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Bộ, ngành 
1. Tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính đơn giản, thuận 
tiện cho người dân và doanh nghiệp 

2. Bộ Công Thương: Dự thảo quy định về hạ tầng thương mại 
không phát sinh thủ tục hành chính 

3. Không vì các thủ tục hành chính làm cản trở, chậm triển 
khai các dự án 

4. 57% doanh nghiệp cho biết giải quyết thủ tục hành chính 
trực tuyến giúp giảm thời gian và chi phí 

5. Những điều cần làm trong trường hợp bị thu hồi sổ hộ khẩu 
khi đi làm các thủ tục hành chính 

6. Dự thảo hướng dẫn trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành 
pháp luật về môi trường, tài nguyên, ATTP 

7. Căn cước công dân gắn chíp có photo để giao dịch hành 
chính không? 

8. Giấy phép lái xe hết hạn 6 tháng xử lý như thế nào? 

9. Căn cước công dân gắn chíp có định vị được không? 

 

Địa phương 
10. Lệ phí làm thủ tục hành chính: 'Bất cập khi thanh toán trực 
tuyến là bị ngân hàng thu phí' 

11. Doanh nghiệp TP.HCM kỳ vọng Nghị định 35 tháo gỡ thủ 
tục hành chính trong KCN 

12. Thanh Hoá nghiêm túc rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính 
rườm rà gây cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh 

13. Cải cách hành chính: Cần tăng chất, giảm lượng 

14. Hà Nội: Phải "Vào vai" người dân mới biết hiệu quả dịch 
vụ công trực tuyến 

15. Thừa Thiên Huế công bố hơn 1.300 dịch vụ công trực 
tuyến toàn trình 

16. Công an Hà Nội xác định 4.089 người tâm thần khi rà soát 
thủ tục đăng ký xe 



1. Tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính đơn giản, 
thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp 
Chiều 13-7, Ban Chỉ đạo Đề án 06 của Chính phủ về “phát triển ứng 
dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc 
chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” 
thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2022. 

 

Quang cảnh hội nghị. 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều 
hành UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề 
án 06 thành phố chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đại diện các cơ quan 
của Chính phủ, bộ, ngành trung ương cùng các sở, ban, ngành.  

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu quận, huyện, thị xã và 
xã, phường, thị trấn với sự tham gia của hơn 33 nghìn đại biểu là thành viên 
Ban Chỉ đạo Đề án 06 cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố. 

Tiếp nhận và giải quyết hơn 500.000 hồ sơ trực tuyến 

Thay mặt Ban Chỉ đạo Đề án 06 thành phố báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng 
Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, đến 
nay, 100% UBND cấp huyện, cấp xã và thôn, tổ dân phố đã thành lập Ban 
Chỉ đạo Đề án 06 và Tổ công tác Đề án 06 (gồm 30 Ban chỉ đạo cấp huyện, 
579 Ban chỉ đạo cấp xã, 5.247 tổ công tác tại thôn, tổ dân phố) để chỉ đạo 
triển khai các nhiệm vụ cụ thể tại cấp cơ sở. 



Về việc sử dụng các dịch vụ công trên địa bàn, trong 6 tháng đầu năm 2022, 
lĩnh vực có dịch vụ công được sử dụng nhiều nhất là an ninh, trật tự (đăng 
ký lưu trú trên 95.000 hồ sơ); lĩnh vực tư pháp - hộ tịch; công thương; giao 
thông vận tải; lao động - thương binh và xã hội.... Các lĩnh vực có dịch vụ 
công sử dụng ít nhất là nội vụ (1 hồ sơ), du lịch (10 hồ sơ), thông tin và 
truyền thông (73 hồ sơ mức độ 3)… 

 

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an thành phố báo cáo 
sơ kết 6 tháng. 

Về triển khai 25 nhóm dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06, đến nay, thành 
phố đã hoàn thành triển khai 21/25 dịch vụ công với tổng số tiếp nhận và 
giải quyết hơn 500.000 hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công. 

Trong đó, các dịch vụ công được sử dụng nhiều nhất là lĩnh vực cư trú của 
Công an thành phố với tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trong 6 tháng 
đầu năm đạt hơn 100.000 hồ sơ. Đối với 4 dịch vụ công còn lại, thành phố 
đã chủ động đề xuất phương án, đồng thời sẵn sàng phối hợp thực hiện 
triển khai theo hướng dẫn của các bộ, ngành chủ quản. 

Về nhóm phát triển công dân số, thành phố đã tiếp nhận và giải quyết hơn 
2,3 triệu hồ sơ đề nghị cấp định danh điện tử, đã thu nhận được hơn 6 triệu 
dữ liệu, trong đó đã cấp trên 35.000 căn cước công dân gắn chíp kèm định 
danh điện tử cho các học sinh sinh năm 2004 và 2007 phục vụ cho việc đăng 
ký dự thi; tiếp tục duy trì, đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” và 
thực hiện làm giàu thông tin công dân. 



Tuy nhiên, Phó Giám đốc Công an thành phố nhận định, việc đưa vào vận 
hành chính thức Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin “một cửa điện tử” 
của thành phố dự kiến chậm tiến độ triển khai so với kế hoạch (dự kiến hoàn 
thành và vận hành trong tháng 10 và 11-2022). Điều này ảnh hưởng tới việc 
triển khai một số nhiệm vụ như số hóa, tích hợp dịch vụ công trực tuyến, 
đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và một số nhiệm vụ khác. 

 

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND thành phố Hà Nội Lê 
Hồng Sơn kết luận hội nghị. 

Thường xuyên hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân và doanh 
nghiệp 

Trong thời gian còn lại của năm 2022, Ban Chỉ đạo Đề án 06 thành phố đề 
nghị, các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đề xuất phương án triển khai Giấy 
chứng sinh điện tử, Giấy báo tử điện tử, Giấy khám sức khỏe điện tử phục 
vụ việc kết nối, đơn giản hóa trong quá trình triển khai các dịch vụ công thiết 
yếu có kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.  

Bên cạnh đó, tập trung và đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận 
thức về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của đề án đến mọi tầng lớp nhân dân 
Thủ đô; huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức là 
những tuyên truyền viên trong việc vận động, hướng dẫn người dân, tổ chức 
tham gia thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công kết nối, chia sẻ với 
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư… 



Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan của Văn phòng Chính phủ, Bộ 
Tư pháp và các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã đã phát biểu ý kiến tham 
luận, thảo luận, trong đó đã đánh giá những kết quả đạt được cũng như 
những nội dung nhiệm vụ còn chậm, muộn và nguyên nhân, đồng thời, đề 
xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai 
thực hiện Đề án 06 của Chính phủ… 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành 
UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 06 
thành phố đề nghị ghi nhận những kết quả đạt được của các đơn vị đã vào 
cuộc tích cực, trách nhiệm triển khai Đề án 06 trên địa bàn thành phố với 
mục tiêu hướng đến là người dân, doanh nghiệp thực sự thụ hưởng lợi ích 
của đề án. 

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND thành phố nhấn mạnh, 
Đề án 06, ngoài 25 dịch vụ công thiết yếu còn 4 mục tiêu lớn để phục vụ 
công dân số, kinh tế số, chính quyền số, xã hội số. 

“Mục tiêu thành phố đã đặt ra là thực hiện dịch vụ công trực tuyến 90-95% 
thủ tục hành chính trừ các thủ tục cần thực hiện trực tiếp; giảm thời gian đi 
lại, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và các dịch vụ tạo thuận lợi của 
người dân”, đồng chí Lê Hồng Sơn nhấn mạnh và đề nghị các đơn vị cần 
tập trung vào tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính theo hướng phải thật 
sự đơn giản, thuận tiện nhất cho người dân, doanh nghiệp. 

Về công tác truyền thông, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 06 thành phố đề 
nghị các đơn vị phải kiên trì, liên tục, thường xuyên hướng dẫn, tuyên truyền, 
vận động để người dân, doanh nghiệp thấy thật sự thuận lợi khi thực hiện 
dịch vụ công trực tuyến, phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách hiệu 
quả nhất. 

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chuyen-doi-so/1036821/tai-
cau-truc-quy-trinh-thu-tuc-hanh-chinh-don-gian-thuan-tien-cho-nguoi-dan-
va-doanh-nghiep 

 

2. Bộ Công Thương: Dự thảo quy định về hạ tầng 
thương mại không phát sinh thủ tục hành chính 
Hiện Bộ Công Thương đang trong giai đoạn lấy ý kiến đối với dự thảo 
Thông tư quy định về phân loại và quản lý một số loại hình hạ tầng 
thương mại. 

