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1. Bộ Y tế đề xuất xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Dược 
Nhiều nội dung chưa đáp ứng yêu cầu quản lý về thuốc, nguyên liệu 
làm thuốc trong điều kiện cấp bách phòng, chống dịch bệnh 

Việc ban hành Luật Dược đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngành dược Việt 
Nam phát triển và hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. 

Tuy nhiên, quá trình triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời 
gian qua, cũng như trong thực tiễn 5 năm triển khai thi hành Luật Dược cho 
thấy một số quy định liên quan đến công tác quản lý nhà nước về dược như 
nhập khẩu, đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, nghiên cứu, sản 
xuất, thử thuốc trên lâm sàng,… chưa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước 
về thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong điều kiện cấp bách phòng, chống dịch 
bệnh; 

Một số nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tiễn, không đáp ứng 
yêu cầu hội nhập, các thủ tục hành chính còn rườm rà, gây khó khăn cho 
doanh nghiệp, làm chậm tiếp cận thuốc của người dân, thậm chí còn có nơi 
phát sinh thiếu thuốc trong công tác khám bệnh, chữa bệnh.... 

 

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên Ảnh: Trần Minh 



Những thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đưa ra tại 
hội nghị tổng kết 5 năm thi hành luật Dược diễn ra tại Hà Nội cuối giờ chiều 
hôm qua - 8/9. 

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Luật Dược năm 2016 đang có nhiều 
khoảng trống, nhiều nội dung cần được xem xét đánh giá tổng thể. Công tác 
đánh giá tổng kết Luật Dược phải được tiến hành một cách khách quan, 
toàn diện và đầy đủ, tức là phải từ các góc nhìn, từ phía cơ quan quản lý, 
đến doanh nghiệp và người dân, đánh giá được toàn bộ các nội dung mang 
tính chủ yếu, cốt lõi của Luật. 

Nếu sau khi tổng kết, đánh giá thấy cần phải sửa đổi, bổ sung Luật dược thì 
cân nhắc, nội dung nào cần phải sửa đổi, bổ sung ngay, sửa đổi, bổ sung 
khẩn cấp nếu không sẽ làm thiếu thuốc, không bảo đảm cung ứng thuốc 
phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân hoặc nội dung nào 
cần sửa đổi, bổ sung nhưng phải có thời gian nghiên cứu, đánh giá, tham 
khảo, học tập kinh nghiệm nước ngoài thì cơ quan tổ chức đánh giá cũng 
phải nêu rõ, đề xuất phải cụ thể. 

"Ví dụ với nội dung về gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc, chúng ta cần phải làm ngay do có hơn 10.000 giấy đăng ký lưu hành 
thuốc sẽ hết hạn vào ngày 31/12. Nếu không thì chắc chắn sẽ thiếu thuốc 
trong thời gian tới. Nếu làm thì xin Chính phủ, Quốc hội cho phép xây dựng 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược theo trình tự, thủ tục rút 
gọn cũng phải nêu rõ"- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh. 

Gia hạn tự động giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

Làm rõ thêm về vấn đề, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho hay năm 2021, 
thực hiện cơ chế của Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 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, Bộ Y tế đã gia hạn được hơn 10.000 giấy đăng ký lưu hành. 

Tuy nhiên, các giấy này chỉ được gia hạn đến 31/12/2022, bên cạnh đó các 
giấy đăng ký lưu hành hết hạn vẫn cần được gia hạn theo quy định. Do vậy, 
nếu không kịp có cơ chế cho các giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu 
làm thuốc tiếp tục có hiệu lực thì không bảo đảm cung ứng đủ thuốc cho nhu 
cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân, tình trạng thiếu thuốc là hiện 
hữu... 

Bên cạnh đó, các vấn đề như cấp phép xuất nhập khẩu đối với vaccine, bổ 
sung quy định GMP đối với nguyên liệu làm thuốc từ một số nước… và các 
vấn đề khác đang gây rất bức xúc đối với các doanh nghiệp, bệnh viện, 
người dân cũng cần phải được xem xét khẩn trương sửa đổi. 

Đánh giá 5 năm thi hành Luật Dược do ông Chu Đăng Trung, Trưởng phòng 
Pháp chế - Thanh tra, Cục Quản lý Dược trình bày cũng nêu lên những điểm 



bất cập trong các quy định về thuốc kiểm soát đặc biệt, cấp chứng chỉ hành 
nghề, đăng ký lưu hành thuốc… 

 

Vấn đề cấp bách nhất hiện nay chính là gia hạn tự động giấy đăng ký lưu 
hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Ảnh: minh hoạ 

Lấy ví dụ với việc gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc, ông Trung cho biết trong các năm 2017-2019, không có giấy đăng ký 
lưu hành nào được gia hạn. Con số này vào các năm 2020 là 10 và 2021 là 
62. Kết quả này cho thấy bất cập trong việc gia hạn. Cụ thể, quy định thủ tục 
gia hạn, hồ sơ gia hạn còn phức tạp, thời gian thẩm định hồ sơ bị kéo dài. 
Điều này dẫn tới gián đoạn sản xuất, lưu hành và cung ứng thuốc do thuốc 
hết hạn giấy đăng ký lưu hành. 

Vì thế, Cục Quản lý Dược đề xuất sửa các quy định về gia hạn thuốc theo 
hướng Bộ Y tế thực hiện gia hạn giấy đăng ký lưu hành mà không yêu cầu 
thẩm định trình Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành, tiến tới gia hạn 
theo cơ chế tự động mà một số nước đã áp dụng. 

Thủ tục gia hạn chỉ yêu cầu doanh nghiệp nộp đơn đề nghị gồm các thông 
tin tối thiểu như: thông tin về giấy chứng nhận GMP của cơ sở sản xuất, giấy 
tờ pháp lý của cơ sở đăng ký, thông tin về thuốc còn lưu hành ở nước sở 
tại, cam kết về thực hiện trách nhiệm theo dõi về chất lượng, an toàn, hiệu 
quả của thuốc theo quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 77 và khoản 1, Điều 
58. Công ty cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về các 
thông tin khai trên đơn. Bộ Y tế công bố thuốc, nguyên liệu làm thuốc được 
hoặc không được gia hạn giấy đăng ký lưu hành... 



Ngoài ra, cũng cần bổ sung các quy định về điều kiện đăng ký lưu hành 
thuốc trong trường hợp cấp bách... 

Bổ sung quy định miễn hồ sơ lâm sàng đối với thuốc mới sản xuất trong 
nước sử dụng trong phòng chống dịch có cùng hoạt chất, dạng bào chế, 
đường dùng với thuốc được cấp phép tại nước SRA vì hồ sơ lâm sàng của 
các thuốc này đã được cơ quan quản lý dược SRA thẩm định, đảm bảo chất 
lượng, an toàn, hiệu quả.../. 

Nguồn: https://moh.gov.vn/tin-tong-hop/-
/asset_publisher/k206Q9qkZOqn/content/bo-y-te-e-xuat-xay-dung-luat-sua-
oi-bo-sung-mot-so-ieu-cua-luat-duoc 

 

2. 10 điểm mới nhất cần biết về đăng ký lưu hành thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc Bộ Y tế vừa ban hành 
Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 08/2022/TT-BYT quy định về việc đăng 
ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc. Tại Thông tư mới này 
hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký lưu hành thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc đã được đơn giản hóa so với quy định cũ. 

Bộ Y tế đề xuất xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược 

Trao đổi với phóng viên Báo Sức khoẻ và Đời sống, lãnh đạo Cục Quản 
lý Dược cho biết Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã ký ban 
hành Thông tư số 08/2022/TT-BYT quy định việc đăng ký lưu hành 
thuốc, nguyên liệu làm thuốc thay thế Thông tư số 32/2018/TT-BYT 
ngày 12/11/2018. 



Theo đó, tại Thông tư mới này hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hồ sơ gia hạn giấy 
đăng ký lưu hành... đã được đơn giản hóa so với quy định cũ với 10 nội 
dung cụ thể: 

Đơn giản hoá thủ tục hành chính trong đăng ký thuốc, nguyên liệu 
làm thuốc 

Thứ nhất, quy định áp dụng công nghệ thông tin cho toàn bộ thủ tục đăng 
ký thuốc: từ nộp hồ sơ, thẩm định, đến trả kết quả. 

 

Tại Thông tư 08 do Bộ Y tế vừa ban hành hàng loạt thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hồ sơ gia 
hạn giấy đăng ký lưu hành... đã được đơn giản hóa so với quy định cũ 

Thứ hai, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường hòa hợp với quy định 
các nước trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt các quy định liên quan đến 
Giấy chứng nhận sản phẩm dược (CPP) như bỏ khái niệm cơ quan quản lý 
tham chiếu theo kiến nghị của EU, các hiệp hội dược nước ngoài và được 
sửa đổi thành khái niệm Cơ quan quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) và 
Cơ quan quản lý dược chặt chẽ SRA theo phân loại của Tổ chức Y tế thế 
giới (WHO). 

