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1. Những giấy tờ mà tài khoản định danh điện tử sẽ 
thay thế 
Từ ngày 18-7, Bộ Công an bắt đầu phê duyệt, cấp tài khoản định danh 
điện tử cho người dân, đây được xem như “CCCD trên mạng”. 

Thời gian qua, Pháp Luật TP.HCM có nhận được một số thắc mắc của bạn 
đọc về tài khoản định danh điện tử (TKĐDĐT). Cụ thể như TKĐDĐT là gì, ai 
được cấp TKĐDĐT, TKĐDĐT có thể dùng để thay thế các loại giấy tờ gì… 

Theo Bộ Công an, từ ngày 18-7, bộ bắt đầu phê duyệt, cấp TKĐDĐT cho 
người dân. Bộ Công an đánh giá đây là một bước tiến mới, đưa Việt Nam 
trở thành một trong những nước có ĐDĐT quốc gia, bởi TKĐDĐT có thể 
được xem như “CCCD trên mạng”. 

 

Lực lượng công an làm thủ tục cấp CCCD gắn chip cho người dân. Ảnh: 
UYÊN TRANG 

Tài khoản định danh điện tử là gì? 

Theo Bộ Công an, danh tính điện tử công dân Việt Nam bao gồm thông tin 
cá nhân (số định danh cá nhân; họ tên; ngày/tháng/năm sinh; giới tính), ảnh 
chân dung và vân tay. 



TKĐDĐT chứa thông tin danh tính điện tử, là tập hợp gồm tên đăng nhập, 
mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi cơ quan quản lý 
định danh và xác thực điện tử (hiện nay là Bộ Công an). 

TKĐDĐT của công dân Việt Nam có hai mức. Mức 1 gồm các thông tin cá 
nhân và ảnh chân dung; mức 2 có thêm thông tin về vân tay. 

Với mức độ 1, người dân được sử dụng một số tính năng cơ bản như phòng 
chống dịch (khai báo y tế, thông tin tiêm chủng), giải quyết dịch vụ công trực 
tuyến (thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng). 

Với mức độ 2, công dân có thể sử dụng tất cả tiện ích được cung cấp như 
tích hợp các loại giấy tờ (giấy phép lái xe (GPLX), đăng ký xe, bảo hiểm y tế 
(BHYT)), thanh toán nhiều loại hóa đơn điện tử (điện, nước, đóng BHXH, 
BHYT, chuyển tiền). 

Mọi cá nhân từ đủ 14 tuổi trở lên được đăng ký TKĐDĐT. Người chưa đủ 
14 tuổi thì đăng ký theo TKĐDĐT của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Đối với 
người được giám hộ khác thì cần đăng ký theo TKĐDĐT của người giám 
hộ. 

Những thông tin cần khai báo khi đăng ký gồm: Số định danh cá nhân, số 
hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế (đối với người nước ngoài); họ 
tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch (đối với người nước ngoài); 
số điện thoại, email. 

Mọi người dân được miễn phí chi phí thực hiện đăng ký ĐDĐT. Tài khoản 
định danh sẽ có cùng thời hạn với thời hạn của CCCD gắn chip. 

Việc đăng ký TKĐDĐT là không bắt buộc, dù vậy Bộ Công an khuyến khích 
công dân nên đăng ký sử dụng TKĐDĐT để được hưởng nhiều lợi ích như 
tiết kiệm thời gian, chi phí vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm 
các thủ tục trong giao dịch hành chính công. 

TKĐDĐT có thể được hiểu là “ví giấy tờ điện tử”, là phương thức quản lý 
thông tin CCCD hay toàn bộ giấy tờ tùy thân trên môi trường mạng. 

Được thay thế những loại giấy tờ nào? 

Theo Bộ Công an, TKĐDĐT có thể được hiểu là “ví giấy tờ điện tử”, là 
phương thức quản lý thông tin CCCD hay toàn bộ giấy tờ tùy thân trên môi 
trường mạng. Mục đích nhằm thực hiện các dịch vụ công mà không cần phải 
xác minh lại thông tin cá nhân của người đó. 

Một số thông tin trên TKĐDĐT có thể được sử dụng như thông tin CCCD. 
Dùng thay thế CCCD gắn chip, công dân sử dụng khi thực hiện một số thủ 
tục hành chính mà không cần xuất trình CCCD. 



Thông tin thẻ BHYT: Thay thế thẻ BHYT vật lý. Thông tin hiển thị của thẻ 
BHYT trên ứng dụng VNeID (định danh công dân trên môi trường kỹ thuật 
số) được xác thực và truy xuất từ cơ sở dữ liệu BHYT Việt Nam, sẽ phục vụ 
cơ quan chức năng, công dân sử dụng khi khám chữa bệnh và thanh toán 
bảo hiểm mà không cần trình thẻ BHYT truyền thống. 

Thông tin đăng ký xe, GPLX: Các thông tin hiển thị các hạng GPLX, đăng ký 
xe trên VNeID được liên thông, xác thực với cơ sở dữ liệu về giao thông vận 
tải. Do đó, người dân và cơ quan chức năng có thể sử dụng khi thực hiện 
các thủ tục liên quan đến công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về giao 
thông đường bộ. 

Ngoài ra, người dân có thể sử dụng tài khoản định danh để thông tin về 
người phụ thuộc, người giám hộ; khai báo lưu trú mọi lúc mọi nơi, không 
cần phải liên hệ qua cơ quan công an; cũng có thể tố giác tội phạm với cơ 
quan công an một cách bảo mật, an toàn mà không lộ, lọt thông tin. 

Cũng theo Bộ Công an, các dữ liệu về định danh điện tử không lưu trữ trên 
thiết bị di động đã cài đặt ứng dụng VNeID nên hacker khó truy cập vào thiết 
bị để đánh cắp thông tin. 

Chỉ khi công dân đăng ký truy cập, dữ liệu mới được hiển thị lên ứng dụng. 
Khi cán bộ chức năng yêu cầu kiểm tra thông tin cá nhân, giấy tờ của công 
dân thì công dân phải cho phép (cấp quyền kiểm tra) thì cán bộ mới có thể 
xem được thông tin. 

Bên thứ ba (ngân hàng, ví điện tử, y tế, bảo hiểm, hệ thống dịch vụ công) 
muốn sử dụng dữ liệu của công dân sẽ phải được sự đồng ý của chủ tài 
khoản. 

Ngoài ra, thông tin công dân sẽ được ký số (chống thay đổi, chống chối bỏ) 
và được mã hóa. Hệ thống của các bên thứ ba khi kết nối với hệ thống định 
danh, xác thực điện tử đều phải được xác thực bảo mật. 

“Dữ liệu mã hóa cộng với giải pháp bảo mật ở mức độ cao, nên có thể ngăn 
ngừa hacker xâm nhập để đánh cắp thông tin cá nhân” - Bộ Công an cho 
hay.• 

Cách đăng ký tài khoản định danh? 

Để đăng ký tài khoản định danh mức 1, công dân thao tác trực tuyến (online) 
trên ứng dụng VNeID (tải từ CH Play hoặc App Store). Kết quả phê duyệt tài 
khoản sẽ được gửi qua tin nhắn SMS, công dân vào ứng dụng, kích hoạt và 
sử dụng. 



Đối với mức 2, công dân phải đăng ký trực tiếp tại cơ quan công an nơi thu 
nhận hồ sơ CCCD hoặc tại công an phường thuộc năm TP trực thuộc trung 
ương nếu đã có CCCD gắn chip. 

Tại đây, công dân thông báo với cán bộ công an về việc đăng ký tài khoản 
định danh, cung cấp các thông tin gồm số điện thoại, địa chỉ email. Nếu có 
nhu cầu tích hợp các loại giấy tờ như GPLX, đăng ký xe, thẻ BHYT… thì 
cung cấp giấy tờ gốc để đối chiếu. Cán bộ công an sẽ tiếp nhận hồ sơ để 
xử lý theo quy định. 

