tiếp cận được 
các tiêu chí, điều kiện theo tiêu chuẩn quốc tế, thì hãy làm theo quy chuẩn 
nhất định để bán ra cho người tiêu dùng trong nước, sau đó mới vươn ra 
xuất khẩu. Về vấn đề này, cũng cần có hỗ trợ của Nhà nước định hướng và 
sự ủng hộ từ phía người dân, bằng cách không tiêu thụ sản phẩm không 
đảm bảo chất lượng”, ông Thân phân tích. 

Thứ hai, là câu chuyện về tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp, nhiều doanh 
nghiệp nói rằng vì thiếu vốn mà không thể tiếp tục sản xuất kinh doanh. Song 
hiện nay, các ngân hàng đang cạnh tranh rất khốc liệt, những doanh nghiệp 
có doanh thu tốt, trả nợ, trả lãi nghiêm chỉnh thì đều được “săn đón”, nên 
vấn đề khó dễ từ ngân hàng chỉ là một phần. 

Thứ ba, về chính sách vĩ mô, các DNNVV vẫn còn rất thờ ơ, trong khi đây 
là vấn đề quan trọng cần phải bám sát. Do đó, các cơ quan truyền thông nên 
để ý tuyên truyền sâu rộng về sự thay đổi chính sách của Đảng và Nhà 
nước, để các DNNVV khịp thời nắm bắt, giúp cho sự vận hành và thay đổi 
mô hình sản xuất kinh doanh theo thời cuộc. 

“Chúng tôi rất mong Chính phủ sẽ giao cho Hiệp hội quyền đánh giá chỉ số 
của doanh nghiệp, về việc này sẽ có cơ quan nghiên cứu, phân loại, xếp 
hạng tín nhiệm doanh nghiệp. Đồng thời giao cho chúng tôi được đánh giá 
các cơ quan ban ngành, để từ đó có biện pháp chống lại các rào cản về thể 



chế, về thủ tục hành chính gây khó dễ cho hoạt động doanh nghiệp. Đây là 
số liệu rất quan trọng để Đảng, Chính phủ, Quốc hội nhìn vào tham khảo và 
cũng nói lên góc nhìn của doanh nghiệp về công tác phục vụ của bộ máy 
hành chính đã tốt, đã đảm bảo hay chưa. Ở các nước phát triển, Hiệp hội 
DNNVV đều rất mạnh, rất có tiếng nói bởi vì có sự tham gia đóng góp và 
được Chính phủ giao cho các nhiệm vụ quan trọng hỗ trợ cộng đồng doanh 
nghiệp”, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam đề xuất. 

 

Hiện nay, những doanh nghiệp có doanh thu tốt, trả nợ, trả lãi nghiêm 
chỉnh thì đều được ngân hàng “săn đón” 

Đồng quan điểm với những ý kiến trên,  PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh, chuyên 
gia tài chính bổ sung thêm một số ý kiến rằng, mặc dù hỗ trợ của Nhà nước 
là rất quan trọng nhưng đó chỉ là một phần, doanh nghiệp không nên trông 
mong hay đòi hỏi quá lớn, mà phải tự nhìn nhận khả năng, năng lực của 
mình, cũng như tự đổi mới và tái cấu trúc để giảm chi phí xuống thấp nhất 
và nâng hiệu quả kinh doanh lên cao nhất. 

Đặc biệt, công tác liên kết, liên doanh các Hiệp hội vẫn còn khiêm tốn, rõ 
ràng, cộng đồng doanh nghiệp vẫn cảm thấy vai trò của các Hiệp hội còn 
mờ nhạt, nên chưa mặn mà trong việc tham gia hay đóng góp vào những 
hoạt động chung. Nếu Hiệp hội tổ chức được liên kết các doanh nghiệp cùng 
ngành ngang với nhau, sẽ giúp doanh nghiệp học tập lẫn nhau về hoạt động 
sản xuất kinh doanh, hỗ trợ về nguyên liệu đầu vào đầu ra trong lúc khó 
khăn, tạo thành chuỗi sản xuất kinh doanh... Cùng với đó, là xây dựng các 
lớp bồi dưỡng, đào tạo ngắn ngày, sát với từng loại hình doanh nghiệp, từng 



ngành nghề để các doanh nghiệp nâng tầm hiểu biết, có tầm nhìn dài hơi 
hơn. 

Ngoài ra, Hiệp hội Doanh nghiệp cũng cần thể hiện vai trò hỗ trợ của mình 
trong các vấn đề phản hồi chính sách, tiếp cận vốn, thuế, thủ tục hành chính 
với cơ quan quản lý Nhà nước. Còn về phía Nhà nước, rõ ràng các doanh 
nghiệp phải có tiếng nói của mình về những chính sách đã ban hành, để 
nhìn nhận đánh giá đối với các doanh nghiệp, cũng như đánh giá với các cơ 
quan quản lý Nhà nước, tác động từ chính sách ra sao để cơ quan quản lý 
có sự điều chỉnh cơ chế phù hợp, phục vụ tốt nhất cho hoạt động của doanh 
nghiệp. 

“Không chỉ trong năm 2022, mà cả những giai đoạn về sau, chúng ta sẽ làm 
mới được cơ chế kinh tế, giúp cho các doanh nghiệp có thể nâng cao tầm 
của mình để tận dụng thời cơ khi đã hội nhập một cách rất sâu rộng với nền 
kinh tế thế giới, hưởng được các lợi ích từ những Hiệp định thương mại tự 
do đã ký kết một cách tương xứng”, vị chuyên gia nói. 

Nguồn: https://diendandoanhnghiep.vn/giai-phap-giup-doanh-nghiep-nho-
va-vua-tiep-can-tot-goi-ho-tro-221405.html 

 

5. Liên tục rà soát chính sách thuế, hỗ trợ doanh nghiệp 
Bộ Tài chính liên tục rà soát các chính sách thuế, phí, lệ phí để kịp thời 
trình các cấp có thẩm quyền ban hành, hoặc ban hành theo thẩm 
quyền, tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Thời gian tới, đây 
vẫn là ưu tiên của Bộ Tài chính, nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua giai 
đoạn khó khăn này. 

Đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch 

Gói hỗ trợ lớn nhất hiện nay chính là thực hiện Chương trình phục hồi và 
phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với các giải pháp về thuế, phí, lệ phí và tiền 
thuê đất..., Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực 
hiện các giải pháp hỗ trợ khác như: hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022 
- 2023 thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại đối với các khoản vay 
thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả 
nợ, có khả năng phục hồi trong một số ngành, lĩnh vực. 

Ngoài ra, còn có các chính sách: tiếp tục thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả 
nợ, miễn, giảm lãi vay và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng bị ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19; tiếp tục nghiên cứu xem xét giảm tiền điện, tiền 
nước cho doanh nghiệp, người dân. Bên cạnh đó là việc thực hiện các chính 
sách hỗ trợ cho người dân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do tác 
động của dịch bệnh (hỗ trợ tiền thuê nhà; cho vay ưu đãi qua Ngân hàng 



Chính sách xã hội để hỗ trợ tạo việc làm, thực hiện chính sách nhà ở xã 
hội)... 

 

Hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn sau đại dịch là ưu 
tiên của Bộ Tài chính. 

Theo bà Nguyễn Thanh Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài 
chính), kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào năm 
2007, các chính sách ở Việt Nam, trong đó có chính sách thuế, phí, lệ phí 
và tiền thuê đất đều đã được áp dụng thống nhất. Gói giải pháp tại Chương 
trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bao gồm nhiều giải pháp riêng 
theo từng lĩnh vực và được cụ thể hóa để thực hiện theo các văn bản quy 
phạm pháp luật trong từng lĩnh vực do các cơ quan có thẩm quyền ban hành. 
Theo đó, doanh nghiệp căn cứ quy định về đối tượng, phạm vi, điều kiện áp 
dụng tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và đối chiếu với thực 
tế của doanh nghiệp để áp dụng cho phù hợp. 

Để giúp người dân và doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình được hưởng 
các chính sách miễn, giảm thuế, tại các văn bản quy phạm pháp luật được 
Bộ Tài chính ban hành, hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đều đã quy 
định rõ việc áp dụng ngay các giải pháp hỗ trợ mà không phải chờ báo cáo 
mức độ ảnh hưởng của doanh nghiệp. 

Đồng thời, trên cơ sở quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng 
dẫn, các đối tượng thụ hưởng sẽ tự xác định, kê khai số thuế phải nộp dựa 



trên quy định của pháp luật về thuế và điều kiện thực tế của mình, đảm bảo 
việc thực hiện công khai, minh bạch và thuận lợi. 

Hỗ trợ thuế được đánh giá hữu ích nhất 

Để đảm bảo tính hiệu quả, thời gian qua, Bộ Tài chính đã theo sát diễn biến 
thực tế để có những chính sách theo kiểu “phản ứng nhanh”, hỗ trợ cho 
người dân và doanh nghiệp. 

Minh chứng là trước tình hình biến động của giá dầu thế giới tăng cao tác 
động không nhỏ đến hoạt động của doanh nghiệp và đời sống của người 
dân, ảnh hưởng tới sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Tài chính 
đã trình Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 
số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 để thực hiện giảm 50% - 70% mức 
thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn, áp dụng 

kể từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 
31/12/2022. 

Cùng với đà giảm nhẹ của giá dầu 
thế giới, liên tiếp trong 3 kỳ điều 
hành gần đây, giá xăng dầu đã 
giảm từ hơn 800 đồng đến hơn 
1.000 đồng/lít, giảm sức ép lên mặt 
bằng giá cả. 

Theo ông Đậu Anh Tuấn – Trưởng 
ban Pháp chế Liên đoàn Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam, với 
các gói chính sách tài khóa, tiền tệ, 
Chính phủ đã nỗ lực hết sức, lắng 
nghe, chia sẻ khó khăn với các 
doanh nghiệp và đưa ra nhiều 
quyết sách quan trọng. Sự sâu sát 
từng bước trong triển khai chính 
sách thể hiện sự lắng nghe, cầu thị 
và đổi mới của Chính phủ và cơ 
quan liên quan để chính sách thực 
sự đi vào cuộc sống. 

Ông Đậu Anh Tuấn cho rằng, trong bối cảnh khó khăn, dù ngân sách nhà 
nước đang eo hẹp, nhưng Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều chính 
sách hỗ trợ doanh nghiệp chịu tác động bởi Covid-19. Các chính sách hỗ 
trợ về thuế, nhất là giảm thuế, được các doanh nghiệp đánh giá là hữu ích 
nhất. 

Theo ông Hà Huy Tuấn - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính 
quốc gia, quan điểm chính sách tài khóa tích cực đó là phải biến thách thức 

Sẽ tiếp tục nghiên cứu việc 
giảm các khoản phí, lệ phí 

Thời gian tới, cùng với việc quyết 
liệt triển khai thực hiện nhanh 
chóng, thuận lợi và hiệu quả các 
giải pháp đã được Quốc hội, 
Chính phủ và Bộ Tài chính ban 
hành (trong đó đã có giải pháp về 
miễn, giảm phí, lệ phí trong năm 
2022), Bộ Tài chính sẽ tiếp tục 
theo dõi sát diễn biến và điều kiện 
thực tế, nếu tiếp tục ảnh hưởng 
đến sản xuất kinh doanh và đời 
sống người dân thì Bộ Tài chính 
sẽ nghiên cứu việc giảm các 
khoản phí, lệ phí trong thời gian 
tiếp theo. 



thành cơ hội; chấp nhận, tiếp nhận làm quen với trạng thái bình thường mới; 
thực hiện linh hoạt, không nuối tiếc cách làm truyền thống; coi chính sách 
tài khóa là chính sách quyết định, quan trọng. 

Những nhận định của các chuyên gia kinh tế đã được kiểm chứng và cho 
thấy, chính sách tài khóa hỗ trợ kinh tế vượt qua đại dịch đã phát huy tác 
dụng. Cái khéo trong điều hành của Bộ Tài chính, đó là vừa hỗ trợ được nền 
kinh tế, vừa cơ cấu lại để đảm bảo nguồn thu vào ngân sách nhà nước. Để 
khắc phục và bù đắp các tác động đến thu ngân sách, Bộ Tài chính tiếp tục 
triển khai hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển 
giá, trốn thuế, chống buôn lậu và gian lận thương mại... Bên cạnh đó, đẩy 
mạnh khai thác các nguồn thu tiềm năng; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính 
thuế, hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế. 

Nguồn: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/lien-tuc-ra-soat-chinh-sach-thue-
ho-tro-doanh-nghiep-103786.html 

 

6. Các yêu cầu cần bảo đảm để tiến hành cấp tài khoản 
định danh điện tử 
Để tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân thì công 
dân cũng như các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan quản lý 
cần tuân thủ tốt một số yêu cầu sau: 

1. Đối với công dân: Cần chuẩn bị thẻ CCCD gắn chíp điện tử còn thời gian 
hiệu lực. Trường hợp công dân mất thẻ CCCD gắn chíp hoặc quá hạn thẻ 
thì có thể thực hiện thủ tục Đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử kèm 
cấp CCCD gắn chip tại Cơ quan công an. Cùng với đó, công dân cần chuẩn 
bị thông tin về các loại giấy tờ mà công dân muốn đăng ký tích hợp vào tài 
khoản Định danh điện tử để cung cấp cho cơ quan Công an. 

2. Đối với Cơ quan tổ chức: Thực hiện số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp 
nhận, giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, 
chia sẻ và sử dụng có hiệu quả hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc 
gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. 

Đồng thời tổ chức thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với hệ thống 
định danh và xác thực điện tử quốc gia, phục vụ xác thực, định danh và giải 
quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân. 
Khai thác các dịch vụ định danh điện tử, kết nối, chia sẻ khai thác dữ liệu 
đảm bảo đúng mục đích, đúng yêu cầu, phòng chống lộ lọt dữ liệu. 

3. Đối với doanh nghiệp: Cần tham gia mạnh mẽ trong hoạt động cung cấp 
dịch vụ định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Thực 
hiện triển khai sử dụng các dịch vụ định danh điện tử trong các lĩnh vực của 



đời sống phục vụ người dân. Đồng thời phải đảm bảo việc kết nối đến hệ 
thống định danh và xác thực điện tử quốc gia nhanh chóng, an toàn, bảo 
mật, hiệu quả. Cam kết bảo mật thông tin dữ liệu của công dân khi sử dụng 
dịch vụ định danh điện tử giải quyết các thủ tục cho người dân. 

