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1. Công tác cải cách hành chính đã có những bước tiến 
quan trọng 
Công tác cải cách thủ tục hành chính đã có được những bước tiến 
quan trọng, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho phát triển kinh 
tế - xã hội nói chung và hoạt động của doanh nghiệp nói riêng… 

 

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công, Phó Chủ tịch Hội đồng – Trưởng Ban II tại 
phiên họp. Ảnh: N.G 

Đó là đánh giá của Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công, Phó Chủ tịch Hội đồng 
– Trưởng Ban II tại phiên họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 và thảo luận 
triển khai công tác cuối năm 2022 của Ban đánh giá việc thực hiện cải cách 
thủ tục hành chính (Ban II), Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của 
Thủ tướng Chính phủ diễn ra chiều ngày 12/7/2022 tại VCCI. 

Thủ tục đã có nhiều bước đột phá 

Tại buổi họp, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công cho biết, thời gian qua, công 
tác cải cách thủ tục hành chính của Việt Nam đã có được những bước tiến 
quan trọng. Cải cách thủ tục hành chính là một khâu trọng tâm, đột phá và 
đã được triển khai mạnh mẽ ở tất cả các cấp hành chính theo hướng đơn 
giản hoá, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho phát triển kinh tế - xã 
hội nói chung và hoạt động của doanh nghiệp nói riêng. 

Kết quả điều tra PCI 2021 mà VCCI công bố ngày 27/4/2022 vừa qua cho 
thấy nhìn chung cho thấy hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính ở nước ta 
tiếp tục đã được cải thiện đáng kể. 75% doanh nghiệp cho biết “không phải 



đi lại nhiều lần để hoàn tất thủ tục.” 74% doanh nghiệp đánh giá rằng “thủ 
tục giấy tờ đơn giản” hơn trước… 

“Một trong những kết quả nổi bật về cải cách thủ tục hành chính trong những 
năm gần đây là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào cung cấp 
dịch vụ công. Dịch vụ công trực tuyến đang trở nên phổ biến trong giải quyết 
thủ tục hành chính ở các cấp. 57% doanh nghiệp qua điều tra của VCCI cho 
biết việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến giúp giảm thời gian và chi 
phí cho doanh nghiệp”, Chủ tịch VCCI nói. 

Theo Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công, góp phần vào những thành công ấy 
là những đóng góp quan trọng của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành 
chính. Các đơn vị thành viên Ban II cơ bản đã chủ động, tích cực triển khai 
nhiều hoạt động nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy cải cách 
hành chính, kịp thời tháo gỡ các khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp và 
người dân. 

Thời gian vừa qua, nhiều vấn đề nóng, liên quan tới việc xây dựng và triển 
khai các thủ tục hành chính tiếp cận các gói hỗ trợ khó khăn do COVID-19 
đã được thành viên của Ban triển khai. Các thành viên của Ban đã kiên trì 
đề xuất với Chính phủ và các Bộ ngành nhiều kiến nghị cắt giảm thủ tục 
hành chính, đơn giản hoá các điều kiện kinh doanh, thuận lợi hoá các thủ 
tục hải quan và kiểm tra chuyên ngành… 

Không chỉ các hoạt động ở cấp Trung ương và liên quan tới chính sách vĩ 
mô, thành viên Ban II đã đẩy mạnh nhiều hoạt động thúc đẩy cải cách thủ 
tục hành chính ở cấp địa phương. Bộ Nội vụ có hoạt động công bố chỉ số 
PAR Index, SIPAS để đánh giá cải cách thủ tục hành chính và hài lòng của 
người dân đối với các tỉnh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian qua có các 
chương trình giám sát thực hiện các thủ tục hành chính tại địa phương trong 
nhiều ngành trong đó có thuế và hải quan. 

Riêng đối với VCCI, đó là việc điều tra và công bố chỉ số năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh PCI trong 17 năm qua, chỉ số đánh giá và đo lường nỗ lực của chính 
quyền các tỉnh, thành phố trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi 
môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ trong phát 
biểu tại Đại hội XIII của VCCI ngày 31/12/2021 đã đánh giá rất cao vai trò, ý 
nghĩa và tác động của chỉ số này với quá trình cải thiện môi trường kinh 
doanh cấp tỉnh tại Việt Nam. Bên cạnh PCI, VCCI đã và đang phối hợp với 
nhiều bộ, ngành để đánh giá chất lượng thực thi trên nhiều lĩnh vực như 
thuế với Tổng cục Thuế, hải quan với Tổng cục Hải quan, hội nhập với Bộ 
Công Thương, môi trường với Bộ Tài nguyên và Môi trường, đầu tư – xây 
dựng với Bộ Xây dựng …  

Các thành viên Ban II cũng khá tích cực trong chương trình rà soát và đánh 
giá quy định của Cục kiểm soát Thủ tục hành chính của Văn phòng Chính 



phủ, thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban 
hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động 
kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025; Góp ý phương án cắt giảm chi phí tuân 
thủ của nhiều bộ ngành; Góp ý dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
về phương án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính… 

“Kết quả triển khai các công việc trong 6 tháng đầu năm là đáng khích lệ, tuy 
nhiên, cũng cần thẳng thắng thừa nhận việc triển khai các hoạt động của 
Ban II còn một số tồn tại”, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công thẳng thắn nói. 

 

Ông Ngô Hải Phan – Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Phó 
Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội đồng tại phiên họp. Ảnh: N.G 

Cải cách còn dư địa... 

Ông Ngô Hải Phan – Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Phó 
Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội đồng cũng nhìn nhận và đánh 
giá cao kết quả đạt được của Ban II trong 6 tháng đầu năm 2022. 

“Đây là một bước tiến rất lớn trong mục tiêu tạo môi trường thông thoáng để 
phát triển kinh tế cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng 
doanh nghiệp”, ông Ngô Hải Phan nói. 

Đồng tình, ông Đậu Anh Tuấn - Ủy viên Ban thường trực – Phó Tổng thư ký 
– Trưởng Ban Pháp chế VCCI - Thành viên Ban II cho biết, Báo cáo được 
tổng hợp nội dung từ báo cáo từ 5/7 thành viên Ban II, gồm có: Liên đoàn 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Trung ương Mặt trận tổ quốc 
Việt Nam, Bộ Nội vụ, Hiệp hội Du lịch và Hiệp hội Ngân hàng. 



Đối với việc tư vấn, đề xuất những sáng kiến cải cách cơ chế, chính sách, 
thủ tục hành chính, các thành viên Ban II đã chủ động và tích cực triển khai 
các hoạt động nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách cơ chế, chính sách 
và thủ tục hành chính. 

 

Ông Đậu Anh Tuấn - Ủy viên Ban thường trực – Phó Tổng thư ký – Trưởng 
Ban Pháp chế VCCI - Thành viên Ban II trình bày báo cáo tại phiên họp. 

Ảnh: N.G 

Trong việc đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, thủ tục hành 
chính để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, ông Đậu Anh Tuấn cho biết, trong 6 tháng đầu 
năm, để thực hiện nhiệm vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, 
thủ tục hành chính để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi 
cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, Ban II đã triển khai các hoạt động đánh 
giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính của các Bộ, ngành, địa 
phương với một số hoạt động lớn, điển hình như: 

Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 (SIPAS 
2021) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang 
bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR index 2021) đã 
được Bộ Nội vụ tổ chức vào ngày 25/5/2022.  Đây là là năm thứ 10 liên tiếp, 
Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan 
triển khai xác định, công bố Chỉ số PAR index của các bộ, các tỉnh, thành 
phố cả nước; là năm thứ 5 triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, 



tổ chức đối với sự phục của cơ quan hành chính tại tất cả 63 tỉnh, thành phố 
trên cả nước.  

Hội nghị công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do VCCI tổ chức 
ngày 27/4/2022. Hoạt động xây dựng và công bố PCI từ năm 2005 đến nay 
đã thúc đẩy chính quyền các tỉnh thành phố nâng cao hiệu quả giải quyết 
thủ tục hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh 
nghiệp.  Kết quả phân tích dữ liệu PCI nhìn chung cho thấy hiệu quả giải 
quyết thủ tục hành chính tiếp tục đã được cải thiện đáng kể trong những 
năm gần đây. Việc ứng dụng mạnh mẽ hơn công nghệ thông tin vào cung 
cấp dịch vụ công cũng đang từng bước giúp giảm bớt thời gian và chi phí 
đối với doanh nghiệp. Dù vậy, kết quả điều tra vẫn cho thấy một số thủ tục 
hành chính còn gây phiền hà, khó khăn cho việc tuân thủ của doanh nghiệp. 
Thủ tục trong các lĩnh vực thuế, phí, đất đai, bảo hiểm xã hội và xây dựng 
tiếp tục là những lĩnh vực có nhiều doanh nghiệp phản ánh nhất. 

 

Ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam góp ý tại phiên họp. 
Ảnh: N.G 

Thực hiện chương trình đánh giá thủ tục hành chính qua cơ chế Một cửa 
quốc gia: VCCI đang triển khai thu thập dữ liệu thông qua khảo sát doanh 



nghiệp để thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp khi thực 
hiện TTHC qua Cơ chế Một cửa quốc gia và thủ tục quản lý kiểm tra chuyên 
ngành. Tiến hành từ tháng 5 đến tháng 7/2022 và phối hợp với Tổng cục 
Hải quan, Bộ Tài chính, khảo sát này tập trung nhận diện hiện trạng chất 
lượng giải quyết thủ tục hành chính của các Bộ, ngành trên Cổng thông tin 
một cửa quốc gia (https://vnsw.gov.vn) và các thủ tục quản lý, kiểm tra 
chuyên ngành, đồng thời tập hợp các khó khăn, vướng mắc mà các doanh 
nghiệp đang gặp phải hiện nay trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính 
xuất nhập khẩu. 

Đánh giá về thủ tục cấp phép xây dựng: VCCI tiếp tục năm thứ 3 liên tiếp 
phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện khai thác dữ liệu khảo sát doanh nghiệp 
để đánh giá việc thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng tại các địa phương. 
Trong năm 2022, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, VCCI sẽ phối 
hợp hoàn thiện và công bố kết quả Chỉ số cấp phép xây dựng của 63 tỉnh 
thành phố. 

 

Ông Phạm Ngọc Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách thủ tục hành chính (Bộ 
Nội vụ) góp ý tại phiên họp. Ảnh: N.G 

Đánh giá hệ thống đấu thầu mua sắm công tại Việt Nam: Khảo sát đánh giá 
hệ thống mua sắm công tại Việt Nam được VCCI phối hợp với Ngân hàng 
Thế giới tại Việt Nam (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và các 
chuyên gia nhằm đánh giá thực tế triển khai hệ thống đấu thầu mua sắm 
công của Việt Nam thông qua góc nhìn của các chủ đầu tư, bên mời thầu, 
nhà thầu và các hiệp hội doanh nghiệp, nhà báo... 



Đối với hoạt động tiếp nhận, tổng hợp phản ánh, kiến nghị về những khó 
khăn, vướng mắc… trong quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật, 
văn bản hành chính và dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật đã được 
các thành viên Ban II triển khai theo chức năng, nhiệm vụ của mình trong 6 
tháng đầu năm 2022. 

Đối với việc tham gia ý kiến về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trong 
các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, ông Đậu Anh Tuấn cho 
biết, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp tục chủ động, tích 
cực triển khai các hoạt động nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách cơ chế, 
chính sách, thủ tục hành chính. 

Cụ thể, VCCI đã tham gia 17 hội đồng/họp thẩm định/thẩm tra các đề xuất/đề 
nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), các dự thảo 
VBQPPL, phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh. Trong đó có những nội 
dung tác động rất lớn tới doanh nghiệp như các vấn đề về điều kiện kinh 
doanh, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối 
tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 
30/01/2022 của Chính phủ, các Nghị định hướng dẫn các Luật về thuế, chính 
sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 
năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình 
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội… 

Nhiều dự án luật, vấn đề lớn được các Uỷ ban của Quốc hội yêu cầu tham 
gia ý kiến nhiều lần bằng văn bản và tại các cuộc họp thẩm tra, ví dụ: sửa 
đổi Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Thanh tra, kiểm tra, Luật Dầu khí, Luật Tần số 
vô tuyến điện, đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, 
điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. 

VCCI đã hoàn thành bản ý kiến góp ý 51 dự thảo VBQPPL gồm: 06 luật và 
đề xuất xây dựng luật, 19 nghị định, 11 thông tư, 04 Nghị quyết, 03 Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ; 03 văn bản của UBND tỉnh, 05 văn bản khác, 
trong đó có những văn bản phải tham gia ý kiến nhiều lần. Cũng trong 6 
tháng đầu năm 2022, VCCI đã tổ chức 06 Hội thảo lấy ý kiến: phối hợp với 
các cơ quan soạn thảo và cơ quan nghiên cứu tổ chức: góp ý sửa đổi Luật 
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh); góp ý dự 
thảo Nghị định về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, thuê mặt nước và Nghị 
định gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe sản xuất lắp ráp trong 
nước; sửa đổi Luật Đất đai 2013; dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định 
hướng dẫn Luật Đất đai; Quy định về gia nhập thị trường - hiện trạng và kiến 
nghị (Tp. Hồ Chí Minh). 

