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1. Hôm nay là ngày cuối cùng được giảm 50% lệ phí 
cấp Căn cước công dân 
Hôm nay (30.6) là ngày cuối cùng người dân được hưởng chính sách 
giảm phí, lệ phí như: Căn cước công dân và nhiều loại phí khác.  

Thông tư 120/2021/TT-BTC đã cho phép giảm 37 loại phí, lệ phí từ ngày 
1.1.2022 đến hết ngày 30.6.2022. 

Các khoản phí, lệ phí được nêu trong Thông tư 120 được giảm từ 10% - 
50% so với mức thu quy định. Lệ phí cấp Căn cước công dân gắn chip được 
giảm 50%; lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh được 
giảm 20%... trong 6 tháng đầu năm 2022.  

Từ 1.7.2022, các khoản phí, lệ phí đã được giảm theo Thông tư 120 sẽ trở 
lại mức thu theo quy định trước đây, gồm:  

- Lệ phí cấp, đổi giấy chứng nhận hành nghề và giám sát hoạt động chứng 
khoán; 

- Lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu lao động; 

- Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển 
giao quyền sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ... 

- Lệ phí cấp căn cước công dân; 

- Phí trong lĩnh vực y tế; 

- Phí sử dụng đường bộ với xe kinh doanh vận tải khách, xe khách công 
cộng, xe tập lái, xe sát hạch. 

- Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, xuất cảnh, tem AB; Lệ phí cấp giấy 
phép quản lý pháo, vật liệu nổ... 

Nguồn: https://laodong.vn/ban-doc/hom-nay-la-ngay-cuoi-cung-duoc-giam-
50-le-phi-cap-can-cuoc-cong-dan-1062361.ldo 

 

2. Đầu tư vào khu công nghiệp được “cởi trói” 
Việc Chính phủ quyết định giảm thủ tục pháp lý thành lập khu công 
nghiệp khiến các nhà đầu tư cũng như các địa phương được “cởi trói”. 

Dồn dập đầu tư và quy hoạch 

SLP (SEA Logistic Partners) - đơn vị vận hành và phát triển hạ tầng công 
nghiệp và kho vận vừa khởi công Dự án nhà kho SLP Park Nam Sơn Hạp 
Lĩnh tại Bắc Ninh. Với tổng diện tích cho thuê hơn 90.000 m2, đây là dự án 
cơ sở hậu cần hiện đại thứ hai của SLP tại tỉnh này, dự kiến hoàn thành vào 



quý II/2023. Sau khi hoàn thành, Dự án sẽ cung ứng ra thị trường cho thuê 
nhà kho ở phân khúc hạng A với đầy đủ các tiêu chuẩn hiện đại. 

SLP chọn Bắc Ninh làm “cứ điểm” bởi địa phương này đang là điểm đến của 
nhiều nhà đầu tư quốc tế có quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và quan 
tâm đến yếu tố bảo vệ môi trường. Trước đó, SLP đã phát triển 6 dự án cơ 
sở hậu cần với tổng diện tích đất khoảng 860.000 m2, chủ yếu tập trung vào 
2 thị trường lớn nhất Việt Nam là Hà Nội và TP.HCM. 

“SLP sẽ đáp ứng kịp thời nhu cầu kho vận ngày càng đa dạng của khách 
hàng, nắm bắt lợi thế phát triển nhu cầu ngày càng cao của  lĩnh vực hậu 
cần Việt Nam”, ông Jenkin Chiang, thành viên đồng sáng lập SLP chia sẻ. 

Hồi đầu năm 2022, cùng với đối tác chiến lược là GLP, SLP đã công bố thành 
lập Quỹ GLP Vietnam Development Partners I có quy mô 1,1 tỷ USD, được 
xem là một trong những quỹ phát triển logistics lớn nhất của Đông Nam Á. 

Có thể nói, từ đầu năm tới nay, hàng loạt khu công nghiệp được đầu tư, xây 
dựng hạ tầng tại các địa phương. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, Ban Quản 
lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã thu hút đầu tư 4 dự án mới, 
vốn đăng ký 1 triệu USD và 450 tỷ đồng; 12 dự án đầu tư mở rộng vốn đăng 
ký 60 triệu USD và 30 tỷ đồng.  

Tại tỉnh Thái Nguyên, tính đến thời điểm này, đã có thêm 11 dự án khu công 
nghiệp được cấp phép đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký trên 300 triệu USD. 
Trong đó, 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 319,5 triệu USD và 7 dự án có 
vốn đầu trong nước, với tổng vốn đăng ký 1.063,5 tỷ đồng. 

 



Trong khi đó, ở các tỉnh phía Nam, theo dữ liệu từ JLL, các khu công nghiệp 
ở Bình Dương và Long An tiếp tục thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. 
Điển hình là Khu công nghiệp VSIP 3 dù mới khởi công, nhưng đã có hơn 
30 tập đoàn và công ty quan tâm tìm hiểu phát triển sản xuất, tương đương 
175 ha đất công nghiệp. 

Long An cũng đón nhận dự án đầu tư nhà máy trị giá hơn 136 triệu USD của 
Coca Cola ở Khu công nghiệp Phú An Thạnh. Tỷ lệ lấp đầy các khu công 
nghiệp đạt mức 85%. Giá thuê khu công nghiệp vẫn giữ đà tăng trưởng 
mạnh, đạt mức 120 USD/m2/chu kỳ thuê, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. 

Cởi trói nhờ Nghị định 

Việc Chính phủ quyết định giảm thủ tục pháp lý thành lập khu công nghiệp 
đã khiến các nhà đầu tư cũng như các địa phương được “cởi trói”. Vì vậy, 
sự dồn dập đầu tư và quy hoạch của các tỉnh vào lĩnh vực hậu cần, logistics 
là điều dễ hiểu. 

Nghị định 35/2022/NĐ-CP ban hành ngày 28/05/2022 thay thế Nghị định 
82/2018/NĐ-CP đã gỡ bỏ thủ tục thành lập khu công nghiệp nhằm giảm bớt 
thủ tục hành chính cho nhà phát triển khu công nghiệp, đồng thời phân 
quyền quản lý nhà nước nhiều hơn cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh 
trong triển khai hoạt động các khu công nghiệp. Theo chuyên gia phân tích 
của Công ty cổ phần Chứng khoán SSI, điều này có thể giúp giảm thủ tục 
cấp phép đầu tư tại các khu công nghiệp, đặc biệt là các khu công nghiệp 
có thể có giấy phép đầu tư ngay khi được chấp thuận đầu tư. 

Trong tháng 6/2022, Phó thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập 9 
khu công nghiệp mới, với tổng diện tích 2.472 ha, tổng vốn đầu tư đạt 29.411 
tỷ đồng. Các dự án cũng được quy định thời gian xây dựng 3-4 năm kể từ 
khi được thành lập và thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày thành lập. 
Nguồn cung các khu công nghiệp mới này có thể đi vào hoạt động cuối năm 
2023 đến năm 2025. 

Mặc dù các thủ tục pháp lý liên quan đến việc cấp phép đầu tư khu công 
nghiệp đã được đơn giản hóa, nhưng nguồn cung các khu công nghiệp mới 
vẫn còn hạn chế, bởi tiến độ đền bù giải tỏa vẫn còn khá chậm, đàm phán 
với các cư dân rất khó khăn, có thể dẫn đến làm chậm tiến độ đi vào hoạt 
động của dự án. Trong khi đó, nhu cầu thuê đất tại các khu công nghiệp Việt 
Nam tiếp tục tăng trưởng tích cực và các tên tuổi có sẵn quỹ đất cho thuê 
như SZC, IDC, KBC, VGC, BCM có lợi thế lớn trong cuộc chơi này. 

Nguồn: https://baodautu.vn/dau-tu-vao-khu-cong-nghiep-duoc-coi-troi-
d168668.html 



3. Môi trường kinh doanh thân thiện là yếu tố quan 
trọng giúp doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch 
Môi trường kinh doanh tốt hơn, thân thiện hơn trên khắp Đông Nam Á 
là yếu tố quan trọng đối với việc phục hồi các doanh nghiệp bị ảnh 
hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Đây là thông điệp chính được 
đưa ra tại hội thảo khu vực “Môi trường kinh doanh tốt hơn trong khu 
vực để phục hồi sau đại dịch ở Đông Nam Á” ngày 29/6. 

Hội thảo do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Quỹ Giảm nghèo và hợp 
tác khu vực của Trung Quốc phối hợp tổ chức theo hình thức trực tuyến. 

 

Các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa sử dụng khoảng 2/3 tổng lực 
lượng lao động và chiếm khoảng 40% tổng sản phẩm quốc nội. Ảnh 

minh họa 

Theo ADB, tăng trưởng kinh tế khu vực đóng vai trò quan trọng đối với sự phát 
triển liên tục của Đông Nam Á. Nền kinh tế địa phương ở hầu hết các nơi trong 
khu vực đều do các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) chi phối. 

Các MSME chiếm 97% tổng số các doanh nghiệp trong khu vực, sử dụng khoảng 
2/3 tổng lực lượng lao động và chiếm khoảng 40% tổng sản phẩm quốc nội. 