Thông tư 08 cũng quy định CPP có đủ nội dung theo mẫu của WHO được 
công bố trên trang thông tin điện tử của WHO (https://www.who.int); 

Đồng thời cũng tại Thông tư 08 không yêu cầu phải có 2 CPP mà chỉ yêu 
cầu 1 CPP từ nước SRA để tăng khả năng tiếp cận thuốc, đặc biệt là thuốc 
mới, thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt; 



Cùng đó, để bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc sớm và tránh việc kéo 
dài thời gian cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, tại 
Thông tư 08 không quy định xác thực 100% các hồ sơ mà chỉ quy định xác 
thực các trường hợp nghi ngờ cần xác thực trước khi cấp phép.  

Thứ ba, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Thông tư 08 của 
Bộ Y tế đã bỏ mẫu thư ủy quyền, chỉ quy định nội dung phải có trong thư ủy 
quyền để có cơ sở xem xét, đồng thời không yêu cầu chứng thực chữ ký 
người ủy quyền, vì Bộ Y tế xác định thư ủy quyền là tài liệu nội bộ của doanh 
nghiệp. 

Cơ sở đăng ký chỉ được phép sửa đổi, bổ sung không quá 3 lần đối 
với các hồ sơ liên quan đến giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu 
làm thuốc 

Thứ tư, để kiểm soát các thuốc trong quá trình cấp phép giấy đăng ký lưu 
hành tránh việc cấp quá nhiều giấy đăng ký lưu hành cho cùng 1 thuốc gây 
khó khăn cho công tác quản lý, tại Thông tư 08 đã quy định rõ cấp 2 giấy 
đăng ký lưu hành đối với thuốc của cùng cơ sở sản xuất có cùng dược chất 
hoặc thành phần dược liệu; dạng bào chế; đường dùng; hàm lượng hoặc 
nồng độ trong một đơn vị phân liều; 01 giấy đăng ký lưu hành với tên thương 
mại và 01 giấy đăng ký lưu hành với tên chung quốc tế.  

Tuy nhiên, Thông tư 08 cũng nêu rõ quy định này không áp dụng với thuốc 
sản xuất gia công và thuốc sản xuất với mục đích chỉ để xuất khẩu.  

Thứ năm, để hòa hợp với ASEAN (Hiện Việt Nam là thành viên của ASEAN 
và PPWG (tiểu ban dược phẩm), Thông tư 08 quy định các hồ sơ thay đổi 
nhỏ chỉ yêu cầu thông báo (11 nội dung thay đổi/70 nội dung thay đổi) không 
phải thẩm định và phê duyệt bởi cơ quan quản lý nhà nước. 

Theo Bộ Y tế vì bản chất các thay đổi này chỉ có tính chất thông báo về cơ 
quan quản lý trước khi thực hiện, không ảnh hưởng tới an toàn, hiệu quả 
của thuốc, cơ sở được thực hiện ngay kể từ thời điểm nộp thông báo và 
chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với nội dung thay đổi, bổ sung. 

Thứ sáu, theo Bộ Y tế tiện nay, do chất lượng chuẩn bị hồ sơ đăng ký chưa 
tốt nên nhiều hồ sơ phải bổ sung nhiều lần gây kéo dài thời gian thẩm định, 
dẫn đến hồ sơ bị tồn đọng nhiều gây áp lực giải quyết thủ tục hành chính 
lên cơ quan quản lý.  

Do đó, để nâng cao trách nhiệm của cơ sở đăng ký thuốc trong việc chuẩn 
bị hồ sơ, đồng thời để giảm áp lực cho cơ quan quản lý, Thông tư 08 quy 
định cơ sở chỉ được phép sửa đổi, bổ sung không quá 03 lần đối với các hồ 
sơ đề nghị cấp, gia hạn, thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc. 



 

Đối với hồ sơ đề nghị gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, Thông tư 08 
của Bộ Y tế đã cắt giảm tối đa để đáp ứng yêu cầu của Luật Dược Ảnh: 

minh hoạ 

Thứ bảy, Thông tư 08 cho phép nộp hồ sơ theo hình thức cuốn chiếu, không 
bắt buộc nộp phiếu kiểm nghiệm, tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp 
kiểm nghiệm có xác nhận bởi Viện Kiểm định Quốc gia về Vaccine và Sinh 
phẩm y tế (NICVB) tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký vaccine, huyết thanh có 
chứa kháng thể, dẫn xuất của máu và huyết tương người, nhằm giúp giảm 
thiểu thời gian chờ đợi giấy tờ, rút ngắn thời gian xem xét 

Thứ tám, bổ sung các hướng dẫn về công bố thuốc có chứng minh tương 
đương sinh học, công bố biệt dược gốc, sinh phẩm tham chiếu, công bố 
danh mục thuốc sản xuất trong nước được cấp phép lưu hành bởi một trong 
các cơ quan quản lý dược của nước thuộc danh sách SRA, danh mục thuốc 
có đăng ký sử dụng nguồn nguyên liệu (dược chất) được cấp giấy chứng 
nhận CEP để sản xuất để phục vụ đấu thầu. 

Thứ chín, bổ sung quy định về cấu trúc số đăng ký để phục vụ quản lý và 
tiến tới áp dụng vào mã định danh thuốc, quy định về in mã truy xuất nguồn 
gốc trên nhãn thuốc theo quy chuẩn quốc tế. 

Thứ mười, đối với hồ sơ đề nghị gia hạn giấy đăng ký lưu hành, Thông tư 
08 đã cắt giảm tối đa để đáp ứng yêu cầu của Luật Dược về các tài liệu quy 
định trong hồ sơ đề nghị gia hạn, như bỏ các tài liệu: Kế hoạch quản lý nguy 
cơ đối với vaccine; Giấy chứng nhận, văn bằng bảo hộ, hợp đồng chuyển 
giao quyền đối tượng sở hữu công nghiệp, giấy tờ chứng nhận nguồn gốc 
nguyên liệu (GACP, CEP, nguồn dược liệu trong nước, nguồn dược liệu 



nhập khẩu,...) và các tài liệu có liên quan; Giấy tờ pháp lý của cơ sở sản 
xuất dược chất, tá dược, vỏ nang, bán thành phẩm dược liệu, dược liệu. 

Mặt khác, để đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ gia hạn, Thông tư quy định 
rõ cơ sở không thực hiện thay đổi nhãn, hướng dẫn sử dụng trong hồ sơ gia 
hạn. Việc thay đổi nhãn, hướng dẫn sử dụng cơ sở sẽ nộp theo thủ tục thay 
đổi, bổ sung sau khi thuốc được gia hạn giấy đăng ký lưu hành. 

Liên quan đến nội dung gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, tại hội nghị 
tổng kết 5 năm thi hành luật Dược vừa diễn ra tại Hà Nội, Thứ trưởng Đỗ 
Xuân Tuyên cho hay năm 2021, thực hiện cơ chế của Nghị quyết số 
12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 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, Bộ Y tế đã gia hạn được 
hơn 10.000 giấy đăng ký lưu hành. 

Tuy nhiên, các giấy này chỉ được gia hạn đến 31/12/2022, bên cạnh đó các 
giấy đăng ký lưu hành hết hạn vẫn cần được gia hạn theo quy định. Do vậy, 
nếu không kịp có cơ chế cho các giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu 
làm thuốc tiếp tục có hiệu lực thì không bảo đảm cung ứng đủ thuốc cho nhu 
cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân, tình trạng thiếu thuốc là hiện 
hữu... 

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/10-diem-moi-nhat-can-biet-ve-dang-ky-
luu-hanh-thuoc-nguyen-lieu-lam-thuoc-bo-y-te-vua-ban-hanh-
169220911003733822.htm 

 

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc áp dụng 
văn bản quy phạm pháp luật hoạt động hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 
Ngày 08/9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 6318/BKHĐT-PTDN gửi 
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số cơ 
quan Trung ương về việc hướng dẫn việc áp dụng văn bản quy phạm pháp 
luật hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022. 

Theo đó, ngày 26/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-
CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ 
DNNVV. Trên cơ sở đó, ngày 10/5/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 
Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 
80/2021/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6/2022. Hiện nay, Bộ 
Tài chính đang khẩn trương hoàn thiện để ban hành Thông tư hướng dẫn 
cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) vốn chi thường xuyên 
hỗ trợ DNNVV. 

