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1. 88% thủ tục hải quan thực hiện trực tuyến ở mức độ 4 
Theo Tổng cục Hải quan, thời gian qua, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. 
Có 209 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở 
mức độ 4 (đạt tỷ lệ 88%). 

 

Hoạt động tại Cục Hải quan Hà Tĩnh. Ảnh: Khánh Chi. 

Đến nay, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 215 dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3 và mức độ 4, đạt gần 91% tổng số thủ tục hành chính do cơ quan hải 
quan thực hiện, trong đó có 209 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến ở mức độ 4 (đạt tỷ lệ 88%). 

Đồng thời cơ quan hải quan làm việc chi tiết với các đơn vị liên quan để triển 
khai thủ tục đề nghị, gia hạn, tạm dừng việc kiểm tra, giám sát hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên dịch vụ 
công trực tuyến. 

Về số lượng thủ tục, cập nhật từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 15/5/2022, số 
lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 4 được tiếp nhận, giải quyết xấp xỉ 5,516 
triệu hồ sơ. 

Riêng trong tháng 5 (kỳ báo cáo từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2022), số lượng 
hồ sơ trực tuyến mức độ 4 được tiếp nhận và giải quyết là 1,262 triệu hồ sơ. 



Số lượng hồ sơ được thực hiện nhiều nhất là tờ khai hải quan điện tử. 

Nguồn: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/88-thu-tuc-hai-quan-thuc-hien-
truc-tuyen-o-muc-do-4-106810.html 

 

2. Không kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ thu thuế từ 
hoạt động chuyển nhượng bất động sản 
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vừa có Công điện số 08/CĐ-TCT gửi 
Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chỉ đạo 
ngành Thuế nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ khai thuế từ hoạt động 
chuyển nhượng BĐS. 

Theo Công điện, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến 
pháp luật tại bộ phận 1 cửa liên thông theo nguyên tắc “tiền phòng hậu kiểm” và 
đã mang lại hiệu quả tích cực, tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện đúng khi kê 
khai nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển nhượng bất động sản. 

Tuy nhiên, Tổng cục Thuế nhận được phản ánh ở một số địa phương vẫn 
còn có hiện tượng cơ quan thuế trả lại hồ sơ kê khai thuế do nghi ngờ những 
trường hợp này có dấu hiệu kê khai thấp so với giá giao dịch thực tế. 

 

Ảnh minh họa: Minh Nghĩa/TTXVN 



Để đảm bảo đúng nguyên tắc chỉ đạo của Bộ Tài chính “tiền phòng, hậu kiểm”, 
Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố quán triệt đến từng Chi 
cục Thuế, đối với trường hợp nêu trên không thực hiện trả lại hồ sơ, không được 
kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định mà cần thực hiện tính thuế theo 
đúng quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015, Thông tư số 
92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 và chỉ đạo tại công văn số 3849/BTC-TCT 
ngày 28/4/2022 nêu trên của Bộ Tài chính để đảm bảo thời gian theo quy định 
đối với các hồ sơ chuyển nhượng của người nộp thuế. 

Trường hợp phát hiện rủi ro thì chuyển sang thực hiện thanh tra, kiểm tra sau 
theo đúng quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, số thu thuế thu 
nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản năm 2021 đạt 21 nghìn tỷ 
đồng, tăng hơn 4,9 nghìn tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2020. 

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp chống thất 
thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản như có 
các văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị 
chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan có liên quan 
rà soát, ban hành kịp thời Quyết định điều chỉnh bổ sung bảng giá đất cụ thể 
đối với từng vị trí, đảm bảo phù hợp với giá giao dịch thực tế trên thị trường 
và giá bán của chủ đầu tư. 

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế không được gây khó 
khăn, phiền hà cho người nộp thuế trong quá trình xử lý hồ sơ chuyển 
nhượng bất động sản. Đồng thời, quán triệt cán bộ, công chức ngành thuế 
tham gia vào xử lý hồ sơ chuyển nhượng bất động sản thực hiện nghiêm 
túc các quy định về trình tự, thủ tục xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính 
và quy trình làm việc trực tiếp với người nộp thuế theo quy định và có cơ 
chế giám sát cán bộ, công chức trong quá trình tuyên truyền, hướng dẫn 
việc kê khai giá chuyển nhượng bất động sản cho người nộp thuế./. 

Nguồn: https://reatimes.vn/khong-keo-dai-thoi-han-giai-quyet-ho-so-thue-
chuyen-nhuong-20201224000012344.html 

 

3. Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH lý giải tiền hỗ trợ thuê nhà 
trọ chậm đến tay công nhân 
Trong quá trình triển khai gói hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho công nhân, 
nhiều địa phương sợ thêm nhiều thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, một 
bộ phận công nhân muốn chờ 3 tháng nhận 1 lần. 



Đây là những nguyên nhân dẫn đến tiền hỗ trợ thuê nhà trọ chậm đến tay 
công nhân, được Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH chia sẻ tại buổi đối thoại giữa Thủ 
tướng Chính phủ với công nhân diễn ra sáng nay 12.6, tại Bắc Giang. 

 

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH lý giải nguyên nhân gói hỗ trợ tiền thuê nhà trọ 
chậm đến tay công nhân 

Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung, thời gian qua, Bộ LĐ-TB-
XH phối hợp với các bộ, ngành tham mưu nhiều chinh sách hỗ trợ người lao 
động trong và sau dịch Covid-19, đặc biệt là các chính sách chưa từng có 
tiền lệ với tốc độ nhanh nhất, sớm nhất. 

Đến nay, đã có 55 triệu lượt người được thụ hưởng 81.000 tỉ từ các chính 
sách hỗ trợ người lao động ảnh hưởng bởi bị Covid-19, hỗ trợ người lao 
động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

Riêng về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho công nhân, ông Dung cho 
hay, đây là chính sách được triển khai nhanh nhất sớm nhất. Hiện nay có 2 
tỉnh Điện Biên, Lai Châu không có đối tượng, còn 61 tỉnh thành đã tập hợp 
xong, dự kiến có khoảng 3,4 triệu lượt người sẽ được hỗ trợ. 

Đối tượng được hỗ trợ gồm 2 nhóm: nhóm thứ nhất hỗ trợ người lao 
động kiên trì bám trụ sản xuất và nhóm thứ hai là hỗ trợ người lao động quay 
trở lại sản xuất. 



Ông Dung thông tin: "Hiện các địa phương bắt đầu hỗ trợ, tuy nhiên tiền hỗ 
trợ chậm đến tay công nhân có 2 lý do. Nhiều địa phương quá trình tiếp thu 
chính sách rất nhanh, rất gọn, nguyên nhân là nhiều địa phương sợ, thành 
thử thêm thủ tục, niêm yết công khai. Chính sách cho phép nhận theo tháng 
hoặc nhận 1 lần cho 3 tháng. Một bộ phận công nhân muốn để tròn 3 tháng, 
tức là hết tháng 6 mới tiến hành". 

Ngoài 2 nguyên nhân trên, theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, tổng số tiền dự 
kiến là của gói hỗ trợ là 6.600 tỉ, trích từ nguồn tăng thu ngân sách T.Ư. Hiện 
một số địa phương đề nghị T.Ư cho ứng tiền hỗ trợ. 

"Sau khi xin ý kiến Thủ tướng, chiều 11.6, tôi và Bộ trưởng Bộ Tài chính đã 
thống nhất, xin ý kiến Chủ tịch Quốc hội cho phép ứng 70% kinh phí này, để 
tất cả địa phương triểu khai đảm bảo đúng 15.8 là kết thúc chính sách này 
với kết quả tốt nhất”, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH chia sẻ. 

Đánh giá cao chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho công nhân rất khẩn 
trương, tuy nhiên Thủ tướng Chính phủ đánh giá, một số nơi thực hiện chính 
sách chưa triệt để. 

Thủ tướng đề nghị: “Các địa phương cần chủ động triển khai, tiền đã có rồi, 
các thủ tục về mặt tài chính cần làm nhanh. Các địa phương căn cứ vào các 
nghị định, nghị quyết của Chính phủ triển khai sớm, hoàn tất cả các thủ tục 
để anh chị em công nhân không còn băn khoăn lo lắng”. 

Về phía công đoàn, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng liên đoàn lao 
động Việt Nam, cũng đề nghị các cấp công đoàn phối hợp với cơ quan lao 
động sớm hoàn tất các thủ tục để công nhân sớm nhận tiền hỗ trợ của Chính 
phủ. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/bo-truong-bo-ld-tb-xh-ly-giai-tien-ho-tro-thue-
nha-tro-cham-den-tay-cong-nhan-post1467872.html 

 

4. Vì sao công nhân khó "an cư lạc nghiệp"? 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ban ngành địa 
phương cùng vào cuộc để giấc mơ "an cư lạc nghiệp" của nhiều công 
nhân và người lao động sẽ không còn xa vời. 

Nhu cầu về nhà ở xã hội (NƠXH) dành cho công nhân các khu công nghiệp, 
giai đoạn từ nay đến hết năm 2025, cần thêm khoảng 6,7 triệu m2 sàn.  

Mới đây, Nghị quyết 43 của Quốc hội và Nghị quyết 11 của Chính phủ về 
chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh 
tế - xã hội được đưa ra, ngay lập tức thị trường bất động sản cũng nhận 



được cú huých lớn từ chính sách này trong đó những khó khăn trong công 
tác phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân các khu đô thị cũng 
được kỳ vọng sẽ sớm giải quyết. 

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong buổi đối thoại với công nhân diễn ra 
sáng 12/6. Ảnh: Ngọc Thành 

Cái khó của doanh nghiệp 

Tuy nhiên, nhiều bất cập, vướng mắc cũng được nhận diện từ tình hình thực 
tế. Ông Luyện Văn Phương - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hà Nội cho 
biết, quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân vẫn còn hạn 
chế. Mặc dù đã có quy định là 20% quỹ đất tại các dự án nhà ở thương mại 
được dành để phát triển nhà ở xã hội, riêng tại Hà Nội, tỷ lệ này là 25%, 
song hầu như không đạt được yêu cầu.  

