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1. Cắt giảm tối đa thủ tục đăng ký thuốc 
Bộ Y tế vừa ký ban hành Thông tư 08/2022/TT-BYT quy định về việc 
đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc thay thế Thông tư số 
32/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018. 

Thông tư này đã đơn giản hoá thủ tục hành chính hơn nhiều so với thông tư 
trước đó, để đảm bảo 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. Điểm 
mới của 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. 

 

Tình trạng thiếu thuốc ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh và quyền 
lợi của người bệnh. 

Thông tư cũng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp như: bỏ mẫu thư 
uỷ quyền, chỉ quy định nội dung phải có trong thư uỷ quyền để có cơ sở xem 
xét; 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 vaccine và Sinh phẩm y tế… nhằm 
giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi giấy tờ, rút ngắn thời gian xem xét… 

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

Nguồn: https://cand.com.vn/y-te/cat-giam-toi-da-thu-tuc-dang-ky-thuoc-
i667108/ 



2. Điểm mới về đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu  
Tại Thông tư mới hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký 
lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc,... đã được đơn giản hóa. 

 

Arnh minh hoạ. 

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: 

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. 

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. 

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. 

Tại cuộc họp thẩm định đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Dược, các đại biểu đề xuất gia hạn tự động giấy đăng ký lưu hành 
thuốc sẽ tạo thuận lợi cho cả doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước. 

Hiện nay, cùng với tình hình dịch bệnh COVID-19, qua thống kê sơ bộ cho 
thấy tổng số giấy đăng ký lưu hành hết hiệu lực từ 20/11/2021 đến 
31/12/2022 là 12.896 số đăng ký. Theo kinh nghiệm quốc tế cho thấy một 
số nước đã áp dụng gia hạn tự động, các doanh nghiệp chỉ cần nộp đơn đề 
nghị gia hạn giấy đăng ký lưu hành. 

Theo đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam, để giải quyết hồ sơ 
đăng ký gia hạn còn tồn đọng một lượng lớn như hiện nay, việc gia hạn tự 
động đăng ký là phù hợp để giảm thủ tục hành chính và phù hợp thông lệ 
quốc tế. 

Bày tỏ đồng tình, đại diện Bộ Kế hoạch đầu tư cho rằng hình thức gia hạn 
tự động sẽ tạo thuận lợi cho cả doanh nghiệp và cả công tác quản lý nhà 
nước. Tuy nhiên, cần kiểm soát chặt chẽ công tác hậu kiểm và giám sát chất 
lượng thuốc (lấy mẫu, xét nghiệm…). Kéo theo đó, nếu phát sinh phí duy trì 
giám sát chất lượng thuốc thì cơ quan chủ trì soạn thảo cần nghiên cứu, 
xem xét. 

Còn đại diện Bộ Tài chính đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần rà soát lại 
quy định pháp luật hiện hành khi bổ sung khoản phí gia hạn lưu hành thuốc, 
cần đảm bảo đồng bộ, không trùng lắp với quy định tại Luật Phí, Lệ phí, 
Thông tư 277/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm… 

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 sáu, theo Bộ Y tế hiện 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. 

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. 

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/diem-moi-ve-dang-ky-luu-hanh-thuoc-
nguyen-lieu-lam-thuoc-bo-y-te-vua-ban-hanh-post607572.html 

 

3. Chuyển đổi số, hướng đi bền vững cho doanh 
nghiệp 
TTH - TS. Dương Tuấn Anh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh 
Thừa Thiên Huế khẳng định như vậy với Báo Thừa Thiên Huế Cuối tuần 
khi nói về công tác chuyển đổi số (CĐS) trong cộng đồng DN. Ông 
Dương Tuấn Anh cho biết: 



 

Ông Dương Tuấn Anh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp 

Trong những năm qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, Thừa Thiên Huế 
đang từng bước khẳng định là một địa phương đủ tầm và lực để trở thành 
một tỉnh phát triển mạnh về công nghệ thông tin (CNTT) trong cả nước. Thừa 
Thiên Huế được xem là điểm sáng trong xây dựng đô thị thông minh, ứng 
dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử. Mới đây, kế hoạch Chương 
trình CĐS với phương châm “4 không, 1 có” được UBND tỉnh thông qua 
chính là những nền tảng cơ bản để thực hiện CĐS nhằm tạo ra thay đổi 
trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính, hướng đến chính quyền phục 
vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và DN. 

Thưa ông, quá trình CĐS trong cộng đồng DN được thực hiện như thế 
nào? 

CĐS trong DN được hiểu là “việc tích hợp, áp dụng công nghệ số (CNS) để 
nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả quản lý, nâng cao năng lực, sức 
cạnh tranh của DN và tạo ra các giá trị mới”. Các hoạt động CĐS bao gồm: 
Số hóa dữ liệu quản lý, kinh doanh của DN; áp dụng CNS để tự động hóa, 
tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, quy trình quản lý, sản xuất, kinh doanh 
(SXKD), quy trình báo cáo, phối hợp công việc trong DN; chuyển đổi toàn 
bộ mô hình kinh doanh, tạo thêm giá trị mới cho DN. 



Lợi ích của CĐS với DN là mở rộng khách hàng và thị trường tiềm năng; gia 
tăng trải nghiệm khách hàng; sáng tạo sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu; 
tối ưu chi phí vận hành, chi phí nhân sự; tăng hiệu suất SXKD; ra quyết định 
nhanh chóng, chính xác cho hoạt động SXKD của DN. 