4. Đối với Cơ quan quản lý: Cần hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát 
triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ về định danh và xác thực điện tử.Thực 
hiện việc kết nối, chia sẻ, tích hợp dữ liệu giữa hệ thống định danh và xác 
thực điện tử quốc gia với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phục vụ triển 
khai các tiện ích cho người dân. 

Triển khai ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử vào công 
tác chuyển đổi số góp phần xây dựng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Triển 
khai rộng rãi việc ứng dụng các tính năng của thẻ Căn cước công dân gắn 
chip đối với các lĩnh vực tài chính, hoạt động ngân hàng (mở tài khoản, nhận 
biết khách hàng, thanh toán, cho vay, ví điện tử…) và một số lĩnh vực phát 
triển kinh tế, xã hội khác. 

Tích hợp, phát triển các ứng dụng trên nền tảng hệ thống định danh và xác 
thực điện tử với các ứng dụng cốt lõi như: Ví điện tử, thanh toán không dùng 
tiền mặt, chứng khoán, điện, nước… Triển khai định danh và xác thực điện 
tử bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với chuỗi giá trị ký số điện tử, 
hợp đồng điện tử, định danh điện tử tạo nên nền tảng chính phủ số với giá 
trị mới được tạo ra phục vụ công dân số. 

Đồng thời phải bảo đảm xác thực các thông tin thiết yếu, quan trọng trên 
ứng dụng VNEID hoặc qua thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử như: 
Thông tin tiêm chủng, xét nghiệm, giấy phép lái xe, đăng ký xe… từng bước 
thay thế các giấy tờ của công dân trong một số các giao dịch theo quy định 
pháp luật.Xây dựng hệ sinh thái cung cấp dịch vụ công, dịch vụ thương mại 
điện tử, nền tảng thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và thay 
thế các loại giấy tờ của công dân trong các giao dịch điện tử. 

Triển khai theo dõi, giám sát, đánh giá các chỉ tiêu kết nối, tích hợp, chia sẻ 
dữ liệu từ hệ thống định danh, xác thực điện tử quốc gia phục vụ xác thực, 
định danh và giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 

Nguồn: https://thanhphohaiphong.gov.vn/cac-yeu-cau-can-bao-dam-de-
tien-hanh-cap-tai-khoan-dinh-danh-dien-tu.html 

 

7. Thủ tướng: Áp dụng hóa đơn điện tử, thúc đẩy xây 
dựng Chính phủ số 
Thủ tướng khẳng định việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử góp 
phần thay đổi phương thức điều hành, quản lý của cơ quan thuế cũng 
như của người dân, doanh nghiệp theo hướng tích cực, hiện đại. 



Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Bộ Tài chính và Tổng Cục  

thuế thực hiện nghi thức kích hoạt Hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc.  

(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)  

Sáng 21/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ công bố hệ thống 
hóa đơn điện tử toàn quốc do Tổng cục Thuế Việt Nam (Bộ Tài Chính) tổ 
chức. 

Lễ công bố được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Tổng cục Thuế và 
476 điểm cầu ở 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. 

Dự lễ công bố có Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; lãnh đạo một số 
bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố và cán bộ ngành 
thuế, tài chính và các ngành liên quan trên toàn quốc. 

Theo Tổng cục Thuế, ngày 21/11/2021, Bộ Tài chính đã công bố triển khai và 
chính thức sử dụng hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh thành phố giai đoạn 1 (gồm Hà 
Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ). 

Sau năm tháng triển khai giai đoạn 1, việc triển khai hóa đơn điện tử tại 6 
tỉnh, thành phố đã thành công với hàng trăm nghìn tổ chức, doanh nghiệp 
hoàn thành thủ tục thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử. Nếu chỉ tính riêng 
các doanh nghiệp đã hoạt động có sử dụng hóa đơn thì số lượng này có thể 
đạt 100%. 



Phát biểu tại lễ công bố, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng với 
việc công bố, đưa vào vận hành 2 ứng dụng gồm cổng thông tin điện tử 
dành cho nhà cung cấp nước ngoài có thu nhập từ Việt Nam và đưa vào 
triển khai ứng dụng EtaxMobile, ngành thuế đã cung cấp thêm sự lựa chọn 
tối ưu cho người nộp thuế và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối 
với hoạt động thương mại điện tử, khai, nộp thuế bằng phương thức điện tử 
thông qua điện thoại thông minh hay máy tính bảng. 

Lãnh đạo các ngành, địa phương, doanh nghiệp cho rằng việc áp dụng hóa 
đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích góp phần giảm thời gian, chi phí về hóa đơn 
cho doanh nghiệp, hạn chế các hành vi gian lận về hóa đơn; giúp doanh nghiệp 
giảm chi phí giấy, mực in, vận chuyển và đặc biệt chi phí lưu trữ hóa đơn... 

Từ kết quả giai đoạn 1, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai hóa đơn điện tử 
giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố còn lại. Như vậy, hệ thống hóa đơn điện 
tử được triển khai trên phạm vi toàn quốc với mục tiêu đến ngày 1/7/2022 
toàn bộ người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Luật 
Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. 

Phát biểu tại lễ công bố, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng 
chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đang diễn ra rất mạnh mẽ, sâu rộng trên 
toàn thế giới. Đảng, Nhà nước Việt Nam rất coi trọng và xem đây là một 
trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. 

Tinh thần là chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, nhưng có trọng tâm, trọng 
điểm; ưu tiên trong quản lý hành chính, cung cấp dịch vụ công, trước hết là 
trong lĩnh vực liên quan tới người dân, doanh nghiệp mà thuế phải là một 
ngành hội tụ tất cả những yếu tố để phải đi đầu trong tiến trình đó. 

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thu thuế phải thu được 
lòng dân," ngành thuế đã kế thừa và phát triển thành phương châm hành 
động hiện nay là "minh bạch-chuyên nghiệp-liêm chính-đổi mới." 

Thời gian qua, ngành thuế đã rất nỗ lực, chủ động trong cải cách, hiện đại 
hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế với số lượng 
người nộp thuế ngày càng lớn; đẩy mạnh cung cấp thủ tục hành chính trên 
Cổng dịch vụ công quốc gia, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nộp 
thuế. Các chỉ số về nộp thuế được cải thiện. Hệ thống thuế điện tử đã và 
đang được xây dựng đồng bộ từ đăng ký thuế điện tử đến khai thuế, nộp 
thuế, hoàn thuế điện tử. 

Với việc liên tục hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách hằng năm, 
ngành thuế đã có những đóng góp quan trọng trong việc bảo đảm nguồn lực 
tài chính quốc gia. Tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý giai đoạn 
2016-2020 hoàn thành vượt mức dự toán được giao, bình quân tăng 
9,7%/năm. 



Năm 2021, tổng thu đạt 1.345.590 tỷ đồng, vượt dự toán gần 229.000 tỷ 
đồng. Số thu ngân sách quý 1/2022 đạt gần 410.000 tỷ đồng, bằng 34,9% 
dự toán, tăng 10,8% cùng kỳ. 

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá cao Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã nỗ 
lực, sáng tạo triển khai hóa đơn điện tử theo 2 giai đoạn; cho rằng đây là công 
việc mới với khối lượng lớn, triển khai trong thời gian ngắn và gặp nhiều khó 
khăn, vướng mắc, đặc biệt trong việc thay đổi tư duy, phương thức quản lý, 
thực hiện đối với cả ngành thuế cũng như người dân, doanh nghiệp. 

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Dương  

Giang/TTXVN)  

Thủ tướng khẳng định việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử góp phần 
thay đổi phương thức điều hành, quản lý, quy trình làm việc của cơ quan 
thuế cũng như của người dân, doanh nghiệp theo hướng tích cực, hiện đại, 
tăng cường công khai minh bạch, phòng chống gian lận, tiêu cực, phát triển 
thương mại điện tử, cắt giảm chi phí tuân thủ, tạo môi trường kinh doanh 
thuận lợi. 

Đồng thời, việc này còn có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng, tích hợp, kết 
nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu trọng yếu quốc gia như cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư, doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội, đất đai…, góp phần hướng 



tới xây dựng hệ sinh thái công dân số; đổi mới công tác quản lý nhà nước 
trên nhiều ngành, lĩnh vực; thúc đẩy phát triển Chính phủ số, hướng tới nền 
kinh tế số, xã hội số và công dân số. 

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao 
những nỗ lực, quyết tâm của ngành thuế từ Trung ương đến địa phương, 
đồng thời, chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Bộ Tài 
chính, ngành thuế và 6 tỉnh, thành phố trong việc triển khai giai đoạn 1 Hệ 
thống hóa đơn điện tử. 

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng kết quả ngày hôm nay mới chỉ là những 
kết quả bước đầu, vẫn còn nhiều việc phải làm phía trước. Tình hình mới có 
nhiều khó khăn, thách thức, để thực hiện được các mục tiêu này đòi hỏi phải 
có quyết tâm cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện 
có trọng tâm, trọng điểm. 

Thủ tướng yêu cầu, trong giai đoạn tới, ngành thuế cần tiếp tục kiên định 
quan điểm, mục tiêu là xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, thống 
nhất, minh bạch, công bằng, hiệu quả, có tính ổn định cao, phù hợp với thể 
chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với Chiến lược 
cải cách thuế giai đoạn 2021-2030; nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và là 
một trong những công cụ quản lý kinh tế vĩ mô hiệu quả, góp phần tạo dựng 
môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi dựa trên 5 nền tảng cơ bản: thể chế 
quản lý thuế tiếp tục được hoàn thiện, minh bạch, phù hợp thực tiễn; đơn 
giản hóa thủ tục hành chính, phù hợp với điều kiện Việt Nam và thông lệ 
quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, có tính liên thông, tự động 
hóa cao; xây dựng ngành thuế chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, liêm 
chính, hiệu lực và hiệu quả, chống tham nhũng, tiêu cực; phân cấp, phân 
quyền, hiệu lực, hiệu quả, đi đôi với kiểm tra, giám sát. 

Ngành thuế cần tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, bảo 
đảm việc kê khai thuế nộp thuế điện tử đơn giản và dễ dàng nhất; phấn đấu 
đến hết năm 2022, 100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế được thực 
hiện bằng phương thức điện tử kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Thủ tướng yêu cầu ngành thuế nói riêng, ngành tài chính nói chung và các 
cấp, các ngành, địa phương tiếp tục đổi mới, có tư duy đột phá và tầm nhìn 
chiến lược; kế thừa, phát huy hơn nữa những kết quả đạt được thời gian 
qua, tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng 
tạo, tạo động lực theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và nỗ lực đột phá vượt lên 
trong lĩnh vực quản lý thuế. Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là 
chủ thể và là mục tiêu, là động lực của chuyển đổi số và người dân, doanh 
nghiệp cũng phải tham gia vào quá trình chuyển đổi số. 

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương không trông chờ, ỷ lại, phát 
huy tính chủ động, tính sáng tạo; huy động mọi nguồn lực, sự tham gia xây 



dựng và phát triển của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp vào 
thực hiện hóa đơn điện tử; phát triển hạ tầng số trên cơ sở tạo điều kiện cho 
người dân và doanh nghiệp thuận lợi, an toàn kê khai và nộp thuế điện tử. 

Các bộ, ngành, địa phương bám sát thực tiễn; xuất phát từ thực tiễn, lấy 
thực tiễn làm thước đo; thay đổi nhận thức, đổi mới tư duy trong quá trình 
triển khai thực hiện; coi việc triển khai hóa đơn điện tử tại bộ, ngành, địa 
phương, doanh nghiệp và người dân là giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy 
chuyển đổi số quốc gia và làm thay đổi căn bản phương thức quản lý thuế. 

Sử dụng tài nguyên thông tin, dữ liệu một cách thiết thực, hiệu quả; có tính 
kết nối, liên thông cao; không chỉ thực hiện công tác quản lý thuế mà còn 
phải phục vụ cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và các nhiệm vụ cấp 
bách khác. Phát triển hệ thống hóa đơn điện tử để hình thành hệ sinh thái 
dịch vụ thuế thông minh và phải là một trong bốn trụ cột của hệ sinh thái tài 
chính số. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Dương  

Giang/TTXVN)  

Ngành thuế, tài chính và các cấp, ngành đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá 
thể hóa trách nhiệm, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; khen thưởng, động 
viên và kỷ luật nghiêm minh, kịp thời; khuyến khích bảo vệ những người dám 
nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; hài hòa lợi ích giữa Nhà 



nước, người dân và doanh nghiệp; coi trọng công tác truyền thông, tạo sự ủng 
hộ, đồng thuận của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường sự phối hợp, 
hỗ trợ chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Tài chính, ngành thuế với các bộ, ngành, 
địa phương, xử lý ngay, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, bất cập về 
thể chế, cơ chế, chính sách, thẩm quyền, trách nhiệm trong quá trình triển 
khai. Triển khai hóa đơn điện tử phải bảo đảm dữ liệu chính xác, công khai, 
minh bạch, thống nhất, bảo đảm an ninh, an toàn; thông tin, dữ liệu phải 
thống nhất theo tiêu chuẩn, hoạt động thông suốt, hiệu quả; tăng cường 
kiểm tra, giám sát; phân tích dữ liệu để phát hiện kịp thời hành vi gian lận 
gây thất thu thuế. Đẩy mạnh quản lý thuế theo nguyên tắc giảm thiểu rủi ro, 
đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời tiền thuế và thúc đẩy quản lý thuế đối với 
thương mại điện tử, giao dịch xuyên biên giới. 

Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh kết nối, 
chia sẻ thông tin, dữ liệu hóa đơn điện tử trong cung cấp các dịch vụ công 
trực tuyến. Đồng thời, tích hợp, kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc 
gia, bộ ngành; đặc biệt là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để từng bước 
xây dựng hệ sinh thái công dân số; phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát 
triển kinh tế-xã hội; phòng, chống dịch COVID-19. 

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của việc sử 
dụng hoá đơn điện tử đến người dân, doanh nghiệp, giúp người dân, doanh 
nghiệp hiểu rõ về lợi ích và hiệu quả của việc sử dụng hóa đơn điện tử; mở 
rộng các kênh tương tác để hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân 
kinh doanh về hóa đơn điện tử. Nhận thức đóng vai trò quyết định trong 
chuyển đổi số và chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi mỗi một người 
dân, doanh nghiệp hiểu, tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà 
chuyển đổi số mang lại. 

