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1. Năm 2025 cơ bản thiết lập nền tảng tài chính số hiện 
đại 
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định 1484/QĐ-BTC 
ngày 27/7/2022 về Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030. 

 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại lễ công bố Hệ thống 
hóa đơn điện tử toàn quốc ngày 21/4/2022. Ảnh: Phạm Hậu - TTXVN 

Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính nêu rõ mục tiêu tổng quát là 
chuyển đổi số gắn với xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, 
hiện đại và hội nhập, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường khả năng 
chống chịu của nền kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài 
chính quốc gia... 

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính chủ động áp dụng các thành quả công nghệ của 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kế thừa kết quả triển khai Chính 
phủ điện tử để từng bước thực hiện chuyển đổi số ngành tài chính, cung 
cấp các dịch vụ tài chính số, tham gia tích cực vào sự phát triển Chính phủ 
số, kinh tế số, xã hội số. 

Năm 2022 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Tài chính điện tử và 
phấn đấu đến năm 2025 cơ bản thiết lập nền tảng Tài chính số hiện đại, 
công khai, minh bạch dựa trên dữ liệu lớn, dữ liệu tài chính mở. Đến năm 



2030 hình thành hệ sinh thái Tài chính số phong phú, hiện đại trên mọi lĩnh 
vực, đảm bảo tính hiệu quả và an toàn thông tin. 

Ngành tài chính đóng vai trò kiến tạo, kết nối, chia sẻ dữ liệu và các nền tảng 
số hóa, đáp ứng toàn diện nhu cầu giao dịch tài chính công, nhu cầu khai thác 
sử dụng thông tin số của Chính phủ, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, 
công chức, viên chức được đào tạo, cập nhật kỹ năng số nhằm tiếp cận kiến 
thức, kỹ năng số để cùng tham gia vào quá trình chuyển đổi số. 

Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể 
đến năm 2025; trong đó sẽ cắt giảm, tái cấu trúc, đơn giản hóa, chuẩn hóa, 
thống nhất các thủ tục hành chính; cung cấp dịch vụ mới trên nguyên tắc 
đảm bảo chất lượng dịch vụ, giảm chi phí, tăng năng suất lao động xã hội 
một cách chủ động, kịp thời đáp ứng nhu cầu của xã hội. Người dân, doanh 
nghiệp có thể sử dụng dịch vụ số theo nhu cầu cá thể hóa, theo suốt cuộc 
đời, khi cần, theo cách thuận tiện, trực tuyến hoặc trực tiếp, dễ dàng, đơn 
giản, nhanh chóng, không giấy tờ, không cần sự hiện diện nếu pháp luật 
không yêu cầu. 

Cùng với đó, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Bên 
cạnh đó, 100% dịch vụ công trực tuyến được thiết kế, thiết kế lại nhằm tối 
ưu hóa trải nghiệm người dùng, khi sử dụng được điền sẵn tối đa thông tin, 
dữ liệu mà người dùng đã cung cấp trước đó theo thỏa thuận hoặc được 
thu thập, chia sẻ phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng. 100% giao dịch trên 
Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tài chính 
được xác thực điện tử, ngoại trừ các dịch vụ yêu cầu sự hiện diện bắt buộc 
theo quy định của pháp luật. 

Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính được 
kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia, tích hợp 100% dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, 
doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 
Ngoài ra, tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực 
tuyến; các hệ thống thông tin của Bộ Tài chính có liên quan đến người dân, 
doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua 
nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp 
đã được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia không phải cung 
cấp lại. 

Đồng thời, tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải 
quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính. 100% Bộ phận 1 cửa được ứng 
dụng công nghệ thông tin để giải quyết thủ tục hành chính. 100% doanh 



nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn áp dụng quy 
định về hoá đơn điện tử. 

Bộ Tài chính cũng đẩy mạnh triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế 
một cửa ASEAN đúng kế hoạch, lộ trình triển khai theo chỉ đạo của Chính 
phủ và Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một 
cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại. Hình thành hệ thống thông tin 
ngân sách và kế toán nhà nước số với mục tiêu liên thông, kết nối, chia sẻ 
với các hệ thống khác trong và ngoài ngành tài chính theo thời gian thực, 
đổi mới về công nghệ, phục vụ nhu cầu khai thác của các đơn vị trong và 
ngoài ngành tài chính. Hình thành hệ thống giám sát thị trường chứng khoán 
Việt Nam nhằm mục tiêu thu thập, quản lý các thông tin liên quan đến đối 
tượng thuộc diện quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như các công 
ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng 
khoán… 

Bộ Tài chính hướng tới mục tiêu cung cấp dịch vụ 24/7, sẵn sàng phục vụ 
trực tuyến bất cứ khi nào người dân, doanh nghiệp cần. 100% cán bộ, công 
chức, viên chức ngành tài chính được gắn định danh số trong xử lý công 
việc theo lộ trình chung của Chính phủ về định danh, xác thực điện tử./. 

Nguồn: https://bnews.vn/nam-2025-co-ban-thiet-lap-nen-tang-tai-chinh-so-
hien-dai/253263.html 

 

2. Lái xe có tiền sử bệnh thần kinh: Xem lại việc cấp 
giấy phép lái xe 
Vừa qua nhiều vụ TNGT nghiêm trọng liên quan đến việc người điều 
khiển phương tiện có tiền sử bệnh thần kinh. Nhiều ý kiến cho rằng 
cần phải xem xét lại toàn bộ quy trình cấp giấy phép lái xe. Tuy nhiên, 
một số ý kiến lại cho rằng cần phải kiểm tra kỹ vì một số lái xe lợi dụng 
để khai báo gian dối nhằm nhẹ tội. 

Hàng loạt tai nạn nghiêm trọng 

Khoảng 16h30 ngày 30.12.2021, lái xe Nguyễn Văn Thâu điều khiển xe đầu 
kéo BKS 77C-154.14 kéo theo rơ móc 77R-006.81 của Công ty Phúc Vinh 
(trụ sở TP.Quy Nhơn), chạy trên tỉnh lộ ĐT 638, đoạn thuộc thị xã An Nhơn. 
Khi đến ngã tư thôn An Thái, xã Nhơn Phúc, chiếc xe bất ngờ tông vào nhiều 
xe máy đang lưu thông trên đường. Hậu quả đã làm 2 người chết và 13 
người bị thương nặng. Điều đáng nói ở đây là lái xe Nguyễn Văn Thâu đang 
uống thuốc điều trị bệnh tâm thần. 



Vụ TNGT ngày 28.7.2022, tại Hà Đông (Hà Nội). Ảnh: GT 

Mới đây nhất vào khoảng 20h ngày 28.7.2022, tại Hà Đông (Hà Nội), chiếc 
xe SantaFe 7 chỗ đang lưu thông theo hướng từ phố Ngô Thì Nhậm ra ngã 
tư Quang Trung bất ngờ đâm vào 2 ôtô khác và nhiều phương tiện đang 
dừng đèn đỏ. Vụ tai nạn khiến một người tử vong, một người bị gãy chân và 
4 người khác bị thương nhẹ. Kiểm tra tại trụ sở công an, lái xe gây TNGT là 
Hà Thanh Hưng không có nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể. Đồng 
thời lái xe này khai nhận có tiền sử bị bệnh động kinh nặng, mỗi khi lên cơn 
gần như trí nhớ không còn. Lái xe gây tai nạn cho biết bị bệnh từ năm 2002 
đến năm 2010 thì khỏi hẳn. Nhưng khi xảy ra tai nạn, lái xe không biết và 
cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra. 

Theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015, người điều khiển 
phương tiện giao thông phải làm chủ tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng 
cách với phương tiện phía trước. Trường hợp không tuân thủ quy định đảm 
bảo an toàn khi tham gia giao thông đường bộ, gây thiệt hại nghiêm trọng 
đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác thì có thể bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". 

Lỗ hổng khám sức khỏe 

Thời gian qua, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị 
chức năng rà soát toàn thành phố qua đó xác định có khoảng 4.000 người 
bị bệnh tâm thần. Trên cơ sở đó, phòng đã báo cáo Công an TP.Hà Nội đề 
nghị Sở GTVT không cấp giấy phép lái xe cho các trường hợp trên. Nếu 
trong trường hợp nào đã được cấp, sẽ phải tiến hành thu hồi để đảm bảo 
an toàn cho cộng đồng và chính người bị bệnh. 



Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cũng thẳng thắn 
thừa nhận có tình trạng mua bán giấy khám sức khỏe ngoài xã hội và một 
số cơ sở được thẩm quyền cho phép khám và cấp giấy chứng nhận sức 
khỏe không làm đủ nội dung. Cũng theo ông Quyền, Hiệp hội Vận tải ôtô đã 
có văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị phải siết lại công tác quản lý khám và cấp 
giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe cho lái xe theo hướng Bộ Y tế quy 
định các cơ sở được cho phép khám, cấp giấy chứng nhận phải tích hợp 
vào một cơ sở dữ liệu chung của Bộ Y tế. 

Theo các chuyên gia cần phải liên thông về thông tin, như một người có dấu 
hiệu tâm thần đi khám tại một bệnh viện thì thông tin đó phải được cập nhật tới 
những đơn vị cấp giấy phép lái xe để họ xem xét những trường hợp này. Bệnh 
nhân tâm thần có nhiều mức độ, nặng nhẹ khác nhau nên Bộ Y tế cần quy định 
cụ thể và đưa vào Luật để xác định những người đủ điều kiện được cấp GPLX. 
Có như vậy mới đảm bảo an toàn từ khâu khám sức khỏe để cấp GPLX đến 
việc kiểm soát thái độ, hành vi của họ khi điều khiển phương tiện. 

Trao đổi với PV Báo Lao Động, LS Nguyễn Đức Toàn (Cty Luật Vimax Asia) 
cho rằng, đầu tiên chúng ta cần xác định động kinh có phải là bệnh lý hay 
không và việc khám sức khỏe lái xe là trách nhiệm của Bộ Y tế đã được quy 
định rõ ràng. Khi đã được chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe để học và cấp 
GPLX, có nghĩa là đủ tiêu chuẩn sức khỏe để điều khiển phương tiện tham 
gia giao thông. Do đó, trách nhiệm chính ở đây thuộc về các đơn vị cung 
cấp dịch vụ khám chữa bệnh. Cùng đó, là trách nhiệm của các cơ quan 
thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực y tế cũng như lĩnh vực sát hạch cấp bằng 
lái xe. Do đó cần phải tăng cường hoạt động thanh kiểm tra, nâng cao giáo 
dục ý thức, trách nhiệm của các đơn vị cung cấp, phải làm cho họ hiểu được 
rằng khi họ khám một cách hời hợt như vậy và để cho những người không 
đủ điều kiện sức khỏe tham gia giao thông sẽ là rất nguy hiểm cho xã hội và 
thậm chí sau này chính họ cũng có thể trở thành nạn nhân.  

Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/lai-xe-co-tien-su-benh-than-kinh-xem-lai-
viec-cap-giay-phep-lai-xe-1075244.ldo 

 

3. Xác định dân tộc cho con khi khai sinh: Theo cha hay 
theo mẹ? 
Có khá nhiều vấn đề khi đăng ký khai sinh cho con: Con theo họ ai, con 
theo dân tộc của ai, quê quán của con ghi theo người nào... Vậy xác 
định dân tộc cho con khi khai sinh thế nào? Theo dân tộc của cha hay 
dân tộc của mẹ? 



 
Con theo dân tộc của cha hay của mẹ khi khai sinh? 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 14 Luật Hộ tịch năm 2014, nội dung đăng ký 
khai sinh bao gồm các thông tin về họ, tên và chữ đệm, giới tính, ngày tháng 
năm sinh, nơi sinh, quê quán, dân tộc, quốc tịch… 

Về việc xác định dân tộc cho con khi khai sinh, khoản 2 Điều 14 Luật Hộ 
tịch nêu rõ: 

2. Việc xác định quốc tịch, dân tộc, họ của người được khai sinh được thực 
hiện theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam và pháp luật dân sự. 

Theo đó, tuỳ từng trường hợp khác nhau, việc xác định dân tộc cho trẻ sẽ 
thực hiện khác nhau theo khoản 2 Điều 29 Bộ luật Dân sự: 

Con có đầy đủ cả cha mẹ đẻ 

- Cha mẹ đẻ cùng dân tộc: Con sinh ra sẽ theo dân tộc của cha và mẹ đẻ. 
Đồng nghĩa, nếu cha mẹ đẻ có cùng dân tộc thì con sẽ theo dân tộc này. 

- Cha mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau: Dân tộc của con sẽ được xác định 
như sau: 

+ Theo sự thoả thuận của cha mẹ đẻ: Theo cha đẻ hoặc theo mẹ đẻ. 

+ Không thoả thuận được: Dân tộc của con xác định theo tập quán. Nếu tập 
quán khác nhau thì dân tộc của con được xác định theo tập quán của dân 
tộc ít người hơn. 

Trẻ bị bỏ rơi, chưa xác định được cha mẹ đẻ và được nhận con 
nuôi: Được xác định theo dân tộc của một trong hai người, cha nuôi hoặc 
mẹ nuôi (nếu cha mẹ nuôi có thảo thuận). Nếu chỉ có một người nhận nuôi 
thì dân tộc của con sẽ được lấy theo dân tộc của người đó. 

Trẻ bị bỏ rơi, chưa xác định được cha mẹ đẻ và chưa được nhận 
nuôi: Xác định theo đề nghị của người đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng/người 
đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó vào thời điểm đăng ký khai sinh cho trẻ. 

Như vậy, khi đi làm khai sinh, dân tộc của con sẽ được lấy theo dân tộc của 
cha hoặc mẹ theo thoả thuận hoặc lấy theo tập quán. Tuy nhiên, thực tế, 
hầu hết trẻ được khai sinh theo dân tộc của người cha. Chỉ trường hợp trẻ 
chưa xác định được cha thì sẽ lấy theo dân tộc của mẹ và các trường hợp 
còn lại nêu trên. 

Có được thay đổi dân tộc không? Thủ tục thế nào? 



Việc thay đổi dân tộc hay còn được Luật Hộ tịch quy định là xác định lại dân 
tộc. Xác định lại dân tộc được định nghĩa tại khoản 11 Điều 4 Luật Hộ tịch 
như sau: 

11. Xác định lại dân tộc là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký 
xác định lại dân tộc của cá nhân theo quy định của Bộ luật dân sự. 

 

Theo đó, trường hợp xác định lại dân tộc được nêu tại khoản 3 Điều 29 Bộ 
luật Dân sự gồm: 

- Theo cha đẻ hoặc mẹ đẻ nếu cha, mẹ thuộc hai dân tộc khác nhau. 

- Theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ nếu con nuôi đã xác định được cha 
mẹ đẻ của mình. 

Ngoài ra, khi muốn xác định lại dân tộc cho con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 
tuổi thì phải được sự đồng ý của người đó và không được lợi dụng việc này 
để trực lợi hoặc gây chia rẽ, phương hại đến sự đoàn kết của các dân tộc 
Việt Nam. 

Như vậy, cha và mẹ sau khi đã khai sinh cho con theo dân tộc của một người 
thì nếu có thoả thuận lại vẫn có thể yêu cầu xác định lại dân tộc của con 
theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ. 

Nguồn: https://luatvietnam.vn/dan-su/xac-dinh-dan-toc-cho-con-khi-khai-
sinh-568-90819-article.html 

 

 

 



4. Lái xe tải sử dụng giấy phép lái xe giả chở hàng đông 
lạnh 
Từ tháng 2/2022 đến nay, lái xe tải đã sử dụng giấy phép lái xe giả chạy 
thuê 10 chuyến xe đông lạnh trên tuyến Quốc lộ 1 từ Thanh Hóa đến 
Quảng Bình và ngược lại. 

Theo thông tin từ Cục CSGT cho biết, sáng 1/8, tổ công tác đặc biệt của 
Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh làm nhiệm vụ chốt trước Bến xe Hồng 
Lĩnh, địa phận Quốc lộ 1, thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã dừng kiểm soát 
tải trọng ngẫu nhiên đối với các loại xe. Vào thời điểm này, tổ công tác yêu 
cầu xe tải chở hàng đông lạnh biển số 36H-044.6x, do Nguyễn Văn T (SN 
1980), trú xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa điều khiển 
dừng xe kiểm tra. 

Nguyễn Văn T và GPLX giả mua trên mạng xã hội. 

Sau khi cân tải không phát hiện chiếc xe này chở quá tải trọng, tổ công tác 
kiểm tra Giấy phép lái xe (GPLX) của tài xế T phát hiện có dấu hiệu nghi 
vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã nhanh chóng xác minh 
và khẳng định GPLX của tài xế T là giả. 

Qua đấu tranh nhanh, lái xe T khai, đã mua bằng lái này trên facebook cách 
đây 3 tháng rưỡi với giá 4,5 triệu đồng, sau đó xin đi lái thuê. Trong tháng 
đầu tiên, T lái xe tải nhẹ đi khắp các huyện ở tỉnh Thanh Hóa. Từ tháng 2 
đến nay, đã chạy thuê 10 chuyến xe đông lạnh trên tuyến Quốc lộ 1 từ Thanh 
Hóa đến Quảng Bình và ngược lại. 