Ông có thể chia sẻ về công tác CĐS của cộng đồng DN ở Thừa Thiên 
Huế? Những kết quả nổi bật là gì? 

Nhiều DN ở Thừa Thiên Huế đến nay đã thực hiện CĐS và mang lại hiệu 
suất cao trong quản trị, điều hành sản xuất, tiết giảm chi phí, nguồn nhân 
công, xúc tiến đầu tư, giao thương. Có thể kể đến: Công ty Điện lực Thừa 
Thiên Huế, Công ty Dệt may Scavi Huế, Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên 
Huế, VNPT Thừa Thiên Huế... Nhiều DN Thừa Thiên Huế trên các lĩnh vực 
đang bước vào quá trình CĐS ở các cấp độ khác nhau, mặc dù khái niệm 
này còn mới mẻ. Chính phủ và chính quyền tỉnh đang khuyến khích, tạo điều 
kiện thúc đẩy các DN thực hiện CĐS, nhất là đối với các ngành nghề dịch 
vụ, y tế, giao thông vận tải, du lịch… nhưng vẫn chưa tạo được những bước 
tiến vượt bậc như mong đợi. 

 

Nhiều doanh nghiệp dệt may đi đầu trong chuyển đổi số 

Về cơ bản, các DN đều có những nhìn nhận tích cực về tầm quan trọng của 
ứng dụng CNTT, CĐS trong SXKD. Một số ngành nghề đang có những bước 
CĐS rất nhanh, mạnh mẽ như lĩnh vực tài chính, thương mại điện tử, du lịch. 
Trong khi đó, các lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất, chế biến có mức độ sẵn 
sàng CĐS còn thấp do chưa nhận thức và tìm ra sự gắn kết giữa lợi ích của 
việc CĐS với mục tiêu kinh doanh. 



Hơn 90% các DN ở Thừa Thiên Huế vẫn đang được chèo lái một cách “bấp 
bênh”, chậm chạp. Chưa kể đến còn có những DN với quy mô nhỏ và siêu 
nhỏ còn đang rất mơ hồ về khái niệm “CĐS”. Các DN nói chung, nhất là DN 
nhỏ và vừa vẫn chưa nhận thức đúng vai trò CĐS trong cuộc các mạng công 
nghiệp lần thứ tư. Cụ thể, hiện tại DN vừa và nhỏ của Thừa Thiên Huế chiếm 
khoảng 97% tổng số DN, trình độ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo 
còn thấp, có 80% - 90% máy móc sử dụng trong các DN là nhập khẩu, gần 
80% là những công nghệ cũ từ thập niên 1990. 

Các DN vừa và nhỏ đang đối mặt với những rào cản trong quá trình chuyển 
đổi kỹ thuật số như: thiếu kỹ năng số và nhân lực (17%), thiếu nền tảng 
CNTT đủ mạnh để cho phép chuyển đổi kỹ thuật số (16,7%), thiếu tư duy kỹ 
thuật số hoặc các thách thức về văn hóa kỹ thuật số trong DN (15,7%),... 
Tuy vậy, các DN nhỏ và vừa cũng đang bước đầu đầu tư vào công nghệ 
đám mây, an ninh mạng, nâng cấp phần mềm, phần cứng để CĐS. 

Để DN mạnh dạn thực hiện CĐS thì chính quyền tỉnh cần hỗ trợ những 
gì và tự thân mỗi DN cần phải làm gì? 

Đại dịch COVID-19 đã tác động và để lại những hệ lụy nghiêm trọng đến 
nền kinh tế toàn cầu, gây ra nhiều khó khăn cho sản xuất, xúc tiến thương 
mại và giao thương hàng hóa của các DN. Tuy nhiên, ở một mặt khác, đại 
dịch cũng tạo ra những cơ hội cho một nền “kinh tế mới”, nhiều DN hoạt 
động theo phương thức truyền thống nhận thấy, việc ứng dụng công nghệ 
trong tìm kiếm khách hàng và xuất khẩu hàng hóa trực tuyến là hướng đi tất 
yếu, nhiều DN cũng biến đó thành cơ hội làm động lực thúc đẩy bước sâu 
vào cuộc chơi số, chuyển đổi công nghệ để thích nghi với bối cảnh phát triển 
mới. Thực tế, việc ứng dụng công nghệ để xúc tiến thương mại trực tuyến, 
đưa công nghệ nhiều hơn vào vận hành bộ máy quản trị, kinh doanh đã giúp 
nhiều DN có sự kết nối tốt hơn, phục hồi sản xuất và mở rộng thị trường. 

Những lợi ích dễ nhận biết nhất của CĐS đối với DN, đó là cắt giảm chi phí 
vận hành, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn trong thời gian dài hơn, lãnh 
đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn nhờ hệ thống báo cáo 
thông suốt kịp thời, tối ưu hóa được năng suất làm việc của nhân viên... 
những điều này giúp tăng hiệu quả hoạt động và tính cạnh tranh của DN 
được nâng cao. 

Theo các chuyên gia phân tích và nghiên cứu thị trường, tận dụng các nền 
tảng công nghệ sẽ giúp DN cải thiện được nhiều lĩnh vực và hướng đến 5 
mục đích cuối cùng mà các DN thực hiện CĐS hướng đến, bao gồm: Tăng 
tốc độ ra thị trường; tăng cường vị trí cạnh tranh trên thị trường; thúc đẩy 
tăng trưởng doanh thu; tăng năng suất của nhân viên; mở rộng khả năng 
thu hút và giữ chân khách hàng. 



