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1. 249 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành đã kết nối 
Cơ chế một cửa quốc gia 
Với vai trò là Cơ quan Thường trực của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế 
một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, 6 
tháng đầu năm, Tổng cục Hải quan tiếp tục đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với 
các bộ, ngành thực hiện Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc 
gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại. 

 

Càng nhiều thủ tục kết nối với Cơ chế một cửa quốc gia thì việc thông 
quan hàng hóa càng nhanh chóng hơn. Ảnh: Hồng Vân. 

Tính đến ngày 15/6, có 249 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối Cơ 
chế một cửa quốc gia, với trên 4,92 triệu bộ hồ sơ của hơn 54.800 doanh 
nghiệp. 

Ngoài ra, Việt Nam tiếp tục triển khai có hiệu quả Cơ chế một cửa ASEAN 
thông qua kết nối chính thức để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ (C/O) 
mẫu D điện tử với tất cả 9 nước thành viên ASEAN. 

Cùng với đó là phối hợp với Ban thư ký ASEAN và các nước thành viên để 
triển khai kết nối trao đổi tờ khai hải quan ASEAN theo đúng kế hoạch, lộ 
trình chung (dự kiến kết nối thử nghiệm trao đổi chứng nhận kiểm dịch thực 
vật trong năm 2022). 

Tiếp tục đẩy nhanh kết nối 

"Việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN thời gian 
qua đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
tiếp tục có những chỉ đạo hết sức sát sao, quyết liệt liên quan đến chuyển 



đổi số, kết nối dữ liệu. Lĩnh vực xuất nhập khẩu có liên quan đến nhiều bộ, 
ngành nên việc kết nối, chia sẻ dữ liệu là hết sức cần thiết và cần phải đẩy 
nhanh việc kết nối này để phục vụ người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu 
quả quản lý nhà nước." 

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai 

Ngoài việc triển khai kết nối với các đối tác trong ASEAN, Tổng cục Hải quan 
tham mưu với Ủy ban Chỉ đạo quốc gia triển khai kết nối với đối tác ngoài 
ASEAN như: với Liên minh kinh tế Á - Âu; trao đổi thông tin C/O điện tử với 
Hàn Quốc; triển khai “Thỏa thuận về việc tạo thuận lợi thông quan sản phẩm 
nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản thông qua việc sử dụng chứng nhận 
điện tử” với New Zealand. 

Mặt khác, 6 tháng đầu năm 2022, Tổng cục Hải quan tích cực xây dựng nghị 
định của Chính phủ về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan 
của Chính phủ với các bên liên quan thông qua Cơ chế một cửa quốc gia 
trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa. 

Đặc biệt, Tổng cục Hải quan xây dựng Đề án tổng thể về xây dựng và phát 
triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc 
gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung nhằm xây 
dựng mô hình kiến trúc tổng thể, áp dụng các công nghệ của cách mạng 
công nghiệp 4.0 và kế thừa các kết quả của những hệ thống đã được đầu 
tư đạt hiệu quả nhất… 

Hồng Vân 

Nguồn: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/249-thu-tuc-hanh-chinh-cua-13-
bo-nganh-da-ket-noi-co-che-mot-cua-quoc-gia-108285.html 

 

2. Nỗ lực hoàn thành những mục tiêu, yêu cầu của Đề 
án 06 
Chiều 6/7, Bộ Công an đã tổ chức phiên họp Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 
06/CP trong CAND. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ 
Công an, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 
Đề án 06 Bộ Công an dự và chủ trì phiên họp. 

Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ 
trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ Công tác Đề án 06 Chính phủ, 
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06 Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn 
vị chức năng của Bộ Công an. 

Nhiều phần việc lớn đã được giải quyết 



Phát biểu khai mạc phiên họp, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Trong 6 tháng 
đầu năm 2022, việc triển khai Kế hoạch số 56/KH-BCA ngày 11/2/2022 của 
Bộ Công an về thực hiện Đề án 06 của Chính phủ đã đạt được rất nhiều kết 
quả tích cực. Tuy nhiên, đối chiếu lại với mục tiêu yêu cầu ban đầu, còn rất 
nhiều việc phải làm như công tác kết nối với các bộ, ngành vẫn còn chậm, 
chưa đạt yêu cầu đề ra; các bộ, ngành chưa có đầy đủ dữ liệu “đúng, đủ, 
sạch, sống” để kết nối với Bộ Công an. 

 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại phiên họp. 

Lấy ví dụ về việc kết nối dữ liệu trong ngành y tế, một lĩnh vực rất quan trọng, 
Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ: Khi dữ liệu của ngành y tế kết nối vào dữ liệu gốc 
của ngành Công an sẽ giúp cho công tác quản lý, chăm sóc, theo dõi sức 
khỏe của người dân được nâng cao. Không chỉ ngành y, các đơn vị chức 
năng cũng sẽ biết được tình hình chăm sóc sức khỏe người dân được tốt 
hơn. “Khi kết nối được ở lĩnh vực, bộ, ngành nào thì sẽ giúp cho công tác 
phục vụ Nhân dân được tốt hơn, sớm hơn ở lĩnh vực, bộ, ngành đó”- Bộ 
trưởng Tô Lâm chỉ rõ. 

Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh, dữ liệu Quốc gia về dân cư phải làm 
tốt, luôn được đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”. Nhắc đến việc cấp CCCD, 
Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đơn vị phải tập trung hoàn thành những phần 
việc còn lại về cấp, trả CCCD phục vụ công dân; tập trung giải quyết những 
vướng mắc, tiếp tục thúc đẩy những phần việc còn đang triển khai. 

Tại phiên làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu các đơn vị làm rõ những 
vướng mắc ở khâu nào để kịp thời điều chỉnh. “Người dân đánh giá rất cao 
kết quả của Bộ Công an. Chúng ta cần phải tiếp tục tập trung vào các nhiệm 



vụ đã đặt ra trong Đề án 06 đảm bảo đúng tiến độ, kết quả”- Bộ trưởng Tô 
Lâm lưu ý. 

 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại phiên họp. 

Báo cáo trước Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu tham dự phiên làm việc, 
Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH nêu rõ: 
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã tham mưu 
với đồng chí Bộ trưởng Ban hành Thông tư số 08/2022-TT-BCA ngày 
27/1/2022 quy định danh mục sản phẩm khai thác, sử dụng thông tin trong 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đối với 90 nhiệm vụ theo Kế hoạch 56/KH-
BCA ngày 11/2/2022, đến nay đã hoàn thành 25 nhiệm vụ. Phát triển ứng 
dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 5 nhóm tiện ích. 

Đã rà soát, ban hành 227/227 quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính 
ở mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, đạt tỷ lệ 100%. 
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Công an đã cung cấp 189 dịch vụ công 
(tăng 143 dịch vụ công so với thời điểm đầu năm 2022) trên Cổng dịch vụ 
công Bộ Công an, trong đó có 44 dịch vụ công mức độ 3, 145 dịch vụ công 
mức độ 4. Cổng dịch vụ công Bộ Công an đã tiếp nhận trực tuyến 201.884 
hồ sơ, đã giải quyết 74.587 hồ sơ, trong đó trả kết quả đúng hạn 74.336 hồ 
sơ (đạt tỷ lệ 99,66%), trả kết quả quá hạn 251 hồ sơ (tỷ lệ 0,44%). 

Từ ngày 21/5/2022, Công an cấp xã tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mô tô. 
Bên cạnh đó, đang tổ chức triển khai 7 dịch vụ công liên quan đến công tác 
đăng ký xe mô tô tại Công an cấp xã, dự kiến tích hợp trong tháng 7/2022. 
Kết quả, từ ngày 21/5/2022 đến 30/6/2022, đã đăng ký, cấp 337.348 biển số 
xe, trong đó 54.794 biển số xe ô tô, 282.554 biển số xe mô tô, trong đó Công 
an cấp xã cấp 119.983 biển số. 



 

Trung tướng Tô Văn Huệ báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2022 triển khai 
Đề án 06. 

