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1. Cần những 'cao tốc' thủ tục hành chính 
Mới đây, đại biểu Trương Thị Ngọc Ánh (Kon Tum) tiếp tục phản ảnh 
việc một lô hàng tài trợ chống dịch mắc kẹt 6 tháng vì thủ tục, đến nay 
vẫn nằm trong kho. 

 

Đại biểu Trương Thị Ngọc Ánh (Kon Tum) nêu thực trạng bất cập trong thủ 
tục cho các lô hàng tài trợ, hỗ trợ phòng chống dịch ngày 25-5 - Ảnh: N.AN 

Những vụ việc xe tặng cho, hàng cứu trợ bị ách tắc, vướng mắc về cơ chế 
phải nằm kho nhiều tháng liền trong mùa dịch khẩn cấp, mãi cho đến khi các 
đại biểu ta thán tại kỳ họp Quốc hội mới được giải quyết cho thấy sự cứng 
nhắc, thiếu linh hoạt, đùn đẩy trách nhiệm của các cơ quan quản lý hành chính, 
gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, xã hội. 

Mới đây trong phiên chất vấn bộ trưởng Bộ Tài chính, đại biểu Tô Thị Bích 
Châu (TP.HCM) nêu vừa qua trong đại dịch COVID-19, TP.HCM tiếp nhận rất 
nhiều xe cứu thương nhập từ nước ngoài.  

Thời điểm đó TP.HCM có đề xuất các bộ, ngành liên quan về việc miễn, giảm 
thuế đối với xe cấp cứu, tuy nhiên vẫn không được đồng ý.  

Có doanh nghiệp tặng xe cứu thương gần 5 tỉ đồng, phải nộp thuế hơn 600 
triệu đồng. Ngay sau đó Bộ trưởng Hồ Đức Phớc thừa nhận quy định này 
chưa phù hợp với thực tiễn, nhất là trong điều kiện cấp bách chống dịch 
COVID-19 và sẽ tiếp thu để sửa đổi các quy định cho phù hợp. 

Cũng mới kỳ họp trước, chính bà Châu cũng bức xúc đưa ra trước Quốc hội 
chuyện một lô hàng với 22.000 lon sữa, do bà con ở Úc ủng hộ cho trẻ em 
khó khăn trong đại dịch tại TP.HCM, về nước đã một tháng nhưng không lấy 



ra được do các cơ quan chức năng đùn đẩy trách nhiệm. Sau những phản 
ứng mạnh mẽ, những lô sữa mới được rời kho. 

Rồi mới đây, đại biểu Trương Thị Ngọc Ánh (Kon Tum) tiếp tục phản ảnh việc 
một lô hàng tài trợ chống dịch mắc kẹt 6 tháng vì thủ tục, đến nay vẫn nằm 
trong kho. Nguyên nhân cũng chính bởi sự đùn đẩy trách nhiệm qua lại giữa 
các cơ quan. Liên hệ với vụ việc của bà Châu trước đó, bà Ánh phải than thở: 
"Tưởng sự việc xong, các bộ ngành liên quan rút kinh nghiệm, ai ngờ...". 

Những vụ việc ách tắc, chậm trễ do sự đùn đẩy trách nhiệm, cứng nhắc trong 
áp dụng quy định pháp luật của cơ quan chức năng như bà Châu và bà Ánh 
đưa ra không hiếm. Chỉ khác là hai đại biểu có kênh Quốc hội để lên tiếng, rất 
có thể còn nhiều doanh nghiệp, người dân khó có kênh để "kêu cứu", không 
biết kêu ở đâu.  

Vấn đề đặt ra là tại sao hành lang pháp lý, quy định đầy đủ nhưng cứ đụng 
chuyện là rất nhiều cơ quan nói thiếu quy định, đùn đẩy trách nhiệm qua nơi 
khác, việc giải quyết cũng rối rắm, nhiêu khê? Đây chỉ có thể là sự phản ứng 
cứng nhắc, sợ trách nhiệm của những cơ quan, cá nhân có quyền thực thi 
công vụ. 

Và điều đáng nói nữa là sau những sự vụ được phản ảnh, cũng không thấy 
cá nhân hay cơ quan nào bị xem xét trách nhiệm. Do đó cũng không loại trừ 
khả năng còn những lô hàng khác vẫn có thể nằm kho hàng tháng vì "thiếu 
thủ tục". 

Hôm qua 10-6, thảo luận về các dự án cao tốc, đại biểu Vũ Tiến Lộc (Hà Nội) 
có phát biểu: "Chúng ta cần những con đường cao tốc trong giao thông vận 
tải, nhưng chúng ta cũng rất cần những con đường cao tốc trong tư duy chính 
sách và thủ tục hành chính để có thể khơi thông những điểm nghẽn, không 
chỉ về cơ sở hạ tầng mà còn về thể chế, về chính sách, về thủ tục hành chính 
cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước".  

Thủ tướng Phạm Minh Chính khi làm việc với Bộ Giao thông vận tải cũng yêu 
cầu cần sự đổi mới trong tư duy, cách tiếp cận, cách làm để có sự đột phá về 
hạ tầng trong nhiệm kỳ này. 

Sự đổi mới tư duy, linh hoạt cách giải quyết, khơi thông tắc nghẽn về thủ tục 
hành chính cần phải lan rộng trong tất cả các lĩnh vực, chứ không riêng ngành 
giao thông vận tải. Chúng ta cần những "cao tốc" trong tư duy và khơi thông 
sự trì trệ thì mới có thể có những đường cao tốc nói riêng hay sự phát triển 
nói chung. 

Nguồn: https://tuoitre.vn/can-nhung-cao-toc-thu-tuc-hanh-chinh-
20220610232742367.htm 

 

 



2. Đất không tiếp giáp đường có được tách thửa 
không? 
Để được tách thửa thì ngoài việc có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện 
tích tối thiểu do địa phương quy định cần đáp ứng thêm các điều kiện 
khác. Vậy, thửa đất không giáp đường có được tách thửa không? 

Đất không giáp đường có được tách thửa không? 

Để trả lời cho vướng mắc thửa đất không giáp đường có được tách thửa 
không thì phải xem điều kiện được phép tách thửa, cụ thể: 

* Điều kiện chung áp dụng với các tỉnh, thành 

Hiện nay không có điều khoản nào quy định đầy đủ, trọn vẹn điều kiện cho 
phép tách thửa của 63 tỉnh, thành; thay vào đó sẽ có điều khoản quy định 
điều kiện áp dụng chung cho cách tỉnh, thành và điều kiện riêng của từng 
địa phương do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành quy định. 

Căn cứ Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Quyết định của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương), để được tách thửa 
trước hết thửa đất phải đáp ứng được điều kiện về diện tích và kích thước 
chiều cạnh tối thiểu được phép tách thửa theo quy định do Ủy ban nhân dân 
các tỉnh, thành quy định. 

Ngoài ra, tùy vào mục đích tách thửa (tách thửa để chuyển nhượng, tặng 
cho,…) cần phải đáp ứng thêm các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 
188 Luật Đất đai 2013 như sau: 

- Có Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng), trừ một số tỉnh, thành (chỉ cần đủ 
điều kiện được cấp Sổ đỏ, Sổ hồng). 

- Đất không có tranh chấp. 

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án. 

- Đất còn thời hạn sử dụng. 

* Điều kiện riêng do các tỉnh, thành quy định 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành có thể có thêm những quy định riêng áp 
dụng trong phạm vi địa phương mình nên điều kiện tách thửa có sự khác 
nhau nhất định giữa các tỉnh, thành. 

Ví dụ như nhiều tỉnh, thành sẽ quy định những trường hợp không được phép 
tách thửa hoặc quy định rõ việc tách thửa đất phải phù hợp với quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chuyên ngành được cấp thẩm quyền phê 
duyệt. 

Theo đó, để biết điều kiện riêng của từng địa phương phải xem trong Quyết 
định quy định về điều kiện tách thửa của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành nơi có 
đất. 



Tóm lại, như đã phân tích ở trên đối với vướng mắc: Thửa đất không tiếp 
giáp đường có được tách thửa không cần phải xem quy định của từng địa 
phương nơi có thửa đất để có câu trả lời chính xác nhất. 

Đồng nghĩa với việc điều kiện phải giáp đường mới được phép tách thửa 
không phải là điều kiện áp dụng chung cho các tỉnh, thành (có địa 
phương vẫn cho tách thửa, có địa phương không cho tách thửa). 

Ví dụ: Hiện nay có tỉnh Thái Nguyên quy định về vấn đề này. 

Điều 4 Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, tách 
thửa, hợp thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban 
hành kèm theo Quyết định 04/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thái Nguyên nêu rõ điều kiện chung để được tách thửa đất, 
hợp thửa đất như sau: 

“… 

5. Thửa đất tách thửa đối với đất ở, đất phi nông nghiệp phải tiếp giáp 
đường giao thông hiện hữu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
xác nhận.”. 

Hồ sơ, trình tự, thủ tục tách thửa 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thành phần hồ sơ: 

Khoản 1 Điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT quy định thành phần hồ sơ 
nộp khi thực hiện thủ tục tách thửa đất gồm có các giấy tờ sau: 

- Đơn đề nghị tách thửa theo Mẫu số 11/ĐK. 

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp (Sổ đỏ, Sổ hồng).  

Bước 1: Nộp hồ sơ 

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có 
đất nếu hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu. 

Cách 2: Không nộp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất. 

- Nếu địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả 
thủ tục hành chính thì hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa 
cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 
phố trực thuộc trung ương) theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Nếu địa phương chưa tổ chức bộ phận một cửa thì nộp trực tiếp tại Chi 
nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện nơi có thửa đất hoặc nộp tại 
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nếu chưa tổ chức Chi 
nhánh văn phòng đăng ký đất đai. 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ 



Bước 3: Giải quyết yêu cầu 

Bước 4: Trả kết quả 

* Thời gian giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ; không quá 25 ngày làm việc đối với xã miền núi, hải đảo, vùng 
sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó 
khăn. 

Thời gian trên không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử 
lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu 
giám định. 

Nguồn: https://luatvietnam.vn/dat-dai-nha-o/dat-khong-giap-duong-co-duoc-
tach-thua-khong-567-90124-article.html 

 

3. Ngành BHXH Việt Nam triển khai mô hình khung theo 
tiêu chuẩn ISO 9001-2015 trong thực nhiệm nhiệm vụ 
Từ ngày 23/03/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 
số 555/QĐ-BHXH công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng 
theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của ngành Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam áp dụng cho các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố.  

Tại Hội nghị trực tuyến triển khai mô hình khung theo tiêu chuẩn ISO 9001-
2015 của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam diễn ra ngày 10/06/2022, Phó 
Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn cho biết, trước yêu 
cầu, đòi hỏi cấp thiết của đời sống và phát triển nền kinh tế - xã hội của đất 
nước, Nhà nước ta đã sớm có chủ trương và chỉ đạo tiến hành cải cách 
hành chính hệ thống bộ máy nhà nước và phương thức hoạt động, nhằm 
tìm các giải pháp xây dựng một bộ máy hành chính nhà nước hiệu lực, hiệu 
quả; hướng đến một nền hành chính hiện đại, dân chủ, trong sạch và vững 
mạnh; sử dụng công cụ quản lý thích hợp. 