Hiệp hội kỳ vọng gì vào công tác CĐS của cộng đồng DN thời gian tới 
- thưa ông? 

Hiện tại DN đang đối mặt với thách thức hội nhập, hoạt động SXKD đòi hỏi 
phải số hóa để đáp ứng nhu cầu thị trường và người tiêu dùng. CĐS là giải 
pháp quan trọng, mang tính sống còn đối với tất cả DN và là cơ hội cho DN 
nhỏ và vừa có thể phát triển nhanh hơn, nếu có thể xác định được những 
lợi ích, chi phí đầu tư và tìm hiểu cách CĐS bắt đầu từ đâu. 

CĐS không chỉ nằm ở những công nghệ DN sử dụng để chuyển đổi, mà còn 
là cách thức và lý do tại sao họ phải chuyển đổi. Tuy công nghệ là cần thiết 
cho quá trình thay đổi này nhưng để thành công, công nghệ cần kết nối với 
con người. Nói cách khác, con người là yếu tố quyết định đến việc CĐS có 
thực sự thành công hay không. 

DN muốn “vượt bão” phải CĐS nhanh nhưng cũng phải chính xác. Mỗi đơn 
vị cần tính toán, nghiên cứu và tìm ra những giải pháp bền vững, phù hợp 
với năng lực công ty và phải đảm bảo có đủ nguồn lực để triển khai lâu dài, 
không nên sử dụng những giải pháp công nghệ tạm thời. 

Với tất cả những nỗ lực, sự quan tâm của Chính phủ, sự hỗ trợ của chính 
quyền tỉnh với sự đồng hành của các hiệp hội và các DN cung cấp giải pháp 
công nghệ số, của các đơn vị thông tin truyền thông và của tất cả cộng đồng 
DN, hy vọng, mục tiêu CĐS trong DN sẽ đạt được những thành công tốt đẹp, 
góp phần thúc đẩy DN nâng cao năng lực cạnh tranh, vượt qua khó khăn, 
thách thức và nắm bắt những cơ hội thị trường mới để phát triển bền vững. 

Xin cảm ơn ông! 

Nguồn: https://baothuathienhue.vn/chuyen-doi-so-huong-di-ben-vung-cho-
doanh-nghiep-a117432.html 

 

4. Taxi tự hành hoàn toàn được cấp phép, liệu khi nào Việt 
Nam mới có? 
Baidu, Công ty phát triển trí tuệ nhân tạo và công cụ tìm kiếm lớn nhất 
Trung Quốc mới đây cho biết, đã có được giấy phép hoạt động taxi tự 
hành hoàn toàn mà không cần bất kỳ trợ lý nào trên xe. 

Đại diện ‘gã khổng lồ công nghệ’ Baidu mới đây cho biết, ứng dụng Apollo 
Go vừa được cấp giấy phép để chính thức triển khai thương mại dịch vụ taxi 
tự hành hoàn toàn, mà không cần bất kỳ nhân viên kỹ thuật nào hỗ trợ trong 
xe. 

Theo đó, giấy phép mới cho phép các robotaxi của Baidu được hoạt động 
tối đa 8 giờ mỗi ngày trên những tuyến đường phía Tây Nam của hai thành 
phố là Trùng Khánh và Vũ Hán. 



Cụ thể, tại Trùng Khánh (đô thị lớn nhất Trung Quốc với 30 triệu dân), dịch 
vụ taxi không người lái sẽ bắt đầu đón khách từ 9h30 đến 16h30, ở một khu 
vực chỉ định rộng 30 km vuông. Trong khi đó, tại Vũ Hán robotaxi hoạt động 
từ 9h đến 17h ở khu vực có diện tích 13 km vuông. 

Ông Wei Dong, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành an toàn Nhóm lái xe 
thông minh của Baidu cho biết: “Đây là bước ngoặt thay đổi quan trọng. 
Chúng tôi đã tiến đến được cột mốc mà ngành công nghiệp ô tô hằng mơ 
ước đó là triển khai dịch vụ lái xe tự động hoàn toàn trên quy mô lớn”. 

Dịch vụ taxi không người lái Apollo Go của Baidu ra mắt từ năm 2020 và đã 
có hơn 1 triệu chuyến đi trên khắp 10 thành phố ở Trung Quốc. Trước đây 
chính quyền chỉ cho phép robotaxi hoạt động khi có nhân viên kỹ thuật ngồi 
sau vô lăng hoặc ở ghế phụ để xử lý những trường hợp khẩn cấp. 

 

Apollo Go vừa được cấp giấy phép để chính thức triển khai thương mại 
dịch vụ taxi tự hành hoàn toàn, mà không cần bất kỳ nhân viên kỹ thuật 

nào hỗ trợ trong xe 

Đại diện Baidu cho biết, để nhận được giấy phép tự hành hoàn toàn, không 
cần có người hỗ trợ trên xe, robotaxi đã trải qua rất nhiều bước thử nghiệm. 
Trong đó có cơ chế đa lớp để đảm bảo an toàn tối đa bao gồm hệ thống lái 
tự động, giám sát dự phòng, cùng kho dữ liệu khổng lồ với tổng quãng 
đường trải nghiệm thực tế lên tới 32 triệu km. 