Bộ Công Thương khẳng định, các quy định trong dự thảo Thông tư không 
chồng chéo, mâu thuẫn với các quy định pháp luật khác; nội dung quy định 



tại Thông tư không phát sinh thủ tục hành chính, điền kiện đầu tư, kinh 
doanh. 

 

Ảnh minh họa: Hoàng Hiếu/TTXVN 

Thời gian qua, Bộ Công Thương nhận được ý kiến của cử tri, các Sở Công 
Thương đề nghị ban hành văn bản thay thế Quyết định số 1371/2004/QĐ-
BTM ngày 24 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ 
Công Thương) về việc ban hành Quy chế siêu thị, trung tâm thương mại. 

Trên cơ sở tổng hợp rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 
1371/2004/QĐ-BTM, ý kiến của các Sở Công Thương, Bộ Công Thương đã 
xây dựng báo cáo đánh giá và hướng xử lý đối với Quyết định số 
1371/2004/QĐ-BTM, đưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật năm 2022 (Quyết định số 3806/QĐ-BCT ngày 31/12/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật năm 2022). 

Theo Bộ Công Thương, mục đích, quan điểm của Bộ đặt ra khi xây dựng dự 
thảo Thông tư là nhằm góp phần phát triển các loại hình hạ tầng thương mại 
theo hướng văn minh, hiện đại. Điều này góp phần thúc đẩy lưu thông hàng 
hóa, phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Chiến lược "Phát triển 
thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; 
phục vụ quản lý nhà nước ngành công thương. 



Ngoài ra, dự thảo được xây dựng trên cơ sở quy định của pháp luật chuyên 
ngành có liên quan. Vì vậy, cần đảm bảo việc cập nhật quy định mới cũng 
như giải quyết các bất cập của Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM nhằm 
tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho địa phương trong quản lý, phát triển loại 
hình hạ tầng thương mại. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý và thi hành quy định của pháp luật với việc phát triển, quản lý các 
loại hình hạ tầng thương mại. 

Bộ Công Thương nêu rõ, nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư tiếp tục kế 
thừa các quy định hiện vẫn còn phù hợp tại Quyết định số 1371/2004/QĐ-
BTM và chỉnh sửa, hoàn thiện những quy định không còn phù hợp với thực 
tiễn, pháp luật hiện hành; bổ sung tiêu chí cửa hàng tiện lợi, cửa hàng outlet, 
trung tâm outlet (trên cơ sở báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm của một số 
nước trên thế giới và ý kiến của các Sở Công Thương). 

Liên quan đến một số vấn đề dư luận quan tâm, Bộ Công Thương cho hay, 
quy định về biển hiệu của các loại hình hạ tầng thương mại (Khoản 3, Điều 
7, Dự thảo Thông tư) được dự thảo trên cơ sở quy định của Điều 40, Luật 
Doanh nghiệp và Điều 20 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 
2021 về đăng ký doanh nghiệp).  

Cụ thể, Điều 40, Luật Doanh nghiệp quy định về "Tên chi nhánh, văn phòng 
đại diện và địa điểm kinh doanh". Theo đó, tên chi nhánh, văn phòng đại 
diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ 
cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu. 

Đặc biệt, tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải bao 
gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ "chi nhánh" đối với chi nhánh, cụm 
từ "văn phòng đại diện" đối với văn phòng đại diện, cụm từ "địa điểm kinh 
doanh" đối với địa điểm kinh doanh. 

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc 
gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Tên chi 
nhánh, văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng 
Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm 
do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành". 

Đáng lưu ý, tại Điều 20, Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 
về đăng ký doanh nghiệp quy định về "Đăng ký tên chi nhánh, văn phòng đại 
diện, địa điểm kinh doanh". Cụ thể: tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 
kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 40 Luật Doanh nghiệp. 

Ngoài tên bằng tiếng Việt, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 
doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên 
viết tắt. Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang 



một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Tên viết tắt được viết tắt 
từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài. Hơn nữa, phần tên riêng 
trong tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh 
nghiệp không được sử dụng cụm từ "công ty", "doanh nghiệp". 

Cũng theo Bộ Công Thương, đối với những doanh nghiệp 100% vốn nhà 
nước khi chuyển thành đơn vị hạch toán phụ thuộc do yêu cầu tổ chức lại 
thì được phép giữ nguyên tên doanh nghiệp nhà nước trước khi tổ chức lại. 

Đối với tiêu chí cửa hàng tiện lợi (Điều 5), tiêu chí trung tâm outlet (Điều 6) 
được xây dựng trên cơ sở tham khảo tài liệu của một số nước trong khu vực 
như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và điều chỉnh cho phù hợp với thực 
tiễn của Việt Nam. 

Quy định "Đối tượng phục vụ chủ yếu là khách mua hàng trong phạm vi bán 
kính dưới 500m" tại dự thảo Thông tư (Điều 5. Tiêu chí cửa hàng tiện lợi 
không cấm hay hạn chế đối tượng phục vụ/khách mua của loại hình cửa 
hàng tiện lợi như ý kiến phản ánh trên báo chí cũng như "cách hiểu" của một 
số chuyên gia. 

Tiêu chí này nhằm thể hiện tính tiện lợi về khoảng cách cho người mua 
hàng, đồng thời để làm cơ sở cho các địa phương tham khảo trong quá trình 
xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thương mại của 
địa phương. 

Mặt khác, thẩm quyền và việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
thương mại phải tuân thủ theo các quy định hiện hành, đối với lĩnh vực 
thương mại thực hiện theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 
2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động 
thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng. 

Để bảo đảm tính minh bạch, công khai, dân chủ trong quá trình xây dựng 
Thông tư theo quy định tại Điều 5, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật, Bộ Công Thương đã có văn bản lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá 
nhân. 

Chẳng hạn như Văn phòng Chính phủ, một số bộ/ngành, Ủy ban trung ương 
Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Ủy ban nhân dân, Sở Công Thương các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam; một số hiệp hội có liên quan; trong đó, có Hiệp hội các nhà bán lẻ 
Việt Nam; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, đồng thời 
đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương để các tổ chức/cá 
nhân đóng góp ý kiến. 



Hiện Bộ Công Thương đã nhận được 69 ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông 
tư; trong đó, có 5 bộ - ngành, 5 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 11 đơn vị thuộc 
Bộ Công Thương, 48 Sở Công Thương các tỉnh, thành phố. 

Bộ Công Thương đang đôn đốc các đơn vị, địa phương, hiệp hội khẩn 
trương gửi ý kiến để tiếp tục tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo và tiếp tục tổ 
chức hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp phân phối, tổ 
chức, cá nhân liên quan theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật. 

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân có thể trực tiếp góp ý kiến trên Cổng thông 
tư điện tử của Chính phủ và Cổng Thông tư điện tử của Bộ Công Thương 
hoặc gửi ý kiến thông qua các Hiệp hội, tổ chức mà tổ chức, cá nhân là 
thành viên. 

Nguồn: https://baotintuc.vn/kinh-te/bo-cong-thuong-du-thao-quy-dinh-ve-
ha-tang-thuong-mai-khong-phat-sinh-thu-tuc-hanh-chinh-
20220713180827581.htm 

 

3. Không vì các thủ tục hành chính làm cản trở, chậm 
triển khai các dự án 
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 
13/7/2022 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc 
họp các dự án đang triển khai tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn 
Nhất. 

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 

Để nâng cao năng lực khai thác Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất 
đáp ứng yêu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng cao, từ năm 2020, 



Chính phủ đã đồng ý triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, 
đường lăn; đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chủ trương đầu 
tư Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3. 

Đến nay, Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn đã cơ bản 
hoàn thành. Tuy nhiên, việc triển khai các thủ tục bàn giao mặt bằng Dự án 
xây dựng nhà ga hành khách T3 và các dự án giao thông kết nối khu vực 
Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất còn nhiều bất cập, không bảo đảm 
tiến độ hoàn thành khai thác các dự án theo đúng mục tiêu đề ra. 

Không vì các thủ tục hành chính làm cản trở, chậm triển khai các dự 
án 

Về việc bàn giao mặt bằng trên diện tích đất quốc phòng để thực hiện Dự 
án xây dựng nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn 
Nhất, Dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng 
Hòa, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh và việc xử lý 12 ụ bê tông xi 
măng trong phạm vi dải lăn của đường lăn W11A thuộc Dự án cải tạo, nâng 
cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất: 

Việc bàn giao mặt bằng để xây dựng Nhà ga hành khách T3 đã được Thủ 
tướng Chính phủ chỉ đạo tại văn bản số 424/TTg-NN ngày 03/4/2021. Bộ 
Quốc phòng, Bộ Tài chính và UBND Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện 
các thủ tục liên quan đến quy hoạch sử dụng đất và sắp xếp, xử lý cơ sở 
nhà, đất quốc phòng... Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, UBND 
Thành phố Hồ Chí Minh, ý kiến các bộ, cơ quan liên quan, việc triển khai 
các thủ tục để bàn giao mặt bằng theo quy định còn vướng mắc. Do đó, tại 
cuộc họp này, các cơ quan liên quan thống nhất trình Chính phủ xem xét 
ban hành Nghị quyết của Chính phủ để sớm chỉ đạo thống nhất giải quyết 
các vướng mẳc thuộc thẩm quyền của Chính phủ, bảo đảm việc bàn giao 
mặt bằng được thực hiện trong thời gian nhanh nhất, phù hợp quy định của 
pháp luật. 

