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1. Rà soát kỹ lưỡng, tiếp tục cắt giảm thủ tục hành 
chính mạnh mẽ hơn nữa 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các đồng chí Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng, tiếp tục cắt giảm 
thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn nữa; phân cấp nhiều hơn và xây dựng 
chế tài, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong xử lý công việc hành 
chính. 

 

Nhiều bộ, ngành, địa phương đã kiện toàn hệ thống một cửa, một cửa liên 
thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục 

hành chính 

Về báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản 
hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm (Báo cáo của Văn phòng 
Chính phủ), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như 
sau: 

Đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch 
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng, 
tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn nữa; phân cấp nhiều hơn 
và xây dựng chế tài, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong xử lý công việc 
hành chính. 

6 tháng đầu năm 2022 cắt giảm, đơn giản hóa 641 quy định kinh doanh 

Theo Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản 
hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và 



nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm của Văn phòng Chính phủ, 
nhiều bộ đã quan tâm đến việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh 
ngay trong quá trình xây dựng, ban hành VBQPPL, kiểm soát chặt chẽ việc 
ban hành văn bản có quy định kinh doanh. Tổng số quy định kinh doanh đã 
được cắt giảm, đơn giản hóa trong 6 tháng đầu năm 2022 là 641 quy định, 
gồm: 174 thủ tục hành chính; 26 yêu cầu, điều kiện; 15 chế độ báo cáo; 426 
sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành tại 56 VBQPPL (gồm: 4 
Luật, 17 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 29 Thông 
tư, Thông tư liên tịch và 04 văn bản khác). Thực hiện tốt nhiệm vụ này là 
các Bộ: Lao Động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Kế hoạch và Đầu tư; Thông 
tin và Truyền thông; Tài chính; Ngân hàng nhà nước. 

Các bộ, cơ quan sử dụng công cụ rà soát, tính chi phí tuân thủ để thực hiện 
rà soát, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh 
trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm, 
Văn phòng Chính phủ cho ý kiến đối với phương án cắt giảm, đơn giản hóa 
quy định kinh doanh thuộc chức năng quản lý của 05 Bộ (gồm: Tài chính; 
Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Tư pháp, Công Thương); 
thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn 
giản hóa quy định kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của 02 Bộ (gồm: Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo). 

Như vậy, tính đến nay, đã có 08 bộ, cơ quan được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa. Tổng số phương án được 
phê duyệt là 1.006 quy định, gồm: 681 thủ tục hành chính; 34 chế độ báo 
cáo; 103 yêu cầu, điều kiện; 137 tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và 51 sản 
phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành. Theo đó, các bộ nêu trên phải ban 
hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung 187 
VBQPPL (gồm 12 Luật, 6 Pháp lệnh, 71 Nghị định, 3 Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ, 95 Thông tư, Thông tư liên tịch) để thực thi các phương 
án đã được phê duyệt. 

Việc tham vấn các hiệp hội, doanh nghiệp, đối tượng chịu tác động về 
phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh và quy định kinh 
doanh dự kiến ban hành trong dự án, dự thảo VBQPPL đã được thực hiện 
dưới nhiều hình thức, trong đó, một số Bộ đã thực hiện tham vấn trên Cổng 
tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh. 

Tích hợp, cung cấp 3.675 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia 

Đến nay, cả nước có 60 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh; nhiều 
bộ, ngành, địa phương đã kiện toàn hệ thống một cửa, một cửa liên thông, 
ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; 
chất lượng giải quyết hồ sơ đã có sự cải thiện rõ rệt. Các bộ, ngành, địa 
phương đang đẩy mạnh triển khai Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa 



liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng tăng cường giải 
quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với 
số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính. 

Nhiều bộ, ngành, địa phương đều đã triển khai việc kiểm tra hạ tầng công 
nghệ thông tin để thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu 
quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phần mềm phục vụ giải quyết thủ tục 
hành chính với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử để phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính; đã thực hiện việc số 
hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tái cấu trúc quy trình để 
thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 giúp cải thiện chất lượng dịch vụ, mức 
độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. 

Các bộ, ngành, địa phương đã tích hợp, cung cấp 3.675 dịch vụ công trực 
tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, chiếm 55% tổng số thủ tục hành 
chính (trong đó, có 1.947 dịch vụ công trực tuyến dành cho doanh nghiệp). 
Một số bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt công tác này như: Bộ 
Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế,  Bộ Công Thương, Bộ Thông tin 
và Truyền thông, Bình Phước, Ninh Thuận, Lào Cai, Quảng Nam,… 

Nguồn: https://baochinhphu.vn/ra-soat-ky-luong-tiep-tuc-cat-giam-thu-tuc-
hanh-chinh-manh-me-hon-nua-102220708154103806.htm 

 

2. Cải cách thủ tục hành chính là giải pháp căn cơ 
Giảm thuế phí chỉ là công cụ ngắn hạn, có thể có hiệu quả trong năm 
nay, nhưng sang năm sau đã cần công cụ khác. Về lâu dài, cải cách 
thủ tục hành chính trong mọi lĩnh vực mới quan trọng. 

Những trở ngại lớn nhất 

Tổng giám đốc V.P, một công ty đầu tư bất động sản (BĐS) lớn tại TP.HCM, 
nêu nhận xét nói trên khi đề cập đến dự án của mình bao nhiêu năm vẫn 
chưa triển khai được. Trao đối với Thanh Niên, vị này cho biết khi Chính phủ 
công bố gói hỗ trợ phục hồi kinh tế với quy mô 350.000 tỉ đồng, các doanh 
nghiệp (DN) mừng vô cùng. Ông nói do kiệt quệ và thiếu dòng tiền, DN nào 
cũng trông chờ từng ngày được hấp thụ gói chính sách đó để sớm vượt qua 
những đêm tối Covid-19. Tuy nhiên, đến giờ này, gói hỗ trợ vẫn chưa được 
giải ngân tới DN. Chật vật tự lực xoay xở, thị trường BĐS đã khó lại càng 
thêm khổ khi hàng rào thủ tục thêm siết chặt. Thay vì tạo điều kiện hỗ trợ, 
từ chính quyền địa phương cho tới các tổ chức tín dụng lại mạnh tay siết 
quản lý. DN chưa lo xong thủ tục pháp lý đã bị đẩy thêm vào bế tắc khi các 
nguồn vốn huy động lần lượt “khép cửa”. “DN VN vốn năng động, sức chống 
chịu cao. Chúng tôi không mong được Chính phủ cấp tiền. Nhà nước giảm 



được đồng thuế, phí nào thì đỡ cho DN từng ấy. Song, quan trọng nhất là 
cần các chính sách hỗ trợ thiết thực, nhanh chóng. Thủ tục hành chính nhiêu 
khê, cơ quan quản lý dè dặt chính là những trở ngại lớn nhất cản trở DN hồi 
phục, kéo tụt đà phát triển kinh tế”, Tổng giám đốc Công ty V.P nhấn mạnh. 

 

Doanh nghiệp làm thủ tục nộp thuế tại Chi cục Thuế Q.1, TP.HCM 

NGỌC DƯƠNG 

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Chánh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng 
hóa TP.HCM, dẫn chứng các DN vận tải đường bộ hiện phải gánh rất nhiều 
loại chi phí, trong đó có phí bảo trì đường bộ dù có hoạt động hay không 
cũng phải đóng. Theo quy định, các xe ngưng hoạt động từ 3 - 6 tháng mới 
được làm đơn đăng ký miễn phí bảo trì đường bộ. Đáng nói, thủ tục nhiêu 
khê và chỉ xét duyệt trên từng xe, DN muốn được giảm phí không hề dễ 
dàng. Vì thế, khi các chính sách miễn giảm các loại phí, lệ phí được thông 
qua, cơ quan quản lý cũng cần cải thiện phần thủ tục, để DN thuận lợi tiếp 
cận các chính sách sát sườn, thiết thực. 

Cải cách lớn nhất là cần một thể chế rõ ràng, minh bạch. Và đó mới là sự hỗ 
trợ lâu dài, bền vững cho DN. 

PGS-TS Vũ Sỹ Cường , Kinh tế trưởng Viện Công nghệ và phát triển tài 
chính (Học viện Tài chính) 



Doanh nghiệp “không biết đâu mà lần” 

Theo quan sát của PGS-TS Vũ Sỹ Cường, Kinh tế trưởng Viện Công nghệ 
và phát triển tài chính (Học viện Tài chính), cải cách thủ tục hành 
chính dường như có sự chững lại từ sau đại dịch Covid-19. Ông nói gánh 
nặng của DN lúc này là thủ tục giấy tờ, lối làm việc quan liêu của nhiều bộ 
phận hành chính. Một thủ tục thay vì chỉ gói gọn trong 15 ngày là xong, nay 
kéo dài mấy tháng, thậm chí cả năm thì đội chi phí của DN lên “không biết 
bao nhiêu mà tính”. Thậm chí, có dự án BĐS bị ngâm giấy tờ 5 - 10 năm, 
vốn chôn vào đất hoang đó, nếu không có trường vốn, không có việc khác 
để làm, DN chỉ có nước “chết”. Một dự án đầu tư mà chờ tất cả các thủ tục 
từ đánh giá môi trường, quy hoạch, tác động xã hội… tắc khâu nào là dự án 
đứng yên một chỗ. Bên cạnh đó, các thủ tục hành chính cùng trong một 
thành phố nhưng mỗi quận lại quy định mỗi kiểu cũng làm khổ người dân và 
DN. TS Vũ Sỹ Cường dẫn chứng ngay hóa đơn giá trị gia tăng mua xe, tại 
quận này quy định phải ghi đủ số khung, số máy xe… ngoài thông tin người 
mua, tên loại xe, biển số xe… Trong khi quận khác lại không có quy định 
này. Người dân cứ phải đi lui tới vài lần mới xong. 

“Nói một ví dụ như vậy để thấy hệ thống pháp lý của chúng ta lỏng chỏng vô 
cùng và thiếu tính đồng nhất, không rõ ràng. Ngoài ra, có một hiện tượng 
khá phổ biến là từ sau dịch, do tác động thể chế không rõ ràng, nên các bộ 
hành chính trước đây có thể xuê xoa cho người dân, DN về quy định chồng 
chéo nào đó, chọn quy định đơn giản nhất để áp dụng, nay là không. Điệp 
khúc “cứ theo luật mà làm” thì cả DN lẫn dân đều khổ và thấy bế tắc khi đối 
diện mạng lưới thủ tục hành chính chi chít, chồng chéo”. 

Từ đó, PGS-TS Vũ Sỹ Cường đề nghị: “Cải cách lớn nhất là cần một thể chế 
rõ ràng, minh bạch. Và đó mới là sự hỗ trợ lâu dài, bền vững cho DN”. Đồng 
quan điểm, PGS-TS Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính) cũng cho rằng 
muốn DN phục hồi tốt, giảm bớt thủ tục gây khó cho họ đã là “mừng quá 
rồi”. Trong nỗ lực phục hồi sau đại dịch, việc tạo điều kiện cho DN có nhiều 
thời gian hơn tập trung sản xuất kinh doanh, bớt đi lại bởi các thủ tục, được 
cấp phép sớm để triển khai dự án ngay… là điều mong muốn lớn nhất của 
họ. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-la-giai-phap-can-
co-post1476451.html 

 

 

 

 



3. Nghị định mới về đất đai: Sửa đổi, bổ sung 3 quy định 
về cấp sổ hồng 
Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi các nghị định về đất đai có 
nhiều quy định mới  về cho cấp sổ hồng cho condotel, thẩm quyền cấp 
sổ hồng... 

Sau thời gian lấy ý kiến góp ý, tiếp thu để chỉnh sửa, Bộ TN&MT đã có công 
văn đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các 
nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai trước khi trình Chính phủ. 