Không giống như các doanh nghiệp lớn thường ở các khu vực đô thị, 80% 
MSME hoạt động ở các thị trấn của tỉnh hoặc ở các vùng nông thôn và vùng 



sâu, vùng xa, nơi họ cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu 
cho cộng đồng địa phương, đặc biệt là tạo công ăn việc làm cho phụ nữ. 

Tuy nhiên, các MSME phải đối mặt với một số thách thức riêng biệt. Họ có 
mức vốn thấp và hạn chế về nguồn lực để đổi mới. Nhiều doanh nghiệp ở 
khu vực phi chính thức với mức độ hiểu biết thấp về các chương trình và hỗ 
trợ của chính phủ. 

Trên khắp Đông Nam Á, các MSME đã bị thiệt hại lớn về thu nhập và vốn 
do đại dịch Covid-19. Các MSME cũng phải đối mặt với những thách thức 
mới, chẳng hạn như chi phí kinh doanh cao hơn, nợ ngày càng tăng và 
những bất ổn trong quản lý điều hành đòi hỏi phải cải cách cơ cấu để cải 
thiện môi trường hoạt động kinh doanh tại địa phương. 

Chia sẻ tại hội thảo, ông Ramesh Subramaniam - Tổng Vụ trưởng Vụ Đông 
Nam Á của ADB nhấn mạnh, các doanh nghiệp nhỏ là nền tảng của các nền 
kinh tế trong khu vực Đông Nam Á. Hiểu được môi trường kinh doanh ảnh 
hưởng như thế nào đến khả năng tồn tại của các doanh nghiệp trong giai 
đoạn đầy thách thức này là chìa khóa để mở ra các biện pháp can thiệp 
chính sách hỗ trợ phục hồi sau đại dịch và có thể giúp đạt được tiến bộ trong 
các mục tiêu phát triển bền vững. 

Theo các chuyên gia, các doanh nghiệp nhỏ là những người đóng góp quan 
trọng vào thành công kinh tế nên bất kỳ kế hoạch phục hồi kinh tế nào hoặc 
nỗ lực chuyển sang nền kinh tế các-bon thấp cũng sẽ yêu cầu hoạch định 
các điều kiện kinh doanh giữa các nền kinh tế địa phương để hiểu rõ các 
yếu tố, chiến lược và hành vi quan trọng có thể tăng cường sự phát triển 
MSME và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế địa phương. 

Vì vậy, môi trường kinh doanh tốt hơn, thân thiện hơn trên khắp Đông Nam 
Á là yếu tố quan trọng đối với việc phục hồi các doanh nghiệp bị ảnh hưởng 
nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Các phản ứng chính sách nổi bật của các 
chính phủ được khuyến nghị bao gồm nhu cầu về một phương pháp tiếp 
cận toàn diện hệ sinh thái có thể kết nối liền mạch nhiều mảng khác nhau 
với trọng trách tạo ra một nền kinh tế địa phương hưng thịnh với các doanh 
nghiệp nhỏ và doanh nhân năng động. 

Bên cạnh đó, cần thúc đẩy sự liên kết chặt chẽ hơn thông qua chia sẻ thông 
tin nhiều hơn, đối thoại chính sách và cố vấn cho các doanh nghiệp nhỏ để 
xây dựng lại các MSME cạnh tranh và hiệu quả hơn sau đại dịch Covid-19. 

Nguồn: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/moi-truong-kinh-doanh-than-
thien-la-yeu-to-quan-trong-giup-doanh-nghiep-phuc-hoi-sau-dai-dich-
107883.html 



4. Chuyển đổi số cơ hội và thách thức sống còn với 
doanh nghiệp 
Chiều 29/6, Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hà Nội (HBA) phối hợp với Hiệp 
hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD) và Viễn thông Hà Nội 
- Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Chuyển 
đổi số với doanh nghiệp”. 

Đây là Hội thảo giúp các doanh nghiệp hội viên tiếp cận, nhận thức sâu hơn 
về vấn đề áp dụng công nghệ kỹ thuật số trước tác động của cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 

 

TS. Nguyễn Hồng Sơn - nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương Mại và Công 
nghiệp Việt Nam, Chủ tịch VACOD, Chủ tịch HBA phát biểu tại Hội thảo. 

Chuyển đổi số đang là yêu cầu, xu hướng tất yếu, khách quan để cộng đồng 
doanh nghiệp đứng vững và phát triển. Chuyển đổi số sẽ giúp các doanh 
nghiệp thay đổi phương thức làm việc, sản xuất thông qua sự tích hợp các 
công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động kinh doanh của mỗi đơn vị, doanh 
nghiệp nhằm thay đổi cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và đem đến 
những hiệu quả cao hơn, giá trị mới hơn… 

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Nguyễn Hồng Sơn - nguyên Phó Chủ tịch 
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch VACOD, Chủ 
tịch HBA cho biết, “Chuyển đổi số” nếu đạt hiệu quả, hoạt động này sẽ thay 



đổi toàn diện cách thức mà một doanh nghiệp hoạt động, tăng hiệu quả hợp 
tác, tối ưu hóa hiệu suất làm việc và mang lại giá trị cho khách hàng. 

Ông Nguyễn Hồng Sơn cho biết thêm, qua khảo sát về tình hình chuyển đổi 
số của các doanh nghiệp, Bộ KH&ĐT nhận thấy, các doanh nghiệp Việt vẫn 
còn gặp phải những rào cản, khó khăn. 

Trong đó, có tới 60% doanh nghiệp nói rằng chi phí đầu tư, ứng dụng công 
nghệ là một rào cản. Ngoài ra, thách thức đối với quá trình chuyển đổi số 
còn đến từ việc làm sao để thay đổi được thói quen, tập quán kinh doanh và 
tìm kiếm ở đâu nguồn nhân lực hỗ trợ chuyển đổi số. 

"Với mục tiêu hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô vượt qua khó khăn 
thách thức do đứt gãy các chuỗi cung ứng sản xuất và cách ly xã hội trong 
2 năm vừa qua, sự kiện nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp hội viên giải 
đáp những thắc mắc, tiếp cận, nhận thức sâu hơn về vấn đề áp dụng công 
nghệ kỹ thuật số trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư" - TS. Nguyễn Hồng Sơn cho hay. 

Đồng thời cho biết, chuyển đổi số đang là việc quan trọng để cộng đồng 
doanh nghiệp đứng vững và phát triển, giúp các doanh nghiệp thay đổi 
phương thức làm việc, sản xuất thông qua sự tích hợp các công nghệ kỹ 
thuật số vào hoạt động kinh doanh của mỗi đơn vị, doanh nghiệp nhằm thay 
đổi cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và đem đến những hiệu quả 
cao hơn. 

Tham luận tại hội thảo Trưởng Ban Dự án Chuyển đổi số Doanh nghiệp vừa 
và nhỏ (SME) của VNPT Đặng Duy Khánh đã thuyết trình, giới thiệu hệ sinh 
thái sản phẩm, dịch vụ của VNPT trong chuyển đổi số doanh nghiệp. 

Hiện Việt Nam có hơn 850.000 doanh nghiệp, trong đó 98% là doanh nghiệp 
có quy mô vừa và nhỏ (SME), đóng góp 45% vào GDP hàng năm. Trong đó, 
riêng TP Hà Nội có khoảng 281.228 doanh nghiệp. 

Cũng theo ông Đặng Duy Khánh, mục tiêu của chuyển đổi số doanh nghiệp 
là tăng doanh thu, giảm chi phí, tạo ra mô hình kinh doanh mới. Cụ thể, 
chuyển đổi số sẽ giúp tăng doanh thu thông qua dịch vụ quảng cáo số; Dịch 
vụ email Marketing; Kênh thương mại điện tử; Thanh toán và giao nhận; 
Quản trị khách hàng đa kênh, hợp nhất; Tổng đài số. 

Chuyển đổi số cũng sẽ giúp giảm chi phí khi ứng dụng các dịch vụ giao dịch 
với cơ quan quản lý nhà nước (SmartCA, BHXH); Văn phòng điện tử, hội 
nghị trực tuyến; Phần mềm quản trị nội bộ: ERP, DMS, AMS… Đào tạo trực 
tuyến… 



Ông Đặng Duy Khánh cũng đưa ra khung chuyển đổi số VNPT giúp các 
doanh nghiệp định hình vào các lĩnh vực, mục tiêu quan tâm nhất, nghiệp 
vụ cần thực hiện để chuyển đối số một cách rõ ràng với các thứ tự ưu tiên 
cụ thể. 

Theo ông Khánh, các giai đoạn trưởng thành số của doanh nghiệp gồm: Giai 
đoạn 1: Số hóa - Chuyển đổi dữ liệu sang dạng số hoá; Giai đoạn 2: Ứng 
dụng công nghệ số: Đưa ứng dụng công nghệ vào quy trình, sản phẩm của 
doanh nghiệp; Giai đoạn 3: Sử dụng dữ liệu số, ứng dụng số tạo ra mô hình 
kinh doanh và giá trị mới. 

Các lộ trình mẫu chuyển đổi số gồm: Xác định hiện trạng và mục tiêu, sau 
đó lên chương trình hành động và chuẩn bị nguồn lực; Triển khai và Đánh 
giá kết quả rồi rút kinh nghiệm. 

