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1. Bộ GTVT yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ ETC gỡ 
khó trong việc dán thẻ 
Bộ GTVT yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ ETC có giải pháp để chủ 
phương tiện thuận lợi hủy hoặc thay thế thẻ dịch vụ đã dán thông qua 
việc tăng cường các điểm dịch vụ hoặc thực hiện online. 

 

Các tuyến cao tốc chỉ thu phí ETC từ ngày 1-8. Ảnh: V.LONG 

Bộ GTVT vừa có công điện yêu cầu Tổng cục Đường bộ, Sở GTVT trên cả 
nước và các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng (ETC) đẩy nhanh 
việc dán thẻ định danh đối với xe ô tô. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, ngành giao thông và các cơ quan đơn vị 
có liên quan triển khai thu phí không dừng đồng bộ trên toàn quốc từ ngày 
1-8 sắp tới, trong đó triển khai thu phí không dừng hoàn toàn trên tất cả các 
tuyến cao tốc. 

Hiện tất cả các trạm thu phí đều đã lắp đặt thiết bị thu phí không dừng tại tất 
cả các cửa thu phí, đủ điều kiện để tổ chức vận hành đồng bộ hệ thống ETC 
trên toàn quốc theo chỉ đạo của Thủ tướng. Tuy nhiên công tác tổ chức dán 
thẻ cho các phương tiện vẫn còn một số tồn tại, bất cập, chưa tạo sự thuận 
lợi, gây bức xúc cho người tham gia giao thông. 

Vì vậy, Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT các tỉnh, thành chỉ đạo Thanh tra Sở 
GTVT phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ các nhà cung cấp dịch 
vụ, nhà đầu tư BOT tại các địa điểm dán thẻ. Mục đích tạo điều kiện thuận 



lợi nhất cho chủ các phương tiện khi tham gia dán thẻ; bảo đảm trật tự an 
toàn giao thông, tránh ùn tắc tại các trạm thu phí, đặc biệt tại các trạm thu 
phí trên các tuyến cao tốc. 

Các nhà cung cấp dịch vụ, được giao tăng cường lực lượng, mở rộng các 
điểm dịch vụ dán thẻ. Tổ chức dán thẻ trực tiếp tại trụ sở các cơ quan, ban 
ngành, địa phương, các khu chung cư. Công bố số điện thoại và địa chỉ liên 
hệ dán thẻ để tạo thuận tiện cho người sử dụng nhằm giảm ùn tắc giao 
thông tại các điểm dán thẻ trên các tuyến cao tốc. 

Bộ GTVT cũng yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ rà soát, khắc phục 
triệt để các tồn tại, bất cập trong quá trình vận hành hệ thống. Đồng thời làm 
rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị khi để xảy ra lỗi 
kỹ thuật, gây ùn tắc, khó khăn cho người và phương tiện tham dán thẻ tham 
gia dịch vụ. 

Cạnh đó, có giải pháp để chủ phương tiện thuận lợi hủy hoặc thay thế thẻ 
dịch vụ đã dán thông qua việc tăng cường các điểm dịch vụ hoặc thực hiện 
online qua hệ thống internet...- Bộ GTVT yêu cầu. 

Tổng cục Đường bộ được giao theo dõi, đôn đốc, phối hợp với Sở GTVT 
các tỉnh, thành, các nhà cung cấp dịch vụ, nhà đầu tư BOT trong quá trình 
triển khai, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng bảo đảm tiến độ, 
trật tự an toàn giao thông, đồng bộ, kết nối liên thông. 

Hiện cả nước đã triển khai lắp đặt vận hành thu phí không dừng tại 113 trạm, 
với 662 làn thu phí. Còn 16 trạm với 98 làn thu phí không triển khai hoặc lùi 
thời gian triển khai ETC do có tính chất đặc thù. Chẳng hạn như thời gian 
thu phí còn lại ngắn, phương án tài chính không đảm bảo… 

Số lượng thẻ đã dán hiện này là 3,2 triệu xe, chiếm 71%; mục tiêu đến tháng 
9-2022 là 80-90% xe dán thẻ. 

Nguồn: https://plo.vn/bo-gtvt-yeu-cau-don-vi-cung-cap-dich-vu-etc-go-kho-
trong-viec-dan-the-post691638.html 

 

2. Vì sao khu vực công nên chuyển nhà ‘lên mây’? 
Nói tới đám mây, khu vực tư nhân đã nhanh hơn khu vực công một 
bước và phần nào giúp xóa bỏ định kiến về công nghệ này. Nó mở ra 
cánh cửa để chính phủ và cơ quan công quyền tiếp cận nhiều lợi ích 
của đám mây. 

Sau nhiều năm tranh luận, lên đám mây hay không vẫn là một chủ đề nóng 
bỏng. Khảo sát các chuyên gia công nghệ thông tin gần đây của nền tảng 
cơ sở dữ liệu MariaDB cho thấy, 40% người tham gia trả lời nói đang tăng 
tốc sử dụng đám mây, trong đó 51% dự định đưa nhiều ứng dụng hơn lên 



đám mây. Một điều thú vị là nếu 39% dự đoán sẽ 100% trên mây trong tương 
lai, 32% lại mới bắt đầu công cuộc dịch chuyển. 

Trong bối cảnh hiện tại, đặc biệt dưới tác động của đại dịch Covid-19, chính 
phủ các nước đang cố gắng thích ứng khi công dân và doanh nghiệp tiêu 
thụ nội dung kỹ thuật số ngày một nhiều hơn và họ cũng ngày càng phụ 
thuộc vào các nguồn thông tin, dịch vụ điện tử. Nhiều quốc gia mở rộng quy 
mô dịch vụ công, đặt ra các kế hoạch phát triển kinh tế số. 

Một trong những yếu tố then chốt giúp kích hoạt cuộc chuyển đổi chính là 
công nghệ điện toán đám mây. Đám mây sẽ giúp dịch vụ công được cung 
cấp theo một cách thức khác biệt hoàn toàn: nhanh hơn, rẻ hơn, linh hoạt 
hơn so với hạ tầng công nghệ thông tin truyền thống. Chuyển hệ thống chính 
phủ sang môi trường đám mây và tích hợp toàn bộ năng lực chính phủ vào 
các giải pháp đám mây sẽ giúp dịch vụ công tránh bị lạc hậu trong tương lai. 

Điện toán đám mây là gì? 

Theo Viện Tiêu chuẩn Mỹ, điện toán đám mây là mô hình cho phép người 
dùng dễ dàng truy cập tài nguyên điện toán dùng chung (mạng, máy chủ, 
lưu trữ, ứng dụng, dịch vụ) thông qua kết nối mạng, mọi lúc, mọi nơi, theo 
yêu cầu. Người dùng có thể thiết lập hoặc hủy bỏ nhanh chóng tài nguyên 
điện toán đám mây mà không cần sự can thiệp của nhà cung cấp dịch vụ. 

Còn theo Amazon Web Services (AWS), điện toán đám mây là việc phân 
phối các tài nguyên công nghệ thông tin theo nhu cầu qua Internet với chính 
sách thanh toán theo mức sử dụng. Thay vì mua, sở hữu và bảo trì các trung 
tâm dữ liệu và máy chủ vật lý, bạn có thể tiếp cận các dịch vụ công nghệ, 
như năng lượng điện toán, lưu trữ và cơ sở dữ liệu, khi cần thiết, từ nhà 
cung cấp dịch vụ đám mây như Amazon, Google hay Microsoft. 

 

Việc chuyển đổi từ các giải pháp tại chỗ sang giải pháp đám mây là quá trình 
triển khai dần dần từng bước và có nhiều lựa chọn, bao gồm đám mây tư 



nhân (private cloud), đám mây phức hợp (hybrid cloud), đám mây công cộng 
(public cloud). Điện toán đám mây lại có thể chia ra thành ba mô hình: SaaS 
(mô hình phân phối dịch vụ phần mềm), IaaS (mô hình cho thuê cơ sở hạ 
tầng) và PaaS (mô hình cho thuê nền tảng hoàn chỉnh). 

Đám mây mang đến những lợi ích nào cho khu vực công? 

Xây dựng giải pháp dịch khu vực công bằng nguồn lực và công cụ điện toán 
đám mây mới nhất bảo đảm chính phủ có thể thu hút và giữ chân nhân tài, 
những người có đủ kiến thức và mong muốn phục vụ trong khu vực công. 
Duy trì một nền tảng công nghệ cũ kỹ, lạc hậu sẽ làm giảm động lực, làm 
chất lượng dịch vụ công đi xuống so với các khu vực khác.  

So với khu vực tư nhân, lợi ích của đám mây với khu vực công có chút khác 
biệt. Tuy nhiên, điểm chung của nó là tăng cường mức độ hiệu quả và giảm 
thiểu chi phí. Không cần phải mua phần cứng đắt tiền, không mất tiền bảo 
trì, chỉ cần các thiết bị văn phòng cơ bản như máy tính bàn hay máy tính 
xách tay. Nó giải phóng các tổ chức khỏi chi phí vốn nặng nề cũng như các 
vòng đời sản phẩm ngắn ngủi. Trong môi trường đám mây, hầu hết các chi 
phí là chi phí vận hành nhưng quy mô là vô tận. Nó đặc biệt hữu ích trong 
những đợt cao điểm. 