Dự thảo Nghị định mới sẽ sửa đổi, bổ sung Nghị định 43/2014 hướng dẫn 
Luật Đất đai; Nghị định 44/2014 về giá đất; Nghị định 01/2017 và Nghị định 
148/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định hướng dẫn Luật Đất đai. 

Trong đó, đáng chú ý là việc sửa đổi, bổ sung quy định về cấp giấy chứng 
nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (sau đây gọi là sổ hồng) có sử dụng 
vào mục đích lưu trú du lịch; thẩm quyền cấp sổ hồng… 

 

Dự thảo nghị định mới của Chính phủ có nhiều điểm mới về cấp sổ hồng cho các 
dự án có công trình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch. Ảnh: NGUYỆT NHI 

Cấp sổ hồng có thời hạn cho condotel 

Ngày 14-2-2020, Bộ TN&MT có Công văn 703 hướng dẫn việc chứng nhận 
quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở. 

Trong đó, trường hợp các dự án có công trình căn hộ du lịch (condotel), biệt 
thự du lịch (resort villa) có đủ điều kiện được chuyển nhượng theo quy định 



của Luật Kinh doanh bất động sản thì việc cấp sổ hồng cho bên nhận chuyển 
nhượng được thực hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định 43/2014. 

Tuy nhiên, thực tế triển khai việc cấp sổ hồng cho công trình xây dựng có 
sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật về du lịch 
trên đất thương mại, dịch vụ như condotel, resort villa… còn gặp nhiều khó 
khăn. 

Có địa phương chưa triển khai thực hiện cấp hoặc có địa phương đã triển 
khai thực hiện cấp nhưng không phù hợp với quy định của pháp luật (như 
xác định loại đất là đất ở hoặc đất ở không hình thành đơn vị ở với thời hạn 
sử dụng lâu dài), làm ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ đầu tư cũng như 
của người nhận chuyển nhượng. 

Để thống nhất thực hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thời 
gian qua, dự thảo đã bổ sung khoản 5 vào Điều 32 Nghị định 43/2014. 

Cụ thể, đối với công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch 
theo quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại, dịch vụ nếu đáp 
ứng đủ điều kiện của Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động sản thì được 
cấp sổ hồng theo mục đích sử dụng đất (SDĐ) thương mại, dịch vụ và thời 
hạn SDĐ là không quá 50 năm theo khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai. Trường 
hợp dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa 
bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì không quá 
70 năm. 

Ngoài ra, dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung Điều 72 Nghị định 43/2014 về thủ 
tục cấp sổ hồng. Trong đó làm rõ nghĩa vụ, trình tự, thủ tục chủ đầu tư công 
trình xây dựng không phải là nhà ở cần làm để người nhận chuyển nhượng 
được cấp sổ. 

Condotel nếu đáp ứng đủ điều kiện của Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bất 
động sản thì được cấp sổ hồng theo mục đích SDĐ thương mại, dịch vụ. 

Sửa quy định về thẩm quyền cấp sổ hồng 

Để tạo thuận lợi cho người SDĐ khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai 
trong trường hợp đã được cấp sổ mà thực hiện các quyền của người SDĐ, 
chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp đổi, cấp lại sổ mới, dự thảo 
nghị định đã sửa đổi quy định về thẩm quyền cấp sổ, xác nhận thay đổi vào 
sổ đã cấp trong trường hợp địa phương đã thành lập văn phòng đăng ký đất 
đai (VPĐKĐĐ). 

Theo đó, dự thảo phân rõ thẩm quyền theo từng nhóm đối tượng. VPĐKĐĐ 
thực hiện đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài. Chi nhánh VPĐKĐĐ hoặc VPĐKĐĐ thực hiện 



đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền SDĐ ở tại Việt Nam. 

Dự thảo cũng nêu rõ VPĐKĐĐ, chi nhánh VPĐKĐĐ được sử dụng con dấu 
của mình trong việc cấp sổ, xác nhận thay đổi vào sổ đã cấp.• 

Cấp sổ trên môi trường điện tử 

Nhằm phục vụ việc chuyển đổi số, dự thảo nghị định quy định cụ thể việc 
tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện 
tử theo hướng làm rõ: (i) Trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ 
sơ; (ii) Trách nhiệm của người SDĐ, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

Theo đó, khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ 
của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không 
quá ba ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan tiếp nhận phải thông 
báo cho người yêu cầu về việc từ chối hồ sơ và nêu rõ lý do từ chối. 

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các trình tự, 
thủ tục hành chính về đất đai theo quy định; trường hợp cần phải kiểm tra, 
xác minh, làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không trả kết quả theo đúng 
thời gian giải quyết thủ tục hành chính thì phải gửi thông báo cho người yêu 
cầu, trong đó nêu rõ lý do. 

Về phía người SDĐ, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có trách nhiệm 
hoàn thành nghĩa vụ tài chính bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông 
qua chức năng thanh toán của cổng dịch vụ công. 

Nguồn: https://plo.vn/nghi-dinh-moi-ve-dat-dai-sua-doi-bo-sung-3-quy-dinh-
ve-cap-so-hong-post688251.html 

 

4. Liên hoàn các yếu tố gây bất ổn: Nỗi lo toàn cầu, 
cảnh báo tới Việt Nam 
Niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam vẫn 
ổn định trong bối cảnh đầy biến động nên nguồn vốn FDI vẫn được 
duy trì. 

Bất ổn thế giới tác động tới niềm tin của DN 

Sản lượng lượng hàng hóa của Công ty Giao nhận Tiếp vận Quốc tế 
InterLOG từ đầu năm 2022 tới nay tăng hơn 23% so với cùng kỳ. Trước bối 
cảnh giá nhiên liệu ngày càng “đắt đỏ”, bà Trần Thanh Hòa - Phó Giám đốc 
Kinh doanh của InterLOG - cho biết, hoạt động logistics phải được tối ưu 
nhằm tiết kiệm chi phí, đảm bảo cung cấp dịch vụ với giá cạnh tranh. Nhìn 
chung, hoạt động của DN đang phục hồi tốt. 



Với vai trò là đối tác của nhiều doanh nghiệp FDI trên toàn quốc, bà Hòa cho 
hay, Việt Nam được đánh giá là điểm đến đầu tư có sức hút trên thị trường 
quốc tế và cần nắm bắt cơ hội tốt để trở thành nơi đáng tin cậy cho doanh 
nghiệp FDI trong thời gian tới. 

Dẫu vậy, theo Chỉ số Môi trường kinh doanh (Business Climate Index - BCI) 
do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố ngày 
4/7, niềm tin của các nhà đầu tư và DN châu Âu đối với môi trường kinh 
doanh của Việt Nam quý II đã giảm nhẹ so với quý I. Cụ thể, BCI đã giảm 
4,4 điểm % trong quý II, xuống còn 68,8 điểm.  

Các yếu tố như cuộc chiến kéo dài ở Ukraine, giá hàng hóa tăng đột biến và 
hiệu ứng gợn sóng của chính sách "Zero Covid" của Trung Quốc đã làm 
giảm kỳ vọng của cộng đồng DN châu Âu tại Việt Nam.  

 

Niềm tin tăng trưởng của Việt Nam bị tác động bởi các yếu tố bất ổn trên 
thế giới (ảnh: CSID) 

So với quý I/2022, niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam của 
lãnh đạo các DN châu Âu đã giảm xuống. 60% số người được hỏi dự đoán 
rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ ổn định hoặc cải thiện trong quý III/2022, con 
số này quý trước đó là 69%. 

Tại hội thảo khoa học quốc gia do Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức mới đây, 
TS. Nguyễn Đức Kiên - Tổ trưởng Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng - cũng 
đánh giá, từ đầu năm tới nay, xuất hiện nhiều yếu tố mới khiến thế giới rơi 
vào tình trạng biến động, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ, cản trở sự 
phục hồi kinh tế - xã hội. 



Theo ông Kiên, căng thẳng địa chính trị gia tăng làm thay đổi các giá trị kinh 
tế cơ bản được thiết lập sau Chiến tranh thế giới lần thứ II, đặc biệt là xu 
hướng toàn cầu hóa sâu rộng trong khoảng 30 năm trở lại đây. Tình trạng 
này cản trở của những nỗ lực trên phạm vi toàn cầu trong xử lý những vấn 
đề như đại dịch Covid-19, nghèo đói, bất bình đẳng, biến đổi khí hậu và ô 
nhiễm môi trường. 

Sự bất bình đẳng trong quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch đã bộc lộ rõ 
rệt khi nhiều nền kinh tế mới nổi và đang phát triển sẽ gặp phải nhiều khó 
khăn hơn do chịu tác động gián tiếp từ xung đột quân sự Nga - Ukraine. 

Rào cản thủ tục hành chính, hạ tầng 

Để có dữ liệu cho BCI, EuroCham mời hơn 1.200 thành viên đang hoạt động 
trong hầu hết các lĩnh vực tại Việt Nam, cung cấp thông tin cập nhật hằng 
quý về tình hình kinh doanh và những dự báo cho các DN của họ tại Việt 
Nam.  

Cuộc khảo sát, chỉ ra, các rào cản đối với đầu tư của châu Âu vào Việt Nam 
và thương mại giữa hai bên. 35% số người được hỏi cho rằng, cắt giảm, 
đơn giản hóa các thủ tục hành chính là cách hiệu quả nhất để tăng vốn 
FDI. 24% số người nhận định, phát triển cơ sở hạ tầng sẽ là nhân tố chính.  

Tương tự, 45% số người tham gia khảo sát đánh giá khó khăn chính mà các 
công ty nước ngoài gặp phải liên quan tới các thủ tục hành chính, làm cản 
trở khả năng tận dụng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA). 

Bình luận về kết quả BCI quý II/2022, Chủ tịch EuroCham - ông Alain Cany 
cho rằng, tuy niềm tin của lãnh đạo DN châu Âu giảm nhẹ nhưng các yếu tố 
ảnh hưởng hầu hết nằm ngoài Việt Nam. Đặc biệt, một liên hoàn các ngoại 
tố đang góp phần gây ra bất ổn kinh tế toàn cầu. Vấn đề này không phải của 
riêng Việt Nam. 

Mặt khác, BCI cũng đưa ra con số thống kê, 45% số người tham gia khảo 
sát cảm thấy rất hài lòng hoặc hài lòng với nỗ lực thu hút và giữ vốn FDI của 
Việt Nam. 76% số người kỳ vọng công ty của họ sẽ tăng vốn FDI vào Việt 
Nam trước khi kết thúc quý III/2022. Điều này có thể do 55% số người cho 
rằng Việt Nam đã cải thiện khả năng thu hút và duy trì vốn FDI kể từ quý 
I/2022. Hiện, BCI quý II/2022 vẫn cao hơn 7,6 điểm % so với quý IV/2021 
(61 điểm). 

Còn báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 6 tháng đầu năm 2022 
của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT) cho thấy, tính đến 20/6, tổng vốn 
đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp 
của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 14,03 tỷ USD, bằng 91,1% so với cùng 
kỳ năm 2021. Tuy vốn đăng ký mới chưa hồi phục hoàn toàn, song vốn điều 
chỉnh và góp vốn mua cổ phần tăng mạnh, lần lượt là 65,6% và 41,4%. Vốn 



thực hiện của dự án FDI đạt gần 10,06 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ 
năm ngoái. 

Theo Giám đốc điều hành YouGov Việt Nam - ông Thue Quist Thomasen, 
kết quả BCI chỉ ra sự giảm điểm nhẹ trong bối cảnh Việt Nam đã mở cửa và 
trở lại hoạt động kinh doanh bình thường. Việc duy trì lạm phát ở mức gần 
mục tiêu và sự cải thiện trong xếp hạng tín dụng là một minh chứng mạnh 
mẽ. Niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam vẫn 
ổn định trong bối cảnh đầy biến động nên nguồn vốn FDI vẫn được duy trì.  

