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1. Phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu 
quả, bền vững 
Ngày 11/7/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị 
quyết 86/NQ-CP của Chính phủ về phát triển thị trường vốn an toàn, 
minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động 
nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội. 

 

Phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn 
định kinh tế vĩ mô, huy động nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội 

Theo đó, sẽ hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm phát triển thị trường vốn an 
toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động 
tối đa các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện có hiệu quả cơ 
cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán, thị trường 
tiền tệ, đảm bảo an toàn hệ thống. Phát triển thị trường chứng khoán trở 
thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu cho nền kinh tế, tiếp tục 
điều chỉnh cơ cấu hợp lý giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn, thị trường 
cố phiếu và trái phiếu. 

Đến hết năm 2025, phấn đấu đạt một số mục tiêu, chỉ tiêu theo chiến lược tài 
chính và chiến lược phát triển ngành ngân hàng, cụ thể như sau: Quy mô vốn 
hóa thị trường cổ phiếu đạt 100% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 
47% GDP, trong đó dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đạt tối thiểu 20% GDP. 



Đẩy mạnh hiện đại hóa công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát thị trường 
chứng khoán. Đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với 
xử lý nợ xấu theo Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2022 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức 
tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025; phấn đấu nợ xấu của 
toàn hệ thống các tổ chức tín dụng dưới 3%. 

Phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ trở thành thị trường chuẩn 

Một trong những giải pháp thực hiện mục tiêu trên là giải pháp phát triển thị 
trường chứng khoán. 

Cụ thể, đối với thị trường trái phiếu: Phát triển thị trường trái phiếu Chính 
phủ trở thành thị trường chuẩn trên thị trường tài chính, đáp ứng nhu cầu 
huy động vốn cho ngân sách Nhà nước và hỗ trợ công tác tái cơ cấu ngân 
sách và nợ công theo hướng an toàn, bền vững. 

Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, giám sát quá trình phát hành, phân 
phối, lưu ký, đầu tư, mua bán trái phiếu doanh nghiệp. Đặc biệt, chấn chỉnh 
việc sử dụng vốn sau phát hành trái phiếu doanh nghiệp của doanh nghiệp 
phát hành, đảm bảo minh bạch, đúng mục đích, tuân thủ đúng các quy định 
pháp luật, qua đó bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, 
thúc đẩy huy động vốn trung và dài hạn. 

Khẩn trương hoàn thiện và phát triển nền tảng cơ sở hạ tầng hiện đại để 
thúc đẩy thị trường trái phiếu lành mạnh bền vững, tổ chức thị trường giao 
dịch trái phiếu riêng lẻ, nâng cao chất lượng công bố thông tin, chất lượng 
báo cáo tài chính đối với các công ty phát hành. Tách bạch rõ giữa trái phiếu 
phát hành ra công chúng và phát hành riêng lẻ. 

Xử lý nghiêm, kịp thời tình trạng thao túng, làm giá 

Đối với thị trường cổ phiếu, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi 
phạm đối với thị trường cổ phiếu để lành mạnh hóa thị trường, tăng cường 
các biện pháp chế tài để xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật 
trên thị trường chứng khoán để bảo vệ nhà đầu tư, khôi phục niềm tin của 
thị trường, đặc biệt xử lý nghiêm, kịp thời tình trạng thao túng, làm giá, đảm 
bảo sự phát triển lành mạnh, minh bạch và bền vững. 

Đảm bảo hệ thống giao dịch vận hành an toàn, thông suốt; đầu tư đổi mới 
công nghệ, ứng dụng công nghệ số, khẩn trương triển khai các biện pháp 
cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận 
biên lên thị trường mới nổi để thu hút vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư 
nước ngoài. 

Chính phủ giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan theo chức năng và 
nhiệm vụ được giao, chủ động theo dõi sát diễn biến của thị trường vốn, thị 



trường tiền tệ trong nước và quốc tế để chủ động, kịp thời thực hiện biện 
pháp ổn định thị trường; phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách tài 
khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác đảm bảo ổn định kinh 
tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế, qua đó tạo điều kiện ổn định, 
phát triển bền vững thị trường chứng khoán, tiền tệ, tín dụng; nghiên cứu đề 
xuất các giải pháp khuyến khích sự phát triển của nhà đầu tư là tổ chức, nhà 
đầu tư chuyên nghiệp, và thu hút nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường. 

Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các Sở Giao 
dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam rà soát các 
quy trình, quy chế liên quan đến hoạt động chứng khoán và hoạt động 
nghiệp vụ của các Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng 
khoán Việt Nam; đảm bảo thị trường hoạt động thông suốt và đầu tư đổi mới 
công nghệ, ứng dụng công nghệ số, khẩn trương triển khai các biện pháp 
cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận 
biên lên thị trường mới nổi để thu hút vốn đầu tư đặc biệt là vốn đầu tư nước 
ngoài; rà soát văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi 
quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành theo thẩm quyền. 

Khẩn trương hoàn thiện và phát triển nền tảng cơ sở hạ tầng hiện đại để 
thúc đẩy thị trường trái phiếu lành mạnh bền vững, thúc đẩy hoạt động xếp 
hạng tín nhiệm. Chấn chỉnh và tăng cường kiểm tra giám sát đối với các 
hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ trên thị trường, bao gồm các 
công ty cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán, xếp hạng tín nhiệm và thẩm 
định giá… 

Xử lý nghiêm hành vi vi phạm đối với thị trường trái phiếu, thị trường 
chứng khoán và tiền tệ 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tổ chức tín dụng 
gắn với xử lý nợ xấu, tăng cường chất lượng hiệu quả công tác thanh tra, 
giám sát để hạn chế tình trạng sử dụng vốn vay không đúng mục đích, tiếp 
tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Giám sát 
việc cấp tín dụng, đầu tư, huy động vốn trong hoạt động ngân hàng và cung 
cấp dịch vụ trên thị trường vốn của các tổ chức tín dụng. Kịp thời cảnh báo 
sớm và có biện pháp xử lý theo quy định, hạn chế xảy ra rủi ro, mất an toàn 
hệ thống các tổ chức tín dụng. 

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kịp thời phát hiện, 
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với thị trường trái phiếu, thị trường 
chứng khoán và tiền tệ, lành mạnh hóa thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của nhà đầu tư, bảo đảm thị trường chứng khoán minh bạch, ổn 
định, an toàn, bền vững, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô. Không hình sự hóa các quan 
hệ dân sự, quan hệ kinh tế. 



Chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng điều tra, xác minh để xử lý nghiêm 
minh hành vi vi phạm đúng người, đúng tội theo đúng quy định của pháp 
luật, bảo đảm thị trường chứng khoán minh bạch, ổn định, an toàn, góp phần 
phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh 
tế vĩ mô. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành 
vi đưa tin sai lệch, không chính xác gây mất an ninh, an toàn thị trường. Kịp 
thời thông tin tình hình xử lý để đảm bảo ổn định thị trường… 

Nguồn: https://baochinhphu.vn/phat-trien-thi-truong-von-an-toan-minh-
bach-hieu-qua-ben-vung-102220711181446844.htm 

 

2. Hoàn thiện danh mục dự án Chương trình phục hồi 
và phát triển KTXH lĩnh vực y tế 
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 202/TB-VPCP thông báo kết luận 
của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp của Tổ công tác rà soát, 
hoàn thiện phân bổ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển 
kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế. 

 

Thông báo nêu rõ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Tổ trưởng Tổ 
công tác chỉ đạo Bộ Y tế bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và yêu cầu tại Nghị 
quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 



tháng 01 năm 2022 của Chính phủ; tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp 
và ý kiến của các cơ quan liên quan; khẩn trương hoàn thiện danh mục dự 
án gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 11 tháng 7 năm 2022; trên cơ sở 
đó, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 
của Tổ công tác theo Quyết định số 640/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2022. 

Nguồn: https://baochinhphu.vn/hoan-thien-danh-muc-du-an-chuong-trinh-
phuc-hoi-va-phat-trien-ktxh-linh-vuc-y-te-102220711183150892.htm 

 

3. Hàng loạt cơ quan lên tiếng, doanh nghiệp vẫn đứng 
trước nguy cơ “khai tử” 
Vụ án tranh chấp tại Công ty TNHH Kim Anh dù được các cơ quan chức 
năng điều tra, xét xử nghiêm minh song doanh nghiệp vẫn không thể 
hoạt động bình thường vì những “ách tắc” trong thủ tục hành chính. 

Hàng loạt cơ quan khẳng định khiếu nại của ông Thế không có cơ sở 

Ngày 16/10/2012, ông Nguyễn Lương Thế, Chủ tịch Hội đồng Thành viên 
(HĐTV), Giám đốc Công ty TNHH Kim Anh (Đống Đa, Hà Nội) cùng bà 
Nguyễn Kim Anh (vợ ông Thế) ký hợp đồng chuyển nhượng vốn góp 50% 
cổ phần tương đương 50 tỷ đồng cho ông Đoàn Minh Quân (Phú Thượng, 
Tây Hồ, Hà Nội) để cùng thực hiện eự án khu nhà ở phố Wall, lô A, ô D4, 
khu đô thị mới Cầu Giấy, TP Hà Nội. 

Các bên có giấy xác nhận về việc hoàn tất thủ tục chuyển nhượng và biên 
bản thanh lý hợp đồng đã nhận đủ tiền. Ông Thế đã trực tiếp gửi toàn bộ hồ 
sơ thay đổi đăng ký kinh doanh (ĐKKD) lần 5 lên Sở Kế hoạch và Đầu tư 
(KH&ĐT) TP Hà Nội. 

Ngày 31/10/2012, Công ty Kim Anh được cấp ĐKKD lần thứ 5 có tên ông 
Đoàn Minh Quân với 50% vốn điều lệ. 

Từ ngày 31/10/2012 đến ngày 8/1/2015, sau gần 3 năm các thành viên công 
ty hoàn thành các thủ tục triển khai dự án nhà ở phố Wall và đã nộp được 
một phần nghĩa vụ tài chính đối với khoản tiền trúng giá quyền sử dụng đất 
(QSDĐ) cho Nhà nước đủ điều kiện để xây dựng nhà ở của dự án. 

Sau đó, ông Thế bất ngờ có kiến nghị cơ quan chức năng đề nghị thu hồi 
giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) lần thứ 5 có tên ông Đoàn 
Minh Quân chiếm 50% vốn điều lệ của công ty với lý do hồ sơ giả mạo. 
Trong khi chính tay ông Thế là người đi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng 
nhận ĐKKD. 

Trong khi ông Thế kiến nghị, ngày 29/05/2015, UBND quận Cầu Giấy ra Quyết 
định số 1920/QĐ-UBND về việc kiểm tra đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế đối với 
Công ty TNHH Kim Anh. 



Ngày 18/6/2015, ông Thế đã ký Thông báo số 19/TB-KA yêu cầu ông Đoàn 
Minh Quân phải nộp đủ tiền trúng giá QSDĐ theo tỷ lệ vốn góp trong công ty. 

 

Trụ sở Công ty TNHH Kim Anh trên đường Tôn Đức Thắng, Hà Nội. Ảnh: 
Chính Bình 

Sau khi ông Quân đã nộp đủ tiền theo thông báo, ông Thế vẫn tiếp tục 3 lần 
kiến nghị, khiếu nại. 

Sau đó, nhiều cơ quan chức năng đã vào cuộc giải quyết và có trả lời tới 
ông Thế. 



Sở KH&ĐT Hà Nội, Bộ KH&ĐT, Văn phòng Chính phủ 2 lần có văn bản 
truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình 
đều khẳng định việc cấp giấy ĐKDN lần 5 của Công ty Kim Anh là đúng quy 
định pháp luật. 