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế phải 
quán triệt quan điểm, nhận thức về trách nhiệm thực hiện chuyển đổi số. 
Quan tâm công tác đào đạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng 
cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và đạo đức công vụ, để cán bộ công 
chức phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ, phục vụ tốt hơn nữa người dân và 
doanh nghiệp. Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, đặc biệt nguồn nhân lực để triển 
khai trên cả 63 tỉnh thành, phố với số lượng doanh nghiệp lớn, trải rộng trên 
nhiều địa bàn. 

Thủ tướng tin tưởng việc triển khai hóa đơn điện tử sẽ được các tổ chức, 
doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đón nhận, nhiệt tình ủng hộ và hệ 
thống hóa đơn điện tử sẽ góp phần tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, 
minh bạch và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần tăng năng 
suất lao động, năng lực cạnh tranh và thực hiện thành công Chiến lược 
chuyển đổi số quốc gia. 



Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, 
ngành, địa phương đã thực hiện nghi thức kích hoạt hệ thống hóa đơn điện 
tử toàn quốc./. 

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-ap-dung-hoa-don-dien-tu-
thuc-day-xay-dung-chinh-phu-so/784953.vnp 

 

8. Thủ tướng yêu cầu ngành thuế phải đi đầu trong 
chuyển đổi số và thay đổi căn bản phương thức quản 
lý thuế 
Phát biểu tại sự kiện kích hoạt hệ thống hóa đơn điện tử áp dụng trên 
phạm vi toàn quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, ngành thuế 
hội tụ nhiều yếu tố để phải đi đầu trong tiến trình chuyển đổi số quốc 
gia, đồng thời phải thay đổi căn bản phương thức quản lý thuế. 

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, ngành thuế hội tụ nhiều yếu tố để 
phải đi đầu trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, đồng thời phải thay đổi 

căn bản phương thức quản lý thuế - Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Sáng 21/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố, kích hoạt 
hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) tổ 
chức. Lễ công bố được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên 1.500 điểm 
cầu (tại Tổng cục Thuế, 63 tỉnh, thành phố, các chi cục thuế…). 



Cùng dự sự kiện tại điểm cầu Tổng cục Thuế có Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ 
Đức Phớc, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp… Tại 
các điểm cầu địa phương có sự tham dự của các đồng chí bí thư, chủ tịch 
UBND các tỉnh, thành phố. 

Sử dụng toàn bộ hóa đơn điện tử trước ngày 1/7 

Thực hiện Luật Quản lý thuế và Chương trình chuyển đổi số quốc gia Việt 
Nam đến năm 2030, ngày 21/11/2021, Bộ Tài chính đã công bố triển khai 
hóa đơn điện tử giai đoạn 1 tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TPHCM, Hải 
Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh và Bình Định. Các địa phương này chiếm 
khoảng 60% lượng doanh nghiệp và khoảng 70% hóa đơn điện tử của cả 
nước. 

Đồng thời, Bộ chuẩn bị để triển khai hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố 
còn lại để đến trước ngày 1/7/2022, đảm bảo bao phủ hóa đơn điện tử trên 
toàn quốc theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2022 
của Chính phủ. 

Tới ngày 31/3/2022, toàn bộ các tổ chức, doanh nghiệp tại 6 tỉnh, thành phố 
triển khai giai đoạn 1 đã thực hiện chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện 
tử (TPHCM là 221.873, Hà Nội là 176.960, Hải Phòng là 18.927, Quảng Ninh 
là 10.044, Bình Định là 7.842 và Phú Thọ là 6.181). Toàn bộ hộ, cá nhân 
kinh doanh theo phương pháp kê khai đã sử dụng hóa đơn điện tử (trong 
đó Hà Nội là 9.233, TPHCM là 6.428, Quảng Ninh là 2.064, Phú Thọ là 1.133, 
Bình Định là 937 và Hải Phòng là 885). 

Cơ quan thuế đã tiếp nhận xử lý trên 58 triệu hóa đơn, trong đó có 44 triệu 
hóa đơn có mã đã gửi cơ quan thuế. Hóa đơn không mã gửi đầy đủ dữ liệu 
đến cơ quan thuế là trên 5,5 triệu hóa đơn. Hóa đơn không mã gửi theo 
bảng tổng hợp đến cơ quan thuế là 8,6 triệu hóa đơn. 

Theo Tổng cục Thuế, ở thời điểm cao điểm ngày 20/4, hệ thống hóa đơn 
điện tử thực hiện tới 1,7 triệu giao dịch trong 1 phút, chỉ mất khoảng 0,01 
giây cho 1 giao dịch cấp mã hóa đơn, tức là gần như ngay tức thì ngay sau 
khi người nộp thuế gửi yêu cầu. 

Tổng cục Thuế đã đặt ra lộ trình đến hết ngày 10/5/2022 phải hoàn thành tối 
thiểu 50%, đến hết ngày 31/5/2022 phải hoàn thành 90% và đến hết ngày 
30/6/2022 phải hoàn thành 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, 
hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử 
theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nêu rõ, trong thời gian qua, 
Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, chỉ đạo hết sức quyết liệt với các hoạt 
động chuyển đổi số của ngành tài chính, trong đó có việc triển khai hóa đơn 
điện tử. Với mục tiêu "lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ", ngành 
thuế quyết tâm góp phần cùng Bộ Tài chính góp phần thực hiện thành công 



Chiến lược chuyển đổi số quốc gia theo chủ trương của Đảng, định hướng 
của Chính phủ. 

Theo Bộ trưởng, thành công trong triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 1 là 
nền tảng, tiền đề quan trọng để triển khai thực hiện giai đoạn 2 trên phạm vi 
toàn quốc, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và tính bao phủ toàn diện của 
hóa đơn điện tử. 

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng, trong tháng 3 vừa qua, với việc công bố, 
đưa vào vận hành 2 ứng dụng, gồm Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà 
cung cấp nước ngoài có thu nhập từ Việt Nam và đưa vào triển khai ứng 
dụng EtaxMobile, ngành thuế đã cung cấp thêm sự lựa chọn tối ưu cho 
người nộp thuế và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt 
động thương mại điện tử, khai, nộp thuế bằng phương thức điện tử thông 
qua điện thoại thông minh hay máy tính bảng. 

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc yêu cầu cơ quan thuế các cấp cần quán triệt đến 
toàn hệ thống thực hiện tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp 
chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử, đảm bảo đến trước ngày 1/7/2022, 
toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 
đang sử dụng hóa đơn chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. 

Toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành thuế tiếp tục 
phát huy truyền thống, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng ngành tài chính hiện đại, tiên tiến, 
thực sự trở thành ngành tài chính số, đóng góp tích cực vào công cuộc 
chuyển đổi số quốc gia. 

Cũng tại buổi lễ, Tổng cục Thuế đã lần đầu tiên công bố kết quả chương 
trình "Hóa đơn may mắn" dành cho hóa đơn điện tử. Chương trình này nhằm 
khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng, cũng như tạo lập 
thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng 
từ… qua đó bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời chống gian 
lận về hóa đơn thuế. 

"Thu thuế phải thu được lòng dân" 

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Lễ công bố 
kích hoạt toàn quốc hệ thống hóa đơn điện tử là dấu mốc quan trọng thúc 
đẩy tiến trình chuyển đổi số không chỉ của ngành thuế, mà còn với hệ thống 
các cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp, người dân. 

Đây là sự kiện quan trọng, khẳng định nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động 
quyết liệt của Chính phủ, của Bộ Tài chính, của ngành thuế trong tiến trình 
đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, hướng đến chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. 



Cơ bản đồng tình với các báo cáo, phát biểu tại sự kiện, những kết quả và 
định hướng, giải pháp trong thời gian tới của ngành tài chính với hệ thống 
hóa đơn điện tử, Thủ tướng nhấn mạnh thêm một số nội dung. 

Thủ tướng và các đại biểu kích hoạt hệ thống hoá đơn điện tử - Ảnh: 
VGP/Nhật Bắc 

Thủ tướng nêu rõ, văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề cập sâu rộng sắc về 
chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số trong các mục tiêu, quan điểm phát triển 
và các đột phá chiến lược. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-
NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó nhấn mạnh yêu cầu cấp bách để đẩy 
nhanh quá trình chuyển đổi số. 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 749 phê duyệt Chương trình 
chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tinh thần 
là chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, nhưng do thời gian nguồn lực có 
hạn, nên phải có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, thuế là một ngành hội tụ 
nhiều yếu tố để phải đi đầu trong tiến trình chuyển đổi số, Người đứng đầu 
Chính phủ nhấn mạnh. 

Thủ tướng phân tích, thuế là lĩnh vực quan trọng của tài chính quốc gia, liên 
quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ 
thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực này mang lại rất nhiều lợi ích trong 
công tác quản lý cũng như cho người dân, doanh nghiệp, không chỉ bảo đảm 
thu đúng, thu đủ, tiết giảm chi phí xã hội, mà còn tăng cường tính công khai, 
minh bạch, phòng chống tham nhũng, tiêu cực... trong quá trình thu thuế. 



Thủ tướng nhắc lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ, công chức 
ngành thuế: "Thu thuế phải thu được lòng dân", lời căn dặn này đến nay vẫn 
còn nguyên giá trị và ngành thuế đã kế thừa, phát triển thành phương châm 
hành động "Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới". 

Thời gian qua, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế luôn nằm trong số những cơ 
quan đi đầu trong chuyển đổi số. Điều này đã tạo điều kiện để thực hiện sắp 
xếp bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, 
công chức, viên chức trong ngành và góp phần giúp ngành thuế liên tục 
hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách hằng năm, đóng góp quan 
trọng trong việc bảo đảm nguồn lực tài chính quốc gia, góp phần xây dựng 
nền kinh tế độc lập, tự chủ, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, 
trong đó có thu đủ chi. 

 

Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Hóa đơn điện tử là "mũi tên trúng nhiều đích" 

Thủ tướng đặc biệt đánh giá cao nỗ lực triển khai hóa đơn điện tử của ngành 
tài chính với kế hoạch bài bản, khoa học theo 2 giai đoạn. Đây là công việc 
mới với khối lượng lớn, triển khai trong thời gian ngắn và gặp nhiều khó 
khăn, vướng mắc, đặc biệt trong việc thay đổi tư duy, phương thức quản lý, 
thực hiện. Nhưng ngành tài chính đã bám sát thực tiễn, vừa làm vừa rút kinh 
nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội và đạt được những 
kế quả bước đầu rất quan trọng. Trong đó, việc sử dụng mã số hóa đơn điện 
tử để tổ chức quay thưởng, trao thưởng là cách làm rất sáng tạo. 



Thủ tướng nhấn mạnh: Kết quả bước đầu cho thấy việc triển khai áp dụng 
hóa đơn điện tử là 'mũi tên trúng nhiều đích', góp phần thay đổi phương thức 
điều hành, quản lý, quy trình làm việc của cơ quan thuế cũng như của người 
dân, doanh nghiệp theo hướng tích cực, hiện đại, tăng cường công khai 
minh bạch, phòng chống gian lận, tiêu cực, phát triển thương mại điện tử, 
giảm chi phí tuân thủ, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, phù hợp xu 
hướng quốc tế. 

Đồng thời, thúc đẩy xây dựng, tích hợp, kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ 
liệu trọng yếu quốc gia như cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, doanh nghiệp, 
bảo hiểm xã hội, đất đai… hướng tới xây dựng hệ sinh thái số; đổi mới công 
tác quản lý Nhà nước trên nhiều ngành, lĩnh vực; thúc đẩy phát triển chính 
phủ số, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số, công dân số. 

Bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, công tác cải cách hành chính, 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vẫn còn nhiều 
khó khăn, thách thức. Thủ tướng nêu rõ những thách thức đối với tiến trình 
chuyển đổi số của ngành thuế, như chưa có chiến lược chuyển đổi số rõ 
ràng; thiếu hụt nhân lực trình độ cao, nhất là công nghệ thông tin; chưa được 
đầu tư bài bản, phù hợp với thực tế phát triển, nhất là về hạ tầng công nghệ; 
sự thích ứng của một bộ phận người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý 
nhà nước còn hạn chế; công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh 
nghiệp tham gia tích cực, hiệu quả vào chuyển đổi số chưa được coi trọng 
đúng tầm… 

Chia sẻ với những khó khăn này, Thủ tướng mong muốn ngành tài chính 
quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, khắc phục mọi khó khăn để tiếp tục phát 
triển ngành thuế lên một tầm cao mới. Thủ tướng nhấn mạnh một số bài học 
kinh nghiệm được rút ra: Phải quyết tâm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo điều hành, đặc biệt người đứng đầu, trên cơ sở chính trị, cơ sở pháp 
lý, cơ sở thực tiễn, cơ sở khoa học; tạo được sự thống nhất về nhận thức 
và hành động từ Trung ương đến cơ sở; phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ trong 
ngành thuế, giữa các ngành, với doanh nghiệp và người dân; phát huy tinh 
thần sáng tạo, đột phá của đội ngũ cán bộ, công chức trong tìm tòi các giải 
pháp, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ 
được giao; không ngừng hoàn thiện thể chế xuất phát từ thực tiễn và đầu tư 
cơ sở vật chất phù hợp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Đây cũng là những bài học quan trọng để các bộ, ngành, địa phương khác 
tham khảo trong công tác quản lý, cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin và chuyển đổi số. 

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ: Trong giai đoạn tới, ngành thuế cần tiếp 
tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, 
thống nhất, minh bạch, công bằng, hiệu quả, có tính ổn định cao, phù hợp 
với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với 



chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2021-2030. Hệ thống thuế phải vừa góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, vừa là một trong những công cụ quản 
lý kinh tế vĩ mô hiệu quả, vừa góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, củng cố niềm tin, tạo điều 
kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tham gia tích cực, hiệu quả 
vào phát triển kinh tế-xã hội và quá trình chuyển đổi số. 