Đồng thời, VCCI đã tham gia rất nhiều cuộc họp tại các cơ quan của Quốc 
hội, Chính phủ, các cơ quan nghiên cứu góp ý, trao đổi về các vấn đề về 
chính sách, pháp luật và đánh giá thực thi, trao đổi kinh nghiệm quốc tế, đề 
xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật và các biện pháp tham vấn doanh nghiệp 



hiệu quả. VCCI cũng đã tham gia góp ý các Dự án phân cấp thẩm quyền 
giải quyết TTHC do các Bộ, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng 
Chính phủ theo hướng đánh giá tính hiệu quả của các đề xuất phân cấp 
TTHC đối với hoạt động cải cách TTHC. Trong đó, VCCI đã ra các đề xuất 
để nâng cao hiệu quả của các phương án phân cấp, tạo thuận lợi cho doanh 
nghiệp. 

 

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: N.G 

Kết thúc phiên họp, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công khẳng định, vai trò của 
Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ nói 
chung và Ban II nói riêng rất quan trọng. Nhiệm vụ từ giờ đến hết năm 2022 
và năm 2023 rất lớn, rất nặng nề, cần tập trung vào một số trọng tâm công 
việc, cụ thể. Tập trung rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính của chương 
trình hỗ trợ phục hồi theo Nghị quyết 43 của Quốc hội và Nghị quyết 11 của 
Chính phủ. Thủ tục hành chính không được là rào cản để các doanh nghiệp, 
hợp tác xã, hộ kinh doanh và người lao động có thể tiếp cận tốt nhất, dễ 
dàng nhất các các chương trình hỗ trợ. Kịp thời nắm bắt, tổng hợp các khó 
khăn vướng mắc của người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính 
trong việc tiếp cận các gói hỗ trợ và nhanh chóng kiến nghị tới các cơ quan 
nhà nước có liên quan có điều chỉnh kịp thời. 

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hoạt động phản biện, góp ý chính sách đặc biệt 
liên quan đến thủ tục hành chính thông qua việc tham gia các ban soạn thảo, 



tổ biên tập, các hoạt động thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật. Đặc biệt thời gian tới tập trung vào các luật quan trọng như Luật 
Đất đai, Luật Nhà ở, Luật  Thanh tra… Chuyển tải ý kiến cộng đồng doanh 
nghiệp tới quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật một cách nhanh 
nhất và hiệu quả nhất. 

Đồng thời, phải chủ động và tích cực trong thực hiện các sáng kiến pháp 
luật, tổng hợp thông tin từ thực tế để đề xuất các phương án ban hành văn 
bản pháp luật mới cần thiết; nhanh chóng sửa đổi hay bãi bỏ các quy định 
pháp luật gây khó khăn, cản trở cho doanh nghiệp và người dân. 

Tiếp tục triển khai đánh giá các thủ tục hành chính quan trọng, “nóng”, liên 
quan đến đông đảo doanh nghiệp và người dân như thuế, hải quan, bảo 
hiểm xã hội, các thủ tục về lao động, đăng ký kinh doanh, đầu tư, thanh tra, 
kiểm tra, nhóm thủ tục liên ngành về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường 
… 

“Cùng với đó là phải thay đổi mạnh mẽ về tổ chức và cách thức hoạt động 
của Ban II, tăng cường sự phối hợp, huy động sự tham gia nhiều hơn của 
các doanh nghiệp vào hoạt động quan trọng này”, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn 
Công nhấn mạnh. 

Nguồn: https://diendandoanhnghiep.vn/cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-da-
co-nhung-buoc-tien-quan-trong-226840.html 

 

2. Chậm cấp Sổ đỏ và 3 cách xử lý người dân cần nắm 
rõ 
Chậm cấp Sổ đỏ, Sổ hồng so với thời gian quy định trên thực tế cực 
kỳ phổ biến, thậm chí chậm cấp nhiều tháng hoặc nhiều năm dù có đủ 
điều kiện. Khi bị chậm cấp người dân có nhiều cách xử lý như hỏi, kiến 
nghị, khiếu nại hoặc khởi kiện. 

 
1. Khi nào bị coi là chậm cấp Sổ đỏ? 

Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định thời gian thực hiện thủ 
tục cấp Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng) là không quá 30 ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 40 ngày đối với các xã miền núi, hải 
đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

Thời gian thực hiện thủ tục trên không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ 
theo quy định pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian 
thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian 



xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định (*). 

Bên cạnh đó, khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Sổ đỏ thì người tiếp nhận phải 
gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ, trong đó ghi 
ngày trả kết quả thủ tục hành chính (giấy hẹn trả kết quả). 

Tóm lại, sau 30 ngày kể từ nhận được hồ sơ hợp lệ, sau 40 ngày đối với 
các xác miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh 
tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn nếu không có kết quả giải quyết bị coi là chậm cấp Sổ đỏ, trừ thời 
gian quy định tại mục (*). 

2. Chậm cấp Sổ hồng, Sổ đỏ phải trả lời bằng văn bản? 

Khi hết thời gian thực hiện thủ tục cấp Sổ đỏ theo quy định thì cơ quan có 
thẩm quyền giải quyết thực hiện xong thủ tục này. Đồng thời, phải trực tiếp 
trao Sổ đỏ cho người nộp hồ sơ hoặc gửi về Ủy ban nhân dân xã, phường, 
thị trấn để trao cho người nộp hồ sơ tại cấp xã. 

Đối với trường hợp không đủ điều kiện giải quyết, chậm giải quyết,… thì cơ 
quan giải quyết phải trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do 
không giải quyết thủ tục. Nội dung này được nêu rõ tại khoản 8 Điều 19 Nghị 
định 61/2018/NĐ-CP như sau: 

“8. Các hồ sơ quy định tại các Khoản 1 và 2 Điều này sau khi thẩm định 
không đủ điều kiện giải quyết, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính trả lại 
hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ theo 
mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ để gửi cho tổ chức, cá nhân thông qua 
Bộ phận Một cửa. Thông báo được nhập vào mục trả kết quả của Hệ thống 
thông tin một cửa điện tử. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết 
hồ sơ theo quy định.”. 

Như vậy, khi hết thời gian thực hiện thủ tục theo quy định mà chưa giải quyết 
phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn nhiều 
nơi không thực hiện theo đúng quy định này, thay vào đó trả lời bằng lời nói 
với nhiều lý do khác nhau như người ký đi công tác, lịch sử sử dụng thửa 
đất phức tạp,…thậm chí chỉ trả lời là “khó cấp” hay “chưa xong”. 

3. Hỏi, kiến nghị về việc chậm cấp Sổ đỏ 

Khi bị chậm cấp sổ thì người dân có nhiều cách xử lý khác nhau, có thể là 
khiếu nại, khởi kiện hoặc chỉ đơn giản là hỏi, kiến nghị về việc chậm cấp. 

Để thực hiện đúng quy định của pháp luật khi hỏi, kiến nghị về việc chậm 
cấp cần yêu cầu cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trả lời rõ bằng văn bản 
thay vì chỉ trả lời bằng lời nói, vì lý do sau: 



(1) Trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do là thực hiện theo đúng quy định của 
pháp luật, đồng thời vô hình chung tạo nên sự ràng buộc, trách nhiệm của 
cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền trong cơ quan đó. 

(2) Văn bản trả lời là một trong những tài liệu, nguồn chứng cứ nếu muốn 
khiếu nại, khởi kiện. 

Cũng cần lưu ý rằng nếu cơ quan có thẩm quyền hoặc cá nhân trong cơ 
quan đó không trả lời bằng văn bản thì hành vi “không thực hiện” đó cũng 
chính là một trong những đối tượng bị khiếu nại, khởi kiện hành chính. 

 

4. Khiếu nại khi bị chậm cấp Sổ đỏ 

Khiếu nại nói chung và khiếu nại khi bị chậm cấp Sổ đỏ nói riêng về bản chất 
là đề nghị cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ 
quan đó xem xét lại quyết định, hành vi chậm cấp sổ theo quy định. 

Chính vì bản chất là “tự mình xem lại quyết định, hành vi của mình” nên trên 
thực tế nhiều khi ít người tự thừa nhận mình sai. 

Mặc dù vậy người dân vẫn cần nắm rõ quy định về khiếu nại theo Luật Khiếu 
nại nếu có lựa chọn và thực hiện quyền khiếu nại. 

4.1. Điều kiện thực hiện quyền khiếu nại 

Bên cạnh việc có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi chậm giải quyết, không 
giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Sổ đỏ, Sổ hồng trái pháp luật, xâm phạm đến 
quyền, lợi ích hợp pháp của chính mình thì cần đáp ứng thêm một số điều 
kiện khác. 

4.2. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại 

Việc biết được thẩm quyền giải quyết khiếu nại rất quan trọng, vì khi đó 
người khiếu nại mới hoàn thiện được đơn, gửi đơn khiếu nại. 

Căn cứ Điều 17, Điều 18 và Điều 19 Luật Khiếu nại 2011, thẩm quyền giải 
quyết khiếu nại quyết định, hành vi chậm cấp Sổ đỏ (nói cách khác là quyết 
định hành chính, hành vi hành chính) được quy định như sau: 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (xã, phường, thị trấn), Trưởng phòng và 
tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương) có thẩm 
quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi 
hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp. 

- Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

+ Có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, 
hành vi hành chính của mình. 



+ Có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, 
hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng phòng và 
tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần 
đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) 
có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, 
hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết 
lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng 
chưa được giải quyết. 

4.3. Hình thức khiếu nại 

Theo Điều 8 Luật Khiếu nại 2011, khiếu nại việc chậm cấp Sổ đỏ được thực 
hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp. 

4.4. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại 

* Trình tự giải quyết khiếu nại lần đầu 

Bước 1: Gửi đơn và tiếp nhận đơn khiếu nại 

Người khiếu nại nộp trực tiếp cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại 
quy định tại mục 4.2. 

Bước 2: Thụ lý đơn 

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm 
quyền giải quyết của mình, người có thẩm quyền thụ lý giải quyết và thông 
báo về việc thụ lý giải quyết. 

- Trường hợp không thụ lý để giải quyết thì nêu rõ lý do. 

Bước 3: Xác minh nội dung khiếu nại 

Bước 4: Tổ chức đối thoại 

Bước 5: Ra quyết định giải quyết khiếu nại 

- Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại. 

- Gửi kết quả giải quyết khiếu nại: 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu 
nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu có trách nhiệm gửi quyết định giải 
quyết khiếu nại cho: 

+ Người khiếu nại; 

+ Thủ trưởng cấp trên trực tiếp hoặc người có thẩm quyền, người có quyền, 
nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến; 

+ Cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp. 

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu: 



Điều 28 Luật Khiếu nại 2011 quy định thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu 
như sau: 

- Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ 
lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng 
không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. 

- Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không 
quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải 
quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý. 

5. Khởi kiện khi bị chậm cấp Sổ đỏ 

Khởi kiện khi bị chậm, từ chối cấp Sổ đỏ là khởi kiện quyết định hành chính, 
hành vi hành chính nên thực hiện theo trình tự, thủ tục khởi kiện vụ án hành 
chính. 

5.1. Thời hiệu khởi kiện 

Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền 
khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành chính bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi 
kiện. 

Theo điểm a khoản 2 Điều 116 Luật Tố tụng hành chính 2015, thời hiệu khởi 
kiện khi bị chậm, từ chối cấp Giấy chứng nhận là 01 năm kể từ ngày nhận 
được hoặc biết được hành vi, quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất. 

5.2. Hồ sơ khởi kiện 

Gồm: 

(1) Đơn khởi kiện theo mẫu. 

(2) Tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi 
kiện bị xâm phạm. 

(3) Giấy tờ tùy thân: Chứng minh thư nhân nhân hoặc Căn cước công dân 
hoặc hộ chiếu còn thời hạn. 

5.3. Trình tự, thủ tục khởi kiện 

Bước 1: Nộp đơn khởi kiện (hồ sơ khởi kiện) 

Bước 2: Nhận và xem xét đơn khởi kiện 

Bước 3: Thụ lý vụ án 

Bước 4: Chuẩn bị xét xử 

Khoản 1 Điều 130 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định thời hạn chuẩn bị 
xét xử là 04 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án; đối với vụ án phức tạp hoặc có 



trở ngại khách quan thì Chánh án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn 
bị xét xử một lần, nhưng không quá 02 tháng. 

Bước 5: Xét xử 

6. Nên khiếu nại hay khởi kiện khi bị chậm cấp Sổ đỏ? 

Bên cạnh những điểm chung giữa khiếu nại và khởi kiện trên thực tế như: 

- Khó thu nhập chứng cứ, chứng minh cơ quan hành chính nhà nước, người 
có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đó vi phạm. 

- So với việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh 
vực khác hoặc khởi kiện vụ án dân sự thì khả năng khiếu nại thành công, 
thắng kiện sẽ thấp hơn. 

- Người dân thường sẽ chờ đợi và hỏi nguyên nhân (ít người yêu cầu trả lời 
bằng văn bản hoặc yêu cầu nhưng cơ quan, cá nhân có thẩm quyền không 
thực hiện trả lời bằng văn bản) thay vì khiếu nại, khởi kiện việc chậm cấp 
đó. 

Để lựa chọn nên khiếu nại hay khởi kiện cần phải nắm rõ những ưu và 
nhược điểm của từng phương thức. 