Bên cạnh đó, Công an TP Hà Nội; Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm kinh tế 
và tham nhũng, Bộ Công an đã nhiều lần khẳng định hồ sơ xin cấp giấy 
ĐKDN “chưa đủ căn cứ, cơ sở kết luận giả mạo”. 

Đến ngày 12/8/2019, tại Bản án phúc thẩm số 13/2019/KDTM-PT, TAND 
Cấp cao tại Hà Nội (giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 07/2019/KDTM-ST ngày 
06/03/2019 của TAND TP Hà Nội) đã tuyên xử: Không chấp nhận yêu cầu 
của ông Thế về việc tuyên bố các hợp đồng chuyển nhượng phần vốn đã ký 
chuyển nhượng cho ông Đoàn Minh Quân vô hiệu. 

Tiếp đến, ông Thế cùng vợ là bà Nguyễn Kim Anh có đơn gửi TAND Tối cao 
để xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án phúc thẩm số 
13/2019/KDTM-PT. 

Qua nghiên cứu đơn đề nghị và tài liệu có trong số hồ sơ vụ án, TAND Tối 
cao có Thông báo số 295/TB-TA về việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc 
thẩm gửi ông Thế. 

TAND Tối cao khẳng định những khiếu nại của Công ty Kim Anh, ông Thế 
và bà Kim Anh cho rằng các nội dung hợp đồng thỏa thuận nêu trên bị vô 
hiệu là không có căn cứ chấp nhận. 

Cưỡng chế, thi hành án là đúng quy định của pháp luật 

Không chỉ phải thực hiện bản án kể trên, đến ngày 9/5/2022, Cục Thi hành 
án dân sự TP Hà Nội (THADS) có Quyết định số 78/QĐ-CTHADS về việc 
cưỡng chế giao tài sản, chuyển quyền giao tài sản đối với ông Thế và bà 
Kim Anh. 

Quyết định này căn cứ vào Bản án số 478/2020/DS-PT ngày 23/12/2020 
của TAND TP Hà Nội và Bản án số 63/2020/DS-ST ngày 31/8/2020 của 
TAND quận Ba Đình. 

TAND TP Hà Nội đã tuyên buộc vợ chồng ông Nguyễn Lương Thế, bà 
Nguyễn Kim Anh cùng liên đới thanh toán trả nợ cá nhân cho vợ chồng ông 
Đoàn Văn Vinh, bà Đỗ Thị Kim Ngân (bố mẹ của ông Quân) có địa chỉ tại 
Tây Hồ, Hà Nội tổng số tiền trên 93,56 tỷ đồng. 

Tính đến ngày 29/3/2022, vợ chồng ông Thế, bà Kim Anh phải trả cho ông 
Đoàn Minh Quân (người được vợ chồng ông Vinh chuyển giao quyền tài 
sản) là hơn 134 tỷ đồng. 

Để thi hành án bản án, Cục THADS TP Hà Nội đã ban hành Quyết định 
cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản số 41/QĐ-CTHADS ngày 15/4/2021. 



Cục THADS đã kê biên toàn bộ phần vốn góp của ông Thế và bà Kim Anh 
(chiếm 45% và 5% vốn điều lệ của Công ty TNHH Kim Anh) và thực hiện 
các thủ tục thẩm định giá, xử lý tài sản kê biên là phần vốn góp nêu trên để 
thi hành án. 

Sau đó, Cục THADS TP Hà Nội đã có văn bản trao đổi với các cơ quan liên 
quan và xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp (Công văn 
806/TCTHADS-NV1 ngày 18/03/2022), Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao 
(Công văn 1323/VKSTC-V11 ngày 18/04/2022); Cục Đăng ký kinh doanh, 
Bộ KH&ĐT (Công văn 08/ĐKKD-NV ngày 13/01/2022), Viện Kiểm sát nhân 
dân Hà Nội (Công văn 852/VKS-P11 ngày 21/04/2022) đều cho rằng: Trong 
vụ việc cụ thể này, kết quả xác minh điều kiện thi hành án cho thấy tài sản 
của người phải thi hành là vốn góp. Do đó, chấp hành viên ra quyết định 
cưỡng chế kê biên, xử lý giá trị phần vốn góp của người phải thi hành án để 
bảo đảm thi hành án là phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời việc 
cho ông Đoàn Minh Quân là thành viên góp vốn duy nhất còn lại của Công 
ty TNHH Kim Anh nên được quyền ưu tiên mua phần vốn góp bị kê biên, xử 
lý để thi hành án theo Luật Doanh nghiệp năm 2020. 

 

Ách tắc thủ tục hành chính: Trách nhiệm thuộc về ai? 

Theo Cục THADS TP Hà Nội: Trước khi thực hiện việc bán tài sản kê biên, 
Cục THADS TP Hà Nội cũng đã có thông báo gửi vợ chồng ông Thế, bà Kim 
Anh có quyền nộp các khoản tiền thi hành để nhận lại tài sản đã bị kê biên. 



Tuy nhiên, hết thời hạn vợ chồng ông Thế đã không nộp tiền, không tự 
nguyện thi hành án nên cơ quan thi hành án đã phải áp dụng biện pháp 
cưỡng chế và bàn giao tài sản cho người mua được tài sản là ông Đoàn 
Minh Quân. 

Ngày 13/05/2022, tại trụ sở Công ty TNHH Kim Anh, lực lượng cưỡng chế 
với sự tham gia đầy đủ gồm: Cán bộ, chấp hành viên, kiểm sát viên Viện 
Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, cán bộ lãnh đạo phường, tổ dân phố đã tổ 
chức thực hiện việc cưỡng chế, chuyển giao quyền tài sản là 50% vốn góp 
của vợ chồng ông Thế cho người mua được tài sản là ông Quân. 

“Ông Quân trở thành thành viên duy nhất sở hữu toàn bộ phần vốn góp 
chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Kim Anh. Đồng thời, đơn vị này 
đề nghị Sở KH&ĐT Hà Nội, cơ quan ĐKKD có thẩm quyền xem xét, thực 
hiện thủ tục đăng ký, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phù hợp, cấp giấy 
chứng nhận ĐKDN đối với ông Đoàn Minh Quân là thành viên duy nhất và 
sở hữu 100% phần vốn góp theo các quy định của pháp luật”- văn bản của 
Cục THADS nêu rõ. 
 

Toàn cảnh buổi cưỡng chế, chuyển giao tài sản tại Công ty TNHH Kim Anh 

Trao đổi về việc này, ông Đoàn Minh Quân cho biết: Hiện Công ty TNHH 
Kim Anh chưa thể thay đổi ĐKDN khiến rơi vào tình trạng “tê liệt”. Trong khi 
đó, từ ngày 13/5, tôi đã liên hệ với Sở KH&ĐT để thực hiện thay đổi hình 
thức doanh nghiệp, thay đổi giấy ĐKKD nhưng đơn vị này vẫn không có 
phản hồi, hướng dẫn cụ thể. Hiện nay, Công ty TNHH Kim Anh đang nợ 
ngân hàng và tiền thuế hàng trăm tỷ đồng. Vì vậy, công ty không thể nộp 
ngày nào thì số tiền nợ sẽ bị cưỡng chế 0,03%/ ngày nhân với ngày chậm 



nộp kèm các khoản phạt theo quy định. Ước tính số tiền công ty bị thiệt hại 
từ ngày 13/05/2022 đến nay là gần 10 tỷ đổng. Việc chậm trễ này khiến 
doanh nghiệp vẫn tiếp tục phải “gánh” một khoản nợ, tiền lãi rất lớn với ngân 
hàng. Hiện toàn bộ dự án của doanh nghiệp đang triển khai phải đình trệ, 
người lao động hoàn toàn không có việc làm. 

Tất cả các khoản thiệt hại của công ty do các cơ quan chậm trễ về thủ tục 
hành chính ông Quân không chịu trách nhiệm. Ai sẽ là người phải chịu trách 
nhiệm khi xảy ra thiệt hại cho doanh nghiệp khi lỗi chậm về thủ tục hành 
chính thuộc về các cơ quan chức năng? 

Phòng ĐKKD, Sở KH&ĐT Hà Nội ngày 03/06/2022 và ngày 17/06/2022 đã 
có văn bản gửi Cục Quản lý ĐKKD, Bộ KH&ĐT đề nghị hướng dẫn chuyên 
môn đối với đầu mục hồ sơ liên quan đối với trường hợp chuyển đổi doanh 
nghiệp do thi hành án dân sự như của Công ty Kim Anh và việc ông Đoàn 
Minh Quân đứng ra triệu tập, tổ chức cuộc họp HĐTV với 2 tư cách (người 
có 50% vốn góp và mua được 50% vốn góp từ thi hành án - PV) để có cơ 
sở giải quyết. 

Đến ngày 23/6/2022, Cục Quản lý ĐKKD tiếp tục có Văn bản số 127/ĐKKD-
NV gửi Tổng cục THADS cho biết nhận được văn bản của Sở KH&ĐT Hà 
Nội về trường hợp của Công ty Kim Anh. 

Cục Quản lý ĐKKD đề nghị Tổng cục THADS cho ý kiến về việc: Quyết định, 
biên bản cưỡng chế và biên bản bàn giao tài sản cưỡng chế có giá trị pháp 
lý tương đương hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh việc 
hoàn tất chuyển nhượng hay không. 

Đơn vị này đề nghị Tổng cục THADS trả lời trước ngày 29/6. 

Có thể thấy, chính từ việc, các cơ quan chức năng vẫn phải hỏi “vòng vèo” 
chưa có phản hồi khiến doanh nghiệp rơi vào trạng thái đình trệ và phải tiếp 
tục gánh một khoản lãi lớn theo cấp số nhân lên tới hàng chục tỷ đồng. 

Nguồn: https://thanhtra.com.vn/dieu-tra/dieu-tra-theo-don-thu/hang-loat-co-
quan-len-tieng-doanh-nghiep-van-dung-truoc-nguy-co-khai-tu-199297.html 

 

4. 300 hội nghị đối thoại người nộp thuế được triển khai 
trong 6 tháng đầu năm 2022 
Trong 06 tháng đầu năm 2022, ngành Thuế đã cung cấp thông tin cho 
người nộp thuế (NNT) thông qua hơn 2,5 triệu email; thực hiện hỗ trợ 
được hơn 347.000 lượt cho NNT thông qua zalo, fanpage của Cục 
Thuế; tổ chức hơn 300 hội nghị đối thoại với khoảng 108.000 người 
tham gia; tổ chức gần 780 lớp tập huấn với hơn 184.000 người tham 
dự... 



Trên 2,5 triệu email cung cấp thông tin được gửi cho NNT 

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan Thuế tiếp 
tục đẩy mạnh phương thức tuyên truyền qua hình thức điện tử nhằm đáp 
ứng xu hướng chuyển đổi số của Chính phủ và nhu cầu tiếp cận thông tin 
theo phương thức điện tử của NNT. 

Nội dung tuyên truyền được ngành Thuế tập trung vào việc phổ biến các chỉ 
đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách, các chính sách 
thuế mới và đặc biệt là các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân 
của Quốc hội, Chính phủ. 

Có thể kể đến việc phổ biến Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài 
khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị 
định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị 
quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội; Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 
21/5/2022 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 
đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước; Nghị định số 34/2022/NĐ-CP 
ngày 28/5/2022 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập 
doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022... 