Nguồn: https://plo.vn/nhung-giay-to-ma-tai-khoan-dinh-danh-dien-tu-se-
thay-the-post694428.html 

 

2. Bộ Công thương nói gì về đề xuất cấp giấy phép bay 
cho IPP Air Cargo 
Bộ Công thương là một trong sáu bộ, ngành được Văn phòng Chính 
phủ tham vấn về đề xuất cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng 
không (hàng hóa) cho IPP Air Cargo. 

 

Một tàu bay của IPP Air Cargo (Ảnh: IPP). 

Theo thông tin của baodautu.vn, Bộ Công thương vừa có công văn gửi Văn 
phòng Chính phủ về việc cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không 
cho Công ty cổ phần IPP Air Cargo. 

Tại văn bản này, Bộ Công thương cho biết, hiện nay Việt Nam có 5 hãng 
hàng không đang khai thác vận chuyển hàng hóa kết hợp trên chuyến bay 
chuyên chở hành khách, chưa có hãng bay hàng hóa chuyên dụng. Thị 



trường vận chuyển hàng hóa quốc tế của Việt Nam đang có 29 hãng hàng 
không nước ngoài đến từ 16 quốc gia tham gia khai thác. Trong khi đó, thị 
phần hàng hóa quốc tế của các hãng hàng không Việt Nam giai đoạn 2020 
– 2021 chỉ vào khoảng 11%. 

Với xu thế chung trên thế giới hiện nay là phát triển chuỗi cung ứng toàn 
cầu, cộng thêm bối cảnh Việt Nam đã ký kết và thực thi nhiều hiệp định 
thương mại tự do, trong đó có thị trường mục tiêu là các nước phát triển với 
những phân khúc hàng hóa cần được vận chuyển với thời gian ngắn, mang 
tính thời vụ cao. 

Vì vậy, theo Bộ Công thương, việc nước ta có một hãng hàng không chuyên 
chở hàng hóa do nhà đầu tư trong nước đầu tư sẽ góp phần nâng cao năng 
lực cạnh tranh của logistics hàng không Việt Nam, giúp mở rộng thị trường 
cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. 

Bộ Công thương đề nghị Văn phòng Chính phủ, căn cứ vào ý kiến của Bộ 
GTVT (là cơ quan quản lý chuyên ngành) và ý kiến của các bộ, ngành khác 
có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

Vào đầu tháng 8/2022, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 4778/VPCP 
– CN gửi các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Xây dựng, Công an, Quốc phòng để xin ý kiến với báo cáo 
của Bộ GTVT về cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho 
Công ty CP IPP Air Cargo. 

Trước đó, vào cuối tháng 3/2022, Bộ GTVT đã có báo cáo Thủ tướng việc 
cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty cổ phần IPP 
Air Cargo. 

Tại văn bản này, Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng xem xét, cho phép bộ này 
được cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không hàng hóa cho IPP 
Air CArgo. 

Trước đó, vào cuối tháng 2/2022, Bộ GTVT đã nhận được báo cáo thẩm 
định Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không hàng 
hóa cho IPP Air Cargo của Cục Hàng không Việt Nam. 

Cụ thể, IPP Air Cargo có số vốn điều lệ 300 tỷ đồng do ông Nguyễn Hạnh 
làm Chủ tịch HĐQT xin được cấp Giấy phép Kinh doanh vận chuyển hàng 
không hàng hóa với số lượng tàu bay khai thác năm đầu tiên là 5 tàu bay, 
tăng dần đến năm thứ 5 khai thác 10 tàu bay. Chủng loại tàu bay sẽ đưa 
vào khai thác là B737/B777/A330 và các loại tàu bay tương đương. 

Mạng đường bay nội địa mà IPP Air Cargo kết nối trung tâm sản xuất như 
Cần Thơ, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Tây Nguyên (Lâm Đồng, Pleiku), Hải 



Phòng, Quảng Ninh... với trung tâm trung chuyển hàng hóa Hà Nội, TP.HCM 
để kết nối quốc tế khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Nam Á, châu Âu. 

Nguồn: https://baodautu.vn/bo-cong-thuong-noi-gi-ve-de-xuat-cap-giay-
phep-bay-cho-ipp-air-cargo-d171827.html 

 

3. Đất đắp phục vụ dự án đầu tư công có cần cấp phép 
khai thác? 
Ban quản lý dự án của ông Nguyễn Công Tạng (Phú Yên) do UBND tỉnh 
thành lập, thực hiện chức năng chủ đầu tư các dự án sử dụng nguồn 
vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Ban đang lập báo cáo nghiên cứu 
khả thi đầu tư xây dựng một dự án sử dụng ngân sách trung ương và 
ngân sách tỉnh, đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư. 

Dự án có khối lượng đất đắp lớn, trong khi trên địa bàn nơi triển khai lại 
chưa có mỏ đất đã được cấp phép khai thác và chưa có trong thông báo giá 
vật liệu do Sở Xây dựng ban hành. Nếu mua đất ở các mỏ trong thông báo 
giá của Sở Xây dựng thì cự ly vận chuyển xa, chi phí cao (riêng chi phí mua 
đất đã chiếm hơn 50% tổng mức đầu tư của dự án). 

Theo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, nếu trong quá trình thi công 
có phát sinh khối lượng đất đủ điều kiện sử dụng lại thì phải đăng ký khu 
vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác 
trình UBND tỉnh để xem xét, xác nhận làm cơ sở khai thác. 

Nếu sử dụng đất ngoài dự án thì nghiên cứu, khảo sát các mỏ đất nằm trong 
quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt để lựa chọn, đề xuất vị trí thích 
hợp trình cấp thẩm quyền xem xét. Trên cơ sở đó lựa chọn nhà thầu đủ điều 
kiện về ngành nghề khai thác khoáng sản để lập, hoàn tất thủ tục trình cấp 
thẩm quyền để được cấp phép thăm dò, khai thác theo quy định. 

Ông Tạng hỏi, ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường như vậy có phù hợp 
không? 

Khi tổ chức lập dự án, tư vấn đã nghiên cứu, khảo sát các mỏ đất nằm trong 
quy hoạch đủ điều kiện sử dụng và tính toán các chi phí liên quan như thuế 
tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng mỏ 
đất… đưa vào trong hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo đánh giá 
tác động môi trường để UBND phê duyệt. 

Như vậy khi triển khai thi công có cần phải lập hồ sơ đăng ký khu vực, công 
suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác trình UBND 
tỉnh xác nhận trước khi thi công không? 



Đối với việc phải lựa chọn nhà thầu thi công đủ điều kiện về ngành nghề 
khai thác khoáng sản để lập, hoàn tất thủ tục trình cấp thẩm quyền để được 
cấp phép thăm dò, khai thác theo quy định rất khó thực hiện vì hầu hết nhà 
thầu không có đăng ký về ngành nghề khai thác khoáng sản, gây khó khăn 
trong công tác lựa chọn nhà thầu. 

Ban quản lý dự án của ông Tạng thực hiện dự án đầu tư công, đất khai thác 
được sử dụng cho chính dự án chứ không phải mục đích kinh doanh và sử 
dụng đất tại các mỏ đất trong quy hoạch đã được phê duyệt trong hồ sơ dự 
án. 

Vậy, nếu ban quản lý dự án muốn sử dụng đất tại các mỏ đã được phê duyệt 
quy hoạch nhưng chưa được cấp phép khai thác thì cần phải thực hiện quy 
trình, thủ tục nào? 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau: 

Theo quy định của pháp luật về khoáng sản, mọi hoạt động khai thác khoáng 
sản đều phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép, cho 
phép khai thác. 

Do đó, trường hợp khai thác trong diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng 
công trình đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 
hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây 
dựng công trình đó thì trước khi tiến hành khai thác khoáng sản, tổ chức, cá 
nhân phải đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và 
kế hoạch khai thác tại UBND cấp tỉnh. 