Vận hành nền tảng đám mây phi tập trung cũng giúp cải thiện tính di động 
của lực lượng lao động. Dịch Covid-19 chỉ ra đây là yếu tố cần thiết của môi 
trường làm việc hiện đại và sẽ tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong 
tương lai. Thực tế, chỉ riêng năng lực này cũng là động lực lớn để các tổ 
chức không còn băn khoăn khi chuyển lên đám mây. Khi nhân viên có thể 
truy cập tài liệu và tài sản của cơ quan từ xa một cách an toàn, bên trong 
một nền tảng cộng tác, các cơ quan chức năng vẫn có thể tiếp tục duy trì 
hoạt động tốt ngay cả khi gặp vấn đề về địa điểm. 

Duy trì hoạt động chỉ là một trong nhiều lợi ích của đám mây. Đám mây còn 
đóng vai trò không nhỏ để thế giới phục hồi sau thảm họa, đặc biệt trong các 
khu vực có nguy cơ cao trước các hiện tượng như động đất, sóng thần… 
Chẳng hạn, các trận lũ lụt tại Anh những năm gần đây gây gián đoạn dịch 
vụ và thiệt hại cơ sở vật chất nghiêm trọng. Song, với đám mây, ít dữ liệu bị 
thất thoát dù trong những kịch bản tồi tệ nhất.  

Cuối cùng, an toàn dữ liệu có thể áp dụng trên toàn bộ bộ máy, tự động áp 
dụng các tiêu chuẩn bắt buộc cho tất cả người dùng, dịch vụ. Ví dụ, tại Anh, 
yêu cầu tối thiểu của Chính phủ Anh bao gồm mã hóa dữ liệu trao đổi TLS 
v1.2 cũng như quét tất cả ứng dụng để tìm lỗ hổng bảo mật phổ biến. Xác 
thực nhiều lớp cũng là yêu cầu bắt buộc tại những nơi có hỗ trợ kỹ thuật và 
quản trị các bản vá bảo mật. 

Thách thức ngăn khu vực công “lên mây” 



Thiết lập các chính sách cân bằng được nhu cầu bảo vệ dữ liệu và nhu cầu 
luân chuyển dữ liệu an toàn là một thách thức không nhỏ của các nhà hoạch 
định chính sách. Một số chính phủ đặt ra các hạn chế, chẳng hạn địa phương 
hóa dữ liệu, làm ảnh hưởng đến việc ứng dụng đám mây. Số khác lại phát 
triển các chính sách bảo mật, kỹ thuật trùng lặp với các tiêu chuẩn quốc tế 
có sẵn, tạo ra các tầng chính sách phức tạp. 

Sự cần thiết phải nâng cấp mô hình mua sắm và cơ cấu chi phí hiện tại cũng 
khiến khu vực công chậm ứng dụng đám mây. Trong nhiều trường hợp, cơ 
quan chính phủ có thể muốn mua dịch vụ đám mây nhưng quy định mua 
sắm hiện hành lại không cho phép mua những mặt hàng có chi phí biến 
động như đám mây. Nâng cấp chính sách ấy đòi hỏi thay đổi về quy định 
pháp luật, cần thời gian dài để đệ trình và thông qua. 

Hơn nữa, nhân sự công nghệ thông tin trong khu vực công cần phải bắt đầu 
lại quy trình đánh giá chi phí và thiết kế hệ thống. Không phải ai cũng có đủ 
năng lực và khi đó, lại cần tới nguồn lực từ bên ngoài. 

Để có thể ứng dụng đám mây trong khu vực công tốt hơn, đầu tiên, các 
chính phủ nên thiết lập một môi trường pháp lý thuận lợi, hỗ trợ ứng dụng 
đám mây. Chúng bao gồm hạn chế các chính sách địa phương hóa dữ liệu; 
đặt ra cơ chế truyền dữ liệu xuyên biên giới; thi hành khuôn khổ phân loại 
dữ liệu để quản lý từng loại dữ liệu khác nhau; tạo hệ thống đám mây liên 
thông cho chính phủ. Tiếp theo, chính phủ nên vạch ra chiến lược đám mây 
và kế hoạch thực hiện rõ ràng, trong đó có thông tin chi tiết về cách tiếp cận, 
chuyển đổi hay thực hành. Cuối cùng, chính phủ nên hỗ trợ địa phương trên 
hành trình ứng dụng đám mây, điều này có thể đạt được thông qua chỉ định 
hay thành lập một bộ phận/trung tâm đám mây chuyên biệt cũng như một 
“chợ” để mua sắm giải pháp đám mây.  

Chuyển đổi từ các giải pháp tại chỗ sang đám mây có thể gây ra chi phí 
trong ngắn hạn nhưng lại mang đến những lợi ích vô tận về lâu dài. Bất kỳ 
tổ chức nào, dù là khu vực công hay tư nhân, cũng không nên bỏ qua những 
lợi thế mà điện toán đám mây mang lại trong tương lai. 

Nguồn: https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/vi-sao-khu-vuc-cong-
nen-chuyen-nha-len-may-416493.html 

 

3. 6 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký 
số công cộng bị phạt 
Các doanh nghiệp này đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như: 
không công khai, duy trì theo quy định thông tin về quy chế chứng thực 
và chứng thư số.... 



Thanh tra Bộ TT&TT vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính đối với 6 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công 
cộng. 

 

Ảnh minh họa. 

Sáu doanh nghiệp gồm: Công ty Cổ phần Công nghệ thẻ Nacencomm, Công 
ty Cổ phần chứng số An Toàn, Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ và 
Thương mại Softdreams, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT, Công ty 
Cổ phần Chữ ký số FastCA và Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY 
Việt Nam) với tổng số tiền xử phạt là 320 triệu đồng. 

Theo quyết định xử phạt, các doanh nghiệp này đã thực hiện các hành vi vi 
phạm pháp luật như: không công khai, duy trì theo quy định thông tin về quy 
chế chứng thực và chứng thư số, danh sách chứng thư số có hiệu lực, bị 
tạm dừng, bị thu hồi; công bố chứng thư số đã cấp cho thuê bao trên cơ sở 
dữ liệu khi chưa có xác nhận của thuê bao; thử nghiệm dịch vụ không đúng 
nội dung ghi trên giấy phép. 

Ngoài ra, bốn doanh nghiệp (gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ và 
Thương mại Softdreams, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT, Công ty 
Cổ phần Chữ ký số FastCA, Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt 
Nam) buộc phải tạm dừng việc phát triển thuê bao mới từ một đến hai tháng 
để rà soát hoạt động sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh sai phạm. 

Đây là lần đầu tiên các doanh nghiệp chữ ký số phải tạm dừng phát triển 
thuê bao mới, là biện pháp xử lý hết sức nghiêm minh, có ý nghĩa giáo dục, 
răn đe, phòng ngừa vi phạm đối với các doanh nghiệp; thắt chặt kỷ cương, 



nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp trong hoạt động 
cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. 

Thanh tra Bộ TT&TT cho biết, sẽ phối hợp với Trung tâm chứng thực điện 
tử Quốc gia tiến hành giám sát việc tạm dừng hoạt động phát triển thuê bao 
mới của doanh nghiệp, xử lý nghiêm khắc nếu các doanh nghiệp không chấp 
hành đúng quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cố tình phát triển thuê 
bao mới không đúng như yêu cầu. 

Trong thời gian tới, Thanh tra Bộ TT&TT sẽ thường xuyên giám sát hoạt 
động của các doanh nghiệp; nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm, Thanh tra 
Bộ TT&TT sẽ thanh tra toàn diện hoạt động của doanh nghiệp; xử lý nghiêm 
minh, thậm chí là đề nghị thu hồi giấy phép đối với doanh nghiệp vi phạm. 

Báo cáo tại buổi làm việc với Thanh tra Bộ, các doanh nghiệp đã nhận thức 
rõ được sai phạm của mình, cam kết sẽ khắc phục tất cả vi phạm, nghiêm 
túc dừng phát triển thuê bao mới trong thời gian theo yêu cầu của Thanh tra 
Bộ, chấp hành nghiêm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Nguồn: https://plo.vn/6-doanh-nghiep-cung-cap-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-
so-cong-cong-bi-phat-post691487.html 

 

4. Đức ngừng cấp visa vào hộ chiếu phổ thông Việt 
Nam mẫu mới 
Đại sứ quán Đức thông báo không thể cấp visa vào hộ chiếu phổ thông 
Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than. 

Theo thông báo được Đại sứ quán Đức tại Việt Nam đăng trên website hôm 
nay, những người mang hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới có số 
serial bắt đầu bằng chữ "P" sẽ không thể nộp hồ sơ xin thị thực loại C hoặc 
D để nhập cảnh Đức. 