Đồng thời, cơ quan Thuế đã tăng cường tuyên truyền sâu rộng về công tác 
cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công tác 
phục vụ NNT và tăng cường quản lý thuế theo phân tích rủi ro; công tác triển 
khai áp dụng hóa đơn điện tử; công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh 
doanh thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số; công tác chống 
thất thu đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, công tác chống 
buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, công tác phòng chống gian lận về 
hoàn thuế GTGT… 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, cơ quan Thuế đã kết hợp với các kênh báo 
chí, phát thanh, truyền hình đã thực hiện phát sóng hơn 1.300 chuyên mục 
trên các đài truyền hình, 48.200 tin/bài/chuyên mục trên các kênh phát thanh, 
4.400 tin/bài/chuyên mục trên báo, tạp chí truyền thống và 25.000 
tin/bài/ảnh/video/văn bản trên các trang thông tin điện tử của cơ quan thuế 
các cấp. 

Về công tác hỗ trợ NNT, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính về đẩy nhanh 
việc triển khai hỗ trợ giải đáp vướng mắc thông qua hình thức điện tử, cơ 
quan Thuế đã đáp ứng nhu cầu số đông NNT cần nắm bắt thông tin về chính 
sách và thủ tục hành chính thuế như: đăng tải clip, văn bản hướng dẫn trên 
website, zalo, facebook của cơ quan thuế các cấp; Tổ chức nhiều buổi hỗ 
trợ quyết toán thuế thu  nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp trực tuyến 
qua Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế… 

Qua đó, ngành Thuế đã cung cấp thông tin cho NNT thông qua hơn 2,5 triệu 
email; thực hiện hỗ trợ được hơn 347.000 lượt cho NNT thông qua zalo, 



fanpage của Cục Thuế; tổ chức hơn 300 hội nghị đối thoại với khoảng 
108.000 người tham gia; tổ chức gần 780 lớp tập huấn với hơn 184.000 
người tham dự; trực tiếp hướng dẫn tại bộ phận “một cửa” của cơ quan thuế 
với hơn 332.000 lượt người. 

Đồng thời, thực hiện hỗ trợ NNT qua hệ thống 479 kênh Hỏi - Đáp, hệ thống 
danh mục câu hỏi được phân loại cụ thể hơn với 47 loại câu hỏi, đồng thời 
hệ thống có chức năng phân luồng câu hỏi tự động giúp giảm khối lượng 
công việc của cán bộ thuế ở bước phân loại và phân công người trả lời câu 
hỏi. Trong 6 tháng đầu năm, hệ thống đã tiếp nhận 4.709 câu hỏi, đã trả lời 
3.669 câu (đạt tỷ lệ 78%). 

Đẩy mạnh giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ NNT bằng phương thức điện tử 

Phát huy kết quả đã đạt được, trong các tháng cuối năm, toàn ngành Thuế 
tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách thuế, thủ tục 
hành chính thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc 
đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên 
truyền. Tuyên dương kịp thời thành tích của các tổ chức, cá nhân có ý thức 
chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, có đóng góp số thu lớn cho NSNN. 

Kịp thời đăng tải các hướng dẫn về nội dung sửa đổi trong các chính sách 
thuế mới trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công khai tại trụ sở cơ 
quan thuế các cấp, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin 
điện tử ngành Thuế các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, thủ tục hành chính 
thuế để NNT nắm bắt kịp thời về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế 
và giám sát việc thực thi pháp luật của công chức thuế. 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ người nộp thuế phục hồi và sản 
xuất kinh doanh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của Bộ Tài 
chính, và các Bộ, ngành, địa phương triển khai tốt các Nghị quyết của Quốc 
hội, Chính phủ, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc 
gia hạn, miễn giãn, giảm thuế... cho người dân và doanh nghiệp; tập trung 
hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, hoặc báo cáo cơ quan có 
thẩm quyền để giải quyết vướng mắc cho người nộp thuế, ổn định sản xuất 
kinh doanh. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, đặc biệt là giải pháp tuyên 
truyền, hỗ trợ NNT bằng phương thức điện tử. Tuyên dương kịp thời thành 
tích của các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, 
đóng góp số thu lớn cho NSNN. Tiếp tục triển khai hiệu quả Hệ thống 479 
Kênh thông tin hỗ trợ NNT (eTax). Chú trọng phát triển hệ thống đại lý thuế... 

Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 
6 tháng cuối năm 2022 của Tổng cục Thuế diễn ra mới đây, Thứ trưởng Bộ 
Tài chính Vũ Thị Mai yêu cầu, trong các tháng cuối năm 2022, ngành Thuế 
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, đặc biệt là giải pháp tuyên 



truyền, hỗ trợ NNT bằng phương thức điện tử, nâng cao ý thức chấp hành 
pháp luật thuế của NNT và tạo sự đồng thuận của xã hội và cả hệ thống 
chính trị. Đảm bảo các chính sách mới, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ 
NNT được tuyên truyền kịp thời, hiệu quả. Tuyên dương kịp thời thành tích 
của các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, đóng 
góp số thu lớn cho NSNN.   

Nguồn: https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/300-hoi-nghi-doi-
thoai-nguoi-nop-thue-duoc-trien-khai-trong-6-thang-dau-nam-2022-
349691.html 

 

5. Kỳ vọng chấm dứt cơn đau đầu vì giá đất 
Bỏ khung giá đất chỉ là bước đầu, quan trọng hơn cả là phải hoàn thiện 
cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. 

“Tại sao khi Nhà nước thu hồi đất thì muốn bồi thường với giá rẻ bèo theo 
giá đất do Nhà nước quy định mà không bồi thường theo giá thị trường, còn 
khi người dân chuyển nhượng nhà đất thì lại muốn chúng tôi đóng thuế theo 
giá thị trường?”. 

Câu hỏi ấy đã trở đi trở lại nhiều lần trong thực tiễn, nhất là khi câu chuyện 
chống thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản (BĐS) được đặt ra trong 
vài năm trở lại đây. 

Bàn về giải pháp để chống thất thu thuế từ hoạt động chuyển nhượng BĐS, 
nhiều người cho rằng cần xóa bỏ chế độ hai giá đang tồn tại trong lĩnh vực 
đất đai. Bởi khi vẫn còn tồn tại tình trạng hai giá - giá nhà nước (được quy 
định trong khung/bảng giá đất) và giá thị trường thì câu chuyện tranh cãi 
giữa người dân và nhà quản lý mãi mãi không có hồi kết. Chưa kể đó cũng 
là nguyên nhân chính dẫn đến những khiếu kiện về đất đai liên quan đến thu 
hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng mà nhiều năm nay luôn chiếm 
khoảng 2/3 số vụ khiếu kiện trong cả nước. 

Hiến pháp quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện 
chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Luật Đất đai 2013 cụ thể hóa những 
quyền của chủ sở hữu mà Nhà nước được thực hiện, trong đó có quyền 
“quyết định giá đất”. 

Theo đó, Điều 113 Luật Đất đai 2013 quy định Chính phủ ban hành khung 
giá đất định kỳ năm năm một lần đối với từng loại đất, theo từng vùng. Trên 
cơ sở đó, UBND cấp tỉnh xây dựng và trình HĐND cùng cấp thông qua bảng 
giá đất trước khi ban hành. 

Để kịp thời cập nhật những biến động của thị trường, luật cũng quy định trong 
thời gian thực hiện khung giá đất mà giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 
20% trở lên so với giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá tối thiểu trong 



khung giá đất thì Chính phủ điều chỉnh khung giá đất cho phù hợp. Và khi 
Chính phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có 
biến động thì UBND cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp. 

Tuy vậy, thực tế cho thấy giá đất trong khung/bảng giá đất có khoảng cách 
rất xa với giá đất trên thị trường, đặc biệt ở những đô thị phát triển sôi động. 
Theo Nghị định 96/2019 quy định về khung giá đất, giá đất ở đô thị cao nhất 
chỉ 162 triệu đồng/m2. Giá này cũng là giá đất được TP.HCM quy định cho 
những khu đất nằm trên các đường Đồng Khởi, Lê Lợi (ngay cả khi nhân hệ 
số K cao nhất (2,5) thì giá này cũng chỉ 405 triệu đồng/m2 và vẫn thấp hơn 
gấp bốn, năm lần giao dịch thực tế). 

Chính vì giá đất do Nhà nước quy định thấp hơn nhiều so với giá thị trường đã 
dẫn đến câu chuyện thất thu thuế từ hoạt động chuyển nhượng BĐS. Khung 
giá đất quy định cứng trong thời hạn năm năm cũng không theo kịp những thay 
đổi nhanh chóng của thị trường BĐS. Bởi đây là thị trường với loại hàng hóa 
rất đặc biệt, đôi khi chỉ cần có một thông tin về quy hoạch, hay một lãnh đạo 
nào đó đi thị sát thì qua một đêm giá đất có thể cất cánh lên trời… 

Nhưng giá đất thấp không chỉ người dân chịu thiệt, đặc biệt là tính tiền bồi 
thường khi bị thu hồi đất. Ở chiều ngược lại, chính Nhà nước cũng đang 
thiệt đơn thiệt kép. Vì theo quy định, giá đất này được áp dụng trong rất 
nhiều trường hợp như tính thuế sử dụng đất; tính phí và lệ phí, tính tiền xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tính giá trị quyền sử dụng 
đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (cho dù có nhân hệ số K đi nữa 
thì cũng rất thấp)… 

Những bất cập của việc giá đất nhà nước quy định thấp hơn giá thị trường 
đã quá rõ ràng. Và Nghị quyết 18 Trung ương 5 khóa XIII đã đưa ra một 
điểm rất mới, đó là bỏ khung giá đất, giao việc xây dựng bảng giá đất cho 
địa phương, đồng thời có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên 
tắc thị trường, quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan 
có nhiệm vụ xác định giá đất. 

Với yêu cầu được đưa ra trong Nghị quyết 18 Trung ương 5 là hoàn thành 
sửa đổi Luật Đất đai trong năm 2023, chúng ta có quyền kỳ vọng những 
nghịch lý trong giá đất sẽ sớm được giải quyết, từ đó hóa giải những nguyên 
nhân gốc rễ gây nên tình trạng khiếu kiện kéo dài trong lĩnh vực đất đai. Hay 
ít nhất, điểm nghẽn trong việc thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng 
BĐS cũng sẽ được khơi thông để người dân và cơ quan quản lý đều dễ 
dàng thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. 

Bỏ khung giá đất chỉ là bước đầu, quan trọng hơn cả là phải hoàn thiện cơ 
chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Có như vậy mới thực hiện 
được yêu cầu mà Nghị quyết 18 Trung ương 5 đặt ra: Đất đai là nguồn lực 
to lớn cần được phát huy, quản lý và sử dụng có hiệu quả, bền vững, bảo 



đảm công bằng xã hội; không để bị suy thoái, hủy hoại, lãng phí, tham nhũng, 
tiêu cực. 

Nguồn: https://plo.vn/ky-vong-cham-dut-con-dau-dau-vi-gia-dat-
post688503.html 

 

6. Xin giấy chứng nhận nghỉ việc ở đâu? 
Theo quy định, bà có thể tới cơ sở khám chữa bệnh nơi khám, điều trị 
khi sảy thai để được xem xét, giải quyết 

Nguyễn Thị Nga (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) hỏi: "Tôi có tham gia 
BHXH, mới đây bị sảy thai nhưng không nhập viện, được bác sĩ chỉ định nghỉ 
và kê thuốc uống tại nhà. Tôi có thể xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng 
BHXH ở đâu? Số ngày nghỉ là bao nhiêu?". 