Chiếc xe mới cũng sở hữu công nghệ tự lái cấp độ 4, không cần sự can 
thiệp của con người, với 38 hệ thống phát hiện chướng ngại vật bằng cảm 



biến lidar, cùng hàng chục camera được bố trí trong và ngoài xe, để điều 
hướng khi đường phố phức tạp. 

Kỹ sư Leo Wang, thuộc bộ phận Công nghệ tương lai của Baidu chia 
sẻ: “Trên nóc xe được trang bị hệ thống mâm cảm biến laser. Phía trước có 
6 camera chất lượng HD và 3 ở phía sau. Ngoài ra còn có hệ thống cảm biến 
siêu âm, radar bước sóng ngắn được giấu bên trong thân xe. 

Tất cả radar, cảm biến hay camera có chức năng giống như những con mắt 
của chiếc xe. Chúng có thể giám sát mọi biến động trên đường phố ở cự ly 
ít nhất 300m. 

Trong khi đó, bộ não máy tính đặt phía sau xe có thể phân tích dữ liệu trong 
khoảng thời gian 100 mili giây, tốc độ này nhanh gấp 10 lần não con người 
xử lý thông tin”. 

 

Để nhận được giấy phép tự hành hoàn toàn, không cần có người hỗ trợ 
trên xe, robotaxi đã trải qua rất nhiều bước thử nghiệm 

Nhà sản xuất cho biết, dịch vụ taxi tự hành Apollo Go sử dụng tương tự như 
các ứng dụng gọi xe công nghệ thông thường. Tuy nhiên, hành khách cần 
quét mã vạch để xác nhận điểm đến và thanh toán cước phí trước khi lên 
xe. Robotaxi sẽ khởi hành khi người ngồi bên trong thắt dây an toàn. 

Sau khi trải nghiệm thực tế, một số người dân chia sẻ: 

“Ứng dụng rất dễ sử dụng. Về cơ bản giống như dịch vụ gọi xe thông 
thường. Nhưng tôi vẫn cảm thấy thật sự hồi hộp và thú vị khi không nhìn 
thấy bất kỳ ai trên ghế lái”. 



“Tôi thấy hình thức đi lại này rất hấp dẫn. Chiếc xe chạy điện nên cũng rất 
thân thiện với môi trường”. 

“Tôi hy vọng dịch vụ này sẽ được mở rộng trên khắp đất nước để mọi người 
đều được trải nghiệm”. 

Baidu cho biết, việc phát triển pin điện theo công nghệ mới giúp cắt giảm chi 
phí sản xuất mỗi chiếc xe xuống mức 37.000 USD. 

Ông Robin Li, Gám đốc điều hành và cũng là nhà đồng sáng lập Baidu nhận 
định, việc giảm chi phí lớn này sẽ cho phép hãng triển khai hàng chục nghìn 
mẫu xe tự hành trên khắp Trung Quốc. Công ty đang hướng tới một tương 
lai mà việc di chuyển bằng robotaxi có thể rẻ bằng nửa so với taxi hiện nay. 

Baidu cũng đặt mục tiêu thương mại hóa hoạt động kinh doanh taxi tự hành 
trong thời gian tới. Kỳ vọng trước mắt là mở rộng ra 65 thành phố ở Trung 
Quốc năm 2025 và 100 thành phố vào năm 2030.Nhạc cắtQúy vị và các bạn 
thân mến! 

Tại Việt Nam, mẫu xe tự hành không người lái cấp độ 4 đầu tiên "Made in 
Vietnam" ra mắt cuối tháng 3/2021.  

Nhiều chuyên gia đánh giá, xe tự hành và xe điện sẽ là xu hướng của thế 
giới trong tương lai gần. Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã bắt đầu 
“bật đèn xanh” cho xe tự hành để những chiếc xe không người lái có thể di 
chuyển ngoài đường phố “bình đẳng” với các phương tiện khác. 

Tuy nhiên, theo chuyên gia giao thông Phan Lê Bình, để cấp phép cho xe tự 
hành lưu thông trên đường trước hết cần hoàn thiện vấn đề hành lang pháp 
lý: “Chúng ta vẫn còn chưa có hành lang pháp lý cụ thể liên quan đến xe tự 
hành. 

Bởi giả sử khi các xe lưu thông trên đường mà có xảy ra tai nạn thì khi đó 
trách nhiệm sẽ thuộc về ai. Thuộc về người ngồi trên xe, nhưng không điều 
khiển? thuộc về chủ xe hay thuộc về đơn vị sản xuất ra chiếc xe đó, thì chúng 
ta chưa có hành lang pháp lý cụ thể. 

Do vậy, đặt xe tự hành vào môi trường giao thông ở Việt Nam thì tôi nghĩ 
vẫn còn nhiều thách thức”.  

Nguồn: https://vovgiaothong.vn/newsaudio/taxi-tu-hanh-hoan-toan-duoc-
cap-phep-lieu-khi-nao-viet-nam-moi-co-d28664.html 

 

5. Nuôi con học đại học có được giảm trừ thuế thu nhập 
cá nhân? 
Con của bà Phương Thảo (Hà Nội) đang học đại học năm thứ 3. Từ 
tháng 1/2021 đến hết tháng 9/2021 con bà không có thu nhập. Tháng 



10/2021, con bà được nhận làm việc tại một công ty với thu nhập 6 triệu 
đồng/tháng, cũng từ thời điểm này mã số thuế người phụ thuộc của 
con bà được chuyển sang là mã số thuế người nộp thuế. 
Như vậy, tổng thu nhập trong năm 2021 của con bà Thảo là 18 triệu đồng, 
thu nhập bình quân tháng trong năm 2021 từ tất cả các nguồn thu nhập là 
hơn 1,5 triệu đồng. 