Dịch vụ công cấp hộ chiếu online tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Hà Nội 
và Cục Quản lý xuất nhập cảnh cũng như Công an các địa phương đã được 
triển khai. Từ ngày 15/5/2022 đến 30/6/2022, đã tiếp nhận 1.578 hồ sơ. Từ 
1/6/2022, cung cấp dịch vụ công mức độ 4 về cấp hộ chiếu phổ thông tại 
Công an các địa phương trên toàn quốc. Hiện đang nghiên cứu phương án 
tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông hoàn toàn trên môi trường điện tử. 
Từ ngày 15/5/2022 đã cung cấp 17 dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 lĩnh 
vực phòng cháy, chữa cháy thực hiện tại Công an cấp tỉnh, đang tiếp tục 
triển khai dịch vụ công lĩnh vực phòng cháy thực hiện tại Công an cấp huyện 
và xã. 

Tiếp tục hoàn thành những mục tiêu đề ra 

Theo Đề án 06, Bộ Công an có nhiệm vụ cung cấp 11/25 dịch vụ công thiết 
yếu. Đến nay đã hoàn thành tích hợp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an 
9/11 dịch vụ công. Đối với 2 dịch vụ còn lại là đăng ký thường trú, tạm trú 
đang tiếp tục thực hiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2022. Tính đến 
nay, tổng yêu cầu của công dân là 960.169 hồ sơ, trong đó đã tiếp nhận 
883.827 hồ sơ, trả kết quả 867.858 hồ sơ (tỷ lệ giải quyết 98,2%). 

Trong nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, Bộ Công an tiếp tục 
triển khai ứng dụng các tính năng của chíp điện tử gắn trên thẻ CCCD và 
ứng dụng VNEID trong các lĩnh vực của đời sống, xã hội, nhất là các lĩnh 
vực chuyển đổi số. Đã tích hợp thử nghiệm về mặt kỹ thuật, giải pháp đối 
với việc xác thực danh tính qua thẻ CCCD gắn chíp điện tử được trang bị 
tại các quầy giao dịch của 5 ngân hàng. Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã 



triển khai thí điểm sử dụng thẻ CCCD thay thẻ ATM tại một số chi nhánh của 
3 ngân hàng lớn. 

 

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND phát 
biểu tại phiên họp. 

Sau 1,5 tháng triển khai thí điểm, đến nay đã có 427 lượt công dân sử dụng 
thẻ CCCD để giao dịch. Tính đến 30/6, các đơn vị Công an đã thu nhận 
4.755.306 hồ sơ định danh, trong đó tổng số hồ sơ định danh điện tử được 
thu kèm theo hồ sơ CCCD đã được truyền lên Trung ương là 2.742.461 hồ 
sơ. Số lượng cơ sở y tế đã sử dụng thẻ CCCD trong khám chữa bệnh với 
6.483/13.160 cơ sở (đạt tỷ lệ 49,3%). Số lượng công dân sử dụng CCCD 
khám chữa bệnh là 486.938 trường hợp. 

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cũng đã hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết 
nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, 
triển khai các nhiệm vụ phục vụ chuyển giao công nghệ nhằm ứng dụng dữ 
liệu Cơ sở dữ liệu dân cư (đã được làm giàu) trong phát triển kinh tế - xã 
hội. Việc triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu Quốc gia về dân cư với các cơ sở 
dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ngành tiếp tục được quan tâm, triển khai. 



 

Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ phát 
biểu tại phiên họp. 

Đáng chú ý, việc kết nối với các dữ liệu chuyên ngành của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo đã vượt tiến độ đề ra (lộ trình đề án trong tháng 12/2022). Việc tích 
hợp thông tin về bảo hiểm xã hội lên thẻ CCCD gắn chíp giúp tạo thuận lợi 
cho người dân trong quá trình đi khám, chữa bệnh. Sau 3 tháng triển khai 
đã có 94,3% cơ sở y tế trên toàn quốc triển khai khám chữa bệnh bằng thẻ 
CCCD gắn chíp thay thế thẻ bảo hiểm y tế. Công an nhiều đơn vị, địa 
phương đã có những biện pháp sáng tạo, cách làm hay góp phần đẩy nhanh 
việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đẩy mạnh dịch 
vụ công. 

Chủ trì tham luận, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: Từ nay đến 
cuối năm chúng ta phải chọn những điểm, ngành cụ thể tập trung thực hiện, 
làm khâu đột phá. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các đơn vị gồm 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Văn Phòng Bộ Công an, các cục nghiệp vụ 
phân tích kỹ những tồn tại, đặc biệt là tập trung thảo luận đưa ra các giải 
pháp tháo gỡ vướng mắc, thực hiện hiệu quả những mục tiêu, yêu cầu theo 
lộ trình trong việc thực hiện Đề án 06. 

Trên cơ sở gợi ý của Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, các đơn vị gồm Cục 
Cảnh sát QLHC về TTXH, Cục CSGT, Cục Truyền thông CAND, Cục Pháp 
chế và cải cách hành chính, tư pháp, Cục Hồ sơ nghiệp vụ… đã báo cáo 
những nội dung nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hiệu quả công tác triển khai những 
mục tiêu, phần việc trong việc thực hiện Đề án 06 từ nay đến cuối năm. 
Những giải pháp khả thi có tính chủ động, liên hoàn giữa các đơn vị cũng 



được đại diện lãnh đạo các Cục chức năng của Bộ Công an đề xuất, xin ý 
kiến lãnh đạo Bộ phê duyệt, triển khai. 

Kết luận phiên họp, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những kết quả, thành 
tích, gương mẫu đi đầu của các đơn vị trong việc thực hiện Đề án 06. “Nhìn 
lại 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện Đề án 06, có thể thấy Bộ Công an đã 
đạt được những kết quả quan trọng. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó 
Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt đề án trên, qua đó việc thực 
hiện Đề án 06 đã đạt được nhiều dấu ấn tích cực như: Đã triển khai kết nối 
làm giàu dữ liệu dân cư với 11 bộ, ngành, 14 địa phương; tích hợp thông tin 
trên thẻ CCCD và bước đầu triển khai một số ứng dụng như khám chữa 
bệnh, kiểm soát ra vào, giao dịch ngân hàng…”- Bộ trưởng Tô Lâm khẳng 
định. 

Nhấn mạnh những vấn đề phát sinh, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ: Việc thực 
hiện đề án hiện nay bắt đầu bước vào những giai đoạn khó khăn, rất nhiều 
công việc cần phải làm, triển khai trong thời gian tới, đòi hỏi các đơn vị phải 
nỗ lực cố gắng cao độ mới hoàn thành được mục tiêu của đề án. Với vai trò 
thường trực, các đơn vị phải chỉ rõ những vấn đề vướng mắc kể cả pháp lý, 
từ đó nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giải quyết, triển khai; tăng cường 
tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, lợi ích để các bộ, ban, ngành, cơ 
quan chức năng, người dân nắm rõ, hiểu sâu, khắc phục những tâm lý chưa 
“thông” về kết nối dữ liệu trong lĩnh vực quản lý, quản trị xã hội. 

 

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đơn vị chủ động, nỗ lực cố gắng hoàn 
thành những mục tiêu, yêu cầu, lộ trình của Đề án 06. 

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đồng chí Cục trưởng phải chủ động phối 
hợp, vào cuộc quyết liệt, phát huy vai trò hiệu quả hơn nữa những phần việc 



được giao để đạt được hiệu quả. Các đơn vị phát huy vai trò tiên phong 
trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm dữ liệu gốc “đúng, 
đủ, sạch, sống”, cấp CCCD cho công dân. Cơ sở dữ liệu nền tảng không 
những “đúng, đủ, sạch, sống” mà phải luôn được bồi đắp, kết nối, chia sẻ; 
tiếp tục phát triển những cơ sở dữ liệu của ngành Công an và phát triển cơ 
sở dữ liệu lớn của quốc gia. 

Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý, công nghệ luôn phát triển thay đổi, đòi hỏi nguồn 
nhân lực ngày càng phải được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 
tình hình mới. Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu các đơn vị nâng cao cảnh 
giác, tăng cường hơn nữa biện pháp kiểm tra, rà soát thường xuyên nhằm 
bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hệ thống dữ liệu; kết nối liên thông, chặt 
chẽ với các bộ, ngành về dữ liệu, đảm bảo dữ liệu luôn trong trạng thái tuyệt 
đối an toàn, phục vụ hiệu quả lợi ích của người dân, doanh nghiệp, Chính 
phủ… 

Hoàng Phong 

Nguồn: https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/no-luc-hoan-thanh-
nhung-muc-tieu-yeu-cau-cua-de-an-06-i659452/ 

 

3. Sợ sai nên nhiều đơn vị yêu cầu thêm thủ tục xác 
nhận hỗ trợ tiền thuê nhà 
Thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, đến ngày 4/7, các Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) 45 tỉnh, thành phố đã tiếp nhận hồ sơ 
của 13.880 doanh nghiệp để hỗ trợ cho 558.024 lao động với kinh phí hỗ trợ 
hơn 357 tỷ đồng. 

 



Một phòng trọ của công nhân tại Khu công nghiệp Quang Minh), Hà Nội. 
Ảnh: TTXVN 

Đồng thời, các địa phương cũng đã phê duyệt hồ sơ cho 280.954 lao động 
với tổng kinh phí 209 tỷ đồng tại 38 địa phương và đã có 15 địa phương 
thực hiện giải ngân cho 13.541 lao động với kinh phí là hơn 70 tỷ đồng (15 
tỉnh thành phố: Hà Nội, Yên Bái, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng 
Ninh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình 
Dương, Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Cà Mau). 

Nguyên nhân việc giải ngân tiền hỗ trợ thuê trọ cho người lao động còn thấp, 
Bộ LĐTBXH cho rằng, nhiều địa phương còn chờ Quyết định 791 về nguồn 
kinh phí hỗ trợ. Bên cạnh đó, một số địa phương "sợ sai" nên yêu cầu thêm 
các xác nhận. Cụ thể , trong yêu cầu chỉ cần xác nhận của chủ nhà trọ nhưng 
nhiều nơi yêu cầu cả xác nhận của chính quyền địa phương, xã, phường. 
Do đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản hướng dẫn các 
địa phương về thực hiện các thủ tục theo đúng quy định. 

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp cũng sợ sai nên lập danh sách và nộp 
BHXH còn chậm. Một số doanh nghiệp dồn lại để trả liền 3 tháng một lúc. 
Việc này Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã có yêu cầu các 
doanh nghiệp khẩn trương thực hiện việc lập và nộp danh sách. 

Theo lãnh đạo Bộ LĐTBXH, các địa phương hiện nay đang tập trung vào 
việc giải ngân khoản tiền hỗ trợ tiền thuê trọ cho người lao động. Trong 
tháng 7/2022, Bộ sẽ tiếp tục đôn đốc các địa phương để đẩy nhanh giải ngân 
tiền hỗ trợ thuê nhà trọ. Theo quy định, chậm nhất là ngày 15/8, hoàn thành 
toàn bộ việc hỗ trợ tiền thuê trọ cho người lao động. 

Hiên nay, sau khi có Quyết định 791, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
đang đôn đốc các địa phương giải ngân tiền thuê trọ cho người lao động. 

Quyết định 08 triển khai từ 1/4/2022 với số tiền hỗ trợ 6.600 tỉ đồng để công 
nhân thuê nhà trọ được lấy từ ngân sách Nhà nước. Cục Việc làm (Bộ 
LĐTBXH) khi lập chương trình hỗ trợ dự kiến sẽ có khoảng 3,4 triệu lao động 
được thụ hưởng chính sách này nhưng sau hơn 3 tháng triển khai, tiến độ 
giải ngân hỗ trợ rất chậm do vướng mắc thủ tục hành chính ở cơ sở. 

XM/Báo Tin tức 

Nguồn: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/so-sai-nen-nhieu-don-vi-yeu-
cau-them-thu-tuc-xac-nhan-ho-tro-tien-thue-nha-20220706170520389.htm 



 

4. Dữ liệu của doanh nghiệp đang trở thành mục tiêu 
tấn công của tin tặc 
Bảo đảm an toàn dữ liệu doanh nghiệp là một trong các vấn đề nổi cộm mà 
các doanh nghiệp phải đối mặt trong quá trình chuyển đổi số. 

 

Nguy cơ tấn công mạng ngày càng gia tăng. Ảnh: TTXVN 

Đây là nhận định của Đại tá Nguyễn Ngọc Cương, Phó Cục trưởng Cục An 
ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), 
tại hội thảo chuyên đề “Bảo vệ dữ liệu số của doanh nghiệp trong kỷ nguyên 
số” trong khuôn khổ sự kiện Security Summit 2022 mới đây. 

Theo ông Cương, trong bối cảnh dịch bệnh, các hoạt động, tương tác, quan 
hệ, giao dịch của toàn xã hội chủ yếu thông qua môi trường mạng đã góp 
phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Tuy nhiên, ứng dụng thông minh 
trên nền tảng số cũng làm xuất hiện nhiều nguy cơ tiềm ẩn đe dọa đến an 
ninh mạng và bảo mật dữ liệu số ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của 
các tổ chức, cá nhân. 

Trong kỷ nguyên số, dữ liệu gần như được coi là tài sản quan trọng nhất 
của doanh nghiệp và thường xuyên trở thành mục tiêu của tin tặc nhắm đến. 
Do đó, bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp đôi khi là vấn đề sống còn. 

Bảo đảm an toàn dữ liệu doanh nghiệp là một trong các vấn đề nổi cộm mà 
các doanh nghiệp phải đối mặt. Việt Nam đã có nhiều chủ trương đẩy mạnh 
ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đã đạt được nhiều thành tựu. 



Nhiều chính sách được ban hành để thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông 
tin (CNTT) phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an toàn an ninh mạng. Cơ sở 
hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin được xây dựng khá đồng bộ; hầu 
hết các ngành đều số hóa cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin 
để nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu thủ tục hành chính. Kinh tế số 
được hình thành và phát triển nhanh, ngày càng trở thành bộ phận quan 
trọng của nền kinh tế; xuất hiện ngày càng nhiều hình thức kinh doanh, dịch 
vụ mới xuyên quốc gia, dựa trên nền tảng công nghệ số và internet. 

Bên cạnh sự gia tăng này, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức 
đối với an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội đến từ không gian mạng. 
Theo ông Nguyễn Ngọc Cương, mỗi năm có hàng chục nghìn hệ thống 
thông tin trọng yếu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước bị 
tin tặc tấn công, cài mã độc, đánh cắp thông tin, phá hoại gây ảnh hưởng 
đến an ninh, trật tự, thiệt hại về kinh tế. 

Tình hình tội phạm mạng có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt 
động trên môi trường mạng gia tăng, hoạt động tấn công mạng có chủ đích 
(APT) thu thập dữ liệu cá nhân, tổ chức đang diễn ra với quy mô lớn. 

Từ thực trạng trên, ông Nguyễn Ngọc Cương cho rằng việc bảo vệ các hệ 
thống thông tin trọng yếu trong chuyển đổi số phải được xem là trách nhiệm 
của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Trong đó, tăng cường hợp tác 
công - tư để huy động tiềm lực, cộng đồng trách nhiệm của mọi thành phần 
trong xã hội nhằm bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin quan 
trọng trong thế giới số, phòng, chống tội phạm mạng, hướng tới xây dựng 
một thế giới số an toàn, lành mạnh và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. 