 

Tại VNPT đang có hệ sinh thái chuyển đổi số doanh nghiệp, cung cấp các 
sản phẩm dịch vụ đa dạng theo nhu cầu chuyển đổi số của khách hàng trên 
các trụ cột nhằm gia tăng trải nghiệm khách hàng, tối ưu hoạt động điều 
hành quản trị doanh nghiệp và đổi mới mô hình kinh doanh 

Ông Đào Đình Khả - Viện Quốc tế Pháp ngữ (ĐHQG Hà Nội) cho rằng, từ 
tác động của xu thế bùng nổ công nghệ trong một môi trường kết nối bao 
trùm sẽ giúp chi phí công nghệ cơ bản giảm mạnh; Sự cộng hưởng/hội tụ 
của công nghệ tạo thành các sản phẩm công nghệ mới; Công nghệ đột phá 
mở ra các mô hình kinh doanh mới thay đổi các ngành; Các cơ hội ứng dụng 
công nghệ đa dạng mang lại cơ hội đổi mới sáng tạo… 

Bên cạnh đó, công nghệ truyền thông thế hệ mới sẽ giúp cho sự kết nối 
được diễn ra mọi lúc, mọi nơi, mọi chiều và phổ cập. Môi trường kết nối cũng 
dẫn đến sự lựa chọn và yêu cầu đa dạng: Thách thức mới đòi hỏi liên tục 



đổi mới sản phẩm, dịch vụ. Tác động của xu thế bùng nổ công nghệ cũng 
sẽ dẫn đến sự bùng nổ thông tin và tri thức. 

TS Đào Đình Khả cũng cho biết, môi trường số sẽ giúp thay đổi hoạt động 
kinh doanh. Các doanh nghiệp sẽ đưa ra các sản phẩm mới, dịch vụ mới. 
Dẫn đầu thị trường cần khả năng nắm bắt cơ hội mới. Các ví dụ điển hình 
về kinh nghiệm là Yahoo, Toshiba, Kodak. Đây là những doanh nghiệp 
không bắt cơ hội mới khiến cho thương hiệu bị mai một và bị phá sản. 

Môi trường số cũng là thước đo giá trị sản phẩm. Tuy nhiên theo TS. Đào 
Đình Khả, doanh nghiệp cần liên tục đổi mới sáng tạo để cạnh tranh bền 
vững trong môi trường số nhiều biến động, cần phương thức mới để đổi mới 
sáng tạo hiệu quả và cạnh tranh bền vữngĐào Đình Khả cho rằng, các 
doanh nghiệp cần chuyển đổi số bởi các thay đổi riêng rẽ dưới dạng các dự 
án ứng dụng CNTT trước đây không giải quyết được thấu đáo vấn đề. 

Chuyển đổi số sẽ hỗ trợ nghiệp vụ hiện có, giúp doanh nghiệp tập trung vào 
quy trình nội bộ, tiếp cận tổng thể, toàn diện lấy khách hàng là trung tâm. 
Chuyển đổi số cũng giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình, trải nghiệm mới, 
sản phẩm dịch vụ mới. 

Chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Dự án Khoa học - Công nghệ 
Hanel  Phạm Tuấn Vũ thẳng thắn, bảo vệ tài sản số của doanh nghiệp trong 
thời đại số cho rằng, chuyển đổi số với doanh nghiệp là quá trình thay đổi 
cách làm việc - hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp trên môi 
trường số. Trong quá trình chuyển đổi số thì tài sản của doanh nghiệp không 
còn là những tài sản hữu hình mà còn bao gồm cả những tài sản số. 

Cũng theo ông Phạm Tuấn Vũ, tài sản kỹ thuật số là bất kỳ thứ gì chỉ tồn tại 
ở dạng kỹ thuật số và đi kèm với quyền sở hữu riêng biệt như: Ảnh, logo, 
hình minh họa, phương tiện nghe nhìn, bản trình bày, bảng tính, tranh kỹ 
thuật số, tài liệu văn bản, thư điện tử, trang web, ứng dụng phần mềm, cơ 
sở dữ liệu.... 

Hiện, các doanh nghiệp đang gặp phải những thách thức như: Các ứng dụng 
chuyển dần lên các nền tảng điện toán đám mây; tăng tốc trong việc khai 
phá thị trường trong hành trình chuyển đổi số; kỳ vọng khách hàng đối với 
việc thiết lập quyền riêng tư và an ninh thông tin tiếp tục tăng; Cạnh tranh 
tiếp tục tác động đến chiến lược kinh doanh. 

Tuy nhiên, có một giải pháp bảo mật ứng dụng hiệu quả sẽ giúp tạo ra kết 
quả bảo mật cao, nhanh chóng thích ứng với nhu cầu kinh doanh và các bản 
nâng cấp không ảnh hưởng đến các công việc DevOps. 



Chuyển đổi số còn góp phần gia tăng năng suất lao động. Nghiên cứu của 
Microsoft cho thấy, năm 2017, tác động của chuyển đổi số tới tăng trưởng 
năng suất lao động ở vào khoảng 15%, đến năm 2020, con số này là 21%... 

Nguồn: https://kinhtedothi.vn/chuyen-doi-so-co-hoi-va-thach-thucsong-con-
voi-doanh-nghiep.html 

 

5. Bộ Tài chính đề xuất giảm nhiều loại thuế đối với 
xăng dầu 
Cùng với việc giảm thuế bảo vệ môi trường, Bộ Tài chính vừa trình Thủ 
tướng giảm thêm thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và thuế VAT (GTGT) đối 
với xăng dầu. 

 

Hình minh họa - Nguồn: Internet 

Bộ Tài chính cho biết, trước bối cảnh giá dầu thế giới và giá xăng dầu thành 
phẩm thế giới liên tục tăng dẫn đến giá xăng dầu trong nước tăng cao thời 
gian qua, để góp phần ổn định giá xăng dầu, kiềm chế lạm phát và thực hiện 
các mục tiêu phát triển kinh tế mà Đảng và Nhà nước đã đề ra trong năm 
2022, Bộ đã và đang trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh chính sách thuế 
đối với xăng dầu trong năm 2022. 

Giảm thuế bảo vệ môi trường (BVMT) 



Để tiếp tục góp phần ổn định giá xăng dầu, kiểm soát lạm phát, thực hiện 
Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 08/6/2022 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã 
nghiên cứu, xây dựng dự án Nghị quyết của UBTVQH về mức thuế BVMT 
đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo trình tự, thủ tục rút gọn được quy định tại 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Dự án Nghị quyết đã được gửi xin ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân. 

Ngày 29/6/2022, Bộ Tư pháp đã có ý kiến thẩm định về dự án Nghị quyết. 
Bộ Tài chính đã hoàn thiện hồ sơ dự án Nghị quyết và trình Chính phủ ngay 
trong ngày 30/6/2022 để trình UBTVQH thông qua tại Phiên họp tháng 
7/2022. 

Theo đó, Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ để trình UBTVQH điều chỉnh 
mức thuế BVMT đối với nhóm xăng, dầu, mỡ nhờn xuống mức sàn trong 
khung thuế đến hết ngày 31/12/2022 như sau: 

Xăng: Giảm từ 2.000 đồng/lít xuống mức sàn 1.000 đồng/lít. 

Nhiên liệu bay: Giảm từ 1.500 đồng/lít xuống mức sàn 1.000 đồng/lít. 

Dầu diesel: Giảm từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 500 đồng/lít. 

Dầu mazut, dầu nhờn: Giảm từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 300 đồng/lít. 

Mỡ nhờn: Giảm từ 1.000 đồng/kg xuống mức sàn 300 đồng/kg. 

Dầu hỏa: Giữ mức 300 đồng/lít vì đây là mức sàn trong khung mức thuế. 

Từ ngày 1/1/2023, mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn tiếp tục thực 
hiện theo Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 của UBTVQH. 

Theo tính toán trên cơ sở dự kiến sản lượng tiêu thụ như năm 2019, nếu 
thực hiện giảm mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn về mức sàn 
trong khung thuế như đề xuất nêu trên thì ước giảm thu NSNN bình quân 
một tháng (đã bao gồm cả phần giảm thuế GTGT) khoảng 1.400 tỷ 
đồng/tháng. 

Trường hợp Nghị quyết được ban hành trong tháng 7/2022 và có hiệu lực 
từ ngày 1/8/2022 thì ước giảm thu NSNN (đã bao gồm cả phần giảm thuế 
GTGT) khoảng 7.000 tỷ đồng. 

Theo đó, tổng giảm thu NSNN do việc giảm thuế BVMT đối với xăng, dầu, 
mỡ nhờn trong năm 2022 (tính cả phần giảm thu NSNN theo Nghị quyết số 
18/2022/UBTVQH15 và Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15) khoảng 32.538 
tỷ đồng. 

Với việc giảm mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn như đề xuất và 
giả định các yếu tố khác cấu thành giá cơ sở xăng dầu không thay đổi so 



với kỳ điều hành ngày 21/6/2022 thì tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu 
còn khoảng 20,47% đối với xăng E5RON92, khoảng 21,41% đối với xăng 
RON95 và khoảng 11% đối với dầu diesel. 

Về thuế nhập khẩu 

Để đa dạng hóa nguồn cung xăng (tránh bị động bởi phụ thuộc vào nguồn 
nhập khẩu từ Hàn Quốc và ASEAN), đồng thời đảm bảo mức chênh lệch 
phù hợp với mức thuế suất theo các FTA mà Việt Nam đã ký kết, Bộ Tài 
chính đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định về Biểu thuế xuất khẩu, 
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (dự thảo Nghị định đang được gửi xin ý kiến 
tham gia của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp). 