Theo Điểm đ.1.3, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC về điều 
kiện người phụ thuộc là con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài 
tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con 
từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ 
kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập 
hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập 
không vượt quá 1.000.000 đồng. 

Bà Thảo hỏi, trường hợp này, khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 
năm 2021, bà có thể đăng ký cho con là người phụ thuộc đến hết tháng 
9/2021 hay không? 

Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau: 

Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Thuế TNCN hướng dẫn như sau: 

"Điều 9. Các khoản giảm trừ 

Các khoản giảm trừ theo hướng dẫn tại Điều này là các khoản được trừ vào 
thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền 
lương, tiền công, từ kinh doanh. Cụ thể như sau: 

1. Giảm trừ gia cảnh 

d) Người phụ thuộc bao gồm: 

d.1) Con: Con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, 
con riêng của chồng, cụ thể gồm: 

d.1.1) Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng). 

d.1.2) Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động. 

d.1.3) Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, 
cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên 
đang học bậc học phổ thông (tỉnh cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học 
từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập 
bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 
1.000.000 đồng". 



Căn cứ các quy định trên, trường hợp người nộp thuế đăng ký người phụ 
thuộc là con đẻ đang học đại học và không có thu nhập hoặc có thu nhập 
bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 
1.000.000 đồng thì đủ điều kiện đăng ký giảm trừ gia cảnh theo hướng dẫn 
tại Tiết d.1.3, Điểm d, Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 
15/8/2013 của Bộ Tài chính. 

Nguồn: https://baochinhphu.vn/nuoi-con-hoc-dai-hoc-co-duoc-giam-tru-
thue-thu-nhap-ca-nhan-102220909094224107.htm 

 

6. Quy định xử phạt xăng dầu khó khả thi? 
Việc Bộ Công Thương tước giấy phép năm doanh nghiệp (DN) đầu mối 
kinh doanh xăng dầu rồi lại tạm hoãn đã cho thấy "tiền hậu bất nhất" 
trong quản lý, điều hành thị trường xăng dầu. 

 

Hệ thống Saigon Petro thuộc diện bị rút giấy phép có thời hạn nhưng được 
tạm hoãn - Ảnh: QUANG ĐỊNH 

Đồng thời, điều này cũng cho thấy cần xem lại cơ chế với mặt hàng là "máu" 
của nền kinh tế. 

Các quyết định gây tranh cãi 

Từ tháng 2-2022, Bộ Công Thương lập ba đoàn tỏa đi ba miền thanh tra với 
33 DN đầu mối xăng dầu. Ngoại trừ đoàn thanh tra các DN miền Bắc đến nay 



vẫn chưa có thông tin, hai đoàn còn lại đã công bố vi phạm với mức phạt nặng 
là tước giấy phép có thời hạn đối với 12 DN đầu mối. 

Tuy nhiên, việc áp dụng hình phạt bổ sung là tước giấy phép của năm DN tại 
quyết định ra ngày 31-8 đã gây ra phản ứng gay gắt từ các DN. 

Như với Saigon Petro, khi áp dụng nghị định 83 thì đoàn thanh tra cho rằng 
DN này "chưa đáp ứng của hệ thống phân phối xăng dầu". Nhưng nếu áp nghị 
định 95 (có hiệu lực từ năm 2022), Saigon Petro lại dư các tiêu chuẩn. 

Cùng với cách thức là tước giấy phép nhưng với bảy DN đầu mối trước lại chỉ 
tước một phần trong hoạt động kinh doanh đó là phần xuất nhập khẩu. Nhưng 
với năm DN đầu mối mới đây, phía bộ lại cho rằng sẽ tước luôn 19 quyền của 
DN đầu mối, tức là cơ bản phải đóng cửa luôn DN trong một thời gian. Khác 
biệt của các vi phạm chưa được công bố thật rõ. 

Kế đến, thanh tra của bộ đã ban hành quyết định tước giấy phép, yêu cầu bàn 
giao giấy phép kinh doanh khiến DN phản ứng. Sau đó, Bộ Công Thương tổ 
chức họp, lại ra quyết định tạm hoãn việc tước giấy phép của năm DN này. 

Phạt tiền nặng thay vì tước giấy phép? 

Năm DN đầu mối bị phạt lần này đang chiếm 30% thị phần kinh doanh xăng 
dầu Đồng bằng sông Cửu Long với hàng ngàn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, nếu 
"đứt" nguồn cung ai sẽ chịu trận? Đương nhiên là DN nhưng đặc biệt người 
dân sẽ phải chịu trận khi cây xăng đóng cửa. Bởi các DN đầu mối lớn khác 
cũng khẳng định không thể một sớm một chiều bù đắp được sản lượng thiếu 
hụt khi đóng cửa năm DN đầu mối này. 

Cơ quan thanh tra đã cân nhắc những hệ lụy đối với người dân. Nếu quyết 
định đưa ra không đúng thời điểm, thiếu xăng dầu trầm trọng hơn mà hệ lụy 
là người dân, DN phải gánh chịu, với thiệt hại khó đong đếm hết. 