"Hồ sơ của quý vị không được tiếp nhận cho đến khi có thông báo khác", cơ 
quan đại diện Đức cho biết, nhưng không nêu lý do về quy định này. 

Giới chức Đức cảnh báo người đã được cấp visa trong hộ chiếu mẫu mới 
không đến nước này vì "nguy cơ bị từ chối cho nhập cảnh tại biên giới". 
Theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng nội địa Đức, quy định trên sẽ 
được áp dụng cho đến khi có thông báo khác. 

Trả lời VnExpress, đại diện Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an cho 
biết đang cùng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, trao đổi với phía Đức để làm rõ 
các vấn đề liên quan. Đại diện này từ chối xác nhận thông tin hộ chiếu phổ 
thông Việt Nam mẫu mới thiếu nơi sinh của công dân nên không được nhập 
cảnh Đức. 



 

Hộ chiếu Việt Nam theo mẫu mới có màu xanh tím than. Ảnh: Phạm Dự. 

Hộ chiếu mẫu mới được Bộ Công an cấp từ ngày 1/7, được thiết kế tỉ mỉ, 
trên mỗi trang là hình ảnh phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, 
di sản văn hóa nổi tiếng như vịnh Hạ Long, kinh đô Huế, đền Hùng, phố cổ 
Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, bến Nhà Rồng, cột cờ Lũng Cú... 

Hộ chiếu vẫn giữ nguyên kích thước, chiều ngang 88 mm, dài 125 mm và 
dày trong khoảng 0.75 mm, nhưng màu sắc ở trang bìa đổi thành xanh tím 
than. Những đổi mới trên góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới 
và thể hiện truyền thống lịch sử, văn hóa của đất nước. 

Nguồn: https://vnexpress.net/duc-ngung-cap-visa-vao-ho-chieu-pho-thong-
viet-nam-mau-moi-4492845.html 

 

5. Đại sứ quán Tây Ban Nha tạm dừng cấp visa với hộ 
chiếu mẫu mới của Việt Nam 
Đại sứ quán Tây Ban Nha thông báo tạm dừng cấp thị thực Schengen 
đối với hộ chiếu mẫu mới màu xanh tím than của Việt Nam cho đến khi 
có thông báo mới với lý do tương tự phía Đức: mẫu hộ chiếu mới không 
có thông tin về nơi sinh. 

Theo thông tin từ Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội, các quy định hiện hành 
không cho phép việc cấp thị thực Schengen cho các công dân Việt Nam 
mang hộ chiếu mới do thiếu thông tin nơi sinh, dẫn đến không thể xác minh 
danh tính của người xin thị thực. 



Trước đó, từ ngày 1-7, Việt Nam triển khai cấp hộ chiếu mẫu mới cho công 
dân Việt Nam (bìa màu xanh tím than). Trên mẫu mới này không thể hiện 
thông tin về Nơi sinh của người mang hộ chiếu. 

 

Hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam có màu xanh tím than để phân 
biệt với hộ chiếu phổ thông mẫu cũ - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Chính phủ 

Theo Đại sứ quán Tây Ban Nha, đây là một thông tin quan trọng để xác định 
danh tính cá nhân và cũng là thông tin bắt buộc để xử lý các đơn xin thị thực 
Schengen. Hiện tại, các cơ quan có thẩm quyền của Tây Ban Nha, cùng phối 
hợp với các quốc gia thành viên khác trong khối Schengen, đang tiến hành 
phân tích kỹ thuật. 

Do đó, Đại sứ quán Tây Ban Nha sẽ tạm dừng tiếp nhận đơn xin thị thực 
Schengen đối với mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam cho đến khi có thông báo 
mới. Cụ thể là cho đến khi các cơ quan trung ương có thẩm quyền trong khối 
Schengen đưa ra được quyết định về việc có tiếp nhận hay không mẫu hộ 
chiếu mới mang bìa màu xanh tím than của Việt Nam. 

Các đơn xin thị thực Schengen với hộ chiếu trước đây của Việt Nam (bìa 
xanh lá) có thể hiện nơi sinh và vẫn còn thời hạn lưu dụng thì vẫn được 
tiếp nhận và xử lý bình thường. 

Đại sứ quán Tây Ban Nha khuyến cáo những người có ý định nhập cảnh vào 
các nước thành viên trong khối Schengen nên liên lạc với đại sứ quán của các 
nước đó để xác nhận thông tin liên quan, để tránh gặp khó khăn khi làm thủ 
tục nhập cảnh tại biên giới giữa các quốc gia trong khối Schengen. 



 

Thông báo trên trang Facebook của Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội 
vào chiều 1-8 - Ảnh chụp màn hình 

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nam Âu ngày 1-8, bà Trần Thị Hương - Bí 
thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, cho biết Đại sứ quán đã 
nắm được thông tin và ngay lập tức phối hợp với các cơ quan hữu quan tại 
Việt Nam để xúc tiến giải quyết các vấn đề liên quan. Đại sứ quán cũng thảo 
luận cách thức liên hệ với các cơ quan chức năng của Tây Ban Nha để trao 
đổi cụ thể nhằm giúp nhanh chóng tháo gỡ vấn đề. 

Theo bà Trần Thị Hương, phía Việt Nam cần phải trao đổi chi tiết với phía Tây 
Ban Nha để nắm rõ vấn đề phát sinh, từ đó có thể nhanh chóng có phương 
án giải quyết mà 2 bên có thể chấp nhận. Đối với các trường hợp đã được 
cấp hộ chiếu mới, bà đề nghị mọi người bình tĩnh, nhấn mạnh rằng Đại sứ 
quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, cũng như các cơ quan hữu quan ở Việt Nam 
sẽ có thông báo, hướng dẫn cụ thể sau khi đã thống nhất với phía bạn. 

Trước đó theo thông báo ngày 27-7 của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, mẫu hộ 
chiếu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1-7-2022 tại Việt Nam số serial bắt 
đầu bằng chữ P tạm thời không được công nhận tại Đức. 

Công hàm của Đức giải thích nguyên nhân là không có thông tin về nơi sinh 
trên hộ chiếu, gây khó khăn cho việc xác định người đang giữ hộ chiếu là ai. 

Do vậy, Đại sứ quán Đức sẽ tạm thời không cấp thị thực trên mẫu hộ chiếu 
này và khuyến cáo những ai đã được cấp cũng không nên đến nước này vì 
có thể bị từ chối nhập cảnh. 



Ngày 29-7, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức thông báo sẽ cấp chứng nhận 
bằng tiếng Đức về nơi sinh để công dân có hộ chiếu mẫu mới (màu xanh 
tím than) xuất trình khi có yêu cầu từ nhà chức trách Đức. 

Ông Chu Tuấn Đức, tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, cho biết 
việc cấp hộ chiếu theo mẫu mới vẫn tiếp tục và những trường hợp này cũng 
sẽ được cấp luôn giấy xác nhận về nơi sinh. 

Nguồn: https://tuoitre.vn/dai-su-quan-tay-ban-nha-tam-dung-cap-visa-voi-
ho-chieu-mau-moi-cua-viet-nam-20220801172459887.htm 

 

6. Bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xe 
máy bắt buộc 
Theo phản ánh của cử tri tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, theo quy định người 
tham gia giao thông bằng xe máy bắt buộc phải mua bảo hiểm xe, nếu 
không sẽ bị phạt từ 100.000-200.000 đồng. Tuy nhiên, khi xảy ra tai nạn 
giao thông, người dân khó tiếp cận chính sách của bảo hiểm này, 
quyền lợi người tham gia không được thực hiện đầy đủ, thủ tục yêu 
cầu chi trả rất khó khăn. 

Do vậy, cử tri đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp để bảo đảm quyền 
lợi cho người tham gia bảo hiểm xe máy bắt buộc. 

Bộ Tài chính trả lời cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau: 

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá thực tế thực hiện thời gian qua; nhằm cắt giảm 
thủ tục, tăng cường công tác tạm ứng bồi thường, giải quyết bồi thường bảo 
hiểm, bảo đảm quyền lợi và tạo thuận lợi về thực hiện bảo hiểm bắt buộc 
trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, trong đó, bao gồm cả xe mô tô 2 
bánh, xe gắn máy cho người dân, ngày 15/1/2021, Chính phủ ban hành Nghị 
định số 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ 
xe cơ giới, thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP, theo đó, sửa đổi, bổ sung 
nhiều quy định, cụ thể như sau: 

Phải tạm ứng bồi thường trong vòng 3 ngày làm việc 

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP quy định rõ trong mọi trường hợp, trong vòng 
3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về vụ tai nạn, doanh nghiệp 
bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng 
(theo quy định cũ, chỉ trong trường hợp cần thiết doanh nghiệp bảo hiểm 
mới phải tạm ứng bồi thường). 