Thủ tướng gợi ý 5 nền tảng cơ bản của ngành thuế: Thể chế quản lý thuế 
tiếp tục được hoàn thiện, minh bạch, hiện đại phù hợp thực tiễn; thủ tục hành 
chính đơn giản, thuận tiện, phù hợp điều kiện Việt Nam và thông lệ quốc tế; 
ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, có tính liên thông, tự động hóa cao, 
bảo đảm an ninh, an toàn thông tin ở mức cao nhất; xây dựng ngành thuế 
chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, liêm chính, hiệu lực và hiệu quả, chống 
tham nhũng, tiêu cực; phân cấp phân quyền phù hợp, hiệu quả, nâng cao 
tính chủ đạo của trung ương, chủ động của địa phương, đi đôi với xây dựng 
công cụ kiểm tra, giám sát hiệu quả. 

Thủ tướng mong muốn ngành tài chính quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, 
khắc phục mọi khó khăn để tiếp tục phát triển ngành thuế lên một tầm cao 

mới - Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Ngành thuế cần tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong 
quản lý, bảo đảm việc kê khai thuế nộp thuế điện tử đơn giản và dễ dàng 
nhất; phấn đấu đến cuối năm 2022, 100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
thuế được thực hiện bằng phương thức điện tử kết nối với Cổng Dịch vụ 
công quốc gia. 



Tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý giai đoạn 2016-2020 hoàn 
thành vượt mức dự toán được giao, bình quân tăng 9,7%/năm. Trong năm 
2021, một năm rất đặc biệt, rất khó khăn của đất nước do dịch bệnh diễn 
biến phức tạp, với sự đồng lòng của nhân dân, ủng hộ của doanh nghiệp, 
tổng thu đạt 1.345.590 tỷ đồng, vượt dự toán gần 229.000 tỷ đồng. Số thu 
ngân sách quý I/2022 đạt gần 410.000 tỷ đồng, bằng 34,9% dự toán, tăng 
10,8% cùng kỳ. 

Tư duy đột phá sẽ tạo ra nguồn lực 

Để thực hiện được các mục tiêu này, Thủ tướng nhấn mạnh một số quan 
điểm, định hướng, nhiệm vụ chính. 

Về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phải tiếp tục đổi mới, có tư duy đột phá và 
tầm nhìn chiến lược; kế thừa, phát huy hơn nữa những kết quả đạt được 
thời gian qua, tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi 
mới sáng tạo, tạo động lực theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và nỗ lực đột 
phá vượt lên trong lĩnh vực quản lý thuế. Lấy người dân, doanh nghiệp là 
trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, là động lực của chuyển đổi số và vận 
động người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi 
số. Tư duy đột phá sẽ tạo ra nguồn lực, Thủ tướng nhấn mạnh. 

Không trông chờ, ỷ lại, phát huy tính chủ động, tính sáng tạo; huy động mọi 
nguồn lực xã hội, thúc đẩy hợp tác công tư, sự tham gia của cả hệ thống 
chính trị và cộng đồng doanh nghiệp. Phát triển hạ tầng số trên cơ sở tạo 
điều kiện cho người dân và doanh nghiệp thuận lợi, an toàn kê khai và nộp 
thuế điện tử, người dân và doanh nghiệp tự giác nộp thuế. 

Bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn 
làm thước đo; thay đổi nhận thức, đổi mới tư duy trong quá trình triển khai 
thực hiện; coi việc triển khai hóa đơn điện tử tại bộ, ngành, địa phương, 
doanh nghiệp và người dân là giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển 
đổi số quốc gia và làm thay đổi căn bản phương thức quản lý thuế. 

Sử dụng tài nguyên thông tin, dữ liệu một cách thiết thực, hiệu quả; có tính 
kết nối, liên thông cao; không chỉ thực hiện công tác quản lý thuế mà còn 
phải phục vụ cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và các nhiệm vụ cấp 
bách khác. Tập trung hoàn thiện, phát triển hệ thống hóa đơn điện tử để 
hình thành hệ sinh thái dịch vụ thuế thông minh và phải là 1 trong 4 trụ cột 
của hệ sinh thái tài chính số (gồm: Quản lý thuế chặt chẽ, tránh trục lợi thuế 
và cung cấp tiện ích tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp; hải quan thông 
minh; kho bạc số 'ba không'- không có khách hàng trực tiếp giao dịch, không 
tiền mặt, không giấy tờ; chuyển đổi số mạnh mẽ thị trường chứng khoán). 

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao trách 
nhiệm người đứng đầu, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát. Khen 
thưởng, động viên và kỷ luật nghiêm minh, kịp thời. Khuyến khích bảo vệ 



những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. 
Tăng cường sơ kết, tổng kết, nhân rộng cách làm hay, mô hình tốt. 

Hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; coi trọng công 
tác truyền thông, tạo sự ủng hộ, đồng thuận của người dân và cộng đồng 
doanh nghiệp. 

Về nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng yêu cầu tăng cường sự phối hợp, 
hỗ trợ chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Tài chính, ngành thuế với các bộ, ngành, 
địa phương, xử lý ngay, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, bất cập về 
thể chế, cơ chế, chính sách, thẩm quyền, trách nhiệm trong quá trình triển 
khai. 

Thứ hai, triển khai hóa đơn điện tử phải bảo đảm dữ liệu chính xác, công 
khai, minh bạch, thống nhất, bảo đảm an ninh, an toàn; thông tin, dữ liệu 
phải thống nhất theo tiêu chuẩn, hoạt động thông suốt, hiệu quả; tăng cường 
kiểm tra, giám sát, phân tích dữ liệu để phát hiện kịp thời hành vi gian lận 
gây thất thu thuế. Đẩy mạnh quản lý thuế theo nguyên tắc giảm thiểu rủi ro, 
đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời tiền thuế và thúc đẩy quản lý thuế đối với 
thương mại điện tử, giao dịch xuyên biên giới. 

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu hóa đơn điện tử 
trong cung cấp các dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, tích hợp, kết nối, 
chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, bộ ngành, địa phương; đặc biệt là 
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để từng bước xây dựng hệ sinh thái công 
dân số; phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; phòng, 
chống dịch bệnh. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, cập nhật các công nghệ mới 
trong hóa đơn điện tử. 

Thứ tư, tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng hoá 
đơn điện tử đến người dân, doanh nghiệp, giúp người dân, doanh nghiệp 
hiểu rõ về lợi ích và hiệu quả của việc sử dụng hóa đơn điện tử; mở rộng 
các kênh tương tác để hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh 
doanh về hóa đơn điện tử. 

Thứ năm, quán triệt quan điểm, nhận thức về trách nhiệm thực hiện chuyển 
đổi số. Quan tâm công tác đào đạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 
tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và đạo đức công vụ, để cán bộ 
công chức phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ, phục vụ tốt hơn nữa người 
dân và doanh nghiệp. Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, đặc biệt nguồn lực công 
nghệ thông tin để triển khai trên cả 63 tỉnh, thành phố với số lượng doanh 
nghiệp lớn, trải rộng trên nhiều địa bàn. 

Thứ sáu, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu 
quả với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương để sử dụng các nền tảng dùng 
chung tiết kiệm kinh phí đầu tư và nhanh chóng hiện đại hóa. 



Nhân dịp này, đề cập công tác thông tin, tuyên truyền, Thủ tướng Phạm 
Minh Chính nhắc tới một số vụ án, vụ việc vừa qua liên quan tới thị 
trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp. 

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam là một nước đang phát triển, đang trong 
quá trình chuyển đổi, mọi công việc phải làm theo hướng nhỏ đến lớn, 
từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, vừa làm vừa rút kinh 
nghiệm, điều chỉnh phù hợp, không cầu toàn, không nóng vội. 

Trong quá trình vận động và phát triển, sẽ có mặt được và mặt chưa 
được, xuất hiện những mâu thuẫn, khó khăn, thách thức, bất cập, phức 
tạp cần giải quyết, xử lý. Từ thực tiễn phát triển thị trường tài chính, 
thị trường chứng khoán, chúng ta cần tiếp tục phát huy những mặt tích 
cực, những mặt được, đồng thời nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn 
chế, bất cập để khắc phục, ai làm đúng thì khuyến khích, động viên, 
khen thưởng, nhưng sai thì phải sửa, ai vi phạm phải bị xử lý theo quy 
định. 

Công tác thông tin, tuyên truyền phải khách quan, trung thực, chính 
xác, rõ ràng, minh bạch, các cơ quan công bố, cung cấp thông tin chính 
thức, trung thực về các vụ việc và tình hình, triển vọng phát triển kinh 
tế-xã hội đất nước cho các cơ quan báo chí và nhà đầu tư để người 
dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư tin tưởng, yên tâm tiếp tục thực hiện 
các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh theo quy định pháp luật, 
góp phần giúp thị trường tài chính phát triển lành mạnh, bền vững. 

Nguồn: https://baodantoc.vn/thu-tuong-yeu-cau-nganh-thue-phai-di-dau-
trong-chuyen-doi-so-va-thay-doi-can-ban-phuong-thuc-quan-ly-thue-
1650525547587.htm 

 

9. Cần thí điểm giao cho cơ quan độc lập cấp chứng 
chỉ hành nghề khám chữa bệnh 
Sáng 21/4, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). 

Không để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong mua sắm, sử dụng nguồn lực 
y tế 

Cho ý kiến thảo luận về dự án Luật này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ 
đề nghị Chính phủ tiếp tục tiến hành đánh giá, tổng kết và bổ sung đánh giá 
tác động, đặc biệt là về nguồn nhân lực cũng như tài chính đối với những 
chính sách có thay đổi về nội dung hoặc phát sinh nội dung mới của dự án 
luật. Rà soát, đánh giá đầy đủ về thủ tục hành chính với từng đối tượng chịu 
sự tác động; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bảo 



đảm khắc phục những vấn đề nóng, những bất cập trong thời gian qua của 
luật hiện hành. 

 

Toàn cảnh phiên thảo luận. 

Đồng thời, bảo đảm yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính, cải cách thể 
chế và thể chế hóa đầy đủ, sâu sắc, cụ thể hơn nữa các quan điểm, chủ 
trương, đường lối của Đảng trong lĩnh vực y tế trong dự án luật. 

Về nội dung giá dịch vụ khám, chữa bệnh, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, dịch vụ 
khám, chữa bệnh là dịch vụ đặc biệt, do vậy, thẩm quyền quyết định giá dịch 
vụ khám, chữa bệnh vẫn cần thực hiện theo nguyên tắc Nhà nước thống 
nhất quản lý về giá. Nhà nước chỉ định khung giá và mức giá dịch vụ tại cơ 
sở khám, chữa bệnh của Nhà nước, Cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu bổ 
sung quy định về nguyên tắc quản lý giá dịch vụ khám, chữa bệnh và việc 
quản lý giá dịch vụ đối với cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân. 

Bên cạnh đó, cần làm rõ các quy định tài chính về khám, chữa bệnh giữa 
các cơ sở khám, chữa bệnh vì mục tiêu nhân đạo, có phí nhưng vì mục tiêu 
phi lợi nhuận, khám chữa bệnh theo nhu cầu…qua đó, khuyến khích hình 
thành các trung tâm khám chữa bệnh hiện đại, chất lượng cao, thu hút người 
bệnh tham gia. 

"Bên cạnh quản lý tốt giá dịch vụ, không để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong 
mua sắm, phân bổ, sử dụng nguồn lực y tế, cần thể hiện rõ trong luật quan 
điểm bảo vệ người sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh, tránh thương mại hóa 
hoạt động này" - Chủ tịch Quốc hội nêu rõ. 



 

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại phiên thảo luận. 

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, đối với ‟y sĩ”, việc dự 
thảo Luật quy định chỉ tiếp tục cấp giấy phép hành nghề cho chức danh “y 
sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân” mà không tiếp tục cấp cho các đối 
tượng y sĩ khác, một mặt, sẽ ảnh hưởng đến nguồn nhân lực y tế của hệ 
thống y tế cơ sở, mặt khác, chưa thể hiện sự liên thông giữa nguồn nhân 
lực dân y và quân y. 

Do đó, cần tiếp tục cấp giấy phép hành nghề đối với chức danh y sĩ, quy 
định cụ thể về phạm vi hành nghề đối với nhóm đối tượng này. Bên cạnh 
đó, cần có định hướng và tiến hành đồng thời các giải pháp để nâng cao 
chất lượng đào tạo đối với lực lượng y sĩ nhằm đáp ứng nguồn nhân lực y 
tế chăm sóc sức khỏe nhân dân tại tuyến cơ sở. 

Nên thí điểm giao cho cơ quan độc lập tổ chức cấp chứng chỉ hành 
nghề 

Theo tờ trình về dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) được Bộ 
trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trình bày, sau hơn 11 năm triển khai thi 
hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 đã nảy sinh một số vướng mắc, 
bất cập, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn chưa có cơ chế pháp lý để 
giải quyết. 



 

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long trình bày tờ trình về dự án Luật 

Dự thảo quy định 9 chức danh phải có giấy phép hành nghề gồm: bác sỹ; y 
sỹ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; điều dưỡng; hộ sinh; kỹ thuật y; dinh 
dưỡng; cấp cứu viên ngoại viện (Paramedic); lương y; người có bài thuốc 
gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền. Trong đó, giấy phép 
hành nghề có giá trị 5 năm với điều kiện gia hạn là phải cập nhật kiến thức 
y khoa; có đủ sức khỏe và không bị cấm hành nghề. 

Dự thảo quy định giao Hội đồng Y khoa Quốc gia cấp, thu hồi giấy phép 
hành nghề. Tuy nhiên, vẫn còn có ý kiến khác nhau về quy định này. 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, việc quy định tập trung đầu mối cấp 
và quản lý giấy phép hành nghề sẽ bảo đảm sự thống nhất, chặt chẽ trong 
quản lý, tránh tình trạng một người hành nghề có nhiều giấy phép do các cơ 
quan cấp khác nhau. 

Có ý kiến đề nghị vẫn nên tiếp tục giao các cơ quan quản lý nhà nước thực 
hiện nhiệm vụ này để tránh xáo trộn hệ thống và đặc biệt là phù hợp với đặc 
thù của lực lượng vũ trang. 

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn 
Thúy Anh cho hay, Thường trực Ủy ban Xã hội nhận thấy, Hội đồng y khoa 
Quốc gia là tổ chức mới nên cần bổ sung quy định tại dự thảo luật về địa vị 



pháp lý, mối quan hệ của tổ chức này với các cơ quan quản lý cấp giấy phép 
hành nghề, quản lý nhà nước trong lĩnh vực khám chữa bệnh. 