Nguồn: https://luatvietnam.vn/dat-dai-nha-o/cham-cap-so-do-567-90569-
article.html 

 

3. Ngành GTVT đẩy nhanh lộ trình cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến 
Trong năm 2022, Bộ GTVT tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 
trong thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính, tiếp tục đẩy nhanh lộ 
trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 

Đó là mục tiêu Bộ GTVT đặt ra trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 
2022. Cụ thể, mục tiêu của kế hoạch nhằm thực hiện việc đổi mới cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của 
Bộ GTVT theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới 
hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, 
chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện, giải 
quyết TTHC, tiếp tục đẩy nhanh lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến; 
số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT 
đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng đạt tỷ lệ tối thiểu 20% để đảm bảo 
việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. 



Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý nhằm thống nhất hoạt 
động ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ số và bảo đảm an 
toàn thông tin của ngành GTVT. 

Ứng dụng công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ phục vụ người dân và doanh 
nghiệp bảo đảm 100% TTHC đủ điều kiện thực hiện thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Bộ cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 
80% các dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ; tối thiểu 50% số lượng 
bộ hồ sơ thực hiện tại Bộ GTVT được xử lý trực tuyến; 90% người dân, 
doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ của cơ quan Nhà nước. 

 

Tăng cường ứng dựng công nghệ thông tin trong thực hiện, giải quyết TTHC 

Phát triển chính phủ số phục vụ môi trường làm việc trực tuyến của Bộ GTVT 
bảo đảm 100% văn bản trao đổi, xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng (trừ 
văn bản mật); tăng cường họp theo hình thức trực tuyến, giảm tối đa việc 
sử dụng tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công 
việc, văn phòng điện tử; hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo Bộ GTVT kết 
nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ. 

Để đạt được mục tiêu trên, Bộ GTVT đặt ra các nhiệm vụ như xây dựng, 
hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách pháp luật về GTVT; kiểm soát chặt 
chẽ việc ban hành các quy định TTHC trong lĩnh vực GTVT liên quan đến 
người dân, doanh nghiệp, bảo đảm thủ tục hành chính mới ban hành phải 
đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện… 

Nguồn: https://baochinhphu.vn/nganh-gtvt-day-nhanh-lo-trinh-cung-cap-
dich-vu-cong-truc-tuyen-102306376.htm 



4. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước 
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 807/QĐ-TTg 
giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước từ nguồn tăng thu, cắt 
giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021. 

 

Quản lý, sử dụng số vốn, kinh phí được bổ sung đúng mục đích, đúng đối 
tượng và đúng quy định của pháp luật. 

Cụ thể, giao bổ sung 19.302,875 tỷ đồng dự toán chi ngân sách nhà nước 
năm 2022 từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương 
năm 2021 để: 

Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính của ngân sách Trung ương là 1.000 tỷ đồng. 

Bổ sung cho các địa phương để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động 
theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội là 6.600 tỷ 
đồng. 

Bổ sung cho Bộ Quốc phòng theo số thu từ tiền sử dụng đất quốc phòng đã 
nộp ngân sách nhà nước năm 2021 để xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa 
chữa và tăng năng lực sản xuất cho các doanh nghiệp quốc phòng là 500 tỷ 
đồng. 

Bổ sung cho Bộ Công an kinh phí thực hiện sản xuất 30 triệu thẻ căn cước 
công dân có gắn chíp là 1.141,875 tỷ đồng. 

Bổ sung cho tỉnh Tiền Giang để hỗ trợ bù giảm thu cân đối ngân sách địa 
phương năm 2021 là 567 tỷ đồng. 



Bổ sung cho các địa phương để thưởng vượt thu và đầu tư trở lại là 9.494 
tỷ đồng, trong đó: 

Thưởng vượt thu cho 12 địa phương có số thu phân chia giữa ngân sách 
Trung ương và ngân sách địa phương năm 2021 vượt dự toán là 4.802 tỷ 
đồng, gồm: tỉnh Quảng Ninh (289 tỷ đồng); tỉnh Hải Dương (19 tỷ đồng); tỉnh 
Hưng Yên (46 tỷ đồng); tỉnh Bắc Ninh (110 tỷ đồng); tỉnh Quảng Nam (80 tỷ 
đồng); tỉnh Quảng Ngãi (155 tỷ đồng); tỉnh Đồng Nai (1.000 tỷ đồng) tỉnh 
Bình Dương (699 tỷ đồng); tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (119 tỷ đồng); TP. Hà Nội 
(1.000 tỷ đồng); TPHCM (1.000 tỷ đồng); TP. Hải Phòng (285 tỷ đồng). 

Đầu tư trở lại cho 04 địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà 
nước, Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ là 4.692 tỷ đồng, 
gồm: TP.  Hải Phòng (1.500 tỷ đồng); TP. Hà Nội (2.000 tỷ đồng); TPHCM 
(654 tỷ đồng); TP. Đà Nằng (538 tỷ đồng). 

Bộ Tài chính căn cứ quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 
28/3/2022, Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 03/7/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ và căn cứ tình hình thực hiện chính sách của các địa phương, xử lý cụ 
thể việc hỗ trợ của ngân sách Trung ương từ nguồn kinh phí được quy định 
nêu trên cho từng địa phương; tổng hợp kết quả báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ để báo cáo các cơ quan của Quốc hội và Quốc hội theo quy định. 

Các bộ, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương được bổ sung vốn, kinh phí nêu trên chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng 
số vốn, kinh phí được bổ sung đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quy 
định của pháp luật. 

Nguồn: https://baochinhphu.vn/giao-bo-sung-du-toan-chi-ngan-sach-nha-
nuoc-102220712153245102.htm 

 

5. Bộ VHTTDL nỗ lực bắt kịp xu thế chuyển đổi số 
Với mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và 
thịnh vượng, tiên phong và thử nghiệm các mô hình mới; đổi mới căn 
bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động 
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc 
của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng 
khắp…, Bộ VHTTDL cũng đang nỗ lực để bắt kịp xu thế này. 

Theo kế hoạch chuyển đổi số năm 2002, Bộ VHTTDL đưa ra mục tiêu 100% 
thủ tục hành chính có đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 
được cung cấp trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của Bộ và trên 
Cổng dịch vụ công quốc gia. 100% kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính 
của Bộ được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 100% thủ 
tục hành chính được rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ 



khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 60% thủ tục hành chính có yêu 
cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công 
quốc gia. Hoàn thành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của 
Bộ và thiết lập kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân để hỗ trợ 
quản lý, lưu giữ thông tin, dữ liệu điện tử liên quan đến giao dịch hành chính 
của tổ chức, cá nhân; hạn chế tối đa việc yêu cầu tổ chức, cá nhân cung 
cấp lại thông tin, giấy tờ. 100% thủ tục hành chính được số hóa hồ sơ, kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa đơn vị. 100% hồ sơ 
công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm 
vi bí mật nhà nước)… Bên cạnh đó, hình thành nền tảng dữ liệu số phục vụ 
công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ, Bảo đảm an toàn thông tin mạng, 
Phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số… Bộ VHTTDL đã, 
đang có những chỉ đạo nhanh chóng, kịp thời đến các cơ quan trong Bộ để 
thực hiện nghiêm túc và đạt được các mục tiêu trên. 

 

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn FPT 
về việc tư vấn chuyển đổi số của các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL 

Mới đây, trong buổi làm việc với Tập đoàn FPT về việc tư vấn chuyển đổi 
số, các đơn vị của Bộ VHTTDL như Tổng cục Du lịch, Tổng cục TDLL, Cục 
Di sản… cũng đã báo cáo với Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương về tiến độ 
thực hiện tại đơn vị và đưa ra những đề xuất để đẩy nhanh việc chuyển đổi 
số. Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết yêu cầu chuyển đổi số nhằm đổi 
mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Bộ VHTTDL, nâng 
cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu đổi 
mới là việc cần phải thực hiện nghiêm túc, bài bản và thực hiện đúng tiến 
độ đề ra. “Công tác chuyển đổi số phải kịp thời, chi tiết, cụ thể để đáp ứng 
tốt việc quản lý, điều hành. Đơn cử như lĩnh vực thể thao, phải làm sao có 
được hệ thống dữ liệu về vận động viên phục vụ cho công tác nghiên cứu, 
chuyên môn hay lĩnh vực di sản văn hóa phải có được cơ sở dữ liệu số để 
phục vụ công tác quản lý. Điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật nhiếp 



ảnh và triển lãm, thư viện, bản quyền tác giả… cũng phải có những chuyển 
biến trong thay đổi tư duy, nhận thức và hành động trong chuyển đổi số”, 
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết. 

Để góp phần thúc đẩy nhanh việc chuyển đổi số tại Bộ VHTTDL, Tập đoàn 
FPT cũng đã đưa ra một số đề xuất. Trong đó, ứng dụng công nghệ dữ liệu 
lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo vào xử lý hồ sơ, tự động hóa quy trình 
nghiệp vụ. Số hóa hồ sơ (điện tử, giấy), chuyển đổi từ hồ sơ điện tử sang 
dữ liệu số hóa, liên thông quy trình. Ứng dụng trí tuệ thông minh hỗ trợ tìm 
kiếm, xử lý nghiệp vụ tự động. Việc này sẽ nâng cao hiệu quả công việc 
cũng như quản lý được chất lượng, năng suất công việc. Cùng với đó, ứng 
dụng công nghệ để số hóa về di sản Việt Nam phục vụ công tác lưu trữ, 
nghiên cứu, bảo tồn, khai thác, quảng bá di sản; tạo lập dữ liệu số, mở dữ 
liệu và cung cấp dữ liệu mở, tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân tham gia khai 
thác, sáng tạo các dịch vụ mới. FPT cũng đưa ra giải pháp xây dựng nền 
tảng “hướng dẫn viên ảo” dùng chung cho các bảo tàng, di tích lịch sử có 
khả năng tương tác tự nhiên, đa ngôn ngữ nhằm cung cấp trải nghiệm mới 
cho khách tham quan, du lịch. Việc tạo lập cơ sở dữ liệu về các ngành công 
nghiệp văn hóa, nền tảng thông tin đăng ký bản quyền ứng dụng công nghệ 
chuỗi khối, nền tảng quản lý giáo dục thông minh cho các trường đào tạo 
của Bộ, đặc biệt xây dựng trung tâm điều hành thông minh phục vụ công tác 
điều hành, chỉ đạo của Bộ cũng được FPT đề cập và đưa ra các giải pháp. 
Theo đó, triển khai đồng bộ trung tâm điều hành thông minh cùng kho dữ 
liệu tích hợp; dữ liệu chi tiết được chia sẻ, phục vụ giải quyết thủ tục hành 
chính; dữ liệu tổng hợp cung cấp thông tin báo cáo kịp thời, kết hợp thông 
minh… nhằm giúp lãnh đạo Bộ có thông tin để chỉ đạo, điều hành kịp thời… 

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cần tiếp 
thu các đề xuất tư vấn, sau đó có thể làm việc với Tập đoàn FPT để được tư 
vấn và có những giải pháp cụ thể, chi tiết trong việc chuyển đổi số của ngành 
mình, lĩnh vực của mình. Từ đó, có thêm những thông tin, giải pháp để tháng 10 
tới đây đưa ra bàn thảo tại hội nghị về chuyển đổi số của Bộ VHTTDL.  

Công tác chuyển đổi số phải kịp thời, chi tiết, cụ thể để đáp ứng tốt việc quản lý, 
điều hành. Đơn cử như lĩnh vực thể thao, phải làm sao có được hệ thống dữ liệu 
về vận động viên phục vụ cho công tác nghiên cứu, chuyên môn hay lĩnh vực di 
sản văn hóa phải có được cơ sở dữ liệu số để phục vụ công tác quản lý. Điện ảnh, 
nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm, thư viện, bản quyền tác giả… 
cũng phải có những chuyển biến trong thay đổi tư duy, nhận thức và hành động 
trong chuyển đổi số. 

(Thứ trưởng HOÀNG ĐẠO CƯƠNG) 

Nguồn: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/thoi-su/artmid/564/articleid/54391/bo-
vhttdl-no-luc-bat-kip-xu-the-chuyen-doi-so 



6. 3 năm chỉ mới xong 20% thủ tục 
Nhiều doanh nghiệp ngao ngán vì các thủ tục thực tế khó khăn, kéo dài. 
Dưới đây là câu chuyện cụ thể của một doanh nghiệp. 

 

Khu đất xây dựng 4.000 căn hộ cho người lao động tại xã Tân Kiên (huyện 
Bình Chánh, TP.HCM) ba năm mới xong 20% thủ tục - Ảnh: TỰ TRUNG 

Hiện lợi nhuận cho nhà ở xã hội khống chế ở mức 10% và 15% nếu cho thuê, 
nhưng một dự án kéo dài 5 năm, tức mỗi năm chỉ lãi 2%, thấp hơn cả lãi suất 
ngân hàng, ai mà mặn mà? 

Ông Lê Hữu Nghĩa 

Một khu đất rộng đến 5ha tại xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh, TP.HCM) theo 
dự kiến sẽ là dự án nhà ở xã hội, giải quyết nơi ở cho người lao động với số 
lượng căn hộ lên đến 4.000 căn.  