Nguồn: https://baochinhphu.vn/dat-dap-phuc-vu-du-an-dau-tu-cong-co-can-
cap-phep-khai-thac-102220818102542103.htm 

 

4. Số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính chiếm 
19% 
Theo TS Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính 
(TTHC), Văn phòng Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ hồ sơ cấp kết 
quả điện tử chiếm hơn 6,7%, tỷ lệ hồ sơ TTHC chiếm hơn 19%. 

Sáng 18/8 đã diễn ra Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm số hóa, kết nối, chia sẻ dữ 
liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, kinh nghiệm của Pháp và thực tiễn 
triển khai tại Việt Nam”.  

Phát biểu tại hội thảo, TS Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC cho 
biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, số thủ tục đã cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) là 3.850 trường hợp (2.146 



trường hợp cho công dân và 1.956 trường hợp cho doanh nghiệp). Số hồ sơ 
đồng bộ trạng thái xử lý trên cổng DVCQG là 127.790.953 hồ sơ. Số hồ sơ 
trực tuyến thực hiện qua cổng DVCQG 4.135.647 hồ sơ. 

 

Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải 
quyết thủ tục hành chính, kinh nghiệm của Pháp và thực tiễn triển khai tại 

Việt Nam”. 

“Kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC cho thấy, tỷ lệ hồ sơ cấp kết 
quả điện tử chiếm hơn 6,7%, tỷ lệ hồ sơ TTHC chiếm hơn 19%”, ông Phan nói. 

Theo Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC, hoạt động số hóa hồ sơ và kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính có nhiều nội dung đổi mới. 

Đối với người dân, doanh nghiệp, số hóa hồ sơ giải quyết TTHC được định 
danh số thống nhất trên môi trường điện tử trong các hoạt động giao tiếp với 
cơ quan nhà nước trên cơ sở mã số định danh của cá nhân, doanh nghiệp. 
Người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin, dữ liệu một lần cho cơ 
quan nhà nước; được tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc 
vào địa giới hành chính, trừ trường hợp thủ tục hành chính yêu cầu phải kiểm 
tra thực địa, đánh giá, kiểm tra, thẩm định tại cơ sở. Đồng thời, được tiếp nhận, 
trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo nhiều phương thức phù hợp với 
nhu cầu của từng đối tượng thực hiện. Không phải thực hiện các thủ tục kiểm 



tra, xác nhận hoặc cung cấp lại hồ sơ, giấy tờ, thông tin, kết quả giải quyết đã 
được số hóa.  

Số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính chiếm 19%. 

Được trả và công nhận tính pháp lý của kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
ký số trong tất cả các giao dịch với cơ quan Nhà nước. Được giám sát, đánh 
giá trực tuyến quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ 
quan nhà nước. 

Đối với cơ quan Nhà nước, gắn số hóa, xây dựng các cơ sở dữ liệu là trách 
nhiệm của cán bộ công nhân viên chức trong tiếp nhận, giải quyết TTHC. Bộ 
phận một cửa các cấp là điểm đầu vào và là nơi sử dụng kết quả số hóa để 
cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, tạo dịch vụ số phục vụ giải quyết TTHC. 

Số hóa giải quyết thủ tục hành chính tạo các nền tảng dùng chung đáp ứng 
yêu cầu, tránh đầu tư chồng chéo, lãng phí; tạo cơ chế chủ động sáng tạo, 
tham mưu, áp dụng mô hình, giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả. 

Để thúc đẩy hoạt động số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, ông Phan 
khuyến nghị cần hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 
cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa 
điện tử cấp tỉnh (bao gồm kho dữ liệu cá nhân, tổ chức).Rà soát, chuẩn hóa 
dữ liệu TTHC và kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC, DVC. Rà 
soát, sắp xếp, đổi mới quy trình, cách thức tổ chức công việc của Bộ phận một 
cửa để phù hợp với việc triển khai đưa quy trình số hóa gắn với quá trình tiếp 
nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Rà soát, sắp xếp lại nhân sự để triển khai 
các công việc chất lượng, hiệu quả. Rà soát, bổ sung các trang thiết bị kỹ thuật 



cần thiết để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao như: Trang thiết bị số 
hóa hồ sơ, giấy tờ. 

Ngoài ra, cần đánh giá, đề xuất triển khai thực hiện cơ chế giao bưu chính 
công ích đảm nhận một hoặc một số công đoạn trong hướng dẫn, tiếp nhận, 
số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC (nếu có). 

Ông Phan cho biết, thời gian thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC 
cụ thể như sau: Bộ phận một cửa cấp tỉnh từ 01/6/2022; bộ phận một cửa cấp 
huyện từ 01/12/2022; bộ phận một cửa cấp xã từ 01/6/2023. 

“Riêng các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới, 
hải đảo được thực thi chậm hơn nhưng phải trước ngày 31/12/2024”, ông Phan 
nói. 

Nguồn: https://doanhnghiephoinhap.vn/so-hoa-ho-so-giai-quyet-thu-tuc-
hanh-chinh-chiem-19.html 

 

5. Chia sẻ kinh nghiệm về số hoá, kết nối dữ liệu phục 
vụ giải quyết thủ tục hành chính 
Từ kinh nghiệm của Cộng hoà Pháp trong việc số hóa, chuẩn hóa hồ 
sơ, giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính sẽ giúp Việt Nam thúc 
đẩy cải cách quy định, cắt giảm gánh nặng hành chính, cải thiện môi 
trường kinh doanh, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ. 

Ngày 18/8, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh 
nghiệm "Số hoá, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành 
chính: Kinh nghiệm của Pháp và thực tiễn triển khai tại Việt Nam". 

Hội thảo thuộc Chương trình hợp tác hỗ trợ kỹ thuật "Hiện đại hóa hành 
chính gắn kết với chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2023" giữa Văn phòng 
Chính phủ và Đại sứ quán Pháp trong khuôn khổ hợp tác giữa Văn phòng 
Chính phủ và Bộ Kinh tế - Tài chính Pháp từ về phát triển Chính phủ điện tử 
và hiện đại hóa quản trị hành chính nhà nước. Đây là Chương trình hợp tác 
tập trung vào các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật thúc đẩy cải cách quy định, cắt 
giảm gánh nặng hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và xây dựng 
Chính phủ điện tử, chuyển đổi số phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. 

Hội thảo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Nguyễn Xuân Thành 
chủ trì; tham dự còn có bà Cécile Vigneau, Tham tán thứ nhất, Đại sứ quán 



Pháp tại Việt Nam; Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Ngô Hải Phan; đại diện 
các bộ, ngành; các chuyên gia của Pháp và được tổ chức trực tuyến đến 
đầu cầu các địa phương. 

 

Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành phát biểu khai mạc hội thảo - 
Ảnh: VGP/Gia Huy 

Chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ 
công 

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành 
nhấn mạnh, hiện nay, VPCP đang cùng các bộ, ngành, địa phương tập trung 
triển khai quyết liệt Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên 
quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 
12/5/2020 của Chính phủ; Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng số hóa, không phụ thuộc vào 
địa giới hành chính; 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. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) 
và đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà 
nước; tiếp tục xây dựng, phát triển Cổng Dịch vụ công quốc gia, các hệ 
thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ dựa trên dữ liệu theo thời gian thực. 



Tại Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số ngày 
8/8/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh chuyển 
đổi số phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ công, tiện ích 
xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn, đồng thời yêu cầu VPCP 
và các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác số hóa, cung cấp dịch vụ 
công, tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

"Điều này cho thấy sự quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt 
Nam trong triển khai chuyển đổi số quốc gia hướng tới tạo thuận lợi cho 
người dân, doanh nghiệp", Phó Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh. 