Nguồn: https://vietnamnet.vn/lien-hoan-cac-yeu-to-gay-ra-bat-on-noi-lo-
toan-cau-canh-bao-toi-viet-nam-2036787.html 

 

5. Đề xuất bỏ quy định loại trừ giao dịch điện tử với thủ 
tục cấp sổ đỏ, đăng ký kết hôn, khai sinh 
Trong Dự thảo Luật Giao dịch điện tử sửa đổi, phạm vi điều chỉnh đã 
được mở rộng, cụ thể: “Luật này quy định về giao dịch điện tử trong 
hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh 
doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định.” 

 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì phiên họp thẩm định. 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu vừa chủ trì phiên thẩm định dự thảo 
Luật Giao dịch điện tử sửa đổi, do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì soạn 
thảo. 



Mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật 

Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Luật Giao dịch điện tử năm 
2005 hiện hành loại trừ, không áp dụng giao dịch điện tử đối với “việc cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản 
khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai 
sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác”. 

Việc loại trừ này có thể gây khó khăn cho việc triển khai dịch vụ công trực 
tuyến cũng như triển khai ứng dụng giao dịch điện tử trong các lĩnh vực 
thuộc phạm vi kể trên. 

Do đó, trong Dự thảo Luật Giao dịch điện tử sửa đổi, phạm vi điều chỉnh đã 
được mở rộng, cụ thể: “Luật này quy định về giao dịch điện tử trong hoạt 
động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương 
mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định.” Như vậy, với quy định này, 
dự thảo Luật sửa đổi đã bỏ nội dung loại trừ nêu trên nhằm mở rộng phạm 
vi áp dụng của hoạt động giao dịch điện tử tới tất cả hoạt động của đời sống 
xã hội. 

Quy định mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật Giao dịch điện tử sẽ không 
phát sinh chi phí trực tiếp tới các hoạt động triển khai quản lý điều hành hiện 
tại. Tuy nhiên các cơ quan quản lý nhà nước sẽ cần bổ sung kinh phí, thời 
gian để xây dựng, nâng cấp các hệ thống hiện tại để đáp ứng yêu cầu thực 
hiện giao dịch điện tử, đặc biệt với các lĩnh vực nằm trong nhóm được loại 
trừ trước đây. 

Đối với các cơ quan quản lý nhà nước đã được giao nhiệm vụ tại Nghị quyết 
17/NQ-CP ngày 07/3/2019, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đang tiến 
hành triển khai xây dựng chính phủ điện tử, hoàn thiện mục tiêu đến năm 
2025 đạt 80% dịch vụ công trực tuyến ở mức 3, 4. Vì vậy, chi phí phát sinh 
nêu trên đã được dự kiến trong kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, 
phát triển chính phủ điện tử của các Bộ, ngành, địa phương. 

Giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 

Cũng theo cơ quan soạn thảo, việc tăng cường thực hiện các giao dịch điện 
tử trong mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội sẽ tiết giảm các chi phí về 
giấy tờ, in ấn, thời gian đi lại, công chứng, chứng thực… cho cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp, cá nhân, đặc biệt là với các vấn đề liên quan nhiều bộ, 
ban, ngành. Bên cạnh đó, việc triển khai giao dịch điện tử đối với tất cả các 
lĩnh vực trong đời sống, xã hội sẽ góp phần tiết kiệm các chi phí trực tiếp 
trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ thủ tục 
hành chính. 

Đối với giao dịch trên môi trường mạng, thì giá trị pháp lý là vấn đề đặc biệt 
quan trọng, dự thảo Luật sửa đổi cũng cụ thể hóa chính sách về bảo đảm 
giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu. Nội dung này gồm các quy định về giá 



trị pháp lý của thông điệp dữ liệu, gửi, nhận thông điệp dữ liệu, bổ sung quy 
định chuyển đổi tài liệu điện tử sang tài liệu giấy, quy định về phương thức 
chuyển đổi, tổ chức xác nhận, điều kiện đáp ứng của tài liệu giấy được 
chuyển đổi từ tài liệu điện tử, giá trị pháp lý của tài liệu giấy được chuyển 
đổi từ tài liệu điện tử. 

Qua rà soát, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy, các quy định nêu trên 
cơ bản bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các văn bản hiện hành có liên 
quan. Các quy định này là bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy định của 
Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao động, Luật Kinh doanh chứng khoán, Luật 
Thương mại điện tử,…. 

Đồng thời, đồng bộ với nguyên tắc áp dụng thói quen trong hoạt động 
thương mại được thiết lập giữa các bên, nguyên tắc áp dụng tập quán trong 
hoạt động thương mại, nguyên tắc bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu 
dùng, nguyên tắc thừa nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu trong hoạt 
động thương mại, ngân hàng, tài chính và các lĩnh vực dân sự, hành chính. 

Sau khi nghe các thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá, cho ý kiến về các 
nội dung của dự thảo Luật, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đánh giá 
cao dự thảo Luật Giao dịch điện tử lần 3, nội dung cơ bản phù hợp, đảm 
bảo tính cần thiết, hợp hiến, hợp pháp, phù hợp đường lối, chính sách của 
Đảng. 

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo đánh giá 
tác động kỹ lưỡng hơn đối với một số chính sách, xác định rõ hơn nữa về 
phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, cân nhắc các quy định mang tính loại 
trừ để bảo đảm tính khả thi. Đồng thời, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên 
họp, rà soát kỹ các quy định của các Luật khác để tránh quy định lại hoặc bị 
trùng lắp... 

Nguồn: https://laodongthudo.vn/de-xuat-bo-quy-dinh-loai-tru-giao-dich-dien-
tu-voi-thu-tuc-cap-so-do-dang-ky-ket-hon-khai-sinh-142868.html 

 

6. Nâng cao quy mô và hiệu quả hoạt động của thị 
trường chứng khoán Việt Nam 
Nhằm cụ thể hóa phương hướng và nhiệm vụ phát triển thị trường 
chứng khoán gắn với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 
2021-2030, Dự thảo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến 
năm 2030 được xây dựng theo giai đoạn 10 năm để thực hiện mục tiêu 
phát triển thị trường chứng khoán ổn định, vững chắc, hoạt động hiệu 
quả và trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của 
nền kinh tế; chủ động hội nhập thị trường tài chính quốc tế, từng bước 
tiếp cận với các chuẩn mực chung và thông lệ quốc tế... 



Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ về hình thành kênh huy động 
vốn mới thông qua thị trường chứng khoán (TTCK) nhằm phát triển kinh tế 
- xã hội đất nước, TTCK Việt Nam đã từng bước được xây dựng và chính 
thức đi vào vận hành giao dịch kể từ ngày 28/7/2000. Sau hơn 20 năm hình 
thành và phát triển, TTCK Việt Nam đã trở thành kênh huy động vốn quan 
trọng cho các doanh nghiệp, là kênh đầu tư tích cực trong nền kinh tế. Sự 
phát triển của TTCK Việt Nam đã đóng góp và có ý nghĩa quan trọng trong 
sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung và khẳng định quan điểm, 
chủ trương rất đúng đắn về đổi mới, cải cách mở cửa của Đảng đã khởi 
xướng, dẫn dắt từ năm 1986 đến nay. Kết quả của sự phát triển TTCK thời 
gian qua là nhờ vào những đường lối chỉ đạo của Đảng trong phát triển kinh 
tế từng thời kỳ. 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đặt mục tiêu đến 2045, Việt Nam sẽ 
là một nước phát triển, thúc đẩy sáng tạo, phát triển của người dân và doanh 
nghiệp. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 đã đưa ra phương 
hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển: “xây dựng và hoàn thiện nền tài 
chính quốc gia; cơ cấu lại, tăng cường giám sát và điều tiết thị trường tài 
chính... Tiếp tục rà soát, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động các thị 
trường tài chính, chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu; quản lý chặt chẽ các tổ 
chức tham gia thị trường, bảo đảm tính thanh khoản cao và an toàn hệ 
thống. Nâng cao quy mô và hiệu quả hoạt động của TTCK để thực sự trở 
thành một kênh huy động vốn chủ yếu của nền kinh tế”. Đối với TTCK, các 
đột phá chiến lược trong thời gian tới sẽ gắn với cơ cấu lại thị trường, tập 
trung phát triển thị trường về chất, khơi thông và phát huy tiềm lực của thị 
trường, đáp ứng nguồn lực cho phát triển kinh tế, đẩy mạnh hiện đại hóa, 
phát triển nền tảng số, hướng tới TTCK hiện đại, minh bạch, bền vững. 

Bám sát quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về Chiến lược phát triển kinh tế 
- xã hội 10 năm 2021- 2030; căn cứ trên định hướng của Chính phủ về Chiến 
lược Tổng thể về phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Tài chính xây dựng quan điểm, định hướng phát 
triển TTCK trong 10 năm tới cụ thể như sau: 

Thứ nhất, phát triển TTCK đồng bộ và thống nhất trong tổng thể thị trường 
tài chính của đất nước, gắn liền với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu 
lại nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh các chương 
trình tái cơ cấu nhằm hoàn chỉnh cấu trúc của thị trường tài chính, tăng tính 
liên kết giữa thị trường vốn dài hạn với thị trường tiền tệ tín dụng. 

Thứ hai, tiếp tục phát triển TTCK về quy mô đồng thời tập trung nâng cao 
chất lượng thị trường, nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh 
của các tổ chức tham gia thị trường; chú trọng đổi mới, ứng dụng, phát triển 
công nghệ thông tin tiên tiến và tận dụng có hiệu quả thành tựu Cách mạng 
công nghiệp 4.0 tiếp cận với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế. 



Thứ ba, quản lý, giám sát thị trường dựa trên rủi ro, đảm bảo thị trường vận 
hành an toàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, tiết giảm 
chi phí xã hội, đảm bảo thị trường hoạt động minh bạch, an toàn, lành mạnh, 
bền vững. 

Thứ tư, Nhà nước thực hiện quản lý thị trường bằng công cụ pháp luật, đảm 
bảo TTCK phát triển ổn định, vững chắc; phát huy vai trò của các tổ chức tự 
quản, hiệp hội nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và khuyến khích các 
chủ thể tham gia TTCK. 

5 mục tiêu cụ thể 

Dự thảo Chiến lược phát triển TTCK trong giai đoạn 10 năm đến 2030 đề ra 
mục tiêu cơ cấu lại toàn diện để TTCK trở thành kênh dẫn vốn trung và dài 
hạn chủ yếu cho nền kinh tế; Xây dựng cơ cấu hợp lý giữa thị trường tiền tệ 
- tín dụng với TTCK và giữa các cấu phần của TTCK; Duy trì tăng trưởng về 
quy mô, chú trọng nâng cao chất lượng, đảm bảo phát triển theo hướng an 
toàn, hiệu quả, bền vững; Phát triển thị trường tài chính xanh, các công cụ 
tài chính bền vững; Góp phần thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, hỗ trợ tích 
cực quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực chứng khoán, 
xây dựng hệ thống quản lý, giám sát TTCK gắn với ứng dụng công nghệ 
thông tin hiện đại nhằm nâng cao năng lực quản lý giám sát, bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và ổn định lòng tin của thị trường; tăng 
cường mở cửa, liên kết và hội nhập quốc tế, hướng tới các chuẩn mực 
chung và thông lệ quốc tế tốt nhất, nâng cao khả năng cạnh tranh và khả 
năng chống chịu rủi ro, từng bước thu hẹp về khoảng cách phát triển giữa 
TTCK Việt Nam so với TTCK các nước phát triển. Trong đó, tập trung vào 5 
mục tiêu cụ thể như sau: 

Một là, tiếp tục mở rộng quy mô, tập trung nâng cao chất lượng TTCK, phát 
triển TTCK theo hướng bền vững. 