Theo tính toán của chủ đầu tư, thời điểm này lẽ ra đây là một công trường 
nhộn nhịp nhưng hiện bãi đất này chỉ có những dãy giàn giáo xếp chồng lên 
nhau bị dây leo bủa vây. Từ tháng 3-2019 cho đến nay, các khâu xin giấy phép 
xây dựng vẫn chưa hoàn tất khiến cho tiến độ của dự án về mặt thủ tục chỉ 
mới đạt... 20%. 

Kể về hành trình nhiêu khê đi gỡ từng nút thắt trong "rừng" thủ tục hành chính 
trong chặng đường 3 năm qua, ông Lê Hữu Nghĩa, tổng giám đốc Công ty Lê 
Thành (chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lê Thành Tân Kiên), cho hay các thủ 
tục pháp lý giải quyết quá chậm, doanh nghiệp đi mãi mới thấy được "ánh 
sáng cuối đường hầm". 



Cụ thể, khu đất này được quy hoạch xây dựng 15 tầng, mật độ xây dựng 30% 
nhưng hệ số sử dụng chỉ 2.0. Đây là hệ số sử dụng dành cho khu nhà thấp 
tầng, chưa kể nhà ở xã hội được tăng 1.5 lần hệ số sử dụng đất và mật độ 
xây dựng theo luật, buộc lòng doanh nghiệp phải xin điều chỉnh quy hoạch. 
"Chúng tôi mất 3 năm để xin các thủ tục, giấy tờ chỉ để dự án phù hợp với quy 
hoạch", ông Nghĩa nói. 

Ngồi nhẩm tính số lượng các văn bản quan trọng trong 3 năm qua, ông Nghĩa 
kể không dưới 15 văn bản các cơ quan trực tiếp trả lời doanh nghiệp, khoảng 
20 văn bản trao đổi giữa các sở ngành và khoảng 10 cuộc họp để giải quyết 
các vướng mắc lớn. 

"Văn bản trả lời nhanh nhất là 1 tháng, còn lâu nhất thì 6 tháng chưa thấy hồi 
âm. Đến giờ chúng tôi sắp được điều chỉnh quy hoạch cục bộ do thành phố 
đã rốt ráo vào cuộc, nếu xong thủ tục này thì chúng tôi mới đi được 20%, còn 
chặng đường 80% ở phía trước", ông Nghĩa nói. 

Theo ông Nghĩa, thành phố đặt mục tiêu xây dựng 35.000 căn nhà ở xã hội 
đến năm 2025, riêng doanh nghiệp này đang xin xây dựng 4.500 căn, đáp ứng 
trên 10%.  

Do đó, chỉ cần tạo thuận lợi cho khoảng 10 doanh nghiệp là chỉ tiêu này hoàn 
toàn nằm trong tầm tay khi đất của doanh nghiệp, tiền cũng của doanh nghiệp 
và Nhà nước chỉ đóng vai trò thúc đẩy các thủ tục hành chính. 

Chính sách hay nhưng khó áp dụng 

Ông Lê Hữu Nghĩa cho rằng trên lý thuyết Nhà nước đưa ra nhiều chính sách 
ưu đãi, nhưng thực tế khó áp dụng, như thay vì hạ tầng kỹ thuật Nhà nước sẽ 
làm đến ranh dự án như quy định thì doanh nghiệp đều tự làm. 

Đặc biệt, đối với vay ưu đãi, doanh nghiệp khó tiếp cận nên buộc phải vay 
thương mại, dẫn đến rất khó để giảm giá thành đầu ra. Thậm chí, do các luật 
và nghị định còn chênh nhau nên doanh nghiệp còn bị phạt tiền thuế dù trên 
lý thuyết lẽ ra được hưởng ưu đãi. 

Nguồn: https://tuoitre.vn/3-nam-chi-moi-xong-20-thu-tuc-
20220711232346784.htm 

 

7. Bộ Công Thương công bố Hóa đơn điện tử CT, tạo 
môi trường kinh doanh bình đẳng cho doanh nghiệp 
Việc triển khai hệ thống hóa đơn CT sẽ góp phần tạo lập môi trường 
kinh doanh bình đẳng, minh bạch và thuận lợi cho người dân, doanh 
nghiệp, góp phần tăng năng suất lao động và thực hiện thành công 
Chiến lược chuyển đổi số quốc gia. 

 



 

Hệ thống Hóa đơn CT sẽ giúp các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực Công Thương có thêm giải pháp và động lực để chuyển đổi số hiệu 

quả theo chủ trương của Chính phủ. (Nguồn: Bộ Công Thương) 

Hồ sơ giải pháp Hóa đơn điện tử (Hóa đơn CT - hoadonct.gov.vn) do Trung 
tâm Tin học và Công nghệ số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ 
Công Thương) vận hành - mới đây đã được Tổng cục Thuế cho phép cung 
cấp dịch vụ và được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. 

Hiện nay, đã có hơn 90 tổ chức trong đó có Cục Thương mại điện tử và Kinh 
tế số được Tổng Cục thuế công khai thông tin tổ chức cung cấp giải pháp 
hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 1, Điều 
10, Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 về hướng dẫn thực hiện một 
số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa 
đơn, chứng từ. 

Ông Lê Đức Anh, Giám đốc Trung tâm Tin học và Công nghệ số, Cục 
Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cho biết, việc triển khai 
hệ thống Hóa đơn CT sẽ góp phần thúc đẩy việc ứng dụng hóa đơn điện tử 
trong thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến, tạo lập môi trường kinh 
doanh bình đẳng, minh bạch và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 

“Cùng với trục phát triển Hợp đồng điện tử Việt Nam mà Bộ Công Thương vừa 
công bố vào tháng 6, Hệ thống Hóa đơn CT sẽ giúp các doanh nghiệp hoạt 
động trong lĩnh vực Công Thương có thêm giải pháp và động lực để chuyển 
đổi số hiệu quả theo chủ trương của Chính phủ”, ông Đức Anh khẳng định. 

Hóa đơn CT được xây dựng trên nền tảng kiến trúc ứng dụng công nghệ 
4.0 theo hướng triển khai hệ thống dữ liệu lớn (Big Data), phù hợp với yêu 



cầu về xử lý số lượng lớn giao dịch về hóa đơn, khối chức năng xử lý nghiệp 
vụ được thiết kế triển khai linh hoạt, có độ mở cao, theo mô hình vừa xây 
dựng phát triển phần mềm, vừa triển khai và vận hành mà không ảnh hưởng 
tới hoạt động của ứng dụng. 

Với sự chuẩn bị đầy đủ về nhân sự và hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, 
Hóa đơn CT đảm bảo đáp ứng được việc kết nối dữ liệu một cách đồng bộ, 
thống nhất, minh bạch, hiệu quả, có tính ổn định cao với cơ quan thuế. 

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tổng cục 
Thuế, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện mục tiêu 
đảm bảo bao phủ hóa đơn điện tử trên toàn quốc theo đúng tinh thần chỉ 
đạo tại Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2022 của Chính phủ. 

Nguồn: https://baoquocte.vn/bo-cong-thuong-cong-bo-hoa-don-dien-tu-ct-
tao-moi-truong-kinh-doanh-binh-dang-cho-doanh-nghiep-190486.html 

 

8. Doanh nghiệp tăng tốc gia nhập thị trường 
Trong 6 tháng đầu năm, DN và doanh nhân đã tăng tốc gia nhập thị 
trường. 

Rõ nhất là số DN đăng ký thành lập mới đạt mức cao nhất so với cùng kỳ từ 
trước đến nay; lần đầu tiên vượt qua mốc 76.000, tăng 13,6%, hay tăng 
9126 DN; tăng 20% so với số DN đăng ký thành lập mới bình quân trong 6 
tháng đầu năm của thời kỳ 2017 - 2021. 

 

Hoạt động nghiệp vụ tại Vietcombank. Ảnh: Trần Việt 



Những kết quả tích cực 

Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là 2 địa bàn có số DN đang hoạt động nhiều nhất 
nước, cũng là 2 địa bàn có số DN đăng ký thành lập mới nhiều nhất nước 
(Hà Nội có 1.4628 DN, tăng 1.306 DN, TP Hồ Chí Minh có 2.2469 DN, tăng 
2.317 DN). 

Việc đăng ký thành lập mới nhiều nhất và tăng lên thể hiện hai mặt. Một mặt 
thể hiện tinh thần khởi nghiệp của doanh nhân Việt Nam rất cao, mặc dù đã 
bị “bào mòn” sau hơn 2 năm do đại dịch Covid-19. Mặt khác, khi việc phòng 
chống dịch có sự chuyển dịch về chiến lược, thì môi trường đầu tư kinh 
doanh được cải thiện, với sự hỗ trợ về tài khóa – tiền tệ của Nhà nước đã 
cộng hưởng để việc khởi nghiệp được tăng tốc. 

Một kết quả nổi bật khác về DN và doanh nhân là số DN bị giải thể trong thời 
gian trước nay quay lại hoạt động rất cao (tăng 55,6%, hay tăng 14.531 DN. 
Tổng số DN quay lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm nay cao gấp 1,9 lần 
số DN quay trở lại hoạt động của cùng kỳ trong 5 năm trước (2017 - 2021). 
Những ngành, lĩnh vực có số DN quay trở lại hoạt động nhiều nhất là 
Thương nghiệp (15.381 DN, chiếm 37,8%), Xây dựng (5.015 DN, chiếm 
12,3%), Công nghiệp chế biến, chế tạo (4.493 DN, tăng 11%). 

 

Tăng trưởng đạt được ở 17/17 ngành, lĩnh vực, trong đó có những ngành, 
lĩnh vực có số lượng DN tăng nhiều nhất là Thương nghiệp (6.237 DN), Dịch 
vụ ăn uống (917 DN), Dịch vụ khác (752 DN), kinh doanh bất động sản (578 
DN), Sản xuất, phân phối điện, nước, ga (450 DN), Giáo dục và đào tạo (394 



DN)… Số DN quay trở lại hoạt động thể hiện ý chí kiên cường, không chịu 
thất bại, vượt khó đứng dậy của doanh nhân và sự hỗ trợ của Nhà nước. 

Cộng số DN đăng ký thành lập mới và số DN quay trở lại hoạt động số lượng 
lớn (116.900 DN), tăng trưởng cao (25,4%, hay tăng 23.657 DN). Trong khi 
đó, số DN ra khỏi hoặc tạm thời ra khỏi ít hơn, tổng số tăng ít hơn so với số 
vào thị trường (19% hay tăng 13.343 DN so với 25,4% hay tăng 23.657 DN), 
trong đó giải thể giảm 13,6% (hay giảm 1.300 DN), tạm ngừng hoạt động 
giảm 2,4% (hay giảm 600 DN). 

Do vậy, số DN đang hoạt động tăng thêm trong 6 tháng 2022 đạt trên 33,23 
nghìn; số DN đang hoạt động tính đến cuối tháng 6/2022 đạt gần 884,9 nghìn 
DN. Kỳ vọng năm sẽ vượt 920.000 DN. Những kết quả tích cực về DN đã 
góp phần để tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2022 đạt cao hơn cùng kỳ 
2 năm 2020, 2021 (6,42% so với 2,04% và 5,74%). Đó cũng là tiền đề cả 
năm 2022 tăng trưởng sẽ vượt mục tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội và 
mục tiêu phấn đấu của Chính phủ (6 - 6,5%). 

Khó khăn, thách thức 

Kỳ vọng thì như vậy, nhưng để đạt được cũng phải có các giải pháp quyết 
liệt để khắc phục khó khăn, thách thức về DN. 

Khó khăn đối với các DN hiện có nhiều. Số DN tạm ngừng kinh doanh vẫn 
còn rất nhiều và tăng cao so với cùng kỳ. Trong đó có 10 ngành có tới trên 
1.000 DN, nhiều nhất là Thương mại 18.417 DN, Xây dựng 7.206 DN, Công 
nghiệp chế biến chế tạo 5.948 DN, Khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, 
thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác 3.669 DN, Dịch vụ việc làm, du lịch, 
cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ khác 3.061 DN, Vận tải 
kho bãi 2.767 DN, Dịch vụ lưu trú ăn uống 2.736 DN, Kinh doanh bất động 
sản 1.682 DN, Giáo dục và đào tạo 1.322 DN, Thông tin và truyền thông 
1.176 DN. 

Những DN đang hoạt động hiện gặp khó khăn, thách thức ở cả đầu vào và 
đầu ra. Ở đầu vào, khó khăn lớn bao gồm vốn hoạt động, chi phí sản xuất, 
lao động. Vốn thiếu từ ngân hàng do còn nợ xấu, do hiệu quả hoạt động 
thấp với tỷ suất lợi nhuận bình quân chung còn thấp xa so với lãi suất vay 
ngân hàng. Nguồn vốn thu hút từ thị trường chứng khoán hiện đang giảm. 

Chi phí đầu vào tăng khi giá nhập khẩu bình quân tăng rất cao (quý II so với 
quý I tăng 2,62%, so với cùng kỳ tăng 11,43%, tính chung 6 tháng tăng 
11,21%); các chỉ số này đều cao hơn chỉ số giá xuất khẩu (tương ứng là 
3,31%, 8,56% và 8,03%). Giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất ở 
mức cao gấp đôi chỉ số giá tiêu dùng (quý II tăng 6,38%, 6 tháng tăng 
6,04%). 