Trong các giải pháp đó có nội dung đưa vào triển khai mô hình quản lý hành 
chính áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO với 
từng phiên bản tại từng thời điểm cụ thể, hiện nay là Hệ thống quản lý chất 
lượng ISO 9001 - 2015. 

Đối với ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2020 đã áp dụng 
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và từ ngày 23/03/2022, Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 555/QĐ-BHXH công bố 
Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO 9001:2015 của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam áp dụng cho các đơn 



vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành 
phố. 

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn phát biểu tại 
Hội nghị 

Qua đó, đáp ứng yêu cầu cải tiến quy trình hoạt động nghiệp vụ trong giải 
quyết thủ tục hành chính và quy trình giải quyết công việc nội bộ của các 
đơn vị và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố khoa học, hiệu quả; cập nhật 
những thay đổi về cấu trúc của tiêu chuẩn, thuật ngữ, khái niệm và các tiêu 
chí để giúp các đơn vị cơ quan Bảo hiểm xã hội xác định những mục tiêu 
phải triển khai dựa trên nội dung công việc, dự báo nhằm đạt được các yêu 
cầu trong công việc. 

Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam Chu Mạnh Sinh đã giới thiệu 
về những nội dung chính của Mô hình khung theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO 9001:2015 của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam với 3 phần chính gồm: 

Phần 1: Hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam xác định phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị mình 
theo các quy định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư, Quyết định liên 
quan của các Bộ. 

Trong đó, bảo đảm sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị và cá nhân có liên 
quan trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; xây 
dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đối với các hoạt động liên 
quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân đã được Tổng 
Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố (đây là yêu cầu bắt buộc); cơ 



quan/đơn vị xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đối với các 
hoạt động quản lý nội bộ, hoạt động khác của cơ quan/đơn vị nếu xét thấy 
cần thiết để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành của cơ quan. 
Phần 1 cũng quy định trách nhiệm xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý 
chất lượng. 

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm xây dựng và công bố Hệ 
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 
Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, 
thành phố căn cứ quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xây dựng, áp 
dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Mô hình khung đảm bảo tính khoa 
học, hiệu quả để công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị căn 
cứ thực hiện, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức theo 
quy định. 

Phần 2: Hướng dẫn việc xây dựng, áp dụng theo các điều khoản của Tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Phần này có: Tổng quan về những 
thay đổi cơ bản của TCVN ISO 9001:2015 so với TCVN ISO 9001:2008; Nội 
dung của Mô hình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015; Sổ tay hệ thống quản lý chất lượng; Quy trình chung 
trong giải quyết công việc nội bộ của đơn vị, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành 
phố (bao gồm 05 quy trình chung: Kiểm soát thông tin dạng văn bản; đánh 
giá nội bộ; kiểm soát sự không phù hợp, hành động khắc phục và cải tiến; 
quản lý rủi ro và cơ hội; xem xét, đánh giá của lãnh đạo với Hệ thống quản 
lý chất lượng). 

Trong phần này, Sổ tay hệ thống quản lý chất lượng được nhấn mạnh là 
một trong các loại tài liệu về Hệ thống quản lý chất lượng của ngành Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam. Sổ tay chất lượng được xây dựng và duy trì nhằm 
giới thiệu Hệ thống quản lý chất lượng của Ngành bao gồm việc xác định 
phạm vi áp dụng, các quy trình dạng văn bản được thiết lập hoặc viện dẫn 
theo yêu cầu của tiêu chuẩn hoặc yêu cầu cần thiết khác của Cơ quan. 

Sổ tay chất lượng do lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, khẳng 
định việc Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng và duy trì Hệ thống quản lý 
chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để thực hiện hiệu quả, minh 
bạch, đúng luật pháp mọi chức năng nhiệm vụ cũng như các hoạt động quản 
lý nội bộ của Ngành. 

Phần 3: Bao gồm toàn bộ các quy trình giải quyết thủ tục hành chính ở dạng 
diễn giải chi tiết (các dịch vụ công) để Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố 
áp dụng xây dựng các quy trình tại cơ quan mình. Hiện nay, tổng số quy 
trình Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần xây dựng là 72 quy trình, bao gồm: 30 
quy trình lĩnh vực Thu-Sổ, thẻ; 33 quy trình lĩnh vực thực hiện chính sách 
bảo hiểm xã hội; 06 quy trình lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; 
03 quy trình lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 



nghiệp. Mỗi quy trình thủ tục hành chính bao gồm 07 nội dung: Mục đích; 
Phạm vi áp dụng; Tài liệu tham khảo; Định nghĩa/viết tắt; Nội dung quy trình; 
Biểu mẫu, phụ lục và Lưu trữ hồ sơ. 

“Với kết cấu 3 phần như trên, qua Phần 1, các đơn vị có thể nắm được cách 
thức để xác định rõ phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam, qua đó liên tục cải tiến và cập nhật sự thay đổi các thủ 
tục hành chính, các văn bản pháp quy để hoàn thiện Hệ thống quản lý chất 
lượng tại đơn vị; Phần 2 là phần các đơn vị có thể chủ động nghiên cứu và xây 
dựng các tài liệu theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; Phần 3 
là phần các đơn vị áp dụng để xây dựng các quy trình giải quyết thủ tục hành 
chính tại cơ quan mình”, Chánh Văn Phòng Chu Mạnh Sinh chia sẻ. 

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn đánh giá, việc 
triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
TCVN ISO 9001 - 2015 để đưa vào thực hiện đòi hỏi Thủ trưởng các đơn vị, 
Giám đốc Bảo hiểm xã hội địa phương phải quyết liệt chỉ đạo các bộ phận, 
đơn vị thực hiện việc triển khai các nội dung liên quan theo Mô hình khung 
công bố kèm theo Quyết định số 555/QĐ-BHXH, trong đó cần tổ chức thực 
hiện: Hướng dẫn xác định phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Triển khai đưa vào áp dụng 
hiệu quả mô hình Hệ thống quản lý chất lượng, quy trình xử lý công việc 
trong giải quyết các thủ tục hành chính/dịch vụ công của ngành Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị cho 
phù hợp. 

Việc áp dụng chuyển đổi trong giai đoạn hiện nay sẽ gặp nhiều nội dung 
mới, vướng mắc trong cách hiểu về các khái niệm, thuật ngữ, quy định trong 
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 - 2015. Do đó, nhiệm vụ đặt ra cho Lãnh đạo 
các đơn vị trực thuộc và Bảo hiểm xã hội các địa phương; các đơn vị, bộ 
phận liên quan cần chú trọng đến việc học tập, tiếp thu những điểm mới, 
những thay đổi cơ bản của TCVN ISO 9001:2015 so với TCVN ISO 
9001:2008, đồng thời kịp thời phản ánh những vướng mắc trong quá trình 
triển khai thực hiện tại đơn vị về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để có những 
nghiên cứu, hướng dẫn, tháo gỡ; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, cách làm 
hay để nhân rộng... 

Nguồn: https://thuonghieucongluan.com.vn/nganh-bhxh-viet-nam-trien-
khai-mo-hinh-khung-theo-tieu-chuan-iso-9001-2015-trong-thuc-nhiem-
nhiem-vu-a173499.html 

 

 

 

 



4. Hãy để “giấc mơ cao tốc” thành hiện thực 
Chính phủ sẽ quyết tâm, nỗ lực hết sức mình để thực hiện bằng được 
mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra - hoàn 
thành 3.000km đường cao tốc đến 2025 và 5.000km đường cao tốc đến 
năm 2030. 

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đi kiểm tra 
các tuyến cao tốc, động viên cán bộ, công nhân trên công trường trong 

chuyến công tác “xuyên Việt, xuyên Tết” tháng 2/2022 - Ảnh VGP/Nhật Bắc 

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã nhấn mạnh như vậy trước các đại biểu 
Quốc hội tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày 9/6/2022, khẳng định ý 
chí, cam kết mạnh mẽ của Chính phủ về việc hoàn thành tuyến cao tốc từ 
Lạng Sơn đến Cà Mau trong nhiệm kỳ này. 

Có hệ thống đường cao tốc là ước mơ của bất cứ quốc gia nào muốn phát 
triển, muốn hiện đại hóa bởi tính chất ưu việt của nó trong lưu thông và mở 
rộng giao thương, liên kết các vùng miền. Và phát triển cơ sở hạ tầng được 
xác định là một trong 3 khâu đột phá chiến lược để thực hiện công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong 20 năm qua, với nhiều nguyên nhân 
khách quan và chủ quan, chúng ta mới hoàn thành được hơn 1.000km – 
con số quá khiêm tốn so với nhiều nước trong khu vực. 

Do đó, mục tiêu trong 5 năm xây thêm 2.000 km để có được 3.000 km cao 
tốc vào năm 2025 là rất cao, là bước nhảy vọt về hạ tầng giao thông nhưng 
cũng là nhiệm vụ rất nặng nề. Tổng chiều dài của các tuyến đường cao tốc 



được triển khai và hoàn thành giai đoạn 2021-2025 gấp gần 4 lần giai đoạn 
2015- 2020 (1.932/487 km). Tổng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thực hiện 
đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 cũng gấp gần 4 lần so với giai đoạn 
2015-2020 (339 nghìn tỷ đồng/89 nghìn tỷ đồng). 

Khối lượng công việc là rất lớn. Tuy nhiên, hiện  nay "giấc mơ cao tốc" không 
còn phải chờ "gió Đông" khi các điều kiện quan trọng để hiện thực hóa giấc 
mơ này đã sẵn sàng. Vấn đề đầu tiên và cũng là khó nhất vẫn là tiền ở đâu 
thì tới nay Quốc hội đã phân bổ 339 nghìn tỷ đồng, đủ điều kiện để triển khai 
dứt điểm các công trình trong giai đoạn tới đây. Các chính sách đặc thù cho 
dự án cũng đã được ban hành, mở hành lang pháp lý thông thoáng để rút 
ngắn thời gian triển khai. Nhờ đó, thủ tục đầu tư sẽ rút ngắn từ 1-2 năm, 
trước đây triển khai 2-3 năm thì tới đây chỉ triển khai trong 1 năm. 

Đây là một trong những đại dự án mà Chính phủ dành sự quan tâm cao 
nhất, rốt ráo chỉ đạo triển khai trong thời gian qua. Chính phủ đã thành lập 
Ban Chỉ đạo với thành viên là lãnh đạo các bộ, ngành, các địa phương có 
tuyến cao tốc đi qua; thực hiện giao ban định kỳ hằng tháng để kiểm điểm 
tiến độ công việc, Bộ Giao thông vận tải và các chủ đầu tư thực hiện giao 
ban hằng tuần. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành 
thường xuyên trực tiếp thị sát, kiểm tra việc thi công các tuyến cao tốc, chỉ 
đạo xử lý ngay các vướng mắc. Việc Chính phủ ban hành 2 nghị quyết đặc 
thù (Nghị quyết 133, Nghị quyết 66) chỉ trong 3 tháng để giải quyết "bài toán" 
thiếu vật liệu đắp nền là một điều hiếm thấy dành cho một dự án, cho thấy 
sự quan tâm sát sao của Chính phủ.   