 

Hội thảo được tổ chức trực tuyến đến đầu cầu các địa phương - Ảnh: 
VGP/Gia Huy 

Số hoá mới ở chuyển hồ sơ giấy sang điện tử ở giai đoạn tiếp nhận hồ 
sơ 

Để triển khai công tác số hóa trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công 
phục vụ người dân, doanh nghiệp, VPCP đang phối hợp với Bộ Thông tin 
và truyền thông, Bộ Công an và các bộ, cơ quan, địa phương triển khai một 
số các công việc như: Hướng dẫn kỹ thuật, nghiệp vụ số hóa trong tiếp nhận, 
giải quyết thủ tục hành chính; hướng dẫn việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung 
cấp dịch vụ công; hướng dẫn việc kết nối, tích hợp, chia sẻ tài liệu số hóa 
phục vụ tái sử dụng; hoàn thiện, nâng cấp Cổng Dịch vụ công quốc gia đáp 
ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu trong số hóa và theo dõi, giám sát, đánh 



giá chất lượng thực hiện thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu theo thời gian 
thực; tập huấn nghiệp vụ cho 63 địa phương và phối hợp với Bộ Công an 
khảo sát, kiểm tra, hỗ trợ trực tiếp tại 9 địa phương. 

Theo Phó Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Thành, qua thực tế triển khai, hiện mới 
chỉ có khoảng 6,17% kết quả giải quyết TTHC được cấp bản điện tử có giá 
trị pháp lý để tái sử dụng cho lần sau; 17,8% hồ sơ được số hóa, chủ yếu 
mới chỉ dừng ở mức chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử ở giai đoạn 
tiếp nhận hồ sơ, mà chưa thực hiện đầy đủ quy trình số hóa, chưa bảo đảm 
giá trị pháp lý của giấy tờ số hóa. 

Vì vậy, theo Phó Chủ nhiệm VPCP, chủ đề Hội thảo rất thiết thức với mục 
tiêu của Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh 
và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, 
tầm nhìn đến năm 2030, phù hợp với định hướng triển khai chương trình 
chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam. 

Cần cải thiện hơn chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

Phát biểu tại hội thảo, bà Cécile Vigneau, Tham tán thứ nhất, Đại sứ quán 
Pháp tại Việt Nam cho biết Pháp rất mong muốn hỗ trợ các cơ quan của Việt 
Nam trong việc hoàn thiện dự án "Hiện đại hóa hành chính gắn kết với 
chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2023". Theo đó, sự hợp tác giữa Chính phủ 
Pháp và Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực số hoá, hiện đại hoá thủ tục 
hành chính đã có nhiều hoạt động phối hợp triển khai rất chặt chẽ. 

Bà Cécile Vigneau nhận định, số hoá, cải cách TTHC là một trong những ưu 
tiên hàng đầu của Chính phủ Việt Nam với những mục tiêu cụ thể để phát 
triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Để thực hiện những mục tiêu này, 
Việt Nam đã có nhiều chương trình hợp tác với các tổ chức quốc tế, trong 
đó Chính phủ Pháp rất hân hạnh được cùng Việt Nam hợp tác trong các dự 
án để Việt Nam thực hiện được mục tiêu đặt ra. 

Hội thảo hôm nay là một trong 3 cấu phần của dự án "Hiện đại hóa hành 
chính gắn kết với chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2023", ở mỗi phần đều xác 
định các mục tiêu và các hoạt động triển khai. Bà Cécile Vigneau cũng đề 
nghị để triển khai dự án các bộ, ngành, cơ quan của Việt Nam cần tăng 
cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, cải thiện hơn nữa chất lượng cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến. Dịch vụ công trực tuyến là một trong những chỉ tiêu đánh 
giá của dự án. 

Tại hội thảo, các chuyên gia của Pháp đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc số 
hóa, chuẩn hóa hồ sơ, giấy tờ giải quyết thủ tục hành chính cũng như việc 
kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính và ý kiến 



đối với thực tiễn của Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm của Pháp về chuẩn hoá 
biểu mẫu. Cục Kiểm soát TTHC cũng chia sẻ về số hoá, kết nối, chia sẻ dữ 
liệu phục vụ giải quyết TTHC và việc triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu của 
Việt Nam. 

Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành mong muốn tiếp tục nhận được 
sự quan tâm của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam để Chương trình hợp tác 
của chúng ta sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thúc 
đẩy quan hệ gắn bó, hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ và Đại sứ quán 
Pháp tại Việt Nam, đồng thời, làm sâu sắc thêm mối quan hệ Việt Nam - 
Pháp, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 
4/2023 cũng như kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa 
hai nước. 

Nguồn: https://vpcp.chinhphu.vn/chia-se-kinh-nghiem-ve-so-hoa-ket-noi-du-
lieu-phuc-vu-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-115220818110344495.htm 

 

6. Doanh nghiệp cần ý thức về trách nhiệm tham vấn 
chính sách 
Trách nhiệm xã hội lớn nhất của doanh nghiệp phải là sự tham gia tham 
vấn, xây dựng chính sách pháp luật, làm cho chính sách có tính khả 
thi, hợp lý và điều đó sẽ tác động rất lớn đến xã hội và phát triển kinh 
tế. 

Đó là quan điểm của nhiều chuyên gia tại hội thảo "Giải pháp số để tham 
vấn chính sách và đánh giá nỗ lực cải cách quy định kinh doanh" do Văn 
phòng Chính phủ tổ chức tại TPHCM chiều ngày 17/8. 

Hội thảo giới thiệu 2 nội dung, gồm: Cổng Tham vấn và Tra cứu quy định 
kinh doanh và Bộ công cụ đánh giá nỗ lực cải cách quy định kinh doanh. 

Chủ trì hội thảo, ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành 
chính (TTHC), Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh Cổng Tham vấn và Tra 
cứu quy định kinh doanh là công cụ hỗ trợ cải cách, bảo đảm thực hiện hiệu 
quả và bền vững Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan 
đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. 
Trong đó trọng tâm là cải cách quy định TTHC; yêu cầu, điều kiện; tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất 
nhập khẩu; chế độ báo cáo trong các hoạt động kinh doanh. 

Đặc biệt, Cổng Tham vấn và Tra cứu quy định kinh doanh phục vụ người 
dân, doanh nghiệp tra cứu, tìm kiếm, khai thác dữ liệu quy định kinh doanh 



và huy động người dân, doanh nghiệp đồng hành cùng các cơ quan quản lý 
Nhà nước tham gia vào cải cách các quy định kinh doanh. 

 

Nếu các doanh nghiệp tích cực tham gia, tương tác vào quá trình xây dựng 
chính sách pháp luật thì con số 10% các quy định kinh doanh được cắt 
giảm mỗi năm sẽ sát với thực tiễn hơn, tránh tình trạng cắt giảm cơ học 

như vừa qua - Ảnh: VGP/Băng Tâm 

Trách nhiệm xã hội lớn nhất của doanh nghiệp là tham vấn chính sách 

TS. Tạ Minh Lý, chuyên gia tư vấn dự án USAID LinkSME kỳ vọng việc xây 
dựng Cổng Tham vấn và Tra cứu quy định kinh doanh sẽ thu hút được hệ 
thống doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia quá trình tham vấn chính sách, 
đồng hành với Chính phủ trong cải cách hành chính, tạo môi trường thuận 
lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển. 

Qua rà soát trên các trang thông tin góp ý về văn bản quy phạm pháp luật 
của các bộ, ngành và các kênh thông tin điện tử tham vấn chính sách hiện 
nay, TS. Tạ Minh Lý cho biết rất ít doanh nghiệp tương tác. Nguyên nhân 
khách quan do hệ thống văn bản rất lớn và phức tạp, để nghiên cứu góp ý 
cần rất nhiều thời gian. Nhưng phần lớn do doanh nghiệp chưa có ý thức, 
nhận thức về trách nhiệm tham vấn chính sách. 