Lao động ở các khu công nghiệp, các đô thị lớn vẫn còn thiếu… Giá vật tải, 
kho bãi quý II tăng 8,17%, 6 tháng tăng 5,86%, trong đó dịch vụ vận tải 



đường thủy tăng tới 12,91%, riêng dịch vụ vận tải đường ven biển và viễn 
dương tăng tới 14,28%; dịch vụ vận tải đường hàng không tăng tới 18,32%. 

Ở đầu ra, nhu cầu tiêu dùng, về tốc độ tăng thì khá cao, nhưng có một phần 
gốc so sánh là cùng kỳ năm trước ở mức rất thấp. Tâm lý tiết kiệm, thậm chí 
là thắt lưng buộc bụng xuất hiện từ đại dịch, nay tuy đã giảm sức ép, nhưng 
vẫn còn, sử dụng sản phẩm tự cấp, tự túc vẫn tiếp tục… 

Nguồn: https://kinhtedothi.vn/doanh-nghiep-tang-toc-gia-nhap-thi-
truong.html 

 

9. Tiếp tục thực hiện 88 thủ tục hành chính giải quyết 
trong ngày 
Nhiều đơn vị sẽ tiếp tục duy trì việc cải cách hành chính nhận và trả 
kết quả các thủ tục hành chính ngay trong ngày. 

 

Người dân đến nộp hồ sơ làm các thủ tục hành chính tại UBND phường 3, 
quận Gò Vấp. Ảnh: NGUYỄN HIỀN 

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính của 
TP.HCM trong năm 2022, UBND TP.HCM đã tổ chức tháng hành động “Tiếp 
nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ngay trong ngày” (tháng hành 
động). Theo đó có 88 TTHC khi tiếp nhận sẽ được các cấp phường, quận, 
huyện, sở, ngành giải quyết ngay trong ngày, thay vì phải chờ đợi vài ngày 
theo quy định. 



Sau một tháng tổ chức (từ ngày 15-5 đến 15-6), các đơn vị thực hiện tháng 
hành động đã nhận được nhiều sự hưởng ứng và đánh giá tích cực từ phía 
người dân và doanh nghiệp. 

Mới đây, trong buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm, 
lãnh đạo TP.HCM khuyến khích các đơn vị tiếp tục duy trì 88 TTHC được 
tiếp nhận và trả kết quả ngay trong ngày. 

Vẫn duy trì để phục vụ tốt cho người dân 

Một lãnh đạo BHXH TP.HCM cho biết một trong những TTHC được rút ngắn 
thời gian trả kết quả ngay trong ngày là thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). 
Thủ tục này được cơ quan BHXH TP.HCM xác nhận sẽ tiếp tục được duy 
trì trong thời gian tới. 

Đối với thủ tục cấp lại thẻ BHYT bị hư hỏng, bị mất khi người dân đến nộp 
hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa, cơ quan BHXH sẽ giải quyết ngay trong 
ngày. Người dân chỉ ngồi chờ khoảng 20 phút là được cấp lại thẻ ngay. 

Ngoài việc đến trực tiếp nộp hồ sơ cấp lại thẻ BHYT, người dân có thể thực 
hiện thủ tục này với nhiều hình thức khác. Cụ thể, người dân có thể nộp hồ 
sơ qua bưu điện, cổng dịch vụ công trực tuyến, cổng dịch vụ công của cơ 
quan BHXH. 

Bà Huỳnh Thị Ngọc Yến, Trưởng Văn phòng công chứng (VPCC) Huỳnh Thị 
Ngọc Yến, cho biết hưởng ứng tháng hành động, VPCC thực hiện công 
chứng các loại hợp đồng như hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng tặng cho 
nhà… ngay trong ngày rất thuận lợi cho người dân. Ngoài việc rút ngắn thời 
gian giải quyết, VPCC còn áp dụng giải quyết hồ sơ qua mạng. Theo đó, 
người dân có thể gửi hồ sơ trước, công chứng viên soạn sẵn hợp đồng, tư 
vấn đầy đủ về mặt pháp lý. Khi người dân đến công chứng chỉ việc ký tên là 
sẽ lấy hồ sơ ngay. 

Thiếu cán bộ 

Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM về công tác thực hiện cải cách hành 
chính và thực hiện tháng hành động vừa qua, ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó 
Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, cho biết đối với các TTHC đơn giản như xác 
nhận tình trạng hôn nhân, cấp bản sao hộ tịch… vẫn được các phường giải 
quyết ngay trong ngày. 

“Tại một số phường trên địa bàn đã và đang thực hiện ủy quyền cho cán bộ 
tư pháp ký một số TTHC để kịp thời trả kết quả cho người dân.” 

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp 

Về cơ bản, khi thực hiện tháng hành động các bộ phận tiếp nhận, trả kết quả 
đều rất thuận tiện, không có khó khăn, vướng mắc. 



Tuy nhiên, để tiếp tục duy trì thì các phường cũng gặp khó khăn bởi cán bộ 
giải quyết còn thiếu. Cụ thể, hiện nay lãnh đạo phường vừa phải thực hiện 
giải quyết công việc chuyên môn, tham gia các cuộc họp vừa phải trực ký 
hồ sơ hành chính cho người dân. Vì cùng một lúc mà phải thực hiện nhiều 
công việc như vậy nên đôi lúc cũng gặp khó khăn. 

Để giải quyết những khó khăn trên, tại một số phường trên địa bàn đã và 
đang thực hiện ủy quyền cho cán bộ tư pháp ký một số TTHC để kịp thời trả 
kết quả cho người dân. 

Ở một số phường còn thiếu công chức tư pháp nên việc ủy quyền chưa 
được thực hiện. Hiện nay, quận đang tổ chức thi tuyển công chức để phân 
bổ về phường. Sau khi công chức tư pháp có kinh nghiệm, sẽ được thực 
hiện ủy quyền theo quy định. Lúc đó, việc giải quyết các TTHC tại phường 
sẽ nhanh hơn. Ngoài việc tiếp tục triển khai các thủ tục nằm trong tháng 
hành động vừa qua, quận còn đẩy mạnh rút ngắn thời gian trả kết quả các 
TTHC khác để phục vụ người dân được tốt hơn. 

Một lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh cũng cho biết do đặc 
thù địa bàn rộng, cư dân đông nên lượng giao dịch TTHC trong ngày khá 
nhiều. Tuy nhiên, nhân sự hiện có lại mỏng nên có những ngày hồ sơ đông 
thì sẽ không thể giải quyết ngay được. Những lúc nhiều hồ sơ, cán bộ các 
bộ phận sẽ cố gắng làm thêm giờ để sáng hôm sau trả ngay kết quả cho 
người dân.• 

Thủ tục hành chính nào nhận, trả kết quả ngay trong ngày? 

Theo kế hoạch trước đây của TP, các cơ quan, sở, ngành sẽ thực hiện rút 
ngắn thời gian giải quyết 88 TTHC. Qua một tháng thực hiện thí điểm, lãnh 
đạo UBND TP đã khuyến khích các cơ quan, sở, ngành tiếp tục duy trì thực 
hiện. 

Công an TP.HCM: Trình báo mất hộ chiếu phổ thông; khai báo tạm trú cho 
người nước ngoài cư trú tại TP.HCM qua trang thông tin điện tử; thủ tục cấp, 
cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa 
cháy… 

BHXH TP.HCM: Cấp lại thẻ BHYT bị hư hỏng, bị mất nhưng không thay đổi 
thông tin trên thẻ. 

Sở Tư pháp TP.HCM: 13 thủ tục trong đó có công chứng các loại hợp đồng 
như hợp đồng mua bán nhà; hợp đồng tặng cho nhà; hợp đồng cho thuê 
nhà; hợp đồng cho ở nhờ; hợp đồng thế chấp nhà ở; hợp đồng ủy quyền; 
đăng ký tập sự hành nghề công chứng… 

Cục Thuế TP.HCM: Thủ tục nhận sao lục hồ sơ trước bạ; thủ tục xác nhận 
nghĩa vụ thuế của người nộp thuế; thủ tục tiếp nhận, xử lý đăng ký hóa đơn 
và xử lý hóa đơn sai sót. 



UBND TP Thủ Đức, quận, huyện: Gồm 10 thủ tục, trong đó có thủ tục đăng 
ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh; cấp lại giấy chứng nhận đăng 
ký hộ kinh doanh; chấm dứt hoạt động kinh doanh… 

UBND cấp phường, xã: Gồm năm thủ tục như cấp giấy xác nhận tình trạng 
hôn nhân; cấp bản sao hộ tịch; chứng thực chữ ký; đăng ký khai tử; khai báo 
tạm trú cho người nước ngoài. 

Nguồn: https://plo.vn/tiep-tuc-thuc-hien-88-thu-tuc-hanh-chinh-giai-quyet-
trong-ngay-post688617.html 

 

10. Nam Định cải cách hành chính tạo thuận lợi cho 
người dân, doanh nghiệp 
Tỉnh Nam Định về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực 
cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư. 

 

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm 
Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Anh Dũng, Phó chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh thăm Trung tâm phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ 

trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định 

Để đạt được mục tiêu đến năm 2025, Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài 
lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà 
nước thuộc nhóm khá trong bảng xếp hạng của cả nước, tỉnh Nam Định sẽ 
đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp. 

Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính top đầu cả nước 



Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 9/6/2016 của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh Nam Định về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao 
năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016 - 2020, đã 
đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh. Trong giai đoạn này, Nam Định đã thu hút được 461 dự 
án đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn, số lượng doanh nghiệp thành lập mới 
cũng liên tục tăng. 

Đặc biệt, cải cách hành chính có chuyển biến tích cực và đã có những kết 
quả rõ nét, trong giai đoạn 2016 - 2020 đã đơn giản hóa trên 210 thủ tục. 
Tất cả thủ tục hành chính đều được công khai đầy đủ trên cơ sở dữ liệu 
quốc gia về thủ tục hành chính tại Cổng thông tin điện tử. 

Nam Định cũng thành lập và đưa vào hoạt động có hiệu quả Trung tâm Xúc 
tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp. Tích cực triển khai xây dựng chính quyền 
điện tử. Hoàn thành thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số trên 
trục liên thông văn bản quốc gia và đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính 
trên cổng dịch vụ công của tỉnh, được Bộ Thông tin - Truyền thông đánh giá 
là một trong 7 tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính mức độ 
4 cao nhất cả nước. 

Kế hoạch của Nam Định trong cải cách hành chính, nâng cao năng lực 
cạnh tranh 

Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 19/1/2021 triển khai thực hiện Nghị quyết 
số 02/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. 

Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 29/1/2021 ban hành Kế hoạch rà soát, 
đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 2/2/2021 của UBND tỉnh về việc ban 
hành danh mục, thang điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Bộ chỉ số 
cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, TP. Nam 
Định. 

Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hàng Đảng bộ tỉnh 
về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến 
đầu tư giai đoạn 2021-2025. 

Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 16/7/2021 về đẩy mạnh cải cách hành 
chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến đầu tư giai đoạn 2021-2025. 

Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 20/8/2021 về nâng cao Chỉ số Năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 
2021-2025. 



Cùng với đó, Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 của Nam 
Định đạt 86,4 điểm, tăng 3,83 điểm, xếp thứ 40/63 tỉnh, thành phố, tăng 7 
bậc so với năm 2020. Kết quả này cho thấy những nỗ lực tạo chuyển biến 
tích cực trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh; cụ thể hóa 
trách nhiệm đến từng cá nhân, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần 
nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các 
ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị. 

Trong một buổi làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công, xúc tiến 
đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc 
nhấn mạnh, năm 2021, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Nam 
Định tăng 16 bậc, xếp thứ 24, trong top khá cả nước; Chỉ số hiệu quả quản 
trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) nằm trong nhóm trung bình cao của 
cả nước, Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp thứ 40/63 tỉnh, thành 
phố, tăng 7 bậc so với năm 2020. Đồng thời GRDP 6 tháng đầu năm 2022 
của Nam Định tăng 8,37%. Có được những thành quả tích cực trên là sự nỗ 
lực của hệ thống chính trị, chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương 
cũng như cộng đồng doanh nghiệp và người dân Nam Định. 

Hệ thống hành chính tinh gọn, thông suốt, hiệu quả 

Dù là tỉnh có tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính mức độ 4 cao nhất cả nước, 
song Nam Định nhận thấy công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực 
cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Chỉ 
số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút đầu tư 
trong nước chưa đạt mục tiêu. Chỉ số hài lòng của người dân với sự phục 
vụ của cơ quan hành chính (SIPAS) năm 2021 đạt 84,57, tăng 2,43 điểm%, 
xếp thứ 51/63 tỉnh, thành phố, giảm 1 bậc so với năm 2020. 

Để khắc phục hạn chế, phát huy những kết quả đã đạt được, Nam Định đặt 
mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài 
lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà 
nước trong nhóm khá của cả nước. Theo đó, 100% văn bản quy phạm pháp 
luật của tỉnh được ban hành đúng quy định, tiến độ; bảo đảm yêu cầu về 
chất lượng và tính khả thi. Hoàn thành việc thực hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 100% dịch vụ công trực 
tuyến của tỉnh được tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia ngay khi có 
quyết định công bố. 

Phấn đấu 100% thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch 
vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng 
số hồ sơ đạt tối thiểu 60%. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp 
về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 90%. 80% người dân, doanh 
nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông 
tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành 
chính trước đó. 



