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1. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Ngành ngân hàng 
đang đi đầu về chuyển đổi số 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng 
định ngành ngân hàng đang đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin 
và sẽ thúc đẩy các ngành nghề khác chuyển đổi số nhanh. 

Ngày 4/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức sự kiện Chuyển đổi số 
ngành Ngân hàng tại Hà Nội. Chương trình hướng tới đẩy mạnh việc triển 
khai các giải pháp ứng dụng công nghệ, các nhiệm vụ kế hoạch chuyển đổi 
số ngành ngân hàng. 

Phát biểu tại sự kiện, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định chuyển 
đổi số đã trở thành xu thế tất yếu, nằm trong ưu tiên phát triển của hầu hết 
quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Để chuyển đổi số ngành ngân 
hàng có hiệu quả, thời gian qua, NHNN đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi 
số ngành ngân hàng do Thống đốc làm Trưởng ban chỉ đạo. 

Ngành ngân hàng cũng đã đặt ra các mục tiêu đến năm 2025 như: 50% các 
nghiệp vụ ngân hàng được số hóa; 70% giao dịch khách hàng thực hiện trên 
kênh số; 50% khoản vay nhỏ lẻ, vay tiêu dùng khách hàng cá nhân được số 
hóa, tự động... 

 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện 
(Ảnh: VGP). 

Bổ sung thêm về hạ tầng cho chuyển đổi số, Phó Thống đốc NHNN Phạm 
Tiến Dũng cho biết cách đây 5 năm, một ngày có 50.000 giao dịch ngân 



hàng, hiện nay con số đã lên tới 8 triệu giao dịch/ngày. Giá trị giao dịch lên 
tới 900.000 tỷ đồng/ngày, tương đương với hơn 40 tỷ USD giao dịch qua 
ngân hàng. 

Các ngân hàng, trung gian thanh toán được kết nối liên thông, với thời gian 
giao dịch tính bằng giây; đã có sự kết nối liền mạch, khách hàng qua các 
ứng dụng mobile banking có thể xem mình dùng bao nhiêu số điện, thanh 
toán tiền, ngay lập tức kho dữ liệu gạch hóa đơn và hạch toán ngay. 

Về tài khoản, tính đến tháng 6, có 68% người trưởng thành mở tài khoản 
với hơn 114 triệu tài khoản ở các ngân hàng khác nhau. Trong đó, khách 
hàng trong độ tuổi 25-34 chiếm tỷ trọng lớn... Các giao dịch mobile payment, 
mobile banking phát triển mạnh mẽ, phát huy tính hữu dụng đặc biệt trong 
giai đoạn dịch Covid-19. 

Đánh giá về chuyển đổi số ngành ngân hàng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh ngành ngân hàng đang đi đầu 
về ứng dụng công nghệ thông tin. 

 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (Ảnh: VGP). 

"Ngành ngân hàng là huyết mạch của nền kinh tế. Ngành ngân hàng chuyển 
đổi số nhanh sẽ thúc đẩy cả nước chuyển đổi số nhanh. Chuyển đổi hướng 
dùng công nghệ thông tin sang chuyển đổi số là sự chuyển đổi mang tính 



cách mạng. Tìm hiểu sự khác biệt này sẽ giúp chúng ta làm chuyển đổi số 
tốt hơn", Bộ trưởng Hùng nói. 

Cũng tại sự kiện, một số ngân hàng cho ra mắt mô hình ngân hàng số với 
những tiện ích, ứng dụng công nghệ hiện đại, an toàn. Tại khu vực trưng 
bày của Agribank, nhiều người dân mở mới tài khoản ngân hàng mà chỉ cần 
mang theo chứng minh thư hoặc căn cước công dân. 

 

Người dân trải nghiệm mô hình ngân hàng số của Agribank (Ảnh: Văn Hưng). 

"Khi đã có tài khoản, với việc thực hiện sinh trắc học vân tay, khuôn mặt, 
khách hàng có thể thực hiện các giao dịch tài chính (rút tiền, gửi tiền…) mà 
không cần dùng đến thẻ vật lý hay giấy tờ tùy thân", ông Trần Văn Dũng, 
Giám đốc Trung tâm Thẻ Agribank, cho biết. 

Theo đó, mọi giao dịch đều được tự động hóa với tốc độ xử lý nhanh, độ 
chính xác cao, khách hàng có thể thực hiện bất cứ lúc nào, thay vì phải đến 
ngân hàng xếp hàng chờ tới lượt giao dịch như trước kia. Mô hình ngân 
hàng số với tính năng định danh, nhận diện khách hàng bằng công nghệ 
sinh trắc học, chỉ có chủ thẻ mới có quyền truy cập và sử dụng dịch vụ đã 
được đăng ký trước đó. 

Nguồn: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/bo-truong-nguyen-manh-hung-
nganh-ngan-hang-dang-di-dau-ve-chuyen-doi-so-20220804120749350.htm 

 



2. Vai trò của đội ngũ cán bộ là then chốt trong triển 
khai Đề án 06 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở dữ liệu quốc gia rất quan 
trọng, gắn với từng người dân, từng gia đình – tế bào của xã hội. Đây 
là nền tảng, cơ sở dữ liệu lơn để hình thành công dân số, xã hội số, 
tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dịch vụ công phục vụ người 
dân, doanh nghiệp, góp phần cải cách thủ tục hành chính và tạo ra các 
tiện ích tối đa cho người dân. 

Để việc ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia đi vào thực chất ngoài sự phối hợp 
đồng bộ của các cấp, các ngành thì còn có sự chuyển đổi mạnh mẽ trong 
chính đội ngũ cán bộ, công chức ở tỉnh Hòa Bình. 

Định hình hệ sinh thái công dân số 

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, các ứng dụng của công 
nghệ đang ngày càng đi vào cuộc sống, Chính phủ kịp thời nắm bắt xu 
hướng tiến hành thực hiện đẩy mạnh côn tác chuyển đổi số quốc gia để tiến 
đến một nền chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và công dân số. Để thực 
hiện chuyển đổi số quốc gia một cách toàn diện, sâu sắc, Chính phủ và hệ 
thống chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết 
liệt Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/1/2022 phê duyệt “Đề án phát triển 
ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển 
đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 205, tầm nhìn đến 2030” (gọi tắt là Đề án 
06/CP). 

Cán bộ Công an xã Hang Kia, huyện Mai Châu giúp người dân làm thủ tục 
cấp CCCD. 



Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc ga về dân cư ra đời với mục tiêu là một hệ 
thống thông tin lõi, dữ liệu dân cư “gốc” của toàn bộ công dân Việt Nam. Từ 
đó là trung gian kết nối cơ sở dữ liệu của các cấp, các ngành, địa phương 
để tạo sự liên thông dữ liệu phục vụ quản lý dân cư bằng phương thức hiện 
đại, làm căn cứ cho cơ quan nhà nước khai thác, giúp giảm bớt các giấy tờ, 
khai báo thông tin, đơn giản hóa các hoạt động hành chính liên quan đến 
người dân, doanh nghiệp. 

Tại tỉnh Hòa Bình, đến nay đã hoàn thành thu nhập 928.175/9323.161 hồ sơ 
dữ liệu công dân, đạt 99,6%, là địa phương dẫn đầu toàn quốc về tiêu chí 
“làm sạch dữ liệu dân cư”. Việc triển khai Đề án 06/CP được tiến hành đồng 
bộ trên tất cả các lĩnh vực với mục tiêu đến cuối năm 2022, cơ bản người 
dân, doanh nghiệp sẽ được cấp số định danh, xác thực điện tử kết nối dịch 
vụ công quốc gia. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tích hợp 983 dịch vụ 
công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Hòa Bình, cung cấp 621 dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3; 1.002 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 
40 thủ tục hành chính ở các lĩnh vực: Xuất nhập cảnh, cấp và quản lý căn 
cước công dân, đăng ký quản lý con dấu, phòng cháy chữa cháy, đăng ký 
quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 22 thủ tục hành chính ở 
các lĩnh vực: Cấp và quản lý căn cước công dân, đăng ký và quản lý phương 
tiện giao thông đường bộ, phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, mở rộng thu 
thập dữ liệu dân cư đối với thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiêm 
chủng, dữ liệu về cán bộ, giáo viên, cấp số định danh cho trẻ em... từng 
bước hình thành hệ sinh thái công dân số. Theo lộ trình, tới đây, các thông 
tin về giấy phép lái xe, thẻ tín dụng, an sinh xã hội... tiếp tục được nghiên 
cứu tích hợp để thực hiện các yêu cầu của người dân trên các lĩnh vực của 
đời sống xã hội. 

Cán bộ là gốc rễ của chuyển đổi số 

Đội hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú, cấp, quản lý căn cước công dân trực 
thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội là đơn vị chủ trì 
tham mưu triển khai Đề án 06/CP của Công an tỉnh Hòa Bình. Đây là đầu 
mối thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư và chia sẻ dữ liệu với các sở, ngành 
trên nền tảng dịch vụ công trực tuyến. Từ khi triển khai dự án cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân, 
CBCS đơn vị làm việc liên tục, không có ngày nghỉ với phương châm “công 
dân còn đến thì còn phục vụ”. 

Trung tá Hà Thu Hiền, Đội trưởng Đội hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú, 
cấp, quản lý căn cước công dân chia sẻ, xác định cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, mang lại lợi ích lớn thúc đẩy 
chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế xã hội, từ lãnh đạo, chỉ huy đến 
cán bộ, chiến sỹ dốc toàn lực, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ. Bởi nếu 



chậm ngày nào thì người dân sẽ bị ảnh hưởng ngày đó. Quá trình tiếp xúc, 
giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân, mỗi CBCS luôn nêu 
cao trách nhiệm, tận tụy với công việc, tận tình hướng dẫn, tháo gỡ vướng 
mắc cho người dân. Bên cạnh đó, thường xuyên tập huấn, nâng cao trình 
độ cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là việc ứng dụng công nghệ phục vụ nhiệm vụ 
theo phương châm “từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài”, “người biết trước 
hướng dẫn người biết sau”. 

Mặt khác, lãnh đạo đơn vị cử cán bộ trực tiếp xuống các xã đến hướng dẫn 
nghiệp vụ, thao tác trên máy tính để cán bộ cơ sở nắm bắt ngay công việc. 
Lựa chọn các đơn vị làm tốt để xây dựng điểm, từ đó rút kinh nghiệm và 
nhân rộng các địa bàn khác. Cứ như vậy, mọi quy trình, thủ tục đều được 
thực hiện thống nhất và xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở. 

Theo Đại tá Nguyễn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, cán bộ 
là gốc của mọi công việc, nếu cán bộ tốt thì mọi việc sẽ trôi chảy, ngược lại 
cán bộ yếu kém thì công việc trì trệ, kém hiệu quả. Từ đó, gây hậu quả khôn 
lường đối với nền hành chính công vụ, gây tắc nghẽn giữa các mắt xích, cản 
trở phát triển và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người dân. Điều đó đi 
ngược lại chủ trương của tỉnh là xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, 
liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân. Để nâng cao chất lượng công vụ 
phục vụ chuyển đổi số đỏi hỏi phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có 
đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Đồng thời phải linh hoạt thích ứng trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, 
đổi mới tư duy, không ngừng sáng tạo để kiến tạo phát triển. Chung tay xây 
dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, góp phần nâng cao 
hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 
quốc phòng, an ninh. Nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh 
nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là mục tiêu phục vụ 
của cơ quan hành chính nhà nước… 

Bên cạnh đó, cần có cơ chế khuyến khích, khơi dậy tinh thần cống hiến vì 
sự phát triển của địa phương, tạo động lực để mỗi cán bộ công chức hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao, tận tụy phục vụ nhân dân. 

Nguồn: https://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/vai-tro-cua-doi-ngu-can-
bo-la-then-chot-trong-trien-khai-de-an-06-i662618/ 

 

3. Điểm danh những loại giấy tờ công dân có thể thực 
hiện thủ tục đăng ký cấp đổi trực tuyến 
Để giảm thiểu thời gian đi lại, thủ tục nhanh chóng, dễ dàng, công dân 
có thể giao dịch trực tuyến, giải quyết nhiều vấn đề phát sinh không 
mong muốn. 



 

Đăng ký online CCCD gắn chíp. Ảnh minh họa. 

Cách đặt lịch làm CCCD gắn chip online: 

1. Truy cập trang web của Cổng dịch vụ công quản lý cư trú tại địa chỉ 
dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-nhom-su-kien-cho-cong-
dan.html?group=753. 

2. Dùng tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia để đăng nhập. 

3. Chọn mục Cấp thẻ CCCD và lý do thực hiện, sau đó bấm Tiếp tục. 

4. Chọn mục Cấp thực hiện rồi chọn Cơ quan thực hiện, sau đó bấm Tiếp 
tục. 

5. Kiểm tra lại thông tin ở Phiếu yêu cầu. Nếu chính xác, tích vào ô "Tôi 
xin cam đoan những thông tin kê trên tờ khai là đúng sự thật", sau đó 
bấm Tiếp tục. 

6. Chọn ngày đăng ký thu nhận thông tin CCCD, sau đó bấm Tiếp tục. 

7. Đọc và xác nhận lại thông tin. Sau đó, công dân được cấp một mã hồ 
sơ và giấy hẹn thời gian trả kết quả. 