XM/Báo Tin tức 

Nguồn: https://baotintuc.vn/kinh-te/du-lieu-cua-doanh-nghiep-dang-tro-
thanh-muc-tieu-tan-cong-cua-tin-tac-20220706165419305.htm 

 

5. Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến thấp - vì sao? 
Một mục tiêu được Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đặt ra trong năm 2022 
là 80% cung cấp dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ, 50% hồ sơ được 
xử lý trực tuyến. Liệu mục tiêu này có hoàn thành khi mà tỷ lệ ở các bộ, 
ngành, địa phương còn thấp? 

Mới chỉ đạt 32% 

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ cao là nhiệm vụ trọng 
tâm, hàng đầu trong phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số. 



Cung cấp dịch vụ này sẽ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh 
bạch hoạt động của cơ quan nhà nước, nhưng quan trọng hơn là phục vụ 
người dân, doanh nghiệp tốt hơn, giúp giảm thời gian, chi phí khi thực hiện 
các thủ tục hành chính, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. 

Đến nay, tất cả các bộ, ngành, địa phương đã có Cổng dịch vụ công để cung 
cấp DVCTT, trên 97,3% dịch vụ công đủ điều kiện đã được cung cấp dưới 
hình thức DVCTT mức độ 4. Tuy nhiên, đến hết tháng 5.2022, tính trung 
bình trên cả nước, tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ mới đạt khoảng 30%, tỷ lệ 
hồ sơ được xử lý trực tuyến mới đạt khoảng 32%. Nếu không có những giải 
pháp căn cơ, quyết liệt, mục tiêu đặt ra rất khó đạt được. 

Đơn cử, theo số liệu thống kê từ Hệ thống giám sát, đo lường của Bộ Thông 
tin và Truyền thông về tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến, tính từ ngày 
1.1 đến ngày 31.5 của các bộ cho thấy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn; và Bộ Ngoại giao có tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến cao nhất 
(100%); tiếp đó là Bộ Kế hoạch và Đầu tư (92,45%). Bộ có tỷ lệ DVCTT phát 
sinh hồ sơ trực tuyến thấp nhất là Bộ Tư pháp (26,53%), Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch (32,69%), Bộ Khoa học học và Công nghệ (48,31%). 

Còn tại tỉnh, thành phố, địa phương có tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực 
tuyến cao nhất là Phú Thọ (100%), Lai Châu (99,91%), Bắc Ninh (55,25%), 
Bình Thuận (49,60%), Khánh Hòa (49,46%). Các địa phương có tỷ lệ DVCTT 
phát sinh hồ sơ trực tuyến thấp nhất là Kon Tum (5,64%), Bắc Kạn (9,84%), 
Quảng Trị (9,2%), Vĩnh Long (9,57%), Đồng Tháp (10,22%). 

 

Cần giao chỉ tiêu cho các bộ, ngành, địa phương 

Giao chỉ tiêu 



Trước thực tế này, bên cạnh việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các 
bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai các nội dung nâng cao hiệu quả 
cung cấp DVCTT để đạt được các mục tiêu đặt ra, Bộ Thông tin và Truyền 
thông đã đưa ra nhiều giải pháp. Trong đó, có việc rà soát các thủ tục hành 
chính và các điều kiện bảo đảm để cung cấp trực tuyến mức độ 4 các thủ 
tục hành chính đủ điều kiện; triển khai tích hợp, cung cấp DVCTT trên Cổng 
Dịch vụ công quốc gia năm 2022 theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt tại Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4.4.2022… 

Trong nhóm các giải pháp được Bộ Thông tin và Truyền thông đề cập tới, 
có những giải pháp đã được nhắc đến nhiều lần như: Kết nối, chia sẻ, khai 
thác dữ liệu hiệu quả từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu dùng 
chung của bộ, tỉnh và các hệ thống thông tin có phạm vi quy mô từ Trung 
ương tới địa phương đã sẵn sàng để giảm thiểu giấy tờ cho người dân và 
doanh nghiệp… Thực tế đây là điểm nghẽn lớn nhất trong quá trình xây 
dựng Chính phủ số, mà đến nay Chính phủ vẫn chưa có được giải pháp đủ 
mạnh. 

Bên cạnh các giải pháp nêu trên đã đến lúc cần giao chỉ tiêu cho các bộ, 
ngành, địa phương. Trên cơ sở giao chỉ tiêu tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ, 
tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến làm cơ sở để xây dựng các chế tài xử lý cụ thể 
gắn với công tác thi đua khen thưởng, cũng như xếp hạng các chỉ số liên 
quan hằng năm. Đồng thời cần sớm thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến 
đối với một số loại hình DVCTT tương ứng với một số đối tượng người dân 
sử dụng phù hợp, khả thi trong tiếp cận, thực hiện dịch vụ. 

Nguyễn Minh 

Nguồn: https://daibieunhandan.vn/giai-dap-phap-luat/ty-le-ho-so-dich-vu-
cong-truc-tuyen-thap---vi-sao-i293897/ 

 

6. Gỡ 'điểm nghẽn' tạo động lực phát triển 
Thảo luận tại Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Hà Nội Khóa XVI về kế hoạch 
vốn đầu tư công, kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của 
thành phố và công tác phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, 
kinh tế - xã hội, nhiều ý kiến đánh giá công tác giải ngân vốn đầu tư công 
của Hà Nội còn rất yếu. Đây chính là 'điểm nghẽn' thành phố cần sớm phải 
khắc phục để có thể thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh mẽ trong những tháng 
cuối năm. 

Giải ngân vốn đầu tư công còn thấp 



Thảo luận tại hội trường, các đại biểu cho rằng, từ đầu năm đến nay, thành 
phố đã cơ bản kiểm soát tốt dịch Covid-19 và triển khai mạnh mẽ các biện 
pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực hoàn thành các chỉ 
tiêu năm 2022. Đặc biệt, bằng nỗ lực của hệ thống chính trị, Dự án đầu tư 
xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội được Quốc hội phê duyệt 
chủ trương đầu tư, tạo tiền đề mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ trong tương 
lai gần. 

Theo đại biểu Phạm Đình Đoàn, bên cạnh những kết quả tích cực, Hà Nội 
vẫn còn nhiều rào cản về vốn và mặt bằng, dẫn đến các dự án chưa phát 
huy được như kỳ vọng. "Đáng lưu ý, giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 
16.6 mới đạt gần 18%, thấp hơn mức trung bình cả nước, trong đó nhiều dự 
án mới giải ngân dưới 5%. Đây là "điểm nghẽn" trong thúc đẩy phát triển 
kinh tế những tháng cuối năm phải có giải pháp cụ thể", đại biểu nhấn mạnh. 

Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Xuân Đại đề nghị thành phố tập trung chỉ 
đạo quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa trong triển khai các dự án đầu tư công, 
các công trình trọng điểm để nâng cao tỷ lệ giải ngân; đẩy nhanh công tác 
giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, thành phố cần khẩn trương hoàn thành công 
tác chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện để sớm khởi công dự án đường 
Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. 

Đáng chú ý, đại biểu thuộc các Tổ đại biểu huyện Sóc Sơn, Hoài Đức, Mê 
Linh và thị xã Sơn Tây đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa 
bàn thành phố còn nhiều tồn tại, khó khăn, nhất là về quy trình, thủ tục hành 
chính, các quy định mới liên quan đến công tác đấu giá quyền sử dụng đất 
và có thể ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách năm 2022. Đồng thời, các 
đại biểu cho rằng thành phố cần nghiên cứu, tiếp tục thực hiện đấu thầu lựa 
chọn nhà đầu tư để triển khai; cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các 
cơ quan, đơn vị liên quan khi có đến 13/25 quận, huyện chưa tổ chức đấu 
giá quyền sử dụng đất được, thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất 6 
tháng đầu năm mới đạt khoảng 25% dự toán năm 2022... 

Khắc phục những bất cập nêu trên, các đại biểu đề xuất, thành phố cần kiến 
nghị với Trung ương đối với các vướng mắc, bất cập trong các chính sách 
(như công tác ứng vốn giải phóng mặt bằng thông qua Quỹ Đầu tư phát triển 
đất, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trên địa bàn thành phố...). 
Đặc biệt, cần nghiên cứu, tiếp tục thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 
để triển khai các dự án, trong đó nhấn mạnh việc áp dụng cơ chế này thực 
hiện cải tạo chung cư cũ và công tác đấu giá, đấu thầu chung, nhằm khơi 
thông được nguồn lực cho phát triển. 