Nam Định phấn đấu xây dựng hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các 
cấp thực sự tinh gọn, thông suốt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị được phân định rõ, không 
chồng chéo, trùng lắp. Hoàn thành việc sắp xếp, thu gọn các đơn vị hành 
chính cấp huyện, xã và thôn, tổ dân phố theo tiêu chuẩn quy định. Xây dựng 
được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, 
năng động. Thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, 
minh bạch trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên 
chức để thu hút người thực sự có đức, có tài. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp  

Thời gian tới, tỉnh Nam Định tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng 
bộ các giải pháp theo hướng cụ thể, hiệu quả. Tăng cường vai trò, trách 
nhiệm của cơ quan thường trực và các cơ quan được giao chủ trì triển khai 
các nội dung công tác cải cách hành chính; thực hiện cơ chế phân công, 
phối hợp, thống nhất rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa các sở, ban ngành, 
UBND các huyện, thành phố để thực hiện tốt mục tiêu mà Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. 

Gắn việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng 
năm với đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý của người đứng 
đầu các cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ 
cải cách hành chính trong từng giai đoạn, từng lĩnh vực. 

Cùng với tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện, Nam Định tăng cường 
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho 
đội ngũ công chức trực tiếp tham mưu cải cách hành chính. Coi trọng công 
tác thi đua, khen thưởng, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên 
chức hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng như kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo 
đức công vụ. Có cơ chế xử lý, kỷ luật những cán bộ, công chức, viên chức 
không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến uy tín 
của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác. 

Công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến về cải cách hành chính theo hướng 
đổi mới, đa dạng hóa các hình thức để cán bộ, công chức, doanh nghiệp và 
người dân nhận thức đúng, đồng thuận, chấp hành các chủ trương, chính 
sách. 

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết 
quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; thường xuyên khảo sát sự hài 
lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan hành chính nhà nước các cấp... 

Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, truyền thông trong khảo sát trực 
tuyến để cung cấp kịp thời tình hình phục vụ của các cơ quan hành chính. 
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, 
truyền thông, công nghệ số, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến 



và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025, cải thiện hiệu quả hoạt động và chất 
lượng phục vụ. 

“Nam Định là tỉnh chưa cân đối về ngân sách, là vùng trũng trong thu hút 
đầu tư, nên cải cách thủ tục hành chính rất quan trọng. Vì vậy, yêu cầu đơn 
vị các cấp vào cuộc cải cách hành chính, làm tốt ngay từ cơ sở để giảm tải 
áp lực cho các đơn vị cấp trên. Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc 
tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh phải tiếp tục cải thiện chất lượng 
phục vụ tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp”, Bí thư Tỉnh ủy 
Phạm Gia Túc chỉ đạo. 

Nguồn: https://baodautu.vn/nam-dinh-cai-cach-hanh-chinh-tao-thuan-loi-
cho-nguoi-dan-doanh-nghiep-d168064.html 

 

11. Cử tri Quỳnh Lưu kiến nghị rút ngắn thời gian thủ 
tục đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác hải sản 
Cử tri các xã Quỳnh Long, Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu phản ánh: 
Trước đây bà con ngư dân thực hiện thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp 
giấy phép khai thác hải sản và đăng ký cấp lại giấy chứng nhận an toàn 
tàu cá tại Chi cục Thuỷ sản thời gian thực hiện thủ tục nhanh chóng, 
có thể trả kết quả trong ngày. Tuy nhiên, từ khi các thủ tục này đưa về 
thực hiện tại Trung tâm hành chính công thì thời gian lâu hơn, ảnh 
hưởng đến đi lại, hoạt động sản xuất của ngư dân. Cử tri kiến nghị 
UBND tỉnh chỉ đạo rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính tại 
trung tâm hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân. 

Trả lời: 

Về nội dung này, Ngày 20/4/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Công 
văn số 1192/SNN-KHTC v/v giải quyết ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 4, HĐND 
tỉnh Khoá XVIII, cụ thể: 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An chính thức đi vào hoạt 
động từ ngày 02/10/2020. Sở Nông nghiệp và PTNT đã cử 2 cán bộ trực 
tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm để thực hiện tiếp nhận 112 thủ tục 
hành chính thuộc các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, trong đó 
có 30 thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực thủy sản, quản lý chất lượng nông 
lâm sản và thủy sản và khoa học công nghệ và môi trường. 

Năm 2021 đã tiếp nhận và giải quyết 3.070 bộ hồ sơ; Quý I, năm 2022 tiếp 
nhận, giải quyết 677 bộ hồ sơ. Trong đó: Thủ tục cấp giấy phép khai thác 
thủy sản, theo quy định thời hạn giải quyết là 06 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ theo quy định; Thủ tục cấp lại giấy phép khai thác thủy sản, 
theo quy định thời hạn giải quyết là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ theo quy định; Thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá theo 



quy định thời hạn giải quyết là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định. 

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công có địa chỉ tại số 16, đường Trường 
Thi (TP. Vinh). Ảnh tư liệu: Thành Cường 

Các thủ tục hành chính trên trên được nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua 
đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 
16 đường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An; Hoặc nộp trực tuyến mức 
độ 4 tại địa chỉ: http://dichvucong.nghean.gov.vn. 

Trước ngày 02/10/2020, ngày Trung tâm Phục vụ hành chính công đi vào 
hoạt động thì một số thủ tục hành chính (như ý kiến của Cử tri các xã Quỳnh 
Long, Quỳnh Thuận huyện Quỳnh Lưu phản ánh) được cán bộ Chi cục Thủy 
sản trực tiếp nhận hồ sơ (đăng kiểm, đăng ký, cấp phép khai thác thủy 
sản…) của từng tàu về xử lý. 

Sau khi thẩm định, xử lý hồ sơ theo quy định, các Tổ công tác sẽ trả lại cho 
ngư dân tại địa phương. Việc làm trực tiếp này của cán bộ và người dân 
không có kiểm soát thời hạn xử lý, không qua giám sát của các cấp trên, đặc 
biệt là chưa đáp ứng yêu cầu công khai minh bạch trong quá trình giải quyết 
thủ tục hành chính, có thể phát sinh nhũng nhiễu tiêu cực. 

Hiện nay, tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 
Nông nghiệp và PTNT đã được công khai trên hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An; trong đó có 76/116 thủ tục hành chính cho 
phép người dân nộp trực tuyến mức độ 4 (thông qua các thiết bị thông minh 



nộp trên hệ thống mà không cần trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính 
công để nộp hồ sơ). 

Mọi doanh nghiệp, người dân có thể tra cứu nội dung thủ tục hành chính, 
mẫu tờ khai để thực hiện thủ tục hành chính, quá trình giải quyết, kết quả 
thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 
Nghệ An thông qua các thiết bị thông minh. 

 

Giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 
Nghệ An. Ảnh tư liệu PV 

Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận thấy một số thuận lợi 
và khó khăn khi thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công của Tỉnh như sau: 

+ Về thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp trên nên công tác 
kiểm soát thủ tục hành chính từng bước được đáp ứng yêu cầu công khai, 
minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính, nhằm kịp 
thời phát hiện để loại bỏ hoặc chỉnh sửa thủ tục hành chính không phù hợp, 
phức tạp, phiền hà. Bổ sung thủ tục hành chính cần thiết, đáp ứng nhu cầu 
thực tế; bảo đảm quy định thủ tục hành chính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực 
hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thực 
hiện thủ tục hành chính. 



+ Về khó khăn: Ngành nông nghiệp và PTNT là ngành có địa bàn rộng, đa 
số đối tượng nộp hồ sơ thủ tục hành chính là người nông dân làm ruộng, đi 
biển, miền núi vùng sâu vùng xa nên việc tiếp cận các văn bản luật cũng 
như thao tác trên thiết bị điện tử thông minh còn nhiều hạn chế, khai báo sai 
sót, khó khăn khi Sở triển khai nộp hồ sơ trực tuyến. 

Công tác truyền thông, tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp và người dân 
hiệu quả vẫn chưa cao. Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh 
hưởng đến việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho 
tổ chức, công dân. 

 

Tàu cá ngư dân Quỳnh Lưu về bờ mang về hàng trăm tấn hải sản. Ảnh tư 
liệu: Việt Hùng 

Để giải quyết kiến nghị cử tri, đồng thời tăng cường hiệu quả thực hiện 
giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh 
nghiệp về công khai minh bạch, thời gian tới Sở Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn sẽ triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: 

+ Tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát thủ tục hành chính 
trực tuyến; tiếp tục tham mưu cắt giảm số thủ tục hành chính và thời 
gian giải quyết thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn và hiệu quả; 

+ Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, trong đó gắn trách 
nhiệm cá nhân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. 



+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành 
chính đến cán bộ cơ sở và người dân, doanh nghiệp; hướng dẫn cụ 
thể chi tiết, cách thức nộp hồ sơ trực tuyến tại địa 
chỉ http://dichvucong.nghean.gov.vn; tiếp nhận hỏi đáp trực tiếp, 
nhanh gọn và sử dụng các mạng viễn thông được cấp trên cho phép 
để trao đổi, chỉnh sửa, cung cấp bổ sung hồ sơ theo quy định nhằm 
giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại của người dân, doanh nghiệp; 

+ Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ 
chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính thuộc Ngành nông 
nghiệp và PTNT quản lý. 

+ Chi cục Thủy sản nghiêm túc tiếp thu ý kiến của cử tri; xem xét và 
khẩn trương có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế do chủ 
quan (nếu có); chấn chỉnh nâng cao trách nhiệm cán bộ giải quyết thủ 
tục hành chính theo đúng quy định./. 

Nguồn: https://baonghean.vn/cu-tri-quynh-luu-kien-nghi-rut-ngan-thoi-gian-
thu-tuc-dang-ky-dang-kiem-cap-giay-phep-khai-thac-hai-san-
post256087.html 

 

12. Hà Nội đặt mục tiêu tăng chỉ số cải cách hành chính 
trong năm 2022 
UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 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 thành phố Hà Nội. 

Kế hoạch nêu rõ, Thành phố đặt chỉ tiêu cụ thể năm 2022: Chỉ số PAR 
INDEX đạt 92,55 điểm; Chỉ số SIPAS đạt trên 88%; đồng thời, phân công rõ 
công việc thực hiện đối với từng nội dung cụ thể. Tiếp tục duy trì các chỉ số, 
chỉ số thành phần đạt kết quả cao; cải thiện, nâng cao các chỉ số, chỉ số 
thành phần bị trừ điểm hoặc đạt điểm thấp; phấn đấu năm 2022 Chỉ số PAR 
INDEX của thành phố tăng tối thiểu 1-2 bậc, Chỉ số SIPAS năm 2022 tiếp 
tục có sự cải thiện cả về tỉ lệ hài lòng chung và thứ bậc so với năm 2021. 

Đối với những tiêu chí chưa đạt điểm tối đa, Sở Nội vụ phân tích và xây 
dựng kế hoạch khắc phục, cải thiện nâng cao chỉ số (hoàn thành trong tháng 
7.2022); tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp cải thiện, nâng cao 3 chỉ 
số: PAR INDEX, SIPAS, PAPI tới lãnh đạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công 
chức, viên chức theo lĩnh vực (hoàn thành trong tháng 8.2022).  

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội triển khai các nhiệm vụ để thực hiện 
chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong phục vụ công việc, xây dựng kinh 



tế số, hạ tầng số, thành phố thông minh phục vụ tốt nhất cho người dân, 
doanh nghiệp. 

UBND phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) thành lập 2 “Tổ cơ động hỗ trợ 
dịch vụ công trực tuyến tại nhà“. 

Văn phòng UBND thành phố hoàn thiện mô hình “Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại các cấp của thành phố Hà Nội” 
trên cơ sở tích hợp một số nội dung của Đề án 06 (hoàn thành trong quý III-
2022). 

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, 
thị trấn tăng cường tần suất kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính 
nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và xử lý ngay các trường 
hợp vi phạm về thái độ giao tiếp ứng xử, nội quy, giờ giấc làm việc. 

Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/ha-noi-dat-muc-tieu-tang-chi-so-cai-cach-
hanh-chinh-trong-nam-2022-1067383.ldo 

 

13. Hải Phòng: Cố tình "ôm đất" làm bãi tập kết vật liệu 
xây dựng? 
Mặc dù bị các cơ quan chức năng liên tiếp xử phạt, thế nhưng Chi 
nhánh Công ty CP Xây dựng giao thông Phú Cường vẫn không chấp 
hành di dời, trả lại mặt bằng mà cố tình bành trướng, tự ý xây dựng 
nhà, công trình tại bãi sông, bãi bồi... 



 

Bãi tập kết vật liệu trái phép của Chi nhánh Công ty CP Xây dựng giao 
thông Phú Cường. Ảnh Hải Yến 

Bãi tập kết vật liệu trái phép 

Phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị nhận được phản ánh của người dân về 
bãi tập kết vật liệu xây dựng nằm trong hành lang bảo vệ đê, hành lang thoát 
lũ sông Thái Bình hoạt động trái phép suốt thời gian dài, dù chính quyền đã 
xử phạt nhưng không có dấu hiệu dừng hoạt động. 