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP cũng quy định cụ thể mức tạm ứng bồi thường 
như sau: Trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường 
thiệt hại (70% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với 
trường hợp tử vong; 50% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/1 người/1 



vụ đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu), trường hợp 
chưa xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại (30% mức 
trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tử vong; 
10% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp 
tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu) (theo quy định cũ, chỉ tạm ứng 
những chi phí cần thiết và hợp lý nhằm khắc phục hậu quả tai nạn). 

Giảm hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết bồi thường 

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP đã cắt giảm hồ sơ, tăng tính chủ động, tự chịu 
trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong giải quyết bồi thường bảo hiểm: 

Cắt giảm 2/5 tài liệu chứng minh thiệt hại về sức khỏe, tính mạng so với quy 
định trước đây (chỉ còn Giấy chứng nhận thương tích, Hồ sơ bệnh án, Trích 
lục khai tử hoặc Giấy báo tử trường hợp nạn nhân chết). 

Quy định doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phải thu thập các tài liệu của cơ quan 
công an trong các vụ tai nạn gây tử vong đối với bên thứ ba và hành khách 
(theo quy định cũ trong mọi trường hợp, doanh nghiệp bảo hiểm phải thu 
thập các tài liệu này). 

Bổ sung quy định biên bản giám định xác định nguyên nhân và mức độ tổn 
thất do doanh nghiệp bảo hiểm lập được thống nhất giữa doanh nghiệp bảo 
hiểm và bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm. Quy định này ngoài việc 
cắt giảm hồ sơ, tài liệu, rút ngắn thời gian giải quyết bồi thường còn tăng 
tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm. 

Ngoài ra, để đẩy nhanh tiến độ giải quyết bồi thường, bổ sung quy định trách 
nhiệm của Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng cảnh sát cung cấp bản sao 
sung quy định các tài liệu liên quan đến các vụ tai nạn giao thông trong thời 
hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả điều tra. 

Thiết lập, duy trì đường dây nóng hỗ trợ người mua bảo hiểm 

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP đã bổ sung nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm 
nhằm bảo đảm quyền lợi, tạo thuận lợi cho người mua bảo hiểm, người được 
bảo hiểm thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới 
(tử lúc giao kết, thực hiện cho đến khi không may xảy ra tai nạn), cụ thể: 

Nghĩa vụ thiết lập, duy trì hoạt động 24 giờ/7 ngày đường dây nóng để kịp 
thời tiếp nhận thông tin tai nạn, hướng dẫn, giải đáp cho bên mua bảo hiểm, 
người được bảo hiểm và các bên có liên quan. 

Tích hợp tính năng tra cứu Giấy chứng nhận bảo hiểm trên trang thông tin 
điện tử, cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp bảo hiểm cho phép cơ 
quan hữu quan, bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm tra cứu, xác 
minh thời hạn và hiệu lực bảo hiểm của Giấy chứng nhận bảo hiểm. 



Khi nhận được thông báo về tai nạn, trong vòng 1 giờ đồng hồ doanh nghiệp 
bảo hiểm phải hướng dẫn bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, chủ xe 
cơ giới các biện pháp đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về người 
và tài sản, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục yêu cầu bồi thường bảo hiểm; trong 
vòng 24 giờ đồng hồ tổ chức thực hiện việc giám định tổn thất xác định 
nguyên nhân và mức độ tổn thất làm căn cứ giải quyết bồi thường bảo hiểm. 

Giải thích rõ quy tắc, điều khoản và biểu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm 
dân sự của chủ xe cơ giới, bảo đảm bên mua bảo hiểm, người được bảo 
hiểm phân biệt rõ giữa loại hình bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của 
chủ xe cơ giới với các loại hình bảo hiểm tự nguyện khác. 

Nguồn: https://baochinhphu.vn/bao-dam-quyen-loi-cho-nguoi-tham-gia-bao-
hiem-xe-may-bat-buoc-102220729152056001.htm 

 

7. Liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại 
ngữ của nước ngoài 
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT quy 
định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước 
ngoài, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/9/2022. 

 

Theo Thông tư, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài là văn bản 
xác nhận kết quả thi năng lực ngoại ngữ do cơ quan, tổ chức, cơ sở đánh 
giá năng lực ngoại ngữ của nước ngoài cấp cho người dự thi. Chứng chỉ 



năng lực ngoại ngữ của nước ngoài không phải là chứng chỉ của hệ thống 
giáo dục quốc dân. 

Liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài là 
việc hợp tác giữa cơ sở giáo dục, đào tạo hoặc tổ chức được thành lập và 
hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam (gọi là Cơ sở tổ 
chức thi của Việt Nam) với cơ quan, tổ chức, cơ sở đánh giá năng lực ngoại 
ngữ được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài (gọi là Cơ sở 
đánh giá năng lực ngoại ngữ của nước ngoài) thông qua văn bản thỏa thuận 
hoặc hợp đồng liên kết để thực hiện một trong những việc: đăng ký dự thi, 
sử dụng địa điểm, tổ chức thi, đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng 
chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam. 

Bảo đảm chất lượng trong liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực 
ngoại ngữ của nước ngoài 

Thông tư nêu rõ, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài hợp pháp 
và có giá trị sử dụng phổ biến trên thế giới khi được cơ quan có thẩm quyền 
của nước sử dụng ngôn ngữ được thi cấp chứng chỉ là ngôn ngữ chính thức 
công nhận hoặc để xét duyệt hồ sơ nhập cư, nhập quốc tịch, cấp thị thực 
nhập cảnh cho công dân các nước có nhu cầu định cư, làm việc, nghiên 
cứu, học tập tại thời điểm phê duyệt liên kết tổ chức thi. 

Cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ của nước ngoài phải cung cấp thông tin 
về các yếu tố bảo đảm chất lượng sau:  

Đề thi bảo đảm độ tin cậy, tính chính xác, khách quan, minh bạch, công bằng 
trong đánh giá năng lực ngoại ngữ của thí sinh; không vi phạm pháp luật, 
thuần phong, mỹ tục, văn hóa của Việt Nam; đề thi mẫu được công bố để 
thí sinh tiếp cận dễ dàng, đầy đủ. 

Bảng quy đổi kết quả thi với Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) được 
cơ quan quy định công nhận; 

Kết quả thi được công bố kịp thời, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ được cấp 
đúng thời gian quy định, thủ tục cấp thêm chứng chỉ và việc tra cứu kết quả 
thi thuận lợi đối với thí sinh; kết quả thi được lưu trên hệ thống dữ liệu để 
phục vụ việc xác thực kết quả của bài thi trong thời hạn kết quả thi còn hiệu 
lực; quy trình tiếp nhận, giải quyết khiếu nại về kết quả thi rõ ràng, thuận lợi 
cho thí sinh; có biện pháp hiệu quả để bảo mật thông tin nhận dạng cá nhân. 

Cơ sở tổ chức thi của Việt Nam phải cung cấp thông tin về các yếu tố bảo đảm 
chất lượng sau: Chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng hoặc kiểm tra, đánh 
giá năng lực ngoại ngữ của đơn vị; Trang thông tin điện tử chính thức, hợp 
pháp cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng cho thí sinh đăng ký dự thi và phục vụ 
công tác tổ chức thi, xác thực kết quả thi; cán bộ quản lý của đơn vị có trình độ 
cử nhân trở lên thuộc các ngành ngôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoài 
thuộc ít nhất 01 ngôn ngữ mà đơn vị có liên kết tổ chức thi… 



Trách nhiệm của cơ quan quản lý 

Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm: Tiếp nhận 
hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại 
ngữ của nước ngoài; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định 
hồ sơ, trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đề án liên kết tổ 
chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài theo quy định 
của Chính phủ về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 
và quy định tại Thông tư này. 

Đồng thời công bố công khai và cập nhật trên cổng thông tin điện tử của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo danh sách các đơn vị được phê duyệt liên kết tổ chức 
thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, các đơn vị vi phạm, 
các đơn vị bị đình chỉ liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ 
của nước ngoài; 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 10/9/2022. 

Nguồn: https://baochinhphu.vn/lien-ket-to-chuc-thi-cap-chung-chi-nang-luc-
ngoai-ngu-cua-nuoc-ngoai-102220728154155011.htm 

 

8. Phát hiện nhóm đối tượng chuyên làm giả giấy phép 
lái xe và nhiều giấy tờ 
Công an phát hiện và bắt hai đối tượng chuyên làm giả giấy phép lái xe 
và nhiều giấy tờ các loại tại Đắk Lắk. 

 

Hai đối tượng tại cơ quan công an. 



Ngày 31/7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công 
nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an 
huyện Ea H’leo triệt phá thành công một nhóm đối tượng chuyên sản xuất 
các loại giấy tờ giả như: Giấy phép lái xe (GPLX), bằng cấp, chứng chỉ, Căn 
cước công dân,... 

Trước đó, qua công tác điều tra, phòng An ninh mạng và phòng chống tội 
phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi làm 
giả, mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức trên địa bàn huyện Ea H’leo. 

Sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định được 
2 đối tượng chuyên làm giả, mua bán các loại giấy tờ của cơ quan tổ chức 
gồm: Đỗ Trung Kiên (26 tuổi, trú tại thị trấn Ea Đrăng) và Nguyễn Thành 
Long (22 tuổi, trú tại xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo). 

Ngay lập tức, lực lượng công an bắt và khám xét nơi ở của 2 đối tượng trên. 
Tại cơ quan Công an, Kiên khai nhận, năm 2021 sau khi ra tù đã lên mạng 
xem và thấy việc làm giả giấy tờ đem lại lợi nhuận cao nên đã đặt mua máy 
móc, thiết bị rồi cùng Long làm. 

Bước đầu Công an đã làm rõ, các loại giấy tờ mà 2 đối tượng làm giả chủ 
yếu là các loại bằng cấp, chứng chỉ, GPLX, CCCD, CMND… 

Theo cơ quan công an, đây là đường dây làm giả các loại giấy tờ đầu tiên 
được phát hiện tại tỉnh Đắk Lắk. 

Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ 3 máy tính, 2 máy 
in màu, 1 máy ép nhựa dẻo, gần 300 thẻ nhựa có in chữ giấy phép lái xe, 
cùng rất nhiều loại giấy tờ, tài liệu có liên quan. 

Vụ việc đang được Công an huyện Ea H’leo tiếp tục điều tra, xử lý 2 đối 
tượng trên về hành vi “làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ 
chức". 

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/phat-hien-nhom-doi-tuong-chuyen-
lam-gia-giay-phep-lai-xe-va-nhieu-giay-to-d561109.html 

 

9. Quy định mới về thủ tục nhập khẩu xe ôtô, xe gắn 
máy 
Ngày 27/7/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ký ban hành 
Thông tư số 45/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông 
tư số 143/2015/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục 
hải quan và quản lý xe ôtô, xe gắn máy của các đối tượng được phép 
nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại. 



 

Theo đó, Thông tư 45/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2, khoản 
3 Điều 3 (Thông tư số 143/2015/TT-BTC) về điều kiện xe ôtô, xe gắn máy 
nhập khẩu, tạm nhập khẩu; sửa đổi, bổ sung Điều 5 về thủ tục nhập khẩu, 
tạm nhập khẩu xe ôtô, xe gắn máy.  

Quy định cụ thể về hồ sơ nhập khẩu, tạm nhập khẩu, trình tự thủ tục nhập 
khẩu, tạm nhập khẩu; sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 7 về hồ sơ, thủ 
tục tái xuất khẩu xe ô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế; sửa đổi, 
bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 8 về điều kiện, hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng, 
cho, tặng xe ôtô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế 

Về tổ chức thực hiện, Thông tư Thông tư 45/2022/TT-BTC quy định Tổng 
cục Hải quan thực hiện kiểm soát, quản lý các thông tin liên quan đối với 
việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ôtô, xe gắn máy của các đối tượng được 
phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại. 

Cục hải quan tỉnh, TP nơi thực hiện thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu, tái 
xuất xe ôtô, xe gắn máy có trách nhiệm chỉ đạo các chi cục hải quan thực 
hiện thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu, tái xuất xe ôtô, xe gắn máy theo quy 
định tại thông tư này.  

Sau khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu xe ôtô, xe gắn máy (đối với trường 
hợp nhập khẩu theo hình thức quà biếu, quà tặng), chi cục hải quan nơi thực 
hiện thủ tục nhập khẩu cung cấp thông tin: số, ngày tờ khai nhập khẩu đã 
thông quan; tên, mã số thuế tổ chức, cá nhân nhập khẩu xe cho cục thuế 
tỉnh, TP nơi quản lý thuế của tổ chức, cá nhân này để thực hiện quản lý thuế 
và thu thuế theo quy định. 

Thông tư 45/2022/TT-BTC bãi bỏ Điều 4 Thông tư số 143/2015/TT-BTC của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ôtô, xe gắn 



máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm 
mục đích thương mại.  

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2022. 

Nguồn: https://thuenhanuoc.vn/tapchi/chuyen-muc/tai-chinh-tien-te/quy-
dinh-moi-ve-thu-tuc-nhap-khau-xe-oto-xe-gan-may 

 

10. Tin sáng 31-7: Bộ Tài chính 'siết' quản lý xe biếu, 
tặng; Vướng thủ tục thanh toán bảo hiểm y tế 
Bộ Tài chính "siết" quản lý xe nhập khẩu không nhằm mục đích thương 
mại, trong đó có xe biếu, tặng; Các bệnh viện gặp vướng trong thanh 
toán bảo hiểm y tế; Đang có dịch chồng dịch: COVID-19, cúm A, sốt xuất 
huyết... là các tin đáng chú ý. 

 

Những xe hạng sang như Lexus LX570, Toyota Highlander... được nhập 
về theo diện quà biếu tặng, tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) từ tháng 6-2016 - 

Ảnh: CTV 

Bộ Tài chính "siết" quản lý xe biếu, tặng 

Trong quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ôtô, xe gắn máy được phép 
nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại (bao gồm xe 
biếu, tặng) vừa được Bộ Tài chính ban hành đã có thêm nhiều quy định mới, 
"siết" chặt hơn việc quản lý xe biếu tặng, cụ thể: 

Trong thời hạn 8 giờ làm việc kể từ thời điểm hoàn thành kiểm tra thực tế hàng 
hóa nhập khẩu, nếu có đủ cơ sở xác định trị giá do người khai hải quan kê 
khai là chưa phù hợp với hàng hóa thực tế, cơ quan hải quan phải xác định trị 
giá hải quan cho hàng hóa nhập khẩu theo đúng quy định, ban hành thông 
báo trị giá hải quan. 



Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo trị giá hải quan, 
nếu người khai hải quan không thực hiện khai bổ sung theo thông báo trị giá 
hải quan, cơ quan hải quan có quyết định ấn định thuế theo quy định của Luật 
quản lý thuế, xử lý vi phạm (nếu có). 

Trường hợp nộp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường không đúng thời hạn quy định, cơ quan hải quan tiến hành lập biên 
bản vi phạm, trừ trường hợp có lý do khách quan được cơ quan chuyên ngành 
xác nhận... 

Qua điều tra gần đây của báo chí cho thấy có tình trạng trục lợi từ các "siêu 
xe" được biếu, tặng, riêng năm 2021 có gần 800 siêu xe nhập về diện quà 
biếu. 

Cúm A gia tăng, dịch chồng dịch 

Trong công văn Bộ Y tế vừa gửi các tỉnh, thành phố, Thứ trưởng Bộ Y tế 
Nguyễn Thị Liên Hương cho biết hằng năm Việt Nam vẫn ghi nhận từ 600.000 
- 1 triệu ca cúm mùa. Số mắc ghi nhận quanh năm và có xu hướng gia tăng 
vào thời điểm chuyển mùa hè - thu, đông - xuân. 

Tuy nhiên năm nay số ca cúm gia tăng ngay trong dịp hè, dịch chồng dịch 
(vừa có dịch cúm A, sốt xuất huyết, COVID-19). Hiện tại Hà Nội và nhiều địa 
phương, số mắc cúm A ghi nhận ở mức cao. Trong tháng 6 số ca mắc cúm ở 
Hà Nội tăng 60% so với tháng trước đó. Tổng cộng từ đầu năm đến nửa đầu 
tháng 7, Hà Nội ghi nhận hơn 2.600 ca cúm. 

Bộ Y tế yêu cầu các sở y tế chỉ đạo các đơn vị tăng cường giám sát phát hiện 
sớm các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch cúm mùa, COVID-19 và các bệnh 
lây qua đường hô hấp khác, triển khai xử lý các ổ dịch, hạn chế lây lan diện 
rộng, đẩy mạnh giám sát viêm phổi nặng do virus, các chùm ca bệnh cúm tại 
cộng đồng, lấy mẫu ca bất thường để xác định tác nhân gây bệnh. 

Bệnh viện than "vướng" trong thanh toán bảo hiểm y tế, hàng ngàn hồ 
sơ tồn 

Trong 2 ngày 29 và 30-7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có cuộc làm việc với 
Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), tỉnh Đồng Nai, Bệnh viện Truyền máu - huyết 
học, Bệnh viện Nhi đồng TP và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tháo gỡ 
vướng mắc chi trả bảo hiểm. 

Tại cuộc làm việc với Bệnh viện Bạch Mai, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết 
hiện còn 10.000 hồ sơ còn tồn, trong đó có 34 hồ sơ bệnh viện chưa cung cấp 
hồ sơ bệnh án nên chưa thanh toán được. 

Chi phí khám chữa bệnh những năm trước đây có 26 tỉ đồng, bệnh viện đã 
chi cho bệnh nhân, nhưng bệnh viện chưa được bảo hiểm trả. 



Theo ông Lê Hùng Sơn - phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 2 bên 
tiếp tục nghiên cứu và vận dụng linh hoạt để tháo gỡ, đảm bảo quyền lợi người 
tham gia bảo hiểm y tế, các khoản chưa thanh toán được cần "bóc tách", 
khoản nào trả bệnh viện được sẽ trả ngay. 