Với đặc thù ngành xăng dầu, khi các cây xăng không phải có ở khắp nơi, dễ 
dàng bổ sung, đặc biệt với các vùng sâu vùng xa, cần xem lại quy định tước 
giấy phép, tạm dừng phân phối với các DN đầu mối. Các DN vi phạm các lỗi 
hành chính, nên chăng áp dụng những biện pháp phạt thật nặng về mặt tài 
chính thay vì rút giấy phép. 

Nhiều vấn đề khác bên cạnh xử phạt 

Bên cạnh việc xử phạt, các cơ quan quản lý, điều hành xăng dầu cần nhìn 
thẳng vào thị trường để giải quyết những bất ổn đang tồn tại. Đó là hiện có 
bao nhiêu DN đầu mối thực sự quyết tâm kinh doanh xăng dầu hay chỉ bán 
buôn cầm chừng để kinh doanh tài chính?  

Bao nhiêu DN đầu mối đã lắp các bộ cảm biến để cơ quan quản lý "soi" được 
kho của DN còn hay không còn xăng dầu trước mỗi kỳ tăng, giảm giá? Bao 



nhiêu cây xăng hết xăng trong bồn nhưng đang "gửi tạm" ở kho đầu mối bởi 
mua bán qua hóa đơn?... 

Đặc biệt, khi các cây xăng đồng loạt than chiết khấu âm, liệu rằng có DN xuất 
hàng với giá cao hơn giá điều hành (vi phạm nghị định 95) dù trong hóa đơn 
không thể hiện? Ngoài ra, những bất cập gốc rễ trong điều hành, công thức 
tính giá cơ sở cần được khắc phục sớm để thị trường xăng dầu vận hành ổn 
định hơn. 

Nguồn: https://tuoitre.vn/quy-dinh-xu-phat-xang-dau-kho-kha-thi-
20220912083512859.htm 

 

7. Tập trung nâng cao chất lượng tiếp nhận giải quyết 
thủ tục hành chính (12/09/2022, 09:01) 
Trung tâm hành chính công tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung nâng cao chất 
lượng tiếp nhận giải quyết TTHC, quan tâm khảo sát mức độ hài lòng 
của doanh nghiêp, người dân đi vào thực chất, phấn đấu thúc đẩy tỷ lệ 
giải quyết hồ sơ trước hạn và nâng tỉ lệ hài lòng của người dân. 

 

Người dân giao dịch TTHC lĩnh vực tư pháp, hộ tịch 

Thống kê trong 8 tháng năm 2022, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 93.645 hồ sơ, 
trong đó tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung 
tâm là 44.610 hồ sơ; tiếp nhận trực tuyến qua hệ thống iGate là 48.735 hồ 
sơ; tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích là 300 hồ sơ. 



Tổng số hồ sơ trả kết quả là 91.790 hồ sơ, trong đó: trả kết quả trực tiếp tại 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến tại Trung tâm là 62.113 hồ sơ; 
trả kết quả trên hệ thống iGate là 15.656 hồ sơ; trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích là 14.010 hồ sơ. 

Đối với số hồ sơ quá hạn giải quyết là 11 hồ sơ (Sở Kế hoạch và Đầu tư: 09 
hồ sơ; Sở Y tế: 02 hồ sơ) đã có văn bản xin lỗi 11/11 hồ sơ và đã thực hiện 
niêm yết trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, niêm yết tại Trung tâm. 

 

Công an tỉnh tập trung giải quyết cấp căn cước công dân tuyến huyện trong ngày 

Bà Hoàng Thị Tâm - Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk 
Lắk - nhận định: "Dù hoành thành tốt nhiều chỉ tiêu nhưng thời gian qua, 
Trung tâm nhận được một số ý kiến chưa hài lòng về việc giải quyết thủ tục 
hành chính lĩnh vực cấp, đổi căn cước công dân của Công an tỉnh. Bởi, hiện 
nay hệ thống cấp căn cước gắn chíp điện tử chưa triển khai đồng bộ, chưa 
đáp ứng đủ năng lực tiếp nhận, xử lý thẻ trên toàn quốc. Vì vậy, một số 
trường hợp thời gian trả kết quả kéo dài hơn so với quy định. 

Trong tháng 9/2022, Công an tỉnh tạo điều kiện ưu tiên giải quyết thủ tục hành 
chính lĩnh vực cấp, đổi căn cước công dân của công dân ở tuyến huyện, người 
cao tuổi trong ngày, hạn chế tình trạng người dân đi lại nhiều lần”. 

Theo bà Tâm: Từ nay đến cuối năm, đơn vị phấn đấu nâng tỷ lệ hồ sơ thủ 
tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn đạt 99% trở lên. Số thủ 
tục hành chính trong thời hạn giải quyết theo quy định bị trả lại ở tỷ lệ thấp 
nhất và tỷ lệ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại Trung tâm 



tăng hơn so với 6 tháng đầu năm 2021. Trung tâm cũng tăng cường cung 
cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

Việc quan trọng nhất trong thời gian tới đó là hạn chế tối đa việc giải quyết 
hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn. Thực hiện nghiêm túc quy định về xin lỗi 
tổ chức, cá nhân khi để xảy ra giải quyết hồ sơ trễ hạn theo quy định. 