Trong khi đó, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP. HCM cũng 
cho rằng, định mức lợi nhuận chỉ 10% của nhà ở xã hội và nhà ở cho công 
nhân hiện không đủ để giải bài toán tài chính cho doanh nghiệp. 

Không những vậy, việc duyệt giá bán nhà ở xã hội, các thủ tục pháp lý liên 
quan đến cấp sổ hồng, vấn đề bồi thường chi phí giải phóng mặt bằng còn 
chậm triển khai, tất cả ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hút doanh nghiệp 
phát triển phân khúc này. 



“Hiện TP. Hồ Chí Minh có hơn 10 tập đoàn và doanh nghiệp bất động sản 
tham gia vào chương trình nhà ở xã hội. Các doanh nghiệp tự bỏ vốn để tạo 
lập quỹ đất và đầu tư phát triển dự án, xuất phát từ tâm huyết và trách nhiệm 
xã hội. Theo thống kê, trên địa bàn thành phố có khoảng 15.000 sản phẩm 
nhà ở xã hội trong giai đoạn 2015 - 2020, đạt tỷ lệ 75%, con số này cao hơn 
tỷ lệ của cả nước, chỉ 41%”, ông Châu chia sẻ. 

 

Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Văn Sinh. Ảnh: Ngọc Thành 

Trong khi đó, theo khảo sát tại Hà Nội, với tổng số 9 Khu công nghiệp trên 
địa bàn, hiện chỉ mới xây dựng được 3 khu nhà ở cho công nhân. Thế 
nhưng, nhu cầu lấp đầy nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân lại chỉ đạt từ 
50-60%. Điều này cũng khiến các chủ đầu tư e ngại khi phát triển loại hình 
này bởi sức mua chưa thực sự tương xứng.  

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam cho biết, các 
doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hiện nay đều mong muốn tham gia 
việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân bởi ngoài trách nhiệm kinh 
doanh, đó còn là trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội. 

Thế nhưng, để thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển loại hình này, cần 
giải quyết các vấn đề về thời gian, thủ tục, nguồn vốn cũng như hoạt động 
phân phối. Bởi trên thực tế, khi phát triển nhà ở xã hội, doanh nghiệp không 



chủ động được về dòng tiền, đối tượng mua nhà ở xã hội, giá bán, đều do 
nhà nước quyết định. Chính vì thế, các thủ tục, quy trình cần được xử lý 
nhanh gọn hơn giúp doanh nghiệp tiếp cận đất đai một cách dễ dàng. 

“Khi có thể tham gia dự án sớm và thời gian thu hồi vốn nhanh, thì việc thu 
hút doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội là điều không khó", ông 
Hà nêu quan điểm.  

Cải cách các thủ tục hành chính 

 

Nhà ở cho công nhân luôn là vấn đề nóng bỏng, bức thiết 

Bàn về giải pháp nhà ở cho công nhân, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn 
Văn Sinh cũng cho biết, Bộ Xây dựng đã sửa đổi và ban hành thông tư 09 
về trình tự lựa chọn chủ đầu tư đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở công nhân cùng 
một loạt chính sách liên quan. Hiện nay, Bộ Xây dựng đã ban hành quy 
định tất cả các dự án nhà ở thương mại đều phải dành 20% quỹ đất, các 
khu công nghiệp là 2% quỹ đất cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. 

Theo thống kê, tính đến hết năm 2021 cả nước hoàn thành 266 dự án bao 
gồm cả nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân. 

Bên cạnh đó, Bộ xác định cải cách các thủ tục hành chính, đơn giản tinh 
gọn, tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội, nhà ở công 
nhân. Đồng thời nghiêm túc thực hiện nghị quyết 11 của Chính phủ, hỗ trợ 
chủ đầu tư vay vốn với lãi suất ưu đãi 2% (quy mô 40.000 tỉ đồng); hỗ 
trợ người lao động, công nhân vay vốn với lãi suất 4,8% (quy mô 15.000 tỉ 
đồng), thời hạn cho vay 25 năm. 

Tại buổi đối thoại với công nhân do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 
chủ trì, diễn ra sáng 12/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ 



ngành liên quan phối hợp với các địa phương đẩy nhanh thủ tục tài 
chính, sớm triển khai để tạo điều kiện tốt nhất cho công nhân sinh hoạt ổn 
định, nâng cao đời sống, cống hiến nhiều nhất cho sự phát triển của đất 
nước, nhất là trong giai đoạn đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. 

Các chuyên gia cũng cho rằng, hiện nhà ở công nhân không chỉ là việc xây 
dựng những tòa nhà cho công nhân mà cần quan tâm đến cả các thiết chế 
công đoàn, sinh hoạt, đời sống của công nhân tại khu nhà ở. 

Thực tế nhiều dự án nhà ở công nhân đến nay xây xong vẫn vắng bóng 
người. Đơn cử như tại khu công nghiệp Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) có đến 
100 nghìn công nhân, nhưng số lượng lao động vào các khu nhà ở chỉ 
khoảng 10 nghìn người, còn lại hơn 90 nghìn công nhân là thuê nhà trọ. 

Ông Trần Đức Lợi - Tổng giám đốc Tập đoàn Sakae Việt Nam cho rằng, cần 
nghiên cứu thí điểm mô hình tại Việt Nam về nhà ở công nhân dựa trên sự 
nghiên cứu những điểm tương đồng với thị trường Singapore.  

Cụ thể, nguyên tắc quy hoạch chính của các khu nhà ở này bao gồm: Khu 
vực phát triển tích hợp với kết nối không đứt đoạn; đô thị đáng sống và dành 
cho người đi bộ; không gian sử dụng hỗn hợp nén và sôi động; bền vững về 
môi trường. 

Nguồn: https://diendandoanhnghiep.vn/vi-sao-cong-nhan-kho-an-cu-lac-
nghiep-224994.html 

 

5. Đồng bộ giải pháp đẩy lùi tín dụng đen ra khỏi đời 
sống người lao động 
Khẳng định của Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam (NHNN) Đào Minh Tú trong trao đổi cùng đại diện người lao động 
tại Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân 
lao động năm 2022 tổ chức vào sáng ngày 12/6. 

Tại chương trình, từ điểm cầu Bình Phước, chị Trần Thị Toan, cán bộ Công 
đoàn cơ sở công ty TNHH New Apparel Far Eastern Việt Nam chia sẻ chị là 
cán bộ công đoàn và đã bị đối tượng cho vay nặng lãi đe dọa, bôi nhọ danh 
dự do công nhân công ty vướng vào tín dụng đen. 

Chị Toan nêu vấn đề, sau dịch COVID-19, rất nhiều công nhân đang gặp 
khó khăn về tài chính, nhưng lại rất khó tiếp cận với các khoản vay cá nhân 
từ ngân hàng nên buộc phải tìm đến tín dụng đen. Tín dụng đen đang hoành 
hành gây hậu quả rất nghiêm trọng ở các tỉnh, thành phố. Đề nghị Chính 



phủ có chương trình, chính sách hỗ trợ tín dụng cho công nhân lao động, để 
công nhân không phải đi vay nặng lãi. 

 

 

Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú (ảnh chụp qua màn hình) trao 
đổi tại chương trình đối thoại 



Bày tỏ sự chia sẻ với những người lao động bị vướng vào tín dụng đen, ảnh 
hưởng nhiều đến đời sống.  Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh 
Tú đồng thời cho biết, tín dụng đen là vấn đề nhức nhối, Đảng và Chính phủ 
luôn tìm mọi cách để đẩy lùi tín dụng đen ra khỏi đời sống xã hội. Chính phủ 
đã chỉ đạo quyết liệt, nhiều biện pháp từ các cơ quan chức năng như NHNN, 
Bộ Công an và cả chính quyền địa phương vào cuộc tích cực, trong thời 
gian qua, đã loại bỏ được rất nhiều tổ chức, cá nhân núp bóng lợi dụng hoạt 
động tín dụng đen dưới mọi hình thức, giảm nhiều câu chuyện đau lòng 
nhưng trên thực tế, tín dụng đen vẫn là một câu chuyện buồn tại nhiều nơi, 
thậm chí có xu hướng tăng lên ở một số địa phương. 

Trong thời gian gần đây, NHNN cùng Bộ Công an đã nghiên cứu nguyên 
nhân vì sao tín dụng đen vẫn còn đất để hoạt động. Theo đó, nguyên nhân 
xuất phát từ hai phía, thứ nhất là do cầu tín dụng, nhu cầu vay vốn của người 
dân nhất là vùng sâu, vùng xa cao. Thứ hai là cung, tín dụng đen vẫn còn 
đất hoành hành bởi có cầu thì ắt có cung. 

NHNN nhận thức phải làm rõ hai vấn đề. Thứ nhất là làm rõ nhu cầu vay chính 
đáng của người dân, khi họ có nhu cầu vay tín dụng ở những món nhỏ, lẻ cho 
sinh hoạt hàng ngày thì cần có nguồn tín dụng chính thức đáp ứng. Phần này 
là thuộc trách nhiệm NHNN cùng các cấp chính quyền triển khai. Thứ hai là 
nhu cầu vay tín dụng nhưng không chính đáng để phục vụ nhu cầu bất chính 
như hoạt động lô đề, cá độ hay những tệ nạn xã hội,… về điều này, rõ ràng 
các cơ quan chức năng phải trấn áp, dẹp bỏ kể cả cầu và cung. 