 

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo thẩm tra dự 
án Luật. 

Cơ quan thẩm tra cho rằng, chỉ nên giao Hội đồng Y khoa Quốc gia hoặc 
các tổ chức xã hội - nghề nghiệp y tế (nếu đủ điều kiện) thực hiện việc tổ 
chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra đánh giá 
năng lực hành nghề khám chữa bệnh, còn thẩm quyền cấp và thu hồi giấy 
phép hành nghề cần giao cho các cơ quan quản lý nhà nước. 

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng chưa nên quy định nội dung này vào 
dự thảo luật mà cần được triển khai ‟thí điểm giao cho cơ quan độc lập tổ 
chức cấp chứng chỉ hành nghề”; cơ quan soạn thảo cần bổ sung thẩm quyền 
cấp Giấy phép hành nghề trong thời gian chuyển tiếp, từ khi luật có hiệu lực 
cho đến ngày 1/1/2028. 

Thường trực Ủy ban Xã hội nhất trí việc quy định kiểm tra đánh giá năng lực 
hành nghề khám chữa bệnh. Tuy nhiên, Chính phủ cần xác định thời điểm 
tiến hành chính thức tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám 
chữa bệnh cho phù hợp và khả thi; làm rõ cách thức tổ chức kiểm tra đánh 
giá năng lực hành nghề khám chữa bệnh./. 

Nguồn: https://toquoc.vn/can-thi-diem-giao-cho-co-quan-doc-lap-cap-
chung-chi-hanh-nghe-kham-chua-benh-20220421113213766.htm 

 



10. Vẫn loay hoay 7 giấy tờ cho phép F0 hưởng chế độ 
BHXH 
Bộ LĐ-TB&XH chưa đồng quan điểm với Bộ Y tế về việc cơ quan nào 
có thẩm quyền quy định bảy loại giấy tờ là cơ sở cho người lao động 
mắc COVID-19 tại nhà được hưởng BHXH theo chế độ ốm đau. 

Hai bộ LĐ-TB&XH, Y tế đều thống nhất cần công nhận bảy loại giấy tờ làm 
cơ sở cho người lao động (NLĐ) mắc COVID-19 tại nhà được hưởng BHXH 
theo chế độ ốm đau. 

Tuy nhiên, trong khi Bộ Y tế cho rằng thẩm quyền quyết định thuộc về Quốc 
hội hoặc chí ít là Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Bộ LĐ-TB&XH cho rằng 
bộ trưởng Bộ Y tế hoàn toàn có thể quyết định được. 

 

Trong khi Bộ Y tế cho rằng thẩm quyền quyết định thuộc về Quốc hội hoặc 
chí ít là Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Bộ LĐ-TB&XH cho rằng bộ trưởng 

Y tế hoàn toàn có thể quyết định được. Ảnh: NGUYỆT NHI 

Làm căn cứ cho F0 hưởng chế độ ốm đau 

Trong văn bản ngày 20-4 gửi Văn phòng Chính phủ để tập hợp ý kiến về 
vấn đề này, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng Luật BHXH quy định bộ trưởng Bộ Y tế 
có trách nhiệm quy định về mẫu, loại giấy chứng nhận nghỉ việc để NLĐ 
hưởng chế độ ốm đau do BHXH chi trả. Trong bảy loại giấy mà hai bộ đã 
thống nhất thì năm loại là do cơ sở y tế ban hành, như thế là phù hợp với 
thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 



Đối với hai loại giấy tờ không do cơ sở y tế cấp (quyết định cách ly tại nhà 
và giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly - do chính quyền địa phương 
cấp) thì Bộ Y tế hoàn toàn có thể hướng dẫn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
căn cứ vào hai loại giấy tờ này để cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế 
độ ốm đau, bảo đảm quyền lợi cho NLĐ. 

Như thế, thay vì phải Chính phủ trình Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội ban hành nghị quyết mất nhiều thời gian, Bộ Y tế chỉ cần sửa 
Thông tư 56/2017/TT-BYT về hướng dẫn phần trách nhiệm của Bộ Y tế trong 
Luật BHXH là đủ. 

Việc tháo gỡ khó khăn trong công nhận các loại giấy tờ làm căn cứ cho F0 
điều trị, cách ly tại nhà hưởng chế độ ốm đau đang do Bộ Y tế chủ trì. 

Việc tháo gỡ khó khăn trong công nhận các loại giấy tờ làm căn cứ cho F0 
điều trị, cách ly tại nhà hưởng chế độ ốm đau đang do Bộ Y tế chủ trì. 

Người dân mong mỏi bảy loại giấy tờ được công nhận 

Trong văn bản báo cáo Thủ tướng đầu tháng 4, Bộ Y tế dự kiến bảy loại giấy tờ 
như vậy nhưng cho rằng mình không có thẩm quyền công nhận. Dẫn văn bản 
của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế cho biết vấn đề này chưa được quy định 
rõ trong các luật hiện hành nên thẩm quyền quyết định phải là Quốc hội. 

Vậy nên Bộ Y tế đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội hoặc Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết tháo gỡ. 

Đầu tháng 2, cả nước có trên 3,4 triệu người mắc COVID-19. Ngoài số ca 
nặng, phải nằm viện điều trị, có giấy xác nhận của cơ sở y tế để hưởng chế 
độ ốm đau của BHXH thì có tới 80% F0 thể nhẹ hoặc không triệu chứng, 
theo hướng dẫn của Bộ Y tế chỉ cần nghỉ ngơi, theo dõi, điều trị tại nhà. Theo 
quy định chung, số này có thể xin chứng nhận nghỉ việc do mắc COVID-19 
để hưởng chế độ BHXH. 

Bộ Y tế đề xuất sửa đổi một thông tư của Bộ Y tế hoặc ban hành một nghị 
định của Chính phủ để công nhận bảy loại giấy tờ này. Nhưng hơn hai tháng 
trôi qua, chính sách này vẫn chưa thể ban hành, trong khi người dân đang 
mong mỏi từng ngày. 

Tuy nhiên, Bộ Y tế nhận thấy việc xin cấp giấy này rất khó khăn do thủ tục 
rườm rà, mất nhiều thời gian. Chưa kể nhu cầu cấp giấy quá lớn gây quá tải 
hệ thống y tế cơ sở, nơi đang phải ưu tiên phòng chống dịch. Thêm vào đó, 
nhu cầu cấp giấy lớn dẫn tới tập trung đông người, dễ lây lan dịch. 

Trong khi đó, thực tế NLĐ nghỉ việc để cách ly, theo dõi, tự điều trị COVID-
19 có nhiều giấy tờ có thể làm căn cứ xác thực. Vì vậy, công nhận bảy loại 
giấy tờ nêu trên giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc để BHXH chi trả chế 
độ ốm đau là giải pháp hợp lý nhất. 



Quy định hiện hành về điều kiện hưởng chế độ ốm đau 

Theo quy định tại Điều 25 Luật BHXH năm 2014, NLĐ bị ốm đau hoặc phải 
nghỉ việc để chăm sóc con dưới bảy tuổi bị ốm đau mà có xác nhận của cơ 
sở y tế có thẩm quyền sẽ được hưởng chế độ ốm đau. Chế độ này cũng 
được áp dụng để chi trả cho người tham gia BHXH, bị mắc COVID-19 phải 
nghỉ việc hoặc nghỉ việc để chăm sóc con dưới bảy tuổi bị mắc COVID-19. 

Về hồ sơ hưởng: Theo quy định tại Luật BHXH năm 2014, bộ trưởng Bộ Y 
tế quy định mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng 
BHXH, giấy ra viện và các giấy tờ khác làm căn cứ hưởng BHXH. Bộ Y tế 
đã có Công văn 1492/2021, Công văn 238/2022, theo đó, hồ sơ hưởng chế 
độ ốm đau đối với NLĐ bị ốm đau thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2 
Điều 100 Luật BHXH năm 2014; khoản 1, 2 Điều 21 Thông tư 56/2017/TT-
BYT của Bộ Y tế. Cụ thể, hồ sơ đề nghị hưởng (đối với NLĐ là F0 hoặc 
chăm con dưới bảy tuổi là F0) gồm giấy tờ sau: 

+ Đối với NLĐ là F0 điều trị nội trú: Giấy ra viện. 

+ Đối với NLĐ là F0 điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng 
BHXH hoặc giấy ra viện có chỉ định của y bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau 
thời gian điều trị nội trú. 

Về thời gian hưởng: Tại Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định mỗi lần khám, 
người bệnh được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tối đa là 
30 ngày. Trường hợp F0 cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết 
thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã được cấp, 
người F0 phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.• 

Bộ Y tế đề xuất 7 loại giấy tờ 

Bảy giấy tờ này gồm: 

- Quyết định cách ly tại nhà do chính quyền địa phương cấp. 

- Giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly do chính quyền địa phương cấp. 

- Giấy xét nghiệm (test nhanh hoặc PCR) có kết quả dương tính với SARS-CoV-
2 do các cơ sở y tế có thẩm quyền cấp. 

- Giấy xác nhận bị mắc COVID-19 của trạm y tế cấp xã, trạm y tế lưu động, y tế 
cơ quan/doanh nghiệp và tương đương cấp. 

- Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do trạm y tế xã, trạm y tế lưu động cấp 
nhưng cấp lùi lại thời gian trước đó NLĐ đã nghỉ việc để điều trị COVID-19 tại nhà. 

- Quyết định phê duyệt danh sách hoàn thành cách ly y tế tập trung. 

- Phiếu xác nhận đã điều trị COVID-19 của các bệnh viện dã chiến. 

Nguồn: https://plo.vn/van-loay-hoay-7-giay-to-cho-phep-f0-huong-che-do-
bhxh-post676856.html 



11. TPHCM sáng tạo, bứt tốc phát triển - Tăng giải quyết 
thủ tục hành chính trong ngày 
TPHCM chuẩn bị bước vào tháng cao điểm giải quyết thủ tục hành 
chính (TTHC) trong ngày. Đây là nỗ lực của các sở ngành, địa phương 
nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính, 
mang đến khí thế mới trong công cuộc phục hồi phát triển kinh tế - xã 
hội hiện nay của thành phố. 

Giải quyết khẩn trương nhiều thủ tục 

Tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội quý 1-2022, Chủ tịch UBND 
TPHCM Phan Văn Mãi đặc biệt nhấn mạnh việc triển khai tháng cao điểm 
hành động cải cách hành chính trong quý 2, tiếp nhận và xử lý hồ sơ trong 
ngày. Trước đó, UBND TPHCM chỉ đạo các quận huyện, TP Thủ Đức và sở 
ngành góp ý cho kế hoạch tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải 
quyết TTHC trong ngày”. Đến nay, các đơn vị đã có góp ý danh mục thủ tục 
và cơ bản đồng thuận phương án tổ chức tháng cao điểm vào tháng 5.  

 

Nhiều thủ tục hành chính được Sở KH-ĐT TPHCM giải quyết trong 
ngày. Ảnh: MAI HOA 

Tại quận 8, quận đã giải quyết TTHC trong ngày với các thủ tục sao y, chứng 
thực, đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh, khai tử. Đặc biệt, thủ tục thay đổi, 
cải chính, bổ sung hộ tịch và xác định tình trạng hôn nhân được rút ngắn từ 
3 ngày còn 1 ngày làm việc. Chuẩn bị hưởng ứng Tháng hành động “Tiếp 
nhận và giải quyết TTHC trong ngày”, Chủ tịch UBND quận 8 Trần Thanh 
Tùng cho biết, để giải quyết thủ tục nhanh chóng, quận chú trọng thực hiện 



một cửa, một cửa liên thông ở quận, phường và thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến. Qua đó, ngày càng nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, không có 
hồ sơ trễ hạn, không để người dân phải đi lại nhiều lần. Cùng với giải quyết 
TTHC trong ngày, quận cũng chủ động rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời 
gian giải quyết TTHC (ít nhất nửa ngày) với trên 50% TTHC thời gian giải 
quyết theo quy định tối thiểu 2 ngày. 

Tương tự, quận Bình Tân cũng tích cực chuẩn bị thực hiện giải quyết trong 
ngày với các TTHC: thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; cấp lại giấy chứng 
nhận đăng ký hộ kinh doanh; tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh 
trước thời hạn thông báo của hộ kinh doanh; chấm dứt hoạt động hộ kinh 
doanh; cấp bản sao trích lục hộ tịch; đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài; 
chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ…  

Đối với ngành LĐTB-XH, thủ tục cấp phép và gia hạn giấy phép lao động 
cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được giải quyết trong ngày và 
giải quyết trực tuyến, trả kết quả qua bưu điện. Giám đốc Sở LĐTB-XH 
TPHCM Lê Minh Tấn cho biết, trung bình mỗi ngày, sở tiếp nhận khoảng 
100 hồ sơ cấp mới, cấp lại giấy phép lao động, hồ sơ miễn giấy phép lao 
động, giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài. Trong năm 2021, có 
gần 31.500 hồ sơ và 2 tháng đầu năm 2022, có gần 6.200 hồ sơ cấp mới, 
cấp lại, miễn giấy phép lao động và giải trình nhu cầu sử dụng lao động 
nước ngoài được giải quyết trong ngày.  

 

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM giải quyết trong ngày với thủ tục 
cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 



Tại Sở KH-ĐT, dịp cao điểm này sở thực hiện một số TTHC trong ngày, liên 
quan đến các dự án đầu tư, đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; cập nhật, 
bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp… 

Tạo chuyển biến mạnh mẽ 

Kế hoạch Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết TTHC trong ngày” năm 
nay được xây dựng trên cơ sở phát huy kết quả đạt được trong năm qua. 
Cụ thể, năm 2021, TPHCM đã tổ chức tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 
về xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư (tháng 11-
2021) và Tuần lễ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC trong ngày, thực hiện 
tại bộ phận một cửa các cấp với một số TTHC có thời gian giải quyết không 
quá 3 ngày theo quy định. Theo Sở Nội vụ TPHCM, trong tháng cao điểm 
đã có gần 144.000 hồ sơ TTHC được các quận, huyện, TP Thủ Đức tiếp 
nhận, xử lý trong ngày. Với các sở, ban, ngành, đã tiếp nhận và giải quyết 
hơn 104.400 hồ sơ TTHC trong ngày. 

