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1. Cắt giảm tối đa các thủ tục rườm rà, gây phiền hà 
cho việc mua sắm thuốc chữa bệnh 
Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế rà soát cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính 
rườm rà gây phiền hà, khó khăn cho việc thực hiện thủ tục mua sắm thuốc, 
trang thiết bị, sinh phẩm phục vụ khám chữa bệnh. 

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính (ảnh Nhật Minh) 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 778 
về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám bệnh, 
chữa bệnh. 

Công điện nêu rõ, nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập ở trung 
ương, địa phương vẫn còn tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế ảnh hưởng 
đến việc bảo đảm quyền lợi của người dân khi khám bệnh, chữa bệnh. 

Để bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa 
bệnh cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị chỉ 
đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý bảo đảm đủ 
thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân 
dân và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền trước các quy định của Đảng, Nhà 
nước nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các cơ sở y 
tế thuộc quyền. 

Bộ Y tế khẩn trương ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm 
quyền ban hành các văn bản để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc 



trong mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế, trong đó tập trung hoàn 
thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc bảo đảm thuốc, trang 
thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

Thủ tướng cũng giao Bộ Y tế rà soát cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính 
rườm rà gây phiền hà, khó khăn cho việc thực hiện thủ tục mua sắm thuốc, 
trang thiết bị, sinh phẩm phục vụ khám chữa bệnh; đẩy nhanh tiến độ cấp 
phép lưu hành đối với thuốc, trang thiết bị y tế; tạo điều kiện thuận lợi nhất 
cho doanh nghiệp kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế thực hiện theo pháp 
luật. 

Bộ Y tế kịp thời hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện các văn bản 
quy phạm pháp luật liên quan đến mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y 
tế theo thẩm quyền, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh không dám chịu trách 
nhiệm. 

Cùng với đó, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Y tế 
sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản về đấu thầu thuốc, trang 
thiết bị y tế, hoàn thành trước ngày 15/9/2022; Khẩn trương hướng dẫn kịp 
thời, kỹ lưỡng các đơn vị, địa phương thực hiện các văn bản quy phạm pháp 
luật liên quan đến đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền. 

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các 
văn bản về quản lý, sử dụng tài sản công và sử dụng vốn nhà nước để mua 
sắm thuốc, trang thiết bị y tế; đặc biệt là các vấn đề về: Xây dựng dự toán 
mua sắm; thuê tài sản, cung cấp thiết bị sau khi trúng thầu hóa chất, sinh 
phẩm và quản lý, sử dụng phí cấp phép lưu hành đối với các sản phẩm, 
hàng hóa thuộc lĩnh vực y tế, chậm nhất phải hoàn thành trước ngày 30/9/ 
2022. 

Văn Kiên 

Nguồn: https://tienphong.vn/cat-giam-toi-da-cac-thu-tuc-ruom-ra-gay-phien-
ha-cho-viec-mua-sam-thuoc-chua-benh-post1467286.tpo 

 

2. Chờ lực đẩy thủ tục hành chính 
Mặc dù cố gắng vực dậy sau dịch bệnh để sản xuất kinh doanh hiệu quả 
hơn, song cộng đồng doanh nghiệp bày tỏ băn khoăn khi thủ tục hành chính 
vẫn là rào cản trong quá trình phục hồi kinh tế. 



 
Thủ tục hành chính đơn giản sẽ hỗ trợ nhiều cho  

hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Nhiều thủ tục vẫn kéo dài 

Theo ông Phạm Phú Ngọc Trai – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, cải 
cách hành chính chưa làm hài lòng doanh nghiệp và người dân. Chính sách 
hỗ trợ doanh nghiệp đã ban hành nhưng vẫn chậm triển khai. Những điều 
này làm ảnh hưởng lớn đến quá trình phục hồi kinh tế thành phố. 

Chưa bằng lòng với cải cách hành chính hiện nay, bà Hồ Uyên - Chi hội 
trưởng Chi hội Doanh nghiệp Khu công nghệ cao TPHCM (SBA), Giám đốc 
Đối ngoại Intel Việt Nam than phiền: “Thời gian qua, có tình trạng doanh 
nghiệp tiến hành phê duyệt điều chỉnh quy họach tổng thể, dù chỉ là điều 
chỉnh cục bộ nhưng mất khoảng 2 năm mới xong. Trong khi đó, nếu thực 
hiện đúng chỉ cần mất từ 3 – 6 tháng. Theo bà Hồ Uyên, thủ tục hành chính 
hiện đang đi ngược với cơ chế “một cửa” thành “nhiều cửa”. Vì nhiều quy 
định pháp luật thay đổi, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Thủ tục chưa thông 
thoáng dễ phát sinh tiêu cực như: Tham nhũng, hối lộ. 

Nói về cải cách thủ tục hành chính của TPHCM, ông Nguyễn Duy Hoàng – 
Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ 
cho rằng, một số việc liên quan đến thủ tục hành chính TPHCM giải quyết 
quá chậm. “Việc thanh toán nghĩa vụ đất đai và thuế các tỉnh giải quyết trong 
vòng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Nhưng tại TP HCM, để thực hiện xong 
nghĩa vụ này người dân, doanh nghiệp phải mất 28 ngày” - ông Hoàng dẫn 
chứng. 



ThS. Đỗ Thanh Huyền - Chuyên gia phân tích chính sách công, Chương 
trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam cũng cho hay, kết quả thủ tục 
hành chính công của TPHCM năm 2021 đạt 4.32 điểm. Đây là mức điểm 
trung bình khá, thuộc 16 tỉnh đạt điểm thấp nhất toàn quốc. 

Phải đơn giản nhất có thể 

Mong muốn thành phố cải cách thủ tục hành chính tốt hơn, ThS. Đỗ Thanh 
Huyền hiến kế, TPHCM phải tăng cường và phát triển dịch vụ công trực 
tuyến nhằm đơn giản và rút ngắn thời gian thực hiện. Hiện nay, thành phố 
có 91% người dân dùng internet nhưng chỉ có khoảng 6% người dân tham 
gia dịch vụ hành chính công trực tuyến, thấp hơn so với trung bình của cả 
nước. Chỉ số này phải cải thiện trong thời gian tới. 

Còn theo ông Đào Minh Chánh – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 
TPHCM, trong các tháng cuối năm 2022, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên 
địa bàn phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường 
kinh doanh, đầu tư, Sở đã đề xuất UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ban ngành 
cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ trên mọi 
lĩnh vực. Triển khai dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục triển khai có hiệu quả 
các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh 
doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid – 19. Trong đó 
bao gồm: đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ với cải cách thủ tục hành chính; 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin để minh bạch 
hóa quy trình, thủ tục hành chính, tiếp cận chính sách hỗ trợ của nhà nước. 

Trước những băn khoăn của doanh nghiệp về thủ tục hành chính, ông Phan 
Văn Mãi – Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo, thành phố phải nhanh chóng cải 
thiện những chỉ số liên quan đến cải cách thủ tục hành chính để tạo sự hài 
lòng cho người dân và doanh nghiệp. Tập trung vào những điểm mà doanh 
nghiệp không hài lòng để tìm giải pháp giải quyết. “Nếu chúng ta cải cách 
thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư tốt hơn chắc chắn nguồn 
vốn về nhiều hơn”, ông Mãi nhấn mạnh. 

Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của TPHCM đạt 86,05% được xếp vị 
trí 43/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Như vậy, thành phố đã bị 
giảm 20 bậc, năm 2020 đạt 84,70%, được xếp vị trí 23/63 tỉnh, thành. Kết 
quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan 
hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2021 của TPHCM đạt 86,69% nằm trong 
nhóm các tỉnh, thành phố có mức hài lòng thuộc loại trung bình thấp (từ 83% 
đến dưới 87%). 

Nguồn: http://daidoanket.vn/cho-luc-day-thu-tuc-hanh-chinh-5695796.html 



3. Cấp phép, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc: DN 
mong cắt giảm thủ tục 
Thuốc không hợp lệ vì không kịp gia hạn giấy đăng ký lưu hành (ĐKLH) do 
ảnh hưởng dịch Covid-19… là một trong những nguyên nhân khiến nhiều 
doanh nghiệp (DN) không thể tham dự các gói thầu mua thuốc dẫn đến tình 
trạng đấu thầu kéo dài, tổ chức nhiều lần, không kịp cung ứng thuốc khám 
chữa bệnh. Nhiều DN lo ngại, tình trạng này rất khó được cải thiện ngay 
trong năm nay và có thể lặp lại trong tương lai. 