Yêu cầu các cơ quan liên quan rút kinh nghiệm trong việc thực hiện đầy đủ 
trách nhiệm tham mưu, báo cáo, giải quyết khó khăn, vướng mắc; không vì 
các thủ tục hành chính làm cản trở, chậm triển khai các dự án. 

Để có đủ cơ sở bàn giao các diện tích đất và xử lý tài sản 12 ụ bê tông xi 
măng nêu trên, giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận 
tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, UBND Thành phố Hồ Chí 
Minh và các cơ quan liên quan xác định rõ những khó khăn, vướng mắc 
trong tổ chức thực hiện, đề xuất phương án giải quyết, xây dựng Tờ trình và 
dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về xử lý đồng bộ các vướng mắc nêu 
trên để thực hiện đồng thời một số thủ tục đẩy nhanh tiến độ triển khai dự 



án; trong đó, lưu ý các nội dung của Nghị quyết bảo đảm có sự thống nhất 
của các bộ, cơ quan liên quan, UBND Thành phố Hồ Chí Minh; Bộ Tài chính 
nghiên cứu tổng thể, toàn diện nội dung cụ thể về phương án xử lý tài sản 
công, phối hợp với Bộ Quốc phòng hoàn thiện dự thảo Nghị quyết; có ý kiến 
của Bộ Tư pháp bằng văn bản, bảo đảm chặt chẽ, đúng thẩm quyền. Trên 
cơ sở đó, Bộ Quốc phòng tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình 
Chính phủ tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật dự kiến tổ chức 
vào ngày 20/7/2022. 

Về tiến độ, trong tháng 7 năm 2022, bàn giao 16,05 ha đất quốc phòng cho 
Dự án nhà ga hành khách T3 và khoảng 11,89 ha đất quốc phòng cho Dự 
án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa, quận 
Tân Bình; giải quyết xong vấn đề tài sản liên quan đến 12 ụ bê tông xi măng 
trong phạm vi dải lăn của đường lăn W11A thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp 
đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. 

Quý III/2022, khởi công nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất 

Về việc triển khai Dự án Nhà ga hành khách T3 và các dự án giao thông kết 
nối với nhà ga hành khách T3, Thủ tướng Chính phủ biểu dương ACV đã 
hoàn thiện, phê duyệt thiết kế, đấu thầu lựa chọn nhà thầu và sẵn sàng khởi 
công các hạng mục rà phá bom mìn, móng của công trình. 

Yêu cầu ACV và UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khởi công trong 
Quý III năm 2022 sau khi nhận bàn giao mặt bằng, hoàn thành đồng bộ đưa 
vào khai thác, sử dụng trong tháng 9 năm 2024. 

Trong quá trình triển khai các dự án phải bảo đảm an toàn, không để xảy ra 
tham nhũng, tiêu cực, thất thoát. Các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn 
thành các thủ tục theo thẩm quyền trong thời gian nhanh nhất. 

Về việc xử lý tài sản là 12 ụ bê tông xi măng trong phạm vi dải lăn của đường 
lăn W11A, Bộ Quốc phòng lập dự án và triển khai đầu tư xây dựng các ụ bê 
tông xi măng mới theo quy định của pháp luật (cân nhắc việc sử dụng chung 
cho quân sự và dân dụng, phù hợp với nhu cầu); đồng thời, Bộ Quốc phòng 
chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thực hiện xử lý công trình quốc 
phòng theo đúng quy định; nội dung này hoàn thành trong Quý III năm 2022. 

Bộ Quốc phòng triển khai lập dự án đầu tư xây dựng các công trình của các 
đơn vị quân đội bị ảnh hưởng khi bàn giao đất quốc phòng để xây dựng Nhà 
ga hành khách T3 và đường giao thông kết nối khu vực Cảng hàng không 
quốc tế Tân Sơn Nhất, trình cấp có thẩm quyền theo quy định. 



Về nguồn vốn đầu tư, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ 
Tài chính, Bộ Quốc phòng nghiên cứu, đề xuất nguồn vốn, báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2022. 

Bảo đảm triển khai các dự án trong thời gian nhanh nhất 

Thông báo cũng nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan: 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi 
trường, Tư pháp kịp thời giải quyết, hướng dẫn các nội dung thuộc thẩm 
quyền, bảo đảm việc triển khai các dự án nêu trên trong thời gian nhanh 
nhất. 

- Bộ Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, chỉ đạo các 
đơn vị liên quan trong việc bàn giao mặt bằng trên diện tích đất quốc phòng 
của 2 dự án và triển khai xử lý tài sản là 12 ụ bê tông xi măng. 

- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo, giám sát quá trình 
triển khai dự án của ACV, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan giải 
quyết các vướng mắc, bảo đảm hoàn thành đồng bộ Dự án nhà ga hành 
khách T3. 

- UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận diện tích đất từ Bộ Quốc phòng, 
khẩn trương triển khai các dự án đường giao thông kết nối với Nhà ga hành 
khách T3, tiến hành các thủ tục liên quan song song với quá trình triển khai 
Dự án, hoàn thành Dự án đúng tiến độ yêu cầu, đồng bộ với Nhà ga hành 
khách T3; bàn giao mặt bằng nhận được từ Bộ Quốc phòng cho Cảng vụ 
hàng không Miền Nam để giao cho ACV triển khai thi công Nhà ga hành 
khách T3 theo quy định; bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch liên quan, trình 
cấp thẩm quyền phê duyệt trong Quý III năm 2022. 

- ACV nhận bàn giao mặt bằng, chủ động, khẩn trương triển khai Dự án nhà 
ga hành khách T3 bảo đảm an toàn, chất lượng, hoàn thành vào tháng 9 
năm 2024 như cam kết. 

- Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện các chỉ đạo 
nêu trên của Thủ tướng Chính phủ. 

Dự án Nhà ga hành khách T3 chịu sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nhà nước 
các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận 
tải. Giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo việc triển khai các dự án nêu 
trên bảo đảm tiến độ, chất lượng. 

Nguồn: https://thanhtra.com.vn/kinh-te/dau-tu/khong-vi-cac-thu-tuc-hanh-
chinh-lam-can-tro-cham-trien-khai-cac-du-an-199451.html 



4. 57% doanh nghiệp cho biết giải quyết thủ tục hành 
chính trực tuyến giúp giảm thời gian và chi phí 
Công tác cải cách thủ tục hành chính 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. 

Đây là đánh giá của Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI) Phạm Tấn Công -Trưởng 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 tại phiên họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 và triển 
khai công tác cuối năm 2022 của Ban II diễn ra chiều 12/7. 

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công cho biết, 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. 

 

Cải cách thủ tục hành chính đã được triển khai mạnh mẽ ở tất cả các cấp hành 
chính theo hướng đơn giản hoá, tạo môi trường thuận lợi. Ảnh minh họa. 

Kết quả điều tra PCI 2021 mà VCCI công bố ngày 27/4/2022 vừa qua nhìn 
chung cho thấy hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính ở nước ta tiếp tục 
được cải thiện đáng kể. Có 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. Qua điều tra của VCCI, có 57% doanh nghiệp 
cho biết việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến giúp giảm thời gian và 
chi phí cho doanh nghiệp. 

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 cũng 
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. 

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 nay đến hết năm 2022 và năm 2023 rất lớn, nặng nề, cần tập 
trung vào một số trọng tâm như 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. 

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. Thủ tục hành chính không được là rào cản, các doanh nghiệp, hợp 
tác xã, hộ kinh doanh và người lao động cần phải được tiếp cận tốt nhất, dễ 
dàng nhất các chương trình hỗ trợ. 

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. 

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 
… 

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. 

Nguồn: https://www.congluan.vn/57-doanh-nghiep-cho-biet-giai-quyet-thu-
tuc-hanh-chinh-truc-tuyen-giup-giam-thoi-gian-va-chi-phi-post204464.html 

 

5. Những điều cần làm trong trường hợp bị thu hồi sổ 
hộ khẩu khi đi làm các thủ tục hành chính 
Hiện nay, một số trường hợp đi làm thủ tục hành chính sẽ bị thu hồi sổ 
hộ khẩu, sổ tạm trú. Do đó, người dân cần làm những điều này để tạo 
thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục hành chính khi không còn sổ 
hộ khẩu, sổ tạm trú. 