Bộ Tài chính hiện đang khẩn trương tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham 
gia của các Bộ, ngành, địa phương về dự án Nghị định về Biểu thuế xuất 
khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi để trình Chính phủ (trong tháng 8/2022). 

Theo đó, trên cơ sở ý kiến tham gia, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, đề xuất 
điều chỉnh mức thuế suất MFN đối với xăng từ 20% xuống mức phù hợp. 
Đối với mặt hàng dầu hiện đang áp dụng mức thuế suất MFN là 7% đã đảm 
bảo phù hợp với cam kết quốc tế. 

Các giải pháp về thuế TTĐB và thuế GTGT 

Cùng với giải pháp điều chỉnh giảm mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ 
nhờn xuống mức sàn trong khung thuế và giải pháp điều chỉnh giảm mức 
thuế suất MFN từ 20% xuống mức phù hợp như đã báo cáo nêu trên, Bộ 
Tài chính đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án giảm thuế 
TTĐB đối với xăng và giảm thuế GTGT đối với xăng dầu nhằm góp phần 
giảm giá mặt hàng xăng dầu, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và 
phát triển kinh tế. 

Nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/bo-tai-chinh-de-xuat-giam-nhieu-
loai-thue-doi-voi-xang-dau-41283.html 

 

6. Kiểm soát chuỗi: 'Chìa khóa' thúc đẩy tiêu thụ nông 
sản, thực phẩm 
Nhiều thị trường xuất khẩu thực phẩm chế biến đang dần chuyển đổi 
phương thức quản lý an toàn thực phẩm nhập khẩu theo hướng toàn 
chuỗi, từ đó đưa ra các yêu cầu về trách nhiệm đa bên. 

Mỗi năm Việt Nam xuất khẩu hàng tỷ USD hàng nông sản, thực phẩm. Cùng 
với đó, với mạng lưới cung ứng rộng khắp, các chuỗi thực phẩm và bán lẻ 



đã giúp bình ổn thị trường trong nước, ngăn chặn những nguy cơ đầu cơ, 
tăng giá trong suốt giai đoạn đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. 

Hội thảo về "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất,  

kinh doanh thực phẩm trong tình hình mới." (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)  

Song, với yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, đặc biệt là tiêu chuẩn 
khắt khe của thị trường nhập khẩu đòi hỏi các doanh nghiệp phải liên tục 
đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như đảm bảo quy trình hoạt 
động theo chuỗi. 

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo: "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của 
doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong tình hình mới," do Bộ 
Công Thương tổ chức sáng 30/6, tại Hà Nội. 

Đảm bảo cung ứng thực phẩm an toàn và hàng thiết yếu 

Trong hơn 2 năm chịu tác động của đại dịch COVID-19, nền kinh tế Việt 
Nam nói riêng và kinh tế thế giới đã chịu tác động khá nặng nề. Đặc biệt, 
việc thực hiện giãn cách xã hội chặt theo Chỉ thị 16 của Chính phủ ảnh 
hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất, kinh 
doanh, hàng hóa thiết yếu trong một vài thời điểm ghi nhận sự đứt quãng 
cục bộ tại một số nơi… 



Trước bối cảnh đó, bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, 
Bộ Công Thương nhấn mạnh việc bảo đảm nguồn cung lương thực, thực 
phẩm, nhu yếu phẩm, bình ổn thị trường giá cả và bảo đảm lưu thông hàng 
hóa, góp phần hỗ trợ sản xuất, xuất nhập khẩu là một trong các nhiệm vụ 
trọng tâm hàng đầu được Vụ Thị trường trong nước thực hiện và thường 
xuyên chỉ đạo, phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp, các đơn vị liên 
quan triển khai. 

Cùng với đó, Vụ đã có kế hoạch hỗ trợ cung ứng cho các địa phương khác 
khi cần thiết, bảo đảm cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân trong 
mọi tình huống; chỉ đạo các doanh nghiệp phân phối lớn tăng lượng dự trữ, 
bảo đảm cung ứng các hàng hóa thiết yếu trên toàn hệ thống cho người dân. 

Ghi nhận của Vụ Thị trường trong nước, cho thấy trong năm 2021, các hệ 
thống phân phối hiện đại như Big C&Go, Satra Food, MM Mega Market, Sài 
Gòn Co.op… đã có các nỗ lực vượt bậc trong công tác tạo nguồn hàng, bảo 
đảm cung cấp đủ hàng hóa lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm an toàn 
cho các địa điểm cách ly y tế, bệnh viện và đặc biệt là người dân trong vùng 
dịch và phục vụ nhu cầu mua sắm với giá cả ổn định, chất lượng bảo đảm 
cho người dân trong các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán. 

Ngoài ra, hệ thống siêu thị Saigon Co.op, Central Retail... cũng cam kết 
không tăng giá hàng hoá này. Việc này rất có ý nghĩa đối với người tiêu dùng 
do hàng hoá chống dịch hiện là một trong những mặt hàng có nhu cầu khá 
lớn, nhất là dịp cuối năm và lễ Tết nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, 
nguy cơ lây nhiễm bệnh lớn. 

Đặc biệt, Chương trình kết nối cung-cầu do Bộ Công Thương tổ chức, thông 
qua chương trình, hệ thống phân phối chủ động tiếp cận các kênh phân phối 
hàng hoá an toàn, có sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý. Kết quả 
thu được đã có tới hàng trăm hợp đồng được ký kết. 

"Hai đầu tàu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng triển khai đưa hàng 
hoá vào các kênh phân phối, chương trình đã giúp đảm bảo giá cả, hàng 
hóa không bị tác động của biến động thị trường, đây là điểm sáng hỗ trợ cho 
người dân,” bà Lê Việt Nga cho hay. 

Còn theo bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện 
tử và Kinh tế số cho biết, việc tiêu dùng thực phẩm an toàn là một nhu cầu 
thiết yếu của người dân và vấn đề này cũng đang được Đảng, Chính phủ 
hết sức quan tâm. 

Trong lĩnh vực này, thể chế quản lý được rà soát, bổ sung, hoàn thiện phù 
hợp với thông lệ quốc tế, tương thích với yêu cầu hội nhập. Công tác quản 



lý an toàn thực phẩm đã thực hiện chuyển đổi mạnh sang quản lý rủi ro, 
chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm... 

Cần tìm hiểu kỹ các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật 

Hiện nay, hàng nông sản, thực phẩm của Việt Nam đã xuất khẩu đi hàng 
trăm quốc gia trên thế giới, trong đó có những thị trường khó tính nhất. 

Dù vậy, chia sẻ một số vấn đề mới trong yêu cầu đáp ứng quy định kỹ thuật 
của một số quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới trong lĩnh vực an toàn 
thực phẩm, ông Nguyễn Việt Tấn, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công 
nghệ (Bộ Công Thương) thông tin thương mại quốc tế giữa các quốc gia, 
khu vực nói chung bị điều chỉnh bởi hệ thống các hiệp định thương mại tự 
do được ký kết ở cấp độ song phương hoặc đa phương. 

Bên cạnh đó, bất kỳ sản phẩm, hàng hóa xuất nhập khẩu còn bị điều chỉnh 
bởi hệ thống các quy định của mỗi quốc gia. Các hệ thống quy định tại Hiệp 
định thương mại tự do hay tại quy định quốc gia thông thường sẽ bao gồm 
các “hàng rào phi quan thuế” và “hàng rào thuế quan.” 

Khi các Hiệp định thương mại tự do được ký kết ngày càng nhiều, các “hàng 
rào thuế quan” gần như được dỡ bỏ theo nguyên tắc chung là tạo thuận lợi 
tối đa cho thương mại. Do đó, các vấn đề về thuế, hải quan, hạn ngạch, các 
thủ tục hành chính, điều kiện gia nhập thị trường… không còn thực sự là trở 
ngại lớn đối với bất kỳ nhà đầu tư, nhà sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu. 

Ông Tấn cho rằng để tránh thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng lâu dài đến uy tín 
của mình, doanh nghiệp xuất khẩu cần hết sức thận trọng, tìm hiểu kỹ về 
các quy định, các biện pháp “hàng rào kỹ thuật về TBT” (“biện pháp TBT”) 
và “các biện pháp an toàn, vệ sinh động thực vật” (“biện pháp SPS”) liên 
quan đến sản phẩm của từng thị trường thông qua hệ thống các cơ quan, tổ 
chức hỗ trợ, tư vấn. 

“Điều đó sẽ giảm thiểu tối đa cho doanh nghiệp về thời gian, chi phí, nhất là 
khi sản phẩm đã xuất khẩu đi nhưng bị áp dụng các quyết định thu hồi, kiện 
bồi thường vì không đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu,” ông Nguyễn 
Việt Tấn nhấn mạnh. 

Thực tế hiện nay, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, 
Việt Nam-EU (EVFTA)… đã góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy thương 
mại của Việt Nam, song với các yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi hàng nông 
sản, thực phẩm của Việt Nam cũng cần đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe 
hơn. 