 

Thi công dự án Phan Thiết- Dầu Giây (tháng 4/2022) - Ảnh: VGP/Đức Tuân 



"Gió Đông" đã có, vấn đề bây giờ là ý chí, quyết tâm, đoàn kết của những 
tay chèo đưa con thuyền "cao tốc" về đích đúng hẹn. Đó là quyết tâm của 
các nhà thầu, của mỗi cán bộ, công nhân trên công trường, của mỗi ban 
quản lý dự án… Và đặc biệt là quyết tâm của các địa phương, nơi dự án đi 
qua bởi đường cao tốc chính là "động mạch chủ", có tác động và sức lan 
tỏa mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội các địa phương. Địa phương 
làm cao tốc cũng chính là làm cho sự phát triển của mình. Khối lượng lớn 
gấp 4 lần thì cần phải có những nỗ lực gấp nhiều lần, nếu không, cái đích 
"hơn 3.000 km đường cao tốc sẽ không có cách nào đạt được. Phát triển hạ 
tầng thì không thể có "tư duy nhiệm kỳ", như Bộ trưởng Giao thông vận tải 
Nguyễn Văn Thể đã khẳng định trước Quốc hội. 

Việc hiện thực hóa "giấc mơ cao tốc" không hề dễ dàng. Đường găng tiến 
độ của các dự án cao tốc được xác định là không thể lùi. Với sự quyết tâm, 
vào cuộc rốt ráo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ngành, 
địa phương, nhất là Bộ Giao thông vận tải, mục tiêu đạt được 3.000 km 
đường cao tốc có cơ sở để trở thành hiện thực, một hiện thực rất gần chứ 
không phải là giấc mơ xa vời. 

Nguồn: https://baochinhphu.vn/hay-de-giac-mo-cao-toc-thanh-hien-thuc-
102220611071137305.htm 

 

5. Kỳ lạ cảnh chen chân làm sổ đỏ: Có hiện tượng 
"chim mồi" tạo sốt đất ảo 
Trao đổi với Dân trí, ông Mai Văn Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng 
cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) lý giải thực trạng 
xếp hàng, xô đẩy, tranh giành nhau giữ chỗ đăng ký cấp sổ đỏ. 

Lý giải nguyên nhân chen chúc, xô đẩy làm sổ đỏ 

Thời gian qua, dư luận bắt gặp những hình ảnh lạ kỳ khi người dân tại nhiều 
địa phương phải xếp hàng dài từ sáng sớm, chen chúc, xô đẩy, tranh giành 
nhau để lấy số, giữ chỗ làm thủ tục đăng ký cấp sổ đỏ. Vì sao lại xảy ra tình 
trạng như vậy, thưa ông? 

- Hiện nay, hầu hết các địa phương căn cứ trên số lượng nhu cầu giao dịch 
bình quân của người dân, doanh nghiệp đã tiến hành đầu tư trụ sở, hạ tầng 
và nguồn lực con người để tổ chức tiếp nhận và xử lý hồ sơ của người dân 
khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai. 

Việc người dân đến cơ quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục đăng ký, cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất là "bình thường, trong điều kiện bình thường". 



Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua có hiện tượng tăng đột biến, người dân 
đến cơ quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai đã phải 
xếp hàng dài từ sớm để giữ chỗ. Nhiều nơi xảy ra tình trạng xô đẩy, tranh 
giành lấy số thứ tự để được nộp hồ sơ như các phương tiện thông tin truyền 
thông phản ánh. 

 

Ông Mai Văn Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ 
Tài nguyên và Môi trường (Ảnh: Thế Kha). 

Sở dĩ có tình trạng như vậy là do số lượng giao dịch về đất đai gia tăng đột 
biến trong cùng một thời điểm, trong khi khả năng đáp ứng về tiếp nhận hồ 
sơ tại bộ phận "Một cửa" và Văn phòng Đăng ký đất đai chưa đáp ứng kịp 
thời, để giải quyết tình trạng "tắc nghẽn" này. 

Có ý kiến cho rằng, nguyên nhân chính xuất phát từ việc giao dịch đất đai, 
phân lô bán nền ở địa phương tăng cao đột ngột? 

- Để xác định nguyên nhân giao dịch đất đai tăng đột biến, cần phải nhận 
diện rõ các yếu tố, đó là "thời điểm", "địa bàn", "loại hình" và "đối tượng" 
tham gia giao dịch liệu có thực sự tăng liên tục ở mọi thời điểm hay chỉ ở 
một thời điểm nhất định một quý, một tháng và thậm chí là một tuần thôi. 

Việc gia tăng xảy ra trên diện rộng hay chỉ một số khu vực? Các loại hình 
giao dịch tập trung chủ yếu vào thủ tục nào, như: chuyển đổi, chuyển 
nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền 
sử dụng đất, tách thửa đất, hợp thửa đất… hay chỉ tập trung vào một vài thủ 



tục? Đồng thời với đó là đối tượng tham gia giao dịch cũng cần phải phân 
loại để xác định nguyên nhân. 

Tôi cho rằng, việc giao dịch đất đai tăng cao trong thời gian vừa do một số 
nguyên nhân chủ yếu sau: 

Thứ nhất, phải kể đến là sau hơn 2 năm kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng 
phát đã hạn chế nhiều người sử dụng đất có nhu cầu thực hiện các thủ tục 
về đất đai nhưng chưa thực hiện được cho đến khi dịch bệnh được khống 
chế, xã hội trở lại hoạt động bình thường thì người dân mới có cơ hội đến 
các cơ quan xử lý hồ sơ giao dịch đất đai để làm thủ tục. 

 

Người dân tràn vào sân Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chơn 
Thành, Bình Phước (Ảnh cắt từ clip). 

Thứ hai, thời gian qua các địa phương đang triển khai lập quy hoạch mới 
cho thời kỳ 2021-2030, do đó các thông tin về phát triển các đô thị vệ tinh 
hay các thành phố mới trong khu vực ngoại vi các đô thị lớn xuất phát từ 
nhu cầu mở rộng đô thị và đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở đã tác động 
mạnh đến thị trường bất động sản ở các khu vực ven các đô thị lớn hoặc dự 
kiến phát triển đô thị. 

Thứ ba là việc đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông kết nối như 
đường cao tốc, metro… đã tạo ra không gian phát triển mới cho thị trường 
bất động sản cũng như đáp ứng nhu cầu phát triển đa dạng sản phẩm nhà 
ở, đặc biệt là nhà ở sinh thái và nhà ở xã hội, tạo ra động lực mạnh mẽ thúc 
đẩy thị trường bất động sản. 



Bên cạnh các nguyên nhân mang tính tất yếu tích cực của thị trường bất 
động sản, thì tại một số địa phương cũng xảy ra tình trạng một số tổ chức, 
cá nhân tung tin đồn thổi, làm giá - thổi giá, lợi dụng tâm lý đám đông - hám 
lợi, cài "chim mồi" giao dịch mua bán giả tạo và thừa cơ hội "đục nước béo 
cò" nhằm trục lợi bất chính như các phương tiện truyền thông phản ánh. 
Đây có thể được xác định là nguyên nhân khiến giao dịch đất đai tăng "đột 
biến" tại cục bộ một số địa phương trong thời gian qua. 

Tổng cục Quản lý đất đai đã có đề xuất, giải pháp nào để chấn chỉnh những 
việc này? 

- Đối với các trường hợp cơ quan truyền thông phản ánh, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường đều có các chỉ đạo kịp thời tới Sở Tài nguyên và Môi trường và 
các Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện xác minh nắm tình hình và hướng 
dẫn các giải pháp để tháo gỡ kịp thời. 

Trong đó, yêu cầu các địa phương đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai qua dịch vụ bưu 
chính công ích và thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường 
điện tử; điều động, tăng cường nhân lực hỗ trợ cho các Chi nhánh Văn 
phòng Đăng ký đất đai tại địa bàn có lượng hồ sơ tồn đọng, gia tăng đột 
biến. 

Đồng thời tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn về mặt 
chuyên môn nghiệp vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các Văn 
phòng đăng ký trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai. 

Quy định vừa quá chặt, vừa lỏng lẻo 

Có ý kiến chuyên gia cho rằng, các quy định về đất đai hiện tại vừa quá chặt 
trong các thủ tục, yêu cầu liên quan đến tách thửa, phân lô, giao dịch nhưng 
đồng thời lại quá lỏng lẻo trong cơ chế giám sát, sàng lọc, phát hiện điểm 
chưa hợp lý hoặc dấu hiệu lợi ích cục bộ địa phương. Ông nhận định như 
thế nào về quan điểm này? 

- Để tạo điều kiện cho các địa phương chủ động, linh hoạt trong việc lập và 
triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội ở địa phương, tại Nghị định số 43/2014 và Nghị định số 
148/2020, Chính phủ đã giao UBND cấp tỉnh căn cứ quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng và điều kiện cụ thể tại địa phương 
để quy định cụ thể điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng 
loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất. 

Việc giao cho cấp tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể và định hướng phát triển tại 
mỗi địa phương sẽ đảm bảo tính thực tiễn, tính linh hoạt, tính chủ động và 
đáp ứng yêu cầu cụ thể của địa phương, giúp phục vụ tốt hơn nhu cầu chính 
đáng của người dân. 



Tuy nhiên, đi kèm với việc trao quyền thì phải có cơ chế để tăng cường kiểm 
tra, giám sát, hướng dẫn chỉ đạo để chính sách được thực thi phục vụ người 
dân và phục vụ lợi ích chung. 

Với trách nhiệm của mình, Tổng cục Quản lý đất đai sẽ thường xuyên thực 
hiện kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đảm bảo chính sách pháp luật được các 
địa phương thực thi thống nhất phục vụ người dân và phục vụ lợi ích chung. 

Hiện nay, những nơi "sốt đất" do thị trường bất động sản biến động, hay 
những nơi có giao dịch đất đai ít ỏi đều có trình tự làm thủ tục đất đai như 
nhau mà không phân hóa. Điều này đã dẫn tới cảnh ùn tắc, đông đúc ở một 
số địa điểm là không thể tránh khỏi. Làm sao để thay đổi việc này trong 
tương lai? 

- Để phát huy các điểm mạnh và khắc phục tồn tại, hạn chế, tạo điều kiện 
thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, đồng thời 
triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính 
phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị 
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường cải cách thủ 
tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà 
nước về đất đai. 

Theo đó, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất 
đai phục vụ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử. 
Rà soát, đánh giá, xác định thủ tục hành chính phù hợp triển khai thực hiện 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và công bố danh mục dịch vụ công tích 
hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm đẩy mạnh việc tiếp 
nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai trực tuyến để người dân, doanh 
nghiệp vẫn giải quyết được thủ tục hành chính nhưng giảm thiểu việc đến 
nơi nộp hồ sơ. 