Các trường hợp sẽ bị thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi đi làm các thủ 
tục hành chính 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Thông tư 55/2021/TT-BCA, các trường 
hợp thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú như sau: Khi công dân thực hiện các thủ 
tục về cư trú trong 7 trường hợp sau đây mà dẫn đến thay đổi thông tin trong 
sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp trước đó thì cơ quan đăng ký cư trú có 
trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập 
nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú 
và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: 



- Thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú. 

- Thực hiện điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú. 

- Thực hiện tách hộ. 

- Thực hiện xóa đăng ký thường trú. 

- Thực hiện đăng ký tạm trú. 

- Thực hiện gia hạn tạm trú. 

- Thực hiện xóa đăng ký tạm trú. 

Những điều người dân cần làm khi bị thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 

Yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú 

Theo khoản 3 Điều 8 Quyền của công dân về cư trú: Công dân được khai 
thác thông tin về cư trú của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 
được cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú 
của mình xác nhận thông tin về cư trú khi có yêu cầu. 

 

Như vậy khi có nhu cầu thì công dân có quyền yêu cầu Cơ quan đăng ký cư 
trú xác nhận thông tin về nơi cư trú của mình. 

Công dân sử dụng xác nhận này để chứng minh thông tin khi đi làm các thủ 
tục hành chính có yêu cầu xác nhận thông tin cư trú. 

Theo Điều 17 Chương IV Thông tư 55/2021/TT-BCA (có hiệu lực từ ngày 
01/7/2021) của Bộ Công an, công dân yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú 
có thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc 



vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú 
hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc 
gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú. 

Thực hiện làm sổ hộ khẩu điện tử 

Theo quy định tại Luật Cư trú 2020 thì từ năm 2021 trở đi, sổ hộ khẩu giấy 
mới sẽ không được cấp nữa mà thay vào đó là sử dụng sổ hộ khẩu điện tử. 
Vì vậy, khi sổ hộ khẩu bị mất, hỏng, rách hay có sai sót, người dân vẫn tiến 
hành làm thủ tục xin đổi, cấp lại như bình thường. 

Hồ sơ gồm: Sổ hộ khẩu (bị hư hỏng hoặc có sai sót) và phiếu báo thay đổi 
hộ khẩu, nhân khẩu. 

Người dân nộp hồ sơ tại cơ quan Công an cấp xã để được giải quyết. Tuy 
nhiên, kết quả giải quyết không phải được cấp sổ hộ khẩu mới mà thu hồi 
sổ hộ khẩu cũ đã rách, hỏng, sai sót và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu 
cư trú. 

Cách tra cứu số hộ khẩu điện tử 

Khi muốn tra cứu hộ khẩu điện tử để cho ra thông tin về cư trú, công dân 
cần mã số bảo hiểm xã hội. Do đó, những ai chưa tham gia bảo hiểm xã hội 
sẽ không tra cứu được. 

Bước 1: Truy cập vào baohiemxahoi.gov.vn, sau đó vào mục tra cứu mã số 
Bảo hiểm xã hội. 

Bước 2: Điền các thông tin bắt buộc vào ô tra cứu như tỉnh, thành phố; họ 
và tên; số chứng minh thư nhân dân; năm sinh; mã số bảo hiểm xã hội. 

Bước 3: Click vào "Tôi không phải là người máy" và tiến hành tra cứu. 

Sau đó, hệ thống sẽ trả về kết quả về thông tin cơ bản của công dân như họ 
tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, mã hộ,… 

Đăng ký tạm trú online 

Khi sổ tạm trú bị thu hồi, người dân cần đăng ký tạm trú online theo các 
bước dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập Cổng Dịch vụ công quản lý cư trú tại địa chỉ: 
https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/. 

Hệ thống yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia để 
tiếp tục. 

Nếu chưa có tài khoản, công dân cần chọn Đăng ký phía dưới để tạo tài 
khoản. 

Bước 2: Khai báo đầy đủ thông tin trên trang Khai báo tạm trú 



Điền tất cả các thông tin có dấu (*) vì đây là thông tin bắt buộc phải nhập 

Sau đó, tích chọn Tôi xin chịu trách nhiệm về lời khai trên và ấn Lưu và gửi 
hồ sơ. 

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết 

Sau khi gửi hồ sơ đi, người dân cần đợi thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính của cán bộ có trách nhiệm giải quyết trong 3 ngày làm việc. 

Nguồn: https://cafef.vn/nhung-dieu-can-lam-trong-truong-hop-bi-thu-hoi-so-
ho-khau-khi-di-lam-cac-thu-tuc-hanh-chinh-20220713100522054.chn 

 

6. Dự thảo hướng dẫn trình tự, thủ tục kiểm tra việc 
chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên, ATTP 
Bộ Công an đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ 
tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên, an 
toàn thực phẩm (ATTP); kiểm tra phương tiện, đồ vật, địa điểm có liên 
quan đến tội phạm, vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, 
ATTP. 

 

Lực lượng liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm. 

Dự thảo Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị, cán bộ chiến sĩ trong lực 
lượng công an nhân dân (CAND) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 



quan đến việc thực hiện trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật 
về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; kiểm tra phương tiện, đồ vật, 
địa điểm có liên quan đến tội phạm và vi phạm hành chính về môi trường, 
tài nguyên, ATTP do lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi 
trường và người có thẩm quyền trong lực lượng CAND tiến hành theo quy 
định của pháp luật. 

Theo đó, trách nhiệm của cơ quan, cán bộ tiến hành kiểm tra quy định khi 
phát hiện có dấu hiệu hoạt động phạm tội; dấu hiệu vi phạm pháp luật có 
liên quan đến tội phạm về môi trường, tài nguyên, ATTP; có tố giác, tin báo 
về tội phạm hoặc có tin báo, phản ánh về vi phạm pháp luật về môi trường, 
tài nguyên, ATTP, cơ quan, đơn vị CAND được giao nhiệm vụ, thẩm quyền 
phải tiến hành các biện pháp theo quy định của pháp luật để xác định có hay 
không có dấu hiệu của tội phạm, hành vi phạm tội, hành vi vi phạm hành 
chính và chủ động, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý. 

Người quyết định kiểm tra phải xem xét đầy đủ căn cứ theo quy định của 
pháp luật khi ra quyết định kiểm tra; chịu trách nhiệm về quyết định của mình 
trước pháp luật và lãnh đạo cấp trên. 

Dự thảo cũng quy định rõ người thực hiện quyết định kiểm tra phải thực hiện 
đúng chức trách, nhiệm vụ được giao và nội dung quyết định kiểm tra; chấp 
hành đúng quy định về chế độ thông tin, báo cáo trong CAND, không được 
cung cấp cho người không có trách nhiệm các thông tin, tài liệu liên quan 
đến các nội dung, hoạt động kiểm tra.  

Không lợi dụng việc kiểm tra để sách nhiễu, vụ lợi, gây khó khăn cho hoạt 
động sản xuất, kinh doanh hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của 
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân; giải thích để đối tượng kiểm tra, 
người sở hữu, người quản lý đối tượng kiểm tra hiểu đúng và chấp hành 
các quy định của pháp luật liên quan đến việc kiểm tra khi có yêu cầu; thực 
hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, góp phần nâng cao tính chủ động, hiệu 
quả phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, 
tài nguyên, ATTP… 

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý kiến tại đây. 

Nguồn: https://baochinhphu.vn/du-thao-huong-dan-trinh-tu-thu-tuc-kiem-tra-
viec-chap-hanh-phap-luat-ve-moi-truong-tai-nguyen-attp-
102220712090544075.htm 

 

 



7. Căn cước công dân gắn chíp có photo để giao dịch 
hành chính không? 
Ông Hoài Nam hỏi: Căn cước công dân gắn chíp có photo để sử dụng 
cho các giao dịch hành chính được không? 

Với câu hỏi này, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 

Điều 20 Luật Căn cước công dân 2014 quy định về giá trị sử dụng của 
thẻ căn cước công dân: 

1. Thẻ căn cước công dân là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam có giá 
trị chứng minh về căn cước công dân của người được cấp thẻ để thực hiện 
các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. 

2. Thẻ căn cước công dân được sử dụng thay cho việc sử dụng hộ chiếu 
trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận 
quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước công 
dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền được yêu cầu công dân xuất 
trình thẻ căn cước công dân để kiểm tra về căn cước và các thông tin quy 
định tại Điều 18 của Luật này; được sử dụng số định danh cá nhân trên thẻ 
căn cước công dân để kiểm tra thông tin của người được cấp thẻ trong Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định 
của pháp luật. 