 

Số thuốc cần được gia hạn giấy đăng ký lưu hành theo quy 
định tại Luật Dược trong năm 2022 và 2023 là 13.836 thuốc. 

Ảnh minh họa: Nhã Chi 

Trước yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như 
tạo điều kiện thuận lợi cho các DN gặp khó khăn trong việc gia hạn giấy 
ĐKLH thuốc do tác động của đại dịch, tại Nghị quyết số 30/2021/QH15, Quốc 
hội đã cho phép Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định và tổ chức 
thực hiện các biện pháp chưa được luật quy định hoặc khác với quy định 
trong các luật, pháp lệnh hiện hành về áp dụng cơ chế đặc biệt, đặc thù, đặc 
cách trong cấp phép, ĐKLH, sản xuất, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, 
hóa chất và đầu tư cơ sở vật chất. 

Tại Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 về việc cho phép thực hiện một số 
cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống 
dịch Covid-19, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định: Đối với giấy ĐKLH 
thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 



30/12/2021 đến trước ngày 31/12/2022 mà không thể thực hiện kịp thời thủ 
tục gia hạn ĐKLH do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì được tiếp tục sử dụng 
đến hết ngày 31/12/2022 để bảo đảm phục vụ công tác khám bệnh, chữa 
bệnh. 

Tình trạng đình trệ trong cấp phép, gia hạn ĐKLH thuốc không phải xảy ra 
lần đầu. Trước đó, khi xảy ra đại án Công ty CP VN Pharma buôn bán thuốc 
chữa ung thư giả, hoạt động cấp phép đã gần như “đóng băng” trong thời 
gian dài. Nếu như trước đó, mỗi năm Bộ Y tế cấp 4.000 - 5.000 giấy ĐKLH 
thuốc thì giai đoạn 2019 - 2021, mỗi năm chỉ cấp được 96 - 99 giấy ĐKLH 
thuốc. 

Theo thống kê của Bộ Y tế, số thuốc cần được gia hạn giấy ĐKLH 5 năm 
theo quy định tại Luật Dược trong năm 2022 và 2023 là 13.836 thuốc. Đây 
là một áp lực rất lớn đối với Bộ Y tế, phải huy động nguồn nhân lực của các 
sở y tế, bệnh viện để cùng chung tay hỗ trợ. Tính đến ngày 2/8/2022, Bộ Y 
tế đã hoàn thành 3 đợt gia hạn với 9.996 hồ sơ đề nghị gia hạn giấy ĐKLH 
thuốc, nguyên liệu làm thuốc nước ngoài; thuốc, nguyên liệu sản xuất trong 
nước, vaccine và sinh phẩm y tế. 

Trước tình trạng hàng nghìn hồ sơ đăng ký và gia hạn ĐKLH thuốc xếp hàng 
chờ phê duyệt, DN rất nóng lòng mong Chính phủ sớm ban hành nghị quyết 
về bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh 
bảo hiểm y tế, cũng như đẩy nhanh việc sửa đổi Luật Dược, trong đó có việc 
đơn giản hóa thủ tục hành chính về đăng ký, gia hạn tự động giấy ĐKLH 
thuốc, nguyên liệu làm thuốc. 

Một bộ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy ĐKLH thuốc có nhiều loại giấy tờ như: 
chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP), chứng nhận dược phẩm (CPP), 
chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc (GDP)... Quá trình thẩm định hồ 
sơ cần nhiều thời gian. Cục Quản lý dược thẩm định và trình Hội đồng tư 
vấn cấp giấy ĐKLH thuốc xem xét cấp phép trong thời hạn 12 tháng. Trường 
hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, DN phải bổ sung tài liệu trong vòng 12 - 36 
tháng mới tiếp tục được xem xét giải quyết. 

Bất cập về thủ tục hành chính trong đăng ký, gia hạn ĐKLH thuốc đã được 
Bộ Y tế nhận thấy trong những năm gần đây và đã được đưa vào Phương 
án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế và đề nghị luật hóa trong Luật 
Dược (Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 1661/QĐ-TTg 
ngày 4/10/2021). Tuy nhiên, việc xây dựng Luật Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Dược vẫn chưa được đưa vào Chương trình xây dựng luật, 
pháp lệnh năm 2022, 2023. Một số DN nhập khẩu và DN dược phẩm nước 



ngoài hoạt động tại Việt Nam bày tỏ lo ngại, nếu triển khai chậm sẽ không 
kịp sửa đổi và phải đợi sang năm sau nữa. 

Câu hỏi được nhiều DN đặt ra lúc này là việc thực hiện các cơ chế, chính 
sách trong lĩnh vực y tế theo Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 sẽ được 
tiếp tục kéo dài thời gian áp dụng tới bao giờ? Bởi theo dự báo, tình trạng 
khó khăn của DN còn tiếp diễn trong năm 2023 do tác động của dịch Covid-
19 với những biến chủng khó lường, xung đột Nga - Ukraine chưa có dấu 
hiệu dừng lại, chính sách “zero Covid-19” của một số nước như Trung Quốc, 
Ấn Độ… làm đứt gãy chuỗi cung ứng thuốc, nguyên liệu làm thuốc… 

Chính phủ đang tập trung tháo gỡ khó khăn, rà soát các vướng mắc trong 
các văn bản pháp luật liên quan đến đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị 
y tế như Luật Đấu thầu, Luật Giá, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Bảo 
hiểm xã hội... Nhiều DN kỳ vọng, nếu những vướng mắc về thủ tục hành 
chính nêu trên được giải quyết đồng thời với quá trình này sẽ tạo điều kiện 
thuận lợi cho DN trong việc tham dự thầu, khắc phục được tình trạng thiếu 
thuốc, trang thiết bị y tế cục bộ, kịp thời phục vụ công tác khám, chữa bệnh 
trong thời gian tới. 

Nguồn: https://baodauthau.vn/cap-phep-gia-han-giay-dang-ky-luu-hanh-
thuoc-dn-mong-cat-giam-thu-tuc-post128269.html 

 

4. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Hội thảo 
lấy ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) 
Ngày 6.9, tại TP. Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc 
hội Nguyễn Đức Hải tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo lấy ý kiến về dự 
án Luật Đất đai (sửa đổi) do Thường trực Ủy ban Kinh tế tổ chức. 

 
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự hội thảo.  

Nguồn: quochoi.vn 



Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh chủ 
trì Hội thảo. 

Tham dự có đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc 
hội; Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; đại diện Lãnh đạo Đoàn ĐBQH 
và UBND các tỉnh phía Nam; các chuyên gia, nhà khoa học... 

Thực hiện Chương trình, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội xem 
xét thông qua theo quy trình 3 kỳ họp: cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ Tư 
(tháng 10.2022), cho ý kiến lần thứ hai tại Kỳ họp thứ Năm (tháng 5.2023) 
và xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu (tháng 10.2023). 

 

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu khai mạc Hội thảo 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu 
rõ, việc tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại TP Đà 
Nẵng lần này nhằm tiếp tục hoàn thiện dự án Luật. 

Các đại biểu dự Hội thảo đã nghe 2 chuyên đề về: Giao đất, cho thuê đất, 
chuyển mục đích sử dụng đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất và 
thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tài chính 
đất đai và giá đất. 



 

Giáo sư Đặng Hùng Võ phát biểu ý kiến tại Hội thảo 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nêu ra nhiều ý kiến góp ý cho Luật Đất 
đai (sửa đổi) 

Theo Giáo sư Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, đất đai là vấn đề rất nhạy cảm, do đó lần sửa đổi này nên đi theo 
hướng cơ bản là đấu thầu dự án có sử dụng đất, không nêu đấu giá quyền 
sử dụng đất, vì việc đấu giá chỉ thực sự dành cho những nhà đầu tư nhiều 
tiền, chứ không thu lợi cho Nhà nước. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh, việc sửa đổi 
Luật Đất đai là cần thiết trong tình hình hiện nay; việc lấy ý kiến cần thẳng 
thắn, chỉ rõ những gì cần sửa đổi nhưng phải bảo đảm tuân thủ Hiến pháp 
và chủ trương, đường lối của Đảng về đất đai. 