8.   

9. Hộ chiếu phổ thông mẫu mới 

Thủ tục cấp, đổi hộ chiếu phổ thông trực tuyến được Bộ Công an thực hiện 
từ 1/6. Người dân cần có tài khoản trên cổng dịch vụ công Chính phủ đã tích 



hợp khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến cùng căn cước công dân gắn 
chip, căn cước 12 số. 

Các bước thực hiện: 

1. Truy cập cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an tại địa chỉ 
dichvucong.bocongan.gov.vn. 

2. Chủ tài khoản đăng nhập, khai đầy đủ thông tin hồ sơ đề nghị cấp hộ 
chiếu theo mẫu X01. 

3. Công dân điền email cá nhân, tải ảnh chân dung rồi chọn hình thức 
nhận hộ chiếu qua bưu điện hoặc đến cơ quan xuất nhập cảnh để 
nhận trực tiếp. 

Hiện nay, mức lệ phí cấp hộ chiếu mới là 160.000 đồng/trường hợp. Còn 
cấp lại hộ chiếu do mất hay hư hỏng là 320.000 đồng/trường hợp. 

Đăng ký kết hôn 

Các bước thực hiện: 

1. Truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn. 
Chọn mục Thủ tục hành chính. 

2. Chọn cơ quan thực hiện, sau đó chọn Đồng ý. 

3. Chọn mục Nộp trực tuyến. 

4. Chọn Trường hợp hồ sơ, sau đó bấm Đồng ý và tiếp tục. 

5. Tiến hành điền thông tin, sau đó bấm Đồng ý và tiếp tục. 

6. Tải các file lên theo hướng dẫn, sau đó bấm Đồng ý và tiếp tục. 

7. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã kê khai, tích chọn “Tôi xin chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về lời khai trên”. 

8. Chọn Tiếp tục, nhập mã theo yêu cầu rồi nhấn Gửi thông tin. 

9.   

10. Đăng ký xe 

11.   

12. Các bước đăng ký xe online: 

1. Truy cập trang web của Cục CSGT Bộ Công an tại địa chỉ csgt.vn, sau 
đó chọn mục Đăng ký, khai báo xe. 

2. Chọn mục Khai báo và điền các thông tin theo yêu cầu. 

3. Kiểm tra lại thông tin đã khai rồi và nhấn Đăng ký. 

4. Đặt lịch hẹn với cơ quan đăng ký xe nơi thường trú, địa điểm tiếp nhận 
đăng ký qua số điện thoại hoặc email. 



5. Mang xe và hồ sơ phương tiện đến điểm đăng ký theo thời gian đã 
hẹn. Chủ xe có thể in phiếu hẹn hoặc chụp ảnh lại màn hình máy tính 
thông tin hoàn thành hồ sơ, hoặc ghi nhớ mã hồ sơ để cung cấp cho 
cán bộ công an. 

6. Đến nhận giấy hẹn trả giấy chứng nhận đăng ký xe, nộp lệ phí đăng 
ký xe và nhận biển số. 

7.   

Đăng ký khai sinh 

Các bước đăng ký khai sinh online: 

1. Truy cập vào địa chỉ hotichtructuyen.moj.gov.vn, nhập thông tin địa chỉ 
tỉnh/thành rồi bấm đăng ký thủ tục mới. 

2. Chọn đơn vị giải quyết hồ sơ và bấm OK. 

3. Điền đầy đủ thông tin vào tờ khai đăng ký theo mẫu, tải giấy tờ đính 
kèm. 

4. Kiểm tra, xác nhận thông tin tờ khai gửi đến cơ quan tiếp nhận. 

5. Nhận mã số đăng ký và kết thúc thủ tục. Sau khi hồ sơ đăng ký khai 
sinh được tiếp nhận, công dân sẽ nhận được mã số đăng ký và hẹn 
thời gian đến UBND cấp xã nhận kết quả. 

Việc này, rất có ý nghĩa được hầu hết công dân hưởng ứng. Mong rằng 
nhiều thủ tục hồ sơ được thực hiện online để giảm thiểu các chi phí không 
cần thiết. 

Nguồn: https://thuonghieucongluan.com.vn/nhung-loai-giay-to-ma-cong-
dan-co-the-thuc-hien-thu-tuc-dang-ky-cap-doi-truc-tuyen-a176646.html 

 

4. Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc ghi bị chú 'nơi sinh' 
vào hộ chiếu mẫu mới 
Để tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam tại CH Séc có nhu cầu cấp hộ 
chiếu để xin gia hạn cư trú hoặc giải quyết các thủ tục hành chính khác 
với các cơ quan chức năng của CH Séc, Đại sứ quán sẽ cấp hộ chiếu 
mới và ghi bị chú “nơi sinh” vào trang 4 của hộ chiếu mẫu mới. 

Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc ngày 2/8 đã đăng tải thông tin về việc cấp 
hộ chiếu mẫu mới (loại 48 trang, bìa màu xanh tím than) sau khi Đại sứ quán 
CH Séc tại Hà Nội cùng ngày có công hàm chính thức thông báo cho Cục 
Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam về việc dừng công nhận hộ chiếu mẫu 
mới của Việt Nam do không đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật về thông số 
ICAO. Theo đó, Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc sẽ cấp hộ chiếu mới và 
ghi bị chú “nơi sinh” vào trang 4 của hộ chiếu mẫu mới. 



 

Cuốn hộ chiếu kiểu mới (màu xanh tím than) so với các cuốn hộ chiếu cũ 
màu xanh 

Thông báo trên trang web Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc có nội dung: 
“Từ ngày 1/7/2022, Đại sứ quán đã tiến hành việc cấp hộ chiếu mẫu mới, 
loại 48 trang, bìa màu xanh tím than; hộ chiếu mẫu cũ, loại 48 trang, bìa màu 
xanh lá cây, cấp trước ngày 1/7/2022 vẫn được tiếp tục sử dụng cho đến khi 
hộ chiếu hết hạn”. 

Thông báo cho biết thêm: “Hiện nay, Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc đang 
tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước làm việc với phía 
Séc để tìm giải pháp xử lý dứt điểm vấn đề này.  

Để tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam tại CH Séc có nhu cầu cấp hộ chiếu 
để xin gia hạn cư trú hoặc giải quyết các thủ tục hành chính khác với các cơ 
quan chức năng của CH Séc, Đại sứ quán sẽ cấp hộ chiếu mới và ghi bị chú 
“nơi sinh” vào trang 4 của hộ chiếu mẫu mới. Đối với các trường hợp đã 
được cấp hộ chiếu mẫu mới trước ngày 2/8/2022, Đại sứ quán sẽ thực hiện 
việc ghi bị chú “nơi sinh” như nêu trên ngay trong ngày khi bà con xuất trình 
hộ chiếu mẫu mới tại Phòng Lãnh sự Đại sứ quán”. 

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/dai-su-quan-viet-nam-tai-ch-sec-ghi-bi-
chu-noi-sinh-vao-ho-chieu-mau-moi-169220803073406003.htm 



5. Thủ tục hành chính về đất đai còn phức tạp, tạo chi 
phí lớn cho doanh nghiệp 
Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho 
biết, thủ tục hành chính về đất đai và liên quan đến đất đai hiện nay rất 
phức tạp, tạo ra chi phí lớn cho doanh nghiệp. 

 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại hội thảo. Ảnh: H.Dịu 

Nhằm hoàn thiện chính sách về đất đai, Liên đoàn Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức 
Hội thảo góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vào chiều 4/8 tại Hà Nội. 

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI đánh giá, Luật Đất 
đai là một trong những đạo luật lớn, quan trọng, tác động sâu rộng tới đời 
sống kinh tế - xã hội, đặc biệt ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh. 
Tuy nhiên, với sự thay đổi rất nhanh của cuộc sống, Luật Đất đai 2013 cũng 
đã bộc lộ các vướng mắc, bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung kịp thời. 

“Qua phản ánh từ thực tiễn kinh doanh, ý kiến từ các doanh nghiệp, hiệp 
hội, thủ tục hành chính về đất đai và các thủ tục liên quan rất phức tạp, đang 
tạo ra chi phí lớn cho hoạt động đầu tư kinh doanh”, ông Phạm Tấn Công 
nêu rõ. 

Theo kháo sát hàng năm về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của 
VCCI, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai hiện vẫn là một trong những 
nhóm thủ tục mà doanh nghiệp gặp khó khăn nhiều nhất trên thực tế. 



Hơn nữa, Chủ tịch VCCI cũng nhìn nhận, quy định, trình tự thủ tục của Luật 
Đất đai và các luật liên quan chưa thống nhất với nhau, tạo ra nhiều điểm 
nghẽn trong thực tế. 

Theo đó, năm 2019, VCCI đã tiến hành rà soát và phát hiện ra có ít nhất 25 
điểm mâu thuẫn, chồng chéo giữa các luật liên quan đến hoạt động đầu tư 
kinh doanh, trong đó có nhiều điểm liên quan đến Luật Đất đai. Tình trạng 
mâu thuẫn, chồng chéo giữa các luật này tạo ra rủi ro pháp lý cho các cơ 
quan thực thi, làm đình trệ nhiều dự án và tăng chi phí cho hoạt động đầu 
tư kinh doanh. 

Đồng thời, khối lượng văn bản hướng dẫn Luật Đất đai rất lớn, mức độ thay 
đổi của văn bản rất nhanh, chất lượng của các văn bản hướng dẫn và chất 
lượng thực thi pháp luật về đất đai trên thực tế vẫn là câu hỏi lớn. 

Thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy, để thực hiện Luật Đất 
đai 2013, thời gian qua, Chính phủ đã ban hành đến 25 nghị định (trong đó 
có 16 nghị định ban hành mới, 07 nghị định sửa đổi, bổ sung và 02 nghị định 
ban hành thay thế); các bộ, ngành đã ban hành 59 thông tư, thông tư liên 
tịch, trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì ban hành 46 thông tư. 

Với thực tế nêu trên, Chủ tịch VCCI cho rằng, nhu cầu sửa đổi Luật Đất đai 
rất lớn, không chỉ để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đang tồn tại trên 
thực tiễn, giảm rủi ro pháp lý mà còn góp phần khơi thông nguồn lực phát 
triển, thúc đẩy các hoạt động đầu tư, kinh doanh. 

Cũng nói về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng 
Hà cho biết, mục tiêu sửa đổi Luật Đất đai lần này nhằm thể chế hóa đầy đủ, 
kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng về quản lý và sử dụng đất đai. 

Đánh giá về những thay đổi của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, các chuyên 
gia và doanh nghiệp đều cho rằng, các nội dung sửa đổi rất chi tiết, toàn 
diện và phù hợp với các nghị quyết, chỉ thị của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về 
đất đai và cải thiện môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến 
băn khoăn về quy hoạch, giá đất, giao đất, cho thuê đất… 

Chẳng hạn, Luật sư Trương Anh Tuấn, Giám đốc Công ty luật Trường Sơn, 
Trưởng ban pháp chế hiệp hội bất động sản Việt Nam kiến nghị cần phải bổ 
sung cơ chế về tài chính để chống đầu cơ đất đai, bởi hiện nay, giá đất 
không phù hợp với điều kiện kinh tế. 

Còn theo ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt 
Nam, pháp luật cần có quy định để xác định rõ như thế nào là giá đất phổ biến 
trên thị trường có sự biến động để làm căn cứ điều chỉnh bảng giá đất. Bởi 
thực tế hiện nay, giá đất trên thị trường luôn luôn có sự biến động từng ngày. 

Từ những ý kiến của doanh nghiệp và chuyên gia tại hội thảo, Bộ trưởng 
Trần Hồng Hà cho biết, Bộ sẽ lắng nghe ý kiến góp ý, đánh giá của các 



chuyên gia, doanh nghiệp để giá đất sát giá thị trường, làm sao để chuyển 
trọng tâm từ quản lý bằng các công cụ hành chính sang sử dụng hiệu quả 
các công cụ kinh tế mà vẫn đảm bảo hài hoà lợi ích của Nhà nước, người 
dân và doanh nghiệp. 

Dự án Luật Đất đai sửa đổi dự kiến sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, 
tháng 10/2022 và kỳ họp thứ 5 diễn ra vào tháng 5/2023. Đồng thời, 
thông qua tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10/2023. 

Theo Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Luật Đất đai sửa đổi đưa ra 8 điểm 
đổi mới quan trọng. Trong đó, dự thảo quy định cụ thể hơn quyền và 
trách nhiệm của nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu, thống nhất 
quản lý đối với đất đai và quyền, nghĩa vụ của công dân đối với đất đai 
bảo đảm tuân thủ chặt chẽ các quy định của Hiến pháp về sở hữu đất 
đai và quyền con người. 