Xây dựng quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng 
Đăng ký đất đai và Bưu điện để trao đổi, thống nhất phương thức triển khai 
thực hiện về việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, tài liệu và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính về đất đai như: Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đối với thủ tục 
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ; luân 
chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính giữa các đơn vị Văn phòng đăng 
ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi 
trường cũng như việc chuyển phát các công văn, tài liệu về đất đai đến các 
cơ quan có liên quan đối với trường hợp phải chuyển bản giấy qua dịch vụ 
Bưu chính công ích. 

Đồng thời tổ chức quản lý chặt chẽ dữ liệu hình thành trong quá trình giải 
quyết thủ tục hành chính theo quy định. Trong trường hợp chưa chuẩn bị 
được hạ tầng và các điều kiện để vận hành cơ sở dữ liệu đất đai, căn cứ 



vào điều kiện thực trạng về hạ tầng, nhu cầu, nguồn lực của địa phương, 
cần nghiên cứu xây dựng đơn giá cho thuê dịch vụ hạ tầng công nghệ thông 
tin (giải pháp đồng bộ cả phần cứng phục vụ cài đặt phần mềm, lưu trữ dữ 
liệu và đường truyền) để các Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện lưu trữ 
dữ liệu, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, tận dụng nguồn lực của các 
thành phần kinh tế. 

 

Hình ảnh người dân Quảng Ngãi xếp hàng từ nửa đêm để làm thủ tục đất 
đai (Ảnh: Quốc Triều). 

Áp dụng công nghệ thông tin để phục vụ người dân nhanh chóng 

Tại sao có những địa phương đã ra văn bản tạm dừng/nghiêm cấm phân lô, 
tách thửa nhưng nhiều địa phương vẫn đang thoải mái thực hiện việc này? 
Tổng cục Quản lý đất đai đánh giá như thế nào về việc thực hiện các quy 
định về đất đai thiếu thống nhất hiện nay ở các địa phương? 

- Như đã trao đổi, do điều kiện cụ thể và định hướng phát triển tại mỗi địa 
phương là khác nhau nên Chính phủ đã giao cấp tỉnh căn cứ quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng và điều kiện cụ thể tại địa 
phương để quy định cụ thể điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất 
theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất. 

Chính vì vậy, các địa phương cần đánh giá tác động cụ thể để đảm bảo việc 
ban hành quy định phải đúng quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu 
quản lý, đảm bảo mục tiêu phát triển nhưng không làm ảnh hưởng tới quyền 
và lợi ích hợp pháp của người dân. 



Việc triển khai cấp sổ đỏ cho người dân trên cả nước đã đạt được những kết 
quả cụ thể như thế nào trong thời gian vừa qua? Việc áp dụng khoa học 
công nghệ vào thực hiện thủ tục hành chính đất đai được coi là một trong 
những giải pháp quan trọng nhằm công khai, minh bạch lĩnh vực này sẽ được 
tiếp tục triển khai như thế nào trong thời gian tới, thưa ông? 

- Đến nay trên địa bàn cả nước đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đối với các loại 
đất với tổng diện tích đã cấp đạt trên 23,5 triệu ha, được 97,4% diện tích 
cần cấp. 

Kết quả như trên đã góp phần quan trọng để Nhà nước có thể quản lý chặt 
chẽ đất đai, đồng thời đưa quyền sử dụng đất tham gia vào thị trường bất 
động sản, tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Trong thời gian qua các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đã được 
thường xuyên rà soát, lược bớt, bổ sung và thực hiện đồng bộ, quyết liệt 
theo hướng đơn giản hóa, dễ hiểu, dễ thực hiện, giảm tối đa chi phí, thời 
gian, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. 

Kết quả thực hiện số lượng thủ tục hành chính đã giảm 30 thủ tục đối với 
những nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp, giảm 9 thủ tục 
đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp. Ngoài ra, 
các địa phương còn bãi bỏ một số thủ tục hoặc công việc không cần thiết 
trong giao đất, cho thuê đất, đăng ký cấp giấy chứng nhận. 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện 
thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Bộ Tài nguyên và Môi trường 
tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu 
đất đai để đưa vào khai thác sử dụng, đến nay nhiều địa phương đã liên 
thông cơ sở dữ liệu đất đai ở 3 cấp xã - huyện - tỉnh trong việc giải quyết thủ 
tục hành chính về đất đai. 

Đặc biệt đến nay có 21/63 tỉnh, thành phố đã thực hiện kết nối liên thông 
điện tử trao đổi thông tin dữ liệu đất đai giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ 
quan Thuế trong việc xác định nghĩa vụ tài chính khi người sử dụng đất thực 
hiện giao dịch về đất đai và tài sản sản gắn liền với đất, 61/63 tỉnh, thành 
phố đã thực hiện thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai qua Cổng dịch vụ 
Công Quốc gia. 

Trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu tạo nền tảng cơ bản cho công tác 
quản trị đất đai dựa trên hệ thống thông tin đất đai thống nhất trong phạm vi 
cả nước, Tổng cục Quản lý đất đai sẽ tham mưu cho Bộ Tài nguyên và Môi 
trường để chỉ đạo các địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn 
thiện cơ sở dữ liệu đất đai, đồng thời thực hiện tái cấu trúc quy trình thủ tục 
hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia để tiếp tục cải cách, đơn giản 
hóa thủ tục hành chính và giảm thiểu hồ sơ, giấy tờ phải nộp. Việc này nhằm 



phục vụ người dân thực hiện thủ tục hành chính về đất đai dưới hình thức 
áp dụng công nghệ thông tin được nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch trong 
quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. 

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này! 

Nguồn: https://dantri.com.vn/xa-hoi/ky-la-canh-chen-chan-lam-so-do-co-
hien-tuong-chim-moi-tao-sot-dat-ao-20220610103035136.htm 

 

6. Lợi ích nhóm trong xây dựng, ban hành văn bản 
pháp luật rất khó xảy ra 
Phó thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định nếu tuân thủ quy trình xây 
dựng và ban hành văn bản pháp luật nghiêm túc, hiện tượng lợi ích 
nhóm, lợi ích cục bộ của các bộ, ngành, địa phương rất khó xảy ra. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm rõ các  

vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.   

Tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 3, chiều 9/6, Phó Thủ tướng 
Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trả lời chất vấn các vấn đề đại biểu 
Quốc hội quan tâm như quy định môn học Lịch sử; việc phân cấp thủ tục 



hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; quá trình xây dựng 
và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quản lý và sắp xếp tài sản công... 
Phó Thủ tướng khẳng định, quy trình xây dựng và ban hành văn bản pháp 
luật hết sức chặt chẽ; nếu tuân thủ nghiêm túc, hiện tượng lợi ích nhóm, lợi 
ích cục bộ của các bộ, ngành, địa phương rất khó xảy ra. 

Chú trọng môn học Lịch sử 

Trước băn khoăn của đại biểu Quốc hội đối với quy định "môn học Lịch sử là 
môn lựa chọn, không phải là môn bắt buộc," Phó Thủ tướng Thường trực 
Chính phủ cho biết, Đảng, Nhà nước có các chủ trương rõ ràng về chương 
trình giáo dục phổ thông như: Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, 
toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương 
trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định 404/QĐ/TTg phê duyệt 
Đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông... 

Chính phủ đã chỉ đạo thảo luận kỹ lưỡng, bảo đảm việc học môn Lịch  

sử và kiến thức lịch sử, nhất là lịch sử dân tộc cần được tăng cường và  

chú trọng. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)  



Các quy định thống nhất, giáo dục phổ thông 12 năm gồm hai giai đoạn: Giai 
đoạn giáo dục cơ bản (gồm cấp tiểu học 5 năm và cấp trung học cơ sở 4 
năm); giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp trung học phổ thông 
3 năm). Trong đó, giai đoạn giáo dục cơ bản đảm bảo cho học sinh tri thức 
phổ thông nền tảng, Lịch sử là môn học bắt buộc. Giáo dục định hướng nghề 
nghiệp cấp trung học phổ thông bảo đảm cho học sinh tiếp cận nghề nghiệp 
và chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng. 

Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về Chương 
trình giáo dục phổ thông mới thiết kế theo hai giai đoạn. Giai đoạn giáo dục 
cơ bản, các môn Lịch sử, Địa lý là môn học bắt buộc từ lớp 4 lên lớp 9 với 
tổng số thời lượng 560 tiết, trong đó phân môn Lịch sử chiếm 280 tiết. 

Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp từ lớp 10 đến lớp 12, Lịch sử 
được bố trí là một môn học trong Tổ hợp Khoa học xã hội. Như vậy, môn 
Lịch sử được dạy ở tất cả các trường trung học phổ thông, bảo đảm sử dụng 
hiệu quả đội ngũ giáo viên lịch sử hiện có. 

"Một số ý kiến của cử tri cho rằng, môn Lịch sử là môn lựa chọn, dẫn đến 
việc bỏ hoặc "khai tử" môn học này. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy," 
Phó Thủ tướng khẳng định. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo 
lắng nghe, tiếp thu các ý kiến liên quan đến vấn đề này; tổ chức hội thảo với 
các cơ quan, đơn vị liên quan, các chuyên gia để thảo luận kỹ lưỡng, đánh 
giá toàn diện, đề xuất phương án phù hợp, bảo đảm việc học môn Lịch sử 
và kiến thức lịch sử, nhất là lịch sử dân tộc cần được tăng cường và chú 
trọng. 

Nhiều khó khăn trong cổ phần hóa, thoái vốn 

Liên quan đến quản lý và sắp xếp tài sản công, đặc biệt đất bỏ hoang lãng 
phí trong thời gian vừa qua, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã có văn 
bản quy định về vấn đề này như Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 
của Chính phủ đã đưa ra việc rà soát đối với các cơ sở nhà đất của cơ quan, 
tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Trung ương quản lý mà không có nhu 
cầu sử dụng, cơ quan, đơn vị đó phải lập hồ sơ đề xuất phương án xử lý và 
thu hồi, điều chuyển, bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất, chuyển giao về cho địa phương để quản lý và xử lý. 

Trong quá trình thực hiện, tổng hợp báo cáo của 9 bộ, cơ quan Trung ương 
và 45 địa phương, tổng số cơ sở nhà đất khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành 
chính là 10.289 cơ sở. 

Kết quả sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư như sau: Giữ lại, tiếp tục 
sử dụng 8.125 cơ sở, thu hồi 117 cơ sở, điều chuyển 410 cơ sở giữa bộ, 
ngành, địa phương tùy theo nhu cầu xử lý thực tế; bán tài sản đất, chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất 236 cơ sở; 302 cơ sở có phương án giao, chủ 
yếu chuyển giao cho địa phương xử lý. 