Trả lời: BHXH Việt Nam trả lời: Theo điểm a, b, khoản 1, điều 20 Thông tư 
56/2017/TT-BYT của Bộ Y tế (quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật 
An toàn - Vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế), việc cấp giấy chứng nhận 
nghỉ việc hưởng BHXH phải đáp ứng các yêu cầu sau: Do cơ sở khám chữa 
bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động cấp. Người hành nghề làm việc tại 
cơ sở khám chữa bệnh này được ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng 
BHXH theo phân công của người đứng đầu cơ sở; phù hợp với phạm vi hoạt 
động chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh nơi cấp giấy chứng nhận nghỉ 
việc hưởng BHXH đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Đối chiếu quy định nêu trên,. Theo quy định tại điều 33 Luật BHXH năm 
2014, khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, lao động 
nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám 
chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như 
sau: 10 ngày nếu thai dưới 5 tuần tuổi; 20 ngày nếu thai từ 5 tuần đến dưới 
13 tuần tuổi; 40 ngày nếu thai từ 13 tuần đến dưới 25 tuần tuổi; 50 ngày nếu 
thai từ 25 tuần tuổi trở lên. Thời gian nghỉ việc hưởng các chế độ nêu trên 
tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. 

Nguồn: https://nld.com.vn/cong-doan/xin-giay-chung-nhan-nghi-viec-o-dau-
20220710190418641.htm 

 

7. Vì sao NHNN 6 lần đứng đầu cải cách hành chính? 
Năm 2020 là năm “bản lề”, kết thúc kế hoạch 5 năm (2016-2020) và 
Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2011-2020), bước vào kế 
hoạch 5 năm và Chiến lược 10 năm mới, là năm đầu tiên trong nhiệm 
kỳ của Chính phủ mới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục khẳng định kết 



quả của sự nỗ lực cải cách qua việc lần thứ 6 liên tiếp dẫn đầu chỉ số 
cải cách hành chính trong số các bộ, ngành. 

 

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), để đạt được những kết quả 
nổi bật trong suốt 10 năm qua, có thể khẳng định công tác cải cách hành 
chính (CCHC) của ngành ngân hàng luôn thể hiện sự quyết liệt, mạnh mẽ, 
liên tục, từ nhận thức đến hành động, từ Thống đốc đến toàn thể cán bộ, 
công chức và người lao động, thông qua việc chỉ đạo triển khai đồng bộ các 
lĩnh vực CCHC. 

Nhờ sự quyết tâm trong chỉ đạo của Thống đốc NHNN, sự nỗ lực chung 
trong toàn ngành, cả 6 lĩnh vực thuộc chương trình tổng thể CCHC Nhà 
nước đều đạt được những kết quả rõ nét tích cực. 

Thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh các lĩnh vực hoạt động 
ngân hàng đã được cắt giảm mạnh mẽ. Tính trong cả giai đoạn 10 năm qua, 
đã có hơn 80% TTHC và điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa, 
đáp ứng tốt yêu cầu hỗ trợ phát triển DN và cải thiện môi trường kinh doanh 
trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng. NHNN là cơ quan đầu tiên công bố 
công khai cho DN, người dân Bộ TTHC chi tiết, đầy đủ. 

Công tác kiểm soát quy định TTHC thường xuyên được chú trọng; giải quyết 
TTHC theo tiêu chuẩn ISO, đáp ứng yêu cầu công khai minh bạch, đúng 
hạn. Theo kết quả  khảo sát sự hài lòng của tổ chức/cá nhân về kết quả giải 
quyết TTHC, chỉ số hài lòng hàng năm đều đạt trên 98%. 



Trong giai đoạn 2011-2020, NHNN được giao tăng từ 35 lên 37 nhiệm vụ, 
tuy nhiên, NHNN vẫn cắt giảm toàn bộ cấp phòng tại 2 đơn vị cấp vụ, giảm 
74 đơn vị phòng trong toàn hệ thống, tỷ lệ giảm trên 16%; đã cắt giảm từ 11 
xuống còn 8 đầu mối trực thuộc; giảm 18 đơn vị cấp phòng của Cơ quan 
Thanh tra, giám sát ngân hàng. 

 

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú, người nhiều năm triển 
khai sát sao nhiệm vụ CCHC ngành ngân hàng 

NHNN là cơ quan đầu tiên ban hành “Sơ đồ vị trí việc làm và bản mô tả công 
việc” và đã ban hành Danh mục công việc hoàn chỉnh trong hệ thống NHNN 
vào năm 2013, tạo cơ sở để xác định biên chế, bố trí nhân sự các đơn vị 
phù hợp với yêu cầu công việc. 

NHNN đã giao quyền tự chủ về tài chính đối với 7/7 đơn vị sự nghiệp công 
lập, góp phần giảm chi phí hành chính từ ngân sách Nhà nước. 

Cơ quan này cũng đã ban hành kiến trúc Chính phủ điện tử phù hợp với 
Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 2.0; đã đưa vào sử dụng các 
hệ thống công nghệ theo mô hình tập trung, hiện đại, kết nối từ Trung ương 
đến 63 tỉnh, thành phố; xây dựng và công bố áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tới toàn bộ các đơn vị có chức năng 
giải quyết TTHC thuộc NHNN. 

Cùng với việc tổ chức triển khai 6 lĩnh vực thuộc chương trình tổng thể 
CCHC Nhà nước, các đơn vị tại NHNN Trung ương đã có nhiều cải tiến, đổi 



mới về xây dựng, theo dõi và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, chương 
trình công tác. 

Là người nhiều năm được giao phụ trách mảng công việc cải cách hành 
chính, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết, đạt được 
điều này, ở NHNN, từ người đứng đầu đã nhận thức rất sớm và rất rõ ràng 
về CCHC, coi đó là “xương sống” và là “tinh thần” của hoạt động quản lý, 
điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, để tạo sự chuyển động 
thật sự từ trên xuống dưới.  

Đặc biệt, để hỗ trợ DN, người dân khắc phục khó khăn, NHNN đã cụ thể 
hóa hành động cho toàn ngành chương trình kế hoạch cải thiện môi trường 
kinh doanh cho giai đoạn, cũng như từng năm. 

Trong đó, tập trung vào việc đổi mới quy trình hoạt động ngân hàng, nâng cao 
minh bạch, cắt giảm thủ tục, tiết giảm chi phí hoạt động để hạ giá thành dịch 
vụ, giảm lãi suất cho vay trên cơ sở đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng… 

Trước ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID 19, NHNN là một trong những bộ, 
ngành đi đầu sớm có giải pháp chung với xã hội để tháo gỡ khó khăn, duy trì 
hoạt động nền kinh tế, tạo những bứt phá trong giai đoạn khó khăn và đưa 
hoạt động kinh tế trở lại bình thường ngay sau khi có chủ trương của Chính 
phủ dừng giãn cách xã hội… Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chỉ đạo 
sát sao các ngân hàng đơn giản hoá tối đa các TTHC, tiết giảm chi phí, giảm 
các loại phí, thủ tục, triển khai các dịch vụ mới, tăng cường ứng dụng công 
nghệ tạo thuận lợi cho DN, người dân vượt khó khăn do COVID-19. 

Trong đó, Thống đốc NHNN đã chỉ đạo khẩn trương ban hành Thông tư 
01/2020/TT-NHNN quy định việc các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả 
nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu 
tác động của dịch COVID-19. Giải pháp này được các chuyên gia và cộng 
đồng DN đánh giá là rất hữu hiệu và hiệu quả trực tiếp giúp DN, người dân 
vượt qua khó khăn, thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần 
đạt mục tiêu tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ. 

“Căn cứ vào chủ trương, định hướng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, NHNN 
đã xác định các nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021-2030. Trong đó, ngành ngân 
hàng sẽ tập trung vào 3 trụ cột chính, gồm cải cách hoàn thiện thể chế trong 
các lĩnh vực hoạt động ngân hàng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, 
hiện đại hóa phương thức điều hành; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
góp phần thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng 
tạo, khát vọng phát triển” của Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành”, Phó 
Thống đốc NHNN Đào Minh Tú nhấn mạnh. 

Nguồn: https://baochinhphu.vn/vi-sao-nhnn-6-lan-dung-dau-cai-cach-hanh-
chinh-102294788.htm 

 



8. Quy định mới nhất về bảo vệ môi trường trong chăn 
nuôi 
Bạn đọc Nguyễn Hữu Huyền Thương (Nam Định) hỏi: Gia đình tôi đang 
xây dựng trang trại chăn nuôi. Quy mô đàn gia súc khoảng 300-500 
con. Xin hỏi, với quy mô này, gia đình tôi phải đáp ứng những yêu cầu 
gì về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp? 

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên và Môi trường như sau: 

Hiện, pháp luật có quy định cụ thể về điều kiện đối với trang trại chăn nuôi 
nói chung và điều kiện đối với trang trại chăn nuôi quy mô lớn. 

Điều kiện đối với các trang trại chăn nuôi nói chung 

Căn cứ Điều 61 Luật Bảo vệ môi trường 2020, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 
1/1/2022, quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp như 
sau: Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng hóa 
chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón trong sản xuất nông 
nghiệp phải thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy 
định khác của pháp luật có liên quan. 

Hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y có độc tính cao, bền vững, lan 
truyền, tích tụ trong môi trường, tác động xấu đến môi trường và sức khỏe 
con người phải được đăng ký, kiểm kê, kiểm soát, quản lý thông tin, đánh 
giá, quản lý rủi ro và xử lý theo quy định của pháp luật. 

 

Ảnh minh họa 



Phân bón, sản phẩm xử lý môi trường chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, 
thuốc thú y, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy 
sản đã hết hạn sử dụng phải được quản lý theo quy định của pháp luật có 
liên quan. Bao bì đựng phân bón, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thuốc 
bảo vệ thực vật, thuốc thú y, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng 
thủy sản, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi sau khi sử dụng, bùn đất và 
thức ăn lắng đọng khi làm vệ sinh trong ao nuôi thủy sản phải được quản lý 
theo quy định về quản lý chất thải. Bùn nạo vét từ kênh, mương, công trình 
thủy lợi phải được thu gom, tái sử dụng, tái chế và quản lý theo quy định của 
pháp luật. Xác vật nuôi bị chết do dịch bệnh phải được thu gom, xử lý theo 
quy định của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại và vệ sinh phòng bệnh; 

Phụ phẩm nông nghiệp phải được thu gom để sản xuất ra sản phẩm hàng 
hóa, sử dụng làm nguyên liệu, nhiên liệu, sản xuất phân bón, sản xuất năng 
lượng hoặc phải được xử lý theo quy định; không đốt ngoài trời phụ phẩm 
từ cây trồng gây ô nhiễm môi trường; 

Việc sử dụng chất thải từ hoạt động chăn nuôi để làm phân bón hữu cơ, nước 
tưới cây hoặc mục đích khác phải thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

Nhà nước có chính sách khuyến khích đổi mới mô hình, phương pháp sản 
xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, tiết 
kiệm nước, hạn chế sử dụng phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học 
và sản phẩm xử lý môi trường trong nông nghiệp; phát triển mô hình nông 
nghiệp thân thiện môi trường. 

Ngoài ra, theo Khoản 1 Điều 55 Luật Chăn nuôi 2018, chăn nuôi trang trại phải 
đáp ứng các điều kiện sau:  Có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt 
động chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi; Có biện pháp bảo vệ môi trường 
theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Có khoảng cách an toàn từ 
khu vực chăn nuôi trang trại đến đối tượng chịu ảnh hưởng của hoạt động chăn 
nuôi và từ nguồn gây ô nhiễm đến khu vực chăn nuôi trang trại... 

Ngoài ra, theo Điều 23 Nghị định 13/2020/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân chăn nuôi 
trang trại quy mô lớn phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi. 