Tuy nhiên, ông Sơn cũng nhấn mạnh thời gian qua bảo hiểm đã tích cực tháo 
gỡ vướng mắc trong chi trả cho bệnh viện, nhưng có những vướng mắc vượt 
thẩm quyền nên chưa tháo gỡ được. 

Xem xét tiêm chủng COVID-19 cho trẻ 6 tháng đến dưới 5 tuổi 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quốc gia đã giao Bộ Y tế nghiên 
cứu xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin năm 2023 và kế hoạch tiêm cho trẻ em 
từ 6 tháng tuổi đến dưới 5 tuổi. 

 

Tiêm vắc xin mũi nhắc lại cho người dân tại Hà Nội - Ảnh: DƯƠNG LIỄU 

Hiện Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia đã nghiên cứu kinh nghiệm 
quốc tế, tiến tới có thể lấy ý kiến người dân trước khi xây dựng kế hoạch tiêm 
chủng cho nhóm tuổi này. 

Theo thông tin của Tuổi Trẻ Online, mới có rất ít quốc gia triển khai tiêm chủng 
cho nhóm dưới 5 tuổi. 

Tại Việt Nam, chiến dịch tiêm chủng COVID-19 đã bắt đầu từ tháng 3-2021, 
đến nay đã tiêm trên 245,3 triệu mũi, trong đó nhóm 5 đến dưới 12 tuổi có tiến 
độ tiêm chậm nhất (hiện mới đạt 69% cho mũi 1 và 37% cho mũi 2). 

Tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và vi phạm pháp luật về đất đai còn diễn 
biến phức tạp 



Đây là vấn đề được nêu trong dự thảo tờ trình Luật đất đai sửa đổi vừa được 
công bố. Đây là bộ luật quan trọng, việc đệ trình dự thảo luật đã bị chậm hơn 
nhiều so với dự kiến. 

Theo dự thảo tờ trình, sau hơn 8 năm tổ chức thi hành Luật đất đai năm 2013, 
công tác quản lý đất đai đã đạt kết quả: tạo hành lang pháp lý khai thác và sử 
dụng đất đai, khai thác nguồn lực đất đai cho việc phát triển kinh tế - xã hội, 
đặc biệt là việc phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà 
ở đô thị; tạo điều kiện cho đất đai tham gia vào thị trường bất động sản... 

 

Nhiều công ty môi giới giới thiệu mua bán đất đai. Thị trường bất động sản 
đã bùng nổ trong những năm qua và vẫn cần được quản lý tốt hơn, hiệu quả 

- Ảnh: TỰ TRUNG 

Tuy nhiên chính sách tài chính trong lĩnh vực đất đai hiện hành được đánh giá 
chưa khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; chưa hạn chế được tình 
trạng lãng phí và vi phạm pháp luật về đất đai. 

Thông tin đầu vào để áp dụng các phương pháp định giá đất còn bất cập; việc 
định giá đất cụ thể ở một số nơi chưa kịp thời. Thực hiện thủ tục hành chính 
theo quy định của pháp luật đất đai trong giao dịch đất đai còn hạn chế, bất 
cập. Công tác đăng ký đất đai, đặc biệt là đăng ký biến động đất đai chưa thực 
hiện nghiêm; vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, 
doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, vi phạm pháp luật về đất đai còn xảy ra nhưng chưa được ngăn 
chặn, xử lý kịp thời. Tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và vi phạm pháp luật về đất 
đai còn diễn biến phức tạp; tỉ lệ đơn thư khiếu nại vẫn chiếm tỉ lệ cao (trên 
60%) trong tổng số đơn thư gửi đến các cơ quan nhà nước, nhiều vụ việc kéo 



dài, khó giải quyết dứt điểm; số vụ án liên quan đất đai chiếm trên 70% số vụ 
án được xét xử hằng năm. 

Nguồn: https://tuoitre.vn/tin-sang-31-7-bo-tai-chinh-siet-quan-ly-xe-bieu-
tang-vuong-thu-tuc-thanh-toan-bao-hiem-y-te-20220731001500099.htm 

 

11. Ảnh Căn cước công dân xấu, người dân có thể đi 
làm lại 
Căn cước công dân là giấy tờ quan trọng mà người dân phải sử dụng 
trong các giao dịch, thủ tục... Vì vậy, ảnh trên Căn cước công dân luôn 
được người dân quan tâm.  

Cụ thể, Điều 23 Luật Căn cước công dân 2014 quy định về các trường hợp 
đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau: 

1. Thẻ Căn cước công dân được đổi trong các trường hợp sau đây: 

a) Các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 21 của Luật này; 

b) Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được; 

c) Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; 

đ) Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân; 

e) Khi công dân có yêu cầu. 

2. Thẻ Căn cước công dân được cấp lại trong các trường hợp sau đây: 

d) Xác định lại giới tính, quê quán; 

a) Bị mất thẻ Căn cước công dân; 

b) Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt 
Nam. 

Theo quy định trên, chỉ cần người dân có yêu cầu thì cơ quan Công an có 
thẩm quyền sẽ tiếp nhận thông tin để làm thủ tục cấp Căn cước công dân. 

Do đó, nếu cảm thấy ảnh Căn cước công dân xấu hay chưa được ưng ý, 
người dùng có thể yêu cầu làm cấp đổi thẻ mới. 

Tuy nhiên, người đổi thẻ cần cân nhắc kỹ bởi việc làm lại thẻ Căn cước có 
thể mất nhiều thời gian chờ đợi. Nếu không có Căn cước thì các giao dịch, 
thủ tục hành chính rất khó thực hiện. 

Bên cạnh đó, ảnh trên thẻ Căn cước được chụp một cách chân thực nhằm 
mục đích nhận diện, xác minh nhân thân nên nếu không có thay đổi đặc biệt 
trên gương mặt thì cũng không cần thiết phải đổi thẻ. 

Nguồn: https://laodong.vn/ban-doc/anh-can-cuoc-cong-dan-xau-nguoi-dan-
co-the-di-lam-lai-1075251.ldo 



12. Làm cho dân nắm, dân làm CCCD và tham gia Cổng 
dịch vụ công quốc gia 
Ngày 29-7, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đánh giá tình 
hình, kết quả thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD) và 
Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu 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" (gọi tắt là Đề án 06). Hội nghị 
được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Công an 
TP đến 7 quận, huyện trên địa bàn TP do Đại tá Phan Văn Dũng- 
Phó Giám đốc Công an TP chủ trì. 

 

Đại tá Phan Văn Dũng chủ trì hội nghị. 

Theo báo cáo của đại diện Phòng Cảnh sát Quản ký hành chính về 
trật tự xã hội (QLHC về TTXH) , thực hiện 2 dự án quốc gia về dân 
cư và Đề án 06, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và đạt những kết quả 
nhất định. Đối với dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thực 
hiện thu thập, cập nhật thông tin công dân vào hệ thống, tiếp tục làm 
giàu dữ liệu, thực hiện công tác đăng ký cư trú trên môi trường điện 
tử góp phần cải cách hành chính tạo thuận lợi cho công dân. 

Tuy nhiên qua thực tế, dù Công an các địa phương đã có nhiều nỗ 
lực trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện đăng 
ký giải quyết hồ sơ qua Cổng dịch vụ công nhưng số lượng còn rất 
thấp. Một số đơn vị chưa tiếp nhận giải quyết hồ sơ nào. Theo thống 
kê, từ ngày 1-7 đến 21-7, Công an các quận Liên Chiểu, Ngũ Hành 



Sơn, Hòa Vang chưa có hồ sơ; CAQ Cẩm Lệ có 2 hồ sơ thường trú 
nộp qua Cổng dịch vụ công. 

Thời gian qua, Công an TP tổ chức thu nhận CCCD tại nhà cho các 
trường hợp già yếu, ốm đau bệnh tật… tạo được ấn tượng tốt đẹp 
trong lòng nhân dân. Tuy nhiên cũng qua thống kê, số lượng công 
dân chưa làm hồ sơ đề nghị cấp CCCD vẫn còn rất nhiều nhưng số 
lượng thu nhận được rất hạn chế. Dù Công an và các cấp ban ngành 
đã sử dụng rất nhiều biện pháp, đa dạng hóa cách thức tuyên truyền, 
đến tận nhà vận động người dân làm CCCD nhưng kết quả rất hạn 
chế. Đơn cử như quận Hải Châu còn hơn 25.600 trường hợp chưa 
được cấp, quận Thanh Khê còn hơn 22.800 trường hợp, quận Sơn 
Trà là hơn 20.300 trường hợp. 

Trong thực hiện Đề án 06, Công an TP với vai trò là Cơ quan Thường 
trực Ban chỉ đạo cấp thành phố đã kịp thời làm tốt công tác tham 
mưu, thành lập Ban chỉ đạo triển khai, ban hành Quy chế hoạt động, 
thành lập Tổ Công tác triển khai Đề án cấp huyện, cấp xã, tổ dân 
phố, thôn… Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn tồn tại, 
hạn chế, đặc biệt là trong công tác phối hợp với các sở, ban, nganh, 
UBND quận, huyện. Nhiều đơn vị còn nhận thức việc tham mưu triển 
khai Đề án 06 thuộc trách nhiệm của lực lượng Công an. 