  



Để kịp thời hướng dẫn các Bộ ngành, địa phương triển khai hoạt động hỗ 
trợ DNNVV từ nguồn vốn NSNN năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn các Bộ ngành, địa phương về triển khai các hoạt động hỗ trợ DNNVV 
năm 2022 như sau: 

 Về hoạt động hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2022: (i) Căn 
cứ Khoản 1 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, 
kể từ ngày Nghị định số 80/2021/NĐ-CP và Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT 
có hiệu lực thi hành, các quy định về hỗ trợ DNNVV tại hai văn bản này bắt 
đầu có hiệu lực áp dụng, trong đó nội dung hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực 
cho DNNVV được thực hiện theo quy định của Nghị định 80/2021/NĐ-CP 
(gồm cả khoản 1 và 3 Điều 33) và Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT. (ii) Căn cứ 
khoản 1 Điều 11 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, điểm b khoản 2 Điều 
25 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 của Chính phủ hướng dẫn 
Luật Hỗ trợ DNNVV và Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/07/2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Tài chính, Thông tư số 49/2019/TT-BTC là văn bản để thực hiện nhiệm 
vụ, quyền hạn được giao trong công tác quản lý ngân sách nhà nước, không 
phải văn bản quy định chi tiết Nghị định số 39/2018/NĐ -CP. Do vậy khi Nghị 
định số 39/2018/NĐ-CP hết hiệu lực thì Thông tư số 49/2019/TT-BTC không 
đồng thời hết hiệu lực. 

 Trên cơ sở đó, các đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ đào tạo cho DNNVV 
có thể áp dụng định mức hỗ trợ quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP 
và quy trình, thủ tục chi tiêu ngân sách theo Thông tư số 49/2019/TT -BTC 
của Bộ Tài chính. 

 Về các hoạt động hỗ trợ khác cho DNNVV và chi hoạt động quản lý: Các 
hoạt động hỗ trợ cho DNNVV về: công nghệ, tư vấn, hỗ trợ DNNVV khởi 
nghiệp sáng tạo, hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị 
và chi phí cho hoạt động quản lý sẽ được triển khai sau khi Thông tư của Bộ 
Tài chính hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí NSNN vốn chi thường xuyên 
hỗ trợ DNNVV được ban hành. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ ngành, địa phương khẩn trương lập kế 
hoạch, phê duyệt dự toán chi tiết và tổ chức triển khai trước các hoạt động hỗ 
trợ đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2022. Đối với các hoạt động hỗ 
trợ còn lại, đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động khảo sát, phối hợp với các 
hiệp hội ngành hàng, hiệp hội doanh nghiệp công bố rộng rãi để các DNNVV 
biết, tham gia sau khi Thông tư của Bộ Tài chính được ban hành./. 

Nguồn: https://www.kontum.gov.vn/pages/detail/42294/Bo-Ke-hoach-va-
Dau-tu-huong-dan-viec-ap-dung-van-ban-quy-pham-phap-luat-hoat-dong-
ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-nam-2022.html 



4. Không 'đẻ' thêm giấy phép con để hạn chế đối tượng 
được hỗ trợ lãi suất 2% 
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp trốn tránh, 
từ chối hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng thuộc đối tượng, đáp ứng đủ 
điều... 

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành văn bản về đẩy mạnh 
triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP. 

Theo văn bản, NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại rà soát danh sách 
các khách hàng hiện hữu thuộc đối tượng, ngành, lĩnh vực được hỗ trợ lãi 
suất, có khoản vay ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân từ ngày 1/1/2022 
và có phát sinh thời điểm trả nợ từ ngày 20/5/2022 để nắm bắt nhu cầu được 
hỗ trợ; thông báo, hướng dẫn khách hàng về hồ sơ, thủ tục được hỗ trợ lãi 
suất theo quy định. 

"Rà soát lại các quy định, hướng dẫn nội bộ để đảm bảo tuân thủ theo đúng 
quy định; không ban hành thêm điều kiện, thủ tục khác với quy định tại Nghị 
định của Chính phủ và Thông tư của Ngân hàng Nhà nước để hạn chế đối 
tượng được hỗ trợ lãi suất; không để xảy ra trường hợp khách hàng đúng 
đối tượng, đáp ứng đủ điều kiện mà không được hỗ trợ lãi suất", NHNN yêu 
cầu các ngân hàng thương mại. 

NHNN cũng nhấn mạnh cần quán triệt tới từng chi nhánh, phòng giao dịch trong 
hệ thống về việc xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần khẩn trương, 
quyết liệt, kịp thời triển khai thực hiện với tinh thần, trách nhiệm cao nhất. 



Đối với NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, NHNN yêu cầu theo dõi tình hình, 
kết quả thực hiện hỗ trợ lãi suất của chi nhánh các ngân hàng thương mại trên 
địa bàn. Chủ động giải đáp, xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm 
quyền tại địa bàn và kịp thời báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước các vấn đề vượt thẩm quyền. 

"Thành lập và công bố ngay đường dây nóng (số điện thoại, email) tại Chi 
nhánh để tiếp nhận các phản ánh chính sách và xử lý nghiêm các trường 
hợp trốn tránh, từ chối hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng thuộc đối tượng, 
đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ lãi suất...", NHNN nhấn mạnh. 

Nguồn: https://cafef.vn/khong-de-them-giay-phep-con-de-han-che-doi-
tuong-duoc-ho-tro-lai-suat-2-20220908103950471.chn 

 

5. Vì sao người dân cần sớm đăng ký tài khoản định 
danh điện tử cá nhân? 
Trong thời gian tới, tài khoản định danh điện tử sẽ trở thành một trong 
những thủ tục không thể thiếu của mỗi công dân Việt Nam khi thực 
hiện các giao dịch, thủ tục hành chính. Vậy tài khoản định danh điện 
tử là gì? Sử dụng để làm gì? 

 

Tài khoản định danh điện tử là gì? 

Hiện nay, để quản lý thông tin trên môi trường điện tử, Nhà nước sẽ gắn cho 
mỗi cá nhân, tổ chức một danh tính riêng (danh tính điện tử). 

Việc đăng ký, đối soát, tạo lập và gắn danh tính điện tử với chủ thể (gồm cá 
nhân, tổ chức) là được gọi là định danh điện tử. 



Để quản lý hoạt động định danh và danh tính điện tử, Bộ Công an đã xây 
dựng một hệ thống thực hiện đăng ký, tạo lập, quản lý tài khoản định danh 
điện tử và thực hiện xác thực (hệ thống định danh và xác thực điện tử). 

Theo giải thích tại Điều 3 Nghị định 59/2022/NĐ-CP, tài khoản định danh 
điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác 
thực khác tạo bởi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử. 

Trong đó, thông tin được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử sẽ bao 
gồm các thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, chứng nhận đăng ký phương tiện 
giao thông, giấy phép lái xe, mã số thuế hoặc giấy tờ khác thuộc lĩnh vực 
quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ sau khi thống nhất với Bộ Công an. 

Sử dụng tài khoản định danh điện tử có lợi như thế nào? 

Căn cứ theo Điều 13 Nghị định 59, tài khoản định danh điện tử dùng để 
đăng nhập và sử dụng các tính năng, tiện ích trên ứng dụng VNelD và 
trang thông tin định danh điện tử. 

 

Tài khoản định danh điện tử sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch 
vụ hành chính công trên môi trường điện tử và các hoạt động khác theo nhu 
cầu của chủ thể danh tính điện tử. 

Ai được cấp tài khoản định danh điện tử? 

Theo Điều 11 Nghị định 59, đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử 
bao gồm: 

- Công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên; Công dân Việt Nam là người chưa 
đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ thì đăng ký theo tài khoản định danh 
điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ. 



- Người nước ngoài từ 14 tuổi trở lên nhập cảnh vào Việt Nam; đối với người 
nước ngoài là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ thì được 
đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ. 

- Cơ quan, tổ chức thành lập, đăng ký hoạt động tại Việt Nam. 

Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/vi-sao-nguoi-dan-can-som-dang-ky-
tai-khoan-dinh-danh-dien-tu-ca-nhan-post1467788.tpo 

 

6. Không để thủ tục đất đai “cản trở” bước tiến của 
doanh nghiệp Việt 
53,8% doanh nghiệp cho biết, những khó khăn về thủ tục đất đai đã 
khiến họ phải trì hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch kinh doanh tại Việt Nam. 

Thủ tục đất đai “cản trở” doanh nghiệp 

Tại hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi diễn ra mới đây, Chủ 
tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn 
Công cho biết: Sự phức tạp của các thủ tục hành chính về đất đai là một 
“cản trở” khi doanh nghiệp tiếp cận đất đai, bên cạnh các nguyên nhân khác 
như quy hoạch đất đai của địa phương chưa phù hợp, giá đất cao tăng 
nhanh… 

“53,8% doanh nghiệp cho biết những khó khăn về thủ tục đất đai đã khiến 
họ phải trì hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch kinh doanh” - ông Công nhấn mạnh. 

Việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 cần gắn với việc nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả quản lý và sử dụng đất, bảo đảm tiết kiệm, vền vững, góp phần đẩy 
nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá... và đặc biệt, cần tạo sự công bằng 
cho doanh nghiệp hoạt động, tăng trưởng, đóng góp vào nền kinh tế. 

Là một trong những doanh nghiệp “gặp khó” khi thực hiện các quy định pháp 
luật về đất đai, thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam, ông Nguyễn Thanh 
Hoàng – doanh nhân kiều bào Australia – chia sẻ: Đã đầu tư về Việt Nam 
hơn 30 năm nay theo Luật Đầu tư nước ngoài ban hành năm 1987, tuy nhiên 
vẫn gặp nhiều vướng mắc trong quá trình hoạt động vì những quy định liên 
quan đến đất đai. 

Cụ thể, doanh nghiệp của ông Hoàng có một dự án đầu tư hơn 10 năm trước 
tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thời điểm đó Uỷ ban nhân dân tỉnh đã cấp đất 
cho doanh nghiệp với giá khung giá đất đã phê duyệt, để hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, nhưng 10 năm sau thì thanh tra vào làm việc với tỉnh thì 
yêu cầu truy thu và tăng tiền thuê đất vì cho rằng giá đó là thấp. Trong khi 
trước đó, địa phương đã thoả thuận giao đất với giá đó và đưa ra điều kiện 
để chúng tôi đầu tư. 



“Doanh nghiệp đã đi khiếu nại gần 4 năm, gửi văn bản đến các cơ quan liên 
quan, nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để, chính vì điều này khiến dự 
án không triển khai được và gây ra khó khăn, mệt mỏi với doanh nghiệp” – 
ông Hoàng bày tỏ. 

Luật chồng luật, doanh nghiệp “hứng đòn” 

Bên cạnh thủ tục về đất đai, quy định, trình tự, thủ tục của Luật Đất đai và 
các luật khác liên quan cũng chưa thống nhất với nhau, tạo ra nhiều “điểm 
nghẽn” trong thực tế. Điều này được nêu ra tại khảo sát của VCCI tiến hành 
vào năm 2019, theo đó có ít nhất có 25 điểm mâu thuẫn, chồng chéo giữa 
các luật liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh, trong đó có nhiều điểm 
liên quan đến Luật Đất đai. Tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo giữa các luật 
này tạo ra rủi ro pháp lý cho các cơ quan thực thi, đồng thời làm đình trệ 
nhiều dự án và tăng chi phí cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh 
nghiệp. 

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

Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, để thực hiện Luật Đất đai 
2013, thời gian qua Chính phủ đã ban hành đến 25 nghị định (trong đó có 
16 nghị định ban hành mới, 7 nghị định sửa đổi, bổ sung và 2 nghị định ban 
hành thay thế). Chưa kể, các bộ, ngành đã ban hành 59 thông tư, thông tư 
liên tịch, trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì ban hành 46 thông 
tư. 

Ngoài ra, nhiều vụ việc về đất đai vẫn tiềm ẩn các vấn đề về hiệu quả kinh 
tế, bất ổn xã hội, tác động lớn đến tình hình an ninh trật tự như nhiều dự án 
đầu tư chậm triển khai khiến nhiều khu đất bị bỏ hoang, gây lãng phí; hoạt 
động giải phóng mặt bằng chậm, các tranh chấp và khiếu kiện về đất đai vẫn 
còn lớn; các vụ việc tham nhũng, tiêu cực liên quan đến đất đai vẫn còn 
nhiều… ; tỷ lệ số vụ tố cáo, khiếu nại thuộc về lĩnh vực đất đai chiếm tỷ lệ 
lớn, chiếm đến hơn 70% trong tổng số vụ khiếu nại tố cáo. 

Nguồn: https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-phap-luat/khong-de-thu-tuc-dat-
dai-can-tro-buoc-tien-cua-doanh-nghiep-viet-351451.html 

 

7. Quy định mới về tuổi nghỉ hưu cao hơn đối với viên 
chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022, 
quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự 
nghiệp công lập. Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng gồm: 
Viên chức có học hàm Giáo sư, Phó giáo sư; viên chức giữ chức danh 



nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo là Tiến sĩ hoặc 
chuyên khoa II; giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần; 
viên chức có chuyên môn, kỹ thuật cao trong một số lĩnh vực sự 
nghiệp đặc thù theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

1. Nguyên tắc viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn 

Nghị định quy định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với viên chức cần đảm bảo các 
nguyên tắc sau: 

- Bảo đảm khách quan, công bằng, công khai và đúng quy định. 

- Việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức không quá 5 năm (60 tháng), 
tính từ thời điểm viên chức đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định 135/2020/NĐ-
CP quy định về tuổi nghỉ hưu. 

- Trong thời gian thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, viên chức chỉ làm nhiệm 
vụ chuyên môn, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và không được bảo 
lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo. 

- Trong thời gian thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nếu viên chức có 
nguyện vọng nghỉ làm việc hoặc đơn vị sự nghiệp không còn nhu cầu thì 
được giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật. 

2. Điều kiện trình tự, thủ tục xem xét, quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao 
hơn với viên chức 

2.1. Điều kiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với viên chức: 

- Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu; 

- Có đủ sức khỏe; 

- Không đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét 
xử hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền và có đơn đề nghị được kéo 
dài thời gian công tác. 

2.2. Trình tự, thủ tục xem xét, kéo dài thời gian công tác: 

- Hàng năm, đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ định hướng phát triển, tỉnh 
hình nhân lực của tổ chức và yêu cầu của vị trí việc làm, thông báo chủ 
trương, nhu cầu kéo dài thời gian công tác; 

- Viên chức đáp ứng các điều kiện quy định, có đơn đề nghị được kéo dài 
thời gian công tác, gửi cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý quyết định 
kéo dài trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 06 tháng; 

- Cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý xem xét, đánh giá các điều kiện 
của viên chức có nguyện vọng được kéo dài thời gian công tác và chủ 
trương, nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập để xem xét, quyết định việc 
kéo dài thời gian công tác, thời gian được kéo dài đối với từng trường hợp 
viên chức; 



- Quyết định kéo dài thời gian công tác của viên chức được gửi cho tổ chức, 
cá nhân có liên quan trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 03 tháng. 

3. Chế độ, chính sách đối với viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn 

- Được xác định là viên chức năm trong tổng số lượng người làm việc của 
đơn vị sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao. 

- Được hưởng chế độ lương theo hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ và 
chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật. 

Viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn được xác định là viên chức nằm trong 
tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp được cấp có thẩm quyền 
giao và được hưởng chế độ lương theo hạng chức danh nghề nghiệp hiện 
giữ cũng như chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2022. Các 
quy định  tại Điều 9 Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 
2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Giáo dục đại học; Điều 9 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 
5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt 
động khoa học và công nghệ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2022. 

Nguồn: https://sotp.langson.gov.vn/quy-dinh-moi-ve-tuoi-nghi-huu-cao-hon-
doi-voi-vien-chuc-lam-viec-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap 

 

8. Bộ Công an đề nghị các bộ ngành không yêu cầu 
công dân xuất trình sổ hộ khẩu 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) 
đề nghị các bộ ngành không yêu cầu công dân xuất trình sổ thường 
trú, tạm trú. 

Ngày 8/9, Cục C06 (Bộ Công an) cho biết đã có văn bản đề nghị các Bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc T.Ư chỉ đạo một số nội dung liên quan đến cắt giảm các loại giấy tờ 
khi người dân đến làm thủ tục hành chính.  

Theo đó, Cục C06 đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ vào thông tin trên thẻ 
Căn cước công dân gắn chíp điện tử, thông báo số định danh cá nhân, xác 
nhận thông tin về cư trú và nghiên cứu, sử dụng các phương thức ứng dụng 
dữ liệu dân cư và căn cước công dân để xác định nơi cư trú của công dân 
trong giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. 

Tập trung rà soát, điều chỉnh sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến sổ 
hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về 
cư trú để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, thống nhất với quy định của Luật 
Cư trú 2020, không yêu cầu công dân xuất trình sổ thường trú, tạm trú. 



Ngoài ra, Cục C06 đề nghị các đơn vị chức năng đảm bảo về hạ tầng, an 
ninh, an toàn thông tin hệ thống để triển khai kết nối, chia sẻ, khai thác dữ 
liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm sử dụng thông tin về cư trú 
của công dân thay cho yêu cầu công dân phải xuất trình giấy tờ chứng minh 
về cư trú trong giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự và công 
tác chuyên môn. 

Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú có giá trị đến hết ngày 31/12/2022. Ảnh: Bộ Công an 

Cách thức thay thế sổ hộ khẩu giấy  

Để thuận tiện cho người dân trong việc không cần xuất trình sổ hộ khẩu, Cục 
C06 đưa ra các phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình 
sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. 