- Nâng cao chất lượng quản trị công ty niêm yết trên mức bình quân khu vực 
Đông Nam Á, hướng tới áp dụng tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị 
doanh nghiệp (ESG) đối với các công ty niêm yết có quy mô lớn theo thông 
lệ quốc tế. Phấn đấu quy mô thị trường cổ phiếu phát triển đạt 100% GDP 
vào năm 2025 và đạt 120% GDP vào năm 2030. 

- Phát triển thị trường trái phiếu cả về quy mô và độ sâu, nâng cao thanh 
khoản, đa dạng hoá sản phẩm, phát triển các sản phẩm trái phiếu xanh; 
phấn đấu đưa quy mô thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 47% GDP vào năm 
2025 và đạt tối thiểu 58% GDP vào năm 2030. 

Tập trung phát triển thị trường thứ cấp trái phiếu chính phủ để tăng thanh 
khoản và xây dựng đường cong lãi suất chuẩn cho thị trường tài chính; thu 
hút nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thông qua việc đưa trái phiếu chính phủ 



Việt Nam vào rổ trái phiếu chính phủ quốc tế; Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu 
danh mục nợ trái phiếu chính phủ. 

Vận hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán 
chuyên nghiệp nhằm tăng tính minh bạch của thị trường, thúc đẩy các doanh 
nghiệp phát hành trái phiếu ra công chúng để huy động vốn. 

- Tăng quy mô giao dịch trên TTCK phái sinh với mức tăng trưởng trung bình 
20%-30% mỗi năm. 

- Số lượng nhà đầu tư trên TTCK đạt 6% dân số vào năm 2025 và 8% dân 
số vào năm 2030. Tăng tỷ trọng trái phiếu chính phủ do nhà đầu tư là tổ 
chức phi ngân hàng nắm giữ lên mức 55% vào năm 2025 và 60% vào năm 
2030; Tập trung phát triển nhà đầu tư có tổ chức, nhà đầu tư chuyên nghiệp 
và thu hút sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài, hướng tới cơ cấu hợp lý 
giữa nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư có tổ chức, giữa nhà đầu tư trong 
nước và nhà đầu tư nước ngoài, thúc đẩy TTCK phát triển theo hướng bền 
vững. 

Hai là, tăng tính hiệu quả của việc tổ chức TTCK. 

- Triển khai hiệu quả hoạt động Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và các 
công ty con; Thực hiện phân định các thị trường giao dịch chứng khoán 
chậm nhất là năm 2025. Thay đổi mô hình tổ chức của Trung tâm lưu ký 
chứng khoán sang mô hình Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt 
Nam. Phát triển đa dạng các dịch vụ hỗ trợ sau giao dịch, các dịch vụ thanh 
toán xuyên biên giới theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế. 

- Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, đổi mới toàn diện và đồng bộ công nghệ giao 
dịch, bù trừ và thanh toán trên TTCK. 

- Phấn đấu nâng hạng TTCK Việt Nam vào danh sách các thị trường chứng 
khoán mới nổi trước năm 2025 theo tiêu chuẩn phân hạng TTCK của tổ chức 
FTSE và MSCI. 

Ba là, nâng cao sức cạnh tranh của các định chế trung gian thị trường. 

- Đẩy mạnh và hoàn thiện quá trình tái cấu trúc các công ty chứng khoán, 
công ty quản lý quỹ nhằm nâng cao năng lực và an toàn tài chính, cải thiện 
chất lượng hoạt động. 

- Phát triển hoạt động các công ty chứng khoán theo 2 mô hình: đa năng và 
chuyên doanh trên cơ sở tăng cường năng lực quản trị công ty, áp dụng 
công nghệ tài chính trong giao dịch chứng khoán và các hoạt động nghiệp 
vụ, hướng tới phân loại, xếp hạng công ty chứng khoán. 

- Mở rộng quy mô và phát triển đa dạng các loại hình quỹ đầu tư để tăng 
cường cơ sở nhà đầu tư có tổ chức trên TTCK; phát triển các loại hình quỹ 



ETF, quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ đầu tư trái phiếu, quỹ tiền tệ... phù hợp với 
trình độ phát triển của TTCK. 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng cung cấp dịch vụ, năng lực tài 
chính và đạo đức nghề nghiệp của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm, công ty 
kiểm toán độc lập, công ty thẩm định giá trên TTCK; Khuyến khích các tổ 
chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế tham gia cung cấp dịch vụ tại thị trường 
Việt Nam. 

- Thực hiện chức năng giám sát tổ chức xã hội - nghề nghiệp về chứng 
khoán; phối hợp với Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam thực hiện 
thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chứng khoán và TTCK. 

Bốn là, bảo đảm TTCK hoạt động an toàn, lành mạnh và hiệu lực thực thi 
chính sách pháp luật. 

- Tăng cường năng lực quản lý, giám sát của cơ quan quản lý nhằm đảm 
bảo TTCK vận hành ổn định, trật tự, an toàn và minh bạch, hướng tới áp 
dụng hệ thống quản lý, giám sát thông minh dựa trên ứng dụng công nghệ 
số như công nghệ chuỗi khối (Blockchain), trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn 
(Big Data), máy học (Machine Learning)… vào các hoạt động lưu trữ, thống 
kê, phân tích dữ liệu, giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm. 

- Xây dựng cơ chế phối hợp trong quản lý, giảm sát liên thông giữa các Bộ, 
ngành để nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và xử lý vi phạm. 

- Chủ động thông tin tuyên truyền các quy định pháp luật và tình hình hoạt 
động của thị trường chứng khoán để nâng cao hiệu lực thực thi chính sách 
pháp luật. 

Năm là, chủ động và tích cực hội nhập vào thị trường tài chính khu vực và 
thế giới, nâng cao hiệu quả và đảm bảo ổn định và an toàn của thị trường 

- Tích cực hội nhập thị trường tài chính - chứng khoán thế giới phù hợp với 
trình độ phát triển của TTCK, đáp ứng yêu cầu về an ninh tài chính, nâng 
cao khả năng cạnh tranh, quản trị rủi ro, đưa vào áp dụng các chuẩn mực 
và thông lệ quốc tế tốt nhất, từng bước thu hẹp về khoảng cách phát triển 
giữa TTCK Việt Nam so với các thị trường khác trong khu vực và trên thế 
giới, phấn đấu phát triển TTCK Việt Nam trở thành 1 trong 4 thị trường quy 
mô lớn nhất của khu vực ASEAN. 

- Tích cực triển khai các cam kết, thỏa thuận hợp tác song phương, đa 
phương và các hiệp định đã ký kết, đồng thời mở rộng hợp tác song phương, 
đa phương trong lĩnh vực chứng khoán. 

9 nhóm giải pháp thực hiện 

Để thực hiện các mục tiêu trên, dự thảo Chiến lược phát triển TTCK đề ra 9 
nhóm giải pháp triển khai trong giai đoạn từ 2021 đến 2030. 



Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý: 

Thực hiện tổng kết việc thi hành Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và 
các văn bản hướng dẫn để đề xuất sửa đổi, bổ sung (nếu có) trong giai đoạn 
2022-2025 nhằm hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, địa vị pháp lý của cơ 
quan quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán; hoàn 
thiện mô hình quản lý, giám sát thị trường, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi 
phạm trên TTCK, phát triển TTCK phù hợp với tình hình trong nước và thông 
lệ quốc tế. 

Thứ hai, tăng cường năng lực quản lý, giám sát, thanh tra và cưỡng chế 
thực thi. 

Xây dựng hệ thống quản lý, giám sát ba cấp, tích hợp kết nối giữa Bộ Tài 
chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với Sở giao dịch chứng khoán, Tổng 
công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và các thành viên thị trường; 
Nghiên cứu để đưa vào áp dụng phương thức giám sát dựa trên rủi ro, nâng 
cao năng lực giám sát dựa trên xây dựng hệ thống các chỉ số cảnh báo sớm, 
đảm bảo giám sát toàn diện, hiện đại, tiếp cận với thông lệ quốc tế; Đẩy 
mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm có trọng tâm, trọng điểm 
tập trung vào các vụ việc, vấn đề nổi cộm có ảnh hưởng tới TTCK; Tiếp tục 
đầu tư, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, ứng dụng các thành 
tưu của khoa học công nghệ, phục vụ tốt công tác quản lý và giám sát của 
thị trường; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đội ngũ nhân sự, đặc biệt là đội 
ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giám sát, quản lý chuyên 
ngành. 

Thứ ba, tăng cung hàng hóa cho thị trường và cải thiện chất lượng nguồn 
cung trên cả thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu và thị trường chứng 
khoán phái sinh. 

Nâng cao tính minh bạch và chất lượng hàng hóa thông qua thực hiện sắp 
xếp, phân loại cổ phiếu niêm yết trên SGDCK Việt Nam, tăng cường kiểm 
tra, giám sát đối với hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn huy động trên 
TTCK. Nâng cao chất lượng công bố thông tin về tình hình hoạt động của 
công ty đại chúng, hoạt động của thị trường trên cơ sở thúc đẩy việc tuyên 
truyền, phổ biến các yêu cầu về công bố thông tin. Tăng cường vai trò và 
trách nhiệm của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm trên thị trường trái phiếu 
doanh nghiệp, tiến tới yêu cầu doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra công 
chúng phải được xếp hạng tín nhiệm, hình thành thói quen và thông lệ sử 
dụng kết quả xếp hạng tín nhiệm khi phát hành, đầu tư trái phiếu doanh 
nghiệp... 

Thứ tư, phát triển và đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư, cải thiện chất lượng 
cầu đầu tư nhằm hướng tới cầu đầu tư bền vững. Tập trung phát triển các 
nhà đầu tư có tổ chức trong nước đặc biệt là các loại hình quỹ đầu tư chứng 



khoán; đa dạng hóa kênh phân phối chứng chỉ quỹ. Nghiên cứu, ban hành 
các chính sách ưu đãi cho tổ chức phát hành và nhà đầu tư khi phát hành 
và đầu tư các sản phẩm trái phiếu xanh, chứng khoán xanh. Thu hút nhà 
đầu tư nước ngoài thông qua tiếp tục cải cách hành chính, đơn giản hóa các 
thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia 
và đầu tư vào TTCK Việt Nam. Tăng cường tính minh bạch trong hoạt động 
thị trường, đảm bảo quyền bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin của nhà 
đầu tư nước ngoài... 

Thứ năm, phát triển tổ chức thị trường, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, công 
nghệ thông tin của thị trường và nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch, 
bù trừ, thanh toán trên TTCK. 

Thứ sáu, phát triển, nâng cao năng lực cho hệ thống các tổ chức trung gian 
thị trường và phát triển các hiệp hội, tổ chức phụ trợ. Đối với công ty chứng 
khoán, tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc công ty chứng khoán nhằm 
nâng cao năng lực hoạt động của công ty chứng khoán, nâng cao năng lực 
quản trị rủi ro, tăng khả năng cạnh tranh của các công ty chứng khoán trên 
thị trường. Đối với công ty quản lý quỹ, tiếp tục thực hiện tái cấu trúc các 
công ty quản lý quỹ, thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động các công ty quản 
lý quỹ dựa trên rủi ro. 

Thứ bảy, tăng cường sự phối hợp giữa các chính sách tài chính, tiền tệ và 
các chính sách vĩ mô khác nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh 
tế vĩ mô, thúc đẩy sự phát triển TTCK. Tăng cường sự phối hợp giữa các 
cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán... 

Thứ tám, tăng cường và chủ động hội nhập quốc tế để hài hòa hóa khuôn 
khổpháp lýhướng tới các chuẩn mực chung vềlĩnh vực chứng khoán của 
khu vực. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, pháp lý cho quá 
trình hội nhập TTCK quốc tế, trước mắt là liên kết vào các TTCK khu vực 
ASEAN. Xây dựng cơ chế hợp tác, chia sẻ thông tin và giám sát giữa cơ 
quan quản lý TTCK Việt Nam với các cơ quan quản lý và các tổ chức quốc 
tế hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK; giám sát, phát hiện và 
xử lý vi phạm các hành vi vi phạm xuyên biên giới. 