"Tôi đã đọc tất cả các cổng này thì chỉ có một Nghị định về thuế của Bộ Tài 
chính có 2-3 ý kiến, còn lại hoàn toàn không thấy có ý kiến tương tác. Sự 
tham gia của doanh nghiệp trong tham vấn xây dựng pháp luật rất ít, trong 
khi tỉ trọng đóng góp vào GDP đất nước từ cộng đồng doanh nghiệp chiếm 



đến 60%", bà Lý cho biết. Rà soát 100 văn bản trên các cổng thông tin bộ, 
ngành thì chuyên gia này chỉ thấy có 2 văn bản có phản hồi nhưng ở mức 
độ xác nhận "không hoặc có tiếp thu". 

Theo TS. Tạ Minh Lý, trách nhiệm xã hội lớn nhất của doanh nghiệp là tham 
gia tham vấn, xây dựng chính sách pháp luật, làm cho chính sách có tính 
khả thi, hợp lý và điều đó sẽ tác động rất lớn đến xã hội và phát triển kinh 
tế. 

Bà Lý đề xuất Cổng Tham vấn và Tra cứu quy định kinh doanh nên cấp tài 
khoản truy cập theo danh mục tên của các hiệp hội doanh nghiệp và thậm 
chí là từng doanh nghiệp. Các ý kiến đóng góp và kết quả giải quyết, phản 
hồi sẽ hiển thị công khai trên Cổng. 

"Có như vậy thì các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp có thể hy vọng 
tiếng nói của họ sẽ được đến với Chính phủ, đến với các bộ, ngành và sẽ 
được đưa ra bàn bạc, nghiên cứu. Nhưng doanh nghiệp phải lên tiếng thì 
những vấn đề vướng mắc trong các quy định kinh doanh mới được rà soát, 
đơn giản hóa, được tái cấu trúc theo hướng thuận lợi hơn cho doanh 
nghiệp", bà Lý chia sẻ. 

 

Giao diện Cổng Tham vấn và Tra cứu quy định kinh doanh. 

Doanh nghiệp quyết định nên cắt giảm quy định nào  

Ông Nguyễn Thế Trung, Tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ DTT, thành 
viên Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử cho biết 
hiện có khoảng 20.000 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 
kinh doanh.  

Để thu hút sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp vào quá trình tham vấn 
chính sách thì phải thực hiện ngay khi bắt đầu khởi thảo một quy định kinh 



doanh. Doanh nghiệp có thể chủ động tham gia vào quá quà trình này mà 
không cần đợi đến khi cơ quan soạn thảo gửi ý kiến tham vấn. 

Theo ông Trung, trên Cổng Tham vấn và Tra cứu quy định kinh doanh, 
doanh nghiệp nên đăng ký những lĩnh vực mình quan tâm và khi có những 
thông tin liên quan thì hệ thống sẽ gửi thông báo cho doanh nghiệp. Khi đó, 
góp ý của doanh nghiệp, nếu có, sẽ được gửi thẳng đến cơ quan soạn thảo. 
Toàn bộ quá trình được công khai lưu vết trên Cổng Tham vấn và Tra cứu 
quy định kinh doanh. 

"Thực hiện được như vậy thì tôi tin việc chuyển đổi số trong tham vấn chính 
sách và đánh giá nỗ lực cải cách quy định kinh doanh sẽ thành công. Vấn 
đề là chúng ta -doanh nghiệp- có tham gia, có tương tác vào quá trình này 
không", ông Trung lưu ý. Ngoài ra, toàn bộ quá trình tương tác, phản hồi 
giữa doanh nghiệp và cơ quan soạn thảo sẽ được đánh giá, xếp hạng như 
một chỉ số về mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Đây chính là 
công cụ để đánh giá nỗ lực cải cách quy định kinh doanh của từng bộ, ngành. 

Hiện nay, chúng ta đang đặt ra mục tiêu mỗi năm cắt giảm 10% các quy định 
kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Theo ông 
Nguyễn Thế Trung, nếu các hiệp hội, doanh nghiệp có ý kiến phản hồi kịp 
thời thì hệ thống xử lý dữ liệu có thể tính toán được nhu cầu của xã hội đang 
mong muốn cắt giảm 10% ở những quy định nào. 

"Nếu chúng ta chỉ cơ học cắt giảm 10% thì không hiệu quả cho xã hội. Nhưng 
khi doanh nghiệp phản hồi cụ thể là muốn cắt quy định này và nhiều hiệp 
hội, nhiều doanh nghiệp cùng tập trung vào một quy định như vậy thì trên 
Cổng Tham vấn và Tra cứu quy định kinh doanh, từ cấp chuyên viên của 
đơn vị đến lãnh đạo Chính phủ đều nhìn thấy quy định nào nằm trong diện 
10% phải cắt giảm ngay. Đó mới là cách làm hiệu quả thực tế cho xã hội", 
ông Trung phân tích. 

Theo ông Ngô Hải Phan, những góp ý của các chuyên gia và doanh nghiệp 
tại hội thảo là cơ sở cho việc nâng cấp các giải pháp về thể chế, hoàn thiện 
Quyết định của Thủ tướng quy định về Cổng Tham vấn và Tra cứu những 
quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.  

Ông Phan cho rằng, đây là cách tiếp cận mới, thể hiện mong muốn, quyết 
tâm của Chính phủ trong việc cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh 
doanh của Việt Nam. 

Nguồn: https://baochinhphu.vn/doanh-nghiep-can-y-thuc-ve-trach-nhiem-
tham-van-chinh-sach-102220817233834966.htm 

 



7. Nâng cao quyền của công an tại cửa khẩu hàng 
không 
Bộ Công an từng phát hiện, xử lý kịp thời vụ tiến hành phá hoại bằng 
bom xăng tại Tân Sơn Nhất; thông tin đe dọa đánh bom hãng hàng 
không Cathay Pacific 2019. 

 

Lực lượng công an diễn tập trấn áp tội phạm ở sân bay Nội Bài. Ảnh: 
V.LONG 

Bộ Công an vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định về quản lý, bảo đảm an 
ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không. Trong đó, bộ này đề xuất một 
số chính sách nhằm kiểm soát người ra vào khu vực cách ly xuất nhập cảnh 
để hạn chế những phức tạp về an ninh. 

Phát hiện nhiều vụ việc uy hiếp an ninh hàng không 

Theo Bộ Công an, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam quy định lực lượng 
kiểm soát an ninh hàng không (ANHK) chủ trì kiểm soát, kiểm tra thẻ kiểm 
soát ANHK của người, phương tiện vào ra khu vực sân bay. Hiện nay, thẻ 
kiểm soát an ninh ngắn hạn do cảng vụ hàng không cấp, số lượng thẻ cấp 
ra nhiều, đối tượng đa dạng, chưa được thẩm tra về lý lịch, không có ảnh 
nên nguy cơ làm giả, để lọt đối tượng vi phạm vào khu vực cách ly xuất nhập 
cảnh. 



Trên thực tế, khu vực cách ly xuất nhập cảnh tại cửa khẩu đường hàng 
không thời gian qua xảy ra nhiều việc phức tạp về an ninh. Một số trường 
hợp nhân viên cơ quan, doanh nghiệp hàng không, cơ quan đại diện ngoại 
giao của nước ngoài, các tổ chức quốc tế vào khu vực cách ly xuất nhập 
cảnh hoạt động không đúng mục đích, thậm chí gây khó khăn đối với việc 
áp dụng một số biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an. 

Điển hình năm 2013, Công an cửa khẩu sân bay Nội Bài phát hiện một khách 
quốc tịch Việt Nam sau khi làm thủ tục xuất cảnh đã xin ra ngoài để nhận hai 
hộ chiếu và thẻ lên máy bay của người khác với mục đích đến Áo lao động. 
Năm 2016, một nhân viên nội bộ vận chuyển trái phép 3 kg vàng lên máy 
bay; hai nhân viên nội bộ vào khu vực cách ly xuất nhập cảnh sau đó lên 
máy bay không làm thủ tục xuất cảnh... 