Trong đó gồm: Sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử là giấy tờ 
pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú; Sử dụng thiết bị 
đọc mã QRCode trên thẻ căn cước công dân có gắn chíp; Sử dụng thiết bị 
đọc chíp trên thẻ căn cước công dân. 

Người dân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, giao 
dịch dân sự; sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên các thiết bị 
điện tử để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự; sử 
dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú. Ngoài ra, công dân có thể sử dụng 



thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư. 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/de-nghi-cac-bo-nganh-khong-yeu-cau-cong-
dan-xuat-trinh-so-ho-khau-2057878.html 

 

9. Còn buông lỏng quản lý karaoke đến bao giờ? 
Không khí tang thương bao trùm xung quanh khu vực xảy ra cháy và 
rất nhiều tiếng cảm thán tiếc thương vì những sai sót trong đảm bảo 
phòng cháy chữa cháy. Hai chữ trách nhiệm một lần nữa được nhắc 
đến, nhưng liệu có quá muộn khi hậu quả để lại là quá lớn? 

 

Cơ sở kinh doanh karaoke An Phú đã được nghiêm thu phòng cháy chữa 
cháy và có 2 lối thoát hiểm theo quy định 

Ghi nhận từ hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú trong sáng ngày 7/9, 
tiếng còi xe cấp cứu dồn dập, tiếng lực lượng cứu hộ gọi nhau trong lúc làm 
nhiệm vụ và cả những tiếng khóc nấc của người thân các nạn nhân không 
may qua đời. 

Đến đêm qua, vẫn còn nhiều người túc trực tại các bệnh viện trên địa bàn 
tỉnh Bình Dương để chờ ngóng thông tin của người thân. Ai cũng căng thẳng 
lo âu mỗi khi được gọi tên vào nhận dạng các thi thể. 



Hòa trong dòng người đứng ngồi không yên ở bệnh viện, bà Nguyễn Biền 
(70 tuổi) có 2 người cháu bị ảnh hưởng từ vụ cháy quán karaoke An Phú 
bày tỏ: 

"Mình giờ có biết con cháu của mình đang nằm ở đâu đâu. Cứ chia ra chờ ở 
đây một ít, chờ bệnh viện 512 một ít chứ giờ có biết ai với ai ở đâu đâu. Họ 
chờ ở đây là chờ đem xác về, rồi chờ lúc nào họ thông báo để nhận xác". 

Gần 24 tiếng liên tục túc trực tại hiện trường vụ cháy cũng như các bệnh 
viện, 2 lần được nhận viên y tế gọi tên rồi phải quay trở ra vì thông tin nhận 
dạng không trùng khớp, ông Nhật (người nhà nạn nhân đã được đổi tên) 
vẫn hi vọng vào may mắn, nhưng đến lần thứ 3 được mời nhận dạng, ông 
Nhật gần như gục ngã: 

"12h đêm qua tới giờ là cứ chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia. Từ lúc 12h qua đó 
thì chỗ mấy đứa nhảy xuống để thoát khỏi đó đang nằm cấp cứu chỗ nọ chỗ 
kia, rồi nghe bảo một người đàn ông đang cấp cứu chỗ nọ chỗ kia nhưng 
đến thì đâu phải. Lúc này thì đúng là hết hy vọng rồi". 

Tại cuộc họp báo thông tin chính thức về vụ cháy sáng 8/9, cơ quan chức 
năng tỉnh Bình Dương xác nhận có 32 trường hợp tử vong trong đó có 17 
nạn nhân là nam và 15 nạn nhân nữ. 

Nhà chức trách đã hoàn thành nhận dạng được 17 người và bàn giao thi thể 
cho gia đình làm hậu sự, số còn lại bị cháy nặng cần phải giám định ADN 
để đưa ra kết luận cuối cùng. 

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương trong ngày 8/9 sẽ tiến hành khám 
nghiệm hiện trường, làm việc với chủ cơ sở kinh doanh và những người liên 
quan để làm rõ nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn cũng như sớm khởi tố vụ 
án. 

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên – giám đốc công an tỉnh Bình Dương cho rằng 
nhiều khả năng đã có sự cố về điện, từ đó gây cháy. Cơ sở kinh doanh 
karaoke này đã được nghiêm thu phòng cháy chữa cháy và có 2 lối thoát 
hiểm theo quy định. Bên cạnh đó lực lượng chuyên ngành đã tiếp cận hiện 
trường vụ cháy chỉ 5 phút sau khi nhận được tin báo. 

Lý giải nguyên nhân vì sao phạm vi vụ cháy khá nhỏ (chỉ khoảng 400m2 
trong tổng số 1500m2 diện tích tổng sàn kinh doanh dịch vụ) nhưng lại gây 
thiệt hại lớn về người, đại tá Trịnh Ngọc Quyên cho biết: "Đã có 1 số người 
không chấp hành, cố tình ở lại phòng hát khi ngọn lửa bùng cháy gây nhiệt 
lớn thì lại chạy vào phòng vệ sinh chốt cửa lại. 

Điều này cho thấy ý thức của người đi hát karaoke, nếu như chấp hành tốt 
thì tự họ có thể cứu được mình trong trường hợp đó". 

Ông Mai Hùng Dũng – Phó chủ tịch trường trực UBND tỉnh Bình Dương 
khẳng định đây là một vụ hỏa hoạn rất nghiêm trọng dù chỉ xảy ra trong 



phạm vi nhỏ. Việc tiếp cận chữa cháy và cứu hộ cứu nạn rất phức tạp do 
cấu trúc có phần kiên cố của quán karaoke. 

 

Việc tiếp cận chữa cháy và cứu hộ cứu nạn rất phức tạp do cấu trúc có 
phần kiên cố của quán karaoke 

Lực lượng chuyên môn phải huy động toàn bộ nhân lực, thiết bị cũng như 
xin chi viện từ TPHCM để giải quyết triệt để vụ cháy. Về các công tác tiếp 
theo, Ông Dũng cho biết thêm: "Thứ nhất là thăm hỏi động viên chu đáo nhất 
đối với gia đình người bị nạn, xác định nhanh chính xác danh tính người bị 
nạn, tập trung xác định nguyên nhân, anh em phải bảo vệ hiện trường 
nghiêm ngặt để điều tra. Phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng chính 
phủ về công tác pccc vừa ban hành". 

Từ vụ cháy hôm qua và một số vụ cháy trước đó, thượng tá Trần Văn Đồng 
– giảng viên chính Đại học Phòng cháy chữa cháy Bộ Công An cho rằng 
chính sự lơ là, phớt lờ chấp hành các quy định pccc của các chủ doanh 
nghiệp kinh doanh karaoke đã dẫn đến những sự vụ đau lòng như trên: 

"Sự cố này nhiều khả năng trong quá trình hoạt động thì chủ đầu tư buông 
lỏng quản lý là chủ yếu. Vì lợi nhuận và khách hàng nên nhiều chủ đầu tư 
cũng như các quán karaoke đã buông lỏng, tăng tần suất, thời gian hoạt 
động của các công trình này lên. Nhiều khi bỏ qua các nguyên tắc an toàn 
để đạt được mục đích kinh doanh nên đã dẫn đến sự cố". 



Còn theo luật sư Nguyễn Văn Hậu – phó chủ nhiệm đoàn luật sư TPHCM 
thì dù các quy định pháp luật đã ban hành đầy đủ song vẫn chưa đủ để răn 
đe đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan: 

"Chúng ta cần thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các cơ sở 
không đảm bảo PCCC. Chính những cơ quan thẩm quyền không làm hết 
trách nhiệm cộng thêm việc doanh nghiệp có quy trình pccc không được 
thực hiện tốt từ ban đầu đã dẫn đến những vụ việc như vậy". 

 

Karaoke còn là một hoạt động giải trí nhạy cảm vì tính chất mạo hiểm của nó 

Karaoke - Một thú vui mạo hiểm 

Dịch vụ Karaoke ở Việt Nam từ trước đến nay được xếp vào loại hình kinh 
doanh có điều kiện, bởi tính chất nhạy cảm về đạo đức của nó. Bởi vậy, các 
điều kiện đặc biệt để được cấp phép kinh doanh karaoke cũng chỉ nhằm 
điều chỉnh khía cạnh đạo đức. 

Như phải cách xa cơ sở giáo dục, tôn giáo... trên 200 mét, cửa kính trong 
để giám sát các hoạt động mờ ám bên trong. 

Nhưng, karaoke không chỉ nhạy cảm về đạo đức, khi mà số lượng người 
chết vì hát karaoke, do hoả hoạn, do xô xát... không thua kém bất cứ hoạt 
động thể thao, giải trí mạo hiểm nào, vượt trội số người chết ở các loại hình 
giải trí mạo hiểm phổ biến như chơi dù lượn, trượt thác, đua xe...   