Dự thảo cũng hoàn thiện đồng bộ các quy định về xây dựng hệ thống 
quy hoạch sử dụng đất đai đồng bộ ở 3 cấp; công khai, minh bạch bình 
đẳng trong giao đất, cho thuê đất; phân cấp thẩm quyền cho các địa 
phương trong quản lý, sử dụng đất đai; tiếp tục thực hiện công khai, minh 
bạch trong thu hồi đất thông qua quy định cụ thể về thẩm quyền, điều 
kiện, tiêu chí; chuyển trọng tâm từ phương thức quản lý về hành chính 
sang thực hiện đồng bộ các công cụ kinh tế, quy hoạch, hành chính để 
quản lý, điều tiết các quan hệ đất đai… 

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/thu-tuc-hanh-chinh-ve-dat-dai-con-
phuc-tap-tao-chi-phi-lon-cho-doanh-nghiep-165619.html 

 

6. Bộ Tài chính thực hiện bộ chỉ số đánh giá thủ tục 
hành chính trực tuyến 
Bộ Tài chính đã có Quyết định 1507/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hành 
động thực hiện Quyết định 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ 
người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ 
công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. 

Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, 
doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công theo 
thời gian thực trên môi trường điện tử nhằm phục vụ lãnh đạo Bộ Tài chính 
trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và đánh giá chi tiết chất lượng phục 
vụ của từng đơn vị trong ngành Tài chính, từng công chức, người lao động 



đối với người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo 
thời gian thực trên môi trường điện tử. 

 

Thực hiện số hóa hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính qua phương 
thức điện tử. Ảnh: TL. 

Kết quả đánh giá là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn 
thành nhiệm vụ của đơn vị; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng 
đầu đơn vị trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công; ưu tiên xem xét 
việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen 
thưởng, xử lý kỷ luật công chức, viên chức, người lao động. 

Theo đó, việc đánh giá được xác định trên 5 nhóm chỉ số gồm: công khai, 
minh bạch; tiến độ, kết quả giải quyết công việc; số hóa hồ sơ; cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến; mức độ hài lòng. 

Kết quả đánh giá được công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng 
dịch vụ công Bộ Tài chính làm căn cứ xác định mức độ hoàn thành nhiệm 
vụ của đơn vị. 

Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính thực hiện cập nhật tình trạng hồ 
sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng thời gian quy định, đồng 
bộ dữ liệu trên Cổng dịch vụ công Bộ Tài chính và Cổng dịch vụ công quốc 



gia; đồng thời, thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua phương thức điện tử./. 

Việc đánh giá xác định trên 5 nhóm chỉ số 

Theo đó, việc đánh giá được xác định trên 5 nhóm chỉ số gồm: công 
khai, minh bạch; tiến độ, kết quả giải quyết công việc; số hóa hồ sơ; 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến; mức độ hài lòng. 

Nguồn: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/bo-tai-chinh-thuc-hien-bo-chi-so-
danh-gia-thu-tuc-hanh-chinh-truc-tuyen-110130.html 

 

7. Mã QR được ứng dụng trong số hóa thủ tục hành 
chính như thế nào? 
Tiện ích của mã QR (QR code) được nhiều đơn vị, cơ quan hành chính 
nhà nước nắm bắt và áp dụng trong hoạt động quản lý điều hành, đặc 
biệt là niêm yết, công khai thông tin. 

Dùng mã QR trong hoạt động hành chính hiện là xu hướng chung, đặc biệt 
ở các lĩnh vực người dân có nhu cầu cao như nhân thân, cấp CCCD, đăng 
ký ôtô - xe máy, đất đai, BHXH… Tại mỗi địa phương, tùy điều kiện và tình 
hình thực tế, tiện ích của mã QR được vận dụng linh hoạt, phổ biến rộng rãi 
nhờ những hoạt động truyền thông, hướng dẫn thông qua tài khoản Zalo 
của các đơn vị, hướng đến mục tiêu ứng dụng công nghệ mới trong chuyển 
đổi số. 

Giải quyết TTHC trên môi trường điện tử 

Đến bộ phận một cửa của Công an xã Phương Sơn (huyện Lục Nam, tỉnh 
Bắc Giang) để thực hiện thủ tục xóa đăng ký thường trú cho người nhà, ông 
Đỗ Đình Hạ (1954, thôn Kèn) ấn tượng và có thiện cảm với căn phòng tuy 
nhỏ song được bài trí gọn gàng, đặc biệt là danh sách mã QR thủ tục hành 
chính được in và niêm yết tại đây. 

Mỗi mã QR niêm yết tương ứng với một lĩnh vực thủ tục hành chính (TTHC). 
Sau đó, ông Hạ được Thượng úy Nguyễn Văn Hoàng, Phó trưởng công an 
xã đón tiếp, hướng dẫn tận tình. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, thủ tục 
của ông Hạ đã xong. 

Không chỉ riêng xã Phương Sơn, hiện mô hình ứng dụng mã QR để niêm 
yết TTHC được được công an tỉnh Bắc Giang triển khai đến tất cả phòng 
chức năng, công an thành phố, huyện và 209 công an cấp xã. Từ đó, góp 
phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết TTHC, phục vụ người dân và 
doanh nghiệp. 



Người dân khi đến làm việc dễ dàng sử dụng Zalo để quét các mã QR được 
niêm yết. Ảnh: Công an xã Phương Sơn. 

 

làm việc dễ dàng sử dụng Zalo để quét các mã QR được niêm yết. 
Ảnh: Công an xã Phương Sơn. 

Tại các đơn vị, cán bộ tiếp nhận, giải quyết hàng chục thủ tục liên quan đến 
lĩnh vực: Xuất nhập cảnh: khiếu nại, tố cáo; phòng cháy, chữa cháy; đăng 
ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý CCCD... Những mã QR tương đương từng 
lĩnh vực được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa, đồng thời với mỗi 
TTHC sẽ có thêm 1 mã QR để khảo sát sự hài lòng. Người dân khi đến được 
cán bộ trực ban hướng dẫn và giải quyết trong ngày. 

Ngoài ra, các nội dung tiếp nhận phản ánh, hướng dẫn quét, sử dụng mã 
QR để tra cứu TTHC cũng được bộ phận phụ trách biên tập thành tin bài và 
gửi đến người dân trên địa bàn qua tài khoản Zalo Công an tỉnh Bắc Giang, 
tài khoản Zalo công an huyện, xã. 

Tin, bài truyền thông, hướng dẫn được gửi cho người dân từ tài khoản Zalo 
của các đơn vị thuộc công an tỉnh Bắc Giang. 



 

Tin, bài truyền thông, hướng dẫn được gửi cho người dân từ tài khoản Zalo 
của các đơn vị thuộc công an tỉnh Bắc Giang. 



Công an xã Phương Sơn cho biết, mỗi ngày bộ phận một cửa của đơn vị 
đón tiếp hàng chục công dân đến giải quyết TTHC. Cán bộ làm nhiệm vụ ở 
đây đều là những người có năng lực, thành thạo về tin học, công nghệ mới. 

“Dù lực lượng mỏng lại phải bảo đảm thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc 
nhưng để nâng cao chất lượng phục vụ, công an xã cắt cử 2 đồng chí trực 
vào giờ hành chính từ thứ hai đến thứ bảy”, đại diện Công an xã Phương 
Sơn thông tin. 

 

Cán bộ Công an xã Phương Sơn (Lục Nam) hướng dẫn công dân giải 
quyết TTHC. Ảnh: Công an xã Phương Sơn. 

Trung tá Nguyễn Văn Hùng - Phó trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Bắc 
Giang - chia sẻ: "Mô hình CCHC ở công an cấp xã bản chất là tiếp nhận, 
giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền theo cơ chế một cửa tại cơ sở. Đáp ứng 
yêu cầu chuyển đổi số, đẩy mạnh kết quả giải quyết TTHC trên môi trường 
điện tử". 

Cũng theo Trung tá Nguyễn Văn Hùng, dù mới thực hiện song mô hình này 
đã nhận được phản hồi tích cực từ người dân, tổ chức cũng như cấp ủy, 
chính quyền các địa phương. 

Hình thành thói quen quét QR cho người dân 

Sự phổ biến rộng rãi của mã QR trong vài năm trở lại đây không thể không 
nhắc đến đóng góp lớn của các cơ quan hành chính nhà nước khi nhanh 
nhạy nắm bắt, chủ động ứng dụng vào hoạt động của đơn vị. Đồng thời, tích 
cực truyền thông, tuyên truyền rộng rãi thông qua nhiều hình thức. 



Không ít người dân đến các đơn vị hành chính làm việc đã đi từ ngạc nhiên 
đến quen thuộc với hình ảnh mã QR tra cứu TTHC, mã QR giới thiệu tài 
khoản Zalo của đơn vị được in trên tờ rơi, standee hoặc banner lớn với đủ 
thông tin, hướng dẫn chi tiết để người dân dễ dàng thao tác. 

Cán bộ sẽ trực tiếp hỗ trợ khi người dân có nhu cầu quét mã QR được niêm 
yết tại cơ quan hành chính. Ảnh: Mai Khanh. 

 

Cán bộ sẽ trực tiếp hỗ trợ khi người dân có nhu cầu quét mã QR được 
niêm yết tại cơ quan hành chính. Ảnh: Mai Khanh. 

Đơn cử, tại Cao Bằng công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an xã dán tờ 
rơi các mã QR trang Zalo của công an tỉnh tại trụ sở công an xã, trụ sở 
UBND xã và nhà văn hóa thôn, xóm… để người dân quét mã, quan tâm và 
nhận thông tin hoạt động của đơn vị. Tương tự, tại huyện Bến Cát (Bình 
Dương), các mã QR truy cập Zalo Công an thị xã Bến Cát cũng được niêm 
yết tại các điểm tiếp dân, trụ sở các đơn vị công an các địa phương, đồn 
công an khu công nghiệp… 

Tại tỉnh Bình Định, thông tin giới thiệu Zalo Chính quyền điện tử tỉnh Bình 
Định và mã QR của trang cũng được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh này 
đầu tư kỹ, in thành banner lớn và đặt ngay cổng ra vào trụ sở. 



 

Mã QR được gửi đi từ trang Zalo “Bình Phước Today”. Nguồn: Bình Phước 
Today. 

Còn tại Bình Phước, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đề nghị trung tâm 
phục vụ hành chính công và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện 
niêm yết mã QR của trang Zalo Bình Phước Today tại bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả cấp tỉnh, huyện, xã. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người 
dân, doanh nghiệp quét mã QR và theo dõi trang để nhận được tin nhắn kết 
quả giải quyết TTHC. 

“Các đơn vị, bộ phận, công chức, viên chức tham gia giải quyết TTHC quét 
mã QR và theo dõi OA Zalo Bình Phước Today để nhận được tin nhắn khi 
có hồ sơ phát sinh”,tài khoản Zalo Bình Phước Today thông tin. 

Trên cơ sở ứng dụng mã QR, người dân có thể tra cứu thông tin của một 
thủ tục bất kỳ để chuẩn bị trước, hạn chế việc phải bổ sung hồ sơ nhiều lần 
dẫn đến giải quyết chậm trễ. Mặt khác, người dân cũng tiết kiệm thời gian, 
công sức đi lại. 

Tự nhận bản thân không rành về công nghệ, nhưng chỉ sau 1 vài lần được 
cán bộ hướng dẫn, ông Hồ Trung Nam (phường Thạnh Lộc, quận 12, 



TP.HCM) đã có thể sử dụng thành thục Zalo để quét QR để truy cập trang 
Zalo của quận. “Lúc đầu tôi cũng hơi lúng túng, nghe người ta nói QR nhưng 
cũng không hiểu là gì, sử dụng ra sao, có an toàn không. Giờ thành thói 
quen, cứ thấy chỗ nào yêu cầu thì mình cứ mở điện thoại ra quét QR thôi”, 
ông Nam nói. 

Với những lợi ích vượt trội, mã QR đang dần trở thành xu hướng được ưu 
tiên lựa chọn khi giúp quá trình tìm hiểu, tiếp cận TTHC liên quan trực tiếp 
đến từng ngành nghề, lĩnh vực diễn ra nhanh, dễ dàng hơn. Mặt khác, các 
thủ tục khi được công khai minh bạch cũng giúp chất lượng, năng suất giải 
quyết TTHC của cơ quan nhà nước được nâng cao. 

Mã QR ra đời năm 1994, viết tắt của quick response code (mã phản hồi 
nhanh). Lưu trữ được nhiều thông tin hơn mã vạch, hiện nay mã QR được 
sử dụng rộng rãi trong thương mại (quảng cáo, giới thiệu sản phẩm...), y tế 
(thanh toán bảo hiểm, quản lý bệnh nhân...), văn hóa, du lịch (tra cứu thông 
tin...), ngân hàng (thanh toán...), hành chính nhà nước (điều tra, khảo sát, 
tra cứu thông tin, nhận kết quả TTHC...), lĩnh vực khác (tổ chức hội nghị hội 
thảo, sự kiện; đăng nhập vào các ứng dụng, quản lý kho...). 

Người dùng có thể dùng điện thoại thông minh (có cài ứng dụng Zalo) quét 
mã QR để xem một nội dung/thông tin nào đó hoặc để truy cập vào một địa 
chỉ cụ thể trên Internet (địa chỉ này có thể liên kết tới các file tài liệu, thư mục 
trực tuyến, website thủ tục hành chính công...) 