Khi công dân xuất trình thẻ căn cước công dân theo yêu cầu của cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền đó không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác chứng 
nhận các thông tin quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều này. 

4. Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích chính đáng của người được cấp thẻ Căn 
cước công dân theo quy định của pháp luật. 

Khoản 6 Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng 
thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, 
giao dịch (sau đây gọi là Nghị định 23/2015/NĐ-CP) quy định về giải thích 
từ ngữ như sau: 

6. “Bản sao” là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy 
đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc. 

Điều 6 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ 
chức tiếp nhận bản sao như sau: 

1. Trường hợp pháp luật quy định nộp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách 
nhiệm tiếp nhận bản sao, không được yêu cầu bản sao có chứng thực 



nhưng có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu 
có trách nhiệm xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính. 

2. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có 
chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính, trừ trường hợp có 
căn cứ về việc bản sao giả mạo, bất hợp pháp thì yêu cầu xuất trình bản 
chính để đối chiếu hoặc tiến hành xác minh, nếu thấy cần thiết. 

Như vậy, bản sao căn cước công dân gắn chip có thể được sử dụng trong 
các giao dịch theo quy định đã trích dẫn ở trên.  

Nguồn: https://laodong.vn/tu-van-phap-luat/can-cuoc-cong-dan-gan-chip-
co-photo-de-giao-dich-hanh-chinh-khong-1067945.ldo 

 

8. Giấy phép lái xe hết hạn 6 tháng xử lý như thế nào? 
Bạn đọc có email vuhungxxx@gmail.com gửi đến Báo Lao Động hỏi: 
Do bận công việc không chú ý, nên khi kiểm tra lại, giấy phép lái xe ô 
tô (GPLX) của tôi đã hết hạn khoảng 6 tháng. Tôi cần phải làm gì để đổi 
và có bị xử phạt không? 

Luật sư Nguyễn Lan Hương - VPLS Trần Vân Linh, Đoàn Luật sư TP.HCM 
trả lời: 

Theo Thông tư 46/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông - Vận tải: người có 
bằng lái xe quá thời hạn sử dụng sẽ được cấp lại, hoặc phải thi lại lý thuyết; 
hoặc phải thi lại cả lý thuyết lẫn thực hành. Điều này tùy thuộc vào thời gian 
quá hạn, cụ thể: 

- Quá hạn dưới 3 tháng: được xét đổi GPLX sau 2 tháng từ khi nộp đủ hồ 
sơ. 

- Quá hạn từ 3 tháng đến 1 năm: sát hạnh lại lý thuyết. 

- Quá hạn từ 1 năm trở lên: sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại 
GPLX 

Như vậy, trường hợp GPLX đã hết hạn 6 tháng thì chỉ nộp hồ sơ tại Tổng 
cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải (nơi đang quản lý giấy 
phép lái xe bị mất) và sát hạch lại phần lý thuyết. Hồ sơ cần nộp bao gồm: 

- Bản sao thẻ CCCD (hoặc CMND) còn thời hạn. 

- Bản sao GPLX hết hạn. 

- Giấy khám sức khỏe hợp lệ theo quy định. 

- Đơn đề nghị cấp lại GPLX theo mẫu quy định. 

- Chuẩn bị sẵn các giấy tờ bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ. 



-Chi phí khi đổi bằng lái xe ôtô quá hạn sẽ cao hơn khi đang còn hạn (vì thế 
nên làm thủ tục đổi bằng lái xe ôtô khi gần hết hạn). 

Theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28.12.2021 đã nâng mức xử phạt đối 
với người điều khiển xe ôtô mà GPLX hết hạn. Theo đó mức phạt tối đa lên 
đến 12 triệu đồng khi GPLX hết hạn từ 3 tháng trở lên. Vì vậy, trước khi 
được cấp đổi GPLX mới thì không nên điều khiển xe ôtô tham gia lưu thông. 

Nguồn: https://laodong.vn/tu-van-phap-luat/giay-phep-lai-xe-het-han-6-
thang-xu-ly-nhu-the-nao-1067695.ldo 

 

9. Căn cước công dân gắn chíp có định vị được không? 
Bà Bảo Ngân hỏi: Tôi làm căn cước công dân gắn chíp 2 tháng nay 
nhưng vẫn chưa được nhận. Tôi không biết liệu căn cước công dân 
gắn chíp có chức năng định vị không? 

Với câu hỏi này, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 

Khoản 3 Điều 3 Thông tư 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước 
công dân trong đó quy định hình dáng, kích thước, nội dung, quy cách, ngôn 
ngữ khác và chất liệu thẻ Căn cước công dân như sau: 

Quy cách: Chíp điện tử lưu trữ thông tin cơ bản của công dân được gắn ở 
mặt sau thẻ căn cước công dân… 

Công văn số 671/UBND-NCPC ngày 9.3.2021 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh về việc tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân có nêu:  

Chú trọng tập trung tuyên truyền cho nhân dân thấy được tính chất thuận 
tiện và ưu việt của thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử, như: có tính 
bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều ứng dụng đi 
kèm có thể sử dụng kết nối rộng rãi cho các dịch vụ công cộng và tư nhân; 
có thể lưu trữ nhiều loại giấy tờ; 

Phòng tránh được các loại giấy tờ giả mạo; khi tích hợp đầy đủ các thông 
tin, người dân đi giao dịch và làm các thủ tục sẽ không phải mang nhiều loại 
giấy tờ, mà chỉ cần dùng thẻ có gắn chip thì sẽ thực hiện các giao dịch; đảm 
bảo thực hiện quyền con người, quyền công dân và chủ trương đơn giản 
hóa thủ tục hành chính; chip gắn trên thẻ căn cước công dân không có chức 
năng định vị, theo dõi để xác định vị trí của công dân. 

Như vậy, căn cước công dân gắn chíp không có chức năng định vị, theo dõi 
để xác định vị trí của công dân.  

Nguồn: https://laodong.vn/tu-van-phap-luat/can-cuoc-cong-dan-gan-chip-
co-dinh-vi-duoc-khong-1067443.ldo 



10. Lệ phí làm thủ tục hành chính: 'Bất cập khi thanh 
toán trực tuyến là bị ngân hàng thu phí' 
Lãnh đạo Phòng Tư pháp Q.3 (TP.HCM) cho biết, người dân đến làm 
hồ sơ, sao y một văn bằng chỉ hết 2.000 đồng nên việc vận động thanh 
toán không tiền mặt khó khả thi. 

Làm hồ sơ hết 2.000 đồng, không lẽ cũng thanh toán qua mã QR, ATM 

Chiều 13.7, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cùng đoàn công 
tác của UBND TP.HCM kiểm tra, giám sát công tác cải cách hành chính năm 
2022 tại Q.3. 

Báo cáo đoàn công tác, ông Nguyễn Tấn Tài, Trưởng phòng Tư pháp Q.3 
cho biết từ tháng 7.2022, phòng kết hợp với một ngân hàng tổ chức quầy 
thu không dùng tiền mặt mà làm qua thẻ ATM hoặc quét mã QR. 

 

Người dân làm thủ tục ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bên trong trụ sở 
UBND Q.3, TP.HCM - SỸ ĐÔNG 

Quá trình thực hiện gặp một số khó khăn như đa số người dân dùng tiền 
mặt, lệ phí thủ tục chứng thực, sao y, hộ tịch không lớn. “Có người đến sao 
y 1 một văn bằng, tốn chỉ 2.000 đồng nên việc vận động người dân không 
dùng tiền mặt cũng khó”, ông Tài nói. 

Do đó, Phòng Tư pháp chỉ tập trung vào các cơ quan, đơn vị chứng thực 
bản sao giấy tờ hợp đồng, hoặc thủ tục có giá trị cao để vận động. 



Tương tự, lãnh đạo UBND P.4 cũng cho biết phường đã triển khai mô hình 
dùng ứng dụng Momo hoặc Zalo Pay thanh toán lệ phí sao y, chứng thực 
nhưng người sử dụng đa phần là người trẻ, số lượng không nhiều. 

Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND Q.3 nói thêm, bất cập khi thanh toán 
trực tuyến là bị ngân hàng thu phí. Ví dụ như lệ phí hết 10.000 đồng, ngân 
hàng chỉ chuyển về kho bạc 9.800 đồng, mà nếu bắt người dân thanh toán 
tiền phí này cũng không ổn. 

“Ngân hàng Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại phải hỗ trợ Kho bạc nhà 
nước không tính phí này thì mới khuyến khích người dân được”, ông Đức 
đề xuất. 