Trung tâm cũng tiếp tục đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị để đảm 
bảo khang trang, hiện đại, đồng bộ nhằm phục vụ cho người dân, doanh 
nghiệp được tốt hơn. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết 
quả thủ tục hành chính kết hợp xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây 
khó khăn hoặc yêu cầu chi phí ngoài quy định đối với người dân, doanh 
nghiệp khi nộp hồ sơ. 

Đơn vị khuyến khích người dân, doanh nghiệp tích cực sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong việc nộp hồ sơ. Đặc biệt, Trung 
tâm cũng sẽ giải quyết dứt điểm, xử lý nghiêm tình trạng “cò” thủ tục hành 
chính (nếu có) để đảm bảo trật tự, an toàn khu vực trước cổng. 

Nguồn: https://daklak.gov.vn/-/tap-trung-nang-cao-chat-luong-tiep-nhan-
giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh 

 

8. Thành phố Hồ Chí Minh: Đồng hành để doanh nghiệp 
phát triển 
Thời gian gần đây, chính quyền các cấp thành phố Hồ Chí Minh liên tục 
tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để cùng nhận diện 
khó khăn, tháo gỡ vướng mắc. Tất cả nhằm đồng hành, tạo điều kiện 
để doanh nghiệp phát triển, đóng góp ngày càng nhiều cho thành phố. 

Nhận diện những vướng mắc 

Tại các hội nghị gặp gỡ giữa doanh nghiệp với Thành ủy, HĐND, UBND 
thành phố Hồ Chí Minh, đại diện nhiều doanh nghiệp đã bày tỏ những khó 
khăn do thủ tục hành chính kéo dài, dẫn tới mất thời gian, tăng chi phí gián 
tiếp, gây khó cho doanh nghiệp. Chi hội trưởng Chi hội doanh nghiệp Khu 
công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh (SBA), Giám đốc Đối ngoại Intel Việt 
Nam Hồ Uyên phản ánh: “Có doanh nghiệp xin xây công trình phụ trợ (như 
ki ốt, mái che, khu vực để xe, nhà vệ sinh...) cũng phải chờ ý kiến của Thanh 
tra Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và chính quyền địa phương…, 
khiến thời gian chờ cấp phép có thể đến 2 năm”. 

Còn các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) 
phản ánh giao thông trong khu công nghiệp chưa bảo đảm, kết nối thiếu 
đồng bộ, hay bị ngập lụt… ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh. Khu công 



nghiệp còn thiếu nhà lưu trú cho công nhân, thiếu trường học… nên chưa 
tạo được môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động. 

 

Các doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh luôn 
nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ chính quyền thành phố. 

Trong khi đó, tại Hội nghị tiếp xúc giữa doanh nghiệp và chính quyền do 
Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh phối hợp 
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức, đại diện Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
công ích quận 4 phản ánh từ năm 2016 đến nay, doanh nghiệp phải đóng 
tiền sử dụng đất tạm tính lên đến 60 tỷ đồng cho diện tích chênh lệch so với 
thực tế, khiến phần vốn hoạt động của doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Tương 
tự, Tổng công ty Bến Thành đang phải đóng tiền thuê đất tại phường Tân 
Thới Hiệp (quận 12) cho diện tích hơn 13.600m2 được giao theo quyết định 
cũ, trong khi doanh nghiệp chỉ sử dụng thực tế hơn 8.000m2 theo quyết định 
giao đất mới… 

Theo kết quả khảo sát tình hình doanh nghiệp do Hiệp hội Doanh nghiệp 
thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) vừa công bố, những khó khăn thời kỳ hậu 
Covid-19 khiến 31% doanh nghiệp bị thu hẹp thị trường; 51% doanh nghiệp 
gặp khó khăn giá nguyên liệu đầu vào tăng; thiếu vốn kinh doanh chiếm 
31%; hơn 53% doanh nghiệp khó tuyển dụng lao động chất lượng cao... 

“Lắng nghe và hành động” 

Về vấn đề doanh nghiệp gặp khó khi muốn xây công trình phụ trợ, Trưởng 
ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Thi 
cho biết, cơ quan chức năng đã thống nhất để Ban là đầu mối tiếp nhận đề 
nghị của doanh nghiệp và làm việc với cơ quan chức năng để giải quyết các 
thủ tục theo cơ chế "một cửa" liên thông. 



Đối với vấn đề xác định giá tiền sử dụng đất, Giám đốc Sở Tài nguyên và 
Môi trường thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng cho hay: “Sở Tài 
nguyên và Môi trường đã ghi nhận những kiến nghị của doanh nghiệp và 
đang báo cáo thành phố tìm cách khắc phục cũng như kiến nghị giải quyết 
việc quá thẩm quyền để có câu trả lời sớm nhất”. 

Ở góc độ địa phương, Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Duy An thông tin, tại 
"Lễ ký kết hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho doanh nghiệp" do UBND quận 1 phối 
hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và Sở Công 
Thương vừa tổ chức, có 102 khách hàng đã ký kết với 3 tổ chức tín dụng 
vay tổng nguồn vốn 4.902 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất, 
kinh doanh. 

Tại quận Tân Phú, Hội Liên hiệp phụ nữ quận vừa ra mắt mô hình “Điểm 
hẹn cà phê khởi nghiệp”, dành cho 30 thành viên là các doanh nhân, phụ nữ 
khởi nghiệp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm. Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ 
nữ khởi nghiệp quận Tân Phú Huỳnh Thị Hồng cho biết, "Điểm hẹn cà phê 
khởi nghiệp" còn là nơi các nữ doanh nhân trưng bày, giới thiệu sản phẩm, 
ngành nghề kinh doanh của mình để tìm kiếm đối tác. 