Cũng theo T cho biết, anh ta chưa học lái xe chính thức qua các trung tâm 
đào tạo ngày nào, mà tự mày mò học lái. Hiện tại, tổ công tác đã lập biên 
bản tạm giữ phương tiện do lái xe không có GPLX, đồng thời chuyển hồ sơ 
sang cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý. 

Nguồn: https://cand.com.vn/Giao-thong/lai-xe-tai-su-dung-giay-phep-lai-xe-
gia-cho-hang-dong-lanh--i662449/ 



5. Việt Nam cam kết bảo đảm môi trường thuận lợi nhất 
cho doanh nghiệp phát triển 
Tại buổi tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn AIA Lee 
Yuan Siong, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh lãnh đạo 
Việt Nam sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp nước 
ngoài, đặc biệt các doanh nghiệp Hoa Kỳ, để bảo đảm môi trường 
thuận lợi nhất cho sự phát triển của doanh nghiệp tại Việt Nam, phù 
hợp với pháp luật Việt Nam cũng như các thông lệ quốc tế. 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Chủ tịch Tập đoàn Bảo hiểm Nhân 
thọ AIA Lee Yuan Siong. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN 

Sáng 1/8, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp ông Lee 
Yuan Siong, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn AIA . 

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng những kết 
quả kinh doanh vượt trội của Tập đoàn AIA đạt được sau hơn 20 năm hoạt 
động tại Việt Nam; qua đó khẳng định vị thế hàng đầu của Tập đoàn trong 
thị trường bảo hiểm nhân thọ với những đóng góp nhiều hoạt động ý nghĩa 
vì cộng đồng tại Việt Nam.  

Phó Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam chủ trương xây dựng môi trường kinh 
doanh thông thoáng, ổn định, giải quyết thủ tục hành chính hiệu quả, trong 
đó, quá trình chuyển đổi số sẽ giúp người dân và doanh nghiệp kinh doanh 
thuận lợi hơn nữa. Cùng với đó, Việt Nam sẽ tiếp tục cải cách môi trường 
kinh doanh để doanh nghiệp nước ngoài mở rộng hoạt động. 

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam coi khu vực kinh tế có vốn nước 
ngoài là cấu phần quan trọng của nền kinh tế; khuyến khích doanh nghiệp 
nước ngoài đầu tư hơn nữa vào Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính. 
Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch nước đề nghị Tập đoàn AIA chia sẻ kinh 
nghiệm, không chỉ trong lĩnh vực bảo hiểm mà còn kỹ năng quản lý đầu tư 
tài chính, kinh nghiệm ứng phó với thách thức từ khí hậu và các rủi ro khác 
để đảm bảo đầu tư và phát triển bền vững. 

Phó Chủ tịch nước nêu rõ, lãnh đạo Việt Nam sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu 
ý kiến của doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt các doanh nghiệp Hoa Kỳ, để 
bảo đảm môi trường thuận lợi nhất cho sự phát triển của doanh nghiệp tại 
Việt Nam, phù hợp với pháp luật Việt Nam cũng như các thông lệ quốc tế.  

Việt Nam đã cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” trong năm 2050 tại Hội 
nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về 
biến đổi khí hậu (COP26). Để thực hiện đầy đủ cam kết này, Việt Nam mong 
muốn xây dựng một hệ sinh thái chuyển đổi số thực chất, có trọng điểm, đi 



thẳng vào các lĩnh vực nhiều triển vọng. Phó Chủ tịch nước mong muốn, 
các đối tác nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt 
Nam đạt được cam kết này thông qua việc đào tạo nhân lực, đầu tư vào cơ 
sở hạ tầng và hỗ trợ tài chính đối với các dự án chuyển đổi số, chuyển đổi 
năng lượng có tính khả thi cao.  

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Chủ tịch Tập đoàn Bảo hiểm 
Nhân thọ AIA Lee Yuan Siong. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN 

Phó Chủ tịch nước đề nghị Tập đoàn AIA tiếp tục phát huy tinh thần trách 
nhiệm cộng đồng, tăng cường các hoạt động từ thiện, hỗ trợ cộng đồng, đặc 
biệt đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các cộng đồng chịu tác động 
nặng nề từ đại dịch COVID-19. 

Cảm ơn Phó Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Chủ tịch kiêm Tổng Giám 
đốc điều hành Tập đoàn AIA Lee Yuan Siong đánh giá cao nỗ lực cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam; đồng thời cảm ơn sự ủng hộ, 
tạo điều kiện của Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đối với Tập đoàn AIA, đặc 
biệt các cơ quan quản lý nhà nước về ngành Bảo hiểm.  

Ông Lee Yuan Siong cho biết, trẻ em là một trong những đối tượng quan 
tâm chính của Tập đoàn. Ngoài ra, Tập đoàn còn đang quan tâm đến lĩnh 
vực logistic và chăm sóc y tế. Việt Nam là một thị trường quan trọng để Tập 
đoàn AIA thực hiện kế hoạch đầu tư này. 

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn AIA tin tưởng, Việt Nam 
sẽ phát triển thịnh vượng trong tương lai; đồng thời khẳng định, trong thời 
gian tới, Tập đoàn AIA sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp cho sự phát triển bền 
vững của kinh tế - xã hội, đặc biệt các hoạt động, dự án vì cộng đồng tại Việt 
Nam. 

Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/viet-nam-cam-ket-bao-dam-moi-truong-
thuan-loi-nhat-cho-doanh-nghiep-phat-trien-20220801115759849.htm 

 

6. Thủ tướng: Kiểm soát giá hàng hóa, dịch vụ sau khi 
giá xăng dầu giảm mạnh 
Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tổ chức triển khai theo dõi sát diễn biến 
thị trường, kịp thời thực hiện giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu trong 
nước, ổn định giá cả, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, 
đầu cơ, tăng giá bất hợp lý. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 
679/CĐ-TTg về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá. 



Công điện nêu rõ: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch 
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh thực 
hiện các ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá; trong phạm 
vi, lĩnh vực, thẩm quyền quản lý đẩy mạnh tổ chức triển khai theo dõi sát 
diễn biến thị trường, kịp thời thực hiện giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu 
trong nước, ổn định giá cả, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, 
đầu cơ, tăng giá bất hợp lý. 

Công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm soát giá hàng hóa, dịch 
vụ sau khi giá xăng dầu giảm mạnh. Ảnh: LDO 

Cụ thể: Đối với các mặt hàng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ giá xăng dầu như 
dịch vụ vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, logicstic: Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải phối hợp với Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương tăng cường tổ chức rà soát kê khai giá của doanh nghiệp để 
đánh giá việc điều chỉnh giá phù hợp với biến động của các yếu tố đầu vào, 
đặc biệt là chi phí xăng dầu trong yếu tố hình thành giá; trường hợp có thể 
giảm giá thì yêu cầu đơn vị thực hiện kê khai giảm giá kịp thời. Tăng cường 
kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá, thu tiền dịch vụ đúng giá niêm yết của 
các doanh nghiệp, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tăng giá bất hợp lý, kết 
cấu đưa thêm những khoản thu ngoài giá để thu cao hơn mức giá kê khai, 
niêm yết.  

Đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, chịu ảnh hưởng gián tiếp từ giá xăng 
dầu, có tác động đến chỉ số giá tiêu dùng và ảnh hưởng đến đời sống người 



dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: các Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương chỉ đạo theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, tổ chức nắm 
bắt tình hình thực hiện của các tổ chức, cá nhân kinh doanh để có các biện 
pháp điều hành, bình ổn giá phù hợp; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc 
chấp hành pháp luật về giá, các biện pháp kê khai, niêm yết giá, xử lý nghiêm 
các trường hợp lợi dụng để tăng giá bất hợp lý. Chủ động kiểm tra yếu tố 
hình thành giá theo quy định tại Luật giá và theo thẩm quyền khi hàng hóa 
có biến động bất thường và xử lý các sai phạm theo quy định. 

Trong đó, đối với giá lương thực, thực phẩm: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo đánh 
giá kỹ tình hình sản xuất, điều hòa cung cầu các mặt hàng phục vụ nhu cầu 
trong nước, giữa các vùng, địa phương và nhu cầu xuất khẩu để ổn định giá 
cả thị trường. 