 

Chủ tịch UBND Q.3 Nguyễn Văn Đức nêu bất cập khi thanh toán trực tuyến 
lệ phí làm thủ tục hành chính - SỸ ĐÔNG 

Linh hoạt khi thanh toán 

Về vấn đề này, Phó giám đốc Sở TT-TT Võ Thị Trung Trinh cho biết những 
năm trước, Ngân hàng Nhà nước miễn phí đối với khoản lệ phí khi nộp lệ 
phí làm hồ sơ hành chính, nhưng đến nay thì không còn miễn phí nữa. Hiện 
UBND TP.HCM giao Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước chi nhánh 
TP.HCM hướng dẫn cụ thể cách tính phí khi thanh toán trực tuyến. 

Liên quan đến dịch vụ công trực tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương 
Anh Đức cho biết thanh toán không dùng tiền mặt là một phương thức để 
làm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Do đó, khi áp dụng không nên máy 



móc, mà cần phải linh hoạt, đặt lợi ích người dân lên hết, không phải thủ tục 
nào cũng thanh toán điện tử. 

“Tôi nghĩ cũng cần mạnh dạn không nhất thiết bất kỳ thủ tục nào cũng làm 
dịch vụ công mức độ 4, mà phải hợp lý, mang lại tiện lợi cho người dân chứ 
không phải vì sự tiện ích của cơ quan nhà nước”, ông Đức nhìn nhận. 

Đối với Q.3, lãnh đạo UBND TP.HCM đề nghị cần tập trung cải thiện tỷ lệ hồ 
sơ giải quyết trực tuyến trong 6 tháng cuối năm; rà soát, cải tiến quy trình, 
cung cấp công cụ để người dân sử dụng thuận lợi. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/le-phi-lam-thu-tuc-hanh-chinh-bat-cap-khi-
thanh-toan-truc-tuyen-la-bi-ngan-hang-thu-phi-post1477906.html 

 

11. Doanh nghiệp TP.HCM kỳ vọng Nghị định 35 tháo 
gỡ thủ tục hành chính trong KCN 
Theo nhiều doanh nghiệp ở TP.HCM, Nghị định 35 dù chưa hoàn hảo 
nhưng sẽ giải quyết được khó khăn và mở ra hành lang pháp lý thông 
thoáng cho doanh nghiệp. 

 

Lãnh đạo TP.HCM đi thăm và trao đổi với  các doanh nghiệp trong các khu 
công nghiệp để kịp thời nắm bắt tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của 

doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. 

Ngày 15/7 tới, Nghị định số 35 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về quản 
lý khu công nghiệp, khu kinh tế thay thế Nghị định số 82 năm 2018 chính 
thức có hiệu lực. Doanh nghiệp kỳ vọng, Nghị định này sẽ giải quyết được 
những khó khăn trong xử lý các thủ tục hành chính ở khu công nghiệp. 

Theo nhiều doanh nghiệp ở TP.HCM, Nghị định 35 dù chưa hoàn hảo nhưng 
sẽ giải quyết được khó khăn và mở ra hành lang pháp lý thông thoáng cho 



doanh nghiệp. Cụ thể: Tại chương 6, điều 28 có quy định, một số vấn về tài 
nguyên, môi trường, xây dựng, xuất xứ hàng hóa... Trong đó, có giao quyền 
cho Ban Quản lý các khu công nghiệp về cấp phép đánh giá tác động 
môi trường (DMT) cho doanh nghiệp trong khu, vấn đề xác nhận xuất xứ 
hàng hóa, điều chỉnh cục bộ về quy hoạch đã phê duyệt... 

Những vấn đề trên, trong nhiều năm qua, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn 
khi làm thủ tục. Một số doanh nghiệp khi xin cấp phép xây dựng có điều 
chỉnh cục bộ trong nội khu phải mất rất nhiều thời gian đi lòng vòng đến các 
cơ quan chức năng nhưng vẫn không xin được giấy phép, bởi mỗi nơi hiểu 
một cách khác nhau. 

Việc xin cấp phép liên quan đến vấn đề môi trường doanh nghiệp trong các 
khu công nghiệp cũng phải đi rất nhiều nơi. Bởi vậy, Nghị định 35 được xem 
là chìa khóa để tháo gỡ những vướng mắc cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, 
Nghị định 35 cũng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các cấp quản lý cơ 
sở, như: đối với Ban quản lý các khu được giao nhiệm vụ, được ủy quyền 
cụ thể trên từng loại hình, công việc gần như "một cửa” nhưng cụ thể hơn 
trước đây. 

 

Mỗi năm, tổng giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp ở khu công nghệ cao 
TP.HCM  chiếm gần 1/3 kim ngạch xuất khẩu của TP.HCM. 

Ông Nguyễn Văn Bé, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp các khu công nghiệp 
TP.HCM (HBA) mong rằng Nghị định 35 sớm được thực thi có hiệu quả. 

"Nghị định 35 đã giải quyết phần lớn những thủ tục nêu trên đã trở về với 
nguyên tắc Ban quản lý các khu công nghiệp, Ban quản lý các khu chế 
xuất, Ban quản lý các khu công nghệ cao sẽ giải quyết thủ tục hành chính 
với cơ chế 1 cửa với sự hỗ trợ của Nhà nước, với cơ chế ủy quyền để nhanh 



chóng giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, nhà đầu tư cơ sở hạ 
tầng..." - ông Nguyễn Văn Bé chia sẻ./. 

Nguồn: https://vov.vn/kinh-te/doanh-nghiep-tphcm-ky-vong-nghi-dinh-35-
thao-go-thu-tuc-hanh-chinh-trong-kcn-post956470.vov 

 

12. Thanh Hoá nghiêm túc rà soát, cắt giảm thủ tục 
hành chính rườm rà gây cản trở cho hoạt động sản 
xuất, kinh doanh 
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc tập trung rà soát, cắt 
giảm thủ tục hành chính rườm rà, gây cản trở cho hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, phân cấp nhiều hơn và xây dựng chế tài, cá thể hóa trách 
nhiệm cá nhân trong xử lý công việc hành chính. 

 

Ảnh minh hoạ. 

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

Các bộ, ngành, địa phương đang đẩy mạnh triển khai Đề án đổi mới cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng 
tăng cường giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành 



chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính. 

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

Tại Thanh Hoá, mới đây UBND tỉnh Thanh Hoá đã có văn bản yêu cầu Thủ 
trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 
phố thường xuyên thực hiện rà soát các thủ tục hành chính rườm rà, gây 
cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân để kiến 
nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; cắt giảm thời gian, đề xuất phân cấp, 
phân quyền những thủ tục hành chính có cơ sở thực hiện. 

Riêng đối với các sở: Tư pháp; Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, 
thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Giáo 
dục và Đào tạo thực hiện rà soát các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch 
UBND tỉnh Thanh Hóa giao về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục 
hành chính năm 2022, hoàn thành trước ngày 15/08/2022. 

Nguồn: https://thuonghieucongluan.com.vn/thanh-hoa-nghiem-tuc-ra-soat-
cat-giam-thu-tuc-hanh-chinh-ruom-ra-gay-can-tro-cho-hoat-dong-san-xuat-
kinh-doanh-a175395.html 

 

13. Cải cách hành chính: Cần tăng chất, giảm lượng 
Một câu chuyện được nhắc đến rất nhiều trong những ngày qua là việc 
cán bộ cơ sở ở TP. HCM, được cho là làm không hết việc, quá tải 
nghiêm trọng, thậm chí nhiều lãnh đạo cơ sở bỏ việc vì quá vất vả. 
Nhưng, liệu đây có phải là lý do để biên chế công chức viên chức tiếp 
tục phải phình to? 

Mỗi cán bộ cơ sơ phải phục vụ hàng nghìn người dân, nhiều phường phải 
tăng giờ làm việc đến sau 18h hàng ngày, có những cán bộ 9h tối mới rời 
được nhiệm sở, có người phải đem con đến công sở để giải quyết công 
việc... là những hình ảnh mà báo chí đang kể về cuộc khủng hoảng cán bộ 
cơ sở ở TP.HCM. 



Dường như có rất nhiều nguyên nhân để lý giải cho việc TpHCM vẫn còn 
hơn 5000 biên chế dôi dư, trong khi vẫn thiếu người làm việc. 

Đó là dân số đông, là nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính quá lớn, là 
những loại công việc đặc thù mà chỉ ở thành phố này mới có... 

Tất cả đều rất thuyết phục. Nhưng, cũng nên nhìn đến những chỉ số khác nữa. 

Là thành phố lớn nhất nước, nơi có nguồn lực dồi dào nhất về tri thức, công 
nghệ, và tài chính... nhưng TP.HCM đứng thứ 43/63, tức là ở nửa cuối của 
bảng xếp hạng chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và cải cách hành 
chính năm 2021. 