"Ở góc độ NHNN, chúng tôi thấy có trách nhiệm rất lớn để làm sao người 
dân được tiếp cận nguồn tín dụng chính thức. Để làm được điều đó, ngoài 
giải pháp đã và đang triển khai thực hiện như tiếp tục hoàn thiện hệ thống 
luật pháp để các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại mạnh dạn cho 
vay, không cần điều kiện phức tạp hay những thủ tục để người dân dễ dàng 
tiếp cận với nguồn tín dụng, có thể chỉ vài chục triệu phục vụ nhu cầu thiết 
yếu sinh hoạt hằng ngày như đóng tiền học cho con cái, con cái ốm đau, 
đóng tiền thuê nhà… NHNN cũng chỉ đạo các TCTD đẩy mạnh ứng dụng 
khoa học, công nghệ, phát triển các dịch vụ cho vay, thanh toán trực tuyến, 
gắn với cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục vay vốn. Phát triển 
mạng lưới nhằm gia tăng tiếp cận đến người dân, đáp ứng nhu cầu vay vốn 
chính đáng, hợp pháp của nhân dân", Phó Thống đốc Thường trực Đào 
Minh Tú khẳng định. 

Cũng theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, cách đây 2 tuần, Thủ tướng Chính 
phủ đã chỉ đạo tăng cường tín dụng tài chính vi mô, tạo điều kiện cho người 
yếu thế tiếp cận tín dụng tài chính ngân hàng. Ở phần này tất cả các hệ 
thống ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng có quy mô lớn, tổ chức tín 



dụng hợp tác đang hoạt động tại 57 tỉnh, thành phố và các công ty tài chính 
cũng như 420 chương trình, dự án vi mô tại các tỉnh, thành phố đang hoạt 
động tích cực. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh tín dụng diện này để tăng cường khả 
năng tiếp cận của người dân nói chung, công nhân và nông dân nói riêng. 

Phó Thống đốc cho biết thêm, ngay tại chương trình đối thoại, 2 công ty 
thuộc 2 ngân hàng thương mại lớn: FE CREDIT là công ty tài chính thuộc 
ngân hàng VPBank và Công ty thuộc HD Bank đã cam kết mỗi ngân hàng 
có gói 10.000 tỷ với lãi suất bằng 50% lãi suất thị trường hiện nay để cho 
vay tất cả nhu cầu chính đáng của công nhân. 

 

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an (ảnh chụp qua 
màn hình) trao đổi tại chương trình 

"Để làm được điều này, về phía NHNN sẽ giám sát cho vay để đạt được nhu 
cầu chính đáng của công nhân. NHNN rất mong có sự phối hợp của Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam để cho vay đúng đối tượng, quản lý được 
khoản tiền vay, cho vay đúng mục đích với mức lãi suất bằng 50% lãi suất 
hiện nay", Phó Thống đốc nói. 

Cũng trả lời cho câu hỏi của đại diện người lao động trước nỗi lo liên quan 
đến tín dụng đen, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công 



an cho biết: Liên quan đến tín dụng đen, các đối tượng rất tinh vi, lợi dụng 
và tạo vỏ bọc là các doanh nghiệp có chức năng cho vay tài chính. 

Các đối tượng cho vay không thế chấp, huy động vốn, góp vốn, góp tài sản 
kinh doanh. Các đối tượng hoạt động tín dụng đen thường xuyên có thủ đoạn 
dụ dỗ, lôi kéo công nhân vay tiền trực tiếp, qua App, qua mạng xã hội hoặc 
núp bóng doanh nghiệp với lãi suất cao bất thường. Qua công tác đấu tranh 
của Bộ Công an, có lãi suất lên tới 90-100% mỗi tháng, thậm chí lên tới 700-
1000% mỗi tháng. Trong quá trình đó, tín dụng đen sử dụng nhiều thủ đoạn 
như đe doạ, khủng bố tinh thần, chiếm đoạt tài sản tiền lương trả qua ATM… 

Trong 3 năm qua Bộ Công an đã đấu tranh phát hiện xử lý 2.740 vụ việc với 
gần 5.000 đối tượng, đã khởi tố gần 2.000 vụ với gần 4.000 bị can, trong đó 
có hơn 1.000 vụ cho vay nặng lãi với nhiều bị hại là công nhân. Do đó, tình 
hình tín dụng đen về cơ bản không gây bức xúc ở trong công nhân và xã hội. 

"Để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tín dụng đen, Thủ tướng Chính phủ 
đã có Chỉ thị 12 và chúng tôi sẽ tập trung tổ chức phòng ngừa; tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật, thông tin phương thức, thủ đoạn của tín dụng đen để 
nâng cao ý thức tự giác cho công nhân và người dân. Chúng tôi cũng đã chỉ 
đạo công an các tỉnh, thành phố kiểm tra hành chính các cơ sở, doanh 
nghiệp có liên quan đến hoạt động này. Qua đó, phát hiện tội phạm vi phạm 
pháp luật, xử lý cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng chính sách để hoạt động tín 
dụng đen. 

Chúng tôi cũng rà soát ngành nghề kinh doanh thường bị tín dụng đen lợi 
dụng để núp bóng và siết chặt quản lý, triệt phá các tổ chức này, mở các 
đợt cao điểm trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc để phát hiện, ngăn 
chặn vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen", Thượng tướng Lương 
Tam Quang khẳng định. 

Nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/dong-bo-giai-phap-day-lui-tin-
dung-den-ra-khoi-doi-song-nguoi-lao-dong-41030.html 

 

6. Hồ sơ khai nhận di sản thừa kế cần giấy tờ gì? 
Trong văn bản thỏa thuận phân chia di sản, người được hưởng di sản 
có thể tặng cho toàn bộ hoặc một phần di sản mà mình được hưởng 
cho người thừa kế khác. 

Gia đình bà K.T.N.Y thường trú tại TP. Đà Nẵng. Bố, mẹ của bà đứng tên 
một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, 
tỉnh Đắk Lắk. 



  

Năm 2019, mẹ bà Y chết, không để lại di chúc. Nay gia đình bà yêu cầu công 
chứng thủ tục khai nhận di sản thừa kế để chuyển quyền cho bố bà đứng 
tên Giấy chứng nhận. 

Hồ sơ khai nhận di sản thừa kế gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
Giấy chứng tử của mẹ và ông ngoại bà Yến, giấy khai sinh của mẹ và con 
cái, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của bố mẹ bà Yến, CMND (CCCD) 
của bà ngoại, bố bà và con cái, văn bản từ chối di sản thừa kế của bà ngoại 
và con cái. 

Tuy nhiên, cán bộ công chứng tại xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk 
Lắk yêu cầu gia đình bà bổ sung bản tường trình về quan hệ nhân thân của 
người để lại di sản thừa kế. 

Gia đình bà Y có nộp bản tường trình về quan hệ nhân thân tại UBND 
phường ở TP. Đà Nẵng để xác nhận, nhưng cán bộ tư pháp phường trả lời, 
không có thẩm quyền để xác nhận nội dung đơn (theo Công văn số 
1017/STP-HCTP ngày 7/6/2016 của Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng về việc thực 
hiện các quy định về đăng ký hộ tịch và công tác chứng thực). 
Bà Y hỏi, hồ sơ di sản thừa kế có cần bản tường trình về quan hệ nhân thân 
với người để lại di sản không? Nếu có thì cơ quan nào xác nhận cho gia 
đình bà bản tường trình này? 

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư 
Hà Nội trả lời bà Khiếu Thị Ngọc Yến như sau: 

Điều 57, Điều 58 Luật Công chứng 2014 quy định về hồ sơ công chứng văn 
bản thỏa thuận phân chia di sản, khai nhận di sản thừa kế như sau: 
Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc 
không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì có quyền yêu 
cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản. Trong văn bản thỏa 
thuận phân chia di sản, người được hưởng di sản có thể tặng cho toàn bộ 
hoặc một phần di sản mà mình được hưởng cho người thừa kế khác. 
Người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật hoặc những người cùng 
được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản 
đó có quyền yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản. 
Trường hợp di sản là quyền sử dụng đất hoặc tài sản pháp luật quy định 
phải đăng ký quyền sở hữu thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy 
tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người để lại di 
sản đó. 
Trường hợp thừa kế theo pháp luật, thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng 
phải có giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được 



hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế. Trường hợp thừa kế 
theo di chúc, trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có bản sao di chúc. 
Công chứng viên phải kiểm tra để xác định người để lại di sản đúng là người 
có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và những người yêu cầu công 
chứng đúng là người được hưởng di sản; nếu thấy chưa rõ hoặc có căn cứ 
cho rằng việc để lại di sản và hưởng di sản là không đúng pháp luật thì từ 
chối yêu cầu công chứng hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, 
công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định. 

Tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm niêm yết việc thụ lý công 
chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, khai nhận di sản trước khi thực 
hiện việc công chứng. 

Điều 59 Luật Công chứng quy định việc công chứng văn bản từ chối nhận 
di sản, hồ sơ khi yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản như sau: 
Người thừa kế có thể yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản. Khi 
yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản, người yêu cầu công chứng 
phải xuất trình bản sao di chúc trong trường hợp thừa kế theo di chúc hoặc 
giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công 
chứng theo pháp luật về thừa kế; giấy chứng tử hoặc giấy tờ khác chứng 
minh người để lại di sản đã chết. 

Trường hợp bà K.T.N.Y phản ánh, bố mẹ của bà đứng tên trên Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất tại xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. 
Ngày 31/12/2019, mẹ bà Y chết không để lại di chúc. Nay gia đình bà yêu 
cầu công chứng thủ tục khai nhận di sản thừa kế của mẹ, để chuyển phần 
di sản của mẹ sang cho bố đứng tên, với hồ sơ bao gồm: Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất đứng tên bố, mẹ; Giấy chứng tử của mẹ và ông ngoại; 
Giấy khai sinh của mẹ và các con; Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của 
bố, mẹ; Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân của các con và bà 
ngoại;  Văn bản từ chối di sản thừa kế của các con và bà ngoại. 