Đối với mặt hàng thịt lợn, thức ăn chăn nuôi: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn địa phương, các lực lượng chức 
năng, các tổ chức và cá nhân sản xuất chăn nuôi lợn tiếp tục tập trung thúc 
đẩy sản xuất, chăn nuôi, tái đàn, chế biến, điều hòa và đảm bảo nguồn cung 
để bình ổn giá thịt lợn; thực hiện công tác phòng, chống dịch; tổ chức tái đàn 
phù hợp, bền vững, chăn nuôi theo mô hình khép kín và an toàn sinh học; 
đẩy mạnh sản xuất con giống, bảo đảm tổng đàn lợn cả nước đáp ứng đủ 
nhu cầu trong nước trước mắt và lâu dài. 

Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương tăng cường kiểm tra, rà soát, đánh giá hệ thống kênh phân phối, 
cung ứng, lò mổ và đầu mối bán buôn, bán lẻ đối với mặt hàng thịt lợn tính 
từ cửa trại, cửa chuồng của doanh nghiệp, người chăn nuôi đến doanh 
nghiệp, siêu thị, người bán cuối cùng trực tiếp cung ứng cho người tiêu 
dùng. Làm rõ các bất cập, hạn chế (nếu có) để đề xuất các giải pháp khắc 
phục đảm bảo giảm thiểu khâu trung gian đẩy chi phí lưu thông, tăng giá 
bán; tiến tới hoàn thiện hệ thống phân phối, bán buôn, bán lẻ tinh gọn, hiệu 
quả, có chi phí lưu thông hợp lý trong cơ cấu giá bán. 

Đối với vật liệu xây dựng: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng phối hợp với Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương quản lý hiệu quả nguồn cung; xử lý kịp thời các trường 
hợp găm hàng, giữ hàng, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy giá tăng cao bất 
hợp lý ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng của các công trình, dự án đầu tư, 
nhất là các dự án trọng điểm quốc gia. Bộ Xây dựng chỉ đạo các Sở Xây 



dựng đẩy mạnh công tác theo dõi, cập nhật biến động giá để kịp thời công 
bố giá vật liệu xây dựng; nghiên cứu rút ngắn chu kỳ công bố theo quy định. 

Đối với các dịch vụ lưu trú, du lịch: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật 
về giá, niêm yết giá theo đúng quy định. Xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng 
các dịp cao điểm, diễn biến giá xăng dầu để tăng giá bất hợp lý. 

Đối với thuốc, vật tư y tế: Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo tổ chức thực hiện bình 
ổn giá trang thiết bị theo quy định của pháp luật về giá, Nghị quyết số 
12/2021/NQ-UBTVQH15 ngày 30 tháng 12 năm 2021 và Nghị định 
98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 về quản lý trang thiết bị y tế; 
tăng cường rà soát giá thuốc, vật tư y tế kê khai, theo quy định tại Luật 
Dược; theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh để đảm bảo cung ứng đủ thuốc 
và vật tư y tế với giá hợp lý phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh và 
phòng chống dịch bệnh. 

Đối với mặt hàng sách giáo khoa: Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp với Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tiếp tục tiếp nhận, rà soát kê khai 
giá theo quy định của pháp luật; các đơn vị xuất bản tiếp tục rà soát và triển 
khai các biện pháp tiết giảm chi phí nhằm tiếp tục giảm giá, góp phần kiểm 
soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội; chia sẻ với người dân. 

Đối với mặt hàng xăng dầu: Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo tiếp tục 
theo dõi tình hình giá thế giới, sử dụng linh hoạt công cụ quỹ bình ổn giá 
xăng dầu để có phương án điều hành giá xăng dầu trong nước phù hợp, xử 
lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng; Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo 
chủ động nghiên cứu báo cáo Chính phủ phương án điều chỉnh thuế tiêu thụ 
đặc biệt, thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu. 

Đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục nhà nước định giá, các Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai rà soát để chủ động có phương án 
điều chỉnh giá hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh giá phù hợp 
với diễn biến, mặt bằng giá thị trường theo đúng quy định. 

Công điện cũng nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị 
trường, cập nhật kịch bản điều hành giá chi tiết, kịp thời cho các tháng còn 
lại trong năm để tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện 
pháp điều hành giá phù hợp nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu 4% đã 
đề ra. Đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện công tác quản lý, điều hành giá của 



các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
báo cáo Ban chỉ đạo điều hành giá để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Nguồn: https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-kiem-soat-gia-hang-hoa-dich-
vu-sau-khi-gia-xang-dau-giam-manh-1075334.ldo 

 

7. Đồng Nai: Thêm 56 thủ tục hành chính dịch vụ công 
trực tuyến đạt cấp độ 4 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai vừa công bổ danh mục 56 loại 
thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp, liên 
hiệp hợp tác xã và hợp tác xã được cơ quan này cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến cấp độ 4 trong giải quyết hồ sơ thủ tục cho người dân. 

Theo thông báo mới nhất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, người 
dân trên địa bàn có thể nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng thông tin quốc 
gia về đăng ký doanh nghiệp (DN) tại địa chỉ dangkykinhdoanh.gov.vn đối 
với 56 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực này. Việc trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (TTHC) có thể tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 
Nai (số 236, Phan Trung, Tân Tiến, Biên Hòa), hoặc thông qua dịch vụ bưu 
chính công ích tùy vào yêu cầu của người nộp hồ sơ. 

 

Ngày càng có nhiều thủ tục hành chính công được các địa phương triển 
khai thực hiện trực tuyến cấp độ 4 trong giải quyết. Ảnh minh họa 



Ngoài ra, người thực hiện thủ tục cũng có thể tra cứu thành phần hồ sơ đã 
nộp thông qua cổng dịch vụ công của tỉnh Đồng Nai tại 
congdvc.dongnai.gov.vn; hoặc trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tỉnh (dpidongnai.gov.vn). 

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai, trong quá trình nộp hồ sơ, nếu có 
khó khăn và vướng mắc, người thực hiện có thể liên hệ qua số điện thoại 
tổng đài 1022, hoặc tổng đài Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (số 
8824.824, bấm số nội bộ 106 hoặc 103) để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời. 

Được biết, dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 là chế độ giải quyết hồ sơ thủ 
tục hành chính thông qua hệ thống mạng internet ở mức cao nhất của cơ 
quan chức năng. Hình thức này vừa giúp cả cơ quan giải quyết lẫn người 
dân tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí phát sinh, đồng thời giúp cho quy 
trình xử lý thông tin được công khai, minh bạch, bởi tất cả đều được xử lý 
qua mạng, kể cả việc thanh toán lệ phí hoặc trả kết quả. 

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác 
của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên 
môi trường mạng. Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông 
tại Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009, chương trình dịch 
vụ công trực tuyến được triển khai theo 4 mức độ. 

Nguồn: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/dong-nai-them-56-thu-tuc-hanh-
chinh-dich-vu-cong-truc-tuyen-dat-cap-do-4-109933.html 

 

8. Nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp 
trong giải quyết thủ tục hành chính 
Bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm 
Hành chính công (HCC) tỉnh và Trung tâm HCC cấp huyện tiếp tục có 
nhiều đổi mới, hướng tới không ngừng nâng cao chất lượng giải quyết 
thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tích cực vào công tác cải cách 
hành chính, cải thiện các chỉ số đánh giá địa phương. 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng 
tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển 
kinh tế-xã hội năm 2022, Trung tâm HCC tỉnh tích cực triển khai Đề án “Đổi 
mới hoạt động, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ HCC tại Trung tâm 
HCC và Bộ phận một cửa, góp phần cải thiện các chỉ số đánh giá địa phương 
của tỉnh giai đoạn 2021-2025”. Đến nay, 100% hồ sơ TTHC được thực hiện 



số hóa theo đúng quy định. Trung tâm chủ trì, phối hợp với các ban, sở, 
ngành tỉnh liên quan xây dựng triển khai bộ nhận diện thương hiệu bảo đảm 
theo quy chuẩn. Hiện đơn vị đang tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và 
Truyền thông xây dựng Dự án số hóa giấy tờ, thành phần hồ sơ, kết quả 
giải quyết TTHC trong tỉnh. 

 

Các quầy giải quyết TTHC của các ngành, lĩnh vực phục vụ người dân, 
doanh nghiệp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. 