 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đóng góp ý kiến với dự thảo 
Luật Đất đai (sửa đổi) 

Theo Thường trực Ủy ban Kinh tế, việc sửa đổi Luật Đất đai (sửa đổi) phải 
bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong 
Nghị quyết số 18 - NQ/TW ngày 16.6.2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa 
XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước 
phát triển có thu nhập cao”. 

Tập trung thể chế hóa chủ trương của Nghị quyết số 18-NQ/TW: Thống nhất 
nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về quản lý và sử dụng đất 
trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Hoàn thiện thể chế, chính 
sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng XHCN. Đó là đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất. Hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, 
chuyển mục đích sử dụng đất.Hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã 
hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Hoàn thiện cơ chế xác định giá đất. Hoàn 
thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai. Hoàn thiện các quy định pháp 
luật có liên quan đến thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền 
sử dụng đất. Hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất nông 
nghiệp. Xây dựng các quy định pháp luật đối với quản lý và sử dụng đất kết 
hợp đa mục đích. 

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao 
năng lực quản lý nhà nước về đất đai. Đổi mới, tăng cường công tác thanh 
tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo 



liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực. Tập trung giải quyết cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, vướng 
mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất. Tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các tổ chức chính 
trị - xã hội và nhân dân trong quản lý và sử dụng đất. 

 

Quang cảnh Hội thảo 

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao 
Thường trực Ủy ban Kinh tế đã chủ động, tích cực lên kế hoạch tổ chức các 
hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để tham vấn các chuyên 
gia, các bộ, ngành, địa phương… phục vụ công tác thẩm tra. 

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là nhiệm vụ lập 
pháp quan trọng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Đây là dự án Luật có 
phạm vi tác động rất rộng, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, mọi tầng lớp 
Nhân dân, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân. Sau 
gần 10 năm thực hiện, Luật Đất đai năm 2013 đã đóng góp nhiều kết quả 
quan trọng, tạo ra hành lang pháp lý cho việc khai thác và sử dụng hiệu quả 
nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an 
ninh và bảo vệ môi trường. Mặc dù vậy, quá trình tổ chức thực hiện Luật 
cho thấy, còn tồn tại, hạn chế, bất cập cần khắc phục. 

Để bảo đảm chất lượng dự án Luật trình Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội 
đề nghị, việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai cần bám sát các quan điểm, chủ 
trương của Đảng về quản lý, sử dụng đất, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp 
đã đặt ra trong Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16.6.2022 của Hội nghị Trung 
ương 5 khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở 
thành nước phát triển có thu nhập cao”. Trong đó trọng tâm là 8 nhóm vấn 
đề: đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn 



thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; 
hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục 
đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công 
cộng; hoàn thiện cơ chế xác định giá đất; hoàn thiện cơ chế, chính sách tài 
chính về đất đai; hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị 
trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất; hoàn thiện 
cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; xây dựng các quy 
định pháp luật đối với quản lý và sử dụng đất kết hợp đa mục đích. 

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai cần khắc 
phục các vướng mắc được chỉ ra trong quá trình tổng kết thi hành Luật Đất 
đai năm 2013, đồng thời giải quyết vấn đề chồng chéo, mâu thuẫn giữa các 
quy định của pháp luật khác với pháp luật về đất đai, tạo khung pháp lý đồng 
bộ, thống nhất trong quản lý, sử dụng đất. 

Luật Đất đai liên quan đến rất nhiều ngành, lĩnh vực, có mối quan hệ mật 
thiết với các luật khác như: Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật 
Đấu thầu… Hiện nay, các dự án Luật này cũng đã được đưa vào Chương 
trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu 
của Nghị quyết số 18-NQ/TW là đến năm 2023, hoàn thành sửa đổi Luật Đất 
đai năm 2013 và một số luật liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. 
Nhấn mạnh điều này, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, quá trình soạn thảo 
dự án Luật Đất đai (sửa đổi) cần lưu ý, ngoài việc bảo đảm đồng bộ với các 
Luật có liên quan đang có hiệu lực, cần phù hợp, tương thích với các Luật 
khác đang sửa đổi, nhất là vấn đề đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự 
án án sử dụng đất, việc xác định giá đất. 

Một trong những nội dung quan trọng, phức tạp và khó xây dựng các điều 
Luật là giá đất và tài chính về đất đai. Vì vậy, quá trình soạn thảo Luật cần 
bám sát Nghị quyết 18-NQ/TW, nghiên cứu kỹ các luận cứ khoa học, thực 
tiễn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để bảo đảm cụ thể, chặt chẽ, khả thi 
khi áp dụng Luật vào thực tế, tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực đất đai và 
giảm thiểu việc khiếu kiện về đất đai, Phó Chủ tịch Quốc hội nói. 

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc sửa đổi Luật cần giải quyết hài 
hòa mối quan hệ giữa người sử dụng đất, Nhà nước và nhà đầu tư, bảo 
đảm quyền và lợi ích chính đáng của người sử dụng đất. Các ý kiến tại Hội 
thảo gần đây nhất do Chủ tịch Quốc hội chủ trì cũng đã đề cập đến vấn đề 
này, nhất là chuyên đề 3 thảo luận về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư (trường hợp nào Nhà nước thực hiện thu hồi đất để phát triển kinh tế - 
xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; trường hợp nào nên thực hiện cơ chế 
tự thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất); nguyên tắc, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư như thế 



nào cho thỏa đáng để người dân đồng thuận, giảm tình trạng khiếu nại, khiếu 
kiện về đất đai. Tương tự như vậy, đối với các hình thức giao đất, cho thuê 
đất (giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, 
cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, cho thuê đất trả tiền hàng 
năm), dự thảo Luật cần nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng các trường hợp để 
vừa bảo đảm nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước, vừa tạo điều 
kiện cho doanh nghiệp khi xây dựng phương án tài chính trong quá trình đầu 
tư sản xuất, kinh doanh. 

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, cần tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân 
quyền đi đôi với các quy định về kiểm tra, giám sát, bảo đảm tính nghiêm 
minh, hiệu lực, hiệu quả của pháp luật về đất đai. Ví dụ trong vấn đề về giá 
đất, Nghị quyết 18-NQ/TW quy định bỏ khung giá đất, vậy bảng giá đất sẽ 
được xây dựng theo nguyên tắc, quy trình như thế nào? Vai trò kiểm tra, 
giám sát việc xây dựng bảng giá đất của các địa phương ra sao? Tương tự 
như vậy, việc điều tiết hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ đất giữa Trung ương 
và địa phương sẽ triển khai như thế nào? 

"Hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) ngày hôm nay đã có rất 
nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, giá trị. Đề nghị Ủy ban Kinh tế nghiên cứu 
kỹ lưỡng, tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia của các chuyên gia, đại diện 
các bộ, ngành, địa phương tại Hội thảo để xây dựng báo cáo phục vụ hội 
nghị chuyên đề pháp luật tháng 9 tới đây và hoàn thiện báo cáo thẩm tra 
trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để trình Quốc hội. Đề nghị cơ quan soạn 
thảo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Luật. Các bộ, 
ngành liên quan, các địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục 
đồng hành với cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra để đóng góp ý kiến quý 
báu cho việc hoàn thiện dự thảo Luật", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức 
Hải nêu rõ. 

Lưu Thảo Ly 

Nguồn: https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/pho-chu-tich-quoc-hoi-
nguyen-duc-hai-du-hoi-thao-lay-y-kien-ve-du-an-luat-dat-dai-sua-doi--
i299961/ 

 

5. TP.HCM ra chỉ thị về chuyển đổi số, cung cấp nhiều 
tiện ích cho người dân 
TP.HCM phấn đấu đến năm 2025 kinh tế số đóng góp khoảng 25% tổng sản 
phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn. 



Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên vừa ký ban hành Chỉ thị 17 về 
việc đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và xây dựng TP.HCM trở thành đô 
thị thông minh. 

 

Người dân TP.HCM thực hiện thủ tục hành chính trên các 
thiết bị số. Ảnh: LÊ THOA 

Ban Thường vụ Thành ủy TP yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính 
quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TP tập trung 
thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số. Đồng thời, 
tạo lập, tích hợp và khai thác hiệu quả các dữ liệu để phục vụ công tác phòng 
chống dịch, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, quản trị TP theo hướng hiện 
đại. 