 

Nhiều đại biểu đánh giá công tác giải ngân đầu tư công còn thấp là điểm 
"nghẽn" trong thúc đẩy phát triển kinh tế Thủ đô thời gian qua 

Ảnh: Phi Long 

Tiếp tục phân cấp mạnh cho cơ sở 

Liên quan đến vấn đề phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền 
địa phương của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025, các đại biểu đề 
nghị UBND thành phố cần đánh giá kỹ hơn việc thực hiện phân cấp gắn với 
cơ chế phối hợp giữa các ngành của thành phố với nhau, giữa các ngành 
với các quận, huyện, thị xã. Trong đó, nhiều đại biểu cho rằng, thành phố 
cần phân tích làm rõ thêm tồn tại và nguyên nhân liên quan đến công tác 
bàn giao đối với những hạng mục công việc đã thực hiện đấu thầu, khi phân 
cấp về cấp huyện thì vẫn còn chậm, muộn trong việc chia tách gói thầu, làm 
gián đoạn triển khai các nhiệm vụ, để thực hiện điều chỉnh phân cấp trong 
thời gian tới. 

Về giải pháp điều chỉnh phân cấp, các đại biểu đề nghị tiếp tục thực hiện 
theo nguyên tắc cấp nào làm tốt hơn thì giao cho cấp đó thực hiện; từng 
bước đồng bộ phân cấp đầu tư và quản lý sau đầu tư và đi đôi với phân cấp 
kinh tế - xã hội là phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi; khi phân cấp phải giảm 
được số lượng thủ tục hành chính cấp thành phố... Đặc biệt, cần quan tâm 
tới nhóm địa phương còn khó khăn, nguồn lực còn hạn chế, hạ tầng kinh tế 
còn thấp nhằm phục vụ tốt nhất đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã 
hội trên địa bàn. 

Tiếp thu, giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu thảo luận, Phó Chủ tịch 
UBND thành phố Hà Minh Hải khẳng định, quan điểm của thành phố là tiếp 
tục phân cấp mạnh cho cơ sở. Đối với những tồn tại, hạn chế liên quan đến 



việc phân cấp ủy quyền, hiện nay thành phố đang triển khai nội dung này rất 
quyết liệt theo phương châm và nguyên tắc 5 rõ đồng thời, từ nay đến tháng 
9.2022, thành phố sẽ giao các đơn vị rà soát, xem xét đánh giá để phân cấp 
mạnh mẽ theo đúng thẩm quyền. "Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện 
khối lượng công việc lớn, có nhiều nội dung phân công, phân cấp còn chồng 
chéo dẫn đến việc chỉ đạo, điều hành bị chậm và tính hiệu quả không cao", 
Phó Chủ tịch UBND thành phố thẳng thắn nhìn nhận. 

Giải trình thêm vấn đề các đại biểu đặt ra liên quan đến việc chậm giải ngân 
vốn đầu tư công, ông Hà Minh Hải khẳng định thành phố sẽ tiếp thu toàn bộ 
nội dung, ý kiến của đại biểu để ban hành cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm 
tra, đôn đốc, cũng như xem xét vấn đề thể chế để tháo gỡ "điểm nghẽn" và 
tạo động lực cho phát triển. 

Phi Long 

Nguồn: https://daibieunhandan.vn/dien-dan-ky-hop/go-diem-nghen-tao-
dong-luc-phat-trien-i293905/ 

 
7. Bứt phá cải cách thủ tục hành chính - Mục tiêu để thu 
hút đầu tư 
Với nỗ lực không ngừng của chính quyền các cấp trong tỉnh, sự quyết tâm 
của cả hệ thống chính trị cùng những giải pháp linh hoạt trong thực hiện cải 
cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), 
lần đầu tiên Vĩnh Phúc vươn lên đứng vị trí thứ 5/63 tỉnh, thành phố, dẫn 
đầu cả nước trong Bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) 
năm 2021. Kết quả này góp phần không nhỏ giúp Vĩnh Phúc tạo lập môi 
trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, nâng cao năng lực thu hút đầu 
tư, thúc đẩy phát triển KT - XH. 



 

Với những giải pháp đột phá của chính quyền các cấp trong trong công tác 
cải cách hành chính, năm 2021, Vĩnh Phúc lần đầu tiên xếp thứ 5/63 tỉnh, 
thành phố dẫn đầu cả nước trong Bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành 

chính (PAR INDEX) năm 2021.Trong ảnh: Cán bộ Trung tâm Hành chính 
công tỉnh hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành 

chính. Ảnh: Nguyễn Lượng 

Bằng nhiều giải pháp và hành động thiết thực, công tác CCHC, trọng tâm là 
cải cách TTHC của tỉnh thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh 
đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường thực hiện các giải 
pháp, sáng kiến đẩy mạnh cải cách quy trình giải quyết các TTHC; thực hiện 
rút ngắn tối thiểu 20% thời hạn giải quyết của 825 TTHC có thời hạn giải 
quyết trên 10 ngày làm việc, đặc biệt là các TTHC liên quan đến quá trình 
đầu tư của doanh nghiệp (DN) theo hướng công khai, qua đó tiết kiệm chi 
phí thời gian và chi phí không chính thức cho DN, tạo điều kiện thuận lợi để 
DN mở rộng đầu tư SXKD. 

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý 
phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng và hòm thư góp ý; niêm yết công 
khai nội dung hướng dẫn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các DN khi gặp 
khó khăn trong vấn đề giải quyết TTHC. 

Tăng cường kiểm soát, đôn đốc xử lý hồ sơ giải quyết TTHC; chỉ đạo, quán 
triệt việc công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC chậm hạn. 
Thường xuyên cập nhật, công bố đầy đủ, kịp thời các TTHC lên Cơ sở dữ 
liệu Quốc gia. 



Tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng thông tin, cơ sở dữ 
liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu Quốc gia, đặc biệt là các cơ sở dữ liệu về 
dân cư, đất đai kết nối với cơ sở dữ liệu đăng ký DN. 

Hiện nay, tỉnh đã kết nối 189 dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3 và 
462 DVC trực tuyến mức độ 4 với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Triển khai 
các TTHC trực tuyến, điển hình như thực hiện thu phí, lệ phí dịch vụ công 
thông qua nền tảng thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 
từ 1/6/2020. 

Thực hiện thí điểm thành công dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài 
chính đất đai vào tháng 12/2020, làm cơ sở quan trọng để Chính phủ nhân 
rộng trên phạm vi toàn quốc. 

Hàng loạt sáng kiến, giải pháp CCHC mang tính đột phá, như áp dụng phần 
mềm Zalo trong tra cứu, thông báo tình trạng giải quyết và kết quả giải quyết 
hồ sơ TTHC của người dân, DN; phối hợp với Bưu điện tỉnh kết nối liên 
thông giữa phần mềm Một cửa hành chính công và phần mềm Chuyển phát 
nhanh (EMS) để thực hiện tiếp nhận, đăng ký dịch vụ chuyển trả kết quả giải 
quyết hồ sơ, TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. 

Cung cấp giải pháp thanh toán trực tuyến nhanh chóng, đơn giản, thuận 
tiện, không mất phí giao dịch cho khách hàng qua Cổng Dịch vụ công Quốc 
gia bằng hình thức quét mã QR tại quầy giao dịch, tích hợp đa dạng dịch vụ 
thanh toán của các ngân hàng, ví điện tử, các đơn vị thanh toán trung gian. 

Cung cấp hệ thống chatbot trả lời tự động các câu hỏi, vướng mắc của người 
dân, DN về TTHC trên nền tảng Zalo, Facebook và Cổng Dịch vụ công tỉnh; 
tỷ lệ phản hồi chính xác đạt trên 80%. 