Thực hiện thông điệp “Tỉnh Bắc Ninh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp” 
của Chủ tịch UBND tỉnh, Trung tâm HCC tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, lan 
tỏa thông điệp với hình thức, nội dung phong phú. Nổi bật, Trung tâm thực 
hiện gửi đường link tuyên truyền trực tiếp qua hệ thống tin nhắn SMS đến 
người dân, doanh nghiệp (tính trong 6 tháng đầu năm, đã gửi được 1.454 
tin nhắn); duy trì việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc 
giải quyết các hồ sơ TTHC của người dân, doanh nghiệp qua các kênh: Trực 
tiếp, hộp thư điện tử, tin nhắn… (đã tiếp nhận gần 1 nghìn lượt phản ánh, 
kiến nghị); thực hiện việc trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính 
công ích thông qua Bưu điện (kết quả đã gửi trả hơn 1.600 hồ sơ). 
Để không ngừng cải thiện chất lượng phục vụ, Trung tâm HCC tỉnh thường 
xuyên kiểm tra, giám sát quá trình tiếp nhận và giải quyết TTHC của các sở, 
ban, ngành; theo dõi hồ sơ sắp đến hạn, hồ sơ yêu cầu bổ sung, từ chối giải 
quyết và hồ sơ trả về đảm bảo các đơn vị thực hiện theo đúng quy định. Đặc 
biệt, hằng tháng, quý, thực hiện đánh giá, chấm điểm cán bộ các sở, ngành 
đang thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm về việc chấp hành nội quy, quy chế 
làm việc cũng như thái độ, tác phong trong giao tiếp với người dân, doanh 



nghiệp; thông báo công khai kết quả giải quyết TTHC trên Trang thông tin 
điện tử của Trung tâm và gửi trực tiếp đến từng cơ quan, đơn vị liên quan. 
Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm gửi 20.348 tin nhắn đến người dân, 
doanh nghiệp và công khai hơn 4 nghìn hồ sơ sắp đến hạn của từng cơ 
quan, đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời không để quá hạn.  

Trung tâm HCC tỉnh thường xuyên quan tâm phối hợp đẩy mạnh tuyên 
truyền về giải quyết TTHC. Nổi bật, từ tháng 3-2022, Trung tâm đưa vào 
hoạt động trang Zalo, fanpage của đơn vị. Tính đến nay, gần 200 tin, bài, 
ảnh, clip được đăng tải, giúp người dân, doanh nghiệp cập nhật, nắm bắt 
các thông tin liên quan để giải quyết hồ sơ TTHC được thuận tiện. 
Đối với Trung tâm HCC các huyện và thành phố trong tỉnh, Trung tâm HCC 
tỉnh thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn việc đổi mới, cải tiến giải quyết TTHC 
như: Tạo tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, thực hiện “5 tại chỗ”, 
hướng dẫn tiếp nhận và giải quyết TTHC mức độ 3, 4; phối hợp tổ chức tập 
huấn ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn số hóa… 

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp của 
các Trung tâm HCC còn một số hạn chế: Một số đơn vị sử dụng song song 2 
phần mềm chuyên ngành và dịch vụ công trong quá trình tiếp nhận và giải 
quyết TTHC làm gián đoạn thời gian tiếp nhận, đồng thời gây khó khăn trong 
việc theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ; một số thời điểm xảy ra tình trạng mất kết 
nối đường truyền, không luân chuyển được hồ sơ, khiến công tác kiểm tra, 
giám sát thiếu chính xác; quy định công dân thực hiện TTHC trên môi trường 
mạng cần mang bản gốc đến Trung tâm để đối chiếu, xác thực gây tốn thời 
gian, chi phí… Đây là những vấn đề Trung tâm HCC tỉnh và Trung tâm HCC 
cấp huyện trong thời gian tới tiếp tục quan tâm và có những biện pháp khắc 
phục nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi 
nhất cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. 

Nguồn: http://www.baobacninh.com.vn/web/bbn/chi-tiet-chinh-tri/-
/details/20182/nang-cao-su-hai-long-cua-nguoi-dan-doanh-nghiep-trong-
giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh 

 

9. Mô hình "5 thủ tục-5 giải quyết tại chỗ" ở phường 
Vĩnh Phúc 
Nhằm giảm thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính (TTHC), tạo 
điều kiện cho người dân được nhận kết quả sớm nhất, UBND phường 
Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội) đã triển khai mô hình "5 thủ tục-5 giải quyết 
tại chỗ". 



Thời gian gần đây, người dân đến UBND phường Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà 
Nội) chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản; đăng ký kết hôn; đăng ký khai sinh và đăng ký 
khai tử sẽ được cán bộ phường giải quyết ngay lập tức với 5 bước: Tư vấn, 
hỗ trợ; tiếp nhận; thụ lý; phê duyệt và trả kết quả. 

 

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại UBND phường Vĩnh Phúc (Ba 
Đình, Hà Nội).  Ảnh: THU UYÊN 

Sau khi làm xong thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND phường Vĩnh Phúc, anh 
Hoàng Mạnh Hà (trú tại phường Vĩnh Phúc) chia sẻ: “Chỉ sau một thời gian 
ngắn thực hiện các bước nhập dữ liệu trên cổng dịch vụ công trực tuyến của 
thành phố, chúng tôi đã nhận được giấy đăng ký kết hôn và thư chúc mừng 
của UBND phường”. Sự phản hồi tích cực này là nhờ việc triển khai mô hình 
"5 thủ tục-5 giải quyết tại chỗ" của UBND phường Vĩnh Phúc. 

Theo Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc Nguyễn Anh Dũng, mô hình "5 thủ 
tục-5 giải quyết tại chỗ" giúp giảm thời gian giải quyết một số TTHC, người 
dân chỉ cần đến một lần, chờ đợi trong thời gian ngắn để nhận kết quả. Việc 
triển khai mô hình góp phần giữ vững tỷ lệ 100% hồ sơ hành chính cấp 



phường được xử lý đúng hạn, nâng cao hơn nữa tỷ lệ hồ sơ được thụ lý giải 
quyết và trả trước hạn. Bên cạnh đó, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, thực 
chất, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, cải thiện và nâng cao chỉ 
số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ 
quan nhà nước.  

Trong thời gian tới, để tiếp tục tạo thuận lợi cho người dân đến làm TTHC, 
theo ông Nguyễn Anh Dũng, UBND phường sẽ xây dựng, vận hành điểm kê 
khai đăng ký dịch vụ công trực tuyến tại nhà sinh hoạt cộng đồng địa bàn 
dân cư số 13 (là khu vực trung tâm, tập trung đông dân cư của phường). Tại 
đây, UBND phường sẽ phối hợp với Đoàn phường bố trí người hướng dẫn, 
hỗ trợ người dân đăng ký dịch vụ công trực tuyến, từng bước tạo thói quen 
ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện TTHC, giúp giảm thời gian đi 
lại của người dân.  

Việc triển khai mô hình "5 thủ tục-5 giải quyết tại chỗ" cho thấy sự quyết tâm, 
nỗ lực trong cải cách hành chính của UBND phường Vĩnh Phúc. Đây là mô 
hình tiêu biểu, cần được tiếp tục nhân rộng tại nhiều địa phương, 
nhằm hướng tới một nền hành chính hiện đại, góp phần xây dựng hệ thống 
chính trị vững mạnh, tạo bước đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/mo-hinh-5-thu-tuc-5-giai-
quyet-tai-cho-o-phuong-vinh-phuc-701459 

 

10. Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị: Gỡ 
vướng từ thực tế phát sinh - Bộ máy chính quyền 
nhanh nhạy hơn 
Sau 1 năm thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại 
các phường của TP Hà Nội, đã tạo ra những kết quả bước đầu quan 
trọng. 

Tuy nhiên, từ thực tế triển khai không tiếp tục tổ chức HĐND phường cũng 
nảy sinh không ít vướng mắc, bất cập cần sớm có sự vào cuộc tháo gỡ của 
các cấp, ngành. 

Hiệu quả nổi bật nhất từ thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP 
Hà Nội sau 1 năm thực hiện chính là tổ chức bộ máy chính quyền tại cấp 
phường trở nên tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhanh nhạy và thông 
suốt hơn. 

Quyết định nhanh vấn đề cấp bách tại địa bàn 



Thực hiện Nghị quyết 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và Nghị 
định 32/2021/NQ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ, từ ngày 1/7/2021, TP 
Hà Nội thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại 175 phường 
thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây. 

Công chức bộ phận một cửa UBND phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) 
tiếp nhận giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân. Ảnh: Thùy Linh 

Theo đó, không tổ chức HĐND phường nữa, mà chính quyền địa phương ở 
phường là UBND phường (cơ quan hành chính thuộc UBND quận, thị xã). 
Sau 1 năm triển khai cho thấy, việc thí điểm tổ chức quản lý theo mô hình 
này đã theo đúng tinh thần Nghị quyết 18 Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư 6 
khóa XII của Đảng, với tổ chức bộ máy chính quyền khu vực các quận gọn 
nhẹ, hoạt động nhanh nhạy, thông suốt hơn. 

Cơ quan hành chính phường chủ động điều hành, quyết định nhanh những 
vấn đề cấp bách tại địa bàn trên cơ sở xác định rõ trách nhiệm, rõ người, rõ 
việc, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính 
Nhà nước nhưng vẫn đảm bảo quyền đại diện, làm chủ của Nhân dân. 