Theo luật sư, với các tài liệu có trong hồ sơ nêu trên, công chứng viên đủ 
cơ sở để xác định di sản của người chết để lại là một phần quyền sử dụng 
đất trong quyền sử dụng đất chung vợ chồng; những người yêu cầu công 
chứng là người được hưởng di sản theo pháp luật ở hàng thừa kế thứ nhất; 
vì vậy không cần thiết phải có văn bản tường trình về quan hệ nhân thân có 
xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú như yêu cầu của công chứng viên. 

Phải niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản 
Để xác định di sản là tài sản của người chết để lại, xác định quan hệ nhân 
thân của người để lại di sản được thông qua việc niêm yết việc thụ lý công 



chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản theo 
quy định tại Điều 18 Nghi định số 29/2015/NĐ-CP, như sau: 

Việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai 
nhận di sản phải được niêm yết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết. 
Việc niêm yết do tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tại trụ sở của 
UBND cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản; trường hợp 
không xác định được nơi thường trú cuối cùng thì niêm yết tại nơi tạm trú có 
thời hạn cuối cùng của người đó. 

Trường hợp di sản gồm cả bất động sản và động sản hoặc di sản chỉ gồm 
có bất động sản thì việc niêm yết được thực hiện theo quy định tại Khoản 
này và tại UBND cấp xã nơi có bất động sản. 

Di sản của mẹ bà Y là quyền sử dụng đất (bất động sản) thì việc niêm yết 
được thực hiện tại 2 nơi là: (1) Trụ sở của UBND phường tại TP. Đà Nẵng - 
nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản; (2) Trụ sở UBND xã Ea 
Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk nơi có bất động sản. 

Nội dung niêm yết phải nêu rõ họ, tên của người để lại di sản; họ, tên của 
những người thỏa thuận phân chia hoặc khai nhận di sản thừa kế; quan hệ 
của những người thỏa thuận phân chia hoặc khai nhận di sản thừa kế với 
người để lại di sản thừa kế; danh mục di sản thừa kế. Bản niêm yết phải ghi 
rõ nếu có khiếu nại, tố cáo về việc bỏ sót, giấu giếm người được hưởng di 
sản thừa kế; bỏ sót người thừa kế; di sản thừa kế không thuộc quyền sở 
hữu, quyền sử dụng của người để lại di sản thì khiếu nại, tố cáo đó được 
gửi cho tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc niêm yết. 
UBND cấp xã nơi niêm yết có trách nhiệm xác nhận việc niêm yết và bảo 
quản việc niêm yết trong thời hạn niêm yết 

Sau 15 ngày niêm yết, không có khiếu nại, tố cáo thì tổ chức công chứng 
chứng nhận văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế hoặc khai nhận 
thừa kế. 

Sau khi công chứng văn bản thừa kế, người được hưởng di sản thực hiện 
thủ tục đăng ký quyền tài sản tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 
thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nơi có đất. 
Trường hợp gia đình bà Y có nộp bản tường trình về quan hệ nhân thân của 
người để lại di sản tại UBND phường ở TP. Đà Nẵng để yêu cầu xác nhận, 
công chức tư pháp phường trả lời không có thẩm quyền để xác nhận nội 
dung trong đơn trình bày nêu trên. 

Theo luật sư, công chức tư pháp phường trả lời như vậy là đúng với quy 
định về thẩm quyền chứng thực tại UBND cấp xã. 



Bởi theo quy định tại  Điểm b, Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP 
ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản 
sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch 
(tình trạng còn hiệu lực) thì UBND cấp xã chỉ có thẩm quyền xác nhận chữ 
ký trong các giấy tờ, văn bản, không xác nhận nội dung ghi trong các giấy 
tờ, văn bản; việc trả lời của công chức tư pháp phường phù hợp với hướng 
dẫn tại Công văn số 1017/STP-HCTP ngày 7/6/2016 của Sở Tư pháp TP. 
Đà Nẵng về việc thực hiện các quy định về đăng ký hộ tịch và công tác 
chứng thực trên địa bàn TP. Đà Nẵng./. 

Nguồn: https://bnews.vn/ho-so-khai-nhan-di-san-thua-ke-can-giay-to-
gi/247263.html 

 

7. Luật Giá sửa đổi: Xem xét bỏ quỹ bình ổn giá xăng 
dầu 
Tại dự thảo Luật Giá (sửa đổi), Bộ Tài chính đã bỏ các quy định về lập 
và sử dụng quỹ bình ổn giá, đồng thời danh mục hàng hóa, dịch vụ 
thực hiện bình ổn giá do Chính phủ quy định chi tiết. 

 

Xem xét bỏ quỹ bình ổn giá để giá xăng dầu được vận động hoàn toàn 
theo cơ chế thị trường. Ảnh: PHI HÙNG 



Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Giá (sửa đổi) nhằm 
khắc phục những tồn tại, hạn chế sau hơn chín năm thi hành. 

Theo Bộ Tài chính, Luật giá 2012 đã góp phần kiểm soát lạm phát hàng năm 
theo mục tiêu, ổn định kinh tế vĩ mô; hệ thống giá điện, nước sạch cho sinh 
hoạt, xăng dầu, dịch vụ công từng bước được điều hành theo cơ chế thị 
trường có lộ trình. Đồng thời thu hẹp danh mục hàng hóa do Nhà nước định 
giá đối với một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng, tác động lớn đến kinh tế - 
xã hội… 

Tuy nhiên, thực tiễn sau chín năm thi hành Luật cũng đã phát sinh một số 
tồn tại, hạn chế nhất định. Nội dung một số quy định còn có cách hiểu khác 
nhau, gây khó khăn cho áp dụng thực hiện; một số quy định không còn phù 
hợp với thực tiễn hoặc đã có một số vấn đề mới phát sinh đòi hỏi phải được 
thể chế tại Luật. 

Quy định về hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá 

Theo nội dung dự thảo, hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá là hàng hóa, 
dịch vụ thiết yếu thuộc Danh mục do Chính phủ quy định chi tiết. 

Trong các trường hợp khẩn cấp do thiên tai, dịch bệnh hoặc các trường hợp 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố tình trạng khẩn cấp theo quy định 
của pháp luật về tình trạng khẩn cấp; trên cơ sở đề nghị của các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh, Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, quyết 
định hàng hóa, dịch vụ không thuộc Danh mục để áp dụng trong thời hạn 
nhất định. 

Các biện pháp bình ổn giá cơ bản được kế thừa như Luật hiện hành, tuy 
nhiên Bộ Tài chính có điều chỉnh theo nội dung chính sách bao gồm: 

- Bỏ các quy định về lập và sử dụng quỹ bình ổn giá; hiện nay chỉ tồn tại quỹ 
bình ổn giá xăng dầu, tuy nhiên gắn với quy định về đưa mặt hàng này vào 
diện quản lý theo giá tham chiếu thì đã có thể xem xét bỏ quỹ bình ổn giá để 
giá xăng dầu được vận động hoàn toàn theo cơ chế thị trường và tôn trọng 
các nguyên tắc thị trường. 

- Điều chỉnh biện pháp đăng ký giá gộp vào nội hàm biện pháp kê khai giá; 
theo đó biện pháp kê khai giá sẽ là biện pháp được thực hiện thường xuyên 
nhằm tạo kênh thông tin nắm bắt kịp thời các diễn biến về giá để đề xuất 
chủ trương bình ổn giá trong trường hợp cần thiết. 

- Điều chỉnh biện pháp kiểm tra yếu tố hình thành giá trở thành một bước 
trong việc tổ chức thực hiện bình ổn giá nhằm giúp cơ quan quản lý xác định 
rõ nguyên nhân gây biến động về giá, làm cơ sở cho việc lựa chọn các biện 
pháp bình ổn giá phù hợp với thực tế. 



- Cụ thể hóa rõ hơn biện pháp“áp dụng biện pháp hỗ trợ về giá phù hợp với 
quy định của pháp luật và cam kết quốc tế”. Trong trường hợp áp dụng biện 
pháp định giá hàng hóa, dịch vụ để bình ổn giá thì trường hợp cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền quyết định giá thấp hơn phương án giá đã được rà 
soát, đánh giá theo quy định thì xem xét, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo 
quy định tại Luật ngân sách hoặc có cơ chế hỗ trợ hợp lý, phù hợp với thẩm 
quyền. 

Bổ sung hàng hóa do Nhà nước định giá 

So với quy định hiện hành, dự thảo lần này đã bổ sung hàng hóa, dịch vụ 
quan trọng, thiết yếu, có tính chất độc quyền trong mua bán và không thể 
thay thế vào nhóm hàng hóa do Nhà nước định giá. 

 

Siêu thị, trung tâm thương mại, chợ phải niêm yết hàng hóa theo quy định. 
Ảnh: TU 

Về nguyên tắc hiệp thương giá, dự thảo quy định các đối tượng đề nghị hiệp 
thương phải là doanh nghiệp mua, bán hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh 
mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; Có tính chất độc quyền mua 
hoặc độc quyền bán mà bên mua, bên bán phụ thuộc nhau không thể thay 
thế được; hàng hóa, dịch vụ quan trọng được sản xuất hoặc kinh doanh 
trong điều kiện đặc thù. 

Việc tiếp nhận, tổ chức hiệp thương được thực hiện trên cơ sở tự nguyện 
và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, cả hai bên đều phải có văn bản đề nghị 
hiệp thương. Đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch trong quá trình 
hiệp thương. 



Bổ sung quy định về kê khai, niêm yết giá 

Dự thảo lần này cũng đã bổ sung quy định về kê khai giá, theo đó hàng hóa, 
dịch vụ thực hiện kê khai giá bao gồm hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục 
bình ổn giá; hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quy định khung giá, giá tối đa, 
giá tối thiểu, giá tham chiếu; một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; một số hàng 
hóa, dịch vụ tại địa phương. Chính phủ quy định chi tiết danh mục hàng hóa, 
dịch vụ kê khai giá. 