Từ kết quả này, năm nay, TPHCM tổ chức tiếp nhận và giải quyết TTHC 
trong ngày trong thời gian 1 tháng. Theo Sở Nội vụ TPHCM, với TTHC chưa 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến, người dân và doanh nghiệp chuẩn bị đầy 
đủ hồ sơ, nộp tại bộ phận một cửa sẽ được tiếp nhận và giải quyết trong 
ngày. Với TTHC đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hồ sơ được xử lý trực 
tuyến trong ngày. Dự kiến, tại sở ban ngành, có 64 TTHC; quận, huyện và 
TP Thủ Đức có 18 TTHC; phường, xã, thị trấn có 7 TTHC sẽ được giải quyết 
trong ngày.  

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, việc triển khai tháng hành động 
cao điểm về cải cách hành chính năm nay phải trên cơ sở phát huy, nỗ lực 
làm tốt hơn kết quả năm 2021. Năm nay, các cơ quan, đơn vị không có 
TTHC thực hiện trong ngày thì sẽ triển khai giải quyết dứt điểm các hồ sơ 
tồn đọng. Các đơn vị có thể chọn một hoặc nhóm TTHC thường trễ hạn để 
tiếp nhận và cam kết không trả kết quả trễ hạn… 

Thông qua Tháng hành động, TPHCM đặt mục tiêu nâng cao ý thức trách 
nhiệm của cán bộ công chức, viên chức, người lao động ở cơ quan nhà 
nước, hỗ trợ xử lý nhanh chóng TTHC liên quan đến người dân và doanh 
nghiệp, tạo môi trường thông thoáng, thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố. 
Đây cũng là bước cụ thể hóa quyết tâm phục hồi kinh tế - xã hội, hướng tới 
đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm nay. 

Dự kiến, tại các sở, ban ngành có 64 TTHC; quận, huyện và 
TP Thủ Đức có 18 TTHC; phường, xã, thị trấn có 7 TTHC được 
giải quyết trong ngày trong năm 2022 như: 



- Điều chỉnh các dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã 
được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc 
diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư  

- Thủ tục đổi giấy chứng nhận đầu tư 

- Cập nhật bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (do thay đổi về địa giới hành chính theo Nghị quyết 
số 1111/NQ-UBTVQH14) 
- Cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam 

- Cấp phù hiệu ô tô kinh doanh vận tải... 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/tphcm-sang-tao-but-toc-phat-trien-tang-
giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-trong-ngay-807787.html 

 

12. BHXH Hà Tĩnh: Chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả 
vai trò cầu nối an sinh 
Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đẩy mạnh việc chuyển đổi số 
trong các hoạt động là giải pháp đang được BHXH Hà Tĩnh tập trung 
triển khai nhằm thực hiện tốt vai trò cầu nối an sinh, hướng đến nền 
hành chính phục vụ. 

Ông Phan Văn Anh - Phó Giám đốc BHXH Hà Tĩnh cho biết: “Tập trung cải 
cách hành chính (CCHC) để tạo tiền đề chuyển đổi số là một trong những 
mục tiêu quan trọng được BHXH tỉnh tập trung triển khai ngay từ đầu năm. 

Với việc ban hành 26 văn bản các loại để triển khai thực hiện nhiệm vụ, gắn 
với công tác CCHC năm 2022 của BHXH Việt Nam, trong quý I năm 2022, 
toàn ngành đã triển khai thực hiện 15/41 nhiệm vụ của kế hoạch CCHC 
năm”. 

Để tạo nền tảng vững chắc cho công tác cải cách hành chính, BHXH Hà 
Tĩnh đã chú trọng xây dựng, phát triển các ứng dụng, dịch vụ nội bộ. Theo 
đó, đơn vị đã xây dựng phần mềm để hoàn thiện, bổ sung chức năng các 
phần mềm của BHXH Việt Nam; xây dựng các phần mềm tiện ích hỗ trợ 
nghiệp vụ và phục vụ công tác quản lý, đảm bảo bảo mật an toàn thông tin 
như: Nâng cấp phần mềm tra cứu thang bảng lương, phần mềm hỗ trợ tra 
cứu, thống kê số liệu VssID… 

Bên cạnh đó, đơn vị khai thác, sử dụng hệ thống tổng hợp và phân tích dữ 
liệu tập trung ngành BHXH (Datawarehouse - DWH) phục vụ công tác chỉ 
đạo điều hành và các hoạt động nghiệp vụ của ngành. Đẩy mạnh việc số 
hóa hồ sơ, tiến tới 95% hồ sơ công việc của ngành BHXH Việt Nam (trừ hồ 



sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước) được xử lý trên môi trường 
mạng. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc số hóa văn bản, hệ thống quản 
lý văn bản và điều hành bằng chữ ký số. Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số 
chuyên ngành BHXH cho 100% viên chức, người lao động toàn ngành trên 
các phần mềm nghiệp vụ, sử dụng chữ ký số cá nhân chuyên dùng ký duyệt 
trên các phần mềm nghiệp vụ ngành, trong các giao dịch điện tử thay thế 
các giao dịch bằng văn bản giấy. 

Hằng ngày, có rất nhiều tổ chức, cá nhân đến bộ phận một cửa BHXH tỉnh 
để làm thủ tục đăng ký giao dịch điện tử. 

Hướng tới nền hành chính phục vụ, BHXH Hà Tĩnh cũng đã tập trung cao 
cho lĩnh vực xây dựng, phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, 
doanh nghiệp. Trong đó, phần mềm niêm yết và tra cứu bộ thủ tục hành 
chính, phần mềm đánh giá sự hài lòng người dân với cơ quan BHXH, hệ 
thống lấy số xếp hàng tự động tại trung tâm giao dịch một cửa đã đáp ứng 
tiêu chí hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ người dân tốt nhất. 

Chị Trịnh Hải Yến - một người dân phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh) cho biết: 
“Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong giải quyết các thủ tục 
hành chính của BHXH Hà Tĩnh đã mang đến rất nhiều lợi ích cho người dân. 
Nếu như trước đây, để nhận một chế độ nào đó của BHXH, tôi phải đi lại rất 
nhiều lần thì nay chỉ cần một lần đến đăng ký là có thể nhận các khoản chế 
độ qua giao dịch điện tử. Không chỉ có thế, nhân viên giải quyết các thủ tục 
cũng rất niềm nở, tận tình. Trong quá trình chờ giải quyết thủ tục, tôi còn 
được nhân viên chuyên trách hướng dẫn cài ứng dụng VssID, nhờ đó, từ 



nay tôi có thể tự tra cứu các thông tin cá nhân mà không cần phải làm phiền 
bất kỳ ai”. 

 

Chị Trịnh Hải Yến được cán bộ BHXH Hà Tĩnh hướng dẫn cài đặt ứng 
dụng VssID 

Hiện nay, BHXH Hà Tĩnh đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến 
khích người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công 
của BHXH Việt Nam và Cổng dịch vụ công quốc gia; phối hợp triển khai cài 
đặt ứng dụng VssID, đưa VssID trở thành một kênh giao tiếp và giúp người 
tham gia BHXH, BHYT tra cứu thông tin về mức đóng, hưởng và các quyền 
lợi liên quan đến chính sách BHXH, BHYT một cách dễ dàng, nhanh chóng. 

Theo số liệu từ Phòng Công nghệ thông tin BHXH tỉnh, đến tháng 3/2022, 
toàn tỉnh có 173.534 tài khoản giao dịch điện tử cá nhân đã đăng ký cài đặt 
VssID, số tài khoản được phê duyệt hợp lệ là 163.061 người, đạt 118% kế 
hoạch của BHXH Việt Nam giao; 3.594 đơn vị/4.232 đơn vị đủ điều kiện 
đăng ký giao dịch điện tử, đạt tỷ lệ 85%. 

Tổng số hồ sơ giao dịch điện tử là 131.449 hồ sơ, chiếm 50% tổng số hồ 
sơ. Có 4.818 thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi đã được cấp qua liên thông dữ 
liệu với Bộ Tư pháp, Bộ Công an. Liên thông dữ liệu khám chữa bệnh BHYT 
với cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định có 93.3% số hồ sơ 
chuyển liên thông đúng ngày. 

Ông Phan Văn Thân - Trưởng phòng Công nghệ thông tin BHXH tỉnh cho 
biết: “Thời gian tới, để đẩy mạnh việc chuyển đổi số, chúng tôi tiếp tục triển 



khai các giải pháp về hạ tầng CNTT và an toàn, an ninh thông tin để đảm 
bảo hệ thống thiết bị CNTT phục vụ tốt nhất. Thường xuyên rà soát hạ tầng 
CNTT để đảm bảo về thiết bị cho việc triển khai các nhiệm vụ trong toàn 
ngành. Bên cạnh đó, phối hợp thường xuyên với các đơn vị như: Sở TT&TT, 
Sở Y tế, Sở LĐ-TB&XH… trong liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia, đảm bảo 
thông suốt, sẵn sàng, chính xác về dữ liệu. 

Phần mềm “Hệ thống đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi đến giao 
dịch với cơ quan BHXH" được đông đảo người dân quan tâm, thao tác. 

Cùng với đó, tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả phần mềm “Hệ thống đánh 
giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch với cơ quan BHXH"; 
tiếp tục hướng dẫn cài đặt và phê duyệt tờ khai ứng dụng VssID cho người 
tham gia BHXH…”. 

Nguồn: https://baohatinh.vn/chinh-sach-xa-hoi/bhxh-ha-tinh-chuyen-doi-so-
de-nang-cao-hieu-qua-vai-tro-cau-noi-an-sinh/230393.htm 

 

13. Công an TPHCM mở chiến dịch cấp CCCD cho các 
em thi THCS và THPT 
Chiều 19-4, Công an TP.Hồ Chí Minh (CA TPHCM) tổ chức Hội nghị giao 
ban trực tuyến kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 
trong CA TPHCM. Hội nghị do Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó giám 
đốc CA TPHCM chủ trì. 



Tham dự hội nghị có lãnh đạo các phòng nghiệp vụ liên quan, lãnh đạo CA 
TP.Thủ Đức và CA 21 quận, huyện. 

Tiện ích của CCCD gắn chíp, tài khoản định danh điện tử 

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Đức Tài cho biết, CA TPHCM sẽ 
mở chiến dịch làm Căn cước Công dân (CCCD) cho các em học sinh chuẩn 
bị thi THCS, THPT, Cao đẳng, Đại học (sinh năm 2004, 2007) và yêu cầu 
CA TP.Thủ Đức, CA các quận, huyện tập trung thực hiện việc cấp CCCD 
gắn chíp cho học sinh để các em kịp tham dự kỳ thi, THCS, THPT, cao đẳng 
và đại học năm 2022. 

Ngoài đối tượng là các em học sinh, Thiếu tướng nhấn mạnh, CA TPHCM 
cần tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD, tập trung ưu tiên cho đại biểu 
tham dự trong các hội nghị; đối tượng chính sách; cán bộ, công chức cơ 
quan, ban ngành, lực lượng vũ trang, công nhân viên đang làm việc tại các 
nhà máy, khu công nghiệp; công dân chưa được cấp CCCD gắn chíp. 

 

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại 
hội nghị 

Việc đẩy mạnh cấp CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử 
(TKĐDĐT) cho người dân là nhằm đáp ứng hiệu quả việc triển khai Đề án 
06 của Chính phủ (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh 
và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, 



tầm nhìn đến 2030). Trong năm 2022, thành phố tập trung các giải pháp 
thực hiện có hiệu quả 25 dịch vụ công thiết yếu để giải quyết thủ tục hành 
chính cho người dân và doanh nghiệp, coi đây là bước đột phá trong thực 
hiện Đề án 06. 

Khi có CCCD gắn chíp và TKĐDĐT, người dân và doanh nghiệp khi thực 
hiện giải quyết trực tuyến các thủ tục trên mạng Internet và nhận kết quả 
điện tử (hoặc tại địa chỉ theo yêu cầu) sẽ không phải đi lại, không phải xuất 
trình giấy tờ, không phải tiếp xúc với cán bộ và không sử dụng tiền mặt. 

 

Thượng tá Huỳnh Thị Thu Trang - Phó phòng PC06 phát biểu tại hội nghị 

Cụ thể, đối với người dân, khi có CCCD gắn chíp điện tử giúp người dân 
tích hợp nhiều loại giấy tờ (giấy phép lái xe, đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế, 
tài khoản ngân hàng...); việc sử dụng TKĐDĐT sẽ đáp ứng yêu cầu quản lý 
đối với giao dịch điện tử trên môi trường mạng, hạn chế được giả mạo giấy 
tờ, hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản... thực hiện các thủ tục hành chính 
qua cổng dịch vụ công. 

Đối với cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, thông tin được kết nối, sử dụng 
thống nhất trong công tác quản lý nhà nước và doanh nghiệp; đảm bảo chính 
xác, thống nhất trong sử dụng các giao dịch, không gây phiền hà cho người 
dân, cơ quan, tổ chức; cán bộ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tiếp nhận 
giải quyết trực tuyến trên môi trường internet và trả kết quả điện tử theo yêu 
cầu của người dân (nếu có), không phải tiếp xúc giữa người dân và cán bộ... 

Trước những lợi ích mà CCCD gắn chíp và TKĐDĐT mang lại, CATP đề 
nghị người dân liên hệ với cơ quan CA để được cấp TKĐDĐT. Từ ngày 16-
3-2022, tại trụ sở CA quận, huyện và TP. Thủ Đức đã tổ chức cấp TKĐDĐT 
cho công dân, kết hợp với cấp CCCD. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công 



dân, CATP sẽ triển khai cấp TKĐDĐT cho công dân tại CA phường, xã, thị 
trấn theo chỉ đạo của Bộ CA. 

Điều kiện để được cấp TKĐDĐT 

Khi thực hiện các thủ tục đăng ký cấp TKĐDĐT, công dân cần chuẩn bị 
CCCD gắn chíp còn thời gian hiệu lực. Trường hợp công dân mất CCCD 
gắn chíp hoặc CCCD quá hạn sử dụng thì có thể thực hiện thủ tục đăng ký 
cấp TKĐDĐT kèm cấp CCCD gắn chíp tại cơ quan CA. Công dân phải có 
01 số điện thoại sử dụng chính chủ để đăng ký 01 TKĐDĐT. 