Nguồn: https://zingnews.vn/ma-qr-duoc-ung-dung-trong-so-hoa-thu-tuc-
hanh-chinh-nhu-the-nao-post1341930.html 

 

8. Cận cảnh quy trình sát hạch, cấp giấy phép lái xe 
nghiêm ngặt 
Hiện nay, nhiều trung tâm đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe 
(GPLX) tại Hà Nội đã đầu tư trang thiết bị hiện đại, kết hợp với quản lý, 
giám sát chặt chẽ quy trình sát hạch thi lý thuyết, thực hành trong mô 
hình mô phỏng phương tiện, phòng máy và địa hình, đảm bảo lái xe 
"học thật, thi thật", sau khi hoàn thành khóa học có thể lái xe an toàn, 
xử lý được các tình huống nguy hiểm phát sinh trong thực tế và hạn 
chế các tình huống va chạm, có thể dẫn đến tai nạn giao thông. 

Phóng viên báo Tin tức đã có mặt tại một số Trung tâm đào tạo, sát hạch, 
cấp GPLX như: Trung tâm Âu Lạc (Bắc Ninh) và Trung tâm Trường Đại học 
Phòng cháy chữa cháy (Hà Nội), ghi nhận quy trình đào tạo, sát hạch nghiêm 
ngặt với các học viên, từ thực hành trong mô hình mô phỏng cabin phương 
tiện hiện đại, đến thi phòng máy, trên địa hình... 

Video Cận cảnh quy trình sát hạch, cấp GPLX nghiêm ngặt: 



 

Hệ thống máy tính cài đặt phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông 
và thiết bị giám sát thời gian, quãng đường học lái xe trên đường của học 

viên theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ GTVT ban hành. 

Theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT), cả nước hiện 
có 141 Trung tâm sát hạch lái xe ô tô Nhà nước, gồm 51 Trung tâm loại 1 
(sát hạch lái xe từ hạng A1 đến các hạng F); 90 Trung tâm loại 2 (sát hạch 
lái xe từ hạng A1 đến hạng C). Các trung tâm được xây dựng theo quy 
chuẩn, có đủ điều kiện về cơ sở vật chất như phòng sát hạch lý thuyết, 
phòng điều hành thiết bị sát hạch thực hành lái xe, sân sát hạch, xe sát hạch 
và các hạng mục công trình cơ bản đáp ứng yêu cầu sát hạch lái xe, được 
lắp đặt thiết bị chấm điểm tự động sát hạch lý thuyết và thực hành lái xe, hệ 
thống loa, màn hình tại phòng chờ để công khai quá trình và kết quả sát 
hạch của từng học viên.  

 

Mô hình mô phỏng cabin ô tô đào tạo học viên lái xe điện tử tham gia giao 
thông như thật, trị giá khoảng 500 triệu đồng/cabin. 



Ngoài ra, cả nước có 343 cơ sở đào tạo lái xe ô tô theo mô hình xã hội hóa. 
Hệ thống cơ sở đào tạo lái xe đã tăng cả về số lượng và chất lượng; hệ 
thống phòng học, trang thiết bị giảng dạy, đội ngũ giáo viên, xe tập lái, sân 
tập lái của cơ sở đào tạo lái xe được đầu tư, củng cố, tăng cường, đáp ứng 
yêu cầu giảng dạy, phù hợp thực tiễn. 

 

Học viên vào phòng thi sát hạch lý thuyết phải có giấy tờ đảm bảo nhân thân. 

Sân thi sát hạch thi địa hình đối với các hạng xe. 



Tuy nhiên, trong số này cũng có không ít cơ sở đào tạo chưa được đầu tư 
bài bản, thiếu quy trình đạo tạo, sát hạch hoặc cắt bớt thời gian học lý thuyết, 
thực hành, nhằm phục vụ nhu cầu học, thi "cấp tốc" của không ít người dân. 
Thêm vào đó, một số cơ sở đào tạo chưa có sự kết nối dữ liệu GPLX, chưa 
cập nhật các GPLX bị tạm giữ, cộng với việc ngành y tế chưa có dữ liệu 
khám sức khỏe cho lái xe trên toàn quốc, nên nhiều trường hợp sử dụng 
giấy khám sức khỏe giả để được học và được cấp đổi GPLX. Thực tế 
này không được quản lý, kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ, dẫn đến tình 
trạng không ít học viên "học giả, thi giả", thiếu thời gian thực hành, có bằng 
nhưng không lái xe hoặc không dám lái xe, dễ gây nguy hiểm cho người 
tham giao thông khi ngồi sau tay lái...   

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Sở 
GTVT đã xây dựng phần mềm quản lý thống nhất từ khâu đào tạo đến khi 
sát hạch, cấp GPLX, áp dụng phần mềm quản lý giáo viên trên toàn quốc 
của các cơ sở đào tạo; lắp đặt thiết bị để nhận dạng và giám sát thời gian 
học lý thuyết môn học Pháp luật Giao thông đường bộ đối với học viên; các 
học viên không học đủ thời gian tập trung tại cơ sở đào tạo sẽ không được 
dự sát hạch, cấp GPLX.  

Đặc biệt, nhiều trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe hiện nay đã mạnh dạn đầu 
tư trang thiết bị học tập hiện đại như mô hình mô phỏng cabin ô tô thật, kết 
hợp với giám sát chặt chẽ quy trình học hiện nay, đảm bảo các học viên 
đăng ký, tham gia khóa học khắc phục được những tồn tại, bất cập, lỗi phát 
sinh nhỏ nhất trong thực tế sau khóa đào tạo, sát hạch.  

Phần thi sát hạch thực hành đối với học viên học thi GPLX hạng B1, B2. 



Học viên nghiêm túc thi sát hạch lý thuyết. 

Làm bài thi bộ câu hỏi Luật Giao thông đường bộ. 



 

Làm bài thi kiến thức lái xe, xử lý tình huống trên máy. 

 

Các phần thi lý thuyết trong phòng thi đều có giám thị và camera giám sát, 
soi chiếu chặt chẽ. 



Theo ông Lương Duyên Thống, Vụ trưởng Vụ Phương tiện và người lái (Tổng 
cục Đường bộ Việt Nam), để kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo, sát 
hạch, cấp GPLX, Tổng cục sẽ tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác 
đào tạo lái xe tại tất cả các Trung tâm, cơ sở đào tạo, sát hạch; xử lý nghiêm, 
đình chỉ tuyển sinh, thu hồi giấy phép đào tạo các cơ sở đào tạo lái xe ô tô không 
đáp ứng tiêu chuẩn. Đồng thời, xây dựng cơ chế phối hợp giữa Sở GTVT, Công 
an, Ban An toàn giao thông địa phương trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, 
cấp GPLX; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong cơ chế phối hợp giữa 
các bộ, ngành... theo đúng tinh thần Thông tư 38/2019/BGTVT của Bộ 
GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ. 

 

Bài thi xuất phát trên địa hình. 

 

Giám thị giám sát bài thi lùi chuồng. 



 

 

Nhu cầu đào tạo, sát hạch, cấp GPLX của người dân ngày càng tăng cao. 

Qua tìm hiểu của phóng viên tại cơ sở đào tạo, sát hạch, cấp GPLX, tính trung 
bình, có đến 30 - 40% số người trượt lần đầu trong kỳ thi sát hạch, cấp GPLX ô 
tô. Nguyên nhân chủ yếu do tâm lý, thiếu kinh nghiệm đi trên sân thi, trượt lý 
thuyết... Theo quy định, thời gian đào tạo đối với hạng B1, B2 là 3 tháng, với 
hạng C là 6 tháng, nhưng không ít học viên mới đăng ký, do bận công việc, đăng 
ký đi học lý thuyết, thực hành liên tục trong 1 - 2 tháng đầu, sau đó không ôn 
luyện, dẫn đến bị quên và phản xạ hạn chế, khi thi thật hay bị tâm lý và trượt, 
nhất là đối với các bài thi thực hành: Dừng và khởi hành xe ngang dốc (đề pa 
lên dốc); qua vệt bánh xe đường hẹp vuông góc; qua ngã tư có tín hiệu điều 
khiển giao thông; lùi xe vào chỗ đỗ (lùi chuồng); ghép ngang... 

Theo ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam, với quy trình đào tạo, sát hạch khép kín, nghiêm ngặt tại các Trung 
tâm hiện nay, các học viên được đào tạo nghiêm túc, bài bản, minh bạch. 
Khi học viên tham gia học lý thuyết đều phải điểm danh, nếu học viên học 
thiếu số tiết sẽ phải học lại, nghỉ học quá quy định thì không được tham gia 
thi. Tất cả các bài học lý thuyết, thực hành trước khi cấp GPLX cho các học 
viên đều là quy trình bắt buộc để đảm bảo vững tay lái, thành thục các kỹ 
năng lái xe an toàn cho bản thân học viên và người tham gia giao thông 
khác; đồng thời, kịp thời phát hiện và xử lý các đối tượng sử dụng thiết bị 
công nghệ cao, gian lận trong quá trình sát hạch. 

Nguồn: https://baotintuc.vn/xa-hoi/can-canh-quy-trinh-sat-hach-cap-giay-
phep-lai-xe-nghiem-ngat-20220802162852772.htm 



9. Thủ tục ghi chú kết hôn, ghi chú khai sinh 
Bà Nguyễn Mai và chồng đều là công dân Việt Nam, kết hôn tại Anh 
năm 2015, có 1 con chung mang quốc tịch Anh. Hiện nay, vợ chồng bà 
đã về Việt Nam và muốn ly hôn. 
04/08/2022  07:02 

Theo tìm hiểu, bà Mai cần thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn để được công 
nhận sự kiện kết hôn tại Việt Nam, sau đó mới có thể ly hôn. 

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, bà được biết cần phải có Giấy chứng nhận 
đăng ký kết hôn và Giấy khai sinh của con. Do Giấy chứng nhận đăng ký kết 
hôn và Giấy khai sinh của con bà được cấp ở nước ngoài nên ngôn ngữ 
đang sử dụng trong các loại giấy trên là Tiếng Anh. 

Bà Mai hỏi, với bộ hồ sơ thực hiện ghi chú kết hôn thì hai loại giấy tờ nêu 
trên có cần phải dịch thuật, công chứng không? 

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà 
Nội trả lời bà Nguyễn Mai như sau: 

Thủ tục ghi chú kết hôn 

Căn cứ Khoản 1, Điều 48 Luật Hộ tịch năm 2014 và Điều 35, Khoản 1, Điều 
36 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định trình tự, thủ 
tục ghi chú kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan 
có thẩm quyền của nước ngoài được thực hiện như sau: 

- Người có yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ 
quan có thẩm quyền của nước ngoài (sau đây gọi là ghi chú kết hôn) nộp hồ 
sơ tại UBND cấp huyện có thẩm quyền. 

- Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin 
trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, 
xuất trình. 

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong 
đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng 
dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không 
thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, 
trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, 
chữ đệm, tên của người tiếp nhận. 

- Nếu thấy yêu cầu ghi chú kết hôn đủ điều kiện, không thuộc trường hợp từ 
chối ghi vào sổ việc kết hôn theo quy định, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch 
UBND cấp huyện xem xét, quyết định. Trường hợp Chủ tịch UBND đồng ý 
giải quyết thì ký Trích lục ghi chú kết hôn cấp cho người yêu cầu; công chức 
làm công tác hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký kết hôn. 



Giấy tờ phải nộp: Tờ khai ghi chú kết hôn theo mẫu; bản sao giấy tờ chứng 
nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp; nếu công 
dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền 
nước ngoài thì phải nộp Trích lục về việc đã ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn 
hoặc hủy việc kết hôn (Trích lục ghi chú ly hôn). 

Giấy tờ phải xuất trình: Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn 
cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do 
cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân 
thân của người có yêu cầu ghi chú kết hôn (giấy tờ tùy thân); 

Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền (trong giai đoạn 
chuyển tiếp).Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm 
theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên. 

Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc 
bản sao được chứng thực từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không 
được yêu cầu xuất trình bản chính;  

Nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản chính thì người tiếp 
nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào bản chụp 
xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu cầu 
người đi đăng ký nộp bản sao giấy tờ đó; 

Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm 
kiểm tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông tin 
để lưu trong hồ sơ và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu nộp 
bản sao hoặc bản chụp giấy tờ đó. 

Thủ tục ghi chú khai sinh 

Khoản 1, Điều 22 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư 
pháp quy định, công dân Việt Nam sinh ra ở nước ngoài, đã được đăng ký 
khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, nếu có yêu cầu ghi 
vào Sổ hộ tịch việc khai sinh thì cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện ghi vào 
Sổ hộ tịch, cấp Trích lục ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh và bản sao Giấy 
khai sinh cho người yêu cầu. 

Giấy tờ phải nộp: Tờ khai theo mẫu về thủ tục ghi chú khai sinh; bản chính 
Khai sinh ở nước ngoài; thỏa thuận chọn quốc tịch của cha mẹ. 

Giấy tờ phải xuất trình: Đăng ký kết hôn cha mẹ (nếu có), Hộ chiếu hoặc 
Căn cước công dân của cha mẹ người đi đăng ký. 

Phải dịch thuật, công chứng giấy tờ do nước ngoài cấp 

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc 
xác nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp 
pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt 



Nam là thành viên; giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng 
Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy 
định của pháp luật. 

Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 
theo quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ 
tịch nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp. 