Hiện nay, khoảng hơn 1.000 cơ sở chưa xử lý. Trong thời gian tới, Chính 
phủ đã giao Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, các địa phương rà soát các 
cơ sở nhà đất, đặc biệt những khu đất hoang hóa không sử dụng, góp phần 
thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương trong việc sử dụng hiệu 
quả đất đai trên cả nước. 

Đối với tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn, Phó Thủ tướng cho biết, giai đoạn 
2016-2020 đã cổ phần hóa 128 các doanh nghiệp, thoái vốn 340 doanh 
nghiệp. Đến năm 2020 đã cổ phần hóa 39/128 doanh nghiệp và thoái vốn 
106/348 doanh nghiệp, đạt 30% kế hoạch. 

Giai đoạn từ năm 2021 cho đến tháng 4/2022, theo Quyết định 22/2021/QĐ-
TTg Thủ tướng Chính phủ, hiện các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực 
hiện cổ phần hóa, thoái vốn đối với doanh nghiệp chưa hoàn thành theo 
danh mục đã đưa ra trong giai đoạn 2016-2020. 

Hiện có nhiều văn bản luật liên quan đến công tác cổ phần hóa, thoái vốn 
như Nghị định 01/2017/NĐ-CP, Nghị định 126/2017/NĐ-CP, Nghị định 
67/2021/NĐ-CP,140/2020/NĐ-CP... nhằm tiếp tục rà soát để tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc, đẩy nhanh cổ phần hóa trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, việc cổ phần hóa không thực hiện theo đúng kế hoạch do giai 
đoạn vừa qua, nhiều doanh nghiệp lớn cổ phần hóa, thoái vốn có tình hình 
tài chính, sở hữu đất đai và những vấn đề giải quyết trước khi cổ phần hóa 
phức tạp. 

Bên cạnh đó, nhiều quy định mới về cổ phần hóa, thoái vốn được ban hành 
theo hướng ngày càng chặt chẽ, công khai, minh bạch, bảo đảm tối đa lợi 
ích của nhà nước nên các doanh nghiệp phải thực hiện lại từ đầu hoặc thực 
hiện lại một số nội dung, công đoạn của quá trình này. 

Bên cạnh vấn đề chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong triển khai Luật Đất đai, 
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, chỉ đến khi thực hiện cổ phần hóa, nhiều 
doanh nghiệp mới thực hiện sắp xếp lại, xử lý một số vấn đề theo quy định. 
Việc phối hợp giữa các cơ quan đại diện chủ sở hữu với ủy ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố, bộ, ngành liên quan trong việc thực hiện lập, phê duyệt 
phương án sắp xếp, xử lý nhà đất còn nhiều khó khăn... 

Khó có lợi ích nhóm, cục bộ 

Liên quan đến công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 
đại biểu Cầm Hà Chung (Phú Thọ) cho biết, hiện có nhiều ý kiến cho rằng 
“đâu đó vẫn còn lợi ích nhóm, cục bộ, ngành, chạy theo thành tích” trong 
quá trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đề nghị nêu 
rõ các giải pháp khắc phục tình trạng này trong thời gian tới. 



Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết hiện tượng lợi ích nhóm, lợi ích cục  

bộ trong xây dựng và ban hành văn bản pháp luật rất khó xảy ra  

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết, để bảo đảm chất lượng 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hiện đã có những quy định chặt 
chẽ về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến luật, 
pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, 
cơ quan soạn thảo phải tổng kết, thi hành pháp luật và đánh giá tác động 
chính sách, sau đó đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

Đồng thời, trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật cũng, cơ quan soạn thảo phải lấy ý kiến qua việc tổ chức hội thảo; lấy ý 
kiến thẩm định cuối cùng của Bộ Tư pháp và đưa ra Chính phủ để tổ chức 
các phiên họp chuyên đề về luật pháp hoặc các phiên họp thường kỳ để 
xem xét các dự thảo về luật, đặc biệt luật trước khi trình Quốc hội. 

“Đây là quy trình hết sức chặt chẽ. Nếu tuân thủ quy trình xây dựng và ban 
hành văn bản pháp luật nghiêm túc, hiện tượng lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ 
của các bộ, ngành, địa phương rất khó xảy ra. Một cơ quan xây dựng luật 
phải trên cơ sở lấy ý kiến đánh giá tác động cũng như tiến trình chặt chẽ. 
Chính phủ đã đề ra những quy định và có những biện pháp, nhóm giải pháp, 
đó là cần minh bạch hóa và kiểm soát chặt chẽ quá trình xây dựng luật, xây 
dựng văn bản,” Phó Thủ tướng khẳng định. 



Cùng với việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan 
Chính phủ, nhất là vai trò của bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan, Phó Thủ 
tướng khẳng định vai trò quan trọng của Ban soạn thảo - với nhiều thành 
phần, nhiều cơ quan cùng tham gia vào xây dựng luật. 

Song song đó, Chính phủ sẽ nâng cao chất lượng thẩm định, thẩm tra của 
Bộ Tư pháp và các cơ quan của Quốc hội trong việc thông qua các luật; 
củng cố, kiện toàn và phát huy hiệu quả tổ chức pháp chế của các bộ, cơ 
quan ngang bộ./. 

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/loi-ich-nhom-trong-xay-dung-ban-hanh-
van-ban-phap-luat-rat-kho-xay-ra/797012.vnp 

 

7. Khi nào xây nhà ở nông thôn cần xin giấy phép xây 
dựng? 
Khi xây dựng nhà ở tại khu vực nông thôn hay thành phố, chủ đầu tư 
cũng cần tìm hiểu đầy đủ các thủ tục pháp lý, tránh những rủi ro không 
đáng có xảy ra.  

 

Cần căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để xác định xem việc xây nhà ở 
nông thôn có cần xin giấy phép xây dựng không? Ảnh minh họa: LĐO 

Xây nhà ở nông thôn có cần xin giấy phép không? 



Căn cứ theo Luật Xây dựng sửa đổi 2020, trường hợp xây nhà ở riêng lẻ ở 
nông thôn, trừ việc xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử thì được 
miễn giấy phép xây dựng. Trường hợp xây dựng nhà ở từ 7 tầng trở lên ở 
khu đất nông thôn phải xin giấy phép xây dựng. 

Ngoài ra, các công trình được miễn giấy phép xây dựng trên đất nông thôn 
bao gồm các công trình, nhà ở thuộc diện bí mật của nhà nước, công trình 
có lệnh khẩn cấp của nhà nước, các công trình xây dựng tạm, nhà riêng lẻ 
có quy mô dưới 7 tầng... 

Như vậy, theo quy định của Luật Xây dựng, cần phải căn cứ vào từng trường 
hợp cụ thể để xác định xem việc xây nhà ở nông thôn có cần xin giấy phép 
không. Trong trường hợp công trình cần có giấy phép xây dựng, nếu chủ 
đầu tư không có sẽ bị xử phạt. 

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn 

Tại Điều 46 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định thành phần hồ sơ bao gồm: 

1. Đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo Mẫu số 01. 

2. Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định 
pháp luật đất đai. 

3. 2 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết 
kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo bản vẽ thẩm duyệt trong trường hợp 
pháp luật về phòng cháy, chữa cháy có yêu cầu; báo cáo kết quả thẩm tra 
thiết kế xây dựng trong trường hợp pháp luật xây dựng có yêu cầu, gồm: 

- Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị trí của công trình. 

- Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình 
xây dựng. 

- Bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống 
hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình gồm cấp, thoát nước, cấp điện. 

- Trường hợp có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối 
với công trình liền kề đó. 

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chủ đầu tư (hộ gia đình, cá nhân) nộp tại 
Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Nguồn: https://laodong.vn/bat-dong-san/khi-nao-xay-nha-o-nong-thon-can-
xin-giay-phep-xay-dung-1054204.ldo 

 

 

 



8. Dịch vụ công không tiền mặt tăng trưởng mạnh 
Trong 5 tháng đầu năm 2022, thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh 
vực công tại HDBank đạt doanh số gần 4.200 tỉ đồng, dự báo sẽ vượt 
qua doanh số gần 7.800 tỉ đồng thanh toán không dùng tiền mặt trong 
lĩnh vực công của năm 2021. 

 

Người nộp thuế có thể thực hiện thủ tục hành chính trên nhiều phương tiện 
truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động - Ảnh: N.PHƯỢNG 

Ông Trần Hoài Phương - giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng 
Phát triển TP.HCM (HDBank) - đã cho biết như vậy khi trao đổi với Tuổi Trẻ 
về việc cung cấp dịch vụ thanh toán không tiền mặt trong lĩnh vực công. 

* Với dịch vụ nộp thuế, lệ phí hải quan điện tử và thông quan 24/7 trên 
toàn quốc, được HDBank hợp tác với Tổng cục Hải quan triển khai từ 
năm 2018, khách hàng sẽ được hưởng lợi như thế nào, thưa ông? 

- Với dịch vụ này, khách hàng có thể lập giấy nộp tiền vào ngân sách trực tiếp 
trên cổng thông tin điện tử của cơ quan hải quan, trước khi được chuyển ngay 
đến hệ thống thanh toán điện tử của HDBank.  

Căn cứ theo yêu cầu nêu trên giấy nộp tiền, HDBank sẽ cắt tiền trên tài khoản 
của khách hàng để thực hiện thanh toán thuế và lệ phí hải quan, rồi phản hồi 
ngay kết quả cho khách hàng. 

Với dịch vụ này, khách hàng hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu có thể 
chủ động nộp thuế mọi lúc mọi nơi, trên mọi phương tiện có kết nối Internet 
và nhận kết quả tức thời, thông quan ngay mà không phụ thuộc vào thời gian 



làm việc của ngân hàng hoặc các điểm thu của cơ quan hải quan, kể cả ngày 
nghỉ, lễ.  

Ngoài ra, khách hàng còn có thể tiết kiệm thời gian thực hiện các thủ tục, chi 
phí lưu kho bãi đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, nhanh chóng đưa hàng hóa 
vào sản xuất, kinh doanh... 

* Trong thời gian tới, sau khi ngành thuế triển khai nộp thuế điện tử với 
cá nhân, hộ kinh doanh..., HDBank có tham gia triển khai dịch vụ thanh 
toán thuế điện tử hay không? 

 

Ông Trần Hoài Phương 

- Chúng tôi đã chuyển đổi số toàn diện và tạo thuận lợi cho người nộp thuế 
khi thực hiện thủ tục hành chính trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, 
bao gồm cả thiết bị di động.  

Cụ thể, phối hợp với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan triển khai các 
phương thức thanh toán thuế điện tử: nộp thuế điện tử, hải quan điện tử 24/7, 
eTax Mobile... 

Với ứng dụng eTax Mobile, tất cả nghĩa vụ thuế của cá nhân được tích hợp 
để có thể tra cứu, có thể dễ dàng tiếp cận thông tin và thuận tiện trong việc 
thực hiện nghĩa vụ thuế, vừa tiết kiệm được thời gian thực hiện thủ tục hành 
chính, vừa tiết kiệm chi phí đi lại. 