Đặc biệt, thời gian qua Bộ Công an phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vụ việc 
liên quan an ninh quốc gia. Chẳng hạn như vụ tiến hành phá hoại bằng bom 
xăng tại sân bay Tân Sơn Nhất năm 2017, thông tin đe dọa đánh bom hãng 
hàng không Cathay Pacific 2019, đẩy đuổi 17 đối tượng khủng bố nước 
ngoài nhập cảnh Việt Nam... 

Trên cơ sở đó, Bộ Công an đề xuất nghị định sẽ quy định: “Nhân viên cơ 
quan chuyên ngành, nhân viên phục vụ chuyến bay vào khu vực cách ly xuất 
nhập cảnh phải có thẻ kiểm soát ANHK, sân bay hoặc thẻ giám sát viên an 
ninh, an toàn hàng không, có nhiệm vụ được giao tại khu vực cách ly xuất 
nhập cảnh và tuân thủ sự giám sát, quản lý của công an cửa khẩu. Trường 
hợp đặc biệt, người không thuộc diện đối tượng vào khu vực cách ly xuất 
nhập cảnh phải được sự đồng ý của trưởng công an cửa khẩu, tuân thủ sự 
giám sát, hướng dẫn, quản lý của công an cửa khẩu…”. 

Bộ Công an kỳ vọng quy định trên sẽ phòng chống các hành vi tiếp tay cho 
buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép... “Đặc biệt sẽ hạn chế các cá nhân lợi 
dụng danh nghĩa cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài, các tổ chức 
quốc tế vào khu vực cách ly xuất nhập cảnh hoạt động không đúng mục 
đích…” - Bộ Công an cho hay. 

Từ chối cho hải quan cùng giám sát ở khu cách ly xuất nhập cảnh 

Tham gia ý kiến đối với dự thảo này, Bộ GTVT khẳng định việc quy định: 
“Người vào ra khu vực cách ly xuất nhập cảnh phải được sự đồng ý, tuân 
thủ hướng dẫn, giám sát, quản lý của công an cửa khẩu” xung đột với các 
quy định về hệ thống thẻ kiểm soát ANHK hiện hành, không phù hợp với 
Công ước Chicago và phát sinh thêm thủ tục hành chính. 



Cạnh đó, Bộ GTVT cũng đề nghị quy định rõ đối với người đã được cấp thẻ 
kiểm soát an ninh dài hạn khi vào ra hoạt động tại các khu vực hạn chế chỉ 
cần có thẻ kiểm soát an ninh theo quy định. 

Giải trình về các vấn đề trên, Bộ Công an cho rằng dự thảo nghị định theo 
hướng người vào khu vực cách ly xuất nhập cảnh vẫn phải thực hiện quy 
định hiện hành về việc có thẻ kiểm soát ANHK, song song đó phải chịu thêm 
sự quản lý của công an cửa khẩu. Quy định này nhằm nâng mức độ quản lý 
thêm chặt chẽ, hạn chế người không có nhiệm vụ vào khu vực cách ly xuất 
nhập cảnh. “Qua đối chiếu, quy định trên không xung đột với quy định Công 
ước Chicago…” - Bộ Công an khẳng định. 

Trong khi đó, Bộ Tài chính đề nghị bổ sung thêm sự giám sát của hải quan. 
Cụ thể: “Người vào ra khu vực cách ly phải được sự đồng ý, tuân thủ sự 
hướng dẫn, giám sát, quản lý của công an cửa khẩu và hải quan cửa khẩu”. 
Tuy nhiên, Bộ Công an không đồng ý. 

Theo Bộ Công an, việc bổ sung quy định người, phương tiện vào khu vực 
cách ly phải được cơ quan hải quan cho phép chưa phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ. Lực lượng hải quan có nhiệm vụ kiểm tra phương tiện, hành lý, 
hàng hóa khi người, phương tiện đã được công an cửa khẩu, lực lượng 
kiểm soát ANHK cho phép vào khu vực cách ly. Ngoài ra, khu vực cách ly 
xuất nhập cảnh có ranh giới không trùng với điểm kiểm tra của lực lượng 
hải quan...• 

Khu vực cách ly phải cần quản lý nghiêm ngặt 

Theo Bộ Công an, khu vực cách ly phải cần quản lý nghiêm ngặt vì quy chế 
pháp lý đối với hành khách trong khu vực này mang tính đặc thù. Người ở 
khu vực cách ly nhập cảnh mặc dù đã ở trên lãnh thổ Việt Nam nhưng về 
thủ tục là chưa nhập cảnh Việt Nam. Người ở khu vực cách ly xuất cảnh vẫn 
ở trên lãnh thổ Việt Nam nhưng về thủ tục là đã xuất cảnh. Do đó, việc áp 
dụng quy định pháp luật tại khu vực cách ly cũng sẽ có những đặc thù trong 
xử lý vụ việc. 

Nguồn: https://plo.vn/nang-cao-quyen-cua-cong-an-tai-cua-khau-hang-
khong-post694441.html 

 

  



8. Đề xuất các trường hợp Cảnh sát cơ động được kiểm 
tra, kiểm soát người, phương tiện 
Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định quy trình hoạt động tuần 
tra, kiểm soát của Cảnh sát cơ động; trong đó đề xuất rõ các trường 
hợp cảnh sát cơ động được kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, 
đồ vật, tài liệu. 

Cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK 20) Công an 
thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra, xử lý trường hợp vi phạm giao thông. 
Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN. 

Cụ thể, dự thảo đề xuất việc kiểm soát người, phương tiện, đồ vật, tài liệu 
được tiến hành trong các trường hợp: Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp 
luật về an ninh, trật tự; Khi có căn cứ để cho rằng trong người, phương tiện 
có cất giấu đồ vật, tài liệu, phương tiện được sử dụng để vi phạm pháp luật, 
nếu không kiểm tra, kiểm soát ngay thì đồ vật, tài liệu, phương tiện đó bị tẩu 
tán, tiêu hủy; Khi phát hiện người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã; 
Khi phát hiện người, phương tiện, đồ vật, tài liệu, tài sản có thông báo truy 
tìm. 

Khi phát hiện các trường hợp trên thì cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện hoạt 
động tuần tra, kiểm soát tiến hành xử lý theo quy định về xử lý vi phạm trong 
tuần tra, kiểm soát; áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với các hành vi vi 
phạm pháp luật về an ninh, trật tự. 

Dự thảo cũng quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát cơ động 
khi thực hiện hoạt động tuần tra, kiểm soát. 

Theo đó, Cảnh sát cơ động khi thực hiện hoạt động tuần tra, kiểm soát có 
nhiệm vụ chấp hành nghiêm sự chỉ huy, chỉ đạo của cấp trên và kế hoạch, 
phương án tuần tra, kiểm soát đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bảo 
đảm an ninh, trật tự trong phạm vi địa bàn, khu vực, mục tiêu, tuyến tuần 
tra, kiểm soát; phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc đề nghị người có thẩm 
quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp với 
các đơn vị nghiệp vụ Công an nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm 
và hành vi vi phạm khác thuộc địa bàn, khu vực, mục tiêu, tuyến được phân 
công tuần tra, kiểm soát. 

Về quyền hạn, dự thảo quy định Cảnh sát cơ động có quyền kiểm tra, kiểm 
soát người, phương tiện, đồ vật, tài liệu theo quy định của pháp luật khi thực 
hiện hoạt động tuần tra, kiểm soát. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi 
phạm pháp luật theo thẩm quyền. Huy động người, phương tiện, thiết bị dân 



sự của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 16 Luật Cảnh sát 
cơ động. 

Cảnh sát cơ động khi thực hiện hoạt động tuần tra, kiểm soát có quyền sử 
dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp 
vụ phục vụ hoạt động tuần tra, kiểm soát theo quy định của pháp luật và của 
Bộ Công an. 