Thứ chín, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào 
tạo, nghiên cứu và thông tin tuyên truyền, đào tạo và nâng cao chất lượng 
người hành nghề chứng khoán; Tiếp tục phát triển nhà đầu tư cá nhân gắn 
với đào tạo, phổ cập kiến thức và thông tin tuyên truyền. 

Tựu chung, với bối cảnh nền kinh tế toàn cầu 10 năm tới được nhận định là 
sẽ diễn biến phức tạp và dưới những tác động mạnh của các nền tảng công 
nghệ mới; đồng thời với các yêu cần tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng 
theo chiều sâu, mang tính bền vững; nâng cao sức cạnh tranh và sức chịu 
đựng của nền kinh tế; tăng cường tính minh bạch, đổi mới sáng tạo thì vai 



trò, vị trí và sự phát triển bền vững TTCK Việt Nam, trở thành kênh huy động 
vốn chủ yếu trong nền kinh tế là mục tiêu tại Dự thảo Chiến lược phát triển 
TTCK đến năm 2030. 

Nguồn: https://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/nang-cao-quy-mo-va-hieu-
qua-hoat-dong-cua-thi-truong-chung-khoan-viet-nam-349626.html 

 

7. Quảng Ngãi biên dịch một số thủ tục hành chính 
sang tiếng nước ngoài để phục vụ nhà đầu tư 
Thủ tục hành chính của 9 Sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
có liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài, người nước ngoài sẽ được 
biên dịch sang 4 thứ tiếng. 

 

Nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số, thứ hạng năng 
lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi (PCI) luôn được lãnh đạo tỉnh này 

quan tâm, chỉ đạo. 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa có Công văn gửi các 
cơ quan, đơn vị có liên quan để chỉ đạo khẩn trương tổ chức thực hiện việc 
biên dịch sang tiếng nước ngoài đối với các thủ tục hành chính của một số 
Sở, ngành theo đề xuất của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi. 

Theo đó, thủ tục hành chính của các Sở, ban ngành có liên quan đến nhà 
đầu tư nước ngoài, người nước ngoài, gồm: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung 
Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, 
Giao thông vận tải, Công Thương, Ngoại vụ, Tư pháp, Thông tin và Truyền 



thông, Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ được biên dịch sang 4 thứ 
tiếng, gồm: Anh, Trung, Nhật, Hàn. 

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, việc biên dịch sang tiếng nước ngoài các 
thủ tục hành chính có liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài, người nước 
ngoài sẽ giúp những đối tượng này kịp thời tiếp cận thông tin, nắm bắt các 
chủ trương, chính sách, quy định pháp luật hiện hành của Trung ương nói 
chung, của tỉnh Quảng Ngãi nói riêng. Đồng thời góp phần quan trọng vào 
việc thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số, thứ 
hạng năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi (PCI). 

Để đạt được mục đích đó, ông Minh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành 
nêu trên chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ, chính xác nội dung từng thủ tục 
hành chính thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy định pháp 
luật gửi Sở Ngoại vụ để tổ chức biên dịch. 

Cùng với đó, Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi là cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức 
biên dịch chính xác nội dung các thủ tục hành chính nêu trên sang các loại 
tiếng nước ngoài theo đúng ngôn ngữ chuẩn và chuyên ngành. Đồng thời 
bàn giao kết quả tài liệu biên dịch (bản giấy và file mềm) cho Văn phòng 
UBND tỉnh để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo công khai 
phục vụ nhà đầu tư nước ngoài, người nước ngoài theo quy định. 

 

Quảng Ngãi biên dịch một số thủ tục hành chính có liên quan để phục vụ 
nhà đầu tư nước ngoài, người nước ngoài. 

Trong những năm gần đây, Quảng Ngãi thu hút một lượng lớn doanh nghiệp 
FDI đến từ các nước: Mỹ, Bỉ, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Singapore… 
tham gia đầu tư một số ngành nghề như: Công nghiệp nặng, công nghiệp 
chế tạo, gia công, linh kiện, sản xuất các mặt hàng xuất khẩu vào nhiều thị 
trường khó tính trong khu vực và trên thế giới. 



Chỉ tính riêng tại Khu Công Nghiệp VSIP Quảng Ngãi ở xã Tịnh Phong (Sơn 
Tịnh) đã đón tới 27 doanh nghiệp FDI trong tổng số 32 nhà đầu tư, tổng vốn 
gần 1 tỷ USD. Nhóm doanh nghiệp này đã tạo công ăn việc làm, thu nhập 
ổn định cho khoảng 30.000 lao động địa phương, đóng góp lớn vào kim 
ngạch xuất khẩu của tỉnh, cũng như đa dạng hóa danh mục sản phẩm xuất 
khẩu, đóng góp lớn vào số thu ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi. 

Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/quang-ngai-bien-dich-mot-so-thu-tuc-
hanh-chinh-sang-tieng-nuoc-ngoai-de-phuc-vu-nha-dau-tu-335629.html 

 

8. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp 
Thời gian qua, Sở Tư pháp đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ công tác 
cải cách hành chính (CCHC) gắn với việc thực hiện cải cách tư pháp, 
góp phần xây dựng nền hành chính ngày càng minh bạch, chuyên 
nghiệp, hiện đại và hiệu quả. 

 

Công chức Sở Tư pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho 
người dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Ảnh: T.Nhân 

Giám đốc Sở Tư pháp Võ Thị Xuân Đào chia sẻ, được sự quan tâm của 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Sở cùng với sự nỗ lực 
của cơ quan, kết quả công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) 
đã có sự chuyển biến tích cực. Tỷ lệ giải quyết TTHC cho người dân, doanh 
nghiệp đúng và trước hạn gần 100%, mức độ hài lòng của người dân đạt 
100%. 



* Tận tình phục vụ người dân, doanh nghiệp 

Hằng ngày, Sở Tư pháp bố trí 2 công chức túc trực tại Trung tâm Hành chính 
công tỉnh để làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả TTHC cho người dân, 
doanh nghiệp. 

Bà Huỳnh Thị Thanh Hiếu, công chức Sở Tư pháp cho biết công việc của 
bà bắt đầu từ 7 giờ 30 sáng và 13 giờ 30 chiều, còn giờ kết thúc buổi làm 
việc thường không cố định mà khi nào giải quyết thủ tục cho người dân xong 
thì mới nghỉ. 

Trung bình mỗi ngày, bà Huỳnh Thị Thanh Hiếu cùng đồng nghiệp tiếp nhận 
và giải quyết TTHC cho trên dưới 100 lượt người, nội dung liên quan đến 
vấn đề lý lịch tư pháp, hộ tịch, công chứng… 

“Bên cạnh giải quyết TTHC trực tiếp, chúng tôi còn dành thời gian thông tin, 
hướng dẫn cho người dân nắm rõ chương trình trực tuyến để sau này họ có 
thể ở nhà đăng ký dịch vụ này và nhận kết quả qua đường bưu điện mà 
không cần phải đến trực tiếp cho mất thời gian, công sức” - bà Huỳnh Thị 
Thanh Hiếu chia sẻ. 

Việc công chức 
Sở Tư pháp thực 
hiện tiếp nhận hồ 
sơ tại Trung tâm 
Hành chính công 
tỉnh theo đúng quy 
định, thái độ phục 
vụ nhiệt tình, đảm 
bảo sự hài lòng từ 
phía người dân. 

Chị Nguyễn Thị Hà 
(ngụ P.Long Bình, TP.Biên Hòa) bộc bạch: “Theo đúng ngày hẹn, tôi đến 
nhận phiếu lý lịch tư pháp để bổ sung vào hồ sơ đi xin việc làm. Tôi thấy đội 
ngũ công chức ở đây làm việc nhanh, chu đáo, luôn quan tâm và hướng dẫn 
tận tình cho người dân chứ không gây khó khăn, phiền hà gì”. 

Phó giám đốc Sở Tư pháp Phan Quang Tuấn cho hay, thời gian qua, công 
tác CCHC, kiểm soát TTHC luôn được Sở quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và 
thường xuyên, bám sát các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Đến 
nay, kết quả thực hiện tại cơ quan có sự chuyển biến tích cực, nhất là kết 
quả giải quyết TTHC cho người dân. 

Đặc biệt, Sở Tư pháp luôn xác định việc đơn giản hóa TTHC là nhiệm vụ 
thường xuyên trong công tác CCHC. Do vậy, Sở thường xuyên rà soát và 
đề xuất một số giải pháp, cách làm mới hiệu quả để đẩy mạnh hơn nữa công 

Lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân và 
doanh nghiệp 

Để công tác giải quyết TTHC ngày càng hoàn thiện, 
hiệu quả, Sở Tư pháp thường xuyên tiếp nhận và xử 
lý thông tin phản ánh, kiến nghị về TTHC của người 
dân, doanh nghiệp trên Tổng đài dịch vụ công 1022. 
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Tư pháp đã tiếp 
nhận 569 trường hợp người dân liên hệ Tổng đài dịch 
vụ công 1022 và đã xử lý các trường hợp trên. 



tác CCHC. Điển hình, Sở đã kịp thời đề xuất sáng kiến cấp bản sao điện tử 
phiếu lý lịch tư pháp sau khi người dân được cấp phiếu lý lịch tư pháp. Đây 
là sáng kiến, giải pháp hữu ích vừa đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân 
biết để sử dụng dịch vụ này, vừa cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật, sự quá 
tải đối với cấp cơ sở trong công tác chứng thực bản sao. 

Bên cạnh đó, với vai trò thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, Sở Tư pháp tăng 
cường tham gia công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật có liên quan đến 
CCHC thông qua hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 
luật tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC. 

Cụ thể, Sở đã thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng các phần mềm chuyên 
ngành, phần mềm một cửa liên thông hiện đại (Egov) trong việc theo dõi quá 
trình nhận hồ sơ, luân chuyển, giải quyết và trả kết quả hồ sơ. Tính từ ngày 
15-12-2021 đến 14-6-2022, đã tiếp nhận và xử lý 12.737 hồ sơ TTHC (trong 
đó có 1.297 hồ sơ năm 2021 chuyển sang); 100% hồ sơ đều được thực hiện 
trên phần mềm một cửa hiện đại Egov; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 
gần 98,21%, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 100%. 

Ngoài ra, ngành Tư pháp đã đẩy mạnh chất lượng công tác xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật, góp phần hoàn thiện thể chế trong công tác CCHC. 
Theo Phó giám đốc Sở Tư pháp Phan Quang Tuấn, công tác kiểm tra, xử lý 
và rà soát văn bản quy phạm pháp luật được Sở thực hiện thường xuyên, 
kịp thời phát hiện những văn bản trái pháp luật, văn bản hết hiệu lực, văn 
bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành hoặc không 
phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, kịp thời kiến 
nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban 
hành mới để đảm bảo tính thống nhất, minh bạch và hoàn thiện của hệ thống 
văn bản quy phạm pháp luật. 

* Tiếp tục đẩy mạnh CCHC 

Bên cạnh những kết quả đạt được khi ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông 
tin trong quản lý, điều hành công việc, giải quyết TTHC, ngành Tư pháp vẫn 
còn gặp nhiều khó khăn. Trong đó, cấp cơ sở còn lúng túng trong việc thực 
hiện một số nhiệm vụ mới như: dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản 
chính, việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ bước đầu còn nhiều khó khăn 
do chưa đảm bảo được nguồn lực. 

Bên cạnh đó, một số phần mềm thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp quản lý 
còn bất cập, cấu hình chưa được cập nhật theo biểu mẫu mới, thường xuyên 
bị lỗi về đường truyền, thông tin dữ liệu chưa được đồng bộ kịp thời. Công 
tác phối hợp của các cơ quan có liên quan trong việc xác minh hồ sơ TTHC 
còn chưa nhịp nhàng, ảnh hưởng đến thời gian giải quyết TTHC, nhất là thủ 
tục lý lịch tư pháp, nuôi con nuôi, giám định tư pháp. 