Nguồn: https://baochinhphu.vn/thu-tuc-ghi-chu-ket-hon-ghi-chu-khai-sinh-
102220803103216382.htm 

 

10. Cấp phép triển lãm mỹ thuật: Cơ chế nào để nghệ 
thuật thăng hoa? 
Việc cơ quan chức năng cấp phép triển lãm rồi lại yêu cầu dừng trưng 
bày khiến dư luận sẽ đặt câu hỏi rằng hội đồng nghệ thuật và cơ quan 
cấp phép liệu có đủ năng lực chuyên môn hay không. 

Trong năm 2022, liên tiếp hai triển lãm mỹ thuật được cơ quan chức năng 
cấp phép nhưng lại không diễn ra trọn vẹn. Có triển lãm phải đóng cửa sớm 
hơn dự định, có triển lãm phải dừng ngay trước giờ khai mạc khiến công 
chúng yêu nghệ thuật “chưng hửng.” 

Trước thực tế đó, nhiều nghệ sỹ và chuyên gia mỹ thuật đã đặt câu hỏi về 
quy trình thẩm định tác phẩm và cấp phép triển lãm hiện nay liệu đang gặp 
phải những khó khăn, vướng mắc gì? 

‘Một cửa chính và nhiều cửa sổ’ 

Nói đến quy trình xin giấy phép tổ chức triển lãm mỹ thuật, nhà nghiên cứu-
phê bình Vũ Huy Thông (Viện Mỹ thuật, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) 
cho rằng “còn nhiều bất cập.” 

Những năm gần đây, cơ quan quản lý Nhà nước đã thực hiện quy chế “một 
cửa” tạo điều kiện thuận lợi cho họa sỹ và đơn vị tổ chức triển lãm xin giấy 
phép trực tuyến. Song, thực tế người xin giấy phép vẫn phải qua “nhiều 
cửa.” Cụ thể là ngoài nộp hồ sơ trực tuyến, họa sỹ vẫn phải nộp ảnh chụp 
của tất cả các tác phẩm sẽ được trưng bày với lý do là các thành viên hội 
đồng duyệt cần xem “bản cứng” để có cái nhìn chuẩn xác hơn. 

Ông Vũ Huy Thông cho rằng việc in ảnh, nếu cần, là nhiệm vụ của cơ quan 
nhận hồ sơ chứ không phải của họa sỹ. 

“Giả sử họa sỹ cư trú ở các địa phương khác muốn xin phép triển lãm tại Hà 
Nội sẽ mất công đi lại để nộp ảnh tác phẩm. Việc làm này trái với quy định 
‘một cửa’,” ông nói. 



Ngoài ra, hồ sơ yêu cầu họa sỹ phải có hợp đồng thuê địa điểm triển lãm. 
Ông Thông cũng không tán thành với nội dung này, bởi thực tế nếu triển lãm 
được cấp phép thì họa sỹ mới đi thuê địa điểm tổ chức. 

Ngoài ra, ông Vũ Huy Thông cho rằng việc triển lãm đã được cấp phép tổ 
chức, báo chí đã tuyên truyền rầm rộ nhưng rồi triển lãm lại không được 
diễn ra có thể tạo hiệu ứng tiêu cực trong dư luận và nghệ sỹ. 

Họa sỹ Lê Huy Tiếp, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Mỹ thuật Việt 
Nam đồng tình với quan điểm này. Ông cho rằng dư luận sẽ đặt câu hỏi rằng 
hội đồng nghệ thuật và cơ quan cấp phép liệu có đủ năng lực chuyên môn 
hay không? Ngoài ra, với các nghệ sỹ trẻ thì họ có thể hình thành tâm lý rụt 
rè, không dám bứt phá sáng tạo vì e ngại triển lãm của mình có thể không 
được duyệt. 

Hậu kiểm và dán nhãn triển lãm mỹ thuật 

Đề xuất giải pháp cho quy trình thẩm định và cấp phép triển lãm, họa sỹ Lê 
Huy Tiếp cho rằng “đã đến lúc cần hậu kiểm và dán nhãn cho mỹ thuật” như 
đối với tác phẩm điện ảnh. 

Công tác hậu kiểm và dán nhãn triển lãm là điều mà nhiều người nghĩ  

tới. (Ảnh: TTXVN)  

“Với nhiều năm kinh nghiệm kiểm duyệt tác phẩm mỹ thuật, tôi cho rằng việc 
thẩm định các tác phẩm trên hồ sơ là không đủ. Lý do là những tấm ảnh 



chụp tác phẩm quá nhỏ so với bức tranh trong thực tế, khiến cho chúng tôi 
không nhìn ra hết các vấn đề,” ông chia sẻ. 

Nhà nghiên cứu-phê bình mỹ thuật Vũ Huy Thông cũng đề xuất việc hậu 
kiểm, nghĩa là hội đồng nghệ thuật cần đến tận nơi xem trực tiếp tác phẩm 
trước giờ khai mạc triển lãm. 

Ngoài ra, ông kiến nghị cơ quan quản lý Nhà nước cần cụ thể hóa các quy 
định về nội dung tác phẩm. 

Với yêu cầu tác phẩm không được “tuyên truyền chống lại Nhà nước, phá 
hoại khối đại đoàn kết dân tộc, xuyên tạc lịch sử, xúc phạm anh hùng dân 
tộc, danh nhân văn hóa” thì nghệ sỹ có thể dễ dàng tránh được. Còn nội 
dung “vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, thuần phong mỹ tục” thì 
nhà nghiên cứu Vũ Huy Thông cho rằng hiện nay còn khá mơ hồ, gây ra 
nhiều tranh cãi. 

Họa sỹ Nguyễn Minh đã tham gia nhiều triển lãm nhóm trong và ngoài  

nước. (Ảnh: NVCC)  

“Triển lãm ‘Cõi Hồ Xuân Hương’ gần đây gây xôn xao dư luận vì một số tác 
phẩm ‘phản cảm,’ tôi cho rằng họa sỹ không có ý định là vẽ bà Hồ Xuân 
Hương như vậy. Họ chỉ minh họa cho người phụ nữ trong tứ thơ của bà mà 
thôi. Tất nhiên, đó cũng chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, nền mỹ thuật hiện đại 
cần những quy định cụ thể hơn,” ông nói. 

Là người đứng ra xin giấy phép cho nhiều triển lãm nhóm, trong đó có cả 
triển lãm nghệ thuật nude (khỏa thân), họa sỹ Nguyễn Minh (Minh Phố) cho 



rằng quy trình cấp phép nghệ thuật cần đảm bảo 2 yếu tố: Hành lang pháp lý 
rõ ràng và hội đồng thẩm định cần chuyên môn nghệ thuật cao. Thực tế, họa 
sỹ Nguyễn Minh và nhiều nghệ sỹ khác vẫn đang tự “mò mẫm” đoán xem 
tác phẩm nào có thể bị loại dựa trên kinh nghiệm cá nhân. 

“Hội đồng thẩm định hiện nay gồm có các chuyên gia nghệ thuật, những nhà 
quản lý văn hóa, những người có chuyên môn về an ninh-chính trị… Tôi cho 
rằng yếu tố chuyên môn nghệ thuật cần phải được chú trọng trong các thành 
viên hội đồng,” họa sỹ kiến nghị. 

Trước ý kiến hậu kiểm hay dán nhãn triển lãm, họa sỹ Nguyễn Minh cho 
rằng cần có giải pháp căn cơ hơn là giáo dục về mỹ thuật cho giới trẻ để 
nâng cao nhận thức và sự nhạy cảm với nghệ thuật trong công chúng. 

“Với các triển lãm có yếu tố nhạy cảm như nghệ thuật nude, chúng ta chỉ 
mời các khán giả đến xem khi họ đã có nhận thức đầy đủ về cái đẹp, ý nghĩa 
tác phẩm, tránh việc các bạn trẻ đến xem chỉ vì tò mò rồi đưa ra những bình 
luận thiếu tính nghệ thuật,” họa sỹ chia sẻ. 

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus về quy trình cấp phép triển lãm, 
bà Nguyễn Hằng Nga, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển 
lãm cho biết theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP, các triển lãm có quy mô 
quốc gia, quốc tế sẽ do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cấp giấy phép 
còn các triển lãm tại địa phương do ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố cấp giấy 
phép. 

Bà Nguyễn Hằng Nga thừa nhận công tác cấp giấy phép còn nhiều khó khăn, 
tồn tại trong công tác kiểm định tác phẩm. 

“Hồ sơ xin giấy phép yêu cầu họa sỹ nộp ảnh chụp tác phẩm kích thước 
10x15cm, trong khi đó, tác phẩm thực tế lớn hơn nhiều. Do đó, khi thẩm 
định, hội đồng không nhận ra một số chi tiết không phù hợp,” bà Nga cho 
biết. 

Trước thực tế gần đây có 2 triển lãm đã được cấp phép song lại không diễn 
ra hoặc dừng trước thời hạn, bà Nga cho hay Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và 
Triển lãm đã có ý kiến trao đổi với đơn vị cấp giấy phép là Sở Văn hóa-Thể 
thao Hà Nội để chấn chỉnh công tác thẩm định. 

“Chúng tôi sẽ rà soát lại quy trình cấp phép và tìm phương án để khắc phục 
các hạn chế trong thời gian tới,” bà Nga khẳng định./. 

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/cap-phep-trien-lam-my-thuat-co-che-
nao-de-nghe-thuat-thang-hoa/809326.vnp 

 

 



11. Hướng dẫn quản lý và kiểm soát chặt các chất ô 
nhiễm khó phân hủy đáp ứng yêu cầu của Công ước 
Stockholm 
Sáng 3/8, tại TP.Hồ Chí Minh, Tổng cục Môi trường phối hợp với Tổng 
cục Hải quan tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn các quy định về nhập khẩu, 
sản xuất, sử dụng chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên 
liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị chứa chất ô nhiễm khó phân 
hủy”. 

 

Tổng cục Môi trường phối hợp với Tổng cục Hải quan tổ chức Hội thảo 
“Hướng dẫn các quy định về nhập khẩu, sản xuất, sử dụng chất ô nhiễm 
khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, 

thiết bị chứa chất ô nhiễm khó phân hủy”. 

Tham dự Hội thảo có ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục 
Môi trường; ông Đào Duy Tám - Phó Cục trưởng Cục Giám sát Quản lý về 
hải quan, Tổng cục Hải quan; ông Lê Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Quản lý chất 
lượng Môi trường, Tổng cục Môi trường; đại diện các lãnh đạo Tổng cục Môi 
trường và Cục Giám sát Quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan; đại diện 
các Chi cục Hải quan các tỉnh miền Trung và miền Nam; đại diện cộng đồng 
các doanh nghiệp ngành nghề chính nằm trong nhóm nhập khẩu, sản xuất, 
sử dụng chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản 
phẩm, hàng hóa, thiết bị chứa chất ô nhiễm khó phân hủy. Hội thảo được 
diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. 



Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (các chất 
POP) được các quốc gia ký kết và phê chuẩn thực hiện nhằm mục đích bảo 
vệ sức khỏe con người, đa dạng sinh học và môi trường sống trước những 
nguy cơ, rủi ro do các chất POP gây ra. Công ước Stockholm quy định việc 
ngừng sản xuất, cấm sử dụng, hạn chế sử dụng và tiến tới tiêu hủy hoàn 
toàn một số chất POP do con người tạo ra, đồng thời, thực hiện các biện 
pháp cần thiết để giảm thiểu liên tục sự phát sinh không chủ định các chất 
POP từ hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dân sinh hoặc xử lý 
chất thải. 

 

Ông Hoàng Văn Thức phát biểu tại Hội thảo. 

Việt Nam đã tham gia và phê chuẩn Công ước Stockholm vào ngày 
22/7/2002. Ngày 10/8/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch 
quốc gia thực hiện Công ước Stockholm tại Việt Nam (tại Quyết định số 
184/2006/QĐ-TTg và cập nhật tại Quyết định số 1598/QĐ-TTg). Các Kế 
hoạch này được ban hành nhằm quản lý an toàn, giảm thiểu và tiến tới loại 
bỏ các chất POP tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của Công ước Stockholm, 
thể hiện cam kết của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế và hướng tới mục 
tiêu phát triển bền vững. 

Ông Hoàng Văn Thức cho biết, với vai trò là cơ quan đầu mối quốc gia thực 
hiện Công ước Stockholm về các chất POP, thời gian qua, Bộ Tài nguyên 
và Môi trường đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, địa 
phương, các đơn vị nghiên cứu, các doanh nghiệp và các chuyên gia triển 
khai hiệu quả các Quyết định này tại Việt Nam. 



Ông Đào Duy Tám phát biểu tại Hội thảo. 

Nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam đối với Công ước Stockholm và trong 
bối cảnh xu hướng quốc tế về quản lý và kiểm soát chặt chẽ các chất POP 
và các chất ô nhiễm khó phân hủy khác, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã 
nội luật hóa các quy định của Công ước Stockholm trong Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020 quy định về yêu cầu bảo vệ môi trường trong quản lý chất 
ô nhiễm khó phân hủy (bao gồm các chất POP) và nguyên liệu, nhiên liệu, 
vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy 
(tại Điều 69), cũng như quy định xây dựng quy chuẩn kỹ thuật môi trường 
về giới hạn các chất ô nhiễm khó phân hủy trong nguyên liệu, nhiên liệu, vật 
liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị (tại Điều 97, 98). Các nội dung này được 
quy định chi tiết tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (Điều 38, 39, 40, 41, 42), 
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT (Điều 47, 48) và Nghị định số 45/2022/NĐ-
CP (Điều 28). Theo ông Hoàng Văn Thức, với các quy định này, Việt Nam 
sẽ tăng cường vai trò và trách nhiệm trong việc quản lý các chất POP đối 
với Công ước Stockholm. 