Dự thảo nêu rõ, khi phát hiện vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, cán bộ, 
chiến sĩ tuần tra, kiểm soát phải ngăn chặn, đình chỉ ngay hành vi vi phạm 
và thông báo hành vi vi phạm cho người vi phạm biết. 

Trường hợp hành vi vi phạm pháp luật là vi phạm hành chính thì cán bộ, 
chiến sĩ đang thực hiện hoạt động tuần tra, kiểm soát ra quyết định xử phạt 
vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của mình; trường hợp không 
thuộc thẩm quyền xử phạt của mình thì lập biên bản, áp dụng các biện pháp 
ngăn chặn cần thiết và chuyển ngay cho người có thẩm quyền để xử lý theo 
quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

Trường hợp phát hiện người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã thì 
cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện hoạt động tuần tra, kiểm soát phải ngăn 
chặn, bắt giữ, vô hiệu hóa hành vi vi phạm và báo cáo ngay người có thẩm 
quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp phát hiện người có thông báo truy tìm thì cán bộ, chiến sĩ đang 
thực hiện hoạt động tuần tra, kiểm soát ghi nhận thông tin về người đó (đặc 
điểm về người, trang phục, phương tiện...), đồng thời báo cáo để Trưởng ca 
liên hệ, phối hợp với cơ quan thông báo truy tìm hoặc Công an xã, phường, 
thị trấn xử lý theo đúng quy định. 

Trường hợp phát hiện phương tiện, đồ vật, tài liệu, tài sản có thông báo truy 
tìm thì cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo vệ 
hiện trường, thông qua các thiết bị kỹ thuật ghi nhận thông tin về phương 
tiện, đồ vật, tài liệu, tài sản đó, đồng thời báo cáo để Trưởng ca liên hệ, phối 
hợp với cơ quan thông báo truy tìm hoặc Công an xã, phường, thị trấn xử lý 
theo đúng quy định. 

Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/de-xuat-cac-truong-hop-canh-sat-co-
dong-duoc-kiem-tra-kiem-soat-nguoi-phuong-tien-
20220818143451318.htm 

 

 



9. Đất phân lô, tách thửa ở Hà Nội tối thiểu phải 30 mét 
vuông 
Đây là điểm đáng chú ý tại dự thảo Quy định về điều kiện tách thửa, 
hợp thửa và diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa đối với từng 
loại đất trên địa bàn Hà Nội. 

Theo dự thảo, UBND TP.Hà Nội đề xuất, các thửa đất được hình thành từ 
việc tách thửa phải có chiều dài (chiều sâu) so với chỉ giới xây dựng từ 4 m 
trở lên và có chiều rộng cạnh tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu (hoặc 
mô tả trên hồ sơ) từ 3 m trở lên đối với khu vực các phường, thị trấn; từ 4 
m trở lên đối với khu vực các xã vùng đồng bằng; từ 5 m trở lên đối với khu 
vực các xã vùng trung du và miền núi. 

 

Thửa đất phân lô, tách thửa phải có diện tích tối thiểu 30 m2 đối với khu 
vực 4 quận nội thành, khu vực khác không nhỏ hơn 40 m2 

LÊ QUÂN 

Đồng thời, thửa đất phải có diện tích nằm ngoài chỉ giới đường đỏ không 
nhỏ hơn 30 m2 đối với khu vực các phường thuộc 4 quận: Hoàn Kiếm, Ba 
Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng; không nhỏ hơn 40 m2 đối với khu vực các 
phường thuộc TX.Sơn Tây và 8 quận: Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, 
Thanh Xuân, Long Biên, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Tây Hồ. 

Đồng thời, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa 
phải có đường vào. Trường hợp chia tách thửa đất có hình thành đường 
giao thông trên diện tích đất không phải là đất ở thì người sử dụng đất phải 



làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trước khi thực hiện thủ tục chia 
tách thửa đất. 

Cũng liên quan đến phân lô, tách thửa đất, tháng 3 vừa qua, Sở TN-MT Hà 
Nội đã đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tạm dừng tiếp nhận, giải quyết 
thủ tục hành chính các thửa đất nông nghiệp, thửa đất có đất ở và đất nông 
nghiệp trong cùng thửa đất, thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. 

Chỉ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa 
đất, hợp thửa đất đối với thửa đất ở (toàn bộ diện tích thửa đất là đất ở) đảm 
bảo điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất theo quy định của pháp luật đất 
đai hiện hành. 

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản (VARS), đánh 
giá với các biện pháp quản lý hành chính kể trên sẽ ngăn chặn được việc 
chia quá nhỏ các lô đất, hạn chế tăng mật độ dân số, gây sức ép lên hạ tầng 
đô thị. Đồng thời, góp phần làm hạ nhiệt thị trường bất động sản đất nền 
vùng ven luôn tiềm ẩn những cơn sốt. Đơn cử, cơn sốt đất nền ngoại thành 
Hà Nội lắng xuống khá nhanh sau khi thành phố dừng tiếp nhận, giải quyết 
thủ tục phân lô, tách thửa đối với những thửa đất không phải toàn bộ là đất 
ở. 

Cũng theo ông Đính, việc dự thảo quy định như trên cũng sẽ hạn chế được 
nhưng ngôi nhà mỏng, hình thù méo mó, nhà quá nhỏ... như đang có tại 
nhiều khu vực ở nội thành Hà Nội, làm xấu cảnh quan đô thị. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/dat-phan-lo-tach-thua-o-ha-noi-toi-thieu-phai-
30-met-vuong-post1489258.html 

 

10. Thí điểm xây dựng khu dân cư điện tử 
Năm 2022, Đề án thí điểm xây dựng khu dân cư điện tử được triển khai 
tại 5 thôn, tổ dân phố thuộc 5 xã, phường của TP. Nha Trang gồm: Lộc 
Thọ, Tân Lập, Phương Sài, Vĩnh Hiệp và Vĩnh Phương. Các địa phương 
đang nỗ lực thực hiện kế hoạch nhằm bảo đảm tiến độ đề ra. 

Tích cực triển khai 

Là một trong những đơn vị của TP. Nha Trang được chọn thí điểm, UBND 
phường Phương Sài đã tuyên truyền nội dung của đề án đến cán bộ, đảng 
viên, nhân dân Tổ dân phố 4 Độc Lập - nơi thí điểm thành lập khu dân cư 
điện tử; đồng thời khảo sát địa điểm thiết lập điểm cung cấp dịch vụ công 
cộng. Theo bà Trần Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND phường Phương Sài, qua 
khảo sát cho thấy, nhà sinh hoạt cộng đồng tại Tổ dân phố 10 thuận tiện cho 



việc tiếp cận, truy cập mạng, đảm bảo tính đại diện của mô hình thí điểm 
nên phường đã đề xuất và được cấp trên chấp thuận cho thiết lập điểm cung 
cấp dịch vụ công cộng tại đây. Phường sẽ hoàn thiện cơ sở vật chất tại đây 
trong tháng 8. Cùng với đó, phường sẽ thành lập tổ công nghệ số cộng đồng; 
phối hợp tuyên truyền và hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính 
trực tuyến. 

Tại xã Vĩnh Hiệp, các công việc đang được triển khai theo kế hoạch. Ông 
Nguyễn Chí Dũng - Chủ tịch UBND xã cho biết, đến nay, xã đã hoàn thành 
khảo sát địa điểm thiết lập điểm cung cấp dịch vụ công cộng và đang đẩy 
mạnh tuyên truyền việc thí điểm triển khai khu dân cư điện tử. Thôn Vĩnh 
Điềm Trung được chọn thí điểm xây dựng khu dân cư điện tử và điểm cung 
cấp dịch vụ công cộng của xã. 