Thực hiện số hóa, liên thông hồ sơ điện tử các TTHC thuộc lĩnh vực đất đai 
giữa cơ quan Thuế và Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở TNMT). Toàn bộ hồ 
sơ, giấy tờ được ký số khi luân chuyển giữa hai đơn vị, đảm bảo kịp thời, 
công khai, minh bạch. Người dân nhận thông báo nghĩa vụ tài chính bằng 
bản điện tử và có thể thanh toán trực tuyến ngay qua Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia mà không cần đi lại nhiều lần. 

Với sự chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt trong công tác CCHC, trọng tâm 
là cải cách TTHC, năm 2021, chỉ số PAR INDEX của tỉnh có sự bứt phá 
ngoạn mục, vươn lên xếp vị trí thứ 5/63 tỉnh, thành phố với tổng điểm 
89,28%, tăng 10 bậc so với năm 2020. 

Kết quả này khẳng định những quyết sách đúng đắn, kịp thời của tỉnh, góp 
phần tạo nền tảng quan trọng, tăng cường thu hút đầu tư. 



Mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 bùng phát mạnh 
nhưng trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh cấp mới Giấy Chứng nhận 
đầu tư/chủ trương đầu tư cho 10 dự án FDI với tổng số vốn đầu tư gần 127 
triệu USD và 7 dự án DDI với tổng vốn đăng ký hơn 6,3 nghìn tỷ đồng; đăng 
ký tăng vốn đầu tư cho 21 lượt dự án FDI với tổng vốn tăng thêm gần 99 
triệu USD và 5 lượt dự án DDI với tổng vốn đăng ký hơn 1,4 nghìn tỷ đồng. 

Lũy kế đến hết tháng 6/2022, trên địa bàn tỉnh ước tính có 1.267 dự án đầu 
tư, trong đó hơn 430 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 7,3 tỷ USD và gần 830 
dự án DDI với tổng vốn trên 118 nghìn tỷ đồng. 

Tính đến hết tháng 5/2022, toàn tỉnh có gần 600 DN đăng ký thành lập mới 
với tổng số vốn đăng ký trên 6 nghìn tỷ đồng (tăng gần 15% về số DN so với 
cùng kỳ năm trước). Việc thực hiện đăng ký DN được triển khai trực tuyến 
mức độ 3, 4 trên hệ thống thông tin đăng ký DN quốc gia với tỷ lệ trên 97%, 
mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, DN. 

Phát huy những kết quả đạt được, nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu 
tư, kinh doanh, thời gian tới, Vĩnh Phúc quyết tâm giữ vững vị trí trong nhóm 
các địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số PAR INDEX với phương châm: 
Lấy người dân, DN làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, DN là 
thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước 
các cấp... . 

Việt Sơn 

Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn/thoi-su/79362/but-pha-cai-cach-thu-tuc-
hanh-chinh---muc-tieu-de-thu-hut-dau-tu.html 

 

8. Đảm bảo sự hài lòng của người dân trong giải quyết 
thủ tục hành chính 
Trong 6 tháng đầu năm 2022, qua khảo sát, đánh giá sự hài lòng của tổ 
chức, cá nhân đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho 
thấy, trong tổng số 42618 phiếu nhận xét của doanh nghiệp, người dân nhận 
tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHHC) tỉnh, Trung tâm hành chính 
công (HCC) cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại cấp xã, 
tất cả đều đánh giá rất hài lòng và hài lòng. Điều này cho thấy sự nỗ lực rất 
lớn của các cấp, các ngành trong giải quyết TTHC thời gian qua. 

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, tỉnh đã ban hành Quyết định 
sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử 
dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh; tích cực triển khai các văn bản, 
nghị định của trung ương liên quan đến TTHC... 



 
Giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp tại  

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh. 

Về phíaTrung tâm PVHCC tỉnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 
trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; phối hợp với các sở, ban, 
ngành, đơn vị liên quan triển khai sử dụng con dấu thứ hai tại Trung tâm 
theo chỉ đạo của UBND tỉnh để thực hiện giải quyết TTHC theo nguyên tắc 
“5 tại chỗ”. Đồng thời, Trung tâm cũng đăng ký chứng thư số thứ 2 cho các 
sở, ngành để tiếp tục thực hiện quy trình 5 bước trên môi trường mạng (tiếp 
nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu- ký số, trả kết quả tại trung tâm); tăng 
số lượng dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức 3, 4; đẩy mạnh thanh 
toán không dùng tiền mặt và dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận hồ 
sơ, trả kết quả giải quyết TTHC. 

Trung tâm còn tích cực hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC. 6 
tháng đầu năm 2022, Trung tâm đã hướng dẫn kê khai hồ sơ TTHC cho 
5.871 lượt tổ chức, công dân; tiếp nhận, xử lý 1.690 cuộc gọi hỗ trợ, tư vấn 
qua tổng đài 1900558826; gửi 50.215 tin nhắn SMS thông báo tình trạng hồ 
sơ cho tổ chức, công dân về kết quả giải quyết TTHC; cập nhật 4.183 kết 
quả giải quyết bằng bản số lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh để tổ chức, cá 
nhân chủ động nhận kết quả. 



 

Giải quyết TTHC về đất đai cho người dân tại Trung tâm Hành chính công 
TP Hạ Long. Ảnh Hồng Phương (Trung tâm TT-VH Hạ Long) 

Các sở, ngành cũng tiếp tục rà soát, tái cấu trúc quy trình giải quyết TTHC; 
cắt giảm các bước không cần thiết; tăng cường phân cấp, ủy quyền tối đa 
cho cán bộ; thực hiện thẩm định, phê duyệt hồ sơ TTHC ngay tại trung tâm 
để phù hợp cho việc chuyển đổi số quy trình giải quyết. 

Về phía các địa phương đã phối hợp cùng Trung tâm PVHCC tỉnh rà soát, 
đánh giá khả năng đáp ứng về hạ tầng công nghệ thông tin của trung tâm 
HHC các cấp, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã nhằm đảm 
bảo đầy đủ theo quy định tại Nghị định 107/2021/NĐ-CP phục vụ công tác 
chuyển đổi số, tích hợp các dịch vụ tiện ích để bổ trợ, phục vụ cho nhu cầu 
của tổ chức, cá nhân; tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ công chức, viên 
chức, nhân viên làm việc tại các trung tâm HHC về số hóa hồ sơ, giấy tờ, 
kết quả giải quyết TTHC, việc sử dụng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu... 



 

Giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên môi trường tại Trung 
tâm Phục vụ HCC tỉnh tháng 3-2022. 

Hiện có 1.280 TTHC đang thực hiện tại Trung tâm PVHCC tỉnh, trong đó 
1.227 thủ tục của các sở, ngành thuộc tỉnh, 35 thủ tục của cơ quan trung 
ương đóng trên địa bàn, 18 thủ tục của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công; 
100% các thủ tục đã được tích hợp trên cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng 
dịch vụ công quốc gia. Trong 1.227 thủ tục của các sở, ngành thuộc tỉnh có 
tới 1.007 thủ tục thực hiện quy trình giải quyết theo nguyên tắc “5 tại chỗ” 
ngay tại Trung tâm PVHCC tỉnh. Về phía cấp huyện, cấp xã cũng đã đưa 
100% TTHC và một số TTHC của các cơ quan ngành dọc trung ương, doanh 
nghiệp như: Công an, Thuế, Bảo hiểm xã hội và Điện lực, nước sạch vào 
giải quyết tại TTHCC cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. 