Giám đốc Sở Tư pháp Võ Thị Xuân Đào cho biết, Sở đã xác định một số giải 
pháp trọng tâm cần thực hiện nhằm giúp công tác CCHC, kiểm soát TTHC 
được tốt hơn trong thời gian tới. Trong đó, đẩy mạnh CCHC và ứng dụng 
công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp; tổ 
chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên internet; kịp thời hoàn thiện quy 
định phối hợp, liên thông thủ tục của ngành Tư pháp với các ngành có liên 
quan về giải quyết yêu cầu của người dân. 

Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ trong lĩnh vực tư pháp 
kết hợp với đảm bảo chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện dịch 
vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Tăng cường phối hợp trong 
xây dựng thể chế về CCHC, kiểm soát TTHC nhằm đáp ứng yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội, phục vụ trực tiếp hoạt động CCHC của tỉnh. Tiếp tục 
triển khai, thực hiện tiếp nhận và xử lý TTHC theo dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, 4 ứng dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản điện tử trên môi 
trường mạng. Kịp thời đề xuất những giải pháp hữu ích, sáng kiến CCHC 
để áp dụng rộng rãi trong phạm vi toàn tỉnh về lĩnh vực tư pháp và triển khai 
thực hiện hiệu quả sáng kiến đề ra.   

Nguồn: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202207/day-manh-cai-
cach-hanh-chinh-trong-linh-vuc-tu-phap-3124608/ 

 

9. Đổi mới, trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu năm 2022 
Với sự tập trung chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, Thường trực Tỉnh uỷ 
và sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, người dân, kinh 
tế 6 tháng đầu năm tăng trưởng ước đạt 5,13%; một số nhiệm vụ trọng 
tâm như: thu ngân sách Nhà nước, tiến độ giải ngân, thu hút doanh 
nghiệp, tỷ lệ đô thị hóa, hoạt động xuất khẩu... các lĩnh vực văn hoá, xã 
hội, y tế, giáo dục đạt kết quả khả quan. 

Tuy nhiên, theo đánh giá của BTV Tỉnh uỷ, bên cạnh những kết quả đạt 
được vẫn còn một số tồn tại, đó là: Việc giải quyết, xử lý những vấn đề phức 
tạp phát sinh trong nội bộ Nhân dân, nhất là vấn đề tôn giáo của một số 
chính quyền cơ sở còn hạn chế; công tác phối hợp một số hoạt động giữa 
các cấp, ngành và giữa các đoàn thể, hội quần chúng hiệu quả chưa cao. 
Chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hình thức.  

Công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, chính quyền còn có mặt hạn 
chế, đặc biệt là việc cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết các thủ tục 
hành chính. Công tác phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển 
KT-XH giữa các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được thực 
hiện tốt. Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của nhiều cán bộ, 
công chức, nhất là ở các vị trí trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp 
còn hạn chế, chưa thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhiều 



cán bộ, công chức trình độ chuyên môn hạn chế, đạo đức công vụ yếu kém; 
thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ, chưa tâm huyết, ngại việc; kỷ luật, 
kỷ cương hành chính chưa nghiêm. Hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch còn 
nghèo nàn, thiếu sáng tạo, thiếu liên kết… Một số thủ tục hành chính chưa 
được công khai, minh bạch, kịp thời trong các chủ trương, chính sách; người 
đứng đầu một số sở, ban, ngành, huyện, thành phố thiếu quyết liệt, chậm 
đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo; chưa tổ chức thực hiện nghiêm những nội 
dung lãnh đạo, chỉ đạo của BTV, Thường trực Tỉnh ủy; công tác đôn đốc, 
giám sát, kiểm tra tổ chức thực hiện chưa thường xuyên, liên tục... 

Năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khởi động và cụ thể hoá các 
chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII 
gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm, BTV Tỉnh uỷ quyết liệt chỉ đạo khắc 
phục những yếu kém, hạn chế, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng 
cường công tác phối hợp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, dự 
án sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về KT-
XH, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 9%. Theo chỉ đạo toàn diện trong công tác 
xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp 
tục đổi mới phương pháp điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng dám nghĩ, 
dám làm, dám chịu trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo. Phân công từng đồng chí 
Ủy viên BTV Tỉnh ủy phụ trách các đảng bộ lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm. 
Lãnh đạo thực hiện quyết liệt 4 khâu đột phá chiến lược. Tập trung các giải 
pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư. 
Rà soát, kiên quyết thu hồi các dự án không triển khai hoặc chậm triển khai để 
thu hút các nhà đầu tư có thực lực để tạo việc làm cho lao động, nguồn thu ổn 
định cho ngân sách. Tăng cường công tác quản lý về lĩnh vực tài nguyên môi 
trường, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn và xử lý nghiêm các sai 
phạm về công tác quản lý đất đai.  

Hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn trong thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư 
để khởi công các dự án trọng điểm (vốn đầu tư ngoài ngân sách), đồng thời 
đẩy nhanh thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư để sớm khởi công các dự án 
giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Giao chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư 
công tới từng chủ đầu tư, nêu rõ trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch 
giải ngân. Tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước, tập trung huy động 
các nguồn thu từ thuế, phí, đôn đốc thu nợ đọng thuế; chú trọng các nguồn 
thu từ đất và khai thác các nguồn thu từ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; 
quản lý chặt chẽ việc bán đấu giá tài sản Nhà nước, các khoản chi, hạn chế 
phát sinh ngoài dự toán. Giao nhiệm vụ cụ thể 6 tháng còn lại cho từng sở, 
ban, ngành, UBND các huyện, thành phố để hoàn thành kế hoạch phát triển 
KT-XH năm 2022. Phân cấp quản lý KT-XH mạnh hơn nữa để tăng cường 
trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, đồng thời giảm thời gian giải 
quyết thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; 
tăng cường vai trò thanh tra nhân dân, kiểm tra công vụ trong các cơ quan. 



Phân công rõ trách nhiệm trong thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy 
về cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, xử lý 
nghiêm cơ quan chưa chấp hành. Sắp xếp, bố trí lại vị trí công tác của cán 
bộ, công chức, viên chức nhằm phát huy hiệu lực, hiệu quả thực thi công 
vụ, quyết liệt phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH năm 2022. 

Nguồn: http://www.baohoabinh.com.vn/11/167871/Doi-moi,-trach-nhiem-
hoan-thanh-chi-tieu-nam-2022.htm 

 

10. TP. Hà Nội: Gỡ nút thắt trong đấu giá đất 
Hiện nay, công tác đấu giá đất trên địa bàn TP. Hà Nội còn chậm do 
nhiều nguyên nhân. Vì vậy, TP. Hà Nội đang đề ra một số giải pháp 
ngắn hạn nhằm giải quyết “điểm nghẽn” trong công tác này. 

Thu đấu giá quyền sử dụng đất mới đạt gần 25% kế hoạch 

Tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP. Hà Nội khóa XVI diễn ra 
từ ngày 5 - 8/7/2022, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà 
Nội Bùi Duy Cường cho biết, việc tập trung đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng 
đất trên địa bàn thành phố thời gian qua đã góp phần nâng cao hiệu quả sử 
dụng đất, tăng thêm nguồn lực cho thành phố để đầu tư xây dựng hạ tầng, 
góp phần phát triển kinh tế tại các địa phương. 

 

Nguồn: UBND TP. Hà Nội Đồ họa: Thế Dương 



Năm 2022, kế hoạch thành phố giao chỉ tiêu thu từ đấu giá quyền sử dụng 
đất là 12.450 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến 30/6, các đơn vị đã tổ chức đấu 
giá quyền sử dụng đất tại 33 dự án, với tổng diện tích khoảng 5,87ha và 
thành phố mới thu được khoảng 3.106 tỷ đồng từ đấu giá đất, đạt gần 25% 
kế hoạch năm. Cùng với đó, kế hoạch thu tiền sử dụng đất của thành phố 
cũng chỉ đạt hơn 29%, tương ứng 5.845 tỷ đồng; thu tiền thuê đất đạt hơn 
20,49%, tương ứng 1.127 tỷ đồng. Như vậy, tiến độ thực hiện đấu giá quyền 
sử dụng đất năm 2022 thực hiện chậm hơn so với cùng kỳ năm 2021. 

Theo lý giải của TP. Hà Nội, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc tổ chức đấu 
giá đất còn chậm, chưa đạt kết quả cao. Thứ nhất, pháp luật về đầu tư, xây 
dựng, đất đai còn nhiều nội dung chưa đồng bộ, thống nhất, dẫn đến khó 
khăn trong thực hiện như chưa quy định rõ việc thu hồi đất để đấu giá quyền 
sử dụng đất thuộc trường hợp thu hồi đất phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích 
quốc gia, công cộng; việc ứng vốn giải phóng mặt bằng thực hiện theo Luật 

Đầu tư công, Luật Đất đai 
không đồng nhất… 

Đáng chú ý, trên địa bàn, các 
công ty tư vấn thẩm định giá 
đều e ngại hoặc từ chối tham 
gia xác định giá đất (khởi điểm) 
vì sợ rủi ro liên quan đến pháp 
luật. Bên cạnh đó, phương 
pháp xác định giá cụ thể (giá 
khởi điểm đấu giá) phải thu 
thập nhiều thông tin tài sản so 
sánh, tuy nhiên, thị trường giao 
dịch bất động sản chưa minh 
bạch, giao dịch bất động sản 
không quy định phải qua ngân 
hàng và chưa có quy định cụ 
thể về quản lý giá chuyển 
nhượng bất động sản, nên giá 
giao dịch thực chưa thể hiện 

đầy đủ tại các hợp đồng mua bán. 

Ngoài ra, nhiều loại đất, khu vực không có thông tin chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất, việc điều chỉnh sự khác biệt giữa tài sản so sánh, nhiều chỉ tiêu 
tính toán chi phí phát triển chưa được hướng dẫn chi tiết cụ thể… Không 
những vậy, các quận, huyện, thị xã tổ chức đấu giá thận trọng cầu toàn nên 
chậm tiến độ thực hiện. 

Sẽ đấu giá 1.084,82 ha đất 

Theo UBND TP. Hà Nội, giai đoạn 
2011 - 2021, trên địa bàn thành phố 
đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 
tại 1.708 dự án với tổng diện tích 
3,177 triệu m2, thu về cho ngân sách 
hơn 59.423 tỷ đồng. Số tiền trúng đấu 
giá góp phần khai thác hiệu quả quỹ 
đất, tăng nguồn thu cho ngân sách. 
Dự kiến trong giai đoạn 2022 - 2023, 
Hà Nội sẽ đấu giá 1.084,82 ha đất và 
số tiền trúng đấu giá khoảng 104.000 
tỷ đồng; trong đó, riêng năm 2022, sẽ 
đấu giá 507 dự án với tổng diện tích 
đất 422,07 ha. 



Đẩy nhanh tiến độ thủ tục hành chính về đấu giá quyền sử dụng đất 

Số liệu từ Sở TN&MT cho thấy, hiện nay, trên địa bàn thành phố có 143 dự 
án/khu đất, tổng diện tích 87,6ha đã được thành phố quyết định giao đất 
đang thiết lập hồ sơ, chuẩn bị điều kiện để tổ chức đấu giá theo quy định. 

Để đẩy mạnh công tác đấu giá đất, tăng nguồn thu cho ngân sách trong thời 
gian tới, ông Bùi Duy Cường nhấn mạnh, UBND TP. Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ 
đạo các sở ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thủ tục hành chính về đấu 
giá quyền sử dụng đất theo quy định. Trong đó, tập trung hoàn thành nhanh 
thủ tục xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất theo phân cấp, ủy 
quyền; thực hiện các quy trình thủ tục đấu giá đảm bảo công khai, minh 
bạch. 