Khi đăng ký cấp TKĐDĐT, công dân cần chuẩn bị thông tin về các loại giấy 
tờ mà mình muốn đăng ký tích hợp vào TKĐDĐT để cung cấp cho cơ quan 
CA như: thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, giấy đăng ký phương tiện chính 
chủ... Đối với công dân dưới 14 tuổi thì cấp TKĐDĐT theo cha hoặc mẹ hoặc 
người giám hộ. 

Trong giai đoạn hiện nay, khi thực hiện thủ tục cấp CCCD và TKĐDĐT cho 
công dân, CATP dự kiến phối hợp cùng các đơn vị liên quan cung cấp các 
thủ tục tiện ích cho công dân như: Cấp TKĐDĐT cho công dân đã có thẻ 
CCCD gắn chíp; cấp CCCD và định danh điện tử; cấp thẻ CCCD gắn chíp 
kết hợp đăng ký định danh điện tử, tài khoản ngân hàng; cấp TKĐDĐT cho 
công dân đã có thẻ CCCD gắn chíp và tài khoản ngân hàng và vay vốn ưu 
đãi; cấp TKĐDĐT cho công dân đã có thẻ CCCD gắn chíp, tài khoản ngân 
hàng khi công dân làm thủ tục đăng ký phương tiện, làm hộ chiếu hoặc làm 
thủ tục tại Bộ phận một cửa các cấp; cấp thẻ CCCD gắn chíp kết hợp đăng 
ký định danh điện tử, tài khoản ngân hàng và hỗ trợ trả tiền qua hệ thống 
cho các đối tượng chính sách. 

Về lý do vì sao người dân có CCCD gắn chíp vẫn cần TKĐDĐT, thiếu tướng 
Trần Đức Tài cho biết, việc sử dụng TKĐDĐT sẽ đáp ứng yêu cầu quản lý 
đối với giao dịch điện tử trên môi trường mạng nhằm hạn chế hoạt động lừa 
đảo, chiếm đoạt tài sản, xâm phạm danh dự, nhân phẩm... 

Hiện nay, việc định danh và xác thực cá nhân khi thực hiện các giao dịch 
chủ yếu dựa trên một số giấy tờ nhân thân đã được quy định như CMND, 
thẻ CCCD, hộ chiếu. Trong khi đó, việc giải quyết thủ tục hành chính trên 
môi trường điện tử hiện nay chưa có cơ chế để định danh, xác thực thông 
tin người dùng bảo đảm tính chính xác, đồng nhất, có kiểm chứng. Điều này 
ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ hành chính 
công trực tuyến. 

Mặt khác, với vai trò là cơ quan quản lý dân cư, Bộ CA có trách nhiệm trong 
việc xác thực, định danh công dân trên môi trường điện tử, góp phần xác 
định chính xác thông tin công dân, phục vụ công tác quản lý, phòng chống 
tội phạm, phòng chống dịch bệnh. 



Bên cạnh đó, việc ứng dụng định danh và xác thực điện tử đối với cá nhân 
còn đáp ứng yêu cầu quản lý đối với giao dịch điện tử trên môi trường mạng 
nhằm hạn chế hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, xâm phạm danh dự, 
nhân phẩm, uy tín gây mất an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Khi có 
tài khoản định danh điện tử, công dân có thể ngồi tại nhà để thực hiện nhiều 
dịch vụ công (đã được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử), mà không 
cần trực tiếp đến trụ sở các cơ quan nhà nước. 

Ngoài ra, công dân khi sử dụng danh tính điện tử, hệ thống sẽ tự động điền 
thông tin của công dân vào các đăng ký mà không phải khai báo, điền thông 
tin nhiều lần như trước đây. Việc này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho các 
loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết... 

Danh tính điện tử của công dân Việt Nam gồm số định danh cá nhân (mã số 
trên CCCD), họ, tên đệm và tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quốc tịch, 
nơi đăng ký thường trú; ảnh chân dung và vân tay. TKĐDĐT bao gồm tên 
đăng nhập (là mã số định danh cá nhân của công dân) và mật khẩu (được 
gửi qua tin nhắn SMS cho mỗi cá nhân). Tài khoản này đã được Bộ CA xác 
thực thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo tính 
chính xác, duy nhất và không thể giả mạo. 

 

Công an TPHCM thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử cho người 
dân - Ảnh: Đức Nam 

Các dịch vụ công người dân có thể sử dụng 

Lãnh đạo Phòng PC06 cho biết, hiện nay, công dân có thể tiết kiệm được 
nhiều thời gian khi chủ động thực hiện đăng ký cư trú trực tuyến thuận tiện 
trên môi trường mạng, thông qua các website: www.dichvucong.vn, 



www.dichvucong.bocongan.vn hoặc www. 
dichvucong.dancuquocgia.gov.vn... 

Đối với các thủ tục thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng, xóa đăng ký cư 
trú... người dân hoàn toàn không phải đến trực tiếp cơ quan đăng ký cư trú 
khi thực hiện qua cổng dịch vụ công. Tuy nhiên, do hiện nay hệ thống cổng 
Dịch vụ công vẫn trong giai đoạn hoàn thiện, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành 
về đất đai, hộ tịch chưa được kết nối, chia sẻ, nên trước mắt người dân còn 
phải đến cơ quan đăng ký cư trú để nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký cư trú đối 
với các thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, tách hộ, điều chỉnh 
thông tin cư trú... 

Theo đó, đối với các trường hợp này, trước mắt sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ 
quan đăng ký cư trú sẽ kiểm tra hồ sơ, hẹn ngày nộp hồ sơ và trả kết quả 
giải quyết, công dân sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và không phải đến cơ 
quan đăng ký cư trú nhiều lần. 

Trong thời gian sớm nhất, sau khi đã hoàn thiện hệ thống cổng dịch vụ công, 
các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được số hóa, kết nối và chia sẻ, người 
dân có thể dễ dàng nộp lệ phí bằng các hình thức chuyển khoản trực tuyến 
và nhận thông báo kết quả giải quyết qua các hình thức tin nhắn SMS, thư 
điện tử, bưu chính công ích... 

Để thực hiện dịch vụ công trực tuyến, người dân cần có số định danh cá 
nhân; có thuê bao điện thoại di động chính chủ; tài khoản ngân hàng (không 
bắt buộc); sử dụng máy tính hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet. 

Về hồ sơ, điều kiện, thủ tục, quy trình đăng ký cư trú theo Luật Cư trú năm 
2020, Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ, Thông 
tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của BCA đều được niêm yết, đăng 
tải cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu trên các website trên, người dân có thể dễ dàng 
đọc và làm theo từng bước như sau: 

Bước 1: Công dân truy cập vào các website trên, đăng nhập tài khoản hoặc 
tạo tài khoản để thực hiện; 

Bước 2: Tại giao diện cổng dịch vụ công, chọn thủ tục hành chính cần thực 
hiện; 

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin vào biễu mẫu, đính kèm các file tài liệu, chọn 
hình thức nhận kết quả giải quyết; 

Bước 4: Thực hiện thành toán lệ phí (nếu có); 

Bước 5: Kiểm tra thông tin và thực hiện nộp hồ sơ. 

Nguồn: https://congan.com.vn/tin-chinh/cong-an-tphcm-mo-chien-dich-cap-
cccd-cho-cac-em-sinh-nam-2004-va-2007_129973.html 



14. Quế Võ đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số trong giải 
quyết thủ tục hành chính 
Huyện Quế Võ đang nỗ lực, tập trung đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi 
số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
huyện và chỉ số hài lòng của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho 
các tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính 
trên địa bàn. 

 

Người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa xã 
Phượng Mao. 

Công khai, minh bạch, giảm thời gian, chi phí, góp phần phòng chống tham 
nhũng… là những lợi ích khi chuyển đổi số thành công. Đây cũng là giải 
pháp hữu hiệu để xây dựng nền hành chính phục vụ. Do vậy, thời gian qua, 
các cơ quan Nhà nước đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông 
tin vào hoạt động chuyên môn, hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử các 
cấp. Trong đó, huyện Quế Võ đặc biệt chú trọng thực hiện số hóa các dịch 
vụ hành chính công để hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt 
hơn. Đồng thời, giúp cán bộ các đơn vị cấp huyện từng bước nâng cao trình 
độ, nhận thức và kỹ năng, chuyển từ giao dịch trực tiếp sang tiếp cận ứng 
dụng công nghệ thông tin trong các giao dịch hành chính công trực tuyến. 

Ông Tô Thành Công, Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện Quế Võ 
cho biết: TTHCC huyện tích cực rà soát, đánh giá và xây dựng, hoàn thiện 
các văn bản liên quan đến việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết TTHC; nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống công 



nghệ thông tin; đổi mới tổ chức, hoạt động của TTHCC huyện, bộ phận một 
cửa xã, thị trấn và nâng cao hiệu quả công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành 
chính; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. Thời gian tới, Trung tâm tiếp 
tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động để thực sự trở thành mô hình 
kiểu mẫu, là đầu mối tập trung thực hiện việc hướng dẫn TTHC, tiếp nhận 
hồ sơ và giải quyết TTHC cho người dân, các tổ chức và doanh nghiệp bảo 
đảm thuận tiện, công khai, minh bạch, nhanh chóng, chính xác, góp phần 
thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn. 

Trong năm 2021, Trung tâm đã tiếp nhận và giải đáp kịp thời hàng trăm lượt 
công dân hỏi - đáp trực tiếp về thủ tục hành chính, qua đó góp phần tăng tỷ 
lệ hồ sơ tiếp nhận ngay từ lần đầu, giảm tỷ lệ hồ sơ yêu cầu bổ sung, hồ sơ 
bị trả lại xuống mức thấp nhất và giảm thời gian đi lại cho cá nhân, tổ chức. 
Phối hợp với các đơn vị có TTHC để cập nhật, rà soát, phân loại và đăng ký 
thủ tục hành chính mức độ 3, 4 trên cổng dịch vụ công Quốc gia; đăng ký 
thủ tục 5 tại chỗ; loại bỏ các quy trình rườm rà, giảm đầu mối, giảm thời gian 
giải quyết… Tổng số tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hơn 58 nghìn lượt 
hồ sơ TTHC, trong đó 80,12% hồ sơ trả trước hạn, 19,87% hồ sơ trả đúng 
hạn. Các hồ sơ chủ yếu tập trung ở một số lĩnh vực: Văn phòng đăng ký đất 
đai, Bảo hiểm xã hội, Tư pháp, Thuế… Trong số 32.652 công dân, tổ chức 
tham gia đánh giá, mức độ rất hài lòng đạt tỉ lệ 95,6%, mức độ hài lòng đạt 
4,4%. 

Việc quản lý tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả cho công dân đối với lĩnh vực cấp 
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Hợp tác xã và hộ kinh doanh luôn 
kịp thời, không bỏ sót. Cấp 1.610 giấy đăng ký kinh doanh, tăng 10,7% so 
với cùng kỳ. Từ tháng 7-2021, Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với 
Trung tâm Hành chính công huyện đưa thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh giải quyết theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 
với tổng số 1.008 giấy chứng nhận đã được giải quyết theo mức độ 3, chiếm 
tỷ lệ 62,6%. 

Để đạt được kết quả đó, cán bộ các đơn vị trên địa bàn huyện đã thường 
xuyên kiểm tra, cập nhật tiến độ xử lý từng hồ sơ trên phầm mềm một cửa 
điện tử để giải quyết TTHC theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng 
trễ hẹn hồ sơ trên hệ thống; thông báo, cập nhật kịp thời những thay đổi các 
TTHC được công khai bằng văn bản hoặc bằng điện tử tại trung tâm (nếu 
có). Tích cực phối hợp với TTHCC huyện trong việc rà soát TTHC để đưa 
ra áp dụng tại Trung tâm, xây dựng quy trình rút ngắn hơn nữa thời gian giải 
quyết TTHC. 

Trước tình trạng người dân chưa thực sự hình thành thói quen sử dụng dịch 
vụ công trực tuyến khiến tỷ lệ hồ sơ phát sinh chưa cao, cơ quan chức năng 
các cấp trên địa bàn huyện đẩy mạnh việc thông tin đến người dân về cách 
thức và lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính 



công ích. Các hình thức tuyên truyền được thực hiện đa dạng qua các 
phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội 
để đông đảo người dân được tiếp cận. 

Chủ tịch UBND huyện Quế Võ  Đặng Văn Tuấn cho biết: Thời gian tới, huyện 
Quế Võ tập trung cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số; chỉ đạo thực 
hiện “5 tại chỗ” tại TTHCC và xây dựng dịch vụ công mức độ 4 đối với lĩnh 
vực cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Bên cạnh đó, thực hiện tốt 
công tác tuyên truyền tới người dân về lợi ích của việc đăng ký thủ tục hành 
chính trên cổng dịch vụ công Quốc gia; bảo đảm tính công khai, minh bạch. 
Qua đó, tạo bước đột phá trong thực hiện chương trình cải cách hành chính, 
đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện chỉ số DDCI, PAPI, PCI; cùng chung tay 
rút ngắn thời gian về đích trong lộ trình triển khai thực hiện Đề án chính 
quyền điện tử, thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh. 

Nguồn: http://www.baobacninh.com.vn/web/bbn/chi-tiet-xa-hoi/-
/details/20182/que-vo-ay-nhanh-tien-o-chuyen-oi-so-trong-giai-quyet-thu-
tuc-hanh-chinh 

 

15. Tăng cường quản lý thuế với chuyển nhượng bất 
động sản hộ gia đình, cá nhân 
Hiện nay, hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại Hà Nội diễn ra 
sôi động. Tuy nhiên, việc khai sai giá đất dẫn đến thất thu ngân sách 
Nhà nước. 
Để tăng cường công tác quản lý thuế đối với kinh doanh, chuyển nhượng 
bất động sản của hộ gia đình, cá nhân, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ thành lập 
Ban chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động chuyển nhượng bất 
động sản. 

Xây dựng tiêu chí xác định rủi ro về giá chuyển nhượng 

Theo báo cáo, những năm qua, thị trường bất động sản nói chung và bất 
động sản Hà Nội nói riêng có nhiều giai đoạn tăng giá mạnh và cũng không 
ít thời điểm “đóng băng”. Tuy nhiên, trên thực tế, thị trường này có xu hướng 
tăng theo thời gian. 