 

Người dân làm thủ tục hành chính tại điểm tiếp nhận và trả hồ sơ khu vực 
2, TP Thủ Đức. Ảnh: Thanh Tuyền/PLO 

Tất nhiên, TP.HCM là địa phương chịu tác động mạnh của dịch Covid nên 
có thể vị trí xếp hạng trên không hoàn toàn phản ánh đúng năng lực cải cách 
hành chính. Mặc dù vậy, chỉ số này cũng là một yếu tố cần tính đến khi bàn 
đến nguyên nhân quá tải của đội ngũ cán bộ cơ sở. 

Nếu như các biểu mẫu kê khai thủ tục đơn giản, rõ ràng hơn, nếu như việc 
đăng ký giải quyết thủ tục online vận hành tốt hơn, nếu như các thủ tục hành 
chính, các cuộc họp hành, các hoạt động phong trào ít hơn... thì cán bộ hẳn 
sẽ không quá tải đến thế. 

Có một con số cũng rất đáng chú ý là gần 1.000 cán bộ quản lý trật tự đô 
thị, là một lực lượng viên chức chỉ có ở TP.HCM. 



TP.HCM không phải đô thị duy nhất trong toàn quốc, nhưng chỉ thành phố 
này mới cần đến đội quản lý trật tự đô thị là sao? 

Phải chăng các lực lượng chức năng tương đồng với các đô thị khác của 
TP.HCM không đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ, nên cần có một lực 
lượng đặc biệt? 

Những câu hỏi trên hẳn nhiên sẽ có câu trả lời tương đối thuyết phục với 
việc bắt đầu bằng hai chũ "đặc thù". 

Đồng ý là mỗi một thành phố đều có những yếu tố đặc thù. Nhưng cứ vì "đặc 
thù" mà có thêm những lực lượng đặc thù thì thành phố nào cũng sẽ có nhu 
cầu đó, cho "đặc thù" của mình. Và biên chế chỉ có thể mỗi ngày một phình 
to mà thôi. 

 

Công chức UBND xã Vĩnh Lộc B (Bình Chánh, TP.HCM) bị quá tải với 
những chồng hồ sơ đô thị - xây dựng. Ảnh: Quang Định/Tuổi trẻ 

Báo chí TP.HCM những ngày qua không ngớt báo động về tình trạng cán 
bộ cơ sở nghỉ việc vì quá tải, cho rằng điều này sẽ dẫn đến khủng hoảng 
hành chính. 

Điều này không khó để hình dung. Song, nếu vì thế mà giao thêm chỉ tiêu 
biên chế, tăng cán bộ thì câu chuyện cải cách hành chính, giảm biên chế 
hành chính sẽ tiếp tục đi vào ngõ cụt. Đã đến lúc TP.HCM, và không chỉ 
thành phố này, tất cả các địa phương, các bộ ngành, đều phải tiếp cận vấn 
đề theo cách khác. 



Thay vì nại ra những lý do đặc thù để phình to bộ máy, mà cần làm cho bộ 
máy hoạt động hiệu quả hơn, cải cách hành chính mạnh mẽ hơn, bớt các 
thủ tục có khả năng tiêu hao năng lượng của bộ máy một cách triệt để hơn. 

Đã đến lúc cần có một cuộc tổng rà soát, mạnh tay cắt bỏ những thủ tục 
hành chính rườm rà, không cần thiết, và đặc biệt là nặng về hình thức. Đây 
là cách hiệu quả nhất để giảm tải cho bộ máy. 

Việc thứ hai là cần định nghĩa lại về khái niệm công chức, viên chức cho một 
số loại hình công việc đang tốn nhiều biên chế. 

Ví dụ, đội ngũ giáo viên, bác sĩ, công lập, và các nhân viên trong hệ thống 
báo chí, xuất bản, văn hoá... có nhất thiết phải là công chức, viên chức hay 
không? 

Những người quản lý bệnh viện, trường học, các toà soạn báo... là công 
chức đã đủ chưa? 

Những công chức đó có thể quản lý, vận hành đội ngũ nhân sự không phải 
là công chức, viên chức hay không? 

Tôi nghĩ rằng đó là cách khiến cho bộ máy hoạt động một cách hiệu quả 
nhất, và đồng thời cũng tạo ra áp lực cần thiết để đội ngũ cán bộ quản lý 
trong hệ thống công tự chủ hơn, phát huy tốt hơn năng lực của mình. 

Tăng chất lượng, giảm số lượng, và cắt giảm quyền lực hành chính là vấn 
đề sống còn của quá trình cải cách hành chính. 

Nguồn: https://vovgiaothong.vn/cai-cach-hanh-chinh-can-tang-chat-giam-
luong-d27679.html 

 

14. Hà Nội: Phải "Vào vai" người dân mới biết hiệu quả 
dịch vụ công trực tuyến 
Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Hà Nội Lê 
Hồng Sơn yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện, thị xã phải thường xuyên 
xuống cơ sở kiểm tra, đóng vai người dân xem có thực hiện được các 
dịch vụ công trực tuyến không, cán bộ có biết sử dụng máy móc phần 
mềm không?. 

Chiều 13.7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Đề án 06 thành phố Hà Nội tổ chức Hội 
nghị sơ kết 6 tháng triển khai Đề án 06 của Chính phủ (Phát triển ứng dụng 
dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc 
gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”). 



Tại hội nghị, đại diện Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính Văn phòng Chính 
phủ trực tiếp trả lời các kiến nghị của TP Hà Nội. 

Kết luận hội nghị, ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách 
điều hành UBND TP Hà Nội khẳng định Đề án 06 của Chính phủ không chỉ 
dừng ở 25 dịch vụ công (DVC) thiết yếu trực tuyến mà còn là 4 mục tiêu lớn 
cần hướng đến: Chính quyền số, công dân số, chính quyền số, xã hội số. 

Theo ông Lê Hồng Sơn, 25 dịch vụ công thiết yếu trực tuyến triển khai tiền 
đề là để tạo đột phá, cú hích cho cả đề án lớn. Toàn thành phố có hơn 1.800 
dịch vụ công, mục tiêu phải phấn đấu đạt 90-95 % thực hiện trực tuyến, giảm 
thời gian đi lại, chi phí và rất nhiều tiện ích nữa phục vụ người dân tự các 
dịch vụ công trực tuyến. 

Khẳng định 6 tháng qua, việc thực hiện Đề án 06/Chính phủ ở Hà Nội có kết 
quả đạt được rất đáng ghi nhận, ông Sơn đề nghị cần tích cực hơn và đặt 
câu hỏi mà các đơn vị phải tự trả lời: “Thực sự người dân đã được hưởng 
những tiện ích chưa?” 

“Trong năm 2022, việc tái cấu trúc các dịch vụ công thiết yếu chạy trên môi 
trường điện tử phải xong. Các dịch vụ công này chạy thử nghiệm tốt mới áp 
dụng chính thức để không tạo phiền hà, khó khăn cho người dân, doanh 
nghiệp” - ông Lê Hồng Sơn nêu rõ. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Sở TT&TT cần 
đẩy nhanh tiến độ, kết hợp dịch vụ công trực tuyến với số hóa, chuyển đổi 
số. 

 “Các nhiệm vụ này đã được yêu cầu, nhắc lại nhiều lần, cần trách nhiệm 
hơn, đẩy nhanh tốc độ hơn”, ông Sơn nói và lưu ý công tác truyền thông: 
các đơn vị phải thường xuyên hướng dẫn, vận động, làm sao để người dân 
và doanh nghiệp thấy được cái “hay”, sự tiện dụng của các dịch vụ công trực 
tuyến. 

Gợi mở thêm việc cần hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ công trực 
tuyến trên truyền hình, ông sơn yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện, thị xã 
phải thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra. 

“Các đồng chí phải xuống cơ sở, đóng vai người dân xem có thực hiện được 
các dịch vụ công trực tuyến không, cán bộ có biết sử dụng máy móc phần 
mềm không?”, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội chỉ đạo. 

Nguồn: https://laodong.vn/thoi-su/ha-noi-phai-vao-vai-nguoi-dan-moi-biet-
hieu-qua-dich-vu-cong-truc-tuyen-1067967.ldo 

 



15. Thừa Thiên Huế công bố hơn 1.300 dịch vụ công 
trực tuyến toàn trình 
Trong hơn 1.300 dịch vụ công trực tuyến trực tuyến mức 4 (dịch vụ 
công trực tuyến toàn trình) vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công 
bố, có 1.159 dịch vụ cấp sở, ban, ngành; 150 dịch vụ cấp huyện và 50 
dịch vụ cấp xã. 

Theo Nghị định 42 của Chính phủ sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8, cơ 
quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo 2 mức độ: Dịch vụ 
công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần. 

Trong đó, dịch vụ công trực tuyến toàn trình là dịch vụ bảo đảm cung cấp 
toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục 
hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được 
thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Dịch vụ công trực 
tuyến một phần là dịch vụ công trực tuyến không đảm bảo các điều kiện trên. 