Ông Hoàng Văn Thức cho biết, Hội thảo nhằm mục đích trao đổi, thảo luận 
những nội dung về đánh giá nhu cầu nhập khẩu, sản xuất, sử dụng chất 
POP của các doanh nghiệp; việc thay thế các chất POP trong các ngành/lĩnh 
vực sản xuất; thủ tục đăng ký miễn trừ chất POP... đồng thời tăng cường sự 
phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương (đặc biệt là các Bộ, ngành có liên 
quan như Bộ Công Thương, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế...) trong việc thực hiện hiệu quả 



Công ước Stockholm và các quy định về bảo vệ môi trường trong quản lý 
chất ô nhiễm khó phân hủy (bao gồm các chất POP)… 

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm 

Thống nhất với ý kiến phát biểu của ông Hoàng Văn Thức, ông Đào Duy 
Tám - Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải 
quan cho biết thêm: Hiện nay, Cục đã phối hợp với Vụ Quản lý chất lượng 
môi trường – Tổng cục Môi trường nghiên cứu triển khai thực hiện và thấy 
nội dung nêu trên của Nghị định có một số quy định liên quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như việc thực hiện thủ tục hải 
quan tại các đơn vị hải quan địa phương có liên quan đến việc nhập khẩu 
chất ô nhiễm khó phân hủy (POP) và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản 
phẩm hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy, đặc biệt là các 
doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực điện-điện tử, sản xuất cao su, 
nhựa, thiết bị y tế, dược phẩm, mỹ phẩm,… 

Bên cạnh đó, theo ông Đào Duy Tám, qua rà soát Danh mục các chất POP 
tại Phụ lục XVII ban hành kèm Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Cục cũng thấy 
một số sản phẩm hóa chất cũng thuộc đối tượng điều chỉnh tại Nghị định số 
113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất. Do vậy, ông Tám đề nghị các 
đại biểu đóng góp ý kiến nên xác định một số sản phẩm, hàng hóa cần thực 
hiện thủ tục hành chính về danh mục sản phẩm miễn trừ. Bổ sung giải pháp 
để thực hiện thủ tục nào thực hiện trước, thủ tục nào thực hiện sau và có 
thể gộp hai thủ tục hành chính làm một. 

Ngoài ra, để phổ biến nội dung của Nghị định cho cán bộ công chức hải 
quan trực tiếp làm thủ tục tại các Chi cục, cho cộng đồng doanh nghiệp, đảm 



bảo thống nhất thực hiện, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh trước thời 
điểm Nghị định chính thức có hiệu lực ngày 1/1/2023. Thông qua Hội nghị 
này, cục GSQL mong muốn các đơn vị nắm vững các quy định tại Nghị định 
liên quan đến các chứng từ phải nộp cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục 
hải quan; các doanh nghiệp rà soát đối chiếu việc thực hiện các thủ tục hành 
chính như: đăng ký miễn trừ, ghi nhãn, đánh giá sự phù hợp; trách nhiệm 
về sử dụng, kinh doanh các mặt hàng này cũng như sự chồng chéo với các 
quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP để cùng trao đổi với đại diện các 
cơ quan quản lý chuyên ngành để thống nhất thực hiện. 

Ông Đào Duy Tám điều hành Hội thảo 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các bài trình bày về giới thiệu các 
quy định của Công ước Stockholm và Luật Bảo vệ môi trường 2020 về quản 
lý các chất ô nhiễm khó phân hủy; hướng dẫn thực hiện việc đăng ký miễn 
trừ chất POP; quản lý và kiểm soát xuất nhập khẩu các chất ô nhiễm khó 
phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị 
chứa chất ô nhiễm khó phân hủy. Đồng thời, trao đổi, thảo luận những nội 
dung về đánh giá nhu cầu nhập khẩu, sản xuất, sử dụng chất POP của các 
doanh nghiệp; việc thay thế các chất POP trong các ngành/lĩnh vực sản xuất; 
thủ tục đăng ký miễn trừ chất POP...  

Các đại biểu cũng đưa ra ý kiến để các nhà quản lý thuộc Tổng cục Môi 
trường và Tổng cục Hải quan giải đáp rõ ràng hơn về những nội dung như 
nhập các chất hữu cơ khó phân hủy; thế nào là chất dễ xuống cấp; doanh 
nghiệp không nhập khẩu trực tiếp mà ủy thác cho các doanh nghiệp khác 



nhập khẩu các chất có trong danh mục có phải làm báo cáo gửi về các cơ 
quan quản lý hay không; đồng thời, đề nghị cần bổ sung và đưa các mã có 
trong danh mục POP lên hệ thống thông tin để từ đó cho các doanh nghiệp, 
hải quan các cửa khẩu có thể tra cứu một cách thuận tiện… 

Ông Lê Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Quản lý chất lượng Môi trường, Tổng cục 
Môi trường giải đáp thắc mắc của các đại biểu 

 

Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội thảo. 



Kết thúc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn 
Thức mong muốn, thông qua Hội thảo, các doanh nghiệp có thể hiểu rõ và 
thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường trong quản lý chất ô 
nhiễm khó phân hủy. Đồng thời, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương 
ngày càng chặt chẽ trong việc triển khai có hiệu quả các quy định này, đáp 
ứng yêu cầu của Công ước Stockholm trong việc giảm thiểu các rủi ro môi 
trường và sức khỏe con người thông qua giảm phát thải các chất ô nhiễm 
khó phân hủy (bao gồm các chất POP), bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng 
đồng và phát triển bền vững. 

Ông Hoàng Văn Thức đề nghị, bên cạnh những ý kiến tham luận tại Hội 
thảo, cơ quan hải quan địa phương, các doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu 
thêm Nghị định, Thông tư để có thể thực hiện theo đúng các quy định pháp 
luật và nếu có những vướng mắc sẽ gửi tới các cơ quan như Tổng cục Môi 
trường, Tổng cục Hải quan để cùng tháo gỡ, đảm bảo các hoạt động xuất 
nhập khẩu hàng hóa được thông suốt, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Toàn cảnh Hội thảo 

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động này, ông Hoàng Văn Thức tin tưởng 
với sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương ngày càng chặt chẽ; các 
doanh nghiệp có thể hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định. Đồng thời, cũng 
thể hiện quyết tâm, hành động của Chính phủ Việt Nam trong việc triển khai 
có hiệu quả các quy định về bảo vệ môi trường trong quản lý chất ô nhiễm 
khó phân hủy nói trên nhằm đáp ứng yêu cầu của Công ước Stockholm 
trong việc giảm thiểu các rủi ro môi trường và sức khỏe con người thông 



qua giảm phát thải các chất ô nhiễm khó phân hủy (bao gồm các chất POP), 
bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững. 

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/huong-dan-quan-ly-va-kiem-soat-
chat-cac-chat-o-nhiem-kho-phan-huy-dap-ung-yeu-cau-cua-cong-uoc-
stockholm-342355.html 

 

12. Tiếp nhận, xử lý phản ánh về quy định hành chính 
thuộc quản lý của Bộ GTVT 
Ngày 20/7/2022, Bộ GTVT ban hành Thông tư số 18/2022/TT-BGTVT 
hướng dẫn về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 
chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT. 

 

Ảnh minh họa 

Hỏi: Tôi được biết, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có quy định mới liên 
quan đến việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về 
quy định hành chính. Vậy, xin quý báo cho biết những quy định về nội dung 
và hình thức phản ánh, kiến nghị? 

(Nguyễn Bảo Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 

Trả lời: 

Về câu hỏi của bạn, xin trả lời như sau: 



Ngày 20/7/2022, Bộ GTVT ban hành Thông tư số 18/2022/TT-BGTVT 
hướng dẫn về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức 
về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT. Theo đó, Điều 
5 quy định về nội dung phản ánh, kiến nghị như sau: 

Tổ chức, cá nhân có thể phản ánh, kiến nghị về những nội dung sau đây: 

1. Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi 
chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy 
định hành chính của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; của cán bộ, công chức các 
cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. 

2. Sự không phù hợp với thực tế của quy định hành chính về GTVT. 

3. Sự không đồng bộ, không thống nhất của các quy định hành chính về 
GTVT. 

4. Quy định hành chính về GTVT không hợp pháp. 

5. Quy định hành chính về GTVT trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam 
đã ký kết hoặc gia nhập. 

6. Những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính về GTVT. 

7. Phương án xử lý những phản ánh, kiến nghị quy định tại các khoản 1, 2, 
3, 4, 5, 6 và 9 Điều này. 

8. Sáng kiến ban hành mới quy định hành chính về GTVT liên quan đến hoạt 
động kinh doanh, đời sống nhân dân. 

9. Phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính lĩnh vực GTVT với những nội 
dung sau: 

a) Thủ tục hành chính đã có hiệu lực thi hành nhưng chưa được đăng tải 
trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cổng Thông tin điện tử, 
Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, hoặc đã được đăng tải nhưng không 
đầy đủ, chính xác theo quy định; 

b) Thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành, bị bãi bỏ nhưng vẫn được 
đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cổng 
Thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh; 

c) Sự không thống nhất giữa thủ tục hành chính được đăng tải công khai 
trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính với thủ tục hành chính 
được công khai tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; giữa Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về thủ tục hành chính với Cổng Thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ 
công cấp bộ, cấp tỉnh; 

d) Sự không thống nhất giữa thủ tục hành chính được giải quyết với thủ tục 
hành chính được công khai tại nơi giải quyết thủ tục hành chính và được 



đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cổng Thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ 
công cấp bộ, cấp tỉnh; 

đ) Thủ tục hành chính còn gây khó khăn, vướng mắc, bất cập, cản trở hoạt 
động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. 

Hình thức phản ánh, kiến nghị và yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị được 
nêu tại Điều 6: 

1. Các hình thức phản ánh, kiến nghị 

a) Phản ánh, kiến nghị bằng văn bản; 

b) Phản ánh, kiến nghị bằng điện thoại; 

c) Phản ánh, kiến nghị thông qua Phiếu lấy ý kiến; 

d) Phản ánh, kiến nghị trực tiếp; 

đ) Thông điệp dữ liệu được gửi qua thư điện tử của cơ quan tiếp nhận (địa 
chỉ thư điện tử: phananhkiennghi.tthc@mt.gov.vn), Cổng Thông tin điện tử 
của Bộ GTVT (địa chỉ truy cập: https://www.mt.gov.vn), Cổng Dịch vụ công 
và hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ GTVT (địa chỉ truy cập: 
https:/dichvucong.mt.gov.vn, mục Phản ánh, kiến nghị) hoặc Cổng Dịch vụ 
công quốc gia (địa chỉ truy cập: https:/dichvucong.gov.vn, mục Phản ánh, 
kiến nghị). 

2. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị bằng văn bản 

a) Cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị bằng văn bản gửi đến các địa chỉ 
sau: 

Gửi trực tiếp tại Phòng Văn thư - Lưu trữ thuộc Văn phòng Bộ GTVT số 80 
Trần Hưng Đạo, Hà Nội; hoặc 

Gửi qua hệ thống bưu chính đến Bộ GTVT số 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội; 
hoặc 

Gửi qua internet đến chuyên mục “Góp ý” trên Cổng thông tin điện tử của 
Bộ GTVT (địa chỉ truy cập: https://www.mt.gov.vn), mục Phản ánh, kiến nghị 
trên Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ GTVT (địa 
chỉ truy cập: https:/dichvucong.mt.gov.vn) hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ: 
phananhkiennghi.tthc@mt.gov.vn cho Cơ quan tiếp nhận là “Phòng Kiểm 
soát thủ tục hành chính” thuộc Văn phòng Bộ GTVT (sau đây gọi là Phòng 
Kiểm soát thủ tục hành chính). 

b) Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, bộ mã các ký tự chữ Việt Unicode TCVN 
6909: 2001; 

c) Thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị; 

d) Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín khi cần liên hệ) của 
cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị. 



3. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị bằng điện thoại 

a) Cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị bằng điện thoại qua số điện thoại 
đường dây nóng 024.32151184 (trường hợp phản ánh, kiến nghị từ nước 
ngoài, gọi theo số 0084.2432151184) của Phòng Kiểm soát thủ tục hành 
chính trực thuộc Văn phòng Bộ GTVT... 

Nguồn: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/tiep-nhan-xu-ly-phan-anh-ve-
quy-dinh-hanh-chinh-thuoc-quan-ly-cua-bo-gtvt-300158.html 

 

13. TP HCM giám sát giải quyết kiến nghị của người 
dân qua bản đồ số 
Hệ thống điều hành xử lý kiến nghị của người dân và doanh nghiệp 
qua biểu đồ nhiệt, bản đồ số theo thời gian thực được chính quyền 
thành phố thử nghiệm từ 8/8. 