Từ đó, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trên các lĩnh vực và thúc đẩy phát 
triển kinh tế số, phấn đấu đến năm 2025 kinh tế số đóng góp khoảng 25% 
tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn TP. 

Thành uỷ TP.HCM đề nghị lãnh đạo HĐND TP chủ động, sáng tạo có giải 
pháp chuyển đổi số phù hợp, hiệu quả với các hoạt động của HĐND TP. 
Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội TP xây 
dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện chương trình Chuyển đổi số và đề 
án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh… 

Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo từng đơn vị, cơ quan tập trung đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực gắn với bảo đảm an 
ninh, an toàn thông tin trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. 

Thiết kế đồng bộ, xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống tích hợp, kết nối 
liên thông dữ liệu, nhất là dữ liệu dân cư, quy hoạch, giao thông vận tải, y 



tế, giáo dục, bảo hiểm, doanh nghiệp, đất đai, nhà ở... Qua đó, bảo đảm kết 
nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, cung cấp các tiện ích, 
dịch vụ công trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện, đáp ứng kịp thời nhu cầu 
của người dân và doanh nghiệp. 

Ban Cán sự Đảng UBND TP cũng chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán 
bộ trong môi trường số, nâng cao năng lực quản lý của các cấp chính quyền 
theo kịp thực tiễn quá trình chuyển đổi số. Trong đó ưu tiên nguồn lực để 
triển khai tại TP Thủ Đức góp phần hình thành và phát triển Khu đô thị sáng 
tạo tương tác cao phía Đông. 

Thành uỷ TP cũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND TP khuyến khích người 
dân và doanh nghiệp tham gia xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế 
số, xã hội số ở TP. 

Ngoài ra, Công an TP phải triển khai Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng, dữ 
liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc 
gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. 

Công an TP cũng phối hợp với các cơ quan liên quan khai thác hiệu quả các 
cơ sở dữ liệu, cung cấp nhiều tiện ích như tố giác tội phạm, phòng, chống 
cháy nổ, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, khai báo tạm trú, tạm vắng, 
định danh, xác thực người dân, dịch vụ ngân hàng, mua sắm, thanh toán, 
giáo dục, y tế… 

Riêng các quận, huyện, TP Thủ Đức nhanh chóng triển khai chuyển đổi số 
phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương. Nâng cao nhận thức 
của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động về chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh. 

Đặc biệt, quận, huyện cần chủ động phát hiện, giới thiệu các điển hình tập 
thể, cá nhân làm tốt công tác chuyển đổi số, các mô hình hay, cách làm hiệu 
quả để biểu dương, nhân rộng và đề xuất UBND TP tuyên dương, khen 
thưởng... 

Lê Thoa 

Nguồn: https://plo.vn/tphcm-ra-chi-thi-ve-chuyen-doi-so-cung-cap-nhieu-
tien-ich-cho-nguoi-dan-post697086.html 

 

6. TP. Hồ Chí Minh: 

Truy trách nhiệm người đứng đầu nếu chậm trễ thủ tục 
hành chính 



Bên cạnh sự thay đổi về thẩm quyền phê duyệt theo luật định từ Khu công 
nghệ cao (CNC) sang quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), trình tự phê duyệt quy 
hoạch còn phải thực hiện qua Thường vụ Thành ủy, thường trực thành phố 
ở cấp quận, huyện, thành phố trước khi lãnh đạo có thẩm quyền ký quyết 
định. Các bước thẩm định này đã gây chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công 
cũng như nhiều vấn đề quan trọng khác. 

 

Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Gia Cư 

Còn điểm nghẽn “nhiều cửa” 

Bà Hồ Thị Thu Uyên - Chi hội trưởng Chi hội doanh nghiệp (DN) Khu CNC 
(SBA) TP. Hồ Chí Minh, đồng thời là Giám đốc đối ngoại của Intel Việt Nam, 
cho biết thực tế thời gian qua, vấn đề thủ tục hành chính kéo dài, phải qua 
nhiều quy trình, nhiều cơ quan khác nhau, dẫn tới mất thời gian, tăng chi phí 
gián tiếp, làm suy giảm niềm tin của DN. 

Theo đó, các DN thành viên SBA cùng có chung phản ánh cho rằng, vấn đề 
điều chỉnh phê duyệt quy hoạch, do nhiều quy định pháp luật gần đây bị thay 
đổi, theo hướng đi ngược, từ “một cửa” trở lại cơ chế “nhiều cửa”, dẫn đến 
rất nhiều khó khăn cho DN, từ khâu tiếp nhận thủ tục, cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết hành chính đã thiếu sự phối hợp, tiếp nối và góp ý khẩn 
trương của các cơ quan liên đới. 

Việc này dẫn tới các DN không nhận được hướng dẫn thủ tục rõ ràng và 
đầy đủ, tình trạng chạy theo ý kiến và yêu cầu của các cơ quan liên đới làm 
mất nhiều thời gian, hồ sơ và trình tự bổ sung. Quá trình này rất dễ phát sinh 
tiêu cực như cửa quyền, hành chính, hối lộ và tham nhũng. Trên thực tế, 
thời gian qua đã có tình trạng DN tiến hành phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 



tổng thể (SMP), dù là điều chỉnh cục bộ, nhưng vẫn mất khoảng 2 năm mới 
xong so với trước đây, (thông thường từ 3 - 6 tháng). 

Trên thực tế, các DN và đơn vị tư vấn phải tự tìm hiểu rất nhiều quy định và 
thủ tục. Những hướng dẫn của ban quản lý (BQL) hay đơn vị liên quan 
thường chưa đầy đủ, chưa chính xác cập nhật, do đó quy trình giải quyết tới 
đâu thường phát sinh thủ tục và yêu cầu mới từ cơ quan liên đới. Một yếu 
tố quan trọng đã từng rất hiệu quả, giúp khu CNC thu hút thành công các 
DN đầu tư chính là vai trò làm đầu mối, cơ quan một cửa giải quyết các thủ 
tục. 

Theo Quyết định số 5625/QĐ-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh về duyệt 
đồ án quy hoạch chi tiết Khu CNC TP. Hồ Chí Minh giai đoạn II tỷ lệ 1/2000 
tại quận 9 cho phép mật độ xây dựng đối với khu vực quản lý - dịch vụ là 
40%. Trên thực tế, một số DN có nhu cầu xây dựng thêm hạng mục dịch vụ 
nhỏ hay công trình phụ trợ (như ki ốt, mái che, khu vực để xe, nhà vệ sinh, 
nhà chuyển tiếp chất thải công nghiệp...) để đáp ứng nhu cầu chính đáng 
cho người lao động và tiến độ sản xuất, nhưng gặp nhiều khó khăn do BQL 
phải lấy ý kiến Thanh tra Sở Xây Dựng, thậm trí Sở Quy hoạch - Kiến trúc 
và chính quyền địa phương 
trước khi chấp thuận. 

Ngay sau cao điểm dịch bệnh, 
với sự hỗ trợ của Chính phủ, 
DN tại TP. Hồ Chí Minh đang 
dần phục hồi sản xuất kinh 
doanh. Tuy nhiên, giá nguyên 
liệu sản xuất, chi phí sản xuất 
đều gia tăng, thị trường tiêu thụ 
và xuất khẩu khó khăn do ảnh 
hưởng lạm phát khiến các DN 
chịu nhiều ảnh hưởng. 

Ngoài ra, những vướng mắc 
trong thủ tục hành chính khiến các DN rất quan ngại. Đây chính là điểm 
nghẽn cần được giải quyết dứt điểm. 

Bàn về vấn đề này, ông Nguyễn Anh Thy - Trưởng BQL khu CNC TP. Hồ 
Chí Minh, cho biết: Trước đây, các thủ tục hành chính liên quan đến triển 
khai dự án đầu tư đều thuộc BQL giải quyết. Tuy nhiên, do thay đổi về quy 
định pháp luật, nên thủ tục hành chính hiện nay được thụ lý bởi nhiều cơ 
quan khác nhau. 

Tại Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí 
Minh, nhiều DN chậm được cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất. Có 
trường hợp thuê đất 5 năm đầu đã hết 
thời hạn nhưng gần 3 năm nay vẫn 
chưa được ban quản lý ký lại phụ lục 
hợp đồng thuê đất, tính tiền thuê đất. 
Việc xin thủ tục điều chỉnh quy hoạch 
chi tiết cục bộ nội khu, doanh nghiệp 
cũng phải “chạy" lòng vòng nhiều nơi. 