Karaoke, vì thế, còn là một hoạt động giải trí nhạy cảm vì tính chất mạo hiểm 
của nó. 

Các yếu tố mạo hiểm của việc giải trí bằng hình thức karaoke có thể đến từ 
môi trường hoạt động. Không gian hẹp, kín, vật liệu dễ cháy. Nhưng nghiêm 
trọng hơn, sự mạo hiểm còn đến từ yếu tố con người. 

Chúng ta sẽ không đến quán karaoke một mình trong trạng thái bình thường. 
Trong các phòng hát luôn là những đám đông phấn khích và khó kiểm soát 
hành vi. Nhưng các điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke không tính đến 
các khía cạnh mạo hiểm này. 

 

Nếu dịch vụ karaoke được xác định là một dịch vụ giải trí mạo hiểm thì các 
điều kiện kinh doanh nó cần phải tính đến các yếu tố phòng ngừa rủi ro 

Điều kiện phòng cháy chữa cháy ở các cơ sở kinh doanh Karaoke lại càng 
không tính đến các yếu tố mạo hiểm vừa nêu, và chỉ yêu cầu như mọi cơ sở 
hạ tầng dân dụng khác. 

Một bãi tắm, một trường đua xe, một khu thể thao mạo hiểm đều cần biên 
chế nhân viên cứu hộ có chứng chỉ hành nghề. Các cơ sở kinh doanh 
Karaoke thì không. 

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke hiện nay có thể được cấp phép hoạt 
động ở bất cứ đâu, dù trong khu dân cư, trong ngõ xóm chật hẹp, những nơi 
mà khi thảm hoạ xảy ra thì lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp không dễ dàng 
tiếp cận. 



Khi những vụ hoả hoạn xảy ra ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, nhân 
viên phục vụ không những không thể trực tiếp cứu hộ, mà cũng là nạn nhân, 
còn khi lực lượng cứu hộ xuất hiện, họ cũng không thể dễ dàng tiếp cận vì 
phải tìm hiểu từ đầu những điều kiện mặt bằng, kết cấu, kiến trúc của hiện 
trường. Thực tế, nhân viên cứu hộ cũng đã trở thành nạn nhân do bất ngờ 
với hiện trường. 

Xác định đúng tính chất của một hoạt động sẽ khiến chúng ta có những quy 
định phù hợp để điều chỉnh các điều kiện cho phù hợp với hoạt động đó. 
Nếu dịch vụ karaoke được xác định là một dịch vụ giải trí mạo hiểm thì các 
điều kiện kinh doanh nó cần phải tính đến các yếu tố phòng ngừa rủi ro. 

Karaoke là hoạt động giải trí có mức độ mất an toàn cao nên nó tuyệt đối 
không được cấp phép hoạt động trong khu dân cư, nơi mà phương tiện cứu 
hoả cỡ lớn không thể tiếp cận; không được cấp phép hoạt động khi mặt 
bằng quá nhỏ không đủ điều kiện để nạn nhân thoát ra nhanh chóng; không 
được hoạt động nếu không có nhân viên an ninh và cứu hộ có chứng chỉ 
hành nghề. 

Những vụ chết người liên tục xảy ra ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, 
với cách thức lặp đi lặp lại, rõ ràng là một động lực để đánh giá lại về hoạt 
động kinh doanh dịch vụ này. Từ đó, có những quy định phù hợp hơn. 

Nguồn: https://vovgiaothong.vn/newsaudio/con-buong-long-quan-ly-
karaoke-den-bao-gio-d28790.html 

 

10. Hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có giảm 
trừ mức đóng 
Người dân khi muốn gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình có 
giảm trừ mức đóng chỉ cần thực hiện các thao tác đơn giản thông qua 
Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam và Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Ngày 9-9, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết người dân khi muốn 
gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có giảm trừ mức đóng chỉ cần thực hiện các 
thao tác đơn giản thông qua Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam và Cổng 
dịch vụ công quốc gia. 

Việc này góp phần tiết kiệm thời gian giao dịch, chi phí đi lại cho người tham 
gia, cụ thể như sau: 

1. Thực hiện trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam 

Bước 1: Để thực hiện gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức 
đóng, thực hiện mở một trình duyệt bất kỳ và truy cập theo đường dẫn 
sau: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. 



Bước 2: Trên màn hình đăng nhập, người dùng nhập các thông tin yêu cầu 
đăng nhập, sau đó chọn: “Đăng nhập”. 

 

Màn hình đăng nhập hệ thống. 

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, màn hình hiển thị như sau: 

 

Màn hình hiển thị sau khi đăng nhập thành công. 



Tiếp theo, chọn mục “ĐÓNG BHXH ĐIỆN TỬ”, Sau đó chọn: “Gia hạn thẻ 
BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ”, màn hình hiển thị để nhập thông tin 
gia hạn thẻ BHYT như sau: 

 
Màn hình nhập thông tin gia hạn thẻ BHYT 

Bước 4: Nhập thông tin thành viên hộ gia đình và thông tin gia hạn thẻ 

- Nhập thông tin chủ hộ: Yêu cầu nhập số định danh, họ và tên, ngày tháng 
năm sinh và giới tính. 

 
Màn hình số định danh của thành viên hộ gia đình 

Nhập thông tin thẻ BHYT: Chọn số tháng cần gia hạn thẻ BHYT. 

 
Màn hình chọn số tháng cần gia hạn. 



Bước 5: Xác thực thông tin 

Thực hiện nhập đầy đủ thông tin yêu cầu, chọn “Xác nhận” để xác thực 
thông tin: 

 
Màn hình xác thực thông tin 

Trường hợp xác thực thông tin các thành viên trong cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư không cùng đăng ký thường trú hoặc không cùng đăng ký tạm trú. 

+ Nếu thông tin về chủ hộ không tồn tại, khi xác thực hệ thống sẽ thông báo: 

 
Màn hình xác thực thông tin 

Nếu các thành viên không cùng địa chỉ thường trú hoặc không cùng địa chỉ 
tạm trú trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khi xác thực hệ thống sẽ 
thông báo. 

Trường hợp xác thực thông tin các thành viên trong cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú: 

Nếu các thông tin: thông tin chủ hộ; thông tin các thành viên; các thành viên 
tham gia thuộc đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình; thông tin về thẻ 
BHYT của các thành viên; các thành viên đề nghị gia hạn thẻ BHYT tham 
gia ở cùng một cơ quan BHXH được xác thực là đúng, màn hình hiển thị 
thông tin như sau: 



+ Thông tin tham gia BHYT của từng thành viên: số định danh, họ tên, số 
tháng gia hạn, hạn thẻ BHYT hiện tại. 

+ Số tiền phải đóng để gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình. 

Bước 6. Chọn ngân hàng thụ hưởng của cơ quan BHXH 

Sau khi xác thực thông tin thành công, chọn: “ngân hàng thụ hưởng của 
cơ quan BHXH”, sau đó chọn: “Thanh toán” để chuyển sang bước 7. 

Bước 7. Thanh toán 

Sau khi chọn “Thanh toán” tại bước 6, màn hình hiển thị danh sách Ngân 
hàng và Trung gian thanh toán. Người dùng có thể một trong hai hình thức 
thanh toán. 

Nếu thông tin thanh toán được xác thực là đúng, hệ thống thanh toán sẽ 
thông báo "Thành công". 

Sau khi thanh toán thành công, người dùng có thể thực hiện in biên lai bằng 
cách chọn “In biên lai”. 

2. Thực hiện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 

Bước 1: Để thực hiện Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức 
đóng, thực hiện mở một trình duyệt bất kỳ và truy cập theo đường dẫn 
sau: https://dichvucong.gov.vn 

Bước 2: Trên màn hình đăng nhập, người dùng nhập các thông tin yêu cầu 
đăng nhập, sau đó chọn “Đăng nhập”. 

Bước 4 đến bước 7 thực hiện như hướng dẫn thao tác trên Cổng dịch 
vụ công BHXH Việt Nam. 

Theo quy định hiện hành, mức đóng BHYT của các thành viên trong hộ gia 
đình được tính theo mức lương cơ sở tại thời điểm đóng như sau: Mức đóng 
của người thứ nhất được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở (hiện tương ứng 
với số tiền đóng là 67.050 đồng/tháng); mức đóng của người thứ 2, thứ 3, 
thứ 4 lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất, từ người 
thứ 5 trở đi bằng 40% mức đóng người thứ nhất (hiện tương ứng với số tiền 
đóng lần lượt là: 46.935 đồng/tháng, 40.230 đồng/tháng, 33.525 đồng/tháng, 
26.820 đồng/tháng). 