Thông tin được Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP HCM Lâm Đình 
Thắng đưa ra tại cuộc họp kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, sáng 4/8. Hệ 
thống sẽ hiển thị thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân trên biểu đồ 
nhiệt, bản đồ số, qua đó thể hiện sự hài lòng của người dân tới từng địa 
phương. 

 

Giao diện dashboard giám sát kiến nghị người dân trên Cổng thông tin 
1022. Ảnh chụp màn hình 

"Hệ thống này giúp Thường trực UBND, Thành uỷ TP HCM dễ giám sát, có 
thể lập tức nhắn tin yêu cầu lãnh đạo địa phương, sở ngành xử lý", ông 
Thắng nói và cho biết các đơn vị báo cáo kết quả trên nền tảng này đến lãnh 
đạo thành phố. 



Từ đầu năm đến nay, tổng đài 1022 của thành phố đã tiếp nhận 22.470 kiến 
nghị đến các quận huyện, sở ngành, và khối doanh nghiệp. Lĩnh vực nhận 
phản ánh nhiều nhất là trật tự đô thị, tài nguyên môi trường. Ở cấp địa 
phương, TP Thủ Đức là nơi nhận nhiều phản ánh nhất, trong đó cao nhất là 
phường Hiệp Bình Chánh. Với từng người dân, thành phố cũng có thể theo 
dõi số lần phản ánh và nội dung nào phải phản ánh nhiều lần. 

 

Người dân làm thủ tục nhà đất ở quận Bình Tân. Ảnh: Dương Nguyễn 

Song song đó, ngành thông tin truyền thông thành phố đang hoàn chỉnh 
dashboard (bảng điều khiển kỹ thuật số) về cổng thông tin đối ngoại giữa 
doanh nghiệp và chính quyền theo thời gian thực. Từ 3/8 đến nay, cổng này 
đã nhận 145 câu hỏi của doanh nghiệp nước ngoài. Trong đó, Cục Thuế là 
đơn vị nhận nhiều nhất - 130 phản ánh, sau đó là Cục Hải quan. 

"Hai kênh tiếp nhận thông tin này sẽ là cơ sở dữ liệu lớn giúp phân tích tình 
hình thành phố theo lĩnh vực, làm cơ sở minh chứng cho điều hành của 
thành phố", ông Thắng nói. 

Một mục tiêu khác Sở này dự kiến trong năm nay là hoàn thành cổng dịch 
vụ công của thành phố, kết nối cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu 
dân cư của Bộ Công an. Mục tiêu của chính quyền thành phố là 100% thủ 
tục hành chính của TP HCM có thể thực hiện mức độ 3, 4, tức trực tuyến 
toàn phần. Cổng dự kiến được công bố cuối tháng 10. 

Nguồn: https://vnexpress.net/tp-hcm-giam-sat-giai-quyet-kien-nghi-cua-
nguoi-dan-qua-ban-do-so-4495789.html 



14. Chủ tịch TPHCM nêu điểm vướng khiến địa phương 
tụt hạng cải cách hành chính 
Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá, năng lực tiếp nhận, phối hợp xử lý 
các vấn đề là điểm vướng của địa phương. Đây là một trong những 
nguyên nhân tạo điểm nghẽn về cải cách hành chính. 

Dù là đô thị năng động nhất cả nước, TPHCM đã tụt hạng về chỉ số cải cách 
hành chính năm 2021 so với một năm trước đó. Vấn đề này được Chủ tịch 
UBND TPHCM Phan Văn Mãi chỉ rõ tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã 
hội sáng 4/8. 

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, cho biết, Ban 
Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố đang khảo sát, tìm nguyên nhân của 
sự tụt hạng này. Qua đánh giá sơ bộ, các thủ tục hành chính về đất đai, xây 
dựng thường phát sinh các hồ sơ trễ hẹn, nhận nhiều ý kiến phản ánh từ 
người dân. 

 

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, điều hành phiên họp (Ảnh: HMC). 

Góp ý tại hội nghị, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT thành phố, 
đánh giá, công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương còn chậm. Dù 
đã áp dụng những ứng dụng công nghệ, tuy nhiên, chất lượng tham gia góp 
ý giữa các sở, ngành đơn vị còn chưa cao. 

"Có tình trạng, các sở, ngành hỏi, xin ý kiến một vấn đề rất khó. Chúng ta 
cứ nói cải cách thủ tục nhưng chất lượng tham gia ý kiến cần nâng lên. Các 
sở, ngành muốn chạy nhanh, muốn việc bớt quay vòng thì khi đóng góp ý 



kiến, tham mưu cần giảm các nội dung không chất lượng", ông Trần Quang 
Lâm thẳng thắn nêu. 

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, cũng dẫn 
chứng, dù sở đã được giao ngân sách nhưng chưa thể thực hiện công việc 
do chưa nhận được góp ý từ những đơn vị khác. Do đó, từ lúc xin chủ trương 
đến triển khai thực hiện, đơn vị này có thể mất nhiều tháng cho một phần 
việc có thể thực hiện nhanh hơn. 

 

Lãnh đạo các sở, ngành nêu bất cập trong phối hợp thực hiện các phần 
việc của TPHCM (Ảnh: HMC). 

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo các sở, ngành về bất cập trong công tác 
cải cách hành chính, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, đánh giá, 
năng lực tiếp nhận, phối hợp xử lý các vấn đề là điểm vướng của địa 
phương. Điểm nghẽn này cần được tháo gỡ để mọi phần việc chạy nhanh 
hơn, đầu tư công, đầu tư xã hội đạt hiệu quả hơn. 

"Ngoài khối lượng công việc lớn tăng sau dịch, những người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị cần xem lại tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, mạnh 
dạn giải quyết công việc ở từng nơi", ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh. 

Khi xác định được nguyên nhân tạo điểm nghẽn về thủ tục hành chính, Chủ 
tịch UBND TPHCM nêu rõ, nơi nào thiếu quy trình, phương tiện thực hiện 
sẽ được bổ sung. Đơn vị nào vướng mắc ở con người sẽ thực hiện nhắc 
nhở, điều chỉnh hoặc những biện pháp khác. 



Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề nghị, Sở TT&TT thành phố tiếp tục hoàn 
thiện và triển khai ứng dụng theo dõi việc xử lý phản ánh kiến nghị của người 
dân theo thời gian thực. Sau khi đi vào hoạt động, các sở, ngành đều phải 
tham gia ứng dụng này theo quy định chung. 

"Chúng ta làm ứng dụng không phải chỉ cho đẹp hay để chơi mà phục vụ 
mục đích quản lý, điều hành TPHCM khoa học, hiệu quả hơn. Các sở, ngành 
đều bắt buộc tham gia theo quy định chung và phải mang lại hiệu quả từ cấp 
quản lý cho đến người dân", Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý. 

Nguồn: https://dantri.com.vn/xa-hoi/chu-tich-tphcm-neu-diem-vuong-khien-
dia-phuong-tut-hang-cai-cach-hanh-chinh-20220804114757090.htm 

 

15. Bình Dương sẽ không nhận hồ sơ giấy và tiền mặt 
khi giải quyết thủ tục hành chính. 
Dự kiến từ tháng 9/2022, Bình Dương sẽ không tiếp nhận hồ sơ giấy; 
hướng tới thực hiện 3 không: Không dùng tiền mặt, không nhận hồ sơ 
giấy, không cần đến Trung tâm Hành chính công. 

 

Bình Dương sẽ không nhận hồ sơ bằng giấy khi giải quyết thủ tục hành chính 

Ngày 3/8, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cho biết, địa phương 
đã và đang đẩy mạnh cải cách hành chính. Tỉnh ủy Bình Dương đã yêu cầu 
các cấp, ngành nhanh chóng rà soát bộ thủ tục hành chính, chuẩn hóa quy 
trình xử lý, bổ sung hoặc cắt giảm, thống nhất quy trình từ cấp cơ sở đến 
tỉnh và Trung ương. 



Để đạt được kết quả theo kế hoạch, Bình Dương sẽ thực hiện trong 23 lĩnh 
vực phải có cơ sở dữ liệu; liên thông dữ liệu thông suốt giữa các ngành, các 
địa phương cho đến xã, phường. Bình Dương lấy người dân, doanh nghiệp 
làm trung tâm, là đối tượng phải được thụ hưởng thực chất từ những kết 
quả cải cách hành chính. 

Theo ông Đặng Văn Nhiên - Giám đốc Viettel Bình Dương, Bình Dương đã 
có Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh nhưng chưa có sự liên thông 
từ huyện đến tỉnh, người dân cũng chưa biết hết những giá trị chuyển đổi số 
mang lại như những tiện ích. Từ đó, ông Nhiên cho rằng, trên cơ sở nhu cầu 
của người dân, nhiệm vụ của các ngành, cần lựa chọn những việc trọng 
tâm, trao đổi với các nhà mạng thống nhất hệ thống dữ liệu, từ đó xây dựng 
các nguồn vốn, thủ tục đi kèm, kế hoạch cụ thể. 

Cũng theo ông Nhiên, Bình Dương có 83% người dân sử dụng điện thoại 
thông minh, đây là lợi thế để triển khai chuyển đổi số; đáp ứng nhu cầu 
không thanh toán tiền mặt trong giao dịch, Viettel và các nhà mạng khác đã 
sẵn sàng và liên kết với ngân hàng đã triển khai các gói dịch vụ. 

Liên quan đến cải cách hành chính, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn 
Lợi cho hay, đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, triển khai 
nhanh chóng kịp kế hoạch đề ra. Cụ thể, dự kiến từ tháng 9/2022, Bình 
Dương sẽ không tiếp nhận hồ sơ giấy; hướng tới thực hiện 3 không: Không 
dùng tiền mặt, không nhận hồ sơ giấy, không cần đến Trung tâm Hành chính 
công. 

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, đến nay 
đã có 18/19 sở, ban, ngành và 8/9 địa phương thành lập Ban Chỉ đạo chuyển 
đổi số; 14/19 sở, ban, ngành và 6/9 địa phương ban hành kế hoạch chuyển 
đổi số năm 2022. Bình Dương cũng đã hoàn thành cung cấp số liệu để đánh 
giá mức độ chuyển đổi số của Bộ, ngành, địa phương, Quốc gia (Chỉ số DTI) 
theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Dương đã triển 
khai được 1.159 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 cấp tỉnh, huyện, xã. 
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn tại Trung tâm Hành chính công đạt 98,97%, hồ sơ 
tiếp nhận và giải quyết mức độ 3 và 4 tăng 77,46% so với cùng kỳ năm 2021. 

Nguồn: https://tienphong.vn/binh-duong-se-khong-nhan-ho-so-giay-va-tien-
mat-khi-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-post1458628.tpo 

 

 

 



16. TP.HCM: Thủ tục hành chính về đất đai và xây dựng 
bị "vướng" nhiều nhất 
TP.HCM đã tụt hạng về chỉ số cải cách hành chính năm 2021 so với một 
năm trước đó. Vấn đề này được Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi 
chỉ rõ tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2022. 

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chủ trì Hội nghị 

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết, 
Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố đang khảo sát, tìm nguyên nhân 
của sự tụt hạng này. Qua đánh giá sơ bộ, các thủ tục hành chính về đất đai, 
xây dựng thường phát sinh các hồ sơ trễ hẹn, nhận nhiều ý kiến phản ánh 
từ người dân. 

Góp ý tại hội nghị, ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Giao thông vận tải 
Thành phố đánh giá, công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương còn 
chậm. Dù đã áp dụng những ứng dụng công nghệ, tuy nhiên, chất lượng 
tham gia góp ý giữa các sở, ngành đơn vị còn chưa cao. 

"Có tình trạng, các sở, ngành hỏi, xin ý kiến một vấn đề rất khó. Chúng ta 
cứ nói cải cách thủ tục nhưng chất lượng tham gia ý kiến cần nâng lên. Các 
sở, ngành muốn chạy nhanh, muốn việc bớt quay vòng thì khi đóng góp ý 
kiến, tham mưu cần giảm các nội dung không chất lượng", ông Trần Quang 
Lâm thẳng thắn nêu. 

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cũng dẫn 
chứng, dù Sở đã được giao ngân sách nhưng chưa thể thực hiện công việc 



do chưa nhận được góp ý từ những đơn vị khác. Do đó, từ lúc xin chủ trương 
đến triển khai thực hiện, đơn vị này có thể mất nhiều tháng cho một phần 
việc có thể thực hiện nhanh hơn. 

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo các sở, ngành về những bất cập trong 
công tác cải cách hành chính, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP.HCM 
đánh giá, năng lực tiếp nhận, phối hợp xử lý các vấn đề là điểm vướng của 
địa phương. Điểm nghẽn này cần được tháo gỡ để mọi phần việc chạy 
nhanh hơn, đầu tư công, đầu tư xã hội đạt hiệu quả hơn. 

"Ngoài khối lượng công việc lớn tăng sau dịch, những người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị cần xem lại tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, mạnh 
dạn giải quyết công việc ở từng nơi", ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh. 

Khi xác định được nguyên nhân tạo điểm nghẽn về thủ tục hành chính, Chủ 
tịch UBND TP.HCM nêu rõ, nơi nào thiếu quy trình, phương tiện thực hiện 
sẽ được bổ sung. Đơn vị nào vướng mắc ở con người sẽ thực hiện nhắc 
nhở, điều chỉnh hoặc có những biện pháp khác khắc phục. 