Từ đầu năm 2022 đến hết 15/5, Trung tâm PVHCC tỉnh tiếp nhận 33.750 hồ 
sơ TTHC, tăng 41,2% so với cùng kỳ năm 2021; qua đó đã giải quyết 32.416 
hồ sơ TTHC; số hồ sơ còn lại đang tiếp tục được giải quyết. Phần lớn các 
hồ sơ đều giải quyết đúng hạn và trước hạn (đạt 99,8%). Còn tại các trung 
tâm HCC cấp huyện tiếp nhận 303.106 hồ sơ TTHC, qua đó đã giải quyết 
268.360 hồ sơ. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã tiếp nhận 
147.757 hồ sơ, qua đó giải quyết 142.581 hồ sơ... Số hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến từ cấp tỉnh đến cấp xã đạt từ 51 đến 54,4%. 

Thời gian tới, các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, 
qua đó góp phần cải thiện, nâng cao các chỉ số PCI, Par Index, PAPI, SIPAS, 
ICT... của tỉnh; đồng thời góp phần giúp tỉnh đạt được các mục tiêu đã đề ra 
trong năm 2022. 

Thu Nguyệt 



Nguồn: http://baoquangninh.com.vn/dam-bao-su-hai-long-cua-nguoi-dan-
trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-3194257.html 

 

9. Khuyến khích người dân nộp hồ sơ hộ chiếu online 
Trước tình trạng người dân đi làm hộ chiếu mẫu mới quá đông, Phòng Quản 
lý xuất nhập cảnh (PA08), Công an TPHCM, đẩy mạnh hướng dẫn người 
dân làm thủ tục cấp hộ chiếu online qua Cổng Dịch vụ công để hạn chế tình 
trạng quá tải, chờ đợi. Người dân chưa thật sự cần thiết hoặc hộ chiếu mẫu 
cũ vẫn còn hạn sử dụng thì chưa nên làm hồ sơ cấp hộ chiếu thời điểm này. 

 

Người dân quét mã đăng ký cấp hộ chiếu mẫu mới online. Ảnh: NGÔ BÌNH 

Nộp hồ sơ online đơn giản 

Đến trụ sở Phòng PA08 lúc hơn 8 giờ sáng 6-7 nhưng đã hết lượt lấy số thứ 
tự, bà Nguyễn Thị Phương (ngụ quận Tân Bình) được hướng dẫn làm thủ 
tục cấp hộ chiếu mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia mà không cần 
phải xếp hàng chờ đợi để làm trực tiếp. Do đã có căn cước công dân (CCCD) 
gắn chip và sim điện thoại chính chủ nên bà Phương chỉ mất khoảng 10 phút 
để khai báo thông tin và tải hình ảnh, thanh toán lệ phí online. Kết quả giải 
quyết hồ sơ (trong vòng 8 ngày làm việc) sẽ được cơ quan quản lý xuất nhập 
cảnh trả lời qua tin nhắn điện thoại (hoặc email) của bà Phương. 

Bà cũng đăng ký nhận hộ chiếu tại nhà (với chi phí 20.000 đồng), nên không 
cần phải đến trụ sở Phòng PA08. “Việc khai báo online khá đơn giản, chỉ 
cần chụp hình các loại giấy tờ, ảnh 4x6 phông nền trắng và làm theo hướng 



dẫn là được. Nếu biết nộp hồ sơ online đơn giản như thế này, tôi ngồi ở nhà 
làm cho khỏe, khỏi phải đến đây xếp hàng chờ đợi”, bà Phương nhận xét. 

Cũng được cán bộ hướng dẫn làm thủ tục online, nhưng không đăng ký 
được tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia do thông tin đăng ký sim 
không trùng khớp với thông tin trên CCCD, ông Phạm Thanh Quốc (ngụ 
quận 12) được hướng dẫn liên hệ nhà mạng để cập nhật thông tin. Ông cho 
biết, sim điện thoại đăng ký bằng CMND 9 số, trong khi hiện ông đã đổi qua 
CCCD gắn chip. Do thông tin khai báo không khớp với thông tin thuê bao 
nên không làm thủ tục online được. “Tôi sẽ cập nhật lại thông tin thuê bao, 
đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công để làm cho khỏe, chứ thời đại 4.0 
mà phải đi xếp hàng làm thủ công thì thấy mình lạc hậu quá”, ông Quốc nói. 

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, sau khi được cán bộ hướng dẫn đăng ký 
tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, nhiều người dân đã hoàn thành 
nộp hồ sơ online trên điện thoại thông minh mà không cần phải chờ đợi như 
nộp hồ sơ trực tiếp. Những trường hợp thông tin thuê bao chưa trùng khớp 
đều được hướng dẫn liên hệ nhà mạng để cập nhật lại. 

Ngồi ở nhà vẫn đăng ký, nhận được hộ chiếu 

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Tú, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, 
Công an TPHCM, sau khi triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới từ ngày 
1-7, trung bình mỗi ngày đơn vị tiếp nhận khoảng 2.000 hồ sơ cấp, đổi hộ 
chiếu phổ thông. Số lượng người dân đến làm thủ tục quá đông, trong khi 
khả năng tiếp nhận hồ sơ có hạn nên dẫn đến tình trạng quá tải ở một số 
khu vực. Trước thực trạng này, Phòng PA08 đã điều nhiều cán bộ túc trực 
ở khu vực phía trước trụ sở để phân luồng, hướng dẫn người dân khai báo 
online cũng như chuẩn bị các loại giấy tờ cần thiết trước khi vào trong. 

Phòng PA08 cũng huy động tối đa nhân lực để tiếp nhận hồ sơ từ 7 giờ đến 
18 giờ, làm xuyên trưa và cả buổi tối để phục vụ người dân. Đơn vị đã bố trí 
lực lượng cán bộ tiếp nhận hồ sơ lên đến 15 bàn, sẵn sàng giải quyết mọi 
nhu cầu chính đáng của người dân khi làm thủ tục cấp, đổi hộ chiếu; cùng 
với đó là việc tăng cường lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, điều phối hướng 
dẫn khai hồ sơ online để hạn chế thời gian chờ đợi cho người dân. Cán bộ 
Phòng PA08 cũng đẩy mạnh hướng dẫn làm thủ tục cấp hộ chiếu online qua 
Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công Bộ Công an. 

“Việc thực hiện dịch vụ công mức độ 4 (nộp hồ sơ online) giúp người dân 
không tốn nhiều thời gian di chuyển, tăng tính công khai, minh bạch. Người 
dân có thể ngồi một chỗ nộp hồ sơ và hộ chiếu sẽ được gửi về tận nhà mà 
không cần phải di chuyển”, Đại tá Nguyễn Thanh Tú hướng dẫn. 



Theo Trưởng Phòng PA08, để tránh tình trạng quá tải, Bộ Công an đã 
khuyến cáo người dân nếu chưa thật sự cần thiết, hộ chiếu mẫu cũ vẫn còn 
hạn sử dụng thì chưa nên làm hồ sơ cấp hộ chiếu thời điểm này. Trường 
hợp cần đi nước ngoài gấp mà hộ chiếu cũ đã hết hạn (có CCCD gắn chip 
hoặc CCCD 12 số) thì có thể nộp hồ sơ online trên Cổng Dịch vụ công mà 
không cần đến nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. 

Đặc biệt, đối với những trường hợp cấp bách như đi khám chữa bệnh, công 
tác mà hộ chiếu cũ hết hạn, cần cấp hộ chiếu gấp vẫn có thể nộp hồ sơ 
online. Sau đó, người dân đem các giấy tờ liên quan (như giấy báo tử, hồ 
sơ khám chữa bệnh, quyết định cử đi công tác…) đến trụ sở PA08 nộp cho 
cán bộ thụ lý hồ sơ để được xem xét giải quyết. “Những trường hợp thật sự 
cấp bách, khi làm thủ tục người dân cần trình bày với cán bộ thụ lý hồ sơ, 
chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa để người dân có hộ chiếu nhanh nhất có thể”, Đại 
tá Nguyễn Thanh Tú khẳng định. 

Hướng dẫn đăng ký cấp hộ chiếu online đối với công dân có CCCD gắn chip 
hoặc CCCD 12 số. 

1. Truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 
hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an tại địa chỉ: 
https://dichvucong.bocongan.gov.vn để thực hiện đăng ký tài khoản theo 
hướng dẫn. 