Chúng tôi cũng đã hoàn tất triển khai thí điểm phối hợp thu ngân sách nhà 
nước và thanh toán song phương điện tử với Kho bạc Nhà nước từ tháng 11-



2021, trở thành ngân hàng ủy nhiệm thu với Kho bạc Nhà nước và đang có 
kế hoạch mở rộng triển khai tại các chi nhánh Kho bạc Nhà nước trên toàn 
quốc. 

Nộp thuế và lệ phí HQ điện tử & thông quan 24/7 

Theo HDBank, trong năm 2019 doanh số nộp thuế, phí hải quan tại ngân hàng 
này đạt gần 2.500 tỉ đồng, doanh số năm 2020 và 2021 có giảm do ảnh hưởng 
của dịch COVID-19. Trong 5 tháng đầu năm 2022 doanh số bắt đầu tăng 
trưởng trở lại, đạt hơn 500 tỉ đồng. 

Cũng theo ngân hàng này, việc nộp thuế và lệ phí HQ điện tử & thông quan 
24/7 được thực hiện theo 2 bước. 

Bước 1: đăng nhập Cổng thông tin điện tử hải quan 24/7 theo đường dẫn 
https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal/login để đăng ký các thông 
tin bao gồm điện thoại, email, serial chứng thư số, số tài khoản đăng ký... 

Bước 2: người nộp thuế đến HDBank để hoàn tất thủ tục ủy quyền trích tiền 
tự động từ tài khoản theo mẫu đăng ký của HDBank. 

Nguồn: https://tuoitre.vn/dich-vu-cong-khong-tien-mat-tang-truong-manh-
20220610082219015.htm 

 

9. Dịch vụ quản lý mật khẩu công bố tính năng không 
dùng mật khẩu 
Dịch vụ quản lý mật khẩu LastPass đã công bố hỗ trợ truy cập Vault 
của khách hàng bằng công nghệ không mật khẩu vào tháng 6 này. 

Theo đó, hệ thống tài khoản không dùng mật khẩu sử dụng các phương tiện 
xác thực khác để cấp quyền truy cập vào các dịch vụ. Thay vì yêu cầu mật 
khẩu tài khoản, các hệ thống không mật khẩu sử dụng các ứng dụng di động, 
công nghệ nhận dạng sinh trắc học, khóa bảo mật phần cứng để nhận dạng. 

Người dùng LastPass không dùng mật khẩu cần có ứng dụng LastPass 
Authenticator để thực hiện. Theo hãng, các biện pháp xác thực không 
cần mật khẩu khác sẽ được bổ sung trong tương lai, nhưng hiện tại chỉ có 
ứng dụng Authenticator mới cung cấp chức năng này. 

Khi đã xác minh các yêu cầu đăng nhập trong LastPass Authenticator, các 
tài khoản đã kích hoạt sẽ không còn cần phải nhập hoặc dán mật khẩu chính 
để có quyền truy cập. 

Theo thông tin từ công ty, không dùng mật khẩu giúp người dùng không phải 
lo lắng về việc phải chọn và ghi nhớ chúng, đồng thời chặn các vi phạm và 
tấn công trộm cắp dữ liệu bằng mật khẩu bị đánh cắp. Trong tương lai gần, 
LastPass sẽ bổ sung khóa bảo mật bằng phần cứng và cả sinh trắc học. 



Tiêu chuẩn đăng nhập không dùng mật khẩu đang được các tập đoàn công 
nghệ lớn triển khai cho người dùng. Năm 2021 Microsoft đã bổ sung tính 
năng này để truy cập vào tài khoản. Google, Microsoft và Apple cam kết tiêu 
chuẩn đăng nhập không dùng mật khẩu sẽ được mở trên dịch vụ của họ 
trong năm nay. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/dich-vu-quan-ly-mat-khau-cong-bo-tinh-nang-
khong-dung-mat-khau-post1467032.html 

 

10. Ninh Thuận: Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong giải 
quyết hồ sơ thủ tục hành chính 
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận có văn bản về việc chấn chỉnh kỷ luật, 
kỷ cương trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Sở TN-MT tỉnh. 

 

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính 
(TTHC) tại Sở TN-MT tỉnh Ninh Thuận 

Ngày 11.6, ông Lê Huyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, đã 
có văn bản về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết hồ sơ thủ 
tục hành chính (TTHC) tại Sở TN-MT tỉnh Ninh Thuận. 

Trước đó, trong quá trình kiểm tra thực tế tại Sở TN-MT tỉnh Ninh Thuận, 
Sở Nội vụ phát hiện 13 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC còn chậm trễ. Trong 
đó, có 8 hồ sơ không có thư xin lỗi và không có văn bản phản hồi cho tổ 
chức, doanh nghiệp; 5 hồ sơ đã trả kết quả nhưng chưa cập nhật kết quả 
xử lý trên Cổng dịch vụ hành chính tỉnh. Đồng thời, người dân, doanh nghiệp 
còn phản ánh về tình trạng tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC tại Văn phòng 
Đăng ký đất đai các huyện, thành phố còn chưa tốt, ảnh hưởng tới quyền 



và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi tham gia yêu 
cầu giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh. 

Để chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên và đẩy mạnh cải 
cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số cải cách hành 
chính, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu Giám đốc Sở TN-MT chỉ đạo 
các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện giải quyết 
TTHC theo đúng quy trình và thời hạn; khẩn trương tổ chức kiểm điểm, xác 
định trách nhiệm cụ thể, gắn với đánh giá, xếp loại chính xác mức độ hoàn 
thành nhiệm vụ trong tháng, quý hoặc năm đối với tập thể, cá nhân liên quan 
trong việc giải quyết hồ sơ TTHC còn chậm trễ. 

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận giao UBND các huyện, thành phố khẩn 
trương chỉ đạo tổ chức kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 
trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC tại Phòng TN-MT; Chi nhánh Văn 
phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố để kịp thời chấn chỉnh, khắc 
phục tồn tại, hạn chế, thiếu sót (nếu có) và xử lý nghiêm theo quy định pháp 
luật (nếu có vi phạm). Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trong tháng 
6.2022. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/ninh-thuan-chan-chinh-ky-luat-ky-cuong-trong-
giai-quyet-ho-so-thu-tuc-hanh-chinh-post1467619.html 

 

11. Hà Nội triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả 
dịch vụ công trực tuyến 
UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND (ngày 
9-6-2022) triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực 
tuyến trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Kế hoạch đề ra những mục đích, yêu cầu cụ thể: Đến năm 2025, tối thiểu 
80% thủ tục hành chính của thành phố đủ điều kiện để cung ứng trực tuyến 
mức độ 3, mức độ 4; 100% thủ tục hành chính được xác định đủ điều kiện 
theo quy định pháp luật và các điều kiện kỹ thuật được cung ứng dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 4.  

Đến năm 2025, trên 80% thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 4 của thành phố được tích hợp, cung cấp trên Cổng 
dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến 
và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tối thiểu đạt 50% so 
với tổng số hồ sơ tiếp nhận… 

Thành phố yêu cầu rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; cấu trúc lại 
quy trình thủ tục hành chính phù hợp với việc thực hiện Đề án “Phát triển 
ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác định điện tử phục vụ chuyển 



đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn 
thành phố Hà Nội. 

Thành phố cũng chỉ đạo đầu tư, nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến, 
phần mềm “một cửa” dùng chung đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin và 
giải quyết thủ tục hành chính, giao diện thân thiện hơn với người dùng, thao 
tác đơn giản, tinh gọn, bảo đảm đủ thông tin cần thiết, tránh việc trùng lặp 
thông tin trong form mẫu, tăng dung lượng hồ sơ đăng tải lên website. 

Đặc biệt, thường xuyên khảo sát, lấy ý kiến hài lòng của người dân, tổ chức 
đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính cung ứng dịch vụ công trực 
tuyến; tăng cường đối thoại với người dân, tổ chức thông qua các hình thức 
trực tiếp hoặc trực tuyến qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang 
thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. 

Văn phòng UBND thành phố là cơ quan thường trực, tham mưu giúp UBND 
thành phố, có nhiệm vụ hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực 
hiện các nội dung liên quan. 

Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Cai-cach-hanh-chinh/1034288/ha-
noi-trien-khai-cac-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-dich-vu-cong-truc-tuyen 

 

12. Kinh nghiệm chuyển đổi số từ địa phương 
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, thời gian qua, TP Ðà Nẵng, Thừa 
Thiên Huế và Hà Giang là những địa phương đi đầu trong chuyển đổi 
số. Nhiều bài học kinh nghiệm đã được rút ra, trong đó, vai trò chỉ đạo, 
dẫn dắt của lãnh đạo địa phương đóng vai trò quyết định. 

Thời gian qua, TP Ðà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Hà Giang đã đạt được nhiều 
thành tích đáng khích lệ, tạo tiền đề đến năm 2025 các địa phương này đạt 
mục tiêu chuyển đổi số, đóng góp 15% đến 20% vào GRDP. Năm 2021, Ðà 
Nẵng đứng vị trí thứ ba trong cả nước về chỉ số cải cách hành chính (PAR 
Index), hạ tầng viễn thông-công nghệ thông tin tiếp tục bảo đảm phục vụ 
hiệu quả cho các sự kiện lớn, hoạt động của cơ quan nhà nước, cung cấp 
dịch vụ công cho người dân và điều hành phòng, chống dịch Covid-19. 

TP Ðà Nẵng kết nối mạng nội bộ đến tất cả các cơ quan của thành phố để 
phục vụ sử dụng văn bản điện tử và điều hành. Tất cả thủ tục hành chính 
được kịp thời nâng lên trực tuyến mức độ 3, 4 vừa tạo thuận lợi cho người 
dân và doanh nghiệp, vừa hạn chế tiếp xúc, bảo đảm an toàn phòng, chống 
dịch; triển khai hệ thống họp trực tuyến phục vụ điều hành phòng, chống 
dịch. Tới đây, Ðà Nẵng sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo chuyển biến mạnh 
mẽ trong nhận thức và hành động. 

Ðối với tỉnh Thừa Thiên Huế, chuyển đổi số là một trong những nội dung 
được các cấp, ngành quan tâm thực hiện để tạo bước đột phá trong thu hút 



đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội. Tỉnh xác định, việc thực hiện tổng thể, toàn 
diện chương trình chuyển đổi số quốc gia phải bắt đầu từ sự thay đổi tư duy, 
nhận thức của cán bộ, công chức; ưu tiên chuyển đổi số từ cấp xã một cách 
đồng bộ; số hóa dữ liệu đất đai, quy hoạch. 

 

Chuyển đổi số tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế, giúp 
thuận lợi trong mọi giao dịch. 

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện, 
Trung tâm Ðiều hành Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm Giám sát, điều hành 
đô thị thông minh (Hue-S) vận hành hiệu quả. Việc gửi, nhận văn bản điện 
tử được liên thông cả bốn cấp hành chính, hơn 75% số dịch vụ công được 
cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4. Những nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số 
vào mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội không chỉ tạo sức hấp dẫn cho các nhà 
đầu tư mà còn tác động tích cực, lan tỏa đến mỗi người dân. 