Dẫn chứng cụ thể từ EVFTA, ông Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc 
Công ty cổ phần Icheck, EVFTA góp phần giúp các sản phẩm nông, lâm, 



thủy sản xuất khẩu của Việt Nam có cơ hội tiếp cận với thị trường tiềm năng 
hơn 500 triệu người. Tuy vậy, doanh nghiệp cần có sự thay đổi trong sản 
xuất, chuẩn hóa chuỗi giá trị để đáp ứng được nhu cầu mà các nước Liên 
minh châu Âu (EU) đặt ra tại hiệp định này. 

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Đức  

Duy/Vietnam+)  

Với nông sản, dù EVFTA có ưu đãi với những quy định về biện pháp kiểm 
dịch động thực vật (SPS) linh hoạt nhưng EU còn có nhiều quy định không 
chỉ liên quan đến tiêu chuẩn sản phẩm mà cả đối với quy trình sản xuất ra 
sản phẩm đó. Nếu không nâng cấp được chất lượng hàng xuất khẩu và tuân 
thủ nghiêm ngặt các quy định của EU, đặc biệt là về Truy xuất nguồn gốc..., 
các doanh nghiệp sẽ không tận dụng được tối đa các ưu đãi do EVFTA 
mang lại. 

Đối với các tỉnh, nông sản là một trong những lĩnh vực được kỳ vọng sẽ 
được hưởng nhiều lợi ích từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên 
minh Châu Âu (EVFTA). Tuy vậy, doanh nghiệp và nhiều nông dân cần có 
sự thay đổi trong sản xuất, chuẩn hóa chuỗi giá trị để đáp ứng được nhu 
cầu mà các nước Liên minh châu Âu (EU) đặt ra tại hiệp định này. 



Không chỉ ở thị trường châu Âu, truy xuất nguồn gốc đã trở thành điều kiện 
xuất khẩu của nhiều thị trường xuất khẩu nông sản Việt quan trọng như 
Trung Quốc. 

Cũng theo đại diện Icheck, hiện có 9 loại trái cây xuất khẩu chính ngạch 
sang Trung Quốc phải làm truy xuất nguồn gốc, là thanh long, dưa hấu, vải, 
nhãn, chuối, xoài, mít, chôm chôm, măng cụt. 

Các loại nông sản, trái cây muốn xuất khẩu sang Trung Quốc ngoài những 
giấy tờ xuất khẩu thông thường, còn phải có đầy đủ thông tin truy xuất nguồn 
gốc trên bao bì. Doanh nghiệp xuất khẩu cần chủ động lựa chọn sử dụng 
tem nhãn dán lên trái cây; chọn đơn vị in tem nhãn truy xuất nguồn gốc, 
hoặc sử dụng bao bì thùng giấy có thông tin truy xuất nguồn gốc. 

“Muốn chuẩn hóa hệ thống truy xuất nguồn gốc, đầu tiên cần hiểu đúng về 
quy chuẩn của mã Truy xuất nguồn gốc. Mã truy xuất nguồn gốc đúng cần 
đảm bảo truy xuất được toàn bộ quá trình sản xuất-chế biến-phân phối sản 
phẩm và phải đảm bảo có 5 điều kiện truy suất…,” ông Nguyễn Văn Chính 
nói. 

Hiện nhiều thị trường xuất khẩu thực phẩm chế biến quan trọng của Việt 
Nam đang dần chuyển đổi phương thức quản lý an toàn thực phẩm nhập 
khẩu theo hướng toàn chuỗi, từ đó đưa ra các yêu cầu về trách nhiệm đa 
bên của nước xuất khẩu, ví dụ như cam kết của doanh nghiệp, hoạt động 
thẩm xét và xác nhận của các cơ quan quản lý nhà nước của nước xuất 
khẩu, sự tham gia của mạng lưới đơn vị kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà 
nước... 

Ở góc độ cơ quan quản lý Nhà nước, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ 
Thắng Hải cho rằng trong thời gian tới các doanh nghiệp cần tiếp tục triển 
khai xây dựng và phát triển mô hình chuỗi về sản xuất nông nghiệp sạch, 
hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, kiểm soát An toàn thực phẩm ngay từ các 
yếu tố đầu vào và liên kết sản xuất với tiêu thụ, phát triển chuỗi cung ứng 
thực phẩm an toàn trên toàn quốc, đảm bảo nguồn cung thực phẩm chất 
lượng, an toàn cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu./. 

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/kiem-soat-chuoi-chia-khoa-thuc-day-
tieu-thu-nong-san-thuc-pham/801186.vnp 

 

 

 

 



7. Quá hạn đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh, bị phạt 
không? 
Bên cạnh việc đăng ký khai sinh thì chuyện đăng ký thường trú cho 
con cũng là vấn đề được rất nhiều cha, mẹ quan tâm. Tuy nhiên, thực 
tế có nhiều trường hợp vì lý do nào đó, cha mẹ đăng ký thường trú 
muộn cho con. Vậy trường hợp này có bị phạt không? Thủ tục đăng ký 
thường trú cho con được thực hiện thế nào? 

1. Đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh muộn, có bị phạt? 

Trước đây, theo quy định tại Luật Cư trú cũ và hướng dẫn tại khoản 3 Điều 
7 Nghị định 31/2014/NĐ-CP (từ ngày 01/7/2021 đã hết hiệu lực) có quy định 
về thời hạn đăng ký thường trú của trẻ em là 60 ngày kể từ ngày trẻ được 
đăng ký khai sinh. 

Trong đó, thời hạn đăng ký khai sinh là trong vòng 60 ngày kể từ ngày sinh 
con theo khoản 1 Điều 15 Luật Hộ tịch năm 2014. 

Như vậy, theo quy định trên, sau khi sinh con, trong thời gian 120 ngày, cha 
mẹ hoặc người có trách nhiệm phải thực hiện đăng ký thường trú cho trẻ 
em mới sinh. 

Tuy nhiên, sau khi Nghị định này hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị 
định 63/2021/NĐ-CP thì thời hạn đăng ký thường trú không còn được quy 
định. Không chỉ vậy, theo Luật Cư trú 2020 và các văn bản hướng dẫn cũng 
không còn quy định về thời hạn đăng ký thường trú của trẻ mới sinh. 

Đồng nghĩa, nếu đăng ký thường trú muộn thì cha, mẹ hoặc người có trách 
nhiệm đăng ký thường trú cũng sẽ không bị xử phạt hành chính. 

Tuy nhiên, do đăng ký thường trú vừa là quyền vừa là trách nhiệm của mỗi 
công dân, nên khi trẻ em được sinh ra, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho 
trẻ, người có trách nhiệm nên thực hiện đăng ký thường trú sớm cho trẻ. 

2. Thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh 

Trẻ em mới sinh là đối tượng đặc biệt nên có thể đăng ký thường trú theo 
cách thông thường đang áp dụng cho mọi công dân đủ điều kiện đăng ký 
thường trú hoặc đăng ký thường trú kết hợp với đăng ký khai sinh và cấp 
thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) hoặc đăng ký online. Dưới đây là chi tiết các loại 
thủ tục này. 

2.1 Đăng ký thông thường 

Thủ tục đăng ký khai sinh cho công dân được thực hiện theo Điều 21, Điều 
22 Luật Cư trú năm 2020 như sau: 



2.1.1 Hồ sơ 

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú có đầy đủ chữ ký của chủ hộ, chủ sở hữu 
chỗ ở hợp pháp. 

- Giấy tờ chứng minh quan hệ cha, mẹ con: Giấy khai sinh, chứng 
nhận/quyết định nuôi con, quyết định nhận cha mẹ con… 

2.1.2 Cơ quan giải quyết 

Công an cấp xã nơi trẻ cư trú (thường trú + tạm trú). 

2.1.3 Thời gian giải quyết 

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Cơ quan 
công an sẽ tiến hành các công việc: 

- Thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú của trẻ vào Cơ sở dữ liệu 
về cư trú. 

- Thông báo về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú cho cha, mẹ 
của trẻ. 

Nếu từ chối, cơ quan công an cũng sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do 
vì sao. 

2.2 Đăng ký liên thông với khai sinh, cấp BHYT 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT 

2.2.1 Hồ sơ 

- Tờ khai đăng ký khai sinh 

- Giấy chứng sinh 

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu có sự đồng ý của chủ hộ, người sở 
hữu nhà ở 

- Sổ hộ khẩu của cha, mẹ (nếu có) 

- Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế 

2.2.2 Cơ quan nhận hồ sơ 

Cha, mẹ sẽ nộp hồ sơ cho con tại Uỷ ban nhân dân cấp xã. Sau đó, cơ quan 
này sẽ chuyển cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện và cơ quan công an 
để đăng ký cả ba thủ tục này cho trẻ. 

2.2.3 Thời gian giải quyết 

- Cấp giấy khai sinh trong ngày cho trẻ. 

- Đăng ký thường trú trong thời hạn 07 ngày. 



- Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ trong thời hạn 10 ngày. 

Nguồn: https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/dang-ky-thuong-tru-cho-tre-moi-
sinh-the-nao-570-90398-article.html 

 

8. Phấn đấu 20% thủ tục được chuyển đổi số hoàn toàn 
Theo kế hoạch chuyển đổi số (CĐS) năm 2022 của UBND tỉnh vừa ban 
hành, Bình Dương phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu 
lực hoạt động, phấn đấu 20% thủ tục hành chính (TTHC) được thực 
hiện CĐS hoàn toàn quy trình xử lý, tác nghiệp; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết 
quả giải quyết TTHC đạt tương ứng 50%, 40%, 35% đối với cấp tỉnh, 
cấp huyện, cấp xã. 