Theo ông Nguyễn Anh Thy, cơ chế một cửa liên thông cần được triển khai 
triệt để. "Với trách nhiệm của BQL, chúng tôi cam kết sẽ bàn bạc với cơ 
quan thẩm quyền để triển khai triệt để cơ chế 1 cửa liên thông. Trong đó, 
BQL là nơi đầu mối tiếp nhận hồ sơ để giải quyết những khó khăn của DN. 
Chúng tôi cần thêm thời gian để thực hiện việc này” - ông Thy kiến nghị. 

Không để doanh nghiệp than khó 

Cũng do thủ tục hành chính không tập trung “một cửa” ở BQL các khu như 
trước đây, nên DN ở các khu công nghiệp, khu công nghệ cao ở TP. Hồ Chí 
Minh phải liên hệ với nhiều cơ quan chức năng. Song, có khi mỗi nơi hiểu 
và vận dụng quy định theo một cách khác nhau, gây khó khăn cho DN. 

Để sớm khơi thông điểm nghẽn này, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND 
TP. Hồ Chí Minh cho biết, sau dịch, thành phố triển khai đợt cao điểm giải 
quyết thủ tục hành chính và đã có khoảng 500 hồ sơ được giải quyết trong 
ngày. Hiện nay, thành phố coi đây là công việc thường xuyên và có quy định 
rõ ràng thủ tục nào giải quyết trong ngày, cơ quan nào giải quyết; nếu để 
chậm trễ sẽ truy trách nhiệm cơ quan đó và người đứng đầu. Thành phố sẽ 
rà soát, giám sát việc cải cách thủ tục hành chính, thống nhất quy trình thực 
hiện và công bố cụ thể thời gian giải quyết các thủ tục. 

Bên cạnh triển khai đại trà, việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết trong ngày ở 1 số 
lĩnh vực, thành phố cũng tăng cường gặp gỡ, đối thoại DN từng ngành để 
kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn. Thông qua việc ứng dụng nền tảng 
số, lãnh đạo thành phố có thể kiểm tra việc thụ lý hồ sơ của từng cơ quan, 
đơn vị; giải quyết như thế nào và phân công cụ thể cho sở, ngành. Đồng 
thời, thành phố đẩy mạnh triển khai dịch vụ công, tăng cường giải quyết thủ 
tục hành chính trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4… nhằm hạn chế tiếp xúc, tránh 
tiêu cực. 



 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên trong cuộc gặp với 
các doanh nghiệp Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh. 

Ảnh: Lệ Hằng 

Tại cuộc gặp với các doanh nghiệp Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, Bí 
thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã đề nghị các cơ quan 
chức năng tiếp thu nghiêm túc ý kiến của DN và giải quyết kịp thời. Khi chính 
quyền, DN cam kết đồng hành với nhau sẽ tạo ra những chuyển biến mới. 

Theo đó, cần phân công, phân cấp rạch ròi, giao cho 1 cơ quan theo dõi 
giám sát, hỗ trợ, chia sẻ, tiếp nhận thông tin, kịp thời tháo gỡ, báo cáo đề 
xuất, kiến nghị và chuyển lại thông tin trả lời cho DN. "Khi DN xảy ra việc thì 
có nhiều cơ quan liên quan, khiến việc xử lý mất thời gian. Tôi đề nghị có 
thể giao cho Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố làm đầu 
mối, phải có 1 cơ quan gần gũi với DN để kịp thời chia sẻ, phát hiện khó 
khăn, vướng mắc" - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nói. 

Những điểm nghẽn trong giải quyết thủ tục hành chính không phải là 
chuyện mới. Năm 2021 được TP. Hồ Chí Minh chọn chủ đề là năm cải 
cách thủ tục hành chính, tuy nhiên, việc này vẫn chưa được tiến hành 
triệt để. Hy vọng năm nay, với quyết tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính, ứng dụng công nghệ số, phân công, phân cấp rạch ròi và 
truy trách nhiệm cụ thể sẽ tạo ra bước chuyển mới trong cải cách thủ 
tục hành chính tại TP. Hồ Chí Minh. 

Nguồn: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/truy-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-
neu-cham-tre-thu-tuc-hanh-chinh-112041.html 



 

7. Chỉ số năng lực cạnh tranh PCI: Sự thiệt thòi của 
nhóm bét bảng 
Trong 5 năm gần nhất, những tỉnh, thành xếp bét bảng về Chỉ số năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đều thuộc về các khu vực Trung du và miền núi 
phía Bắc; khu vực Tây Nguyên và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Có 
ý kiến cho rằng chỉ số này đang gây bất lợi với một số địa phương. 

Dấu hỏi về thứ hạng 

Chỉ số PCI là tên viết tắt tiếng Anh của Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
(Provincial Competitiveness Index). Đây là chỉ số đo lường và đánh giá chất 
lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh 
doanh và nỗ lực cải cách hành chính của của chính quyền các tỉnh, thành 
phố tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. 

Từ nhiều năm qua, chỉ số này do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI) thực hiện với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 
(USAID) tại Việt Nam. 

Theo VCCI, chỉ số này “đã được cộng đồng doanh nghiệp đón nhận, xem 
đây như một kênh hiệu quả để phản ánh ý kiến của mình về môi trường kinh 
doanh tại các địa phương”. Thậm chí, có những con số đã thể hiện được vị 
trí của PCI như việc tất cả 63 tỉnh thành có kế hoạch cải thiện PCI hay đã có 
trên 300 văn bản pháp lý về cải thiện PCI được ban hành... Với sự tham gia 
được cho là của cả chục ngàn doanh nghiệp mỗi đợt khảo sát, không phủ 
nhận rằng, chỉ số PCI thời gian qua đã có những tác động tích cực.  

Dẫn ra những lời trên để thấy, chỉ số PCI đang có một vai trò to lớn trong 
việc nhìn nhận, đánh giá năng lực cạnh tranh của từng địa phương. Nhưng 
cũng chính bởi tầm quan trọng đó, chỉ số PCI cần được nhìn nhận thẳng 
thắn vào những tồn tại, hạn chế đang hiện hữu sau 17 năm xây dựng và 
công bố.  

Dễ nhìn nhận nhất là có lẽ là ở nhóm luôn xếp bét bảng về chỉ số PCI. Theo 
khảo sát của PV Báo Lao Động, trong 5 năm gần nhất, các địa phương thuộc 
nhóm này đều thuộc về các khu vực Trung du và miền núi phía Bắc; khu vực 
Tây Nguyên và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Trong đó có thể kể tới 
những tỉnh như: Cao Bằng, Hà Giang, Kon Tum, Đăk Nông;... 



 
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021.  

Ảnh: Báo cáo PCI 2021. 

Bất chấp rằng Nhóm nghiên cứu PCI đã nói rõ chỉ số Cơ sở hạ tầng không 
được đưa vào để tính điểm bởi đặc thù vị trí địa lý; điều kiện hạ tầng ban 
đầu của mỗi địa phương là khác nhau và có sự cách biệt nhất định. 

Nhưng nếu đưa ra quan điểm như vậy, lời giải đáp nào là thoả đáng cho các 
vùng, địa phương luôn “quen mặt" ở vị trí cuối bảng xếp hạng. Trong khi đó, 
trái ngược với điều này, có địa phương lại nhiều năm ở vị trí quán quân.  

Bất lợi với một số địa phương 

Theo báo cáo kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 
được công bố hồi tháng 4 vừa qua, Cao Bằng đã tụt 9 bậc so với năm 2020 
và đứng bét bảng 63/63 tỉnh thành. Kết quả này cũng để lại nhiều tâm tư, 
đặc biệt với những nhà lãnh đạo ở địa phương này. 

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hoàng Xuân Ánh - Chủ tịch UBND tỉnh 
Cao Bằng cho biết, kết quả PCI này đối với Cao Bằng là chưa đạt được theo 
kế hoạch đề ra, từ đó đặt ra yêu cầu cho chính quyền các cấp trong tỉnh cần 
tiếp tục nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa trong những năm tới. 