Nguyên tắc xác định quy mô chăn nuôi gia súc 

Theo quy định, chăn nuôi trang trại quy mô lớn là từ 300 đơn vị vật nuôi trở 
lên; Chăn nuôi trang trại quy mô vừa là ừ 30 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi; 
Chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ là từ 10 đến dưới 30 đơn vị vật nuôi; Chăn 
nuôi nông hộ là dưới 10 đơn vị vật nuôi. 

Như vậy, trang trại nhà bạn có từ 300-500 sẽ phải đáp ứng đầy đủ các điều 
kiện của trang trại chăn nuôi quy mô lớn theo quy định của Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020; Luật Chăn nuôi 2018 và các văn bản liên quan. 

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/quy-dinh-moi-nhat-ve-bao-ve-
moi-truong-trong-chan-nuoi-341674.html 

 



9. Hà Nội đặt mục tiêu tăng tối thiểu 1 bậc Chỉ số Par 
Index năm 2022 
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 192/KH-UBND về cải thiện, 
nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số hài lòng của 
người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà 
nước (SIPAS) năm 2022 của TP Hà Nội. 

 

Ảnh minh họa. 

Kế hoạch nhằm phấn đấu năm 2022, Chỉ số PAR Index của TP tăng tối thiểu 
1-2 bậc, Chỉ số SIPAS tiếp tục có sự cải thiện cả về tỷ lệ hài lòng chung và 
thứ bậc so với năm 2021. 

Các cơ quan, đơn vị thuộc TP, đặc biệt là cơ quan chủ trì, tham mưu các 
nội dung, lĩnh vực trong Chỉ số PAR Index cấp TP, Chỉ số SIPAS đánh giá 
đúng kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa 
phương mình quản lý. Đồng thời, triển khai hệ thống các giải pháp, khắc 
phục ngay những tiêu chí, tiêu chí thành phần bị trừ điểm, nhằm cải thiện 
nâng cao Chỉ số PAR Index, Chỉ số SIPAS năm 2022 của TP. 

Đối với Chỉ số PAR Index, UBND TP giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành 
TP đối với các nội dung chỉ số thành phần. Cụ thể, Sở Nội vụ về nội dung công 
tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách 
chế độ công vụ; Sở Tư pháp về xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy 
phạm pháp luật của TP; Văn phòng UBND TP về cải cách thủ tục hành chính; 
Sở Tài chính về công tác cải cách tài chính công; Sở TTTT, Sở KHCN, Văn 
phòng UBND TP về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền 



số; Sở KHĐT về tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và 
các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP. 

Đối với chỉ số Hài lòng SIPAS, UBND TP giao Văn phòng UBND TP theo dõi 
việc duy trì, cải thiện nội dung về tiếp cận dịch vụ, thủ tục hành chính, kết 
quả cung ứng dịch vụ hành chính công, tiếp nhận và xử lý ý kiến góp ý, phản 
ánh kiến nghị. Sở Nội vụ theo dõi về công chức giải quyết thủ tục hành chính. 

UBND TP Hà Nội giao Sở Nội vụ là đầu mối theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, 
kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch. Căn cứ nội dung, 
nhiệm vụ trong Kế hoạch, UBND TP giao các Sở, ban, ngành, UBND các 
quận, huyện, thị xã xây dựng Kế hoạch của ngành, địa phương mình để 
thực hiện đầy đủ, có hiệu quả.  

Nguồn: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-dat-muc-tieu-tang-toi-thieu-1-bac-chi-
so-par-index-nam-2022.html 

 

10. Hiện đại hóa ngành thuế Thủ đô 
Thời gian qua, Cục Thuế TP Hà Nội liên tục đẩy mạnh cải cách hành 
chính thuế nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ tối đa 
cho người nộp thuế. Tất cả các khâu trong quá trình quản lý thuế, từ 
đăng ký thuế, kê khai-nộp thuế-hoàn thuế điện tử đạt tỷ lệ trên 99% số 
doanh nghiệp (DN) đang hoạt động, qua đó giúp giảm số giờ thực hiện 
thủ tục hành chính, số lần khai thuế. 

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin 

Công tác tuyên truyền hỗ trợ của ngành thuế Thủ đô tiếp tục được đổi mới, 
ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nhằm đáp ứng xu hướng chuyển 
đổi số của Chính phủ và nhu cầu tiếp cận thông tin theo phương thức điện 
tử của người nộp thuế với tin, bài viết, video tuyên truyền được xây dựng 
linh hoạt, sáng tạo, đăng tải trên website của Cục Thuế TP Hà Nội và các 
trang mạng xã hội như Facebook, Youtube, Zalo. 

Bên cạnh đó, Cục Thuế TP Hà Nội luôn khuyến khích người nộp thuế đăng 
ký tài khoản giao dịch với cơ quan thuế và sử dụng ứng dụng eTax Mobile 
để thuận tiện giao dịch với cơ quan thuế (tỷ lệ giao dịch điện tử khi khai 
quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 tăng 77% so với năm 2021). 

Cục Thuế TP Hà Nội cũng đẩy mạnh công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để 
DN, người nộp thuế duy trì, ổn định, mở rộng và phát triển sản xuất, kinh 
doanh, nuôi dưỡng và tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước. 
Đồng thời không tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ hằng năm đối với các 
DN không có dấu hiệu vi phạm mà dựa trên cơ sở dữ liệu của ngành thuế, 
kết hợp với thông tin từ các cơ quan chức năng quản lý nhà nước và thông 



tin truyền thông để xác định kịp thời, chính xác các DN có rủi ro cao về thuế, 
các DN có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gian lận, trốn thuế.  

 

Người nộp thuế giao dịch tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế trên địa 
bàn TP Hà Nội. Ảnh: THU HƯƠNG 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành thuế Thủ đô hoàn thành 6.500 cuộc 
thanh tra, kiểm tra, tăng 37% so với cùng kỳ. Tổng số xử lý qua thanh 
tra, kiểm tra thực hiện 3.211 tỷ đồng, trong đó: Tổng số truy thu, truy hoàn 
và phạt là 1.222 tỷ đồng (tăng 47% so với cùng kỳ); giảm thuế giá trị gia 
tăng được khấu trừ là 140 tỷ đồng; giảm lỗ 1.847 tỷ đồng. Thực hiện thu hồi 
và xử lý nợ đọng thuế được 4.398 tỷ đồng.   

Các DN đánh giá, việc Cục Thuế TP Hà Nội quan tâm đẩy mạnh cải cách 
hành chính thuế, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác quản 
lý thu thuế đã giúp người nộp thuế giảm chi phí và thời gian trong thực hiện 
nghĩa vụ thuế. Bên cạnh đó, nhờ đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính 
trên môi trường điện tử nên người dân và DN có thể tiếp cận dịch vụ 
thuế mọi lúc, mọi nơi.  

Quản lý chặt chẽ nguồn thu trên địa bàn  

Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế của Cục Thuế TP Hà Nội hướng 
tới mục tiêu kép vừa thu hồi nợ thuế, vừa tháo gỡ khó khăn cho DN trên tinh 
thần: Tập trung phân loại hồ sơ nợ, phối hợp với các sở, ngành, 



quận, huyện tháo gỡ khó khăn đối với DN, người nộp thuế, nhưng kiên quyết 
xử lý đối với các đơn vị chây ỳ, có dấu hiệu chiếm dụng tiền thuế.  

Đặc biệt, Cục Thuế TP Hà Nội thường xuyên chỉ đạo, quán triệt các cấp lãnh 
đạo, cán bộ công chức tăng cường chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong công 
tác chuyên môn cũng như trong giao tiếp ứng xử với người nộp thuế trong 
quá trình thực thi công vụ. Vì vậy, công tác thuế 6 tháng đầu năm 2022 của 
Cục Thuế TP Hà Nội đạt được những kết quả tích cực, với tổng thu ngân 
sách trên địa bàn thành phố do cơ quan thuế quản lý thực hiện 167.679 tỷ 
đồng, đạt 59,5% dự toán pháp lệnh, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2021. 
Kết quả thu ngân sách của Cục Thuế TP Hà Nội đã đóng góp vào kết quả 
tăng trưởng chung của thành phố và cả nước. 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn khẳng định, kết quả toàn 
diện của ngành thuế đạt được trong 6 tháng đầu năm có sự đóng góp rất 
quan trọng của Cục Thuế TP Hà Nội khi là địa phương có số thu đứng đầu 
cả nước (chiếm tỷ trọng 24%). Tuy nhiên, với dự báo kinh tế cả nước nói 
chung và TP Hà Nội nói riêng tiếp tục khởi sắc trong 6 tháng cuối năm, cùng 
với các chính sách phục hồi kinh tế đang phát huy tác dụng tốt, 
đồng chí Cao Anh Tuấn đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội cần tiếp tục rà soát, 
quản lý chặt chẽ nguồn thu trên địa bàn; phát hiện những lĩnh vực thu, nguồn 
thu, nhóm ngành thu còn tiềm năng, rủi ro, tham mưu cho các cấp chính 
quyền địa phương trong công tác chỉ đạo thu.  

Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội Mai Sơn cho biết, sẽ thực hiện tốt sự chỉ 
đạo của các cấp lãnh đạo; đồng thời triển khai thành các chương trình hành 
động, việc làm cụ thể nhằm triển khai hiệu quả các giải pháp công tác thuế; 
quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thuế năm 2022 được 
giao, đóng góp nguồn thu quan trọng cho việc thực hiện các mục tiêu phát 
triển kinh tế-xã hội của Thủ đô cũng như của cả nước. 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/hien-dai-hoa-nganh-thue-
thu-do-699483 

 

11. Giải quyết hồ sơ không chỉ đúng hẹn mà còn phải 
tạo sự hài lòng 
Đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn 
Hồng Lĩnh tại buổi làm việc với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các sở, 
ngành liên quan về xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 
và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) vào ngày 
11-7. 

Cùng dự buổi làm việc có Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn và 
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng. 



Theo phân công của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo các sở đã báo 
cáo, giải trình với Thường trực Tỉnh ủy về kết quả thực hiện công tác cải 
cách hành chính liên quan đến thực hiện các chỉ số đánh giá năng lực cấp 
tỉnh. Trong số này, có chỉ số năng lực cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản 
trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh 
(PAR Index), chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp (SIPAS). Theo 
đó, năm 2021 chỉ số PCI của Đồng Nai đã giảm, xếp vị trí 55/63 tỉnh, thành; 
chỉ số PAR Index có tăng điểm nhưng xếp thứ 22/63 tỉnh, thành; chỉ số PAPI 
vẫn ở nhóm tỉnh, thành xếp hạng trung bình thấp. Chỉ có duy nhất chỉ số 
SIPAS là có mức xếp hạng cao, đứng 10/63 tỉnh, thành. 

 

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại 
buổi làm việc 

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, các sở, ngành, địa 
phương phải làm sao hạn chế thấp nhất sự chậm trễ trong giải quyết hồ sơ 
của người dân và doanh nghiệp. Quá trình giải quyết không chỉ đúng hẹn 
mà còn phải tạo sự hài lòng. Các sở, ngành phải đẩy nhanh chuyển đổi số 
trong công tác chỉ đạo, điều hành để nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính 
minh bạch, đồng thời giảm áp lực cho cán bộ, công chức. 

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phải sâu 
sát, chỉ đạo giải quyết nhanh hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp. Đơn vị 
nào hết giờ làm việc nhưng còn tồn đọng hồ sơ thì bố trí cán bộ, công chức 
ở lại làm thêm giờ, đồng thời có chế độ bồi dưỡng. Các sở, ngành, địa 
phương cần có đánh giá, xây dựng chương trình hành động nâng cao năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh gửi Ban cán sự UBND tỉnh, đồng thời báo cáo 



Thường trực Tỉnh ủy. Với những đơn vị có chỉ số cạnh tranh thấp, chậm cải 
thiện thì phải xem xét trách nhiệm của người đứng đầu. 