Người tham gia đấu giá đất phải nộp tiền đặt trước bằng 20% giá 
khởi điểm 

TP. Hà Nội vừa áp dụng quy định mới về đấu giá quyền sử dụng đất 
để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn 
thành phố. Theo Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND của UBND TP. 
Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 
27/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND TP. Hà Nội, người 
tham gia đấu giá đất phải nộp tiền đặt trước (đặt cọc) bằng 20% giá 
khởi điểm của tài sản đấu giá. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 
13/6/2022. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc UBND TP. Hà Nội 
điều chỉnh một số quy định trong đấu giá quyền sử dụng đất, đặc biệt 
ban hành những chế tài mạnh, đủ sức răn đe là rất cần thiết nhằm 
khai thác hiệu quả nguồn lực từ đất đai. 

Thành phố cũng sẽ thường xuyên kiểm tra hướng dẫn các địa phương, đơn 
vị thực hiện các thủ tục tổ chức đấu giá; đôn đốc các địa phương khẩn 
trương thu nghĩa vụ tài chính, thu tiền sau khi trúng đấu giá để kịp thời nộp 
ngân sách theo tiến độ. 

UBND TP. Hà Nội cũng kiến nghị với trung ương một số chính sách để đẩy 
nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó có nội dung cho phép Hà 
Nội được áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm đấu 
giá quyền sử dụng đất mà không phải thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ 
thể. 

Tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiều ý kiến cho rằng, kết quả 
trúng đấu giá phụ thuộc nhiều vào thị trường bất động sản, vì thế thời điểm 
duyệt giá sàn rất quan trọng để bảo đảm mức thu cao cho ngân sách. Do 
vậy, các địa phương đề nghị, thời gian tới UBND TP. Hà Nội cần có sự chỉ 



đạo quyết liệt về nội dung liên quan đến thời điểm chốt giá sàn, bảo đảm 
hiệu quả đấu giá đất ở mức tối ưu. 

Hà Nội chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản 

Để hoạt động đấu giá tài sản, đấu giá đất được minh bạch, tránh thất 
thu ngân sách, mới đây, UBND TP. Hà Nội đã yêu cầu thủ trưởng các 
sở, ban, ngành, chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và tổ chức, cá nhân 
liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện quy định pháp luật về đấu giá. 

Theo đó, TP. Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 
(TN&MT) chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính Hà Nội và các sở, ngành 
có liên quan tham mưu việc xác định giá khởi điểm quyền sử dụng đất, 
quyền khai thác khoáng sản để đưa ra đấu giá, bảo đảm đúng quy định 
của pháp luật, sát với giá thị trường. Đồng thời, chủ động lấy ý kiến góp 
ý của các sở, ngành có liên quan đối với phương án đấu giá quyền sử 
dụng đất, quyền khai thác khoáng sản do sở dự thảo để hoàn thiện 
trước khi trình UBND TP. Hà Nội ban hành. 

Sở TN&MT Hà Nội tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp 
luật trong việc đưa quyền sử dụng đất ra đấu giá của UBND các quận, 
huyện, thị xã, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm, 
tiếp tay, bao che đối với vi phạm về thẩm định giá, đấu giá… Sở Tư 
pháp Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên 
truyền, phổ biến quy định của pháp luật về đấu giá tài sản trên địa bàn 
thành phố. Cùng với đó, cung cấp thông tin về tổ chức hành nghề đấu 
giá đến các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp, theo dõi, giám sát 
và xử lý vi phạm trong hoạt động đấu giá tài sản theo thẩm quyền… 

TP. Hà Nội yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách 
nhiệm trước pháp luật và trước UBND thành phố trong tổ chức đấu giá 
quyền sử dụng đất, tài sản công trên địa bàn theo thẩm quyền. 

Thành phố cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP. 
Hà Nội rà soát hoạt động cho vay vốn tín dụng của các tổ chức tín dụng 
để nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành 
phố, kịp thời phát hiện; chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 
quy định của pháp luật về cho vay vốn… 

Nguồn: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/tp-ha-noi-go-nut-that-trong-dau-
gia-dat-108501.html 

 

 

 



11. Hà Nội: Kiểm soát chặt chẽ việc điều chỉnh quy 
hoạch 
UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT) nghiên cứu, 
xây dựng quy trình điều chỉnh quy hoạch, báo cáo UBND TP nhằm kiểm 
soát chặt chẽ việc điều chỉnh quy hoạch. 

Công tác quản lý quy hoạch còn bất cập 

Ngày 8/7, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 190/KH-UBND về 
tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công 
tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn TP. 

Theo UBND TP Hà Nội, triển khai cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng 
Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011, UBND 
TP đã tập trung chỉ đạo, quản lý nghiên cứu lập, thẩm định, phê duyệt các 
quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị...; 
các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật; các chương trình, kế hoạch, 
giải pháp quản lý phát triển đô thị và nông thôn theo quy hoạch được duyệt... 

 

Hà Nội tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục các tồn tại, hạn chế 
trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy; giám sát của HĐND TP, 
sự quản lý, điều hành quyết liệt của chính quyền UBND các cấp, sự tham 
gia tích cực của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân 
dân Thủ đô, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, kiến trúc đã đạt được 
những kết quả cơ bản nhất định, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần thúc 



đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP. Diện mạo đô thị và nông thôn Thủ đô ngày 
càng khang trang, hiện đại… 

Tuy nhiên, UBND TP cũng nhìn nhận bên cạnh kết quả đạt được, công tác 
quy hoạch, xây dựng quy hoạch đô thị và quản lý quy hoạch, kiến trúc trên 
địa bàn TP còn một số tồn tại, bất cập cần phải khắc phục như: Tiến độ triển 
khai các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy 
hoạch, kiến trúc… còn chậm. 

Chất lượng một số đồ án quy hoạch còn có bất cập về cập nhật hiện trạng 
dự án, sử dụng đất, tính đồng bộ trong quy hoạch, kiến trúc, tính khả thi… 
dẫn đến việc điều chỉnh quy hoạch. 

Việc phát triển đô thị và nông thôn theo quy hoạch còn thiếu công cụ kiểm 
soát, hạn chế về chất lượng, thẩm mỹ; thiếu nguồn lực và các điều kiện thực 
hiện quy hoạch. 

TP cũng chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại nêu trên do sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp có lúc, có nơi chưa kịp thời, sâu sát, 
quyết liệt. Thể chế quản lý còn hạn chế, bất cập; năng lực, nhận thức và 
trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức ở một số nơi còn chưa cao. 

Các quy định quản lý chưa đồng bộ, chồng chéo, kém hiệu quả, chậm được 
cập nhật, điều chỉnh, bổ sung. Công tác kiểm tra, giám sát, sự phối hợp của 
các sở, ban, ngành TP với địa phương chưa chặt chẽ. Việc kiểm tra, xử lý 
sai phạm ở một số nơi chưa thường xuyên, còn có tình trạng nể nang, né 
tránh, chậm xử lý hoặc chưa xử lý quyết liệt, dứt điểm. 

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy 
về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quy hoạch, quản lý quy 
hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội, nhằm khắc 
phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, tạo chuyển biến thực sự rõ nét về 
công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, UBND TP ban hành kế hoạch 
tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công 
tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn TP Hà Nội. 

Theo đó, đối với công tác quy hoạch, UBND TP giao Sở QH-KT chủ trì, phối 
hợp với Viện Quy hoạch xây dựng, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị 
liên quan rà soát, đẩy nhanh tiến độ phủ kín quy hoạch còn thiếu trên địa 
bàn TP; tập trung hoàn thành các quy hoạch, quy chế đã được giao từ trước 
và kế hoạch lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng giai đoạn 2021 - 
2025 trên địa bàn TP. 

Các đơn vị tập trung hoàn thành các quy hoạch quan trọng như điều chỉnh 
tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch phân khu các đô thị 
vệ tinh, quy hoạch phân khu các khu chức năng, quy hoạch xây dựng vùng 
huyện... Nghiên cứu lập và điều chỉnh quy hoạch có liên quan gắn với tiêu 
chí đô thị tại các huyện có chủ trương phát triển thành quận. 



Ngoài ra, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ 
sung, hoàn thiện quy trình, quy định, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy 
hoạch và những nội dung khác liên quan. 

Không xem xét điều chỉnh quy hoạch làm giảm diện tích công 
trình phục vụ dân sinh 

Trong công tác quản lý quy hoạch, TP cũng giao Sở QH-KT chủ trì, phối hợp 
cùng các sở, ngành liên quan và UBND quận, huyện, thị xã thực hiện những 
giải pháp tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc gắn với từng đồ 
án quy hoạch, giữ đúng định hướng, mục tiêu ban đầu của quy hoạch. 

Đặc biệt, nghiên cứu, xây dựng quy trình điều chỉnh quy hoạch, báo cáo 
UBND TP nhằm kiểm soát chặt chẽ việc điều chỉnh quy hoạch. 

Xem xét một cách thận trọng, khách quan, khoa học việc điều chỉnh tổng thể 
và điều chỉnh cục bộ quy hoạch, hạn chế thấp nhất việc điều chỉnh cục bộ 
quy hoạch làm tăng mật độ dân cư so với quy hoạch được duyệt; không 
xem xét đối với việc điều chỉnh quy hoạch làm giảm diện tích đất xây dựng 
các công trình phúc lợi, công viên cây xanh, ao, hồ, công cộng phục vụ dân 
sinh. 

TP yêu cầu Sở QH-KT  phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tăng 
cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt quy 
hoạch, tổng hợp các trường hợp vi phạm về quy hoạch (so với quy định hiện 
hành và các quy hoạch cấp trên). 

Nghiên cứu cơ chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn 
chặn và xử lý vi phạm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch 
không để xảy ra các vi phạm nghiêm trọng kéo dài. 

UBND TP cũng giao nhiệm vụ cụ thể đối với các sở ngành, đơn vị, UBND 
quận huyện trong thực hiện chương trình, đề án, rà soát việc thực hiện các 
quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc; hoàn thiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ 
chức bộ máy, cán bộ quản lý quy hoạch kiến trúc từ thành phố đến cấp 
huyện; tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, quy định trách nhiệm của 
người đứng đầu trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, kiến trúc trên 
địa bàn. 

Nguồn: https://danviet.vn/ha-noi-kiem-soat-chat-che-viec-dieu-chinh-quy-
hoach-20220709163810025.htm 

 

 

 

 



12. TP.HCM: Nhiều kết quả bước đầu sau 1 năm tổ chức 
chính quyền đô thị 
Thành phố đã đạt được nhiều kết quả ban đầu quan trọng, trong đó nổi 
bật là tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, quyền làm chủ của nhân được 
bảo đảm và phát huy. 

Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 131/2021/QH14 (gọi tắt Nghị quyết 131) 
của Quốc hội và Nghị định số 33/2021/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định số 33) 
của Chính phủ về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh 
(TP.HCM), Thành phố đã đạt được nhiều kết quả ban đầu quan trọng, trong 
đó nổi bật là tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, quyền làm chủ của nhân được 
bảo đảm và phát huy. Đồng thời, huy động ngày càng nhiều nguồn lực cho 
sự phát triển của TP.HCM hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần cho nhân dân góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 

Thực hiện Nghị quyết 131 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó TP.HCM đã 
thành lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập 3 quận Thủ Đức, quận 9 và 
quận 2. Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân (UBND) TP.HCM, các nhiệm vụ 
tổ chức chính quyền đô thị đã thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ các 
yêu cầu đặt ra, việc chuyển tiếp thực hiện nhiệm vụ giữa 2 giai đoạn. 

 

Cơ quan hành chính thành phố Thủ Đức (TP.HCM) hướng dẫn giải 
quyết thủ tục cho người dân. 



Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị khi thực hiện 
tổ chức chính quyền đô thị được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, tinh 
gọn, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động; công tác cán bộ về cơ bản hoàn 
thành tốt. Đến nay đa số cán bộ được sắp xếp, bố trí lại phù hợp với trình 
độ chuyên môn và nguyện vọng, cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Để tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả tổ chức chính quyền đô thị, 
TP.HCM kiến nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất trình Chính phủ giao cho 
UBND TP.HCM trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định biên chế hành 
chính, số lượng người làm việc tại các đơn vị công lập trên địa bàn tùy vào 
tình hình thực tiễn của Thành phố. 

Đồng thời, Thành phố kiến nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung Nghị định số 33, trong đó quan tâm giải quyết các nội dung 
khó khăn, vướng mắc của Thành phố khi thực hiện chính quyền đô thị, đặc 
biệt là quy định tiêu chuẩn của quận, phường của đơn vị hành chính đô thị. 

Về lĩnh vực tư pháp, TP.HCM để xuất Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn 
hình thức và thể thức ban hành các văn bản, kể cả văn bản quy phạm pháp 
luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND quận, phường khi thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. 

Trong lĩnh vực tài chính, Thành phố đề xuất Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính báo cáo 
Chính phủ, báo cáo Quốc hội cho phép đơn vị dự toán ngân sách quận thuộc 
TP.HCM có dự phòng ngân sách như cấp ngân sách; có hướng dẫn về quy 
trình hoặc ban hành cơ chế đặc thù cho phép UBND quận thực hiện giao, 
quản lý, điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách của đơn vị sử dụng ngân 
sách trực thuộc như cấp ngân sách trước đây nhằm đảm bảo tính chủ động, 
kịp thời cho UBND quận trong công tác điều hành ngân sách. 

Tại Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân TP.HCM vừa diễn ra mới đây, 
bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM cho biết, 
Thành phố sẽ tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 131 của 
Quốc hội song song với việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, 
quyết liệt hơn trong quản trị thực thi nhằm góp phần giải quyết tốt mối 
quan hệ giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân. 

Đặc biệt, Thành phố sẽ tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, 
nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển nguồn nhân lực, nhất là 
nhân lực chất lượng cao; xây dựng hình ảnh và thương hiệu cho 
Thành phố theo các chỉ số đô thị thông minh, Thành phố toàn cầu 
của các tổ chức quốc tế đang đánh giá… 



Ngoài ra, UBND TP.HCM đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về quy 
trình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công của các quận theo quy định của 
Luật Đầu tư công năm 2019 và hướng dẫn về cấp có thẩm quyền quyết định 
chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử 
dụng vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố để có cơ sở triển 
khai thực hiện theo quy định. 

Nguồn: https://laodongthudo.vn/tphcm-nhieu-ket-qua-buoc-dau-sau-1-nam-
to-chuc-chinh-quyen-do-thi-142914.html 

 

13. Kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế ở Trung 
tâm Dịch vụ công ích TP.Biên Hòa 
Mới đây, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa đã có báo cáo kết luận kiểm tra, 
thanh tra về công tác quản lý tài chính; phòng, chống tham nhũng 
(PCTN) tại Trung tâm Dịch vụ công ích TP.Biên Hòa (gọi tắt Trung tâm 
DVCI Biên Hòa). 

 

Trung tâm Dịch vụ công ích TP.Biên Hòa. Ảnh: T.Danh 

Theo báo cáo kết luận của UBND TP.Biên Hòa, ngày 15-4-2022, Chủ tịch 
UBND TP.Biên Hòa ban hành Quyết định số 1220Q/QĐ-UBND về việc kiểm 
tra công tác tổ chức hoạt động và công tác quản lý tài chính; công tác PCTN 
đối với Trung tâm DVCI Biên Hòa. Qua công tác kiểm tra phát hiện các tồn 



tại, hạn chế và dấu hiệu sai phạm trong quản lý tài chính, vi phạm các quy 
định về PCTN. 

* Những sai phạm liên quan đến công tác tài chính 

Theo kết luận của UBND TP.Biên Hòa, vấn đề có dấu hiệu sai phạm đó là 
việc lựa chọn nhà thầu để ký kết cung cấp dịch vụ, thanh quyết toán và hình 
thức chi trả đối với hợp đồng ký kết. 

Cụ thể, kết luận xác định, để thực hiện các dịch vụ công ích, Trung tâm DVCI 
Biên Hòa phải thuê xe bồn và xe cần cẩu. Ngày 24-7-2019, Giám đốc Trung 
tâm DVCI Biên Hòa Trần Quang Trung tổ chức cuộc họp các bộ phận liên 
quan, căn cứ vào bảng báo giá của 3 đơn vị đã thống nhất thuê xe của Công 
ty TNHH Vận tải và vật liệu xây dựng An Phát. Sau đó, giữa hai bên đã ký 
kết hợp đồng thuê xe bồn chứa nước do Công ty CP Xây dựng thương mại 
An An Khang đứng tên, trọng tải hơn 30 tấn dùng để sử dụng xịt rửa đường 
và hoạt động khác với trị giá hợp đồng 320 triệu đồng/tháng (thời gian thuê 
từ tháng 5-2019 đến tháng 3-2021). 

Đến ngày 3-2-2020, Trung tâm DVCI Biên Hòa tiếp tục ký kết hợp đồng thuê 
của Công ty TNHH Vận tải và vật liệu xây dựng An Phát xe tải có cần cẩu 
nâng, bồn chứa nước với giá trị hợp đồng 200 triệu đồng/tháng (thời gian từ 
tháng 2-2020 đến tháng 3-2021). 

Qua kiểm tra xác 
định, giữa Công ty 
TNHH Vận tải và 
vật liệu xây dựng 
An Phát và Công 
ty CP Xây dựng 
thương mại An An 
Khang có ký kết 
hợp đồng hợp tác 
kinh doanh. Trong 
đó, Công ty CP 

Xây dựng thương mại An An Khang do bà Trần Thị Thủy Tiên làm Chủ tịch 
HĐQT kiêm Giám đốc chính là em ruột của ông Trần Quang Trung. Trong 
đó, bà Tiên có 10% lợi nhuận được phân chia từ hoạt động kinh doanh của 
Công ty TNHH Vận tải và vật liệu xây dựng An Phát. 

Ngoài ra, tháng 9-2019, Trung tâm DVCI Biên Hòa cũng đã ký kết hợp đồng 
với Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Sao Biển thuê xe cần cẩu trọng 
tải 10,5 tấn, thời hạn thuê xe trong 3 năm với giá thuê lần lượt tăng theo các 
năm là: 80, 88 và 96 triệu đồng/tháng. Trong đó, bà Trần Thị Thủy Tiên cũng 
có hơn 5,5% quyền sở hữu trong Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng 
Sao Biển. 

Điều 84 Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định, xử lý vi 
phạm quy định về xung đột lợi ích, quy định, đối với 
người thực hiện công vụ nếu biết tình huống xung đột 
nhưng không báo cáo thì bị xử lý kỷ luật các mức: 
khiển trách, cảnh cáo. Riêng đối với người có thẩm 
quyền nếu biết tình huống xung đột mà không có biện 
pháp kiểm soát thì bị xử lý kỷ luật các mức: khiển trách 
đối với người vi phạm lần đầu, cảnh cáo nếu vi phạm 
lần 2 hoặc lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng. 



Với những mối quan hệ nêu trên, kết luận xác định việc ký kết hợp đồng 
giữa Trung tâm DVCI Biên Hòa và các đơn vị này có xung đột lợi ích theo 
quy định tại Điều 29 Nghị định 59/NĐ/2019/NĐ-CP ngày 1-7-2019 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật PCTN. 

Cụ thể, kết luận của UBND TP.Biên Hòa cũng dẫn giải Điều 29 Nghị định 
59/2019/NĐ-CP quy định về các trường hợp xung đột lợi ích: người có chức 
vụ, quyền hạn được xác định là có xung đột lợi ích khi có dấu hiệu rõ ràng 
cho rằng người đó thuộc hoặc sẽ thuộc một trong các trường hợp: ký kết 
hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, 
anh, chị, em ruột hoặc để doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, 
bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị mình khi được giao thực hiện các giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch 
vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó. 

Với những kết quả xác minh, UBND TP.Biên Hòa xác định, ông Trần Quang 
Trung với vai trò giám đốc đã trực tiếp ký hợp đồng với các công ty có liên 
quan đến em gái ruột của mình là có xung đột lợi ích, đây là hành vi bị 
nghiêm cấm theo quy định tại Khoản 4, Điều 8 và Khoản 1, Điều 94 của Luật 
PCTN. Trách nhiệm của những vi phạm này thuộc về ông Trần Quang 
Trung, do đó cần phải kiểm điểm, xử lý theo quy định. 

* Tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm 

Ngoài ra, trong kết luận của UBND TP.Biên Hòa cũng có đề cập đến một số 
vấn đề như: công tác tổ chức; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; việc thực 
hiện công khai tài chính quỹ; việc thực hiện kiểm toán nội bộ... tại Trung tâm 
DVCI Biên Hòa không được thực hiện theo đúng quy định và còn có những 
tồn tại, hạn chế. Trong đó, về công tác tổ chức, đoàn kiểm tra xác định việc 
phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban giám đốc chưa kịp thời. Cụ 
thể, Trung tâm DVCI Biên Hòa đi vào hoạt động từ tháng 1-2020 nhưng đến 
tháng 12-2020 mới ban hành quyết định phân công nhiệm vụ. 

Trách nhiệm này thuộc về Trưởng phòng Vật tư, kế toán; Trưởng phòng 
Hành chính, nhân sự và Giám đốc Trung tâm DVCI Biên Hòa là người đứng 
đầu đơn vị. 

Trước những vấn 
đề còn tồn tại và 
có dấu hiệu sai 
phạm xảy ra tại 
Trung tâm DVCI 
Biên Hòa, Chủ tịch 
UBND TP.Biên 
Hòa yêu cầu các 
đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các quy chế, văn bản quy định để đảm 

Trung tâm DVCI Biên Hòa chính thức hoạt động từ 
ngày 1-1-2020 trên cơ sở hợp nhất các đơn vị: Trung 
tâm Phát triển cụm công nghiệp và dịch vụ công ích 
TP.Biên Hòa, Ban Quản lý các chợ; có chức năng 
hoạt động kinh doanh, cung cấp các dịch trên tất cả 
các lĩnh vực: quản lý, kinh doanh hạ tầng... 



bảo việc thực hiện theo đúng quy định pháp luật, nhất là quy chế chi tiêu nội 
bộ phải được thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời, khẩn trương có biện 
pháp, thực hiện chấn chỉnh và khắc phục các mặt còn tồn tại, hạn chế nêu 
trên. 

Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa yêu cầu Trung tâm DVCI Biên Hòa, trước hết 
là tập thể Ban giám đốc cần nghiên cứu đề ra phương án thực hiện có hiệu 
quả kinh doanh, dịch vụ nhằm có đủ năng lực để tự chủ trong việc tham gia 
thực hiện các công trình, dự án với tư cách là nhà thầu, đồng thời đảm bảo 
nguồn tài chính của đơn vị trong thời gian tới. Đặc biệt, đơn vị cũng phải có 
phương án thuê phương tiện vận tải hoặc xin chủ trương đầu tư mua xe để 
đảm bảo hoạt động kinh doanh về lâu dài có hiệu quả. 

Trong kết luận, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa giao Phòng Nội vụ TP.Biên Hòa 
tham mưu Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa chỉ đạo tổ chức thực hiện kiểm điểm 
và xem xét trách nhiệm đối với tập thể cá nhân có vi phạm và tồn tại hạn chế 
nêu trên. 

Nguồn: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202207/kip-thoi-chan-
chinh-nhung-ton-tai-han-che-o-trung-tam-dich-vu-cong-ich-tpbien-hoa-
3124609/ 

 
 