Thừa Thiên Huế hiện có gần 70 doanh nghiệp được hỗ trợ chuyển đổi số, hơn 
200 doanh nghiệp có website tích hợp chức năng cho phép đặt hàng trực tuyến, 
100% các cơ quan cấp huyện có cán bộ được giao phụ trách công tác phát triển 
xã hội số, thúc đẩy chuyển đổi số cho người dân. Ðến năm 2025, tỉnh phấn đấu 
hằng năm tất cả cán bộ trong cơ quan nhà nước được tham gia đào tạo, bồi 
dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ 
số; người dân trong độ tuổi lao động biết và có kỹ năng sử dụng các loại hình 
dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác. 

Là địa phương còn nhiều khó khăn, tỉnh Hà Giang xác định lấy chuyển đổi 
số làm đòn bẩy phát triển kinh tế, xã hội. Năm 2022, Hà Giang tiếp tục triển 
khai đề án Trung tâm Ðiều hành thông minh. Các cơ quan, đơn vị xây dựng 
Cổng dữ liệu dùng chung trên địa bàn tỉnh kết nối, chia sẻ dữ liệu với nền 



tảng của tỉnh. Trong xây dựng chính quyền số, mạng truyền số liệu chuyên 
dùng trong các cơ quan Ðảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh được duy trì, 
nâng cấp; tất cả các sở, ban, ngành, huyện đã có mạng nội bộ, kết nối 
internet. Ðặc biệt, việc ứng dụng chữ ký số trong gửi và nhận văn bản điện 
tử đã có sự chuyển biến rõ rệt, 18 trong số 20 cơ quan cấp tỉnh sử dụng chữ 
ký số cá nhân đạt hơn 80%. Năm nay, Hà Giang đẩy mạnh khảo sát hiện 
trạng và đăng ký nhu cầu bổ sung hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin 
phục vụ chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính nhà nước. 

Mặc dù các địa phương nêu trên có điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội khác 
nhau, tiến trình chuyển đổi số cũng không đồng đều, nhưng điểm chung trong 
sự thành công bước đầu đều là nhờ nêu cao vai trò chỉ đạo, dẫn dắt của cấp 
ủy, chính quyền. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa 
Thiên Huế cho biết: Chúng tôi đưa ra chính sách khuyến khích doanh nghiệp 
tạo ra các nền tảng công nghệ để người dân tiếp cận một cách thuận lợi, đưa 
người dân từ đối tượng được thụ hưởng trở thành người tham gia, hợp lực 
với chính quyền để thực hiện các giải pháp tăng cường năng lực quản lý của 
chính quyền. Bên cạnh đó tỉnh đẩy mạnh chính quyền số, kinh tế số, xây dựng 
xã hội số để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của 
chính quyền, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp… Ðây là công 
cụ đột phá để các ngành, các lĩnh vực phát triển nhanh và bền vững, tiến nhanh 
đến mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm đặc sắc 
của khu vực Ðông Nam Á về văn hóa, du lịch… 

Ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó 
Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số TP Ðà Nẵng chia sẻ: Chuyển đổi số cũng 
như xây dựng thành phố thông minh tại Ðà Nẵng có ba thành phần hết sức 
quan trọng, gồm: chính quyền, doanh nghiệp, công dân. Vai trò của cấp ủy, 
chính quyền thành phố trong việc kết nối ba thành phần đó đóng vai trò quyết 
định. Trong giai đoạn ban đầu, khi chuyển đổi số còn sơ khai, gặp nhiều khó 
khăn thì vai trò dẫn dắt của lãnh đạo địa phương là quan trọng nhất. 

Theo các chuyên gia công nghệ thông tin, năm 2022 là giai đoạn vàng để 
hợp lực chuyển đổi số. Vì vậy, các địa phương trong cả nước đang tăng tốc 
chuyển đổi số nhằm đạt các mục tiêu đã đề ra về hồi phục kinh tế, ổn định 
xã hội. PGS, TS Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Hiệp hội Phần 
mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) cho rằng: Chuyển 
đổi số là sự nghiệp của toàn dân. Muốn lĩnh vực chuyển đổi số ở một tỉnh, 
thành phố đạt được thành công thì cần sự hợp lực của tỉnh ủy, chính quyền 
nơi đó, cần kết nối nhân dân hợp lực với doanh nghiệp. Ðây là công việc 
khó nhất vì phải chạm đến được từng người dân để mọi người thay đổi thói 
quen trong kinh doanh và các lĩnh vực khác của đời sống. 

Nguồn: https://baothaibinh.com.vn/news/265/152210/kinh-nghie-m-chuye-
n-do-i-so-tu-dia-phuong 



13. Cán bộ thuế nói gì khi bị tố say xỉn, xưng hô "mày - 
tao" với người dân? 
Theo cán bộ thuế bị phản ánh ở Kon Tum, do buổi chiều nghỉ nên khi 
dùng bữa trưa, ông đã uống mấy ly rượu, lúc vào phòng lám việc lấy 
áo khoác về nhà thì gặp một người dân tới làm thủ tục thuế 

Ngày 11-6, Cục Thuế tỉnh Kon Tum cho biết vẫn đang làm rõ thông tin người 
dân tố cáo một cán bộ thuế say xỉn, không tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết 
thủ tục và xưng hô "mày - tao" với người này. 

Liên quan vụ việc trên, phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi 
trực tiếp với người bị phản ánh là ông T.V.H, cán bộ thuộc Chi cục Thuế khu 
vực 1 tỉnh Kon Tum. 

 

Ông T.V.H thừa nhận đã uống rượu vào buổi trưa, khi về phòng lấy áo 
khoác thì gặp người dân tới làm việc 

Theo ông T.V.H, vào sáng 8-6, ông đi họp, buổi chiều nghỉ nên buổi trưa đã 
uống mấy ly rượu. Sau đó, ông T.V.H vào phòng làm việc lấy áo khoác để 
trở về nhà. Đúng lúc này, ông T.T.N (người dân ở huyện Kon Rẫy) đến hỏi 
làm thủ tục về thuế. "Tôi nói là đã uống rượu rồi thì không làm việc, hẹn ngày 
mai quay trở lại" - ông T.V.H cho hay. 

Theo cán bộ này, vào ngày trước đó, ông T.T.N đã đến kê khai đăng ký, 
hoàn thành nghĩa vụ thuế. Lúc đó, ông T.V.H đã giải thích rõ là chưa kê khai 



thì không thể xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế; phải kê khai đăng ký thuế 
rồi sau đó muốn làm gì thì làm... 

Cũng trong ngày 11-6, Tổng cục Thuế đã có văn bản yêu cầu Cục Thuế tỉnh 
Kon Tum xác minh, xử lý nghiêm sai phạm nếu có của công chức thuộc sự 
quản lý của đơn vị. Đồng thời yêu cầu tạm đình chỉ công tác đối với công 
chức có liên quan để phục vụ công tác xác minh thông tin phản ánh của báo 
chí. 

Ngay sau đó, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Kon Tum đã ban hành quyết định 
tạm đình chỉ công tác từ ngày 10 đến ngày 20-6, đối với ông T.V.H, Phó Đội 
trưởng thuộc Đội quản lý thuế liên xã - thị trấn huyện Kon Rẫy, thuộc Chi 
cục Thuế khu vực số 1 tỉnh Kon Tum để phục vụ công tác xác minh thông 
tin. 

Ngoài ra, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế tỉnh Kon Tum rà soát quy trình 
quản lý, nội quy, quy chế và khắc phục hạn chế, thiếu sót trong công tác 
quản lý tại đơn vị, xem xét xử lý vi phạm theo phân cấp quản lý cán bộ và 
báo cáo Tổng cục Thuế trước ngày 20-6. 

Như Báo Người Lao Động Online đã thông tin, ông T.T.N phản ánh khi đến 
làm thủ tục thuế tại Chi cục Thuế khu vực 1 tỉnh Kon Tum (ở huyện Kon Rẫy) 
thì gặp một cán bộ thuế có biểu hiện say xỉn, không tiếp nhận. Theo ông N, 
sau đó, giữa hai bên trở nên căng thẳng, to tiếng từ phòng làm việc tới hành 
lang. Thậm chí, cán bộ thuế này còn xưng hô "mày - tao". 

Sau đó, vị cán bộ thuế này yêu cầu ông N. ra về, hôm sau tới giải quyết 
khiến ông vô cùng bức xúc, quay video toàn bộ vụ việc và phản ánh với báo 
chí. 

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/can-bo-thue-noi-gi-khi-bi-to-say-xin-xung-
ho-may-tao-voi-nguoi-dan-2022061111245074.htm 

 

14. Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 
Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TPHCM (Hepza) vừa tổ 
chức hội nghị gặp gỡ với tổng giám đốc các doanh nghiệp 
thuộc KCX Tân Thuận, KCN Hiệp Phước năm 2022, nhằm lắng nghe 
những khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư để có giải pháp hỗ 
trợ doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển sản xuất. 

Hội nghị thuộc khuôn khổ các hoạt động thực hiện chủ đề năm 2022 của 
TPHCM “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, 
tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi 
trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp” và thực hiện chuỗi sự kiện 
kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển KCX, KCN, Hepza. 



 

Quang cảnh hội nghị 

Tại hội nghị, Hepza triển khai một số nội dung mới liên quan đến KCX-KCN 
như Đề án Định hướng phát triển các KCX, KCN theo Nghị định số 
35/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý KCN, khu kinh tế; triển khai 
các thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Hepza; triển 
khai kế hoạch tổ chức kết nối Ngân hàng - doanh nghiệp để hỗ trợ tín dụng 
liên quan đến đặc thù hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

 

Cũng tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp đã trình bày những khó khăn, vướng 
mắc trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, lao động, thủ tục 
hải quan. Các doanh nghiệp cũng đề xuất Hepza và lãnh đạo các sở, ngành 



giải quyết và tham mưu TPHCM các chính sách giãn hoặc giảm thuế; các 
chính sách về tuyển dụng lao động; chính sách nhà ở cho công nhân và định 
hướng phát triển KCX-KCN… 

Trước kiến nghị của doanh nghiệp, một số nội dung thuộc thẩm quyền như 
giải quyết thủ tục hành chính; cấp phép đầu tư, xây dựng; chính sách về 
tuyển dụng lao động đã được Hepza hướng dẫn, tháo gỡ, giải quyết ngay 
tại hội nghị. Về công tác hỗ trợ doanh nghiệp, Hepza yêu cầu Công ty phát 
triển hạ tầng xem xét hỗ trợ giãn, giảm chi phí tối đa cho các doanh nghiệp 
đang gặp vướng mắc, khó khăn về tiền thuê nhà xưởng, phí duy tu tái tạo 
cơ sở hạ tầng, phí dịch vụ…  

Các sở, ngành cũng trao đổi cụ thể, giải đáp, hướng dẫn tháo gỡ các khó 
khăn về thủ tục hải quan, thuế, công tác quy hoạch, pháp lý đất đai…  

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Hepza Hứa 
Quốc Hưng bày tỏ chia sẻ với doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng 
bởi dịch Covid-19; đồng thời cảm ơn sự đồng hành của doanh nghiệp 
đã chấp hành thực hiện các chủ trương của nhà nước trong công tác phòng, 
chống dịch, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay đóng 
góp tài sản, vật chất, đồng lòng vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp trong 
KCX-KCN. 