Ghi nhận tại phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng), một phường có quy mô 
vào loại lớn nhất TP với hơn 6 vạn dân, mỗi ngày cán bộ công chức (CBCC) 
bộ phận “một cửa” phải tiếp nhận giải quyết tới khoảng 100 hồ sơ hành 
chính. Dù vậy, qua quá trình thực hiện chính quyền đô thị, người dân đánh 
giá cao hiệu quả hoạt động của chính quyền phục vụ ngày càng tốt hơn, bởi 
công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện ủy quyền của Chủ tịch UBND phường 
đã được thừa lệnh ký thủ tục chứng thực, nên chủ động hơn, đồng thời 
người dân giải quyết hồ sơ được nhanh chóng hơn. 



“Trước đây có khi cả 3 đồng chí Thường trực UBND phường phải đi họp 
không ký được, thì nay công chức chủ động hơn trong việc này. Mọi thủ tục 
hành chính (TTHC) cũng ngày càng công khai, quy củ, có chỉ đạo hướng 
dẫn rõ ràng, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đã tăng nhiều”- Phó Chủ tịch 
UBND phường Trần Thị Minh Vân chia sẻ. 

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đinh Mạnh Hùng, thực tiễn cho thấy, hoạt 
động UBND phường theo chế độ thủ trưởng đã góp phần đẩy mạnh cải cách 
TTHC, hiệu quả hoạt động bộ máy được nâng lên, tạo điều kiện cho Chủ 
tịch phường chủ động hơn trong điều hành giải quyết công việc nhằm phục 
vụ người dân, DN. 

Cán bộ Bộ phận một cửa, UBND quận Bắc Từ Liêm hướng dẫn người dân 
làm thủ tục hành chính. Ảnh: Công Hùng 

Nhanh chóng kiện toàn, nâng chất lượng hoạt động 

Đúng như Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo nhận định, kể từ khi 
thực hiện mô hình mới, HĐND TP, HĐND các quận và thị xã Sơn Tây đã có 
một số nhiệm vụ được tăng thêm so với Luật, công tác đào tạo bồi dưỡng 
kỹ năng hoạt động cho đại biểu (ĐB) HĐND được quan tâm hơn. Sự phối 
hợp hoạt động giữa HĐND các cấp chặt chẽ hơn, nhất là với xây dựng cơ 
chế chính sách của địa phương. 

Đặc biệt quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND trong bối cảnh không 
còn HĐND cấp phường, Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng đã ban 
hành chương trình công tác năm 2022 nhấn mạnh sẽ tổ chức ít nhất 4 cuộc 
giám sát, chất vấn, giải trình giữa 2 kỳ họp; các ban HĐND tổ chức ít nhất 2 
- 4 cuộc giám sát, khảo sát; các tổ ĐB HĐND quận tổ chức ít nhất 2 cuộc 



giám sát, khảo sát tại đơn vị ứng cử… 6 tháng qua, Thường trực HĐND 
quận thực hiện được 1 phiên giải trình; hai ban HĐND quận thực hiện 3 cuộc 
giám sát, khảo sát; các tổ ĐB HĐND quận xây dựng đảm bảo tối thiểu 2 
cuộc giám sát trong năm theo quy định... 

“Chúng tôi xác định để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động HĐND, cần 
chú trọng bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng ĐB trong tiếp xúc cử tri và công 
tác giám sát. Vì vậy ngay 3 tháng đầu năm, Thường trực HĐND quận đã tổ 
chức bồi dưỡng chuyên đề nghiệp vụ công tác ĐB HĐND và vai trò của cấp 
ủy, MTTQ, các đoàn thể trong thực hiện mô hình chính quyền đô thị trên địa 
bàn cho 34 ĐB HĐND quận và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UB MTTQ phường. 
34 ĐB cũng nghiêm túc tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ĐB HĐND cấp 
huyện do TP tổ chức tháng 4/2022”- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ 
tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng cho hay. 

Từ khi không còn HĐND phường thực hiện vai trò giám sát, để nâng cao 
hiệu quả hoạt động chính quyền, UBND phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà 
Trưng) đã tăng cường đối thoại với người dân, UB MTTQ tăng hoạt động 
giám sát. Các địa bàn dân cư thông qua họp ở địa bàn chú trọng tổng hợp 
ý kiến người dân, gửi lên UBND phường trả lời. Đồng thời, UBND phường 
đã quán triệt phải tăng vai trò quản lý điều hành, trước đây chịu trách nhiệm 
tập thể thì nay chịu trách nhiệm cá nhân (chế độ thủ trưởng) nên mỗi CBCC 
càng nêu cao trách nhiệm. 

Thực tế, hiệu quả hoạt động HĐND phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ ĐB chuyên 
trách. Nhận thức đúng vấn đề này, ngay khi bắt tay thực hiện chính quyền 
đô thị, để chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐND, Ban Thường 
vụ Quận ủy Tây Hồ đã rất quan tâm bố trí tăng 1 ĐB chuyên trách cho HĐND 
quận so với nhiệm kỳ trước, cụ thể có 4 ĐB hoạt động chuyên trách (gồm 
Phó Chủ tịch, Trưởng và Phó ban Pháp chế, Phó ban kinh tế - xã hội (KT - 
XH); riêng trưởng ban KT - XH kiêm nhiệm), trong đó 2 Quận ủy viên. Ban 
Thường vụ Quận ủy cũng nhất trí chủ trương và nhân sự kiện toàn trưởng 
ban, phó ban KT-XH chuyên trách, được thực hiện trong kỳ họp thường lệ 
giữa năm 2022. 

Chú trọng công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ 
HĐND, Quận ủy Thanh Xuân đã kịp thời bố trí 1 ủy viên Ban Thường vụ 
Quận ủy làm Phó Chủ tịch HĐND quận, 1 ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy 
làm Trưởng ban Pháp chế HĐND quận bố trí các cán bộ văn phòng có năng 
lực phục vụ hoạt động của HĐND, từng bước kiện toàn tăng số lượng Ủy 
viên Thường trực và trưởng các ban HĐND tham gia cấp ủy, tạo điều kiện 
bồi dưỡng nâng cao trình độ cho CBCC thực hiện nhiệm vụ của HĐND... 



“Ưu điểm lớn nhất từ mô hình này là bộ máy chính quyền cấp phường tinh 
gọn, chi tiêu ngân sách cho cấp phường tiết kiệm hơn; một số quy trình, 
TTHC được tiết giản góp phần đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao hiệu quả 
hoạt động bộ máy chính quyền. Từ chế độ tập thể sang chế độ thủ trưởng 
cũng tạo điều kiện cho Chủ tịch UBND phường chủ động hơn trong quản lý, 
điều hành công việc”- Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân 
Nguyễn Việt Hà chia sẻ. 

Mô hình chính quyền đô thị đã tạo nhiều chuyển biến tích cực khi các cơ 
quan, đơn vị tại TP có điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy đảm 
bảo không bỏ sót nhiệm vụ và không chồng chéo chức năng, phân định rõ 
đơn vị chủ trì, phối hợp, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm; tinh giản biên chế hoàn 
thành vượt chỉ tiêu. Hơn nữa, chính quyền hoạt động theo hướng gọn nhẹ, 
hướng đến người dân hơn, vừa tăng tính chủ động điều hành, quyết định 
nhanh những vấn đề cấp bách trên địa bàn, nhận được nhiều lời khen của 
người dân. 

Ông Đào Bá Cường - người dân Tổ dân phố số 10, phường Đồng Tâm, 
quận Hai Bà Trưng 

Nguồn: https://kinhtedothi.vn/bai-1-bo-may-chinh-quyen-nhanh-nhay-
hon.html 

 

11. Thái Bình sắp công bố DDCI lần đầu tiên 
Bộ chỉ số DDCI tỉnh Thái Bình năm 2022, đến nay đã hoàn thành nội 
dung công việc xây dựng và ban hành kế hoạch, dự kiến đầu tháng 9 
sẽ công bố kết quả, xếp hạng DDCI năm 2022. 

DDCI là công cụ giúp lãnh đạo địa phương nhận diện chính xác về năng lực 
quản lý, điều hành nền kinh tế của các đơn vị, địa phương, từ đó kịp thời 
đưa ra giải pháp chấn chỉnh, bổ khuyết những hạn chế, tồn tại. Thực hiện 
DDCI cũng thể hiện quyết tâm cao của tỉnh Thái Bình trong việc minh bạch 
thông tin, nâng cao tính cạnh tranh, thu hút đầu tư và đồng hành cùng cộng 
đồng doanh nghiệp trong quá trình phát triển. 