Cũng theo quy định bổ sung tại dự thảo, các tổ chức, cá nhân phải thực hiện 
niêm yết giá bao gồm: Cơ sở sản xuất, kinh doanh (có quầy giao dịch và 
bán sản phẩm); Siêu thị, trung tâm thương mại, chợ theo quy định của pháp 
luật; Cửa hàng, cửa hiệu, ki-ốt, quầy hàng, nơi giao dịch thực hiện việc bán 
hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các tổ chức, cá nhân khác theo quy định. 

Bốn lý do phải ban hành Luật giá (sửa đổi) 

Một là, khắc phục những tồn tại, hạn chế sau hơn chín năm thi hành Luật 
giá và bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật dân sự kinh tế liên quan 
nhằm củng cố hành lang pháp lý đồng bộ, tạo thuận lợi cho công tác tổ chức 
thực hiện. 

Hai là, để thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước về phát triển kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. 

Ba là, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước, trong đó có cải cách 
thể chế là một nội dung quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu tạo môi 
trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch. 

Bốn là, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần triển khai hiệu 
quả các điều ước, cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Theo Tờ trình Chính phủ của Bộ Tài chính 

Nguồn: https://plo.vn/luat-gia-sua-doi-xem-xet-bo-quy-binh-on-gia-xang-
dau-post684192.html 

 

8. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ bảo đảm chất lượng các 
công trình giao thông 
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát, 
bảo đảm chất lượng các công trình giao thông là mục tiêu trọng tâm, 
xuyên suốt, quan trọng hàng đầu trong quá trình thực hiện dự án. 

Tăng cường trách nhiệm trong giám sát 



Theo Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, Bộ GTVT có trách nhiệm hướng 
dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công 
trình xây dựng áp dụng cho công trình giao thông. Tổ chức kiểm tra định kỳ 
theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của các chủ 
thể tham gia xây dựng công trình và kiểm tra chất lượng công trình khi cần 
thiết. Ban hành, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật cho công tác xây dựng chuyên ngành 
giao thông. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực thuộc kiểm tra công tác 
nghiệm thu đối với các công trình thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ...   

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, để tăng cường trách nhiệm, giảm 
bớt thủ tục, tăng tính chủ động trong việc triển khai thực hiện các dự án, Bộ 
GTVT đã thực hiện phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ cho các chủ đầu tư, ban 
quản lý dự án, đồng thời phân định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn của 
các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng để công tác đầu tư xây 
dựng kết cấu hạ tầng giao thông được thực hiện tốt hơn, bảo đảm tiến độ 
yêu cầu, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật. 

Với nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, các chủ thể tham gia hoạt động xây 
dựng đã nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình, phần lớn các công trình 
hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng trong thời gian qua đều bảo đảm 
chất lượng, phát huy được hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư 
vấn giám sát, nhà thầu thi công chưa thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách 
nhiệm, chưa phối hợp tốt với địa phương để giải quyết các khó khăn, vướng 
mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, mỏ vật liệu. Một số nội dung trong 
hồ sơ dự án, thiết kế xây dựng còn khiếm khuyết dẫn đến phải điều chỉnh, 
bổ sung gây kéo dài thời gian. Một số dự án chậm tiến độ nhưng chưa được 
khắc phục dứt điểm. Công tác sửa chữa khắc phục các khiếm khuyết, các 
hư hỏng cục bộ trong giai đoạn bảo hành chưa được thực hiện kịp thời...   

Những giải pháp lâu dài 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho rằng, để nâng cao chất lượng và siết chặt 
kỷ cương, trách nhiệm, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong 
công tác quản lý đầu tư xây dựng và khắc phục những hạn chế trong thời 
gian qua, Bộ GTVT tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm 
chất lượng và phòng ngừa vi phạm. 

Tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy nhanh 
tiến độ thi công, yêu cầu các đơn vị kiểm soát chặt chẽ chất lượng, đồng 



thời làm việc với các địa phương để giải quyết các vướng mắc về công tác 
giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu… 

Tổ chức họp giao ban kiểm điểm tiến độ hàng tuần/hàng tháng, nghiêm khắc 
kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu của các chủ đầu tư/ban quản lý dự 
án có dự án chậm tiến độ, vi phạm về chất lượng; trường hợp không có 
chuyển biến sẽ không giao dự án mới và xem xét thay thế người đứng đầu. 
Chỉ đạo các cơ quan tham mưu, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng 
cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác chuẩn bị và triển khai dự 
án để kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các 
tồn tại, vi phạm về chất lượng. 

Tập trung thanh tra, kiểm tra các chủ thể để phòng ngừa tiêu cực, tham 
nhũng ngay từ giai đoạn đầu triển khai thực hiện đối với các dự án trọng 
điểm của ngành; các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. 
Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ đối với người đứng đầu; kiểm tra 
trách nhiệm thực hiện các kết luận, kiến nghị, yêu cầu qua thanh tra, kiểm 
tra và các quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Xử lý nghiêm 
các cá nhân, tổ chức có vi phạm về chất lượng... 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, ngành giao thông chủ động rà soát, 
củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của các chủ đầu tư, ban quản 
lý dự án bảo đảm tính chuyên nghiệp, nâng cao năng lực điều hành, hiệu 
lực, hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng, quy định rõ quyền hạn, trách 
nhiệm giữa các bộ phận, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức thực 
hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư và nhiệm 
vụ được Bộ GTVT phân cấp, ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật. 
Trong đó, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu chủ đầu tư, ban quản 
lý dự án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ GTVT về tổ 
chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

Công tác bảo đảm chất lượng được thực hiện đồng bộ, xuyên suốt ngay từ 
giai đoạn chuẩn bị dự án đến giai đoạn thực hiện dự án và kết thúc xây dựng 
đưa công trình vào khai thác sử dụng. Trong đó, chủ đầu tư, ban quản lý dự 
án có trách nhiệm quản lý chặt chẽ, toàn diện mọi hoạt động của các tổ 
chức, cá nhân (tư vấn khảo sát, thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát, 
nhà thầu thi công, tư vấn kiểm định,...) tham gia thực hiện dự án trong từng 
giai đoạn. 

Trong công tác khảo sát, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, sẽ nâng cao 
chất lượng trong việc lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát; giám sát chặt chẽ 
thực hiện khảo sát, phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát, kiểm soát chất 



lượng hồ sơ, nghiệm thu theo đúng quy định. Chấn chỉnh, nâng cao chất 
lượng công tác khảo sát, đặc biệt là công tác khảo sát mỏ vật liệu. 

Thi công tại gói thầu số 8 từ Km69 - Km78 trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La 
Sơn, thuộc địa bàn thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh tư liệu: 

Đỗ Trưởng/TTXVN 

Về hồ sơ thiết kế, người đứng đầu Bộ GTVT cho rằng, cần tiếp tục kiểm 
soát chất lượng hồ sơ thiết kế trước khi trình thẩm định, phê duyệt. Tổ chức 
thẩm định hồ sơ thiết kế theo đúng quy định. Trong đó, nghiên cứu áp dụng 
các giải pháp, công nghệ phù hợp; công tác lập tổng mức đầu tư, dự toán 
xây dựng công trình phải bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với yêu cầu 
kỹ thuật, điều kiện thi công và mặt bằng giá thị trường; chỉ dẫn kỹ thuật phải 
bảo đảm phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng. Thực hiện đấu thầu 
qua mạng đối với toàn bộ các gói thầu xây lắp, tư vấn, phi tư vấn sử dụng 
nguồn vốn trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT. 

Thực hiện nghiêm việc bảo mật thông tin trong đấu thầu; nghiêm cấm các 
hành vi gian lận, cản trở, thông thầu, đưa, nhận, môi giới hối lộ và các hành 
vi bị cấm khác theo quy định pháp luật về đấu thầu. Trong công tác quản lý 
thi công xây dựng công trình, yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện nghiêm 
nghĩa vụ, trách nhiệm của mình được quy định trong nội dung hợp đồng xây 
dựng. 

Tổ chức thi công tuân thủ đúng quy trình thi công, hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn 
kỹ thuật được duyệt; huy động đầy đủ, đúng chủng loại máy móc, thiết bị, 



nhân lực thi công theo hợp đồng đã ký, phù hợp với tiến độ và biện pháp thi 
công được duyệt. Chỉ huy trưởng công trường và các nhân sự của nhà thầu 
phải đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật và 
quy định của hợp đồng. Phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tại hiện 
trường ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện, tuân thủ quy định về lập 
phòng thí nghiệm hiện trường. 

Thực hiện đầy đủ, chính xác, trung thực các thí nghiệm kiểm tra chất lượng 
vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị trước khi xây dựng, lắp đặt vào công trình. 
Yêu cầu tư vấn thiết kế thực hiện nghiêm túc công tác giám sát tác giả theo 
quy định: kịp thời phối hợp để giải quyết các vấn đề liên quan đến điều chỉnh 
thiết kế trong quá trình thi công, không làm ảnh hưởng đến tiến độ công 
trình. Yêu cầu tư vấn giám sát nâng cao tính độc lập, thực hiện đầy đủ quyền 
hạn, trách nhiệm theo quy định của hợp đồng và pháp luật, chịu trách nhiệm 
trước pháp luật và chủ đầu tư về những công việc được giao. 

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình trạng làm việc bình thường của công 
trình; yêu cầu nhà thầu thực hiện nghiêm túc trách nhiệm bảo hành công 
trình; trường hợp có hư hỏng, khiếm khuyết, phải kiểm tra, xác định đúng 
nguyên nhân, kịp thời xử lý bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật của dự án. 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, Bộ GTVT đã giao các cơ quan liên 
quan tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai các nội dung 
nêu trên, chủ động giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền, kịp thời 
tổng hợp những khó khăn, vướng mắc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, 
quyết định. Định kỳ hàng năm, Bộ GTVT tổ chức hội nghị tổng kết rút kinh 
nghiệm để chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phòng ngừa ngăn 
chặn và xử lý kịp thời các tồn tại, vi phạm./. 