Như vậy, hộ gia đình có càng nhiều thành viên tham gia BHYT mức giảm trừ 
sẽ càng nhiều. "Chính sách hỗ trợ giảm trừ này thực sự có ý nghĩa, đem lại lợi 
ích cho người tham gia, nhất là với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn 
nhằm tạo điều kiện cho mọi người dân đều được hưởng lợi ích từ chính sách 
BHYT nhân văn của đảng và nhà nước"- BHXH Việt Nam thông tin. 

Nguồn: https://plo.vn/huong-dan-gia-han-the-bhyt-ho-gia-dinh-co-giam-tru-
muc-dong-post697848.html 



11. Những gì cấp dưới thực hiện tốt hơn thì để cấp 
dưới thực hiện, tránh ôm đồm 
 Thành phố Hà Nội thực hiện phân cấp, ủy quyền dựa trên nguyên tắc 
tất cả những gì mà cấp quận, huyện có thể thực hiện tốt hơn, hiệu quả 
hơn thì sẽ phân cấp cho cấp dưới thực hiện, tránh ôm đồm, gây chậm 
trễ, hướng đến giải quyết nhanh chóng tất cả việc phân cấp, ủy quyền. 

 

Chiều 9/9, UBND thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình 
kinh tế - xã hội tháng 8/2022. 

Liên quan đến dự thảo Nghị quyết về Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy 
quyền trên địa bàn thành phố, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội 
Lê Văn Quân cho biết, trong 16 năm qua, HĐND thành phố Hà Nội đã ban 
hành 2 nghị quyết và UBND thành phố ban hành 8 quyết định về phân cấp 
quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội. 

“Thành phố thực hiện phân cấp, ủy quyền dựa trên nguyên tắc tất cả những gì 
mà cấp quận, huyện có thể thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn thì sẽ phân cấp 
cho cấp dưới thực hiện, tránh ôm đồm, gây chậm trễ, hướng đến giải quyết 
nhanh chóng tất cả việc phân cấp, ủy quyền”, ông Lê Văn Quân cho biết. 

Về nội dung trọng tâm của Đề án, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà 
Nội cho biết, việc xác định các nội dung trọng tâm về phân cấp, ủy quyền và 
nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới dựa trên các yếu tố: Tăng tính chủ 
động cho các quận, huyện, thị xã có nguồn lực tốt, có năng lực tổ chức triển 
khai; tăng cường ủy quyền triệt để cho cấp huyện để phát huy tính tự chủ 
trong triển khai nhiệm vụ.  



Đồng thời, rà soát, bóc tách các nhiệm vụ quản lý nhà nước, thủ tục hành 
chính để đề xuất phân cấp, ủy quyền một cách triệt để. 

“Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính của toàn thành phố là 1.884 thủ tục 
hành chính; cấp thành phố là 1.534 thủ tục, cấp huyện là 244 thủ tục, cấp 
xã là 106 thủ tục.  

Qua rà soát, tổng hợp, đề xuất dự kiến sẽ phân cấp, ủy quyền đối với 634 
thủ tục hành chính, đạt 35,5% thủ tục hành chính cấp thành phố và cấp 
huyện; 41,65% thủ tục hành chính cấp thành phố.  

Thành phố đang chỉ đạo Văn phòng UBND thành phố, các sở, ngành tiếp 
tục rà soát để đảm bảo việc phân cấp, ủy quyền theo đúng quy định, khả 
thi”, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thông tin. 

UBND thành phố đã trình HĐND thành phố ban hành nghị quyết thay thế (ban 
hành ngày 3-8-2016) với việc bổ sung phân cấp đối với 9 nhiệm vụ so với quy 
định phân cấp hiện hành liên quan đến: Quản lý tượng đài, tranh hoành tráng; 
cấp điện chiếu sáng ngõ, ngách cho các quận; lĩnh vực di tích; chợ; nước sạch 
ở vùng sâu, vùng xa; xử lý nước thải tại các khu dân cư không kết nối được 
với hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của thành phố; bến xe, bãi đỗ 
xe; đèn tín hiệu giao thông; trường trung học phổ thông. 

Thành phố tiếp tục xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, quy trình tổ 
chức triển khai thực hiện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với 
việc thực hiện phân cấp theo ngành, lĩnh vực tại các sở, ban, ngành, UBND 
các quận, huyện, thị xã để kịp thời nắm bắt các vướng mắc, khó khăn và xử 
lý các vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Đồng thời, thành phố tiếp tục rà soát về tổ chức, bộ máy, biên chế; rà soát 
về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ 
phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách của thành phố; 
rà soát về thủ tục hành chính để bảo đảm nguồn lực thực hiện phân cấp, 
giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. 

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, tại kỳ họp HĐND 
thành phố ngày 12/9/2022, UBND thành phố sẽ trình HĐND thành phố ban 
hành thông qua 2 nghị quyết. Đó là Nghị quyết (cá biệt) thông qua Đề án 
phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố; Nghị quyết 
(quy phạm pháp luật) thay thế Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của HĐND 
thành phố về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - 
xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Nguồn: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/nhung-gi-cap-duoi-thuc-
hien-tot-hon-thi-de-cap-duoi-thuc-hien-tranh-om-dom-
119220909194834259.htm 



12. Quảng Bình chính thức áp dụng Kho quản lý dữ liệu 
điện tử thủ tục hành chính 
Khi thực hiện thủ tục hành chính, với những dữ liệu đã được lưu trữ 
trên kho, người dân và doanh nghiệp tại Quảng Bình sẽ không phải 
cung cấp lại. 

 

Đề án “Xây dựng phân hệ chức năng Kho quản lý dữ liệu điện tử trên Cổng 
dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh” đã được UBND tỉnh 
Quảng Bình phê duyệt tháng 07/2021, Sở TT&TT phối hợp Văn phòng 
UBND tỉnh hoàn thành việc xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử thủ tục 
hành chính. 

Đây là nơi quản lý, lưu trữ tập trung các hồ sơ và kết quả trong tiếp nhận, 
giải quyết thủ tục hành chính; người dân không phải cung cấp lại thông tin, 
giấy tờ khi thực hiện thực hiện thủ tục nếu như thông tin đó được lưu trữ 
sẵn trong kho dữ liệu. 

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Bình đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, 
Trung tâm Hành chính công tỉnh, UBND cấp huyện và xã chỉ đạo Bộ phận 
một cửa và cán bộ, công chức chính thức áp dụng Kho quản lý dữ liệu điện 
tử thủ tục hành chính và triển khai quy trình số hóa các loại hồ sơ, giấy tờ, 
kết quả giải quyết đối với 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 
quyết (đối với các hồ sơ mới tiếp nhận). 

Cụ thể, số hóa các loại hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết theo quy định tại Đề 
án, sau đó lưu trữ trên Kho quản lý dữ liệu điện tử của Cơ quan giải quyết. 

Cùng với đó, thực hiện chuyển trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ thục hành 
chính lên Kho quản lý dữ liệu điện tử của công dân, doanh nghiệp trên Cổng 
dịch vụ công tỉnh, bao gồm: Kết quả giải quyết thủ tục hành chính; các loại 
hồ sơ, giấy tờ, văn bản thẩm định mà pháp luật quy định phải trả kèm kết 
quả giải quyết cho công dân, doanh nghiệp. 



Việc Quảng Bình chính thức áp dụng Kho quản lý dữ liệu điện tử của công 
dân, doanh nghiệp và triển khai số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính cho 
thấy quyết tâm của địa phương này trong việc tổ chức cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến chất lượng, hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. 

Nguồn: https://thuonghieucongluan.com.vn/quang-binh-chinh-thuc-ap-
dung-kho-quan-ly-du-lieu-dien-tu-thu-tuc-hanh-chinh-a178906.html 

 

13. Hội nghị quán triệt chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
về nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu 
quả quản trị và hành chính công 
Chiều ngày 08/9, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt chỉ 
đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính 
(PARINDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI). Đồng 
chí Đoàn Văn Minh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban 
Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh, 
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

Tại điểm cầu các huyện, thành phố có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp 
huyện, đại liện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; các phòng ban và 
UBND cấp xã. 

 

Quang cảnh đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh 



 Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ đã quán triệt các văn bản chỉ đạo 
của Tỉnh ủy, UBND tỉnh như: (1) Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 16/5/2022 
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao 
năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030; (2) Kết luận của Tỉnh ủy tại Hội nghị đánh 
giá kết quả CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh 
tranh, tăng cường thu hút đầu tư và công bố xếp hạng chỉ số đánh giá năng 
lực cạnh tranh đối với các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố năm 
2021; (3) Kế hoạch của UBND tỉnh về khắc phục các tồn tại, hạn chế trong 
công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2021; (3) Chỉ 
đạo của UBND tỉnh về thực hiện giải pháp cải thiện các chỉ số về môi trường 
kinh doanh; (4) Chỉ đạo của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh về đẩy mạnh thực hiện 
các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số CCHC; (5) Các văn vản Chỉ đạo của 
UBND tỉnh về triển khai thực hiện các nhiệm vụ nâng cao Chỉ số PCI, PAPI, 
SIPAS, PAR INDEX của tỉnh năm 2021 và chỉ số DDCI đối với các sở, ban, 
ngành và địa phương năm 2021. 