 

Đến tận nhà làm căn cước công dân cho người già yếu, đi lại khó khăn. 

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Phan Văn Dũng động viên lực lượng 
Cảnh sát QLHC về TTXH toàn thành phố tiếp tục nỗ lực, tập trung 



triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến 2 dự án và 
Đề án 06. Phó Giám đốc Công an TP cũng nêu bật những kết quả 
đạt được thời gian qua là cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu làm sạch 
dữ liệu thông tin công dân đợt 2, số lượng hồ sơ đăng ký cư trú quá 
hạn giảm, tập trung thu nhận hồ sơ đề nghị cấp CCCD cho học sinh 
sinh năm 2004, 2007 phục vụ thi tốt nghiệp THCS, THPT quốc gia, 
việc trả thẻ CCCD đạt tỷ lệ cao và tổ chức tuyên truyền, phổ biến 
nội dung, tiện ích của Đề án 06 trong giải quyết TTHC bằng nhiều 
hình thức phong phú… 

Thời gian tới, Đại tá Phan Văn Dũng đề nghị Công an các đơn vị, 
địa phương tiếp tục duy trì tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả 
trong việc triển khai thực hiện 2 dự án và Đề án 06, nhất là tiếp tục 
triển khai đồng bộ các giải pháp "làm sạch" đảm bảo dữ liệu dân cư 
từng địa bàn phường, xã "đúng, đủ, sạch, sống"; tiếp nhận, giải 
quyết đúng thời hạn đối với số hồ sơ đăng ký cư trú trên hệ thống 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cổng dịch vụ công quốc gia; 
phấn đấu đến ngày 30-8-2022 hoàn thành việc thu nhận hồ sơ đề 
nghị cấp CCCD có gắn chíp cho 100% số nhân khẩu thường trú đủ 
điều kiện cấp CCCD trên địa bàn thành phố. "Tăng cường tuyên 
truyền đậm nét về tiện ích của thẻ CCCD, tài khoản định danh điện 
tử, việc tổ chức nhận hồ sơ đề nghị cấp CCCD và quy trình thực 
hiện các dịch vụ công thiết yếu của ngành Công an trên Cổng dịch 
vụ công quốc gia để nhân dân nắm, thực hiện", Đại tá Phan Văn 
Dũng nhấn mạnh. 

Nguồn: https://cadn.com.vn/lam-cho-dan-nam-dan-lam-cccd-va-tham-gia-
cong-dich-vu-cong-quoc-gia-post264580.html 

 

13. Tập trung thúc đẩy sử dụng các nền tảng số trên 
địa bàn tỉnh năm 2022 
Ngày 28/7, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1970/UBND-KGVX yêu cầu 
tập trung thúc đẩy sử dụng các nền tảng số trên địa bàn tỉnh năm 2022. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tập trung cung cấp 25 nền tảng số gồm: 15 nền 
tảng số phục vụ chính quyền, 4 nền tảng số phục vụ doanh nghiệp, 6 nền 
tảng số phục vụ người dân. 

Trong đó, 15 nền tảng số phục vụ chính quyền gồm: Điện toán đám mây; 
tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP), Trung tâm giám sát điều hành thông minh 
(IOC); Trung tâm giám sát điều hành an toàn thông tin mạng (SOC); hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính; bản đồ số; trợ lý ảo; họp trực tuyến 
thế hệ mới; nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCs); khảo sát, thu thập 



ý kiến người dân; cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cơ sở dữ liệu về đất 
đai; cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp; cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo 
hiểm xã hội; hóa đơn điện tử. 

4 nền tảng số phục vụ doanh nghiệp gồm: Quản trị doanh nghiệp; kế toán 
dịch vụ; an toàn, an ninh mạng; quản lý đào tạo nhân sự trực tuyến. 

6 nền tảng số phục vụ người dân gồm: Sàn thương mại điện tử Voso.vn; 
sàn thương mại điện tử Postmart.vn; xem truyền hình trực tuyến chính thức 
VTVGo; ứng dụng Bình Phước Today; Cổng Dịch vụ công Bình Phước; 
Cổng dịch vụ Công quốc gia. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh tập trung triển khai, sử dụng các 
nền tảng phục vụ chính quyền số theo danh mục các nền tảng số tập trung 
sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2022. Đồng thời, chủ động triển khai sử dụng 
các nền tảng số quốc gia do bộ, ngành chủ quản phát triển. Ưu tiên bố trí, 
phân bổ đủ nguồn nhân lực để triển khai, sử dụng các nền tảng số dùng 
chung của tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và các 
bộ, ngành liên quan trong quá trình triển khai. Tuyên truyền, định hướng các 
doanh nghiệp thuộc ngành quản lý tăng cường sử dụng các nền tảng số tập 
trung sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2022, các nền tảng chuyển đổi số thuộc 
chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số tại địa chỉ: 
https://smedx.mic.gov.vn. 

Sở Thông tin và Truyền thông định kỳ hằng tháng thực hiện đo lường, đánh 
giá mức độ sử dụng các nền tảng số đã được lựa chọn. Chủ trì, phối hợp với 
các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, 
công chức, viên chức của tỉnh về chuyển đổi số; phát triển chính quyền số, 
kinh tế số và xã hội số. Cùng với đó, chủ trì phối hợp với các doanh nghiệp 
nòng cốt, cơ quan chủ quản các nền tảng số quốc gia, các cơ quan đầu mối 
của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở ngành, 
địa phương triển khai, sử dụng các nền tảng số dùng chung của tỉnh. Tiếp tục 
theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập, tổ chức đào tạo tập huấn các nền tảng 
số đã được lựa chọn cho Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai, sử dụng các nền tảng 
phục vụ chính quyền số theo danh mục các nền tảng số tập trung sử dụng trên 
địa bàn tỉnh năm 2022. Chỉ đạo, đôn đốc Tổ công nghệ số cộng đồng tuyên 
truyền, hướng dẫn người dân tham gia sử dụng các nền tảng xã hội số; tổ chức 
bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng về các chủ trương, chính 
sách, pháp luật về chuyển đổi số; chuyển giao hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền 
tảng số, công nghệ số, kỹ năng số để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng 
các nền tảng số và khi tham gia các hoạt động trên môi trường số./. 

Nguồn: https://binhphuoc.gov.vn/vi/news/tin-tuc-su-kien-421/tap-trung-thuc-
day-su-dung-cac-nen-tang-so-tren-dia-ban-tinh-nam-2022-29246.html 



14. Văn hóa công sở và xây dựng nền hành chính 
chuyên nghiệp 

LCĐT - Ngày 10/10/2019, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 
312/KH-UBND về triển khai phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, 
viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai giai đoạn 2019 - 2025. Nội dung của phong trào thi đua chú trọng 
đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức cần, kiệm, liêm, chính, phục vụ nhân dân. Sau 
3 năm thực hiện phong trào đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ 
trong tổ chức triển khai thực hiện văn hóa công vụ, xây dựng nền 
hành chính chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

Phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai vừa đón nhận Cờ thi đua của 
UBND tỉnh nhờ thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Cán 
bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Triển khai 
phong trào, cấp ủy, chính quyền phường đã ban hành các văn bản chỉ đạo 
nâng cao văn hóa công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chỉ 
đạo bổ sung nội quy, quy chế làm việc và bộ quy tắc ứng xử của UBND 
phường. Các ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh và triển khai 
đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết thủ tục hành chính. Việc 
tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo đúng 
trình tự thời gian quy định. 



Phường Xuân Tăng cũng đã triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức như: trực tiếp, trực 
tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Phường Xuân Tăng cũng tích 
cực thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, 4; kết quả có 100% hồ sơ giải quyết thủ tục 
hành chính được trả kết quả trước và đúng hạn. Riêng việc trả kết quả đến 
tận tay người dân theo địa chỉ mà công dân yêu cầu qua dịch vụ bưu chính 
công ích hiện đạt trên 35% (trước năm 2020 chưa thực hiện). Phường 
Xuân Tăng cũng nghiên cứu, vận dụng điểm mạnh của mạng xã hội zalo 
để thiết lập nhóm dịch vụ công trực tuyến để góp phần hỗ trợ người dân 
nộp hồ sơ, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính. 

 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức luôn có thái độ ứng 
xử văn minh, nhã nhặn, khiêm tốn trong qyan hệ với đồng nghiệp và giao 
dịch với người dân. Xây dựng và giữ gìn cơ quan văn minh, hiện đại, xanh, 
sạch, đẹp, phường Xuân Tăng đã triển khai chỉnh trang, trang trí trụ sở cơ 
quan bằng hệ thống đèn Led; thay thế, trồng mới 58 cây xanh tại xung 
quanh phường và duy trì hường xuyên duy trì tổng vệ sinh môi trường 
hàng tuần, hàng tháng. 