Ông Hứa Quốc Hưng hy vọng các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng 
TPHCM thực hiện nhanh, hiệu quả việc chuyển đổi số và triển khai các nội 
dung trong Đề án định hướng phát triển các KCX-KCN của Thành phố. 
Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp đầu tư cải tiến dây chuyền công nghệ, 
máy móc thiết bị, tái cấu trúc doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ số vào 
hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm tiết giảm chi phí quản lý, nâng cao 
năng suất lao động và thích nghi với tình hình mới sau đại dịch. 

TPHCM có 17 KCX, KCN đang hoạt động với hơn 1.600 dự án đầu tư với 
tổng vốn đầu tư đăng ký 12 tỷ USD và hơn 280.000 lao động. Riêng tại KCX 
Tân Thuận, đến nay thu hút 235 dự án, vốn đầu tư đăng ký hơn 2.197 triệu 
USD và hơn 60.000 lao động, trong đó 170 dự án vốn đầu tư nước ngoài 
(FDI), vốn đầu tư đăng ký gần 1.632 triệu USD. Tại KCN Hiệp Phước, thu 
hút 201 dự án, vốn đầu tư đăng ký hơn 2.158 triệu USD và hơn 20.000 lao 
động, trong đó FDI 45 dự án, vốn đầu tư  hơn 1.191 triệu USD.  

6 tháng đầu năm 2022, các KCX-KCN TPHCM đã  thu hút 313,18 triệu USD 
vốn đầu tư, đạt 62,64% so với kế hoạch cả năm 2022. Diện tích đất cho 
thuê đạt 34,87 ha, diện tích nhà xưởng cho thuê đạt 48.697m². Kim ngạch 
xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2022 của các KCX, KCN khoảng 3 tỷ USD.  

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/thao-go-kho-khan-cho-doanh-nghiep-
820123.html 



15. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sớm triển khai mô 
hình một cửa hiện đại 
 Nhằm cải thiện nâng cao nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ 
số hài lòng về sự phục vụ hành chính, Hà Nội sẽ sớm triển khai mô 
hình một cửa hiện đại các cấp của Thành phố, đa dạng kênh thông tin 
tiếp nhận xử lý, giải quyết và phản hồi kết quả đối với các phản ánh, 
kiến nghị của người dân về thủ tục hành chính... 

Ngày 10/6, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành Ủy ban nhân dân 
(UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì phiên họp của Tổ công tác 
Cải cách hành chính (CCHC) của thành phố Hà Nội. 

Phiên họp nhằm bàn các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành 
chính (Par Index), Chỉ số Hài lòng đối với sự phục vụ của các cơ quan hành 
chính (SIPAS) giai đoạn 2021 - 2025. 

Theo báo cáo của Tổ công tác CCHC, năm 2021, điểm Chỉ số CCHC của 
thành phố Hà Nội đạt 88.54 điểm, xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; có 5/8 trục nội dung tăng điểm so với năm 2020 gồm: Công tác 
chỉ đạo điều hành; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tài chính công; hiện 
đại hóa hành chính; đánh giá tác động của CCHC đến người dân, tổ chức 
và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. 

 

Phiên họp của Tổ công tác CCHC của thành phố Hà Nội. 

Tuy nhiên, thứ tự Chỉ số CCHC của Thành phố bị giảm 2 bậc (từ xếp thứ 8 
xuống xếp thứ 10), trong đó có 3 nội dung bị giảm: Xây dựng và tổ chức 



thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách tổ chức bộ máy hành chính 
và Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Vẫn còn một số nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần Thành phố chưa có 
sự cải thiện hoặc có cải thiện nhưng chưa đạt kết quả cao như: Việc thực 
hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; thực hiện giải 
ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước; chấp hành kỷ luật, kỷ cương 
hành chính của cán bộ, công chức, viên chức; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3 và 4 của tỉnh, thành phố được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch 
vụ công quốc gia; tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 
4 có phát sinh hồ sơ… 

Đối với Chỉ số Hài lòng - SIPAS, năm 2021, Chỉ số của thành phố Hà Nội 
đạt 87,11%, tăng 1,96% so với năm 2020 (năm 2020: 85,15%); xếp thứ 
30/63 tỉnh, thành phố; tăng 3 bậc so với năm 2020 (năm 2020 xếp thứ 33/63 
tỉnh, thành phố). 

 

Hà Nội sẽ sớm triển khai mô hình một cửa hiện đại các cấp của Thành 
phố. (ảnh minh họa). 

Năm 2021 là năm đạt kết quả Chỉ số Hài lòng - SIPAS cao nhất trong 4 năm 
Bộ Nội vụ đánh giá và là năm thứ 4 liên tiếp, Chỉ số Hài lòng của thành phố 
Hà Nội đạt trên 80%, xếp vào nhóm các tỉnh, thành phố có Chỉ số Hài lòng 
bền vững (đạt trên 85%). 



Tuy nhiên, báo cáo của Tổ công tác cũng chỉ rõ, mặc dù Chỉ số SIPAS chung 
đạt 87,11%, xếp vào nhóm các tỉnh, thành phố có Chỉ số Hài lòng bền vững, 
nhưng tiêu chí về thủ tục hành chính và tiêu chí tiếp nhận, xử lý ý kiến góp 
ý, phản ánh kiến nghị bị giảm điểm so với năm 2020. Khoảng cách giữa Chỉ 
số SIPAS của Thành phố với tỉnh có Chỉ số SIPAS cao nhất còn cao (chênh 
6,96%). 

Phân tích nguyên nhân giảm điểm của một số chỉ số thành phần, Tổ công 
tác Thành phố thẳng thắn nêu rõ trách nhiệm từng đơn vị liên quan, thống 
nhất các giải pháp khắc phục, cải thiện từng tiêu chí. 

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND 
thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn - Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị văn phòng 
UBND Thành phố và các sở liên quan tăng cường hơn nữa trách nhiệm 
người đứng đầu và cá nhân được giao nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ triển khai 
các phần việc, đề án đáp ứng yêu cầu cải thiện nâng cao nâng cao chỉ số 
cải cách hành chính và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính. 

Trong đó, sớm triển khai mô hình một cửa hiện đại các cấp của Thành phố, 
đa dạng kênh thông tin tiếp nhận xử lý, giải quyết và phản hồi kết quả đối 
với các phản ánh, kiến nghị của người dân về thủ tục hành chính, sớm hoàn 
thiện đưa vào vận hành hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai 
Thành phố, đề án thực hiện ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính đối với 
lĩnh vực đất đai. 

Để khắc phục những tồn tại, Hà Nội sẽ rà soát lại điểm, các chỉ tiêu dự kiến 
phấn đấu đạt được trong năm 2022, rà soát những nhiệm vụ từ nay đến cuối 
năm đơn vị cần phải hoàn thành. Tập trung đánh giá những nhiệm vụ có khả 
năng không hoàn thành, ảnh hưởng đến kết quả Chỉ số CCHC, Chỉ số 
SIPAS năm 2022 của Thành phố. 

Đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong đánh giá điều tra xã hội học 
chưa đạt điểm tối đa, bị giảm điểm so với năm 2020 thuộc các Sở, ngành 
chủ trì tham mưu, Tổ công tác đề nghị các cơ quan, đơn vị phân tích và xây 
dựng Kế hoạch khắc phục, cải thiện nâng cao Chỉ số Hà Nội cũng dự kiến 
tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp nâng cao các Chỉ số CCHC đến các 
đối tượng lãnh đạo quản lý. 

Nguồn: https://laodongthudo.vn/day-manh-cai-cach-hanh-chinh-som-trien-
khai-mo-hinh-mot-cua-hien-dai-141412.html 

 

 

 

 



16. Nộp phạt vi phạm giao thông tại… nhà 
Ngồi tại nhà, người dân có thể đóng phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giao thông đường bộ. 

Ngày 10-6, thông tin từ Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP 
HCM (PC08) cho biết hiện nay người dân có thể tra cứu quyết định xử phạt 
và nộp phạt vi phạm hành chính bằng hình thức trực tuyến. 

Theo đó, người vi phạm không cần đến Kho bạc Nhà nước (hoặc bưu điện) 
mà có thể nộp phạt ngay trên các thiết bị như điện thoại thông minh, máy 
tính có kết nối mạng internet, thông qua "Cổng Dịch vụ công quốc gia". Việc 
nộp phạt sẽ được thực hiện nhờ dịch vụ liên kết với các ngân hàng (mà Kho 
bạc Nhà nước uỷ nhiệm thu) trên các thiết bị này. Giấy tờ được hoàn trả tận 
nhà bằng đường bưu điện. 

 

Hiện nay người dân có thể tra cứu quyết định xử phạt và nộp phạt vi phạm 
hành chính trực tuyến. 

Như vậy, hiện nay người vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông có 
thể tiết kiệm được nhiều thời gian đi lại, chờ đợi tại những địa điểm nộp phạt 
so với trước đây. 

Cũng theo đại diện PC08: "Thực hiện đề án cải cách thủ tục hành chính của 
Bộ Công an, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian đi lại cho người 
dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn 
giao thông, PC08 có 9 thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, 4 thuộc công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ và công tác xử lý vi phạm hành chính. 



Riêng việc tra cứu quyết định xử phạt và nộp phạt vi phạm hành chính hiện 
nay, người dân có thể thao tác dễ dàng, nhanh chóng trên môi trường mạng, 
qua "Cổng Dịch vụ công quốc gia". 

Theo đó, người dân có thể tìm hiểu và đọc các hướng dẫn cụ thể trên "Trang 
thông tin điện tử của PC08 tại đường dẫn 
http://csgt.catphcm.bocongan.gov.vn/wps/portal/Home/trang-chu. 

PC08 không gửi tin nhắn "phạt nguội" cho người dân 

Đối với hình thức xử phạt qua hình ảnh, PC08 sẽ gửi phiếu báo xác định 
hành vi vi phạm kèm hình ảnh đến người vi phạm bằng thư gửi bảo đảm 
qua đường bưu điện. 

PC08 đề nghị người dân cảnh giác với các cuộc gọi điện thoại, nhắn tin, gửi 
email liên quan đến vụ việc vi phạm giao thông; tuyệt đối không cung cấp, 
chia sẻ thông tin cá nhân, lai lịch, số CMND/CCCD, số điện thoại, thông tin 
tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng (tên người dùng, mật khẩu đăng nhập, mã 
xác thực giao dịch OTP, địa chỉ email...) cho bất kỳ ai để tránh bị lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản. 

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/nop-phat-vi-pham-giao-thong-tai-nha-
20220610132853503.htm 

 

 