Bên cạnh những nguyên nhân đến từ phía chủ quan, lãnh đạo của Cao Bằng 
cũng thẳng thắn chia sẻ rằng PCI 2021 tiếp tục ghi nhận mối quan hệ tương 
quan thuận giữa chất lượng điều hành kinh tế và cơ sở hạ tầng tại các địa 
phương. 

"Nói cách khác, những địa phương được doanh nghiệp đánh giá cao hơn 
về chất lượng điều hành thường là những nơi có chất lượng cơ sở hạ tầng 
tốt hơn. Các chuyên gia PCI cũng nhận thấy mối tương quan khá chặt chẽ 
giữa chất lượng điều hành kinh tế và chất lượng cơ sở hạ tầng, khi nhiều 



địa phương có Chỉ số cơ sở hạ tầng cao, có thể kể tới như Bình Dương, Đà 
Nẵng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng, TPHCM... 

Do vậy, nếu sử dụng chung một bảng chỉ số chấm điểm PCI đối với 63 tỉnh, 
thành trong cả nước thì các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung và tỉnh Cao 
Bằng nói riêng sẽ bất lợi hơn, bởi vì vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên không 
thuận lợi, xa các trung tâm kinh tế lớn của đất nước, tiếp cận thị trường còn 
hạn chế, cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ..., do đó, việc thu hút 
đầu tư từ ngoài tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội địa phương cũng gặp nhiều 
khó khăn hơn" - ông Hoàng Xuân Ánh cho biết. 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cũng đề xuất các chuyên gia của VCCI nghiên 
cứu điều chỉnh chỉ số PCI cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng, 
địa phương. 

 

Hình ảnh trong buổi công bố chỉ số PCI 2021. Ảnh chụp màn hình 

Có một điểm đáng chú ý rằng rất hiếm hoi để tiếp cận một thông tin phản 
biện hay chỉ trích về chỉ số PCI trên các kênh truyền thông đại chúng. Vấn 
đề có thể được hiểu rằng, hoặc đây là một chỉ số đã vô cùng hoàn hảo hoặc 
những tiếng nói nhằm cải thiện chỉ số này chưa có một sự quan tâm đủ lớn.  

Trong số ít những bài phản biện, tác giả Nguyễn Thành Trung (Cục Xúc tiến 
thương mại) từ năm 2008 đã cho rằng nên trả đúng nội hàm cho khái niệm 
về PCI. Bởi theo dẫn giải của tác giả này, khái niệm “năng lực cạnh tranh” 
thường chỉ dùng với doanh nghiệp, gắn với nghĩa sự tồn tại hay phá sản, lụi 
tàn. Dùng "năng lực cạnh tranh" là không phù hợp với một vùng địa lý hay 
một quốc gia, vốn dĩ chỉ nên dùng lợi thế cạnh tranh địa phương, thương 
hiệu địa phương, năng lực thể chế địa phương,... 

Tác giả này cũng cho rằng chỉ số này được mặc một chiếc áo quá rộng khi 
chỉ phản ánh được một phần rất nhỏ các yếu tố gắn với địa phương, do đó, 
sẽ là không "chính danh" nếu gọi là "năng lực cạnh tranh" của tỉnh.  



 

Tên gọi “Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” gây tranh cãi trong nhiều 
năm qua. Ảnh : Báo cáo PCI 2021 

Đáng nói, vào năm 2006, sau khi nhiều địa phương bức xúc cho rằng chỉ số 
PCI chỉ tập trung vào trả lời của khối doanh nghiệp tư nhân, không thể phản 
ánh toàn bộ môi trường kinh doanh của các tỉnh, Trưởng nhóm nghiên cứu 
PCI đã thừa nhận tên gọi của chỉ số là quá rộng và chưa chính xác do thừa 
kế tên gọi từ đơn vị tài trợ. 

Ông Trần Hữu Huỳnh - Trưởng phòng Pháp chế Phòng Thương mại và 
Công nghiệp thời điểm đó đã cho biết để tránh những hiểu lầm đáng tiếc, 
nhóm nghiên cứu có thể sẽ đổi ngược lại cách ghi tên báo cáo theo hướng 
ghi to, đậm dòng chữ "Đánh giá chất lượng điều hành kinh tế để thúc đẩy 
sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân". 

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, cụm từ trên vẫn không thay đổi cho đến 
năm 2010 chuyển thành "Thúc đẩy điều hành kinh tế và đầu tư bền vững", 
và từ năm 2011 đến nay được ghi là "Đánh giá chất lượng điều hành kinh 
tế để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp". Đồng thời, tiêu đề chính "Chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam" vẫn không thay đổi.  

Nguồn: https://laodong.vn/kinh-doanh/chi-so-nang-luc-canh-tranh-pci-su-
thiet-thoi-cua-nhom-bet-bang-1086033.ldo 

 

8. Ngày 28-10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội sẽ đối 
thoại về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai 
Ngày 6-9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng 
Sơn ký ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND tổ chức hội nghị đối thoại 



với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn 
thành phố Hà Nội năm 2022. 

Hội nghị nhằm thông tin và tuyên truyền, giải thích chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của nhà nước về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục 
hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố. 

Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của cá nhân, tổ chức trong thực hiện 
thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, kịp thời tháo gỡ, giải quyết và kiến nghị 
cấp trên giải quyết đối với trường hợp vượt thẩm quyền. 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, công 
chức kiểm soát thủ tục hành chính, tham mưu giải quyết thủ tục hành chính, 
góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của thành phố. 

Nội dung đối thoại về trao đổi thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2022 của thành phố; thông tin, phổ biến các cơ 
chế, chính sách, các quy định mới của Trung ương, của thành phố liên quan 
đến lĩnh vực đất đai. Giải đáp những vướng mắc của người dân, doanh 
nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất 
đai trên địa bàn thành phố. 

Tiếp thu những sáng kiến, giải pháp, kiến nghị, đề xuất nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn thành 
phố. Hội nghị không đối thoại những nội dung liên quan đến khiếu nại, tố 
cáo trong việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. 

Phương pháp đối thoại theo từng vấn đề, chủ đề và câu hỏi của tổ chức, cá 
nhân; gắn việc tuyên truyền phổ biến pháp luật với giải thích và trả lời cho 
tổ chức, cá nhân. Trong quá trình đối thoại, nếu có câu hỏi ngoài nội dung 
thì người chủ trì đối thoại tiếp nhận và trả lời riêng bằng văn bản. Đồng thời, 
yêu cầu người đặt câu hỏi đi vào trọng tâm, chủ đề, nội dung cuộc đối thoại. 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh sẽ chủ trì điều hành hội 
nghị theo hình thức đối thoại trực tiếp kết hợp trực tuyến, dự kiến diễn ra 
ngày 28-10-2022 với điểm cầu chính tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội; trực 
tuyến đến các điểm cầu UBND các quận, huyện, thị xã. 

Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký tham gia đối thoại từ ngày 25-8-2022 đến 
hết ngày 21-10-2022 qua Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Những phiếu 
đăng ký tham gia đối thoại đúng nội dung, gửi đúng thời gian quy định, được 
trả lời, giải đáp trực tiếp tại hội nghị đối thoại. Trường hợp cá nhân, tổ chức 
được mời dự hội nghị đối thoại, vì lý do khách quan vắng mặt tại hội nghị, 
kịp thời thông báo về Ban tổ chức hội nghị để nhận được trả lời bằng văn 
bản. 



Những phản ánh, kiến nghị trực tiếp tại hội nghị đối thoại nếu chưa thể giải 
đáp ngay, Chủ tịch UBND thành phố giao các sở chuyên ngành có trách 
nhiệm trả lời bằng văn bản cụ thể; những phản ánh, kiến nghị vượt thẩm 
quyền, đơn vị tiếp thu, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải 
quyết. 

Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1041306/ngay-28-10-chu-tich-
ubnd-thanh-pho-ha-noi-se-doi-thoai-ve-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-dat-dai 

 

9. Hưng Yên: Để “Chi phí không chính thức” không còn 
là rào cản doanh nghiệp 
Cùng với việc nỗ lực nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tỉnh Hưng 
Yên luôn chú trọng cải thiện chỉ số “Chi phí không chính thức” vốn được coi 
là rào cản lớn đối với các nhà đầu tư lâu nay. 

“Chi phí không chính thức” luôn là yếu tố được các doanh nghiệp đánh giá 
gắt gao khi cân nhắc lựa chọn địa điểm đầu tư do việc chi trả các khoản chi 
phí này quá lớn, buộc doanh nghiệp phải hạch toán vào giá thành sản xuất, 
khiến giá sản phẩm tăng cao, giảm sức cạnh tranh trên thị trường. 