Chính phủ cũng yêu cầu cơ quan nhà nước ứng dụng CNTT, công nghệ số 
tối đa trong quá trình cung cấp dịch vụ và xử lý dịch vụ công trực tuyến trên 
môi trường mạng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ phải 
hiện diện tại cơ quan nhà nước hoặc cơ quan nhà nước phải đi thẩm tra, 
xác minh tại hiện trường theo luật. 

 

Trong hơn 1.425 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng thông 
tin giải quyết thủ tục hành chính của Thừa Thiên Huế, có 1.356 dịch vụ 

công trực tuyến toàn trình. 



Để góp phần nâng cao chỉ số chuyển đổi số của tỉnh, trong đó có chỉ số về 
phát triển chính quyền số, Sở TT&TT Thừa Thiên Huế đã cùng các sở, ban, 
ngành và UBND cấp huyện rà soát, tổng hợp danh sách dịch vụ công trực 
tuyến. Trên cơ sở đó, Sở TT&TT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành danh 
mục các dịch vụ công trực tuyến toàn trình cung cấp lên Cổng dịch vụ công 
tỉnh năm 2022. 

Theo danh mục mới vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành, trên 
cổng thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh tại địa chỉ 
dichvucong.thuathienhue.gov.vn, người dân và doanh nghiệp có thể sử 
dụng 1.159 dịch vụ cấp sở, ban, ngành; 150 dịch vụ cấp huyện; 50 dịch vụ 
cấp xã ở nhiều lĩnh vực khác nhau như hộ tịch, giáo dục, y tế, công thương... 

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn của tỉnh, huyện, xã 
tổ chức triển khai cung cấp dịch vụ công theo các mức độ được công bố; 
thường xuyên rà soát, cập nhật danh mục dịch vụ công các mức độ khi có 
sự thay đổi. 

 

Ứng dụng Hue-S là 1 trong những kênh mà người dân, doanh nghiệp tại 
Huế có thể sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

Sở TT&TT Thừa Thiên Huế có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan 
chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực 



hiện cấu hình quy trình xử lý dịch vụ công khi có yêu cầu 2 chỉnh sửa, bổ 
sung. 

Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm theo dõi, giám sát, 
đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, UBND 
cấp huyện rà soát, cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính trên Cổng thủ 
tục hành chính của tỉnh. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên môn 
trực thuộc UBND cấp tỉnh/huyện cấu hình dịch vụ công trực tuyến, xác nhận 
hồ sơ kiểm thử, tích hợp dịch vụ công trực tuyến từ Cổng dịch vụ công tỉnh 
lên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Thông tin về hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao tại Thừa 
Thiên Huế, đại diện Sở TT&TT cho biết, tính đến giữa tháng 6/2022, tỷ lệ 
dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ là 49% và tỷ lệ hồ sơ được xử lý 
trực tuyến đạt trên 53,5%. 

Trên quy mô toàn quốc, theo số liệu của Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT, tỷ lệ 
dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ tính đến tháng 6/2022 đã đạt 
45,78%, tăng khoảng 1,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái; tỷ lệ hồ sơ được xử 
lý trực tuyến tính đạt 36,91%, tăng 10% so với cùng kỳ. 

Sở dĩ có sự gia tăng trên, theo lý giải của Cục Tin học hóa, là do thời gian 
qua, các địa phương đã đôn đốc và giao chỉ tiêu triển khai dịch vụ công trực 
tuyến đến từng sở ngành, quận, huyện. Do đó, các đơn vị đã tích cực vận 
động người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 

Trong hướng dẫn các bộ, tỉnh nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến, Bộ TT&TT cũng chỉ rõ, để cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến 
hiệu quả, cơ quan nhà nước phải xuất phát từ nhu cầu, lợi ích, trải nghiệm 
của người dân. Người dân chỉ sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi được 
tiếp cận dễ dàng, có kỹ năng, thiết bị và động lực sử dụng. 

Nguồn: https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/thua-thien-hue-cong-
bo-hon-1-300-dich-vu-cong-truc-tuyen-toan-trinh-415324.html 

 

16. Công an Hà Nội xác định 4.089 người tâm thần khi 
rà soát thủ tục đăng ký xe 
Phòng Cảnh sát giao thông đã tham mưu cho Công an TP Hà Nội kiến 
nghị Sở Giao thông vận tải thu hồi giấy phép lái xe, không cấp giấy 
phép lái xe đối với 4.089 trường hợp bị tâm thần. 

Ngày 13/7, tại hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 
tháng cuối năm 2022, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an 



TP Hà Nội cho biết, qua công tác rà soát thủ tục hành chính về công tác 
đăng ký xe phục vụ triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, đơn vị đã 
xác định 4.089 người bị tâm thần. Qua đó, đơn vị đã tham mưu Công an 
thành phố kiến nghị Sở Giao thông vận tải (GTVT) thu hồi giấy phép lái xe 
(GPLX), không cấp giấy phép lái xe đối với các trường hợp nêu trên. 

Riêng công tác đăng ký xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, tính đến ngày 
14/6, lực lượng CSGT Hà Nội đã giải quyết thủ tục đăng ký đối với 3.040 
phương tiện, trong đó Phòng CSGT giải quyết 2.984 phương tiện (2.981 xe 
ô tô, 3 xe mô tô), Công an các quận, huyện, thị xã đăng ký 56 phương tiện, 
26 xe ô tô, 30 xe mô tô. 

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ tham mưu cho Công an thành phố 
kiến nghị thu hồi GPLX đã cấp cho những trường hợp không đủ điều kiện: 

Ảnh minh hoạ. 

Tính trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn thành phố đăng ký mới 145.718 
phương tiện (trong đó có 41.423 xe ôtô, 101.248 xe môtô, 3.047 xe máy 
điện), nâng tổng số phương tiện đang quản lý lên 7.654.081 phương tiện 
(trong đó có 1.029.347 ô tô, 6.446.531 mô tô, 178.203 xe máy điện). Ngoài 
ra, hiện Phòng CSGT cũng đang quản lý 80 xe xích lô; 70 ô tô điện. 

Đồng thời, Phòng CSGT đã cấp đổi, gia hạn 36 biển nghiệp vụ cho các đơn 
vị chức năng; cấp đổi 17.188 biển vàng cho xe ô tô kinh doanh vận tải, giải 
quyết 1.645 trường hợp sang tên xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều 



người. Xử lý 515 trường hợp, phạt hơn 1,8 tỷ đồng đối với các tổ chức, cá 
nhân không làm thủ tục đăng ký sang tên theo quy định. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát 
Cơ động Công an TP Hà Nội kiểm tra xử lý 146.170 trường hợp vi phạm 
TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy, phạt 83.283.518.000 đồng 
(so với cùng kỳ năm 2021 thì giảm 103.178 trường hợp (tương đương 
41,38%), giảm 49.256.254.000 đồng (tương đương 37,16%). 

Thượng tá Nguyễn Chí Công, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà 
Nội cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã chủ động tham mưu, tổ chức 
phối hợp cùng các lực lượng khác tăng cường phòng, chống đua xe và cổ 
vũ đua xe trái phép trên địa bàn thành phố Hà Nội, triển khai theo Quyết định 
số 1875/QĐ-CAHN-PC02 ngày 8/6/2021 của Giám đốc Công an TP Hà Nội 
mở chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đua xe, cổ vũ đua xe trái 
phép, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố; 
bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan phòng ngừa tình trạng 
đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn Thành phố. 

Với vai trò cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 141, đơn vị triển khai các Tổ 
công tác 141 tiến hành hóa trang tuần tra phối hợp các chốt công khai vào 
các ngày cuối tuần, các sự kiện thể thao quan trọng, dịp nghỉ lễ và sau các 
trận bóng đá của Đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ môn bóng đá nam 
SEA Games 31, tập trung phát hiện, bắt giữ các đối tượng thanh, thiếu niên 
điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga gây 
rối trật tự công cộng trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà 
Trưng, Tây Hồ. 

Tổ công tác 141 tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc đảm bảo an ninh trật 
tự, đã bắt giữ 413 phương tiện với 674 đối tượng, bàn giao cho Công an 
các phường sở tại để điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo 
quy định của pháp luật. 

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2022, toàn thành phố Hà Nội xảy ra 408 vụ 
tai nạn giao thông, làm 223 người chết, 242 người bị thương (giảm 238 vụ, 
giảm 48 người chết, giảm 167 người bị thương so với cùng kỳ năm 2021). 

Nguồn: https://baotintuc.vn/phap-luat/cong-an-ha-noi-xac-dinh-4089-nguoi-
tam-than-khi-ra-soat-thu-tuc-dang-ky-xe-20220713143447799.htm 

 

 
 