 

Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng nêu một số giải pháp 
quyết liệt hơn nữa đối với công tác cải cách hành chính của tỉnh trong 

thời gian tới. 

Cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao số lượng và chất lượng dịch 
vụ công trực tuyến, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành phải đẩy 
mạnh rà soát các bộ thủ tục hành chính, thủ tục nào không cần thiết thì mạnh 
dạn bỏ để giảm phiền hà, giảm thời gian giải quyết hồ sơ nhưng vẫn đúng 
quy định của pháp luật. 

Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh, cán bộ, công chức khi giải quyết công 
việc cho dân phải tận tụy, trách nhiệm; tuyệt đối minh bạch, cái gì giải quyết 
được thì nói được, cái gì không giải quyết được thì phải nói và giải thích rõ 
cho người dân hiểu. Cán bộ nào lợi dụng công việc gây khó khăn, nhũng 
nhiễu, tiêu cực thì phải kiên quyết xử lý đưa ra khỏi bộ máy. UBND tỉnh phải 
tăng cường thanh tra công vụ, Tỉnh ủy cũng sẽ thành lập đường dây nóng 
để tiếp nhận các phản ánh của nhân dân để nâng cao chất lượng cải cách 
hành chính trong thời gian tới. 

Nguồn: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202207/giai-quyet-ho-so-
khong-chi-dung-hen-ma-con-phai-tao-su-hai-long-3124849/ 

 

 

 



12. Vận dụng các giải pháp khoa học trong quản lý đất 
đai 
Xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai là giải pháp khoa 
học nhằm tập hợp tài liệu thể hiện thông tin chi tiết về hiện trạng và 
tình trạng pháp lý của việc quản lý, sử dụng các thửa đất, tài sản gắn 
liền với đất, phục vụ tối ưu yêu cầu quản lý Nhà nước về đất đai và nhu 
cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân liên quan đến đất đai. Ngành 
Tài nguyên và Môi trường đã, đang tiếp tục thực thiện mục tiêu này ở 
các huyện, thành phố trong tỉnh và đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng 
dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai, bảo đảm tính hiệu quả 
của việc khai thác, sử dụng tài nguyên đất đai vào nhiệm vụ phát triển 
kinh tế-xã hội của tỉnh. 

 

Khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai cho mục tiêu phát triển. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho tỉnh xây dựng và ban hành kịp 
thời các văn bản quy định pháp luật về đất đai. Hoàn thành tốt việc thẩm 
định, trình tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế 
hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025, tích hợp quy 
hoạch sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030 tầm nhìn 
đến năm 2050. Cơ bản hoàn thành dự án chi tiết xây dựng hệ thống hồ sơ 
địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai huyện Tiên Du. Đây là tiền đề cho lộ trình 
xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính ở các địa phương. Bổ sung Kế hoạch sử 
dụng đất, định giá đất cụ thể năm 2022 nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 
quản lý Nhà nước về đất đai. 

Quản lý đất đai luôn phức tạp, thường xuyên có biến động và xảy ra tranh 
chấp, lấn chiếm trong sử dụng tài nguyên đất đai, đòi hỏi sự vận dụng linh 



hoạt, hiệu quả trong quản lý đất đai của các cấp, ngành, địa phương trong 
tỉnh. Chính vì vậy, công tác lập, quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ về đất đai là 
căn cứ quan trọng giúp các cơ quan chức năng xây dựng, hoạch định kế 
hoạch sử dụng đất và thuận lợi cho việc thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại 
tố cáo khi xảy ra tranh chấp về đất đai. Hiện nay, ngành Tài nguyên xây 
dựng xong hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai của huyện 
Lương Tài, Gia Bình, đang hoàn thiện nhanh hồ sơ địa chính và cơ sở dữ 
liệu đất đai huyện Tiên Du, bảo đảm lưu trữ theo hệ thống thông tin hồ sơ 
trên môi trường mạng, phục vụ tốt nhiệm vụ quản lý đất đai. 

 Trên thực tế, thông tin, dữ liệu về đất đai còn chậm và thiếu tính minh bạch, 
hệ thống pháp luật về đất đai còn chồng chéo, chưa rõ ràng và thiếu đồng 
bộ, dẫn đến sự quản lý lỏng lẻo của các cấp chính quyền, khiến các sai 
phạm, mâu thuẫn, tranh chấp về đất đai còn tồn tại, diễn biến phức tạp ở 
hầu hết các địa phương trong tỉnh. Nhất là khi giải quyết các tranh chấp đất 
đai mất rất nhiều thời gian, công sức trong quá trình điều tra, xác minh và 
vận dụng các quy định để tháo gỡ. Chính vì vậy, việc tăng cường cải cách 
thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý 
nhà nước về đất đai; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, phục 
vụ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử; tiếp nhận 
hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai trực tuyến... chính là các giải pháp khoa 
học cần triển khai, vận dụng để phát huy hiệu quả tài nguyên đất đai vào 
nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trong tình hình mới. 

 Ngành Tài nguyên đang tập trung hướng dẫn trình tự, thủ tục hồ sơ cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh; 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giao đất, cho thuê đất, 
bồi thường giải phóng mặt bằng và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp 
thời việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp trái phép. Đôn đốc 
tiến độ thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu 
đất đai huyện Tiên Du. Phối hợp xây dựng thiết kế dự án “Xây dựng và cập 
nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia các tỷ lệ 
1:2.000, 1:5.000 tỉnh Bắc Ninh”;  thực hiện dự án “Tăng cường quản lý đất 
đai và cơ sở dữ liệu đất đai sử dụng vốn vay của Ngân hàng thế giới (WB)”. 

Tạo lập hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đất đai đồng bộ, chặt chẽ; 
đảm bảo việc khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực đất 
đai cho việc phát triển kinh tế - xã hội. Hoàn thành công tác thống kê đất đai 
năm 2021. Trình tỉnh thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất để thực hiện 32 dự án, diện tích 192.2 ha; xác định 
giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, bảo 
đảm tính công khai, minh bạch, đúng trình tực, thủ tục, quy định của Luật 
Đất đai năm 2020 (sửa đổi). 



Công tác quản lý đất đai đang dần tiếp cận và hoàn thiện các giải pháp khoa 
học, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, làm tiền đề cho việc khai 
thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai hiện nay. 

Nguồn: http://baobacninh.com.vn/chi-tiet-kinh-te/-/details/20182/van-dung-
cac-giai-phap-khoa-hoc-trong-quan-ly-at-ai 

 

13. Trớ trêu khi xây nhà... nhỏ hơn giấy phép 
TP HCM có hàng ngàn căn nhà xây dựng nhỏ hơn giấy phép, người 
dân bị "treo" sổ hồng, rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười do cách giải 
quyết chưa thống nhất của cơ quan chức năng 

Ông Phan Thanh Vũ (ngụ đường Thành Mỹ, phường 8, quận Tân Bình, TP 
HCM) đến nay vẫn chưa thể hợp thức hóa ngôi nhà đã xây xong 3 năm 
trước của mình vì diện tích xây dựng nhỏ hơn giấy phép xây dựng (GPXD). 

 

Ông Phan Thanh Vũ (đường Thành Mỹ, phường 8, quận Tân Bình, TP 
HCM) chờ đợi 3 năm nhưng chưa thể hợp thức hóa nhà vì xây nhỏ hơn 

giấy phép xây dựng 0,3 m2 

3 năm vẫn chờ hướng dẫn 

Năm 2018, ông Phan Thanh Vũ được cấp GPXD ngôi nhà cao 5 tầng (3 tầng 
+ tầng lửng + tầng sân thượng) trên khu đất 55,2 m2. Diện tích xây dựng 
(tầng 1) là 50 m2, tổng diện tích sàn xây dựng là 206,7 m2. Nhà xây xong, 



ông Vũ làm hồ sơ gửi đến chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) 
quận Tân Bình đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng). Thời điểm tháng 9-
2019, khi làm hồ sơ hoàn công thì diện tích xây dựng chỉ thể hiện 49,64 m2, 
tức nhỏ hơn GPXD gần 0,3 m2. 

Theo ông Vũ, nhà ông dài 8 m. Khi xây dựng thì 4 m tường phía sau giữ 
đúng vị trí nhưng phần tường 4 m phía trước đã lùi vào một khoảng nhỏ để 
mở rộng lối đi cho hàng xóm. Ông Vũ không ngờ điều này là nguyên nhân 
khiến 3 năm qua, ông chưa thể hợp thức hóa ngôi nhà. 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ của ông Vũ, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ quận Tân 
Bình ra công văn thông báo tạm thời chưa giải quyết vì đang chờ hướng 
dẫn của Sở Xây dựng TP HCM về việc xác nhận các nội dung đối với việc 
xử lý nhà ở xây nhỏ hơn GPXD. Sau đó, ông Vũ mang hồ sơ qua nhiều cơ 
quan chức năng khác nhưng không có tác dụng. 

"Cán bộ nói chưa có hướng dẫn nên cũng không hứa hẹn gì. Đến nay đã 3 
năm, tôi chưa thể hợp thức hóa căn nhà. Việc chậm cấp đổi sổ hồng chỉ vì 
nhà xây nhỏ hơn GPXD là một sự lãng phí bởi nhiều người có nhu cầu vay 
vốn làm ăn, giao dịch, mua bán để giải quyết công việc cá nhân. Tôi mong 
thành phố sớm giải quyết vướng mắc này" - ông Vũ bày tỏ. 

Trường hợp như ông Vũ không hiếm. Theo thống kê của Văn phòng ĐKĐĐ 
- Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) TP HCM, đến cuối năm 2020, thành 
phố có khoảng 5.000 trường hợp tương tự. 

Tháng 11-2021, báo cáo UBND TP HCM, Sở TN-MT cho biết trước thời 
điểm 15-1-2018 (ngày Nghị định 139/2017 quy định về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực xây dựng có hiệu lực), Bộ Xây dựng chấp thuận theo 
đề xuất của Sở Xây dựng TP HCM là những trường hợp nhà nhỏ hơn GPXD 
được giải quyết cấp sổ hồng bình thường. 

Cụ thể, đối với nhà ở riêng lẻ ngoài khu vực quy hoạch chi tiết 1/500 mà xây 
nhỏ hơn GPXD thì không quy định là hành vi xây dựng sai phép, do đó không 
xử lý vi phạm hành chính. Đối với nhà trong khu quy hoạch 1/500 mà giảm 
tầng, giảm diện tích xây dựng so với quy hoạch được duyệt là hành vi xây 
sai thiết kế. Hành vi này bị phạt tiền nhưng không áp dụng biện pháp khắc 
phục hậu quả. 

Tuy nhiên, từ thời điểm Nghị định 139/2017 ra đời thì trường hợp xây 
nhà nhỏ hơn GPXD được xem là xây dựng sai phép. Các trường hợp này 
bị phạt tiền và phải tháo dỡ công trình. 

Theo Sở TN-MT TP HCM, thực tế có nhiều trường hợp xây nhà ở hoặc công 
trình không phải nhà ở có diện tích nhỏ hơn, số tầng và chiều cao thấp hơn 
so với giấy phép. Tuy nhiên, đến nay, những trường hợp này chưa thống 



nhất về nội dung và hình thức xử lý. Do đó, Văn phòng ĐKĐĐ TP HCM gặp 
nhiều trở ngại trong việc cấp sổ hồng, gây khó khăn cho người dân. 