Tỷ lệ cơ quan Nhà nước cung cấp dữ liệu mở đầy đủ theo danh mục đạt 
50%; tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt trong dịch vụ hành chính công đạt 
từ 10% trở lên; 80% cơ sở dữ liệu quốc gia được kết nối liên thông với hệ 
thống thông tin của tỉnh được đưa vào khai thác, sử dụng; 50% thống kê, 
báo cáo định kỳ của các cơ quan hành chính Nhà nước được cập nhật, chia 
sẻ trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và quốc gia, phục vụ hiệu quả 
hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành. 

Kế hoạch còn nhấn mạnh đến việc đưa vào khai thác Trung tâm Giám sát, 
điều hành thông minh tỉnh (IOC) giai đoạn 1 và bước đầu hình thành Trung 
tâm IOC của 3 thành phố: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An và 2 thị xã: Bến 
Cát, Tân Uyên để thực hiện một số dịch vụ, lĩnh vực cho đô thị thông minh… 

Do vậy, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố quán 
triệt, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về CĐS; hoàn thiện cơ chế, chính 
sách; phát triển nguồn nhân lực; phát triền hạ tầng số; phát triển dữ liệu; 
phát triển ứng dụng, dịch vụ CNTT; bảo đảm an toàn và an ninh thông tin. 

Nguồn: https://baobinhduong.vn/phan-dau-20-thu-tuc-duoc-chuyen-doi-so-
hoan-toan-a274474.html 

 

9. Đà Nẵng: Khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ 
trực tuyến thủ tục về đất đai 
Sở TN&MT TP. Đà Nẵng vừa ban hành công văn đề nghị ngân hàng, 
văn phòng công chứng, đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố hỗ trợ 
tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đất đai 
và khuyến khích công dân thực hiện trực tuyến thủ tục hành chính về 
đất đai. 



Theo đó, thời gian qua, Sở TN&MT TP. Đà Nẵng đã phối hợp cùng các đơn 
vị triển khai một số ứng dụng công nghệ thông tin, chương trình chia sẻ 
thông tin, dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính 
thuộc lĩnh vực đất đai theo hình thức đầu đạt được một số hiệu quả nhất 
định. 

Để nâng cao hiệu quả trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai 
theo hình thức dịch vụ công trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công trực 
tuyến TP. Đà Nẵng, Sở TN&MT đề nghị các đơn vị tuyên truyền, hướng dẫn, 
khuyến khích người dân đăng ký tài khoản công dân và thực hiện thủ tục 
hành chính thuộc lĩnh vực đất đai theo hình thức dịch vụ công trực tuyến 
thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa 
chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn/. 

 

Người dân Đà Nẵng có thể thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trực 
tuyến thay vì phải mang hồ sơ đến trực tiếp tại bộ phận một cửa tại các 

quận, huyện. 

Trong quá trình thực hiện đăng ký tài khoản công dân, người dân cần lưu ý 
bảo quản, lưu giữ thông tin tài khoản và mật khẩu để sử dụng cho các lần 
nộp hồ sơ tiếp theo hoặc để bổ sung hồ sơ trực tuyến. 

Đối với những hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, hồ sơ đăng ký giao dịch 
bảo đảm… sau khi được công chứng, các ngân hàng, văn phòng công 
chứng hỗ trợ, chỉ dẫn cho người sử dụng đất nộp hồ sơ trực tuyến ngay tại 
ngân hàng hoặc tại văn phòng công chứng, điểm dịch vụ internet, tại nhà 



theo hướng dẫn; không cần phải mang hồ sơ đến nộp trực tiếp tại bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND các quận, huyện và 
Văn phòng đăng ký đất đai thành phố. 

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/da-nang-khuyen-khich-nguoi-
dan-su-dung-dich-vu-truc-tuyen-thu-tuc-ve-dat-dai-341369.html 

 

10. Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan: Cải cách hành chính 
phải làm cho đội ngũ, người dân sướng hơn... 
Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan nhấn mạnh, phải có bóng dáng 
của người dân, doanh nghiệp trong cải cách hành chính.  

Chiều 30- 6, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã có buổi làm việc 
với UBND quận 7 về đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và 
công tác cải cách hành chính (CCHC). 

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho 
rằng, việc thực hiện CCHC, phải xem đó là việc thường xuyên cần thiết, 
không thể không làm. 

 

Phó chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan làm việc với quận 7 về CCHC. 
Ảnh: THANH TUYỀN 



"Việc gì chúng ta làm đều luôn luôn cải tiến, đổi mới để quản lý tốt hơn, phục 
vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Đó là yêu cầu mới, không thể giữ thủ 
tục hành chính mấy chục năm trước để áp dụng trong thời điểm này... Làm 
mạnh dạn lên!”- ông Võ Văn Hoan nói. 

Ông Võ Văn Hoan nói thêm rằng, cần phải nhận thức CCHC không phải là 
làm thêm nhiều việc mà là đơn giản hóa những việc đang làm, giải quyết 
vấn đề nhanh hơn, hiệu quả hơn. "Phải làm cho đội ngũ cán bộ, người dân, 
doanh nghiệp sướng hơn chứ không phải là ngày càng mệt mỏi"- ông nói. 

Theo ông, chất lượng CCHC phải dựa trên những yếu tố khách quan, có sự 
đánh giá khách quan. Không nên tự thỏa mãn, tự đánh giá thông qua các 
con số mà cần nhìn từ góc độ bên ngoài, người dân, doanh nghiệp, các cơ 
quan hành chính khác có thật sự thấy hài lòng hay không. 

“Nhiều khi mình thấy mình tốt nhưng người ta thì thấy chưa”- ông Hoan nói 
và yêu cầu phải làm mới, làm hiệu quả những việc đã làm. 

Phó Chủ tịch UBND TP cũng nêu quan điểm, từ việc xếp thứ hạng, chính 
quyền nhìn thấy gì để tiếp tục cải thiện, tự chất vấn tại sao chưa đạt hạng 
cao hơn để nỗ lực vươn lên. 

Từ đó, ông Hoan gợi ý một số việc mà chính quyền quận 7 cần tập trung cải 
thiện về công tác CCHC. 

Theo ông, quận cần rà lại lần nữa xem chỉ số CCHC nào còn thấp thì nghiên 
cứu khắc phục, bổ sung giải pháp để việc đã làm tốt rồi thì càng tốt hơn. 

“Những chỉ tiêu đã hoàn thành thì cần làm tốt hơn, cái nào chưa tốt thì xem 
lại nguyên nhân, soi rọi lại và có kế hoạch để khắc phục”- ông Hoan nói. 

Ông cũng cho rằng quận cần chỉ đạo các cơ quan phòng ban, các phường 
củng cố, kiện toàn bộ phận giám sát thực hiện chỉ số ISO, vì đây chính là 
quy trình xử lý công việc của các khâu để cho ra sản phẩm. Cùng đó, cần 
nghiên cứu ban hành quy trình nội bộ của UBND quận, quy trình liên thông 
giữa các phòng, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho dân. 

Phó Chủ tịch UBND TP gợi ý thêm, trong 6 nội dung CCHC thì ở cấp quận, 
phường chỉ tập trung vào thủ tục hành chính và thái độ làm việc của cán bộ, 
công chức. Về thủ tục hành chính, ông cho rằng quận cần chú trọng vào quy 
trình xử lý nội bộ để làm sao nhanh hơn, hỗ trợ cho dân nhanh nhất. 

Ông gợi mở, quận có thể chọn một số lĩnh vực đang nóng, sốt, doanh 
nghiệp, người dân quan tâm, vẫn còn chậm trễ để xây dựng quy trình tốt 
hơn, rút ngắn thời gian giải quyết. 



Kế đó, quận 7 cần hoàn thiện mô hình ứng dụng CNTT, mở rộng trong xử 
lý hồ sơ. Ông Võ Văn Hoan cũng yêu cầu quận phải lưu ý cập nhật dữ liệu, 
số liệu trên hệ thống để người dân cập nhật được. Đồng thời, ông yêu cầu: 
“Phải làm sao có bóng dáng người dân, công chức, địa phương trong hệ 
thống thì họ mới tham gia”. 

Ông cũng yêu cầu quận 7 mạnh dạn triển khai triệt để chữ ký số, xây dựng 
danh mục, ra quyết định công bố thực hiện; kiểm tra giám sát việc thực hiện 
đó. 

Quận cũng cần tăng cường gặp gỡ doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực. Phó 
Chủ tịch UBND TP cho rằng, dường như hiện nay chính quyền vẫn còn 
khoảng cách, sợ mang tiếng khi gặp gỡ doanh nghiệp. 

“Ta cứ làm, cứ gặp để biết họ cần gì”- ông nói và góp ý quận cần tổ chức 
thường xuyên hơn những buổi gặp gỡ đối thoại với các nhóm công dân, 
công khai một số vấn đề, lắng nghe các ý kiến từ phía người dân. 