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đề nghị, Sở Thông và tin Truyền thông tiếp 
tục hoàn thiện và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi việc xử 
lý phản ánh kiến nghị của người dân theo thời gian thực. Sau khi đi vào hoạt 
động, các sở, ngành đều phải tham gia vào ứng dụng này theo quy định 
chung. 

"Chúng ta làm ứng dụng không phải chỉ cho đẹp hay để chơi mà phải phục 
vụ mục đích quản lý, điều hành TP.HCM khoa học, hiệu quả hơn. Các sở, 
ngành đều bắt buộc tham gia theo quy định chung và phải mang lại hiệu quả 
từ cấp quản lý cho đến người dân", Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh. 

Nguồn: https://doanhnhansaigon.vn/thoi-su-trong-nuoc/tp-hcm-thu-tuc-
hanh-chinh-ve-dat-dai-va-xay-dung-bi-vuong-nhieu-nhat-1112348.html 

 

17. Giải quyết thủ tục hành chính: Doanh nghiệp bưu 
chính công ích vào cuộc 
Qua gần 3 năm thực hiện thí điểm, UBND tỉnh sắp ban hành đề án thực 
hiện cơ chế giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công 
ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, 
số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

Bưu điện đồng hành 

Theo đánh giá của UBND tỉnh, 3 năm triển khai thí điểm chuyển giao một số 
nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) theo 
Quyết định 143/2019 của UBND tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật. 



Bà Trần Thị Mai Phương - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết, thực hiện 
chủ trương của UBND tỉnh, đến nay đơn vị đã bố trí 35 nhân viên thay thế 
cho 89 cán bộ công chức thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận 
một cửa cấp huyện, xã. 

Đến nay, Bưu điện tỉnh đã bố trí 12 nhân viên thay thế 19 cán bộ công 
chức, viên chức các sở, ban, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh. Ảnh: V.A 

Nhân viên bưu điện còn tham gia số hóa hồ sơ TTHC; hỗ trợ, hướng dẫn 
người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4... Đến nay có 15 
sở, ban, ngành, 10 huyện, thị xã, thành phố và 7 xã thực hiện chuyển giao 
nhiệm vụ hành chính công qua bưu điện. Số lượng TTHC chuyển giao BCCI 
là 1.616. Tổng hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ BCCI trong 6 tháng đầu năm là 
321.375. 

Theo bà Phương, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, bưu điện đã bố 
trí 12 nhân viên thay thế 19 cán bộ công chức, viên chức các sở, ban, ngành. 
Các sở, ban, ngành đã chuyển giao 1.256 TTHC qua dịch vụ BCCI, trong đó 
14 sở, ban, ngành đã chuyển giao 100%, Sở Nội vụ chuyển giao 28/74 
TTHC, Sở TN&MT chưa thực hiện. 

Đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công cho biết, qua theo dõi chưa 
nhận được đơn thư, phản ánh của người dân, tổ chức trong quá trình nhân 
viên bưu điện làm việc tại trung tâm. 



Đội ngũ nhân viên bưu điện trẻ, năng động, tiếp cận công việc nhanh, hướng 
dẫn công dân nhiệt tình, thực hiện tốt nội quy, quy định trung tâm và quy 
định tiếp nhận TTHC. 

Ông Lê Ngọc Quảng - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung 
tâm Phục vụ hành chính công đánh giá, ưu điểm rõ nhất khi chuyển giao 
một số nhiệm vụ hành chính công là về quy trình. 

Doanh nghiệp BCCI xử lý, tiếp nhận hồ sơ không bị tác động bởi việc giải 
quyết hồ sơ. Nghĩa là, nhân viên bưu điện chỉ biết nhận hồ sơ, tạo mã số là 
xong; để cán bộ công chức nhận hồ sơ thì còn chuyện… “sớm muộn” của 
hồ sơ nữa!”. 

Sẵn sàng đảm nhận 

Ngày 27.3.2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 468 về phê 
duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết TTHC. 

Việc đổi mới theo hướng không phụ thuộc và địa giới hành chính, số hóa và 
sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC nhằm nâng 
cao chất lượng phục vụ, trên cơ sở giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch 
vụ BCCI thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể. 

Ngoài tiếp nhận, trả kết quả TTHC, Bưu điện Quảng Nam còn bố trí nhân 
viên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thu hộ phí, lệ phí giải 

quyết TTHC cho các sở, ngành. Ảnh: VINH ANH 



Thực hiện chủ trương trên, UBND tỉnh đã giao Sở TT-TT và Văn phòng 
UBND tỉnh xây dựng đề án triển khai cơ chế giao doanh nghiệp BCCI đảm 
nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, 
trả kết quả giải quyết TTHC. Dự thảo đề án đã được lấy ý kiến rộng rãi, đang 
hoàn thiện những bước cuối cùng để trình UBND tỉnh phê duyệt. 

Theo ông Lê Ngọc Quảng, lộ trình của Chính phủ là chuyển toàn bộ nhiệm 
vụ hành chính công qua doanh nghiệp BCCI, cả về nhân lực và cơ sở vật 
chất. TTHC cũng sẽ tiếp nhận và trả tại bưu điện. Do đó, cấp tỉnh, huyện 
sẵn sàng cho việc chuyển giao này. 

Bà Phạm Thị Ngọc Quyên - Phó Giám đốc Sở TT-TT cho biết, các công việc 
được chuyển giao cho doanh nghiệp BCCI gồm: hướng dẫn, hỗ trợ cá nhân, 
tổ chức trong thực hiện TTHC; tiếp nhận hồ sơ TTHC, thu phí, lệ phí; số hoá 
hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; luân chuyển hồ sơ giải quyết TTHC. Mục 
tiêu cụ thể của đề án là hoàn thành chuyển giao tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết 100% TTHC qua dịch vụ BCCI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 
chậm nhất là tháng 12.2022. 

Hoàn thành chuyển giao tiếp nhận và trả kết quả xử lý giải quyết 100% TTHC 
qua dịch vụ BCCI tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đã triển khai tại đề 
án thí điểm (Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Phú 
Ninh, Quế Sơn, Bắc Trà My, Nông Sơn) chậm nhất là tháng 6.2023; các địa 
phương còn lại chậm nhất là tháng 12.2023. 

Đại diện doanh nghiệp cung cấp dịch vụ BCCI, ông Trần Việt Hùng - Giám 
đốc Bưu điện Quảng Nam cho biết doanh nghiệp sẽ cố gắng hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Bưu điện tỉnh mong muốn lãnh đạo các địa 
phương quan tâm, chỉ đạo, phối hợp với bưu điện thực hiện đề án đạt hiệu 
quả cao. 

Liên quan đến khó khăn khi chuyển giao TTHC trong lĩnh vực đất đai, tài 
nguyên môi trường, Bưu điện tỉnh cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở 
TN&MT nhằm đào tạo, hướng dẫn nhân viên bưu điện đảm nhận công việc 
chuyển giao ở lĩnh vực này. 

Nguồn: https://baoquangnam.vn/cai-cach-hanh-chinh/giai-quyet-thu-tuc-
hanh-chinh-doanh-nghiep-buu-chinh-cong-ich-vao-cuoc-130410.html 

 

18. Quảng Nam lấy người dân, doanh nghiệp là trung 
tâm trong cải cách hành chính 
Việc triển khai chính quyền điện tử tại tỉnh Quảng Nam thời gian qua 
cũng có chuyển biến về lượng lẫn chất trong việc ứng dụng công nghệ 
thông tin, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người 
dân, doanh nghiệp. 



Giai đoạn 2021 - 2025, công tác cải cách hành chính tại tỉnh Quảng Nam 
được cụ thể hóa bằng chỉ tiêu cụ thể, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, 
lấy mục tiêu tăng cường niềm tin và nâng cao sự hài lòng của người dân, 
doanh nghiệp làm thước đo để đánh giá. Việc triển khai chính quyền điện tử 
tại tỉnh Quảng Nam thời gian qua cũng có chuyển biến về lượng lẫn chất 
trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian giải quyết thủ 
tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. 

 

Chính quyền cấp xã, cấp huyện tại tỉnh Quảng Nam triển khi nhiều ứng 
dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Tại các huyện trung du, miền núi tỉnh Quảng Nam, những năm trước đây, 
khi thực hiện thủ tục hành chính người dân phải vất vả đi lại hàng chục cây 
số để đến cơ quan hành chính. Hiện nay, việc thực hiện các thủ tục thuận 
tiện hơn rất nhiều. Chị Trịnh Thị Huyền Trang, ở xã Tiên Châu, huyện Tiên 
Phước, tỉnh Quảng Nam cho biết, thay vì dành cả một buổi để đến trụ sở 
UBND xã làm thủ tục hộ tịch, hộ khẩu cho con, bây giờ mọi thứ trở nên đơn 
giản hơn rất nhiều nhờ phần mềm xử lý thủ tục hành chính (app Smart 
Quảng Nam) được cài đặt trên điện thoại thông minh. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành 
chính, thành phố Tam Kỳ đã triển khai mã QR tra cứu thủ tục hành chính 
qua Cổng dịch vụ công. Hiện, tất cả xã, phường trên địa bàn thành phố Tam 
Kỳ đã thực hiện niêm yết bảng mã QR thủ tục hành chính. Từ ngày 1/3 năm 
nay, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND phường xuất hiện bảng 
niêm yết 12 mã QR, tương ứng với 94 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 



giải quyết trên tất cả các lĩnh vực. Người dân chỉ cần dùng điện thoại thông 
minh quét mã QR chuyên trang để truy cập thông tin thủ tục hành chính. 

 

Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh Quảng Nam ra đời từ năm 2020. 

Anh Đặng Thành Hưng, ở phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 
Nam cho biết, từ khi có bảng mã QR mọi việc dễ dàng, tiện lợi hơn ngày xưa 
rất nhiều. Bây giờ đa số người dân đều có điện thoại thông minh nên việc quét 
mã QR rất nhanh giúp quá trình chứng thực thủ tục tiện lợi hơn. 

 

Tập huấn cán bộ điều hành Trung tâm Giám sát và điều hành thông minh 
tỉnh Quảng Nam. 



Tại “bộ phận một cửa” cấp xã, cấp huyện của tỉnh Quảng Nam thời gian qua 
không còn cảnh người dân chen nhau thực hiện thủ tục hành chính. Ngay 
cả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Nam, áp lực xử lý hồ 
sơ đã giảm đáng kể nhờ tập trung mạnh vào chuyển đổi số, nhất là ở lĩnh 
vực hành chính công. 

Ông Nguyễn Văn Phúc, Trưởng bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 
chính, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện 
Trung tâm đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 
1.280 thủ tục trong tổng số gần 1.450 thủ tục hành chính. Hơn 86% trong số 
đó đã được đồng bộ hoá, cập nhật lên Cổng dịch vụ công quốc gia: "Dịch vụ 
công trực tuyến thì có tăng khả quan, thể hiện trên bản đồ thể chế của Quốc 
gia của Chính phủ cũng như bản đồ thể chế của Quảng Nam mới ban hành. 
Đây là 1 điều đáng mừng.” 

 

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính từng bước được rút ngắn. 

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Nam tập trung giải quyết thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ 
trực tuyến tăng cao so với mọi năm. Tuy số lượng thủ tục hành chính trực 
tuyến tăng  nhưng nhiều tổ chức, cá nhân vẫn chưa quen với việc sử dụng 
công nghệ khi thực hiện thủ tục hành chính. Đây là rào cản lớn để tỉnh đẩy 
mạnh triển khai giải quyết thủ tục trên môi trường mạng. 

Theo ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, địa phương 
sẽ không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện hạ tầng, đồng bộ hệ thống dữ liệu 
quốc gia mà Quảng Nam đã và đang tập trung vào chuyển đổi số từ cơ sở, 
từ mỗi cá nhân, gia đình và doanh nghiệp. Hiện, tỉnh tôi đang đẩy nhanh cái 



việc này, một mặt là hướng dẫn người dân, hướng dẫn doanh nghiệp, mặt 
khác cầm tay chỉ việc để người dân quen với việc thực hiện các dịch vụ công 
trực tuyến. UBND tỉnh hỗ trợ mạng wifi đến tận các thôn xóm, sử dụng với 
mức phí giảm khi dùng wifi. 

Tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch cải thiện các bộ chỉ số PAPI, PCI, 
thông qua việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền về cải cách thủ tục hành 
chính, đầu tư cụ thể, rõ ràng, thực chất và không hình thức. Nhiều ứng dụng 
đưa vào thực tiễn đã phát huy hiệu quả như Egov-Quảng Nam, Smart Quảng 
Nam, tổng đài 1022 hay ứng dụng phản ánh hiện trường đã được thiết lập, 
kết nối chính quyền, cơ quan quản lý sẵn sàng tiếp nhận, trả lời mọi kiến 
nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp. Tất cả các giải pháp đưa ra 
đều hướng đến mục tiêu “Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm trong 
cải cách hành chính”./. 

Nguồn: https://vov.vn/chinh-tri/quang-nam-lay-nguoi-dan-doanh-nghiep-la-
trung-tam-trong-cai-cach-hanh-chinh-post960790.vov 

 

 
 