Được biết, năm 1991 UBND huyện Vĩnh Bảo đã ban hành quyết định số 
161/QĐ-UB ngày 10/4/1991 giao quyền sử dụng đất không đúng thẩm quyền 
cho Xí nghiệp 25-3 thuộc Sở Giao thông vận tải, sau khi cổ phần hóa đổi tên 
thành Công ty CP Xây dựng giao thông Phú Cường (Công ty Phú Cường) 
với thời hạn 10 năm để quản lý sử dụng vào việc vận hành, bảo vệ an toàn 
giao thông cầu phao Đăng, diện tích 4.291 m2 (không kể đường giao thông 
và hành lang bảo vệ đường).   

Mặc dù hợp đồng thuê đất đã hết thời hạn từ năm 2001, và đến nay khu đất 
trên không còn sử dụng vào mục đích quản lý, vận hành, khai thác cầu Đăng 
nhưng Chi nhánh Công ty Phú Cường lại biến khu đất trên thành nơi tập kết 
vật tư, vật liệu xây dựng. 

Ngày 13/2/2020, UBND xã Tam Đa có quyết định số 11/QĐ-XPVPHC về 
việc xử lý vi phạm hành chính số tiền 3 triệu đồng đối với ông Bùi Huy 



Trọng (Giám đốc Chi nhánh Công ty Phú Cường) do tự ý đào đất bãi ven 
sông tại k11+000 cách chân đê 70m, khối lượng đào 160m3 gây thiệt hại 
cho việc sử dụng đất của người khác. 

Bãi tập kết vật liệu trái phép nằm trong hành lang bảo vệ đê, hành lang 
thoát lũ sông Thái Bình. Ảnh Hải Yến 

Ngày 29/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có công văn số 
4961/STNMT-CCQLĐĐ về việc thu hồi đất của Công ty Phú Cường do hết 
thời hạn sử dụng. 

Công văn nêu rõ, Công ty Phú Cường chưa được UBND TP giao đất và 
doanh nghiệp chưa sử dụng đất hợp pháp, đến nay đã hết thời hạn sử dụng. 
Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất để giảm thủ tục hành chính, UBND TP 
không quyết định thu hồi đất, giao UBND huyện Vĩnh Bảo hủy bỏ giá trị pháp 
lý của quyết định số 161/QĐ-UB ngày 10/4/1991. Yêu cầu Công ty Phú 
Cường di dời tài sản ra khỏi mặt bằng để giao lại cho UBND huyện Vĩnh Bảo 
quản lý, đảm bảo hành lang bảo vệ đê, hành lang thoát lũ, hàng lang an toàn 
cầu Đăng theo quy định. 

Cần chế tài mạnh tay 

Theo ghi nhận của phóng viên, dù có những chỉ đạo của cơ quan quản lý 
nhưng phía Công ty Phú Cường không những không chấp hành di dời, trả 
lại mặt bằng mà cố tình bành trướng, tự ý xây dựng nhà, công trình tại bãi 
sông, bãi bồi, cù lao... đóng cọc bê tông, ghép cốp pha đổ bê tông 2 móng 



mố cầu tại mép bờ sông diện tích 20m2 và 16m2. Vị trí công trình cách chân 
đê Hữu 85m. 

 

Đổ bê tông 2 móng mố cầu tại mép bờ sông diện tích 20m2 và 16m2 lấn 
chiếm dòng chảy. Ảnh Hải Yến 

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Văn Hùng - Hạt trưởng Hạt Quản lý đê 
điều Vĩnh Bảo cho biết đã lập biên bản làm việc, biên bản vi phạm hành 
chính, gửi UBND xã Tam Đa yêu cầu ông Bùi Huy Trọng chấp hành các quy 
định pháp luật về đê điều, đất đai và các lĩnh vực quản lý nhà nước khác. 
Đồng thời yêu cầu đơn vị phải dừng ngay các hoạt động vi phạm, tự tháo 
dỡ, giải tỏa công trình vi phạm, hoàn trả nguyên hiện trạng ban đầu. 

Tiếp đó, UBND huyện Vĩnh Bảo có quyết định xử phạt hành chính số 
617/QĐ-XPHC ngày 11/3/2022 đối với ông Bùi Huy Trọng số tiền 80 triệu 
đồng do tự ý xây dựng 2 mố cầu cùng nhà tạm chưa được tháo dỡ.  Yêu 
cầu ông Trọng khôi phục lại tình trạng ban đầu tại bãi sông nơi xây dựng 
công trình trái phép; khắc phục hậu quả trong 15 ngày kể từ ngày nhận được 
quyết định. Nếu ông Trọng không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế 
theo quy định của pháp luật. 

Ông Lê Minh Tuân - Chủ tịch UBND xã Tam Đa thông tin thêm, chính quyền 
địa phương nhiều lần có văn bản kiến nghị lên huyện vì những vi phạm của 
Chi nhánh Công ty Phú Cường. Thẩm quyền của địa phương có hạn nên chỉ 
có thể xử phạt hành chính kịch khung là 3 triệu đồng. Nhưng xét mức độ và 



hành vi vi phạm nghiêm trọng, UBND xã đã có văn bản đề nghị Hạt Quản lý đê 
điều và UBND huyện Vĩnh Bảo lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. 

 

Giám đốc Chi nhánh Công ty Phú Cường khẳng định việc xây dựng kè ra 
sát sông là tốt chứ không phải xây dựng trái phép. Ảnh Hải Yến 

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Huy Trọng - Giám đốc Chi nhánh Công ty 
Phú Cường khẳng định việc xây dựng kè ra sát sông là tốt chứ không phải 
xây dựng trái phép. Trong thời gian đợi thủ tục gia hạn thuê đất, phía công 
ty tận dụng làm bãi tập kết vật liệu cũng không có gì ảnh hưởng. Bãi chủ 
yếu tập kết đất đồi và đá hộc. Một tuần bãi sẽ đón 5 - 7 tàu đất, mỗi tàu là 
có thể tích là 500m3 để phục vụ cho dự án sửa chữa đê từ xã Tân Liên đến 
đền Trạng Trình, xã Lý Học. ''Chính quyền cũng đã xử phạt hành chính gần 
đây nhất là 80 triệu đồng, nhưng tôi chưa đóng...”, ông Trọng nói. 

Trước đó, để làm rõ thông tin phóng viên đã liên lạc với Trưởng phòng Nông 
nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Bảo nhưng chưa nhận được bất 
kỳ phản hồi nào. 

Bãi tập kết vật liệu xây dựng không phép ngang nhiên hoạt động trong thời gian 
dài, việc kiểm tra, xử lý vi phạm của các cấp, ngành chức năng chưa đủ sức răn 
đe khiến tình trạng thêm kéo dài. Để xử lý dứt điểm tình trạng này, thiết nghĩ cơ 
quan chức năng cần có những giải pháp căn cơ và chế tài mạnh tay hơn. 

Nguồn: https://kinhtedothi.vn/hai-phong-co-tinh-om-dat-lam-bai-tap-ket-vat-
lieu-xay-dung.html 



14. Gói thầu phần mềm số hóa tại Đồng Nai: Nhà thầu 
cung cấp số liệu tài chính không trung thực? 
Gói thầu số 01 (thiết bị) Xây dựng kho quản lý dữ liệu điện tử và nâng 
cấp chức năng phần mềm số hóa hồ sơ thủ tục hành chính tỉnh Đồng 
Nai (gồm: phần mềm, cấu hình, đào tạo, tập huấn), nội dung công việc 
theo Quyết định số 5134/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của Chủ tịch UBND 
Tỉnh vừa được công bố kết quả đã phát sinh kiến nghị của nhà thầu bị 
loại. Bên mời thầu (BMT) cho rằng, một trong những lý do loại nhà thầu 
là số liệu trong báo cáo tài chính không đúng, không trung thực. 

 

Gói thầu số 01 có dự toán hơn 9,2 tỷ đồng, do Sở Thông tin Truyền thông 
tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Ảnh minh họa: NC st 

Gói thầu có dự toán 9.274.599.000 đồng, do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư 
Xây dựng AIC làm BMT, Sở Thông tin Truyền thông (TT&TT) tỉnh Đồng Nai 
làm chủ đầu tư. 

Có 2 nhà thầu dự thầu, gồm: Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển 
công nghệ FSI với giá dự thầu 9.089.107.000 đồng. Liên danh Công ty CP 
Tin học giải pháp tích hợp mở - Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Hoàng Minh 
(Liên danh INET - Hoàng Minh) có giá dự thầu 8,9 tỷ đồng, giá dự thầu sau 
giảm giá là 6,942 tỷ đồng (thư giảm giá 22%). 

Ngày 24/6/2022, Sở TT&TT tỉnh Đồng Nai phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 
thầu. Theo đó, Nhà thầu FSI trúng thầu với giá 9.089.107.000 đồng, thời 
gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày. 



Liên danh INET - Hoàng Minh bị đánh giá không đạt về năng lực, kinh 
nghiệm. Cụ thể, thành viên Nhà thầu Hoàng Minh cung cấp tài liệu không 
đúng về số liệu báo cáo tài chính thể hiện tại bảng cân đối kế toán qua các 
năm. Số liệu (cột số đầu năm) những năm sau không thống nhất với số liệu 
(cột số cuối năm) các năm trước (dù BMT đã yêu cầu và Nhà thầu đã cung 
cấp tài liệu làm rõ HSDT), do đó các số liệu của Báo cáo tài chính là không 
đúng, không có cơ sở để xem xét, đánh giá. Riêng thành viên đứng đầu Liên 
danh - INET thì nhân sự chủ chốt không đáp ứng yêu cầu. Nội dung công 
việc theo hợp đồng, biên bản nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của nhân sự 
không thể hiện nội dung “khai phá dữ liệu thông minh”. 

Về kỹ thuật, thành viên đứng đầu Liên danh đảm nhận 51% giá trị công việc 
theo thỏa thuận Liên danh là INET không có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn 
ISO/IEC 27001:2013 do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

Trước đánh giá này, Liên danh INET - Hoàng Minh đã không đồng thuận và 
cho rằng, báo cáo tài chính năm 2020, 2021 của Công ty Hoàng Minh được 
lập trên cơ sở quy định về kế toán Việt Nam và đã được Chi cục thuế quận 
Bình Thạnh kiểm tra, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế. Các số liệu không 
thống nhất do quá trình kiểm tra và quyết toán thuế với cơ quan quản lý nhà 
nước về thuế có một số khoản thu, hạng mục chi phải điều chỉnh theo ý kiến 
của cơ quan thuế. Theo đó, Liên danh khẳng định đủ năng lực tài chính đáp 
ứng yêu cầu của HSMT. 

Riêng về nhân sự chủ chốt, Nhà thầu cho rằng, HSMT không quy định chi 
tiết và định nghĩa nội hàm của khái niệm “khai phá dữ liệu thông minh” và 
BMT cũng không yêu cầu nhà thầu phải nộp các tài liệu cụ thể nào để chứng 
minh thêm một cách chi tiết về kinh nghiệm này”. Do đó, việc đánh giá nhân 
sự của Nhà thầu không đáp ứng là chưa đảm bảo cạnh tranh, công bằng 
trong đấu thầu. 

Đồng thời, đơn vị bị loại cho rằng, về yêu cầu kỹ thuật, HSMT không quy 
định chi tiết rằng mỗi nhà thầu trong liên danh phải có chứng nhận đạt tiêu 
chuẩn ISO/IEC 27001:2012”, do đó, việc đánh giá đơn vị đứng đầu liên danh 
không có chứng nhận này dẫn tới cả liên danh không đáp ứng là không phù 
hợp. 

Trao đổi với Báo Đấu thầu, đại diện BMT cho biết, đã có văn bản trả lời kiến 
nghị của Nhà thầu. BMT bảo lưu toàn bộ kết quả đánh giá HSDT. “BMT đã 
xem xét, đánh giá căn cứ theo các tài liệu do Nhà thầu cung cấp ban đầu, 
sau khi đã làm rõ. Tuy nhiên, sau quá trình này, BMT vẫn đủ cơ sở để đánh 
giá bảng cân đối kế toán, số liệu trong báo cáo tài chính của Nhà thầu là 
không đúng, không trung thực”, đại diện BMT cho biết. 

Do 1 thành viên của Liên danh INET - Hoàng Minh không đáp ứng về năng 
lực, kinh nghiệm dẫn đến cả Liên danh không đáp ứng. Theo nguyên tắc, 



BMT có quyền không đánh giá bước tiếp theo đối với HSDT của liên danh 
này. Tuy nhiên, BMT vẫn tiếp tục đánh giá về kỹ thuật của Liên danh để có 
những lưu ý thêm tại nội dung nhân sự chủ chốt, chứng nhận tiêu chuẩn. 
Từ đó dẫn đến kết quả Liên danh vừa không đạt về năng lực kinh nghiệm, 
vừa không đạt về kỹ thuật, đại diện BMT khẳng định. 

Thông tin đến Báo Đấu thầu, đại diện Liên danh INET - Hoàng Minh cho biết, 
đã nhận được văn bản trả lời kiến nghị của BMT. Nhà thầu không có thêm 
ý kiến và tạm dừng kiến nghị. 