Diễn đàn doanh nghiệp có cuộc trao đổi với ông Đào Văn Sơn, Chánh Thanh 
tra tỉnh Hưng Yên về việc cải thiện chỉ số này của tỉnh Hưng Yên trong năm 
2022. 

 

Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên - Đào Văn Sơn 

- “Chi phí không chính thức” là chỉ số nhạy cảm trong chỉ số thành phần cấu 
thành PCI. Sự hiện hữu của chỉ số này là rào cản lớn trong hoạt động cải 



cách hành chính, cũng là trở ngại trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, tạo 
sự công bằng trong hoạt động kinh doanh. Ông hãy chia sẻ, thời gian qua, 
tỉnh đã có những nỗ lực cải thiện điểm số ở chỉ số này như thế nào? 

Chi phí không chính thức được hiểu là khoản chi không có trong quy định 
của pháp luật, được doanh nghiệp chi ra cho cán bộ, cơ quan nhà nước giải 
quyết thủ tục hành chính nhằm giải quyết công việc được nhanh hơn. Đó 
như một khoản “bôi trơn” để tránh bị gây phiền hà, sách nhiễu, chậm trễ... 
Đây là một chỉ số nhạy cảm trong chỉ số thành phần cấu thành PCI, là trở 
ngại, gây khó khăn trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, tạo sự bất công 
bằng trong hoạt động kinh doanh được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì cho 
Thanh tra tỉnh tham mưu, theo dõi, kiểm soát. 

Do đó, việc tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh 
bạch, thân thiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư trên địa bàn 
tỉnh được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm xây dựng nền hành 
chính công khai, minh bạch, phát triển kinh tế - xã hội. 

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, tỉnh 
Hưng Yên đã có nhiều cố gắng cải thiện nâng cao điểm số ở chỉ số “Chi phí 
không chính thức” bằng việc chỉ đạo sát sao thông qua các văn bản, chỉ thị, 
kết luận, giao nhiệm vụ cho từng cấp, từng ngành có trách nhiệm trong cải 
thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nói chung, chỉ số “Chi phí không 
chính thức” nói riêng. 

 

Chi phí không chính thức vẫn đang là rào cản lớn đối với các nhà đầu tư 
(Ảnh minh họa) 



Điển hình như Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 
năm 2030 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của UBND tỉnh Hưng Yên; Chỉ thị 
về tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao trách 
nhiệm, tinh thần, chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức trong thực thi 
công vụ nhằm cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của UBND tỉnh 
Hưng Yên và các Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh khác. 

- Giải quyết tốt những phản ánh, kiến nghị của công dân, cộng đồng doanh 
nghiệp là một trong những yêu cầu quan trọng nhằm cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh, hướng đến xóa bỏ chi phí không chính thức. Vậy, là cơ 
quan được giao chủ trì, Thanh tra tỉnh Hưng Yên đã tham mưu cho tỉnh các 
giải pháp để cải thiện nâng cao điểm chỉ số “Chi phí không chính thức” như 
thế nào, thưa ông? 

Trong những năm vừa qua, tiêu chí “Chi phí không chính thức” của chỉ số 
PCI tại tỉnh Hưng Yên đã có nhiều sự cải thiện rõ rệt. Để thực hiện được 
điều đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá là “Tăng 
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững 
mạnh toàn diện, gắn trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng chính quyền 
liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp 
ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát huy sức mạnh 
tổng hợp của toàn dân, chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Hưng Yên giàu 
đẹp, văn minh”. 

 

Ngành thanh tra tỉnh Hưng Yên đã có nhiều giải pháp cải thiện chỉ số “Chi 
phí không chính thức” tạo đà cho thu hút đầu tư (Ảnh: Khu công nghiệp 

Phố Nối A trên địa bàn huyện Văn Lâm và Thị xã Mỹ Hào) 



Thanh tra tỉnh Hưng Yên với vai trò được giao đã tham mưu cho Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị trong tỉnh thực hiện tốt các giải pháp sau: 

Một là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về trách 
nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn được giao; chỉ đạo, kiểm tra cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản 
lý thực hiện nghiêm túc trách nhiệm giải trình trước nhân dân. 

Hai là, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong giải 
quyết những vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, nhất là các vụ việc 
khiếu nại, tố cáo. Tăng cường đối thoại trực tiếp và thực hiện lịch tiếp công 
dân định kỳ, đột xuất; ban hành quy chế hoạt động, công khai nội quy, lịch 
tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân, trên trang Thông tin điện tử cơ quan, 
đơn vị. Xây dựng đường dây nóng, hộp thư góp ý để tiếp nhận những phản 
ánh của người dân, doanh nghiệp. 

Ba là, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, 
lãng phí trong cơ quan nhà nước. 

Bốn là, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, 
chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham 
nhũng; tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, 
gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tăng 
cường các biệp pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động 
công vụ. 

Năm là, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp kiểm soát tham nhũng; tăng 
cường công tác thanh tra, kiểm tra ở cơ sở, tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, 
dư luận quan tâm. Thực hiện thanh tra, kiểm tra không quá 01 lần/năm; giảm 
thời gian làm việc trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại các doanh 
nghiệp. 

Kịp thời xử lý hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức trong khi thực hiện 
nhiệm vụ công vụ. Kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với tổ chức, cá nhân 
và trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra hành vi nhũng nhiễu, gây 
phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. 

Sáu là, tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan, đơn vị để kịp thời chấn 
chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động. 

Báo cáo PCI 2021 cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp trả chi phí không chính thức 
chủ yếu trong hoạt động thanh tra xây dựng (67,22%), cấp giấy phép kinh 
doanh có điều kiện (61,36%), quản lý thị trường, thanh tra môi trường, thuế, 



phòng cháy chữa cháy và đất đai. Đặc biệt, những phiền hà liên quan đến 
thủ tục đất đai là nguyên nhân khiến 53,8% doanh nghiệp phải trì hoãn hoặc 
hủy bỏ kế hoạch kinh doanh – ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký VCCI. 

Bảy là, nâng cao chất lượng tuyển dụng, đảm bảo tuyển dụng được những 
người có năng lực vào làm việc trong các cơ quan nhà nước. Phân công 
những người có năng lực, trách nhiệm, đạo đức vào vị trí làm việc trong các 
lĩnh vực liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp. Hạn chế tối đa tiếp xúc trực 
tiếp giữa cán bộ, công chức nhà nước với người dân và doanh nghiệp trong 
giải quyết các thủ tục hành chính. 

Tám là, đẩy mạnh cải cách TTHC, đơn giản hóa và công khai, minh bạch 
các TTHC liên quan đến quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp. 
Xây dựng quy trình xử lý hồ sơ minh bạch, rõ ràng, công khai, để tạo ra hành 
lang giao tiếp bình đẳng giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. 

Chín là, tuyên truyền phổ biến đến các doanh nghiệp về việc phối hợp đồng 
bộ, nhất quán của các doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước; kiên 
quyết phản đối, tố cáo tình trạng nhũng nhiễu của một số cán bộ công chức, 
cũng như thay đổi tư duy về chi phí “bôi trơn”, nhằm đạt được mục đích. 

 

Bằng việc hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ, công chức nhà nước với 
doanh nghiệp trong giải quyết TTHC sẽ giảm thiểu được tình trạng nhũng 
nhiễu doanh nghiệp 

- Tham nhũng là câu chuyện cần bàn bạc một cách nghiêm túc và đấu tranh 
với tham nhũng để hướng tới một môi trường kinh doanh thông thoáng, minh 
bạch. Ngành Thanh tra tỉnh Hưng Yên đã có những đột phá nào trong công 
tác phòng chống tham nhũng, thưa ông? 



Thực hiện kế hoạch công tác thanh tra, ngay từ đầu năm, Thanh tra tỉnh đã 
tập trung tổ chức thực hiện, đồng thời hướng dẫn, đôn đốc yêu cầu thủ 
trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thanh 
tra các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố triển khai nhiệm vụ; tập trung giải 
quyết có hiệu quả những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và doanh 
nghiệp ngay tại cơ sở. 