Song song đó, quận 7 cũng cần tập trung thực hiện tốt hơn chủ trương giải 
quyết hồ sơ trong ngày; xem xét bổ sung có hồ sơ nào để giải quyết trong 
ngày thì mở rộng. 

Cạnh đó, cần tổ chức, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức từ quận đến 
phường về công tác dân vận, kỹ năng về tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố 
cáo của người dân để xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm và làm việc 
hiệu quả. 

Phó Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu chính quyền quận 7 quan tâm đến 
việc luân chuyển vị trí công việc của cán bộ sao cho phù hợp; tăng cường 
thanh tra, kiểm tra công vụ, nhất là đơn thư phản ánh có liên quan đến cán 
bộ. 

Cuối cùng, ông yêu cầu chính quyền quận duy trì hoạt động của ban chỉ đạo 
CCHC của địa phương theo hướng thực chất, hiệu quả; có kế hoạch khắc 
phục yếu kém tồn tại, có kiểm tra xử lý những vấn đề liên quan đến công vụ. 

Nguồn: https://plo.vn/pho-chu-tich-vo-van-hoan-cai-cach-hanh-chinh-phai-
lam-cho-doi-ngu-nguoi-dan-suong-hon-post686938.html 

 

11. Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều giải pháp nâng cao chỉ số 
tiếp cận đất đai 
Trong thời gian qua, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai 
nhiều giải pháp để nâng cao chỉ số thành phần tiếp cận đất đai và sự 
ổn định trong sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 



nghiệp tham gia đầu tư kinh doanh, đồng thời góp phần đưa chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đạt được mức điểm cao nhất. 

Lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ động gặp gỡ để nắm bắt 
các khó khăn, vướng mắc và kịp thời gỡ vướng cho các doanh nghiệp 

"Mạnh tay" cắt giảm thủ tục hành chính 

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: 
Trong thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu đã có những chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt. Đặc biệt, 
trong năm 2021, chỉ số thành phần tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử 
dụng đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 7,01 điểm, xếp 34/63 tỉnh/thành cả nước 
và xếp 5/8 tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ. 

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hải, để đạt được kết quả trên, Sở TN&MT tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu đã luôn xem việc nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai và sử 
dụng đất ổn định là nhiệm vụ quan trọng trong cải thiện môi trường kinh 
doanh, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư kinh doanh, góp 
phần cải thiện và nâng hạng PCI. Theo đó, Sở TN&MT đã tăng cường phối 
hợp với các Sở ngành liên quan và các địa phương thực hiện công tác bồi 
thường, giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. 

Đồng thời, Sở TN&MT cũng đã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết 17 
thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, rút ngắn 10 ngày so với quy định 
(giảm 50%); xây dựng phần mềm quản lý, khai thác quỹ đất trên địa bàn 
tỉnh; công bố Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 trên ứng dụng 



mạng để phục vụ người dân và doanh nghiệp có nhu cầu tra cứu thông tin; 
xây dựng website tra cứu thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
giúp doanh nghiệp, người dân tra cứu nhằm ngăn chặn các trường hợp giả 
mạo, lừa đảo trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Ngoài ra, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn thường xuyên sắp xếp, bố 
trí thời gian để làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ trong 
quá trình thực hiện thủ tục về đất đai; tăng cường tổ chức các buổi tiếp xúc 
doanh nghiệp để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của tổ chức trong 
quá trình thực hiện các thủ tục về đất đai để đầu tư dự án. Trung bình mỗi 
quý, Sở TN&MT tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp 1 lần để lắng nghe 
ý kiến, báo cáo kết quả hồ sơ vướng mắc đã xử lý và hồ sơ còn tồn đọng, 
làm rõ nguyên nhân tồn đọng 

Triển khai ứng dụng tra cứu nhằm ngăn chặn các trường hợp giả mạo, lừa 
đảo trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

Tiếp tục triển khai nhiều giải pháp 

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay: 
Trong thời gian tới, với mục tiêu duy trì và nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai 
dễ dàng và sử dụng đất ổn định, phấn đấu Chỉ số tiếp cận đất đai tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu năm 2022 tiếp tục nằm trong nhóm 25 tỉnh có điểm số cao 
nhất, Sở TN&MT sẽ tập trung vào việc nâng cao hạng đối với chỉ số “Thay 
đổi khung giá đất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phù hợp với thay đổi giá thị 
trường”.   

Trong đó, Sở TN&MT sẽ tiếp tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thể tính 
bồi thường, giá đất cụ thể khi giao đất, thuê đất đối với từng dự án cụ thể 



theo quy định nhằm đảm bảo sát giá thị trường, đảm bảo quyền lợi của 
người dân, tổ chức kinh tế khi thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai. 

Đồng thời, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng sẽ phối hợp với các Sở, 
ngành và địa phương trong việc lập, phê duyệt và công khai quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất để người dân và doanh nghiệp biết, thuận tiện trong việc 
quản lý và sử dụng đất. Khi tiếp nhận văn bản đề xuất thực hiện dự án, Sở 
TN&MT sẽ rà soát và thông tin kịp thời về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
cho người dân và doanh nghiệp biết để chủ động trong việc lập dự án đầu 
tư để sản xuất, kinh doanh. 

Bên cạnh đó, Sở TN&MT sẽ kịp thời phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư 
triển khai các thủ tục cần thiết để sớm tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề 
án “Lập phương án sử dụng đất của tỉnh tích hợp vào Quy hoạch tỉnh giai 
đoạn 2022-2030 “. Sau khi hoàn thành Đề án này, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
sẽ tổ chức công bố, công khai rộng rãi trên nhiều phương tiện thông tin. 

Từ nguồn thông tin trên, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi xây 
dựng dự án đầu tư sẽ có nguồn dữ liệu quy hoạch để đối chiếu làm căn cứ 
xây dựng kế hoạch sử dụng đất của mình cho phù hợp với quy hoạch của 
địa phương. Qua đó, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tránh được tình trạng 
đất sử dụng không đúng mục đích, rủi ro bị thu hồi đất cao. 

"Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng sẽ tiếp tục duy trì và phát huy hơn 
nữa công tác giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhằm giúp 
doanh nghiệp sớm có mặt bằng sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, Sở TN&MT 
sẽ tổ chức hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp ít nhất 01 lần/năm; tổ chức họp 
đối thoại với người dân và doanh nghiệp vào các ngày trong tuần, đột xuất 
nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và bức xúc trong quá trình 
thực hiện thủ tục hành chính" - ông Nguyễn Văn Hải thông tin thêm. 

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/ba-ria-vung-tau-nhieu-giai-phap-
nang-cao-chi-so-tiep-can-dat-dai-341364.html 

 

12. Cải thiện sự hài lòng của người dân đối với xử lý 
kiến nghị về TTHC 
UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND (ngày 29/6) về 
khắc phục, cải thiện nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với 
việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính liên 
quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống Nhân dân trên địa bàn TP. 



Nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số đánh giá về tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý 
phản ánh kiến nghị trong Chỉ số SIPAS  của TP Hà Nội năm 2022 và những 
năm tiếp theo. 

 

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa UBND phường 
Hàng Bài. Ảnh: Công Thọ. 

Kế hoạch nhằm tăng cường nhận thức và nâng cao trách nhiệm của người 
đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, UBND 
các quận, huyện, thị xã trong việc tiếp nhận và xử lý ý kiến góp ý, phản ánh 
kiến nghị của người dân, tổ chức. 

Cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng về tiếp nhận và xử lý ý kiến góp ý phản 
ánh, kiến nghị tăng ở cả 4 chỉ tiêu thành phần, nâng tổng số điểm tỷ lệ chung 
đạt trên 85 điểm); cải thiện, nâng cao 03/04 chỉ số thành phần chưa có sự 
cải thiện, điểm số thấp. 

Phấn đấu tỷ lệ hài lòng về tiếp nhận và xử lý ý kiến góp ý phản ánh, kiến 
nghị tăng cao, góp phần vào tỷ lệ hài lòng chung về sự phục vụ hành chính 
của Thành phố năm 2022 tăng hạng cao so với năm 2021, chỉ số hài lòng 
của người dân và tổ chức có sự cải thiện cả về tỷ lệ hài lòng chung và thứ 
bậc. 

UBND TP Hà Nội yêu cầu việc thực hiện kế hoạch phải đồng bộ, thống nhất, 
phù hợp với các nội dung, tiêu chí trong Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ 
số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS của Thành phố và các Kế hoạch, Chương 
trình cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính của Thành phố. 



Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đánh giá đúng thực 
trạng, kết quả thực hiện các nội dung nhiệm vụ trong công tác cải cách thủ 
tục hành chính, việc thực hiện tiếp nhận và xử lý các phản ánh kiến nghị về 
quy định hành chính, thủ tục hành chính và các phản ánh, kiến nghị khác có 
liên quan để từ đó có những giải pháp, cách thức thực hiện hiệu quả.  

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và rõ 
trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển 
khai, thực hiện, nhằm đạt mục đích đề ra. 

Đặc biệt, TP yêu cầu Chỉ số hài lòng về việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý 
phản ánh kiến nghị liên quan đến TTHC tăng ít nhất 3-5% so với năm 2021 
(năm 2021 là 79,73%). 