 

Căn nhà bị vướng việc ra sổ hồng 

Cấp sổ hồng mỗi nơi một kiểu 

Sở TN-MT TP HCM cho biết các quận, huyện hiện xử lý theo 2 quan điểm 
khác nhau. 

Thứ nhất, xác định đây là hành vi vi phạm nên Thanh tra Xây dựng ban hành 
quyết định xử lý vi phạm hành chính, người dân bị phạt tiền nhưng không 



phải khắc phục hậu quả do không có phần diện tích vi phạm (diện tích xây 
dựng nhỏ hơn GPXD). Thứ hai, xác định đây không phải là hành vi vi phạm 
bởi công trình không vượt quá diện tích xây dựng… 

Từ 2 quan điểm trên, một số địa bàn xác nhận đây là công trình phù hợp 
giấy phép hoặc không vi phạm hay không có ý kiến gì. 

Theo Sở TN-MT TP HCM, từ khi thực hiện Nghị định 139/2017, Sở Xây 
dựng có 2 văn bản hướng dẫn để giải quyết cấp giấy chứng nhận công trình 
cho các trường hợp nhà xây nhỏ hơn GPXD; giao cho đội thanh tra địa bàn 
quận, huyện thuộc Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra, có ý kiến đối với công 
trình do địa phương cấp phép. Tuy nhiên, việc cấp sổ hồng vẫn gặp khó 
khăn trong công tác phối hợp vì 3 lý do. Cụ thể là thiếu tính thống nhất, đồng 
bộ về cơ quan có ý kiến; thiếu tính phối hợp trong xử lý đối với loại hồ sơ và 
thiếu quy định về thời gian xử lý. 

Chính vì hướng dẫn của Sở Xây dựng TP HCM chưa rõ ràng, các địa 
phương hiểu khác nhau nên cách xử lý ở mỗi nơi cũng khác nhau. Theo báo 
cáo mới đây, quận Tân Bình tiếp nhận và xử lý 84 hồ sơ thuộc dạng xây nhà 
nhỏ hơn GPXD. Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ không lấy ý kiến của Phòng 
Quản lý đô thị nữa mà chuyển hồ sơ qua thanh tra xây dựng địa bàn xác 
nhận nhưng thanh tra xây dựng địa bàn thường chậm phản hồi. Tương tự, 
tại TP Thủ Đức, với hồ sơ dạng này thì thanh tra xây dựng địa bàn có ý kiến, 
Phòng Quản lý đô thị đứng ngoài cuộc... 

Trong khi đó, tại quận 1, chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ tiếp nhận hồ sơ chuyển 
qua thanh tra xây dựng địa bàn và cả Phòng Quản lý đô thị. Trường hợp xây 
nhỏ hơn GPXD thì thanh tra xây dựng địa bàn có ý kiến, còn điều chỉnh 
GPXD hay không thì do Phòng Quản lý đô thị tham mưu cho UBND quận... 

Vào cuối năm 2021, UBND TP HCM đã giao Sở Xây dựng khẩn trương kiểm 
tra, rà soát và phối hợp với Sở TTN-MT giải quyết dứt điểm những vấn đề 
tồn tại nêu trên. Tuy vậy, đến nay, nhiều người dân vẫn chờ... 

Thuận lợi cho dân thì làm 

Tại quận Bình Tân, thời gian qua, hơn 100 trường hợp xây nhà nhỏ hơn 
GPXD và đã được giải quyết. Ông Nguyễn Văn Sử, Trưởng Phòng Quản lý 
đô thị quận Bình Tân, cho biết địa phương linh động bằng cách điều chỉnh 
GPXD đúng với hiện trạng để làm hồ sơ hợp thức hóa nhà. 

"Những trường hợp như thế thì người dân nộp hồ sơ là điều chỉnh GPXD 
liền. Nhiều người dân có nhu cầu dùng sổ hồng vay vốn ngân hàng hoặc 
các giao dịch khác nên quận linh hoạt giải quyết. Người dân chỉ tốn thêm chi 
phí đo vẽ lại" - ông Nguyễn Văn Sử giải thích. 

Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ quận Bình 
Tân, cho hay nhờ quận linh hoạt điều chỉnh GPXD nên giải quyết hồ sơ cấp 



sổ hồng cho người dân bình thường. "Việc nào thuận lợi, tốt nhất cho người 
dân thì làm" - ông Bình nói. 

Gỡ vướng trong tháng 7-2022 

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Giám đốc Sở Xây dựng TP 
HCM Trần Hoàng Quân cho biết trong tháng 7 này, sở sẽ trình UBND thành 
phố phương án xử lý đối với nhà ở riêng lẻ có quy mô xây dựng nhỏ hơn 
GPXD được cấp trên địa bàn thành phố. 

Theo ông Quân, hiện nay, Nghị định 139/2017 được thay thế bằng Nghị định 
16/2022 với nhiều nội dung mới. Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP HCM 
không xem hành vi xây nhà nhỏ hơn GPXD là vi phạm xây dựng. Chủ nhà 
sẽ được cấp sổ hồng bổ sung tài sản với điều kiện phải cam kết bảo đảm 
an toàn công trình và phòng cháy chữa cháy. Văn phòng ĐKĐĐ khi tiếp nhận 
hồ sơ dạng này, nếu phù hợp quy hoạch thì giải quyết luôn cho người dân. 

Nói rõ hơn, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM cho biết đối với nhà ở riêng lẻ 
thuộc dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 hoặc 
thiết kế đô thị thì phải tuân thủ theo GPXD đã cấp. Đối với nhà ở riêng lẻ 
thuộc khu dân cư hiện hữu, chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 
hoặc quy chế quản lý kiến trúc chi tiết, việc xây nhỏ hơn GPXD mà vẫn phù 
hợp quy hoạch và bảo đảm an toàn công trình thì xem như là không vi phạm 
xây dựng và được cấp sổ hồng theo quy định tại điều 32 Nghị định 43/2015 
của Chính phủ (quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai). 

Xử lý các trường hợp xây nhà nhỏ hơn GPXD theo kiến nghị của Sở Xây 
dựng TP HCM góp phần giảm bớt thủ tục hành chính do không phải thực 
hiện các thủ tục điều chỉnh GPXD mà vẫn bảo đảm điều kiện cấp sổ hồng 
cho người dân” - ông Trần Hoàng Quân nhìn nhận. 

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/tro-treu-khi-xay-nha-nho-hon-giay-phep-
20220710200101456.htm 

 

14. Lâm Đồng: Cải cách hành chính gắn với những mục 
tiêu cụ thể 
Tỉnh ủy Lâm Đồng đặt chỉ tiêu đến năm 2025, cải cách hành chính trong 
Đảng phải đạt mốc con số 100%. Theo đó, 100% các văn bản, tài liệu 
chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được lưu trữ trong Hệ 
thông tin điều hành tác nghiệp của cơ quan; 100% các văn bản, tài liệu 
chính thức của các đối tượng khác gửi đến các cơ quan đảng được số 
hóa, cập nhật hoặc tích hợp vào Hệ thông tin điều hành tác nghiệp của 
cơ quan; 100% các cơ quan đảng cấp tỉnh và cấp huyện kết nối mạng 
thông tin diện rộng của Đảng, kết nối Internet có quản lý và kết nối hệ 
thống hội nghị trực tuyến qua mạng truyền số liệu chuyên dùng; 100% 



các cơ quan đảng các cấp của tỉnh sử dụng cổng thông tin điện tử có 
tích hợp với các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng trên nền Web. 

Đối với chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (PAR Index), Tỉnh ủy Lâm Đồng 
phấn đấu chỉ số PAR Index hàng năm đạt trên 85%. 

Cụ thể, đến năm 2025 và 2030, Lâm Đồng có chỉ số PAR Index lần lượt đạt 
86% và 88%. Về xếp hạng, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu đến năm 2025 xếp 
hạng trong nhóm 30 tỉnh, thành phố về chỉ số PAR Index; năm 2030 xếp 
hạng vào nhóm 20 tỉnh, thành phố về chỉ số PAR Index. 

Về chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (Sipas), Tỉnh ủy Lâm Đồng đề 
ra mức độ hài lòng người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành 
chính nhà nước đạt tối thiểu 90%; mức độ hài lòng người dân về cung cấp 
dịch vụ y tế, giáo dục công lập, lĩnh vực đất đai, xây dựng đạt tối thiểu 85%. 

Nguồn: https://baodautu.vn/lam-dong-cai-cach-hanh-chinh-gan-voi-nhung-
muc-tieu-cu-the-d169436.html 

 

 

 

Bộ phận một cửa UBND huyện Đơn Dương 



15. Khơi dậy ý chí, năng lực, trí tuệ, bản lĩnh của người 
dân 
Ngày 11/7/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 201/TB-
VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm 
việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh 

Vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, nổi danh là đất anh hùng, đất thi nhân 

Hà Tĩnh có địa bàn chiến lược về chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng, an 
ninh; là cửa ngõ hành lang kinh tế Đông - Tây, giao thông thuận lợi cả về 
đường bộ, đường biển, hàng không, cảng biển lớn, nguồn tài nguyên, 
khoáng sản đa dạng, phong phú; có truyền thống lịch sử, văn hóa đặc sắc, 
là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, nổi danh là đất anh hùng, đất thi nhân; người 
dân Hà Tĩnh có ý chí tự vượt khó, vươn lên từ nội lực, truyền thống đoàn 
kết “Đây là tài sản lớn nhất của địa phương, cần phải biết khơi dậy, khai thác 
từ ý chí, năng lực, trí tuệ, bản lĩnh của người dân để vươn lên”. 

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã 
nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn và đạt kết quả tích cực trong phát triển 
kinh tế - xã hội. Năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 5,02%, 
thu nhập bình quân đầu người đạt 65,2 triệu đồng/người. 

Hà Tĩnh là một trong những địa phương tiêu biểu của cả nước có phương 
pháp, cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới (có 173/182 xã đạt 



tỷ lệ 95% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 19 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao và 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu). 

Các lĩnh vực giáo dục, văn hoá, thể thao, thông tin truyền thông, cải cách 
hành chính có nhiều tiến bộ (xếp thứ 8 cả nước về Chỉ số PAR Index, thứ 5 
về Chỉ số SIPAS và thứ 7 về Chỉ số PAPI). Công tác xoá đói, giảm nghèo, 
giải quyết việc làm, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người lao động, người sử 
dụng lao động chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, an sinh, phúc lợi xã hội 
thực hiện có hiệu quả. 

Tuy nhiên, phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh chưa tương xứng với tiềm 
năng, lợi thế và dư địa phát triển, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế còn chậm, nông nghiệp sản xuất quy mô nhỏ, liên kết thiếu 
bền vững, chế biến, tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn, chưa có nhiều 
thương hiệu nổi tiếng. Công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực còn để 
xảy ra sai phạm; việc bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng còn nhiều 
tồn đọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội một số địa bàn còn tiềm ẩn 
phức tạp. 

Đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi mô hình tăng trưởng 

Về quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Hà Tĩnh 
cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa, 
tinh thần tự lực, tự cường; bám sát tình hình thực tiễn, đổi mới, sáng tạo, 
chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần 
hoàn, kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, phát triển 
bền vững, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi 
trường, nhất là môi trường biển; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập 
trung vào một số trọng tâm công tác sau: 

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phát triển toàn diện, bền vững, bao trùm, 
nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, tăng tỉ lệ lấp đầy tại các khu, 
cụm công nghiệp; xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành khu kinh tế đa 
chức năng; đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, hoàn thiện cơ chế chính 
sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững với 3 trụ cột 
chính: Công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ; trung tâm logistics 
và dịch vụ cảng biển; phát triển dịch vụ, thương mại. 

Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ của 
Trung ương gắn với phát huy vai trò chủ động của nguồn lực địa phương, 
tăng cường thu hút các nguồn lực quốc tế, khuyến khích đầu tư theo hình 
thức hợp tác công tư để nâng cấp kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông 
trọng yếu, hạ tầng cảng biển, logistics; triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy 
nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã 
đề ra. 



Làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn hồ Kẻ Gỗ, hồ 
Ngàn Trươi và hệ thống hồ đập trên địa bàn; bảo vệ môi trường, thích ứng 
với biến đổi khí hậu. Tập trung thực hiện Đề án xây dựng thí điểm tỉnh đạt 
chuẩn nông thôn mới gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo 
hướng phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, hiện đại; chuyển mạnh sản 
xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, khai thác 
tiềm năng, lợi thế của địa phương để có thêm nhiều sản phẩm nông nghiệp 
xuất khẩu và cung cấp cho thị trường trong nước mang thương hiệu Hà 
Tĩnh. 

Phát triển du lịch, dịch vụ, nhất là du lịch biển, du lịch sinh thái 

Thông báo cũng nêu rõ, tỉnh Hà Tĩnh khai thác tiềm năng, thế mạnh phát 
triển du lịch, dịch vụ, nhất là du lịch biển, du lịch sinh thái; đầu tư phát triển, 
chỉnh trang và nâng cao chất lượng đô thị gắn với mở rộng không gian đô 
thị, xây dựng thành phố Hà Tĩnh có quy mô, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng 
bước hiện đại, thông minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung 
tâm vùng Bắc Trung Bộ. 

Thực hiện hiệu quả các biện pháp “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 
hiệu quả dịch COVID-19”; phải quyết liệt hơn nữa, thần tốc hơn nữa trong 
tiêm vaccine phòng, chống dịch COVID-19 tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ 
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chuyển đổi số, xây dựng chính quyền 
điện tử, đô thị thông minh. Triển khai thực hiện hiệu quả 3 Chương trình mục 
tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát 
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nâng cao 
chất lượng y tế, giáo dục đào tạo; làm tốt công tác thông tin, truyền thông; 
bảo đảm an sinh, phúc lợi và trật tự, an toàn xã hội, mang lại cuộc sống ấm 
no, bình yên cho người dân. 

Coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững 
mạnh; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức 
Đảng và đảng viên; xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 
xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, 
năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng hệ thống cơ quan hành chính 
đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả; tăng 
cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, 
giám sát, kiểm soát quyền lực. 

Nguồn: https://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/khoi-day-y-chi-nang-luc-tri-
tue-ban-linh-cua-nguoi-dan-199370.html 

 



16. Cụ thể hóa hoạt động chuyên môn bằng quy trình 
ISO: Hiệu quả áp dụng từ Cục QLTT Quảng Trị 
Cùng với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành 
chính, Cục QLTT tỉnh Quảng Trị đã áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 mang lại hiệu quả thiết thực. 

Theo nhận định của Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Trị, trước 
đây, khi đang hoạt động với mô hình Chi cục QLTT, cơ sở vật chất tại đơn 
vị vẫn còn thiếu thốn, chưa được trang cấp đầy đủ, nhất là trang bị về công 
nghệ thông tin. Toàn đơn vị chỉ có 15 máy tính cấu hình thấp đã qua sử dụng 
nhiều năm, trong đó mỗi Đội chỉ có 02 máy tính kết nối internet để thực hiện 
nhiệm vụ. 

 

Cục QLTT tỉnh Quảng Trị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 
9001:2015. 

Những năm trở lại đây, được sự quan tâm của Tổng cục QLTT, Cục QLTT 
tỉnh Quảng Trị đã được đầu tư cơ bản về cơ sở vật chất, đặc biệt là hạ tầng 
công nghệ thông tin. 

Cụ thể, được trang bị 44 máy tính bao gồm máy tính để bàn và laptop trên 
tổng số 46 công chức hiện có. Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo nâng cao 
nghiệp vụ và thường xuyên cử công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi 
dưỡng, tập huấn về công tác chuyên môn, chú trọng nâng cao trình độ công 



nghệ thông tin; nghiên cứu, trao đổi, hướng dẫn, sát hạch nghiệp vụ nhằm 
không ngừng nâng cao nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; khuyến 
khích, tin tưởng giao trọng trách, nhiệm vụ cho công chức trẻ có cơ hội để 
trau dồi kiến thức chuyên môn. 

Song song với công tác hiện đại hóa hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, xử lý của đơn vị thời gian qua, Cục 
QLTT Quảng Trị đã kịp thời chuyển đổi, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất 
lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động. 

Cụ thể, năm 2013, Cục QLTT tỉnh Quảng Trị đã ban hành, áp dụng hệ thống 
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong 
hoạt động của đơn vị. 

Năm 2020, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục QLTT triển khai xây dựng, áp 
dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2015, Cục đã thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo 
TCVN ISO 9001:2015, ban hành và công bố áp dụng hệ thống theo mô hình 
khung của Bộ Công Thương gồm: 08 quy trình hệ thống, 04 quy trình thuộc 
lĩnh vực nghiệp vụ, 05 quy trình thuộc lĩnh vực tổ chức - hành chính. 

Hằng năm, ngay từ đầu năm, Cục ban hành kế hoạch cụ thể triển khai áp 
dụng và cải tiến cho từng năm. Qua quá trình áp dụng và cải tiến, hệ thống 
quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và các quy trình đều được 
xem xét, đánh giá, điều chỉnh, cải tiến các nội dung không phù hợp để áp 
dụng sát đúng với thực tiễn và quy định hiện hành, nhất là các quy trình 
chuyên môn nghiệp vụ như: Quy trình xây dựng và phê duyệt phương án, 
quy trình xử lý tài sản, quy trình tuyên truyền pháp luật, quy trình xử lý hồ sơ 
vượt thẩm quyền. 

Cụ thể, về quy trình xử lý hồ sơ vượt thẩm quyền của Đội trưởng Đội QLTT, 
quy trình đã cụ thể người có trách nhiệm chuyển hồ sơ lên Cục, gồm các 
trình tự về thủ tục, thời gian cụ thể; tại Cục phòng nào tiếp nhận hồ sơ, chủ 
trì, phối hợp tham mưu xử lý hồ sơ, thời gian xử lý; ghi rõ ý kiến của bộ phận 
xử lý, tham mưu thủ tục trình Phó cục trưởng phụ trách lĩnh vực xem xét hồ 
sơ trước khi trình Cục trưởng ký quyết định hoặc đề xuất cấp trên xử lý cho 
đến khi có quyết định xử lý văn phòng hành chính của người có thẩm quyền. 

Theo đánh giá của lãnh đạo Cục QLTT tỉnh, việc cụ thể hóa một số hoạt 
động chuyên môn bằng quy trình ISO, trong đó quy định rõ các bước thực 
hiện, nội dung công việc, trách nhiệm, thời gian thực hiện, thủ tục áp dụng 
đã mang lại hiệu quả xử lý công việc cao, đúng thời hạn, đúng thẩm quyền, 
quy định, vừa đáp ứng yêu cầu CCHC tại đơn vị vừa giải quyết những tồn 
tại trước đây khi chưa có quy trình ISO. 

Nhờ làm tốt các nội dung trên nên trong những năm qua 100% hồ sơ vụ việc 
được các đơn vị trực thuộc thực hiện đảm bảo tiến độ, kịp thời, chính xác. 



Để đạt được kết quả trên, ngoài sự nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ được 
giao của mỗi cá nhân công chức, người lao động là sự đồng thuận, quyết 
tâm cao của tập thể lãnh đạo và công chức, người lao động trong toàn lực 
lượng; quan trọng nhất là công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt, toàn diện, 
nhận định trước khó khăn, đón đầu những cái mới để kịp thời áp dụng trong 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

Trong thời gian tới, Cục QLTT tỉnh Quảng Trị tiếp tục tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị, đào tạo, nâng cao trình độ 
sử dụng công nghệ cho công chức. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ cho công chức trong thi hành công vụ, đảm bảo thực hiện 
đúng quy trình, quy định. Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

Tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả phần mềm hệ thống xử lý vi 
phạm hành chính INS. Kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm tra, sát hạch về 
nghiệp vụ một cách thường xuyên đối với công chức nhằm nâng cao hơn 
nữa kỹ năng và kiến thức trong hoạt động công vụ. 

ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2015 - phiên bản mới nhất của ISO 
9001) là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn 
hóa quốc tế (ISO) phát triển và ban hành vào ngày 24/9/2015. ISO 
9001:2015 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như khuôn khổ cho hệ thống 
quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá 
chứng nhận phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức. 

Theo đánh giá của giới chuyên môn, lợi ích tiềm tàng đối với các tổ chức khi 
áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2015 là: Khả năng cung cấp một cách ổn định sản phẩm và dịch vụ 
đáp ứng yêu cầu của khách hàng, yêu cầu luật định và chế định hiện hành. 
Đồng thời, tạo cơ hội nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng. Giải quyết rủi 
ro và cơ hội liên quan đến bối cảnh và mục tiêu của tổ chức. Khả năng chứng 
tỏ sự phù hợp với các yêu cầu quy định của hệ thống quản lý chất lượng. 

Theo Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
Nguyễn Hoàng Linh, việc áp dụng HTQLCL trong hoạt động của các cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước đã mang lại hiệu quả 
thiết thực. Qua đó, có thể thấy nhận thức của cán bộ, công chức về tinh thần 
cải cách phục vụ nhân dân, doanh nghiệp thay đổi và cải thiện rõ rệt; Đã xây 
dựng được các quy trình giải quyết công việc một cách khoa học; từng bước 
cải tiến phương pháp làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ, công 
chức, phòng, ban giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả; Đơn 
giản hoá quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết công việc của doanh 
nghiệp, địa phương, cơ sở. 



Đồng thời, các cơ quan, tổ chức đã có ý thức hơn trong việc tổ chức thu 
thập, sắp xếp, lưu trữ các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng 
dẫn của cơ quan cấp trên làm căn cứ thực hiện công việc theo chức năng, 
nhiệm vụ được phân công; để tham chiếu khi cần; hồ sơ tài liệu được sắp 
xếp ngăn nắp và có hệ thống theo từng lĩnh vực công việc; 

Tác phong làm việc của cán bộ, công chức khoa học hơn, nghiêm túc hơn; 
thái độ giao tiếp với người dân, khách hàng ân cần, cởi mở hơn, tạo sự 
chuyển biến trong nhận thức về vai trò của cán bộ, công chức khi thi hành 
nhiệm vụ: cán bộ, công chức là cầu nối giữa luật pháp và người dân, có 
trách nhiệm hướng dẫn người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy 
định của pháp luật; 

Góp phần tích cực trong việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên 
thông” theo quy định của Chính phủ; chất lượng, hiệu quả của công tác quản 
lý và cung cấp dịch vụ hành chính công được nâng cao; từng bước tạo lòng 
tin và sự hài lòng của người dân khi đến cơ quan hành chính nhà nước. 
Ngoài ra, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai việc ứng dụng công nghệ thông 
tin trong quá trình quản lý, tác nghiệp hồ sơ và là công cụ hỗ trợ đắc lực 
phục vụ công tác cải cách hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước 
trong giai đoạn hiện nay. 

Nguồn: https://vietq.vn/cu-the-hoa-hoat-dong-chuyen-mon-bang-quy-trinh-
iso-hieu-qua-ap-dung-tu-cuc-qltt-quang-tri-d202034.html 

 
 