Toàn ngành đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân, bố trí đầy đủ người 
đúng chức trách, đủ thẩm quyền; đảm bảo lịch trực tiếp công dân định kỳ; 
sử dụng hiệu quả phần mềm trong tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn kiến nghị, 
khiếu nại, tố cáo của công dân và doanh nghiệp. 

Lãnh đạo các cơ quan thường xuyên tiếp công dân định kỳ, đối thoại giải 
đáp những vấn đề mà doanh nghiệp và người dân gặp vướng mắc, khó 
khăn để có giải pháp xử lý. 

 

Thông qua đối thoại để tìm ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc cho doanh nghiệp 

Bên cạnh đó, công tác thanh tra kinh tế - xã hội có trọng tâm, trọng điểm, 
hướng tới những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, còn nhiều ý kiến 
của người dân và doanh nghiệp. 

Ngay từ đầu các năm, Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện công tác tuyên 
truyền về công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện công khai ngân sách, 
công khai dự toán, công khai quyết toán, mức phí, lệ phí các khoản dịch vụ 
công. 

Bên cạnh đó, để thực hiện tốt việc xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, 
gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Thanh 



tra tỉnh đã cử thanh tra viên ra giám sát các hoạt động công vụ tại trung tâm 
hành chính công của tỉnh. Thanh tra các sở ngành, cấp huyện đã đẩy mạnh 
công tác thanh tra, tập trung vào lĩnh vực có nhiều dư luận về tiêu cực, tham 
nhũng, lãng phí; tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm pháp luật về 
thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 
nhũng, thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. 

Nguồn: https://diendandoanhnghiep.vn/hung-yen-de-chi-phi-khong-chinh-
thuc-khong-con-la-rao-can-doanh-nghiep-230176.html 

 
10. Tiện ích dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 
Vì giảm được thời gian, hạn chế đi lại, dễ dàng thực hiện khi ở bất cứ đâu... 
nên ngày càng nhiều người dân, doanh nghiệp lựa chọn sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4. 

 
So với cách làm truyền thống, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 

giúp tăng tính minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, 
giảm phiền hà, đi lại cho người dân. Trong ảnh: Giải quyết thủ tục hành 

chính tại Bộ phận “một cửa” huyện Ninh Giang 

Số hồ sơ được giải quyết tăng mạnh 

Đầu tháng 8, anh Lê Bá Trình ở phường Cẩm Thượng (TP Hải Dương) cần 
cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải ô tô. Qua tìm hiểu, anh Trình biết thủ 
tục này đã được Sở Giao thông vận tải giải quyết trực tuyến thông qua Cổng 
Dịch vụ công của tỉnh nên anh đã vào mạng lập tài khoản cá nhân, thực hiện 
các bước nộp hồ sơ. Chưa đầy 15 phút, toàn bộ quy trình nộp hồ sơ đã hoàn 
tất và anh nhận kết quả thành công. Anh Trình cho biết so với việc phải đến 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thì việc nộp hồ sơ trực tuyến có rất 
nhiều tiện ích. Anh không phải mất thời gian đi lại, chờ đợi; thao tác nộp hồ 



sơ qua mạng cũng khá đơn giản. “Trước đây, khi chưa sử dụng DVCTT tôi 
nghĩ nó phức tạp nhưng dùng rồi tôi thấy rất thuận tiện. Chỉ cần có điện thoại 
thông minh hoặc máy tính có kết nối internet thì dù ở đâu cũng dễ dàng tiếp 
cận được dịch vụ”, anh Trình nói. 

Chị Đỗ Thị Nhung ở xã Đồng Tâm (Ninh Giang) đang làm việc cho một doanh 
nghiệp nước ngoài trên địa bàn huyện. Giữa tháng 8, chị cần làm thủ tục 
cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ nhưng do trong giờ hành chính nên không 
thể ra ngoài để giải quyết công việc cá nhân. Chị Nhung đã chọn nộp hồ sơ 
trực tuyến. Chỉ sau 1 tiếng, hồ sơ yêu cầu của chị đã được tiếp nhận giải 
quyết và được cấp bản sao. “Trước đây mỗi khi cần làm thủ tục hành chính 
gì tôi phải xin nghỉ nửa ngày để đến bộ phận “một cửa” của xã hoặc huyện 
nộp hồ sơ. Nhiều khi phải chờ đợi, rất mất thời gian. Giờ thì tôi có thể ngồi 
tại văn phòng vào internet và thực hiện một vài thao tác là hồ sơ đã được 
gửi đi mà không tốn thời gian, mất công đi lại”, chị Nhung nói. 

Thời gian qua, huyện Ninh Giang đẩy mạnh thực hiện DVCTT mức độ 4. 
Huyện thành lập 96 tổ công nghệ số cộng đồng với trên 100 thành viên để 
tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục hành chính. 
Huyện cũng nâng cấp hệ thống máy móc, mạng diện rộng đáp ứng thực 
hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng DVCTT... Đến 
ngày 20.8, toàn huyện có trên 1.400 hồ sơ tiếp nhận giải quyết ở mức độ 4, 
trong đó cấp xã trên 800 hồ sơ, còn lại là cấp huyện. Đây là sự cố gắng rất 
lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương, bởi cùng kỳ năm trước toàn huyện 
chưa có hồ sơ thủ tục hành chính nào được tiếp nhận giải quyết trực tuyến. 

Chủ động đến với người dân, doanh nghiệp 

Hiện Sở Giao thông vận tải có 29/135 thủ tục được giải quyết trực tuyến ở 
mức độ 4. Để tăng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến, thời gian qua, 
sở đã tăng cường thực hiện nhiều biện pháp khuyến khích các cá nhân, 
doanh nghiệp đăng ký sử dụng DVCTT. Sở gửi văn bản tới các doanh 
nghiệp thông báo về việc cung cấp dịch vụ công của sở. Các thủ tục không 
chỉ công bố công khai trên Cổng dịch vụ công của tỉnh mà còn được công 
bố trên website của sở. Sở Giao thông vận tải cũng bố trí 2 công chức trực 
tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để tiếp nhận, hỗ trợ, hướng dẫn 
người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến. Đầu tháng 8, Sở Giao thông 
vận tải đã ký kết chương trình phối hợp với Bưu điện tỉnh trong việc chuyển 
phát hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 
công ích.  Ông Vũ Văn Tùng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hải Dương 
cho biết sở, Bưu điện tỉnh, 7 trung tâm, cơ sở sát hạch lái xe đã thống nhất 
thí điểm dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả sát hạch lái xe đến học viên. Sau gần 



1 tháng thí điểm đã có 4.164/4.180 bộ hồ sơ của học viên đăng ký nhận qua 
bưu điện được chuyển thành công, đạt 99,61%.  

Tại tất cả bộ phận “một cửa” huyện Kim Thành (cấp huyện, xã), ngoài 6 công 
chức phụ trách 6 lĩnh vực, địa phương còn bố trí từ 1-2 cán bộ Đoàn Thanh 
niên am hiểu công nghệ thông tin trực, hướng dẫn người dân thực hiện giải 
quyết thủ tục hành chính trực tuyến. Mỗi người dân khi được hướng dẫn mở 
tài khoản điện tử cá nhân đều được hướng dẫn lưu lại số tài khoản, mật 
khẩu trên điện thoại, sổ ghi chép để dùng khi cần giao dịch. Tại các xã, đội 
thanh niên tình nguyện tham gia chuyển đổi số cũng công khai số điện thoại 
để người dân có thể liên lạc khi cần hỗ trợ thực hiện DVCTT tại nhà. Việc 
chủ động đến với người dân như thế đã góp phần quan trọng trong đẩy 
mạnh thực hiện DVCTT tại địa phương.  

Hiện toàn tỉnh có 586 thủ tục hành chính có thể thực hiện DVCTT mức độ 
4, tăng 210 thủ tục so với cuối năm 2021. Theo thống kê, từ đầu năm đến 
ngày 20.8, toàn tỉnh đã tiếp nhận gần 650.000 hồ sơ thủ tục hành chính, 
trong đó có trên 90.000 hồ sơ thực hiện giải quyết trực tuyến ở mức độ 4, 
tăng gần 50.000 hồ sơ so với cuối năm 2021. 

 HÀ VY 

Nguồn: http://baohaiduong.vn/chuyen-doi-so/tien-ich-dich-vu-cong-truc-
tuyen-muc-do-4-212649 

 

 

 
 