Đại diện lãnh đạo các sở ngành và UBND các huyện, thành phố đã trao đổi, 
thảo luận, kiến nghị liên quan đến khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển 
khai thực hiện công tác CCHC và cải cách TTHC tại đơn vị, địa phương; 
đồng thời đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn 
vị liên quan đã trao đổi, giải đáp các vướng mắc, bất cập của các sở ngành, 
địa phương tại Hội nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị lãnh 
đạo các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo các bộ phận liên quan tham mưu 
khắc phục các tồn tại, hạn chế trong năm 2021 đã chỉ ra; đồng thời tổ chức 
thực hiện tốt các nhiệm đề ra tại kế hoạch CCHC năm 2022 của đơn vị. 

Thường xuyên cập nhật, niêm yết kịp thời, đầy đủ TTHC tại Trung tâm phục 
vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa các cấp và trên Trang thông tin 
điện tử của đơn vị. Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC thuộc 
phạm vi, lĩnh vực quản lý; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để rút 
ngắn thời gian giải quyết TTHC; nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và 
trước hạn; đẩy mạnh tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Trung 
ương, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ CCHC đến cán 
bộ, CCVC biết, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tham mưu, tổ chức 
thực hiện; nghiên cứu các sáng kiến hoặc giải pháp, cách làm mới có khả 
năng áp dụng, đem lại hiệu quả trong công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị để 
phục vụ chọn lọc gửi Bộ Nôi vụ đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC của tỉnh 
cuối năm,.../. 

Nguồn: https://www.kontum.gov.vn/pages/detail/42286/Hoi-nghi-quan-triet-
chi-dao-cua-Tinh-uy-UBND-tinh-ve-nang-cao-Chi-so-Cai-cach-hanh-chinh-
Chi-so-Hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong.html 



14. Bớt trung gian, tăng phân cấp, ủy quyền 
Dự thảo Nghị quyết phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh 
tế-xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội đang được lấy ý kiến và hoàn 
thiện. Nghị quyết dự kiến được xem xét tại kỳ họp thứ chín, Hội đồng 
nhân dân thành phố khóa 16 và nếu được thông qua sẽ tháo gỡ nhiều 
“điểm nghẽn”, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của thành phố. 

 

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. (Ảnh THỦY TIÊN) 

Dự thảo Nghị quyết quy định rõ việc phân cấp quản lý nhà nước giữa chính 
quyền thành phố và chính quyền cấp huyện. Theo đó, nếu thấy cần thiết và 
được chính quyền thành phố cho phép, căn cứ nội dung được chính quyền 
thành phố phân cấp quản lý, chính quyền cấp huyện có thể tiếp tục phân 
cấp cho cấp xã thực hiện quản lý từng lĩnh vực và nội dung công việc trên 
địa bàn, bảo đảm phù hợp với điều kiện, khả năng cụ thể của mỗi địa 
phương. 

Tự chủ hơn, hiệu quả hơn 

Dự thảo đưa ra năm lĩnh vực với 16 nội dung, gồm: Quản lý đường bộ; chiếu 
sáng công cộng; công viên, vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ; thoát nước đô thị 
và xử lý nước thải; vệ sinh môi trường; bến xe ô-tô, bãi đỗ xe, trạm dừng 
nghỉ, điểm đón trả khách, vận tải hành khách tuyến cố định và vận tải hành 
khách công cộng; cấp nước sạch; thủy lợi; đê điều; quản lý rừng; thông tin 
truyền thông; giáo dục-đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; văn hóa-thể thao, du 



lịch; y tế; các hoạt động xây dựng, quản lý sử dụng nghĩa trang và cơ sở 
hỏa táng; quản lý chợ. 

Ngay sau khi được đưa ra lấy ý kiến, hầu hết những đóng góp đều cho rằng 
việc tăng cường phân cấp, ủy quyền là hết sức cần thiết, vừa tăng tính tự 
chủ cho các cấp, vừa nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ. Tuy nhiên, 
một số ý kiến đề nghị, các công việc giao cấp huyện quản lý phải thống nhất 
với cơ quan quản lý chuyên ngành để tránh tự phát. Thí dụ như việc quản 
lý bến, bãi đỗ xe là vấn đề đang chịu áp lực nên cần quy định chi tiết hơn 
với đối tượng do cấp huyện quản lý. Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân thành phố Lê Văn Hoạt cho rằng, trong toàn bộ nội dung phân cấp quản 
lý về văn hóa-thể thao-du lịch, thành phố còn chưa mạnh dạn phân cấp về 
cho các quận, huyện và đề nghị đẩy mạnh phân cấp cho các quận, huyện 
hơn để cấp thành phố tập trung vào nghiên cứu xây dựng kế hoạch, cơ chế, 
chính sách, quản lý nhà nước ở tầm vĩ mô đối với toàn ngành, toàn lĩnh vực 
và tập trung quản lý tốt một số cơ sở, doanh nghiệp lớn, quan trọng. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban 
Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, 
ủy quyền trên địa bàn thành phố cho biết, nguyên tắc phân cấp, ủy quyền 
cần phải làm từng bước, có thể thí điểm đối với một số lĩnh vực, địa bàn phù 
hợp, vừa bảo đảm tính ổn định, vừa tính đến yếu tố đổi mới, rõ trách nhiệm 
gắn với công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện và nâng cao trách 
nhiệm người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ. Việc xây dựng quy định theo 
tinh thần phân cấp, ủy quyền triệt để cần phải được thực hiện quyết liệt theo 
phương châm “từ trên xuống” trên cơ sở đề xuất “từ dưới lên”. “Cần tính 
toán kỹ các tác động đến người dân, trong đó những việc có lợi cho người 
dân thì cần ưu tiên làm trước, đặc biệt là những vấn đề dân sinh thiết thực”, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nói. 

Tăng trách nhiệm người đứng đầu 

Bám sát chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch 
và Đầu tư Đỗ Anh Tuấn cho biết, qua rà soát 15 sở, ngành đang thực hiện 
1.154 nhiệm vụ, tính trung bình mỗi sở, ngành đảm nhiệm 76 nhiệm vụ. 
Ngay trong năm 2022, thành phố phấn đấu phân cấp, ủy quyền ít nhất 20% 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố, 
các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện. Bên cạnh đó, hiện nay các 
đơn vị đề xuất bổ sung phân cấp thủ tục hành chính về cho cấp sở 48 nhiệm 
vụ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thành phố. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà cho rằng, việc 
thực hiện phân cấp, ủy quyền quản lý hành chính giữa Ủy ban nhân dân 
quận và Ủy ban nhân dân phường sẽ không để xảy ra tình trạng nhiều tầng 
nấc, kéo dài thời gian giải quyết gây mất thời gian, công sức của người dân; 



đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của chính 
quyền các cấp. 

Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà thông tin, Sở sẽ chỉ đạo tăng cường rà soát, 
bóc tách, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý. Cùng với 
đó, tiếp tục rà soát các thủ tục còn lại để đề xuất phương án phân cấp, ủy 
quyền tổng thể về thủ tục hành chính, ưu tiên bảo đảm các nguồn lực đẩy 
nhanh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, phấn đấu năm 2022 
đạt 100% các thủ tục đủ điều kiện đạt mức độ 4, nâng cao chất lượng công 
vụ, công chức và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, nhất là tăng cường trách nhiệm, kỷ 
luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ và trách nhiệm của người 
đứng đầu. 

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mới đây bàn về nội dung 
này, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, phân cấp, ủy quyền là nội 
dung rất hệ trọng, tác động trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của 
bộ máy chính quyền các cấp; là giải pháp quan trọng để cải cách thủ tục 
hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh. Đây cũng là giải pháp căn cơ để xử lý nhiều bất cập, hạn chế bấy lâu 
nay của thành phố, trong đó có cả việc chậm triển khai các dự án, công trình; 
chậm giải ngân vốn đầu tư công… Do đó, thành phố sẽ đẩy mạnh phân cấp, 
ủy quyền và khi đã phân cấp cho đơn vị cấp dưới thực hiện một nhiệm vụ 
nào đó, thì về nguyên tắc, cấp thành phố sẽ không được can thiệp hoặc 
tham gia vào quy trình xử lý công việc của đơn vị cấp dưới. Thành phố chỉ 
tập trung ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá, hướng dẫn 
thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát để phân cấp, ủy quyền bảo đảm hiệu 
quả. 

Nguồn: https://nhandan.vn/bot-trung-gian-tang-phan-cap-uy-quyen-
post714361.html 

 

 

 
 