Nguồn: https://reatimes.vn/kiem-tra-giam-sat-bao-dam-chat-luong-cong-
trinh-giao-thong-20201224000012349.html 

 

9. Quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước 
cấm vũ khí hóa học 
Bộ Công Thương đang đề nghị xây dựng dự thảo về quản lý hóa chất 
thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển vũ khí hóa học. 

Bộ Công Thương đang đề nghị xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị 
định số 38/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm 
soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy 
vũ khí hóa học (Nghị định 38). 



 

Theo Bộ Công Thương, Nghị định 38 (Công ước Cấm vũ khí hóa học) đã 
đạt được một số kết quả nhất định qua 8 năm thi hành. Bên cạnh các kết 
quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục được chỉnh lý để hoàn 
thiện trong thời gian tới, cụ thể: 

Hóa chất Bảng là hóa chất lưỡng dụng, là những hóa chất cơ bản (đặc biệt 
là hóa chất Bảng 3) không thể thiếu trong ngành công nghiệp hóa chất được 
sử dụng để làm phụ gia trong sản xuất xi măng, sản xuất một số loại mỹ 
phẩm, sản xuất linh kiện điện tử, sản xuất các loại keo dán, dung dịch làm 
mát. Tính lưỡng dụng của các loại hóa chất Bảng đang đặt ra những khó 
khăn nhất định trong công tác quản lý sao cho vừa phát triển kinh tế, xã hội, 
vừa quản lý theo đúng mục đích của Công ước Cấm vũ khí hóa học. 

Do đó, các quy định về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước 
Cấm vũ khí hóa học cần hoàn thiện để phù hợp với các quy định của Luật 
Hóa chất và phù hợp với Công ước. 

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, rà soát các quy định về xuất nhập khẩu hóa 
chất Bảng để chỉnh lý cho phù hợp hơn nhằm giảm bớt sự chênh lệch về số 
liệu xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các quốc gia trong việc cung cấp thông 
tin cho Tổ chức Cấm vũ khí hóa học. 

Nghị định số 38/2014/NĐ-CP quy định quản lý hoạt động kinh doanh hóa 
chất Bảng thông qua chế độ báo cáo chưa thực sự mang lại hiệu quả. Thực 
tế, hoạt động kinh doanh hóa chất Bảng, chủ yếu là hóa chất Bảng 3 hiện 
đang diễn ra tràn lan, thiếu kiểm soát, dẫn đến các hệ lụy về an ninh, an 
toàn hóa chất, không thể kiểm soát việc "chuyển giao nội địa" hóa chất Bảng 



đến "người sử dụng cuối cùng" (end-user). Cần nghiên cứu, rà soát để sửa 
đổi, bổ sung các quy định về kinh doanh hóa chất Bảng theo hướng có điều 
kiện kinh doanh nhằm đưa các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động này đi 
vào nền nếp, đồng thời giúp cơ quan có thẩm quyền quản lý chặt chẽ hơn, 
hiệu quả hơn. 

Với các lý do nêu trên, việc xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 
số 38/2014/NĐ-CP là cần thiết nhằm khắc phục một số hạn chế, tồn tại cả 
về mặt pháp lý và thực tiễn, giúp công tác quản lý nhà nước về các hóa chất 
thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm vũ khí hóa học ngày càng hiệu 
quả, giúp Việt Nam tuân thủ và thực thi trách nhiệm của mình trong thực 
hiện Công ước Cấm vũ khí hóa học. 

Dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về sản xuất hóa chất Bảng: 
Cụ thể, quy định về an toàn trong sản xuất hóa chất Bảng theo hướng các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất Bảng phải đáp ứng các yêu cầu trong 
sản xuất, kinh doanh theo Luật Hóa chất và phù hợp với các văn bản quy 
phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn Luật Hóa chất như xây dựng 
Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; phân loại, ghi 
nhãn và phiếu an toàn hóa chất; phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc; 
huấn luyện an toàn hóa chất; san chiết, đóng gói hóa chất Bảng; cung cấp 
thông tin và lưu trữ các thông tin hóa chất; vận chuyển hóa chất Bảng. 

Quy định về điều kiện sản xuất hóa chất Bảng, gồm các điều kiện bảo đảm 
tương ứng như các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất tại Luật Hóa chất 
và điều kiện đặc thù về quy mô, mục đích sản xuất, kinh doanh hóa chất 
Bảng theo quy định của Công ước Cấm vũ khí hóa học. 

Quy định bổ sung các điều kiện đặc thù cho hóa chất Bảng được quy định 
căn cứ trên các yêu cầu khai báo đối với từng cơ sở hóa chất theo các phần 
VI, VII, VIII của Phụ lục kiểm chứng của Công ước Cấm vũ khí hóa học. 
Nhóm điều kiện này mang tính chất đặc thù nhằm thể hiện rõ việc sản xuất, 
kinh doanh hóa chất Bảng theo đúng các mục đích không bị Công ước cấm 
với công suất và danh mục hóa chất được phép. 

Nghiên cứu bổ sung các quy định về đánh giá điều kiện thực tế cơ sở sản 
xuất hóa chất Bảng. Sau khi được cấp giấy phép, tổ chức, cá nhân phải duy 
trì điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất Bảng và là đối tượng chịu sự 
kiểm tra đánh giá duy trì điều kiện được thực hiện định kỳ 36 tháng một lần. 

Quy định cơ quan có thẩm quyền cấp phép là cơ quan cấp, cấp lại, thu hồi 
giấy phép sản xuất hóa chất Bảng căn cứ trên hồ sơ do tổ chức, cá nhân đề 
nghị cấp phép nộp. 



Đối với xuất nhập khẩu hóa chất Bảng: Dự thảo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung 
các quy định nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo điều kiện thông 
thoáng cho hoạt động xuất nhập khẩu hóa chất Bảng đã được cấp Giấy 
phép xuất nhập khẩu sẽ không phải khai báo nhập khẩu hóa chất và việc 
cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng sẽ được thực hiện thông 
qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

Nguồn: https://congthuong.vn/quan-ly-hoa-chat-thuoc-dien-kiem-soat-cua-
cong-uoc-cam-vu-khi-hoa-hoc-180155.html 

 

10. Thủ tục thành lập công ty chứng khoán năm 2022 
Chứng khoán là một trong những lĩnh vực đầu tư hấp dẫn trên thị 
trường hiện nay. Chính vì vậy mà số lượng công ty chứng khoán được 
thành lập ngày càng nhiều. Vậy trình tự, thủ tục để thành lập công ty 
chứng khoán như thế nào? Mời quý thành viên cùng tham khảo nội 
dung dưới đây: 

Điều kiện để thành lập công ty chứng khoán 

Theo Điều 74 Luật Chứng khoán 2019 quy định về điều kiện cấp Giấy phép 
thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán, 
gồm có: 

Điều kiện về cơ sở vật chất bao gồm: 

 



- Có trụ sở làm việc bảo đảm cho hoạt động kinh doanh chứng khoán; 

- Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị, thiết bị văn phòng, hệ thống công 
nghệ phù hợp với quy trình nghiệp vụ về hoạt động kinh doanh chứng khoán. 

Điều kiện về vốn: 

Việc góp vốn điều lệ vào công ty chứng khoán phải bằng Đồng Việt Nam; 
vốn điều lệ tối thiểu cho từng nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán 
tại Việt Nam theo quy định của Chính phủ như sau: 

- Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng Việt Nam; 

- Tự doanh chứng khoán: 50 tỷ đồng Việt Nam; 

- Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng Việt Nam; 

- Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng Việt Nam. 

Trường hợp doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép cho nhiều nghiệp vụ kinh 
doanh, vốn pháp định là tổng số vốn pháp định tương ứng với từng nghiệp 
vụ đề nghị cấp phép. 

Điều kiện về nhân sự: 

- Có Tổng giám đốc (Giám đốc), tối thiểu 03 nhân viên có chứng chỉ hành 
nghề chứng khoán phù hợp cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đề 
nghị cấp phép và tối thiểu 01 nhân viên kiểm soát tuân thủ. Tổng giám đốc 
(Giám đốc) phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây: 

- Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp 
hành án phạt tù hoặc bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của 
pháp luật; 

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận nghiệp vụ của các tổ 
chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc tại 
bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong các doanh nghiệp khác; 

- Có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc chứng chỉ hành nghề 
quản lý quỹ; 

- Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị 
trường chứng khoán trong thời hạn 06 tháng gần nhất tính đến thời điểm 
nộp hồ sơ. 

Trường hợp có Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ thì 
phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định trên (trừ chứng chỉ hành nghề 
phân tích tài chính) và có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với 
nghiệp vụ phụ trách. 

Điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn, bao gồm: 



- Cổ đông, thành viên góp vốn là cá nhân không thuộc các trường hợp không 
được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định 
của Luật Doanh nghiệp; 

- Cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức phải có tư cách pháp nhân và đang 
hoạt động hợp pháp; hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền trước 
năm đề nghị cấp giấy phép; báo cáo tài chính năm gần nhất phải được kiểm 
toán với ý kiến chấp nhận toàn phần; 

Lưu ý: Cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 
01 công ty chứng khoán và người có liên quan của cổ đông, thành viên góp 
vốn đó (nếu có) không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của 01 công ty chứng 
khoán khác; 

- Cổ đông, thành viên góp vốn là nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều 
kiện quy định tại Điều 77 của Luật Chứng khoán. 

Điều kiện cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn, gồm: 

- Có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn là tổ chức. 

Trường hợp công ty chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu phải là doanh nghiệp bảo hiểm 
hoặc ngân hàng thương mại hoặc tổ chức nước ngoài đáp ứng quy định tại 
khoản 2 Điều 77 của Luật Chứng khoán; 

- Tổng tỷ lệ vốn góp của các tổ chức tối thiểu là 65% vốn điều lệ, trong đó 
các tổ chức là doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại sở hữu tối 
thiểu là 30% vốn điều lệ. 

Có dự thảo điều lệ phù hợp với quy định. 