Hiện nay, Bộ công cụ đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện 
thành phố (DDCI) đã được nhiều địa phương triển khai, áp dụng. Với Thái 
Bình, công tác đánh giá xếp hạng DDCI được triển khai thực hiện từ năm 
2020. Năm nay, Bộ chỉ số DDCI của tỉnh Thái Bình sẽ đánh giá 10 chỉ số 
thành phần áp dụng đối với cấp huyện, thành phố gồm: Chỉ số về tính minh 
bạch và tiếp cận thông tin; Tính năng động và tiên phong; Chi phí thời gian; 
Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Chính sách hỗ trợ doanh 



nghiệp; Thiết chế pháp lý, an ninh trật tự; Vai trò người đứng đầu; Quản trị 
điện tử; Khả năng tiếp cận đất đai và cơ sở hạ tầng. Có 9 chỉ số thành phần 
áp dụng đối với cấp sở, ban ngành. 

 

Ông Đỗ Văn Vẻ - Chủ tịch HHDN tỉnh Thái Bình tại Hội nghị thống nhất các 
nội dung về triển khai đo lường Bộ chỉ số (DDCI) cấp sở, ban, ngành, 

huyện, thành phố (ngày 23/6/2022) 

Tập trung đánh giá xếp loại DDCI cấp sở, ngành, địa phương 

Nhằm triển khai hiệu quả Bộ chỉ số DDCI, Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp 
hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình cho biết: Thực hiện nội dung kế hoạch số 
90/KH-UBND ngày 9/6/2022 của UBND tỉnh Thái Bình về triển khai đo lường 
Bộ chỉ số DDCI. Trong đó nêu rõ mục tiêu của Bộ chỉ số DDCI được xây 
dựng nhằm đánh giá mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh, hợp tác xã đang đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn 
tỉnh. 

Tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa chính quyền 
các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành; từ đó tạo động lực cải cách 
quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành 
chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi cho 
hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực. 

Từ đó, tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, doanh 
nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương và các 
sở, ban, ngành. 



Trên cơ sở đó đánh giá công tác điều hành của chính quyền địa phương, 
các sở ban ngành trong năm, đề xuất các giải pháp để nâng cao chỉ số năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh những năm tiếp theo, đồng thời đề xuất giải pháp 
nhằm chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, tồn tại của những lĩnh vực được khảo 
sát. 

UBND tỉnh Thái Bình giao Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện. 

Phạm vi khảo sát là các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, 
văn phòng, chi nhánh doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, 
triển khai đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình và có tương tác hoặc sử 
dụng dịch vụ hành chính công của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện 
trong khoảng thời gian 2 năm gần nhất đến thời điểm khảo sát. 

 

Chính quyền năng động sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, 
đóng góp cho ngân sách địa phương (Ảnh minh họa) 

Số lượng doanh nghiệp dự kiến nhận thư mời khảo sát từ 2.500 - 3.000 
doanh nghiệp, được lấy từ Cục Thuế tỉnh và danh sách tiếp nhận và trả kết 
quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, huyện; các ngành quản lý 
nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý. 

Lộ trình các công việc triển khai theo tiến độ: Tháng 6/2022 xây dựng và ban 
hành Kế hoạch, Bộ Chỉ số Năng lực cạnh tranh sở, ngành, huyện, thành phố 
(DDCI) tỉnh Thái Bình năm 2022. Tháng 7/2022 tổ chức truyền thông, tập 



huấn, triển khai khảo sát DDCI. Tháng 8/2022 nhập số liệu, phân tích, viết 
báo cáo, trình UBND tỉnh phê duyệt. Tháng 9/2022 tổ chức hội nghị công bố 
kết quả, xếp hạng DDCI năm 2022. Dự kiến sẽ có từ 2.500 - 3.000 doanh 
nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, văn phòng, chi nhánh doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình sẽ nhận thư mời khảo sát. 

Doanh nghiệp “chấm điểm” năng lực hoạt động của các cơ quan công 
quyền 

Để kịp thời triển khai và công bố theo kế đề ra HHDN tỉnh Thái Bình đã phối 
hợp với UBND huyện Hưng Hà triển khai đo lường Bộ chỉ số (DDCI) cấp sở, 
ban, ngành, huyện, thành phố (DDCI) năm 2022 ngày 22/7/2022 vừa qua 

 Ông Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 
cho biết thêm: Thực hiện kế hoạch tiếp tục triển khai đo lường Bộ chỉ số 
đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố tỉnh Thái 
Bình năm 2022 đối với các doanh nghiệp, cơ sở ản xuất kinh doanh trên địa 
bàn huyện. Huyện Hưng Hà mong muốn hơn 320 doanh nghiệp trên địa bàn 
huyện được lắng nghe phổ biến Bộ tiêu chí sẽ đánh giá một cách khách 
quan, đặc biệt nắm rõ bản thân doanh nghiệp đến đâu và huyện Hưng Hà 
như thế nào, từ đó đánh giá huyện so với 8 huyện thành phố ở mức độ nào 
để đóng góp chung vào tỉnh. 

 

Các đại biểu dự hội nghị ngày 22/7/2022, do HHDN tỉnh Thái Bình phối 
hợp với UBND huyện Hưng Hà triển khai đo lường Bộ chỉ số (DDCI) cấp 

sở, ban, ngành, huyện, thành phố (DDCI) năm 2022. 

Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình nhấn mạnh: 
Tỉnh Thái Bình hiện có trên 10.000 doanh nghiệp, văn phòng đại diện, trong 



đó, địa bàn huyện Hưng Hà có số lượng lớn các nhà đầu tư cùng lực lượng 
sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực ngành nghề, nếu có môi trường 
kinh doanh cao đó là động lực để các doanh nghiệp phát triển nền kinh tế, 
hàng năm đóng góp rất lớn vào ngân sách của huyện và của tỉnh. 

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình cũng nêu rõ, để đạt được 
mục tiêu này, các doanh nghiệp tham gia khảo sát cần nghiêm túc nghiên 
cứu kỹ nội dung các câu hỏi trong phiếu khảo sát và “chấm điểm” bảo đảm 
khách quan, minh bạch, trung thực, phản ánh đúng hiện thực về chất lượng 
quản lý, điều hành nền kinh tế của các sở, ban, ngành và UBND huyện, 
thành phố. 

Các doanh nghiệp có 2 ngày để nghiên cứu các câu hỏi trong phiếu khảo 
sát đối với 26 sở, ngành, đơn vị và UBND của 8 huyện, thành phố. Phiếu 
khảo sát sẽ được gửi qua đường bưu điện cho đơn vị tư vấn tổng hợp nhằm 
bảo đảm độc lập, bảo mật, minh bạch thông tin. 

 

Doanh nghiệp huyện Hưng Hà đang nghiên cứu các câu hỏi và trả lời trên 
các mẫu đánh giá 

Trước đó, ngày 19/7/2022, lần đầu tiên, các doanh nghiệp trên địa bàn thành 
phố Thái Bình có dịp “chấm điểm” công tâm, khách quan (thông qua biểu 
mẫu phát hành) đối với sở, ngành và địa phương đã từng tương tác, giao 
dịch trong thời gian qua. Hơn 300 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái 



Bình đã trực tiếp đánh giá sự hài lòng của mình đối với các sở, ban, ngành 
và huyện, thành phố qua thực tiễn giải quyết công việc. 

Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khẳng định:  Việc thực hiện kế hoạch 
triển khai Bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và huyện thành phố 
của tỉnh Thái Bình nhằm thúc đẩy cải thiện chất lượng điều hành của các 
sở, ngành, huyện, thành phố tạo động lực cải cách liên tục, đồng bộ giữa 
các ngành, các cấp. 

 

Ông Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì 
hội nghị nghe HHDN tỉnh và đơn vị tư vấn báo cáo kế hoạch triển khai thực 
hiện Bộ chỉ số DDCI cấp sở, ngành, huyện, thành phố năm 2022 ngày 26/5 

Từ đó, giúp lãnh đạo tỉnh có góc nhìn tổng thể, chính xác về năng lực hoạt 
động hiện nay của các đơn vị, địa phương để kịp thời có điều chỉnh, bổ 
khuyết. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện quyết tâm cao của tỉnh trong 
việc minh bạch thông tin, nâng cao tính cạnh tranh và đồng hành cùng cộng 
đồng doanh nghiệp trong quá trình phát triển. 

Và cũng tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, minh 
bạch tại địa phương; là diễn đàn để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 
doanh thể hiện cảm nhận về cải cách thủ tục hành chính, môi trường đầu tư 
kinh doanh. 