Trưởng phòng Quản lý các khoản thu từ đất (Cục Thuế TP Hà Nội) Nguyễn 
Tiến Minh cho biết, công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng 
bất động sản của hộ gia đình, cá nhân đã được Cục Thuế quan tâm, có 
nhiều tham mưu với các cấp có thẩm quyền, nhiều chỉ đạo trong toàn 
ngành… Song, kết quả chưa như mong muốn do các nguyên nhân về thể 
chế, chính sách, thủ tục hành chính. 



Đặc biệt, nhận thức của người dân về việc chấp hành pháp luật cũng như 
bảo vệ quyền lợi của bản thân trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản 
chưa cao; có sự tư vấn của các đối tượng môi giới, cò mồi hoặc một số tổ 
chức chưa đúng quy định của pháp luật khi xác định giá trên Hợp đồng mua 
bán chuyển nhượng. 

 

Người dân làm thủ tục tại Cục Thuế Hà Nội. Ảnh: Công Hùng 

Thời gian tới, kế hoạch và giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt 
động chuyển nhượng bất động sản của hộ gia đình, cá nhân sẽ tập trung 
vào các nội dung chính: Xây dựng tiêu chí xác định rủi ro về giá chuyển 
nhượng. Quy định của Quản lý thuế đối với các trường hợp ấn định thuế, 
giá ấn định và xử phạt vi phạm hành chính; quy trình thực hiện, giám sát và 
kiểm tra, xây dựng cơ sở dữ liệu về giá chuyển nhượng tại từng Dự án. 
Đánh giá tác động và ảnh hưởng. 

Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội Nguyễn Tiến Trường đánh giá, trong 
bối cảnh hiện nay, hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại Hà Nội diễn 
ra sôi động. Việc khai sai giá đất dẫn đến thất thu ngân sách Nhà nước. 

Trước thực trạng này, để thống nhất nội dung và các bước tuyên truyền, 
đấu tranh trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển 
nhượng bất động sản của hộ gia đình, cá nhân cũng như sử dụng công cụ 
quản lý thuế trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, 
chuyển nhượng bất động sản của hộ gia đình, cá nhân. 



Cục Thuế TP Hà Nội sẽ thành lập Ban chỉ đạo tăng cường công tác quản lý 
hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Thường xuyên báo cáo, tham mưu 
và xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Cục thuế, UBND TP Hà Nội. Thường xuyên 
phối hợp với các sở ngành, địa phương trong các bước tuyên truyền, đấu 
tranh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác triển khai tại các Chi cục 
Thuế. 

Phó Cục trưởng Nguyễn Tiến Trường yêu cầu các đơn vị đầu mối theo phân 
công xây dựng các nội dung triển khai liên quan đến: Xây dựng cơ sở dữ 
liệu; xác định tiêu chí rủi ro; các bước rà soát hồ sơ khai thuế; kế hoạch 
tuyên truyền; tiêu chí phối hợp cơ quan công an. Ngoài ra, các Phòng, ban, 
chi cục cũng cần có kế hoạch kiểm tra, giám sát; thực hiện tuyên truyền, tập 
huấn và triển khai thống nhất trong toàn ngành. “Các đơn vị trong quá trình 
triển khai không để phát sinh thêm bất kỳ thủ tục hành chính nào ngoài quy 
định”- ông Nguyễn Tiến Trường nhấn mạnh. 

Các giao dịch chuyển nhượng bất động sản cần kê khai chính xác, 
trung thực 

Đại diện Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, hàng năm, ngành thuế xây dựng kế 
hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra phát hiện các hành vi trốn thuế, gian lận 
thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản, thực hiện ấn định 
thuế, truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của 
pháp luật. 

Cơ quan thuế thực hiện xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi 
phạm pháp luật về thuế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo 
quy định tại Luật Quản lý thuế. Đối với các trường hợp có dấu hiệu tội phạm, 
cơ quan thuế sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền về điều tra theo 
quy định, để xử lý nghiêm đối với hành vi trốn thuế theo pháp luật hình sự 
và các pháp luật khác có liên quan. 

Cục Thuế TP Hà Nội khuyến nghị người dân và DN khi phát sinh các giao 
dịch chuyển nhượng bất động sản cần kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ 
giá thực tế chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng chuyển nhượng 
cũng như trên hồ sơ khai thuế, phí để bảo vệ chính quyền lợi của bản thân. 

Trường hợp khi chuyển nhượng bất động sản đã kê khai sai giá trên hợp 
đồng chuyển nhượng mà chưa làm thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng mới, thì người nộp thuế đề nghị với cơ quan công chứng hủy 
hồ sơ công chứng cũ và lập hồ sơ công chứng mới phản ánh đúng giá trị 
thực tế giao dịch. 

Trường hợp người nộp thuế đã kê khai giá chuyển nhượng bất động sản 
thấp hơn thực tế phát sinh, vì lý do nào đó không điều chỉnh được trên hợp 
đồng chuyển nhượng đã công chứng, Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị người 
nộp thuế chủ động liên hệ với cơ quan thuế trên địa bàn nơi có bất động sản 



chuyển nhượng để kê khai điều chỉnh bổ sung nghĩa vụ thuế, phí có liên 
quan. 

Nguồn: https://kinhtedothi.vn/tang-cuong-quan-ly-thue-voi-chuyen-nhuong-
bat-dong-san-ho-gia-dinh-ca-nhan.html 

 

16. Doanh nghiệp điện áp mái “cầu cứu” Thủ tướng 
Đại diện cho hàng trăm doanh nghiệp, các nhà đầu tư điện mặt trời mái 
nhà Bình Dương tiếp tục gửi đơn kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ, 
VCCI xin hỗ trợ. 

Cuối tháng 3/2022 các doanh nghiệp tỉnh Bình Dương có gửi đơn kiến nghị 
lên Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan kiến nghị xin hỗ trợ các giải 
pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp điện áp mái do thông báo tạm 
dừng thanh toán tiền điện từ tháng 3/2022 nếu không kịp bổ sung thủ tục. 
Song, đến nay hàng trăm doanh nghiệp tỉnh Bình Dương vẫn chưa nhận 
được bất cứ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nào từ Bộ Công Thương, nên các 
doanh nghiệp ở địa phương này tiếp tục gửi đơn kiến nghị lên Thủ tướng 
Chính phủ và các Bộ, ngành "cầu cứu". 

Bổ sung thủ tục cần xét từ thực tế 

Trước đó, Diễn đàn Doanh nghiệp đã có bài viết về “Doanh nghiệp điện áp 
mái cầu cứu”, mới đây đại diện các doanh nghiệp tỉnh Bình Dương tiếp tục 
gửi đơn kiến nghị khẩn khoản mong Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành 
quan tâm xem xét, có ý kiến chỉ đạo các cơ quan liên quan, nghiên cứu từ 
tình hình thực tế để có giải pháp tháo gỡ khó khăn về yêu cầu bổ sung thủ 
tục pháp lý, đồng thời thực hiện thanh toán tiền điện cho hàng trăm doanh 
nghiệp điện áp mái đã ký kết hợp đồng mua bán điện trước đó. 

Trong đơn kiến nghị các doanh nghiệp cho biết: “Thực hiện theo chủ trương 
chính sách của Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Công thương, Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam và các Tổng công ty Điện, chúng tôi đã đầu tư các 
hệ thống điện mặt trời mái nhà (hệ thống ĐMTMN) theo đúng hướng dẫn tại 
Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 về các Chính sách khuyến 
khích phát triển dự án điện mặt trời tại Việt Nam và Quyết định số 
13/2020QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Cơ chế khuyến khích 
phát triển điện mặt trời tại Việt Nam; và Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 
17/7/2020 của Bộ Công thương Quy định về phát triển dự án và hợp đồng 
mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời (Thông tư 18); Quá 
trình triển khai đầu tư dự án, với tinh thần thượng tôn pháp luật, chúng tôi 
đã liên hệ với đầu mối là các Điện lực địa phương theo đúng quy định tại 
Thông tư 18 và được hướng dẫn làm đầy đủ các thủ tục hồ sơ và đã hoàn 
thành đóng điện, ký HĐMB điện với EVN trước 31/12/2020”. 



Tuy nhiên, sau hơn 1 năm khi công trình điện mặt trời mái nhà đã đi vào vận 
hành thương mại, trung tuần tháng 3/2022 các doanh nghiệp điện mái nhà 
nhận được văn bản của các công ty Điện lực địa phương tỉnh Bình Dương 
yêu cầu bổ sung ngay hồ sơ an toàn công trình xây dựng và hồ sơ an toàn 
PCCC liên quan đến hệ thống điện mặt trời mái nhà. Nếu không đủ hồ sơ 
trên, công ty Điện lực Bình Dương sẽ tạm dừng thanh toán tiền điện cho các 
doanh nghiệp điện áp mái, đối với sản lượng phát sinh kể từ ngày 01/3/2022 
trở đi, đồng thời báo cáo UBND Tỉnh Bình Dương dự kiến sẽ dừng HĐMB 
điện nếu không cung cấp đủ hồ sơ pháp lý. 

Theo các doanh nghiệp, việc ban hành thông báo bổ sung thủ tục quá gấp 
gáp, kèm theo quyết định tạm dừng thanh toán tiền điện, cũng như tiến tới 
tạm dừng Hợp đồng mua bán điện sẽ vô hình chung đẩy các nhà đầu tư vào 
tình thế phá sản bởi hầu hết các doanh nghiệp đầu tư đều phải vay vốn ngân 
hàng với tỷ lệ vốn tự có đối ứng theo quy định. Việc dừng thanh toán tiền 
điện còn dẫn đến nguy cơ nợ xấu mất khả năng chi trả cả lãi lẫn gốc. Ngoài 
hàng trăm doanh nghiệp tỉnh Bình Dương còn hàng nghìn doanh nghiệp 
điện áp mái tại các tỉnh thành khác cũng sẽ có nguy cơ không thể tồn tại 
được vì vướng mắc này. 

Cần tháo nút thắt chứ ko phải đóng lại 

“Xét theo nội dung Quyết định khuyến khích đầu tư điện mặt trời của Chính 
phủ và Hợp đồng mua bán điện đã ký kết giữa công ty điện lực địa phương 
với doanh nghiệp kinh doanh điện mặt trời mái nhà, tôi cho rằng, đây là “lỗi 
hệ thống” phát sinh khi ngành điện mặt trời quá mới mẻ tại Việt Nam; các 
cơ quan quản lý nhà nước và ngành điện, cùng các Bộ, ngành không thống 
nhất, không đưa ra các quy định hướng dẫn/bắt buộc doanh nghiệp thực 
hiện các thủ tục ngay từ đầu trong giai đoạn đầu tư. Mà đến nay sau khi tất 
cả các hệ thống điện mặt trời mái nhà đã hoàn tất đầu tư đi vào vận hành 
thương mại thì mỗi cơ quan quản lý Nhà nước đều đưa ra các văn bản pháp 
luật chuyên ngành khác nhau, các loại giấy phép con rườm rà… yêu cầu 
doanh nghiệp nhanh chóng phải hoàn thiện khiến chúng tôi vô cùng lo 
lắng...“ – đại diện các doanh nghiệp chia sẻ. 

Để giải quyết những khó khăn trên, các chủ đầu tư kinh doanh điện áp mái 
tại tỉnh Bình Dương khẩn khoản kiến nghị, mong Thủ tướng Chính phủ quan 
tâm xem xét, nghiên cứu chỉ đạo các Bộ, Ngành phối hợp với các cơ quan 
chức năng tại địa phương có phương án cụ thể, xét theo tình hình thực tế 
để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. 

“Không chỉ có tỉnh Bình Dương mà hàng nghìn doanh nghiệp tại các địa 
phương khác như Đồng Nai, Bình Thuận, An Giang, Long An.. cũng gặp 
vướng mắc như trên, vì sự phát triển của lĩnh vực năng lượng sạch, mong 
Thủ tướng hãy cứu giúp những doanh nghiệp như chúng tôi được tồn tại và 
phát triển, động viên khuyến khích các doanh nghiệp đã đóng góp tích cực 



vào chủ trương của Nhà nước về phát triển năng lượng sạch“ – doanh 
nghiệp đề xuất.    

Trước những bất cập trên, các doanh nghiệp tỉnh Bình Dương đề xuất các 
Bộ ngành cần có phương án mở nút thắt chứ không phải trói lại. Đồng thời 
kiến nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực Miền Nam 
cần nghiên cứu xem xét chỉ đạo công ty Điện lực các tỉnh thực hiện thanh 
toán tiền điện cho doanh nghiệp theo đúng hợp đồng mua bán điện đã ký 
với khách hàng nếu còn vướng mắc về hồ sơ An toàn xây dựng, An toàn 
PCCC thuộc thẩm quyền cấp phép của các cơ quan Quản lý nhà nước. Khi 
nào có quyết định rõ ràng và có kết luận từ các cơ quan quản lý Nhà nước, 
doanh nghiệp sẽ chấp hành theo đúng quy định của pháp luật. 

Đối với Bộ Công Thương; với trách nhiệm là cơ quan chủ trì thực thi Quyết 
định 13 của Chính phủ về Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái 
nhà, sớm làm việc với các Bộ Công an, Bộ Xây dựng để tháo gỡ những 
vướng mắc về giấy phép xây dựng và PCCC; cho phép gia hạn thời hạn cấp 
phép PCCC đến hết tháng 12/2023 và cho phép chấp thuận Giấy chứng 
nhận an toàn kết cấu mái nhà xưởng đã lắp pin do tổ chức độc lập phát 
hành. 

Trong đơn kiến nghị các doanh nghiệp cũng mong muốn Liên đoàn Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nghiên cứu thực tế những khó khăn, 
vướng mắc của các doanh nghiệp để sớm làm việc với các Bộ liên quan 
tháo gỡ giúp các chủ đầu tư trong hoàn cảnh hết sức khó khăn này. 

Đối với UBND tỉnh Bình Dương, các doanh nghiệp mong chính quyền sở tại 
hết sức quan tâm xem xét các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, có 
ý kiến chỉ đạo các Sở Công thương, Sở Xây dựng, nghiên cứu các phương 
án phù hợp, trên cơ sở thực tiến để giải quyết các vướng mắc và báo cáo 
các Bộ ngành nằm ngoài thẩm quyền để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho 
các doanh nghiệp được hoạt động đầu tư thuận lợi trên địa bàn tỉnh. 

Nguồn: https://diendandoanhnghiep.vn/doanh-nghiep-dien-ap-mai-cau-cuu-
thu-tuong-221460.html 

 

 

 

 

 

 