Thời gian qua, 5 địa phương thí điểm của TP. Nha Trang đã thực hiện tuyên 
truyền bằng nhiều hình thức: Gửi thông tin đến các chi bộ thôn, tổ dân phố, 
trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố để lồng ghép tuyên truyền tại các cuộc 
họp; gửi đến nhóm dân cư trên mạng xã hội (nếu có); niêm yết tại bảng 
thông báo; đăng tải trên trang thông tin điện tử; tuyên truyền qua loa truyền 
thanh... 5 xã, phường đang thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ 
trợ triển khai các nền tảng số, công nghệ số, hướng dẫn kỹ năng số đến 
người dân. 

Hiện thực hóa sáng kiến cải cách hành chính 

Hiện nay, công tác tập huấn quản lý, sử dụng hệ thống thông tin khu dân cư 
điện tử tỉnh; truyền thông, vận động cộng đồng dân cư tại địa bàn thí điểm; 
bàn giao bộ nhận diện thương hiệu khu dân cư điện tử và các tài liệu tuyên 
truyền; thiết lập, quản lý fanpage khu dân cư điện tử tỉnh… đang được triển 
khai. Các đầu mối tham gia hỗ trợ tại các điểm cung cấp dịch vụ công cộng 
được tập huấn để đảm bảo thành thạo các chức năng dành cho khách hàng 
trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh, Cổng Dịch vụ công 
quốc gia và các hệ thống liên quan. Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch 
vụ hành chính công trực tuyến tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông) bố trí 
đầu mối thường trực hỗ trợ. 

Ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, Đề án thí điểm khu dân 
cư điện tử xuất phát từ sáng kiến Xây dựng mô hình khu dân cư điện tử của 
Sở Nội vụ (đạt giải nhất Cuộc thi Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính 
của công chức, viên chức trẻ tỉnh năm 2017). Mô hình đã được UBND tỉnh 
cho phép triển khai thực tế. Mục tiêu của đề án là từng bước hình thành các 
cộng đồng dân cư có trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cao; người dân 
trong khu dân cư điện tử có đủ điều kiện hạ tầng kỹ thuật và các giải pháp 



ứng dụng cộng đồng để tương tác, tiếp nhận và cung cấp thông tin, sử dụng 
các dịch vụ công, dịch vụ công ích và dịch vụ thương mại, thực hiện chức 
năng tự quản của cộng đồng, tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước của 
chính quyền thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông… 
Hiện nay, đề án đang được triển khai đúng tiến độ. Lễ khai trương điểm 
cung cấp dịch vụ công cộng dự kiến diễn ra cuối tháng 9-2022.    

Theo kế hoạch, tháng 11, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp kết nối hoàn 
thiện các chức năng, dịch vụ thuộc nhóm Chính quyền điện tử và 
tự quản cộng đồng điện tử. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì 
bổ sung hạ tầng vận hành hệ thống tại Trung tâm Dữ liệu tỉnh. Đến 
năm 2023, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp hoàn thành kết nối mở rộng 
với các dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công, ứng dụng thương 
mại điện tử, dịch vụ nền và các ứng dụng trực tuyến khác; phối hợp 
kết nối các ứng dụng trực tuyến, các dịch vụ nền trên hệ thống 
thông tin khu dân cư điện tử; triển khai hệ thống hoàn thiện cho các 
đơn vị thí điểm thuộc TP. Nha Trang và 2 huyện Diên Khánh, Khánh 
Vĩnh. Từ đó, 2 huyện Diên Khánh và Khánh Vĩnh đề xuất 1 đơn vị 
cấp xã/huyện để mở rộng thí điểm. Ban điều hành đề án sẽ kết nối 
hệ thống thông tin khu dân cư điện tử với dịch vụ trực tuyến ngành 
dọc, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư trong phạm vi cho phép. 

Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202208/thi-diem-xay-dung-khu-dan-
cu-dien-tu-8260288/ 

 

11. Chủ tịch Hà Nội: Gốc của cải cách hành chính là thái 
độ của cán bộ với người dân 
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nói như vậy tại Hội nghị 
nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính thành phố Hà Nội năm 
2022, diễn ra trong ngày 18-8 tại Hà Nội. 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và được trực tuyến đến 24 
điểm cầu sở, ngành và 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội. 

Về công tác cải cách hành chính 7 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm 
vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2022 của TP Hà Nội, giám đốc Sở Nội vụ Vũ 
Thu Hà cho biết công tác cải cách hành chính của TP đã được cải thiện và 
nâng cao, chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền TP năm 2021 
được duy trì và có sự chuyển biến. 



Bà Hà cho biết đến nay 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết 
theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Hệ thống thông tin một cửa điện tử, 
cổng dịch vụ công trực tuyến của TP đã thực hiện đồng bộ với Cổng dịch vụ 
công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, đảm bảo an ninh, 
an toàn thông tin theo quy định.  

 

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: UBND TP Hà Nội 

Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được giám sát, kiểm soát chặt 
chẽ nên đã hạn chế tối đa việc nhũng nhiễu, chậm trễ trong việc giải quyết thủ 
tục, đảm bảo các quy định trong công tác phòng dịch. 

"Kết quả giải quyết hồ sơ đúng hạn, trước hạn trên toàn TP là hơn 1 triệu hồ 
sơ, đạt tỉ lệ 99,78%" -  bà Hà nói. 

Thái độ của chính quyền là gốc của cải cách hành chính 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh: 
cải cách hành chính được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 
của TP trong thời gian qua, được người dân mong mỏi. 

Ông cho rằng gốc, bản chất của cải cách hành chính là thái độ của cán bộ, 
công chức chính quyền với người dân và doanh nghiệp, trên cơ sở thiết kế 
quy trình giải quyết công việc phù hợp.  

Dù có thiết kế bộ máy phù hợp thế nào, quan trọng vẫn là người ngồi vận hành 
bộ máy đó và mối quan hệ trong hệ thống" 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh 



 

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: UBND TP Hà Nội 

Chủ tịch UBND TP đề nghị mỗi đơn vị, địa phương có kế hoạch riêng để khắc 
phục những điểm hạn chế đã được chỉ ra, nâng cao công tác cải cách hành 
chính; lãnh đạo các đơn vị chuyển tải thông điệp tới toàn thể cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động để tạo nên sự khác biệt tốt về thái độ đối với 
người dân và doanh nghiệp trên tinh thần tôn trọng, phục vụ. 

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đánh giá 
cao việc UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị quy mô lớn về công tác cải cách 
hành chính. Ghi nhận TP Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực trong 7 
tháng đầu năm, tuy nhiên, thứ trưởng đề nghị Hà Nội thẳng thắn nhìn nhận 
những mặt còn hạn chế, đồng thời thực hiện các giải pháp mà TP đã đặt ra. 

Thứ trưởng cũng đề nghị thời gian tới Hà Nội cần rà soát lại những vấn đề bất 
cập, tránh chồng chéo trong việc quản lý. Đồng thời, lưu ý trong vấn đề công 
vụ phải gắn với xây dựng thủ đô văn minh, văn hiến, cố gắng tạo sự khác biệt 
ấn tượng trong công tác tiếp dân. Đặc biệt, Hà Nội phải là TP thông minh, đi 
đầu trong chuyển đổi số, bởi có điều kiện về cơ sở, về đầu tư vốn và có tư 
duy mạnh mẽ. 

Trong khuôn khổ hội nghị, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Nội 
Lê Hồng Sơn cho rằng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, 
kiểm tra cải cách hành chính, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

Đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm kỷ 
luật, kỷ cương hành chính, văn hóa ứng xử; chủ động tham mưu, đề xuất 



những sáng kiến, mô hình mới tạo bước đột phá trong cải cách hành chính 
của thành phố; kịp thời đề xuất khen thưởng các điển hình tiên tiến trong việc 
thực hiện các nhiệm vụ. 

Nguồn: https://tuoitre.vn/chu-tich-ha-noi-goc-cua-cai-cach-hanh-chinh-la-
thai-do-cua-can-bo-voi-nguoi-dan-20220818163400645.htm 

 

 
 