Thủ tục thành lập công ty chứng khoán 

Để thành lập công ty chứng khoán, nhà đầu tư (NĐT) cần thực hiện theo 
các bước dưới đây: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ 

Trước khi thành lập công ty chứng khoán, nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ 
gồm có: 

Theo Điều 176 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị cấp 
Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán gồm các giấy 
tờ: 

- Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng 
khoán (mẫu số 64 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này). 



- Biên bản thỏa thuận thành lập công ty của các cổ đông, thành viên dự kiến 
góp vốn hoặc quyết định của chủ sở hữu công ty, trong đó nêu rõ: tên công 
ty (tên đầy đủ, tên giao dịch bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tên viết tắt); địa chỉ 
trụ sở chính; nghiệp vụ kinh doanh; vốn điều lệ; cơ cấu sở hữu; việc thông 
qua dự thảo Điều lệ công ty; người đại diện theo pháp luật đồng thời là người 
đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập công ty. 

- Hợp đồng thuê trụ sở, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu trụ sở, quyền sử 
dụng trụ sở; thuyết minh cơ sở vật chất (Mẫu số 65 Phụ lục ban hành kèm 
theo Nghị định này). 

- Xác nhận của ngân hàng về mức vốn pháp định gửi tại tài khoản phong 
toả mở tại ngân hàng. 

- Danh sách nhân sự, bản thông tin cá nhân (Mẫu số 66, Mẫu số 67 Phụ lục 
ban hành kèm theo Nghị định này) kèm theo lý lịch tư pháp của thành viên 
Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám 
đốc (Giám đốc) được cấp không quá 06 tháng tính tới ngày nộp hồ sơ. 

- Danh sách cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập (Mẫu số 68 Phụ lục 
ban hành kèm theo Nghị định này) kèm theo: (i) bản thông tin cá nhân theo 
Mẫu số 67 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; (ii) lý lịch tư pháp 
được cấp không quá 06 tháng tính tới ngày nộp hồ sơ của cổ đông sáng lập, 
thành viên là cá nhân góp trên 5% vốn điều lệ (Đối với cá nhân); và/hoặc (iii) 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương; Điều lệ 
công ty; (iv) quyết định của cấp có thẩm quyền theo Điều lệ công ty về việc 
góp vốn thành lập và cử người đại diện theo ủy quyền; bản thông tin cá nhân 
của người đại diện theo ủy quyền theo Mẫu số 67 Phụ lục ban hành kèm 
theo Nghị định này; (v) báo cáo tài chính 02 năm liền trước năm đề nghị cấp 
phép đã được kiểm toán của tổ chức tham gia góp vốn. Tổ chức góp vốn là 
công ty mẹ phải bổ sung báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán; (vi) 
văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ngân hàng 
thương mại, của Bộ Tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm về việc góp 
vốn thành lập (nếu có); và (vii) Văn bản cam kết của tổ chức, cá nhân về 
việc đáp ứng quy định: 

+ Cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 
công ty chứng khoán và người có liên quan của cổ đông, thành viên góp vốn 
đó (nếu có) không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán 
khác; 

+ Cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 
công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và người có liên quan của cổ đông, 



thành viên góp vốn đó (nếu có) không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của 01 
công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán khác. 

- Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành quy trình nghiệp vụ, quy trình 
kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro. 

- Dự thảo Điều lệ công ty. 

Bước 2: Nộp hồ sơ 

NĐT gửi hồ sơ đề nghị cấp phép thành lập công ty chứng khoán (có thể gửi 
trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) tới bộ phận một cửa của Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước (UBCKNN). 

Lưu ý: 

- Nếu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đã nộp cho UBCKNN trước đó thì phải có chữ 
ký của những người đã ký trong hồ sơ; 

- UBCKNN có quyền đề nghị người đại diện cổ đông, thành viên sáng lập 
hoặc người dự kiến làm Giám đốc (Tổng Giám đốc) giải trình trực tiếp hoặc 
bằng văn bản trong trường hợp cần làm rõ một hoặc một số vấn đề trong hồ 
sơ. 

Bước 3: Kiểm tra hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, UBCKNN sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu phát 
hiện thấy hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ hoặc còn vấn đề chưa rõ, Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước sẽ gửi yêu cầu bằng văn bản yêu cầu bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày UBCKNN có yêu cầu, các cổ đông, thành 
viên sáng lập thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán phải hoàn thiện bộ 
hồ sơ. Sau thời hạn này, nếu hồ sơ không được bổ sung và hoàn thiện đầy 
đủ thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền từ chối cấp giấy phép thành 
lập và hoạt động. 

Bước 4: Hoàn tất cơ sở vật chất, phong tỏa vốn góp 

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, 
UBCKNN sẽ có văn bản đề nghị hoàn tất các điều kiện cơ sở vật chất, phong 
tỏa vốn góp. 

Cổ đông, thành viên góp vốn được trích phần vốn góp để đầu tư cơ sở vật 
chất, phần vốn góp còn lại phải được phong tỏa trên tài khoản của ngân 
hàng thương mại theo chỉ định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sau khi 
được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, phần vốn này sẽ được giải tỏa, 
chuyển vào tài khoản của công ty. 



Lưu ý: 

UBCKNN có quyền từ chối cấp phép nếu sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày 
nhận được thông báo của UVCKNN mà các cổ đông, thành viên góp vốn 
không hoàn thiện cơ sở vật chất, không phong tỏa đủ vốn điều lệ và không 
bổ sung đầy đủ nhân sự. 

Bước 5: Cấp giấy phép thành lập và hoạt động 

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được giấy xác nhận phong tỏa vốn, 
biên bản kiểm tra cơ sở vật chất và các tài liệu hợp lệ khác, UBCKNN tiến 
hành cấp giấy phép thành lập và hoạt động. 

Trường hợp từ chối thành lập công ty chứng khoán UBCKNN phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Công ty chứng khoán được thực hiện hoạt động kinh doanh nào? 

Theo Điều 72 Luật Chứng khoán 2019 quy định công ty chứng khoán được 
thực hiện một, một số hoặc toàn bộ nghiệp vụ kinh doanh sau đây: 

- Môi giới chứng khoán: là việc làm trung gian thực hiện mua, bán chứng 
khoán cho khách hàng như nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng 
khoán của nhà đầu tư cá nhân; thực hiện phân phối hoặc làm đại lý phân 
phối chứng khoán; cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến; cung 
cấp hoặc phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách 
hàng vay tiền mua chứng khoán,…; 

- Tự doanh chứng khoán: là việc công ty chứng khoán mua, bán chứng 
khoán cho chính mình. Thực hiện giao dịch chứng khoán trên tài khoản tự 
doanh chứng khoán và được đầu tư, góp vốn, phát hành, chào bán các sản 
phẩm tài chính.; 

- Bảo lãnh phát hành chứng khoán: là việc cam kết với tổ chức phát hành 
nhận mua một phần hoặc toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành để 
bán lại hoặc mua số chứng khoán còn lại chưa được phân phối hết hoặc cố 
gắng tối đa để phân phối số chứng khoán cần phát hành của tổ chức phát 
hành; 

- Tư vấn đầu tư chứng khoán: Là việc cung cấp cho khách hàng kết quả 
phân tích, báo cáo phân tích và đưa ra khuyến nghị liên quan đến việc mua, 
bán, nắm giữ chứng khoán. 

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-chung-
khoan-nam-2022-135094.html 

 

 



11. Hải Phòng thí điểm mỗi tuần 2 ngày chỉ tiếp nhận 
hồ sơ hành chính trực tuyến 
Ngay trong năm nay, Hải Phòng sẽ thí điểm mỗi tuần có 2 ngày các cơ 
quan nhà nước trên địa bàn chỉ tiếp nhận hồ sơ nộp qua dịch vụ công 
trực tuyến mức 3, 4. Dự kiến, việc này sẽ bắt đầu được triển khai từ 
tháng 9. 

 

Kèm theo kế hoạch đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, UBND 
thành phố Hải Phòng còn ban hành Danh mục các thủ tục hành chính thí 

điểm thực hiện bằng hình thức chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến. 



Kế hoạch đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ 
trực tuyến, giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn trong cơ quan nhà nước thành phố Hải 
Phòng đã được lãnh đạo UBND thành phố ký ban hành mới đây. 

Kế hoạch nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng 
đầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn; nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong công tác giải 
quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh việc thực hiện giải quyết thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử, tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch, giảm tiêu 
cực, phiền hà, thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp khi giải 
quyết thủ tục hành chính. 

 

Giải pháp thí điểm 2 ngày/tuần ưu tiên cung cấp dịch vụ công trực tuyến sẽ 
được các cơ quan, địa phương tại Hải Phòng thực hiện từ tháng 9/2022 

(Ảnh minh họa) 

Đồng thời, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ 
chức xã hội trong triển khai và giám sát quá trình thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. 

Các chỉ tiêu cần đạt được, gồm có: 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện 
được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 4; 80% dịch vụ vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến; và tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 
trên tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và trực tuyến đạt tối thiểu 60%. 



Tại kế hoạch mới ban hành, UBND thành phố Hải Phòng cũng nêu rõ yêu 
cầu: Các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến thực hiện tuyên 
truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến; bố trí 
nguồn lực hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến. 

Để đạt được các mục tiêu, yêu cầu đã đề ra, UBND thành phố Hải Phòng 
xác định 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được tập trung triển khai, đó là: Đẩy 
mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến; giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ được 
tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; và giải pháp giảm tỷ 
lệ hồ sơ quá hạn. 

Đáng chú ý, các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện trên địa bàn Hải 
Phòng cũng được yêu cầu phải công bố, áp dụng danh mục thủ tục hành 
chính thí điểm thực hiện bằng hình thức chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến; thực 
hiện thí điểm ít nhất 2 ngày/tuần ưu tiên tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại cơ 
quan, đơn vị. 