Nguồn: https://baodauthau.vn/goi-thau-phan-mem-so-hoa-tai-dong-nai-nha-
thau-cung-cap-so-lieu-tai-chinh-khong-trung-thuc-post126026.html 

 

15. Cán bộ làm giấy khai tử cho cháu bé còn sống, xin… 
rút kinh nghiệm 
Hơn 2 tháng kể từ khi tham mưu, ký giấy khai tử cho cháu bé 3 tuổi 
còn sống, cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý trách nhiệm, trong khi 
các cán bộ này xin… rút kinh nghiệm. 

Ngày 12-7, ông Phạm Đình Trung, Chủ tịch UBND phường Tân An, TP Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết vẫn chưa xử lý trách nhiệm các cá nhân 
liên quan đến vụ việc làm giấy khai tử cho cháu bé 3 tuổi khi còn sống. 

 

Người nhà kéo tới phường yêu cầu cơ quan chức năng tìm cháu L. 

Cũng theo ông Trung, sau khi xảy ra vụ việc, ông đã yêu cầu ông Nguyễn 
Ngọc Nha, Phó Chủ tịch UBND phường và bà Cao Lương Mỹ Linh, cán bộ 
hợp đồng phụ trách mảng tư pháp - hộ tịch của phường, viết bản kiểm điểm. 



Theo đó, những người này xin được kiểm điểm rút kinh nghiệm về việc cấp 
giấy khai tử cho người còn sống. 

"Theo quy định thì phải xử lý kỷ luật nhưng đây là sự việc không ai mong 
muốn, chúng tôi sẽ họp xem xét, đánh giá" - ông Trung nói. 

Trả lời câu hỏi về việc dù đang là nhân viên hợp đồng song quá trình làm 
việc, bà Cao Lương Mỹ Linh đã có nhiều lần to tiếng với người dân, ông 
Trung nói: "Đúng là có vấn đề này. Chị Linh đã có nhiều lần nóng nảy, lớn 
tiếng với người dân và được tôi nhắc nhở, chấn chỉnh liên tục". 

Trước đó, UBND TP Buôn Ma Thuột có quyết định thu hồi, hủy bỏ trích lục 
khai tử đối với cháu N.H.L. (SN 2019). Đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND 
phường Tân An, các cán bộ liên quan làm rõ trách nhiệm trong công tác 
đăng ký hộ tịch tại địa phương theo đúng quy định. 

 

Cháu N.H.L. được tìm thấy ở nhà 1 người lạ 



Trước đó, ngày 11-5, bà T.T.N.P. đến phường Tân An làm thủ tục khai tử 
cho cháu N.H.L. (SN 2019, con trai bà P.). Bà P. khai cháu L. mất vào ngày 
4-5 và được UBND phường Tân An cấp giấy khai tử. 

Sau đó, cha của cháu L. phát hiện vụ việc nên về tìm kiếm con và trình báo 
với cơ quan chức năng. 

Đến ngày 23-5, sau khi hàng chục người gia đình bên nội cháu L. kéo tới 
UBND phường yêu cầu tìm cháu L, lực lượng chức năng đã đến huyện Đắk 
Mil, tỉnh Đắk Nông đón cháu. Lúc này, cháu đang ở tại nhà một người lạ. 

Tháng 6-2022, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính 15 triệu đồng đối với bà P. vì đã có hành vi làm thủ tục đăng ký 
khai tử cho người đang sống. 

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/can-bo-lam-giay-khai-tu-cho-chau-be-
con-song-xin-rut-kinh-nghiem-2022071216175283.htm 

 

16. Kiểm soát tiêu cực, phiền hà trong cấp căn cước 
công dân mới - Tháo gỡ vướng mắc, bất cập 
Hiện nay, việc cấp căn cước công dân (CCCD) ở TP Hồ Chí Minh đang 
gặp nhiều khó khăn, bất cập dẫn đến những hệ lụy không hề nhỏ đối 
với nhiều người dân trong giao dịch hàng ngày. Nhiều người dù đã kê 
khai, làm các thủ tục lấy dấu vân tay, chụp ảnh, có giấy hẹn trả kết quả 
nhưng vẫn mòn mỏi chờ đợi cả năm vẫn chưa có CCCD mới. 

Người dân ngồi chờ đến lượt làm CCCD tại Đội Cảnh sát Quản lý hành 
chính về trật tự xã hội Công an TP Thủ Đức. 

Chen chân lấy số thứ tự 

Ghi nhận của của phóng viên Báo Tin tức tại  Đội Cảnh sát Quản lý hành 
chính về trật tự xã hội Công an thành phố (TP) Thủ Đức sáng giữa tuần đầu 
tháng 7, đã có hơn 100 người dân chen chân phía trong và ngoài trụ sở 
chờ làm CCCD. 

Theo một người dân làm thủ tục nơi đây, chị đã đến Đội cảnh sát từ lúc 7 
giờ 30 phút sáng. Thời điểm này, đã có đông người đứng chờ xếp hàng 
trước đó. Ngay khi  cửa trụ sở vừa mở, người dân đã ùa vào bên trong để 
lấy số thứ tự làm CCCD. Tại đây, có khoảng 50 người được làm căn cước 
và có khoảng 100 người bốc số thứ tự cho những lần sau, chờ đến 
ngày theo số thứ tự thì đến làm. 

Cầm trên tay tấm phiếu số thứ tự đã lấy từ ngày 5/7, chị Lê Thị Minh, ngụ ở 
TP Thủ Đức cho biết: "Để lấy được số thứ tự này, tôi phải dậy sớm nhưng 
đến 2-3 ngày sau mới đến lượt làm CCCD. Ngày 8/7 là ngày đến làm CCCD 
nhưng cũng chưa thể vào làm ngay. Theo như cán bộ ở đây, mọi người còn 



phải xếp hàng đợi gọi xem có bị điều chỉnh giấy tờ gì không để về chuẩn bị 
làm lại. Thường thì rất nhiều người bị sai mã số định danh, khi công an kiểm 
tra thường không thấy có trong kho dữ liệu. Như vậy, muốn làm CCCD, 
người dân phải về điều chỉnh lại mã định danh trước. Điều này gây khó khăn 
cho người dân vì mất thời gian đi lại và chờ đợi". 

Trước khi vào khu vực làm các thủ tục cấp CCCD gắn chíp, người dân phải 
chờ bốc số thứ tự. Nếu người dân đến sớm thì có thể được làm CCCD 

trong ngày, còn đến trễ thì phải đợi 3-4 ngày sau quay lại để chờ đến lượt 
làm thủ tục cấp CCCD. 

Chị Lê Thị Minh cho biết, lần đầu chị đến làm thủ tục làm CCCD vào tháng 
5/2021, khi đó cảnh sát yêu cầu phải về quê Hà Nội lấy mã số định danh do 
là người tạm trú. Khi đó, chị cũng đã nộp đủ hồ sơ nhưng đến tháng 
12/2021, cơ quan chức năng vẫn từ chối cấp căn cước cho chị Minh vì chị 
chưa được cập nhật số liệu thông tin ở quê lên hệ thống sau đợt dịch kéo 
dài. Khi chị Minh đến khai báo lại vào tháng 6/2022, cảnh sát một lần nữa từ 
chối vì sai thông tin nên chị phải tiếp tục chờ bốc số lại và ngày 5/7 chị đã 
đến Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Thủ Đức. 

"Hơn một năm, tôi vẫn chưa làm được hồ sơ cấp thẻ CCCD mới dù đã đi lại 
nhiều lần rất mất thời gian. Mỗi lần tôi thắc mắc và gọi điện thoại lên tổng 
đài tiếp nhận giải đáp thông tin về CCCD đều nhận được câu trả lời: "CCCD 
của tôi bị sai thông tin bố (mẹ) nên tôi cần lên cơ quan công an gần nhất để 
điều chỉnh lại thông tin", chị Lê Thị Minh than thở. 

Tương tự, cũng phải thức dậy từ 5 giờ sáng và phải xin nghỉ 1 ngày làm việc 
ở Bình Dương, chị Ngô Lan Hương (ngụ ở Thủ Đức) đến Đội Cảnh sát Quản 



lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Thủ Đức ngồi đợi làm CCCD 
nhưng đến lượt mình lấy số thì phải quay về vì số thứ tự chị bốc được phải 
3 ngày sau mới đến lượt chị làm. 

Chị Lan Hương cho biết: “Do làm công nhân trong khu công nghiệp nên tôi 
không thể đi lại nhiều lần để hỏi thông tin. Lần trước, khi có dịch tôi nhận 
được tờ giấy hẹn và đóng hơn 20.000 đồng nhưng chờ gần 1 năm mà chưa 
có CCCD gắn chíp. Nhà tôi có 3 người cùng đi làm CCCD thì 2 người đã có 
và chỉ còn mình tôi đến nay vẫn chưa có. Sau khi gọi điện thoại lên tổng đài 
giải thích về CCCD, tôi mới biết thông tin cá nhân của mình bị sai nên phải 
lên công an bốc số thứ tự chờ làm lại. Hiện CMND của tôi đã hết hạn vào 
tháng 10/2021, do đó tôi đang lo sẽ gặp nhiều khó khăn khi đi khám bệnh 
hoặc làm các thủ tục liên quan đến CMND". 

Đa dạng hóa việc tiếp nhận thông tin 

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, đến nay Công an TP Hồ Chí Minh đã thu 
nhận hơn 5,6 triệu hồ sơ cấp CCCD gắn chip, trong đó có hơn 5,3 triệu hồ 
sơ đã được đơn vị truyền dữ liệu về Bộ Công an, đạt tỉ lệ hơn 94%. Công 
an TP Hồ Chí Minh cũng đã cấp trả hơn 4,5 triệu thẻ CCCD gắn chip đến 
người dân. 

Tuy nhiên, trước phản ánh của người dân về một số bất cập liên quan việc 
làm thẻ CCCD gắn chip như trên trong thời gian gần đây, Thượng tá Lê 
Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, 
Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã tìm hiểu và xác định nguyên 
nhân xuất phát từ điều kiện khách quan. Cụ thể, một số địa bàn đông dân 
cư như TP Thủ Đức, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh... nên thời gian làm 
CCCD lâu hơn vì cán bộ phải cập nhật số liệu công dân lên hệ thống quốc 
gia và chờ xác minh thông tin ở các nơi thường trú của người dân. Ngoài ra, 
sau khi dịch được kiểm soát, hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường, 
người dân có nhu cầu làm CCCD và các loại giấy tờ khác rất lớn; số lượng 
máy móc, thiết bị phục vụ công tác cấp CCCD mà đơn vị được trang bị chưa 
đáp ứng nhu cầu thực tế dẫn đến tình trạng quá tải. 

 “Lý giải nguyên nhân người dân đã hoàn tất các thủ tục từ rất lâu nhưng 
vẫn chờ cả năm chưa nhận được CCCD gắn chip, chúng tôi xác định 
nguyên nhân do có sự sai lệch giữa các trường thông tin từ Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư so với thông tin người dân tự kê khai trong quá trình làm 
CCCD. Vì thế, cơ quan chức năng không thể in được thẻ CCCD gắn chip 
để cấp trả đến người dân như đúng hẹn”, ông Lê Mạnh Hà cho biết thêm. 

Để khắc phục tình trạng này, Công an TP Hồ Chí Minh cũng tăng cường 
thêm 12 điểm cấp CCCD, nâng số điểm cấp toàn thành phố lên 46 điểm. 
Điều động, bố trí thêm 57 trưởng công an xã, 113 phó trưởng công an xã, 
tăng cường 100 cán bộ, chiến sĩ cho các địa bàn có đông dân cư. Ngoài ra, 



Ban giám đốc công an Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phải tăng 
cường, phối hợp hỗ trợ tối đa cho công an các quận huyện, thành phố Thủ 
Đức trong tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác thu 
nhận hồ sơ cấp CCCD cũng như trả CCCD; tạo điều kiện để người dân 
được giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, hạn chế nguyên nhân phát 
sinh tiêu cực; chỉ đạo các đơn vị thực hiện rà soát, bổ sung thêm 12 điểm 
cấp CCCD và đa dạng hóa hình thức tiếp nhận. 

Công an thành phố Thủ Đức làm các thủ tục cấp CCCD cho người dân. 

Mới đây, Bộ Công an cũng điều chỉnh phần mềm cấp CCCD mới theo 
hướng cho phép công an cấp xã nơi tạm trú được cập nhật điều chỉnh dữ 
liệu cho công dân. Sau khi chỉnh sửa, công an nơi tạm trú sẽ gửi thông tin 
về công an thường trú phê duyệt yêu cầu. Việc này để hạn chế phiền hà khi 
người dân phải quay về nơi thường trú xác nhận các mã số định danh cá 
nhân hoặc thông tin liên quan.  

Theo ông Lê Mạnh Hà, khi có thắc mắc về việc cấp CCCD, ngoài liên hệ 
cảnh sát khu vực để nắm tiến độ cấp CCCD thì người dân cũng có thể liên 
hệ đường dây nóng Bộ Công an theo số 1900.0368 hoặc Công an Thành 
phố, quận, huyện và phường, xã. Các trường hợp người dân phản ánh về 
việc cấp CCCD qua mã QR code ở các điểm cấp CCCD sẽ được chuyển 
thẳng về Phòng Tham mưu tổng hợp để xử lý. 

Nguồn: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/kiem-soat-tieu-cuc-phien-ha-
trong-cap-can-cuoc-cong-dan-moi-bai-1-thao-go-vuong-mac-bat-cap-
20220712075040025.htm 



 