Góp phần nâng hạng Chỉ số PCI và cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao 
năng lực cạnh tranh của Thái Bình trong năm 2022 và những năm tiếp theo. 
Đây cũng là năm đầu tiên tỉnh Thái Bình triển khai đo lường Bộ chỉ số DDCI. 

Nguồn: https://diendandoanhnghiep.vn/thai-binh-sap-cong-bo-ddci-lan-dau-
tien-228013.html 



12. Thu phí điện tử không dừng: Giải pháp giao thông 
thông minh 
Bình Phước có 4 dự án BOT thuộc sự quản lý của tỉnh, gồm các dự án 
trên đường ĐT741 Bàu Trư - Đồng Xoài, Đồng Xoài - Phước Long; trên 
quốc lộ 13 gồm Tham Rớt - Bình Long và Bình Long - Lộc Tấn. Thực 
hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT), UBND tỉnh 
về hoàn thành tiến độ lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng 
trước ngày 31-7-2022 và dán thẻ định danh hướng tới xây dựng giao 
thông thông minh theo xu thế 4.0, Sở GTVT đã yêu cầu các nhà đầu tư 
đẩy nhanh tiến độ lắp đặt, đồng thời kiểm tra, đôn đốc, giám sát các 
tiêu chuẩn kỹ thuật theo đúng quy định. 

XÂY DỰNG GIAO THÔNG THÔNG MINH 

Bình Phước tiếp giáp Tây Nguyên, các tỉnh Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí 
Minh nên lượng phương tiện lưu thông trên địa bàn tỉnh rất lớn. Do vậy, việc 
thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí là yêu cầu tất yếu, góp phần 
quan trọng giúp các phương tiện qua trạm thông thoáng, giảm thiểu tình 
trạng ùn tắc giao thông; đồng thời minh bạch trong hoạt động thu phí, tiến 
tới xóa bỏ hình thức thu phí thủ công bằng tiền mặt. 

Các trạm thu phí BOT trên đường ĐT741 hoàn thành việc lắp đặt hệ thống 
thu phí điện tử không dừng sớm nhất, tháng 4-2022 

Đại diện Sở GTVT cho biết, đến ngày 18-7-2022, 3 dự án thu phí BOT trên 
địa bàn tỉnh chính thức hoàn thành 100% việc lắp đặt hệ thống thu phí điện 
tử không dừng và đi vào hoạt động, gồm: Dự án BOT quốc lộ 13, Tham Rớt 
- Bình Long; 2 dự án BOT trên đường ĐT741 đoạn Bàu Trư - Đồng Xoài và 



Đồng Xoài - Phước Long. Trong đó, mỗi trạm thu phí có từ 6-8 làn xe. Mỗi 
chiều chỉ để lại 1 làn thu phí hỗn hợp. Riêng dự án BOT Bình Long - Lộc 
Tấn, nhà đầu tư mới lắp đặt thêm 2 làn thu phí tự động ETC và đã vận hành 
vào ngày 12-7; 2 làn thu phí hỗn hợp còn lại đơn vị đang triển khai lắp đặt 
theo đúng hồ sơ thiết kế được Sở GTVT thẩm định. 

Hiện trên địa bàn tỉnh có 2 đơn vị cung cấp dịch vụ thẻ thu phí không 
dừng là VETC và EPASS. Đến hết tháng 7-2022, tỷ lệ xe ôtô đăng ký tại 
tỉnh dán thẻ đạt khoảng 80%. Việc sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không 
dừng mang lại nhiều lợi ích thiết thực và là giải pháp giao thông thông 
minh, phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Vì vậy, trong thời 
gian tới, sở tiếp tục đề nghị các chủ xe là tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp 
khẩn trương dán thẻ để việc lưu thông qua các trạm được thông suốt. 
Các trường hợp không đủ điều kiện mà vẫn đi vào làn thu phí điện tử 
không dừng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.   

Ông Nguyễn Tấn Hùng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải  

Ông Nguyễn Văn Định, cán bộ kỹ thuật Trạm thu phí Thanh Lương, thuộc 
Dự án BOT Bình Long - Lộc Tấn chia sẻ: “Do trạm ở cuối quốc lộ 13, lượng 
phương tiện ít nên gặp khó khăn về doanh thu. Dù vậy, đơn vị vẫn cố gắng 
ký hợp đồng với nhà cung cấp thiết bị, đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống 
thu phí điện tử không dừng”. 

ĐẨY MẠNH DÁN THẺ THU PHÍ ĐIỆN TỬ KHÔNG DỪNG 

Có mặt tại Trạm thu phí xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, thuộc dự án 
BOT Tham Rớt - Bình Long một ngày giữa tháng 7-2022, chúng tôi nhận 
thấy số lượng xe chưa dán tem điện tử và phải đi vào làn thu phí hỗn hợp 
còn khá nhiều. Số xe ôtô xếp hàng chờ mua vé qua trạm dài cả kilômét, tạo 
nên cảnh tắc nghẽn, ùn ứ cục bộ. Trong khi chờ đợi, một số chủ xe đã tiến 
hành dán thẻ. 

Ông Nguyễn Đăng Thủy ở TP. Hà Nội là chủ xe tải và là lái xe cho biết: “Gia 
đình chủ yếu kinh doanh trong phạm vi hẹp, rất hiếm khi đi xa. Nay là lần 
đầu tiên tôi đi chuyến xa nhất từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh, phải đi qua 
rất nhiều trạm, lại đúng vào thời điểm ngành vận tải cả nước đẩy mạnh việc 
thu phí điện tử không dừng nên bây giờ tôi mới dán thẻ”. Còn anh Thái Ngô 
Thắng, lái xe ở tỉnh Bình Dương thường xuyên lưu thông trên quốc lộ 13 
cho biết: “Việc thu phí điện tử không dừng là phù hợp với xu thế. Những 
ngày qua, do còn nhiều xe chưa dán thẻ thu phí ETC, trong khi trạm này chỉ 
còn một làn thu phí hỗn hợp nên thường xuyên bị tắc nghẽn. Chủ xe cũng 



khá bận nên tôi chủ động dán thẻ để di chuyển dễ dàng, thuận tiện, sau đó 
về tính lại với chủ xe”. 

Trạm thu phí Thành Tâm, huyện Chơn Thành thuộc dự án BOT Tham Rớt 
- Bình Long là trạm hoàn thành sớm việc lắp đặt hệ thống thu phí điện tử 

không dừng 

Theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, 
tất cả hành vi dù là cố tình hay vô ý đi vào làn ETC đều có thể bị phạt 
hành chính. Cụ thể, “phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối 
với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi điều khiển xe 
không đủ điều kiện để thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng 
đi vào làn đường dành riêng thu phí theo hình thức điện tử tự động không 
dừng tại các trạm thu phí”. Trong đó, xe không đủ điều kiện để thu phí 
theo hình thức điện tử tự động không dừng là xe không gắn thẻ đầu cuối 
hoặc gắn thẻ đầu cuối mà số tiền trong tài khoản thu phí không đủ để chi 
trả khi qua làn thu phí điện tử tự động không dừng (Theo Nghị định số 
123/2021/NĐ-CP ngày 1-1-2022). 

Nhiều ngày qua, tại trụ sở của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng Bình Phước, ấp Hòa Vinh 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, các 
nhân viên của nhà cung cấp dịch vụ thẻ thu phí tự động phải làm việc liên 
tục để đáp ứng nhu cầu dán thẻ của khách. Anh Phạm Hoàng Phúc, nhân 
viên dán thẻ thu phí tự động của Tổng công ty cổ phần VETC cho biết: Thời 



gian gần đây, lượng xe dán thẻ thu phí tự động ngày càng nhiều. Có khách 
chủ động đến đây dán, nhưng cũng có xe vì bị ùn tắc nên lái xe hoặc chủ xe 
tranh thủ vào dán. Do vậy, chúng tôi phải linh hoạt đáp ứng bằng cách nhanh 
chóng đăng ký hồ sơ và trực tiếp ra đến nơi xe đậu để dán thẻ. 

Một cán bộ thu phí tại trạm xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, thuộc dự án 
BOT Tham Rớt - Bình Long cho biết, hiện nay, nhiều lái xe vẫn chưa quen 
với việc thu phí điện tử không dừng, khiến quá trình di chuyển qua trạm có 
những tình huống phát sinh. Cụ thể, xe chưa dán thẻ đi vào làn VETC hoặc 
có thẻ nhưng hết tiền thì trạm đề nghị lái xe cho xe lùi lại để đi vào làn hỗn 
hợp... 

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/502/135590/thu-phi-dien-tu-
khong-dung-giai-phap-giao-thong-thong-minh 

 

 
 