2. Chủ tài khoản đăng nhập, khai đầy đủ thông tin đăng ký cấp hộ chiếu theo 
hướng dẫn. 

3. Thanh toán lệ phí trực tuyến theo hướng dẫn sau khi hồ sơ được cơ quan 
quản lý xuất nhập cảnh chấp nhận. 

4. Người dân có thể đến trực tiếp cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để nhận 
hộ chiếu hoặc được chuyển phát đến tận nhà nếu đăng ký nhận qua bưu 
chính. 

NGÔ BÌNH 

Nguồn: https://sggp.org.vn//khuyen-khich-nguoi-dan-nop-ho-so-ho-chieu-
online-825483.html 

 

10. Quy trình thủ tục đầu tư NƠXH tại TP.HCM được rút 
ngắn còn 133 ngày 
Thay vì phải mất 500 ngày theo quy trình bình thường, UBND TP.HCM thống 
nhất rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội xuống 
còn 133 ngày. 



Tại buổi giám sát của Hội đồng Nhân dân TP.HCM đối với UBND TP.HCM 
mới đây, ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch UBND TP.HCM đã thông tin các vấn 
đề liên quan về chương trình nhà ở của Thành phố giai đoạn 2016 – 2025. 

Một trong những nội dung được Chủ tịch UBND TP.HCM báo cáo là vấn đề 
cải cách hành chính liên quan đến quy trình thực hiện thủ tục đầu tư dự án 
nhà ở xã hội (NƠXH). 

Theo ông Mãi, đối với dự án NƠXH, quy trình thủ tục đầu tư bình thường 
trước đây phải mất 500 ngày. Để tạo điều kiện cho các dự án sớm triển khai, 
UBND TP.HCM đã thống nhất quy trình rút gọn. 

Cụ thể, nếu dự án NƠXH đầu tư trên đất thuộc quyền sử dụng của doanh 
nghiệp thì thời gian thực hiện thủ tục đầu tư chỉ còn 133 ngày. Trường hợp 
khu đất xây dựng dự án NƠXH là “đất sạch” do Nhà nước quản lý thì quy 
trình này được rút ngắn còn 217 ngày. 

 

Dự án D'Gold Vĩnh Lộc tại huyện Bình Chánh, TP.HCM đã trễ hạn bàn giao 
nhà 3 năm. 

Ngoài các dự án NƠXH, Chủ tịch UBND TP.HCM còn cho biết, hàng tuần 
UBND Thành phố đều họp nhiều lần để tháo gỡ vướng mắc cho các dự án 
nhà ở nói chung. 

Đối với các dự án xây dựng nhà lưu trú cho công nhân, chậm nhất ngày 
15/7/2022, UBND TP.HCM sẽ có hướng dẫn đến các địa phương, ban quản 
lý các khu chế xuất, khu công nghiệp để thực hiện. 



Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM, trên địa bàn Thành phố có 10 dự 
án NƠXH và nhà lưu trú công nhân. Trong đó, chỉ có một dự án NƠXH là 
Khu NƠXH Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức hoàn thành và đưa vào sử dụng. 
7 dự án NƠXH khác và 2 dự án nhà lưu trú công nhân đang thi công. 

7 dự án NƠXH và 2 dự án nhà lưu trú công nhân đang triển khai nói trên dự 
kiến cung ứng 4.167 căn hộ. Giá bán dao động từ 14 triệu đồng/m2 đến 20 
triệu đồng/m2. 

Theo ông Trần Hoàng Quân – Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, có nhiều 
khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chương trình NƠXH. Có hai 
nguyên nhân chính khó thu hút nhà đầu tư tham gia dự án NƠXH. 

Trước tiên là các bước thủ tục đầu tư NƠXH còn phức tạp. Bởi ngoài các 
thủ tục như dự án nhà ở thương mại, các dự án NƠXH phải thực hiện thêm 
các thủ tục như: Thẩm định giá bán; xác định người mua, thuê; kiểm toán 
chi phí để xác định lợi nhuận định mức… 

Tiếp đó là quy định các dự án NƠXH phải dành tối thiểu 20% số căn hộ của 
dự án để cho thuê, sau 5 năm mới được bán, làm chậm thu hồi vốn. Điều 
này dẫn đến kém hấp dẫn nhà đầu tư. 

Để khắc phục những khó khăn trong quá trình triển khai chương trình 
NƠXH, Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị bổ sung quỹ đất. 

Cụ thể, sắp xếp lại quỹ đất công để điều chỉnh quy hoạch và chuyển sang 
đất xây dựng NƠXH, sau đó tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư xây 
NƠXH cho thuê bằng vốn ngân sách hoặc vốn doanh nghiệp với thời hạn 
thuê đất tối đa 50 năm. 

Rà soát quỹ đất quy mô lớn, quỹ đất nông nghiệp hoặc sản xuất kinh doanh 
không còn phù hợp với quy hoạch đã giao chủ đầu tư tại khu vực ngoại 
thành để điều chỉnh quy hoạch. Sau đó cũng tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ 
đầu tư xây NƠXH theo quy định. 

Bên cạnh đó, một giải pháp nữa được Sở Xây dựng TP.HCM đưa ra là cải 
cách thủ tục hành chính, minh bạch, rõ ràng trong quy trình thủ tục giải quyết 
hồ sơ dự án NƠXH tại các sở, ngành và UBND Thành phố. Để từ đó, rút 
ngắn tối đa thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng các dự án. 

Anh Phương 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/quy-trinh-thu-tuc-dau-tu-noxh-tai-tp-hcm-
duoc-rut-ngan-con-133-ngay-2037544.html 

 

 



11. Thủ tục hành chính về đất đai ở Bình Thuận còn gây 
bức xúc trong xã hội 
Chiều nay (6/7), Tỉnh ủy Bình Thuận có thông báo kết luận của Thường trực 
Tỉnh ủy về việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến đất đai 
trên địa bàn tỉnh. 

Theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận, trong thời gian qua, Sở 
Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong lãnh đạo, 
chỉ đạo giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính về đất đai cho công dân, doanh 
nghiệp, tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp hồ sơ trễ hẹn. 

Đáng chú ý là Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh Văn phòng 
đăng ký đất đai cấp huyện giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính về đất đai 
của công dân, doanh nghiệp có lúc, có nơi chưa đảm bảo quy định của pháp 
luật, gây bức xúc trong xã hội. 

 

Cần phối hợp tốt hơn trong công tác quản lý đất đai, giải quyết hồ sơ, thủ 
tục hành chính về đất đai. Ảnh minh họa 

Để tăng cường giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực 
đất đai của công dân, doanh nghiệp; bảo đảm quy định của pháp luật, 
Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Thuận lãnh đạo, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên tuyên 
truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành Tài 
nguyên và Môi trường từ tỉnh đến cơ sở về việc nâng cao ý thức trách nhiệm 
trong thực thi công vụ, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính về đất đai, đảm 



bảo tiến độ, không gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, 
nếu trễ hẹn phải xin lỗi dân. 

Đồng thời, ngành chức năng đẩy mạnh thanh, kiểm tra công vụ; kiên quyết 
xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách 
nhiệm, có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình tiếp nhận, giải quyết 
và trả kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến đất đai của 
công dân, doanh nghiệp; kịp thời thay thế cán bộ, công chức, viên chức thiếu 
trách nhiệm trong thực thi công vụ, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, 
doanh nghiệp. 

Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên 
nghiên cứu, tổ chức các cuộc họp chuyên đề để tháo gỡ những khó khăn, 
hạn chế nêu trên; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của các 
cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để phối hợp tốt hơn trong công 
tác quản lý đất đai, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai 
tại địa phương./. 

Đoàn Sĩ/VOV-TPHCM 

Nguồn: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/thu-tuc-hanh-chinh-ve-dat-dai-o-binh-
thuan-con-gay-buc-xuc-trong-xa-hoi-post955048.vov 

 
 

 