 

Tỉnh Lào Cai quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, 
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao tinh thần, thái độ 

làm việc của cán bộ, công chức, viên chức phục vụ Nhân dân 

Triển khai phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực 
hiện văn hóa công sở”, các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh có các 
hình thức tuyên truyền phù hợp, đa dạng hóa các nội dung tuyên truyền 
bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động với phương châm “chân thực, 
ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện”, hướng tinh thần thi đua vào cụ thể, thiết 
thực và thực hiện mỗi ngày. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đăng ký 
nội dung phong trào thi đua với những tiêu chí cụ thể. Trong đó, tập thể 
đăng ký “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, 
đẹp”; cán bộ, công chức, viên chức đăng ký "Thi đua thực hiện kỷ cương, 
trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”. 

Căn cứ nội dung đã đăng ký, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung 
thực hiện cải cách hành chính theo hướng công khai - minh bạch - đơn 
giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết tại đơn vị. Hiện nay, tại tỉnh có 
tổng số 1.950 thủ tục hành chính 3 cấp; 100% thủ tục hành chính công bố 
đã được cập nhật công khai; 100% quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục 
hành chính được đăng trên Cổng dịch vụ công của tỉnh để các cơ quan, 
đơn vị ở cả 3 cấp công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thực hiện thủ 
tục hành chính trên môi trường điện tử. Nhờ đó, các cá nhân, tổ chức có 
thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến dễ dàng, thuận lợi cho việc giám sát, 
theo dõi và đánh giá. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, 100% 
các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn 
vị, địa phương trên địa bàn tỉnh được tiếp nhận, trả kết quả tại “bộ phận 



một cửa”. Tỉnh đã phê duyệt 828 thủ tục hành chính cắt giảm ít nhất 30% 
thời gian giải quyết so với quy định của Trung ương. 

 

Lào Cai đang hướng tới xây dựng nền hành chính công hiệu quả, minh 
bạch, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, xây dựng nền hành 
chính phục vụ. Hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã dử dụng hệ thống 
phần mềm quản lý văn bản, công tác điều hành hành chính nội bộ đã giảm 
thiểu tối đa tỷ lệ văn bản giấy trong quản lý, điều hành. Các văn bản chỉ 
đạo, điều hành đều được gửi nhận điện tử trong tỉnh, huyện và liên thông, 
tỷ lệ văn bản điện tử trao đổi nội bộ đạt trên 90%. Trong những năm gần 
đây, tỉnh đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong họp giao ban, 
hội nghị, thực hiện các nhiệm vụ trực tuyến đảm bảo công tác quản lý, chỉ 
đạo, điều hành được bình thường, thông suốt. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tích cực thực hiện xây dựng, 
chỉnh trang, nâng cấp nơi làm việc, từng bước hiện đại hóa công sở, tạo 
cảnh quan, môi trường thân thiện. Việc trang bị phương tiện làm việc ở 
hầu hết các cơ quan, đơn vị cơ bản đã đáp ứng yêu cầu làm việc tối thiểu 
cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Các cơ quan, đơn vị 
bố trí phòng làm việc khoa học, hợp lý, gọn gàng, ngăn nắp, có sơ đồ làm 
việc. 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện bài trí công sở theo 
đúng quy định trong Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính 
nhà nước, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, an toàn. Việc triển khai 
phong trào thi đua cũng góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ tinh thần, thái 
độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống, trang phục 
phù hợp với công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 



 

Việc thí điểm chuyển bộ phận "một cửa" sang trụ sở bưu điện bước đầu 
tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong thực hiện cải 

cách hành chính 

Kết quả từ việc triển khai phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức 
thi đua thực hiện văn hóa công sở” đã có nhiều tác động tích cực trong 
xây dựng, hình thành văn hóa công sở, thúc đẩy sự phát triển của nền 
hành chính công vụ. Qua đó, khẳng định quyết tâm của tỉnh trong xây dựng 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng hoàn thiện về phẩm chất 
chính trị, có tác phong chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu và nhiệm 
vụ thời kỳ mới. 

Nguồn: https://baolaocai.vn/bai-viet/358992-van-hoa-cong-so-va-xay-dung-
nen-hanh-chinh-chuyen-nghiep 

 

15. UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Đoàn giám sát 
Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
Ngày 27/7, UBND tỉnh làm việc với Đoàn giám sát Hội đồng quản lý Bảo 
hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về công tác giám sát, kiểm tra tại BHXH 
tỉnh. Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam 
Nguyễn Duy Thăng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam; Phó Tổng 
Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu; lãnh đạo các sở ngành liên 
quan tham dự buổi làm việc. 

Đoàn giám sát của Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam đã nghe báo cáo tình 
hình phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); 
công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; công 



tác cải cách thủ tục hành chính; giải quyết chi trả các chế độ BXHX, BHYT, 
BHTN; tình hình quản lý, sử dụng quỹ BHYT trên địa bàn tỉnh… 

 

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, thực hiện Nghị quyết số 28, Hội nghị lần thứ 
7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH 
(Nghị quyết 28), tính đến ngày 30/6/2022, trên địa bàn tỉnh tổng số người 
tham gia BHXH là 70.476 người, đạt 82,4% so với kế hoạch và chiếm 
23,69% so với lực lượng lao động; số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) 
là 617.238 người, đạt 98,4% so với kế hoạch và đạt tỉ lệ bao phủ BHYT 
94,2% dân số; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 46.462 
người, đạt 93% kế hoạch. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 773,9 tỷ đồng, 
tăng 25 tỷ đồng (3,3%) so với cùng kỳ năm 2021, đạt 46,8% so với kế hoạch. 
Việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia và thụ 
hưởng đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. 

6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh có khoảng 414 nghìn lượt người khám 
chữa bệnh BHYT, với chi phí 218 tỉ đồng. Công tác cải cách hành chính thực 
hiện nhanh gọn, đảm bảo thời gian. Đến nay, tại Quảng Trị 100% đơn vị sử 
dụng lao động đăng ký và thực hiện giao dịch điện tử trong việc thu BHXH 
và giải quyết các chế độ BHXH, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, mang 
lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, tốc độ phát triển đối tượng tham gia BHXH, 
BHYT, BHTN chưa tương xứng với lực lượng lao động trên địa bàn, khó 
đáp ứng mục tiêu đến năm 2025 số người tham gia BHXH đạt 45% lực 
lượng lao động theo Nghị quyết 28. 

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam đã trao đổi 
làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng 
tham gia BHXH, BHYT, BHTN; quản lý quỹ khám chữa bệnh BHYT; đấu thầu 
thuốc và vật tư y tế; việc thực hiện tự chủ của các bệnh viện...  



 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cho rằng, thực hiện các chỉ tiêu, chính 
sách theo Nghị quyết 28 về cải cách chính sách BHXH đảm bảo để tỉnh thực 
hiện các trụ cột mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn, hướng đến BHXH bao 
phủ toàn dân. Tỉnh Quảng Trị có trên 70% dân số sống trong lĩnh vực nông 
nghiệp, lao động chủ yếu tự do, song tỉ lệ bao phủ BHYT đạt cao so với cả 
nước, là điểm sáng trong thực hiện cải cách chính sách BHXH. Tuy nhiên, 
hiện tỉnh đang hưởng trợ cấp từ ngân sách trung ương nên việc dành nguồn 
lực thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách cải cách BHXH còn gặp khó 



khăn. Vì vậy, Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh cần có sự phân loại trong thực 
hiện các chính sách, tùy theo đặc điểm của từng địa phương để có những 
chính sách phù hợp. 

Cảm ơn những đánh giá khách quan của các thành viên trong Đoàn giám 
sát của Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong 
tiếp tục nhận được sự quan tâm của Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam, 
BHXH Việt Nam trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn 
tỉnh. Đồng chí đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp với ngành 
BHXH, thực hiện các giải pháp tăng tỷ lệ người tham gia BHXH, BHXH tự 
nguyện, BHYT; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. 

Qua những nội dung được trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, 
Ủy viên Hội đồng Quản lý bảo BHXH Nguyễn Duy Thăng đề nghị tỉnh Quảng 
Trị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, có những biện pháp để khắc 
phục hạn chế, nhằm thực hiện tốt hơn các chính sách bảo hiểm trong thời 
gian tới; xây dựng nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh về chính sách cải 
cách BHXH, từ đó làm cơ sở, nguồn lực thúc đẩy phát triển đối tượng tham 
gia BHXH, BHYT, BHTN theo các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết 28 đề ra. 
Đối với những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của tỉnh, đoàn giám sát tổng 
hợp, báo cáo trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Được biết, trước đó, Đoàn giám sát Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam đã 
làm việc với BHXH tỉnh, một số doanh nghiệp sử dụng lao động lớn, doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ BHXH và một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. 

Nguồn: https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-
article/1/13848241113627/1658963954820 

 

 
 