Về nhiệm vụ và giải pháp, trong tháng 10/2022, TP Hà Nội sẽ ban hành Quy 
chế về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy 
định hành chính, hành vi hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi 
quản lý của TP. 

Bên cạnh đó, các đơn vị của TP tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, 
xử lý phản ánh kiến nghị liên quan đến quy định hành chính, TTHC và công 
khai kết quả xử lý phản ánh kiến nghị theo quy định của Nghị định số 
63/2010/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) và Nghị định số 20/2008/NĐ-
CP (đã được sửa đổi, bổ sung) của Chính phủ. 

Để nâng cao tỷ lệ hài lòng về tiêu chí “Cơ quan có bố trí hình thức tiếp nhận 
góp ý, phản ánh, kiến nghị”, Văn phòng UBND TP sẽ xây dựng và hướng 
dẫn mô hình chung về hình thức, địa điểm, cách thức tiếp nhận các góp ý, 
phản ánh, kiến nghị tại Bộ phận Một cửa các đơn vị nhằm hình thành một 
khung chung thống nhất trên toàn địa bàn TP. 

Các đơn vị thuộc TP đa dạng các hình thức tiếp nhận, xử lý các góp ý phản 
ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính phù hợp với đặc điểm, tình hình của 
đơn vị. Lựa chọn, phân công cán bộ, công chức, viên chức có trình độ và kỹ 
năng giao tiếp đảm bảo việc sẵn sàng tiếp nhận, giải đáp, hướng dẫn những 
vấn đề mà người dân, tổ chức còn vướng mắc. 

Ngoài ra, TP cũng đưa ra các giải pháp cụ thể để nâng cao tỷ lệ hài lòng về 
tiêu chí “Dễ dàng thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị”, tiêu chí “Cơ quan 
tiếp nhận và xử lý tích cực các góp ý, phản ánh, kiến nghị”, tiêu chí “Cơ quan 
có thông báo kịp thời kết quả xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh kiến nghị”… 

Sở Nội vụ xây dựng chương trình đào tạo, tập huấn cho đôi ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố về kỹ năng giao 



tiếp, ứng xử; kỹ năng xử lý tình huống đặc biệt chú trọng đội ngũ cán bộ, 
công chức trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân. 

UBND TP Hà Nội giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các 
quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ động triển khai, đề ra các biện pháp, 
giải pháp, phân công trách nhiệm và nhiệm vụ với nguyên tắc “rõ việc - rõ 
người - rõ trách nhiệm - rõ thời gian - rõ hiệu quả” cho các phòng, ban, đơn 
vị và cho từng cán bộ, công chức, viên chức gắn với thường xuyên kiểm tra, 
đôn đốc quyết liệt để triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương 
nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính hàng 
năm theo Kế hoạch này và chỉ đạo của UBND TP. 

Nguồn: https://kinhtedothi.vn/cai-thien-su-hai-long-cua-nguoi-dan-doi-voi-
xu-ly-kien-nghi-ve-tthc.html 

 

13. Bến Tre: Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, 
kinh doanh 
Theo kết quả công bố Chỉ số PCI năm 2021 của Liên đoàn Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam (VCCI Việt Nam), điểm số PCI của Bến Tre năm 
2021 đạt 66,34 điểm (giảm 2,74 điểm so với năm 2020) và giảm 10 bậc so 
với năm 2020, xếp thứ hạng 18/63 tỉnh, thành phố; xếp vị trí thứ 5/13 tỉnh 
khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Tháp 
tiếp tục giữ vững 3 vị trí đầu tiên cả nước. Việc tụt hạng, giảm điểm ở cả 
10 chỉ số thành phần cho thấy Bến Tre còn rất nhiều vấn đề cần phải cải 
thiện. 

Nhận diện những hạn chế 

Trong 10 chỉ số thành phần, chỉ có 2 chỉ số tăng điểm so với năm 2020 là: tính 
năng động và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN). Trong khi có đến 8 chỉ số 
bị giảm điểm gồm: gia nhập thị trường; tiếp cận đất đai; tính minh bạch; chi phí 
thời gian; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng, đào tạo lao động; 
thiết chế pháp lý. 

Chỉ số chi phí thời gian và đào tạo lao động tiếp tục là điểm số thấp nhất trong 
4 năm liền 2018, 2019, 2020, 2021. Theo bảng xếp hạng, mặc dù tính năng 
động và Chính sách hỗ trợ DN có tăng điểm nhưng không tăng hạng hoặc vẫn 
tụt hạng rất xa so với cả nước. Còn lại hầu hết đều tụt hạng, thậm chí tụt hạng 
rất sâu dù các năm trước chỉ số này có thứ hạng cao (ví dụ tiếp cận đất đai, 
cạnh tranh bình đẳng, thiết chế pháp lý). Duy chỉ có chỉ số gia nhập thị trường, 
mặc dù có giảm điểm nhưng tăng hạng. 



Việc tụt hạng, giảm điểm ở cả 10 chỉ số cho thấy tỉnh còn rất nhiều vấn đề cần 
phải cải thiện, từ đó đòi hỏi các ngành, các cấp cần phải phấn đấu nỗ lực nhiều 
hơn nữa trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh trong thời 
gian tới. 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đến thăm doanh nghiệp sản xuất tôm 
giống tại huyện Ba Tri. 

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp tỉnh Trần Thị Xuân Duyên 
cho biết: Một điều đáng ghi nhận là không còn DN nào phải chờ hơn 3 tháng 
hoàn thành tất cả các thủ tục để chính thức hoạt động. Tuy nhiên, tỷ lệ DN làm 
thủ tục đăng ký DN qua phương thức mới (trực tuyến, trung tâm hành chính 
công, bưu điện) tuy có cải thiện nhưng vẫn còn tương đối thấp, chỉ khoảng 
48%. 

Tiếp cận đất đai là chỉ số tụt hạng nhiều nhất (41 bậc) so với năm 2020 (hạng 
6/63) và cũng là chỉ số có thứ hạng thấp nhất trong 10 chỉ số. Nhìn vào dữ liệu 
chi tiết thì nhiều thành phần trong chỉ số này vẫn chưa được cộng đồng DN 
đánh giá cao: có 31% DN cho rằng các thủ tục xác định giá trị quyền sử dụng 
đất rất mất thời gian và có đến 54% DN phải trì hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch 
kinh doanh do gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai... 

Hay với chỉ số chi phí không chính thức cũng giảm điểm, tụt hạng là điều đáng 
lo ngại, trong khi năm 2020, đây là chỉ số xếp hạng cao nhất của tỉnh (hạng 2). 

Một số nhiệm vụ, giải pháp 



Khắc phục những hạn chế nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất một 
số nhiệm vụ chung và nhiệm vụ, giải pháp cải thiện ở từng chỉ số thành phần. 
Về nhiệm vụ chung, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các 
huyện, TP. Bến Tre, các hội, hiệp hội có trách nhiệm tiếp tục tổ chức quán triệt 
sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về thái độ, tác phong, 
trách nhiệm trong thực hiện công vụ; xác định việc chung tay xây dựng chính 
quyền phục vụ, kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho mọi người 
dân, DN là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác quản lý, điều 
hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cán bộ, công chức, viên 
chức. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải thiện chỉ số PCI và vai trò, tầm quan 
trọng của người dân, DN trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Thông tin, triển khai đầy đủ, kịp thời, phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ các 
chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương liên quan đến hoạt 
động đầu tư kinh doanh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN hoạt động 
theo quy định của pháp luật. 

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre- Dương Văn Phúc, để 
tăng hạng chi phí không chính thức, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục công bố 
rộng rãi “Đường dây nóng”, E-mail tiếp nhận thông tin của UBND tỉnh trên các 
phương tiện truyền thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh. Sở Nội vụ tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó 
khăn cho người dân, DN trong giải quyết thủ tục hành chính. Tòa án nhân dân 
tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử các vụ án kinh tế, tiếp tục tạo niềm tin 
cho DN sử dụng các công cụ pháp lý trong giải quyết bất đồng, tranh chấp 
trong kinh doanh… 

Về tiếp cận đất đai, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành, địa 
phương triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách ưu đãi đầu tư hạ tầng cụm 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh để tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư. 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tổ chức triển khai hiệu quả chính 
sách ưu đãi đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh. Đẩy 
nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục và triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng KCN 
Phú Thuận, Cụm công nghiệp Long Phước để kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp. 
Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc lựa chọn các dự án ưu tiên 
mời gọi đầu tư vào các KCN; rà soát thu hồi các dự án chậm, không triển khai 
theo cam kết. 

“Năm 2022, là năm khó khăn và thách thức đối với tỉnh vì cả hệ thống chính trị 
và nhân dân tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-
19. Vì vậy, việc đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công 



chức, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để bộ máy hành chính vận hành 
hiệu lực, hiệu quả, tạo niềm tin, động lực cho DN và nhân dân cùng chung sức, 
chung lòng với hệ thống chính trị nỗ lực đạt được các mục tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội là rất quan trọng. Trong đó, đẩy mạnh triển khai và thực hiện quyết 
liệt Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia” 
- Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam. 

Nguồn: https://doanhnghiephoinhap.vn/ben-tre-day-manh-cai-thien-moi-
truong-dau-tu-kinh-doanh.html 

 
 