Trao đổi thêm với ICTnews về giải pháp thí điểm mỗi tuần có ít nhất 2 ngày 
ưu tiên tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, đại diện phòng CNTT của Sở TT&TT Hải 
Phòng cho biết, thành phố chưa áp dụng ngay bởi kế hoạch mới được ban 
hành, cần có thời gian để các cơ quan, đơn vị chuẩn bị. 

Các cơ quan, địa phương trên địa bàn Hải Phòng sẽ tự chọn 2 ngày trong 
tuần phù hợp với đặc điểm, đặc thù của đơn vị mình để áp dụng việc ưu tiên 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 

Theo kế hoạch, thời gian từ nay đến hết tháng 8, các sở, ban, ngành và 
UBND các quận/huyện, xã/phường/thị trấn sẽ tuyên truyền đến người dân 
về 2 ngày thí điểm ưu tiên tiếp nhận hồ sơ trực tuyến. “Việc này nhằm đảm 
bảo cho các cơ quan, địa phương và cả người dân, doanh nghiệp đều nắm 
được thông tin, thuận tiện cho bước triển khai thí điểm”, đại diện phòng 
CNTT, Sở TT&TT Hải Phòng chia sẻ. 

Thông báo về 2 ngày trong tuần chỉ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến, 
không tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tiếp cũng sẽ được các cơ quan, địa 
phương niêm yết tại bộ phận 1 cửa. Dự kiến, giải pháp này sẽ được các cơ 
quan, địa phương triển khai từ tháng 9. 

Cũng theo đại diện phòng CNTT, Sở TT&TT Hải Phòng, ngay cả khi đã áp 
dụng thí điểm 2 ngày trong tuần ưu tiên cung cấp dịch vụ công trực tuyến, 
trường hợp vẫn có người dân và doanh nghiệp mang hồ sơ giấy đến thực 
hiện thủ tục hành chính trực tiếp, Sở TT&TT đề nghị bộ phận một cửa của 
các cơ quan bố trí nhân sự hỗ trợ người dân, doanh nghiệp cập nhật hồ sơ 
giấy, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 



Theo thống kê, hiện nay Hải Phòng có hơn 1.200 thủ tục hành chính đang 
được cung cấp theo hình thức dịch vụ công mức 3 và 4. Trong đó, dịch vụ 
công trực tuyến mức 4 chiếm khoảng 75%, với trên 900 dịch vụ. 

Nguồn: https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/hai-phong-thi-diem-
moi-tuan-2-ngay-chi-tiep-nhan-ho-so-hanh-chinh-truc-tuyen-413104.html 

 

12. Bản án ngâm 2 năm: Huyện thừa nhận chậm, đang 
giải quyết cấp sổ đỏ cho dân 
Liên quan đến vụ UBND huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) "ngâm" bản 
án phúc thẩm gần 2 năm mới chịu thi hành án, huyện này thừa nhận 
việc giải quyết vừa qua còn chậm. 

 

Ông L.T.H. (trái) đến UBND thị trấn Phước Long, huyện Phước Long (tỉnh 
Bạc Liêu) gửi yêu cầu giải quyết cấp sổ đỏ (Ảnh: NNCC). 

Sau phản ánh của báo Dân trí về việc UBND huyện Phước Long, tỉnh Bạc 
Liêu sau khi thua kiện người dân, đã "ngâm" bản án phúc thẩm gần 2 năm 
mới chịu thi hành án. Đến ngày 10/6, ông Trần Văn Liêm, Phó Chủ tịch 
UBND huyện Phước Long đã thông tin với PV Dân trí về lý do chậm trễ. 

Theo đó, từ khi nhận được bản phúc thẩm ngày 26/8/2020 của Tòa án nhân 
dân cấp cao tại TPHCM vào tháng 11/2020, huyện này đã chỉ đạo các cơ 
quan chức năng thực hiện các trình tự thủ tục để thực hiện việc cấp Giấy 



chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi là sổ đỏ) cho ông L.T.H. theo quy định 
của pháp luật về đất đai. 

Tuy nhiên, huyện Phước Long cho rằng, trong quá trình thực hiện, phía ông 
N.V.V. (người bị tòa tuyên hủy một phần sổ đỏ, đất tranh chấp với ông H.) 
không hợp tác giao nộp sổ đỏ. Bên cạnh đó, do phải thực hiện các thủ tục 
hành chính qua các cơ quan như UBND thị trấn, Chi nhánh văn phòng đăng 
ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường nên đã ảnh hưởng đến thời gian 
cấp sổ đỏ cho ông H. 

"Cơ quan chức năng tham mưu cho UBND huyện có thông báo về việc hủy 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản án phúc thẩm cũng còn chậm", 
lãnh đạo UBND Phước Long thừa nhận. 

Theo ông Trần Văn Liêm, hiện nay huyện đang tiến hành các thủ tục cần thiết 
để xem xét thực hiện việc cấp sổ đỏ cho ông L.T.H. theo bản án phúc thẩm. 

 

Phần đất liên quan đến vụ kiện của ông L.T.H. với UBND huyện Phước 
Long (Ảnh: Người đại diện ông H. cung cấp). 

Trong khi đó, người nhà ông L.T.H. cho biết, ông H. đã có yêu cầu giải quyết 
cấp lần đầu sổ đỏ đến UBND thị trấn Phước Long, huyện Phước Long. Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị trấn đã tiếp nhận và thời hạn 
giải quyết hồ sơ theo quy định là 15 ngày. 



"Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 20/6/2022 tại Bộ phận 
một cửa của UBND thị trấn Phước Long", giấy tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị trấn Phước Long nêu rõ. 

Như Dân trí đã phản ánh, ngày 6/5/2019, ông L.T.H. (ngụ huyện Phước 
Long, tỉnh Bạc Liêu) có đơn khởi kiện UBND huyện Phước Long, tỉnh Bạc 
Liêu, yêu cầu tòa hủy một phần Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi là 
sổ đỏ) của ông N.V.V. (ngụ cùng địa phương) đối với phần đất tranh chấp 
diện tích hơn 1.900m2, để ông H. được cấp lại sổ đỏ theo đúng quy định. 

Ngày 26/8/2020, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TPHCM có bản án phúc thẩm, 
tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông H.; hủy một phần sổ 
đỏ do UBND huyện Hồng Dân (nay là huyện Phước Long) cấp năm 1996 
cho ông V. 

Ngoài ra, tòa phúc thẩm còn "buộc UBND huyện Phước Long thực hiện 
nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật đất đai về việc cấp sổ đỏ cho 
ông H". 

Tuy nhiên, đến nay UBND huyện Phước Long chỉ mới có thông báo (ngày 
23/5/2022, sau gần 2 năm bản án phúc thẩm có hiệu lực) cho biết đã hủy 
một phần sổ đỏ với diện tích hơn 1.900m2 do UBND huyện Hồng Dân (nay 
là huyện Phước Long) cấp năm 1996 cho ông N.V.V. 

Còn phần tòa phúc thẩm "buộc UBND huyện Phước Long thực hiện nhiệm 
vụ, công vụ theo quy định của pháp luật đất đai về việc cấp sổ đỏ cho ông 
L.T.H." thì huyện Phước Long vẫn chưa thực hiện. 

Nguồn: https://dantri.com.vn/ban-doc/ban-an-ngam-2-nam-huyen-thua-
nhan-cham-dang-giai-quyet-cap-so-do-cho-dan-20220607214743733.htm 

 

13. Hà Nội yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông khi thi 
công đường gom Đại lộ Thăng Long 
Sở Giao thông vận tải Hà Nội yêu cầu gia hạn giấy phép thi công; đồng 
thời tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình 
thi công dự án đầu tư mở rộng tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long 
đoạn từ cầu vượt Phú Đô đến nút giao đường Lê Trọng Tấn. 

Theo đó, để đảm bảo an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải Hà Nội yêu 
cầu Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thái Sơn và đơn vị thi công thực 
hiện đầy đủ các biện pháp rào chắn đảm bảo an toàn giao thông, biển báo 
chỉ dẫn, biển báo cảnh báo, đèn quay báo hiệu… theo các nội dung quy định 
trong giấy phép thi công để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương 
tiện tham gia giao thông. 



 

Hà Nội yêu cầu gia hạn giấy phép thi công và bảo đảm an toàn giao 
thông tại Đại lộ Thăng Long. Ảnh minh họa: TTXVN 

Đáng chú ý, phải bố trí lực lượng phối hợp với cảnh sát giao thông, thanh 
tra giao thông để hướng dẫn phân luồng giao thông, đặc biệt tại các lối ra, 
vào từ đường cao tốc ra đường gom, tại các cổng hầm chui dân sinh. 

Trước đó, để mở rộng đường gom thêm 2 làn xe, xây cầu vượt chống ùn 
tắc, cải tạo hệ thống thoát nước, từ năm 2021 Sở Giao thông vận tải Hà Nội 
đã cho phép một đơn vị doanh nghiệp tư nhân đang có một số dự án nằm 
ven Đại lộ Thăng Long đoạn qua huyện Hoài Đức được lập hàng rào để thi 
công dự án đoạn từ cầu vượt Phú Đô (Nam Từ Liêm) đến nút giao Lê Trọng 
Tấn (Hoài Đức), dài 7,5km. 

Cũng theo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, hiện nay giấy phép thi công số 516 
ngày 23-11-2021 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp cho Công ty Cổ 
phần Đầu tư xây dựng Thái Sơn đã hết hạn từ ngày 22-5-2022. 

Sở Giao thông vận tải Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư dự án khẩn trương nộp 
hồ sơ gia hạn giấy phép thi công để được tiếp tục thi công. Trong thời gian 
gia hạn giấy phép thi công, yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công và hoàn 
thiện công tác đảm bảo an toàn giao thông theo quy định. 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/ha-noi-yeu-cau-bao-dam-an-
toan-giao-thong-khi-thi-cong-duong-gom-dai-lo-thang-long-697050 



14. 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. 

 

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

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. 

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 

 

 