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ, với phương 
châm “Lắng nghe và hành động”, thành phố đã, đang và sẽ tiếp tục nắm bắt 
những khó khăn của doanh nghiệp. Thành phố phấn đấu hết năm 2022 sẽ 
khôi phục xong những gãy đổ của chuỗi cung ứng sau dịch Covid-19 để 
doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh. Từ năm 2023 đến 2025, thành 
phố tiếp tục giải quyết các điểm nghẽn để doanh nghiệp phát triển. 

Còn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn 
Mãi nhấn mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy đã có chủ trương thành lập ban 
chỉ đạo xử lý các vấn đề còn tồn đọng. 

"Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã chỉ đạo triển 
khai ngay mô hình ban chỉ đạo trong tháng 9-2022 để giải quyết cả những 
vướng mắc của doanh nghiệp và thành phố. Khi giải quyết được những tồn 
đọng này, không những thành phố tháo gỡ được từng vụ việc cụ thể mà còn 
tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển về lâu dài", Chủ tịch UBND thành phố 
Phan Văn Mãi khẳng định. 

Nguồn: https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/1041814/thanh-pho-ho-chi-
minh-dong-hanh-de-doanh-nghiep-phat-trien 

 

 

 

 



9. Tăng cơ hội để hiểu dân, xóa đi sự vô cảm 
Một nội dung lớn và căn bản trong tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh là 
về sức mạnh và quyền làm chủ của Nhân dân. 

Biết lắng nghe ý kiến của dân, cảm thông, thấu hiểu những khó khăn, vướng 
mắc của Nhân dân, đó là vấn đề đang được chú trọng trong học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và mang lại hiệu quả thực tiễn 
cao. 

 

Làm thủ tục hành chính tại Bảo hiểm xã hội Hà Nội. Ảnh: Hải Linh 

Tăng sự hài lòng 

Như các nhà nghiên cứu đã chỉ ra, sinh thời, thảo luận, lắng nghe dân chính 
là phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh, rất thực tế, khoa 
học và tránh được sự chủ quan, áp đặt có thể dẫn tới sai lầm, khuyết điểm 
hoặc tổn thất. Trong những năm qua, tư tưởng ấy đã được thực thi trong 
thực tế, mang lại những hiệu quả thiết thực. 

Việc gia tăng cơ hội để hiểu dân, chữa bệnh “vô cảm” của cán bộ, công chức 
đã được thực thi với những giải pháp dài hạn và cả ngắn hạn bằng các đề 
án, nghị quyết, chương trình. Trong đó, việc học tập và làm theo Bác với 
hướng trọng dân, gần dân, hướng về Nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh 
bằng những cách làm cụ thể. Lãnh đạo các cấp từ T.Ư đến các địa phương 
liên tục có các cuộc tiếp xúc, đối thoại với các tầng lớp Nhân dân, để lắng 
nghe thực tế, tìm giải pháp tháo gỡ những vướng mắc ở nhiều lĩnh vực dân 
sinh bức xúc. 



Qua đó, cũng góp phần khắc phục tình trạng một số cán bộ “vô cảm” trước 
những vấn đề của người dân, đi ngược lại với chủ trương “xây dựng nền 
hành chính kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ người 
dân và DN”; lấy sự hài lòng của người dân, DN, các tổ chức xã hội là thước 
đo. 

Nhìn từ Hà Nội có thể thấy, để tăng sự hài lòng của người dân với các cơ 
quan công quyền, các địa phương đồng loạt vào cuộc với tinh thần đổi mới, 
cải cách mạnh mẽ. Hệ thống chính quyền TP đẩy mạnh cải cách hành chính, 
tăng cường phân cấp, ủy quyền, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ 
cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức từ TP đến cơ sở. 

Đồng thời, TP tổ chức phân công, phân nhiệm rõ ràng; Kiểm tra, khen 
thưởng và kỷ luật nghiêm minh; kiên quyết loại bỏ những cán bộ, công chức 
có hành vi tiêu cực, vô cảm, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ, nhất là việc 
cá thể hóa trách nhiệm cá nhân người đứng đầu các cơ quan hành chính 
của TP. 

Nhiều mô hình sáng tạo để kết nối giữa Đảng, chính quyền và người dân đã 
được thực thi như các cuộc đối thoại giữa người dân và chính quyền định 
kỳ và đột xuất liên tục được tổ chức. Đồng thời, để tránh việc “chính quyền 
xa dân”, TP cũng liên tục có văn bản, chỉ đạo yêu cầu thực hiện tốt việc tiếp 
thu ý kiến phê bình, góp ý kiến xây dựng của Nhân dân về công tác quản lý, 
điều hành, thái độ và phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên 
chức... 

Một giải pháp khác cũng được chú trọng là tăng cường trách nhiệm của 
người đứng đầu, chú trọng việc bố trí, phân công cán bộ có năng lực, đạo 
đức công vụ tốt trực tiếp tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố 
cáo. Việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hành chính Nhà nước, tổ chức 
có liên quan để giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng, đặc biệt là các 
đơn vị còn tồn đọng nhiều và những đơn vị tiềm ẩn các vụ việc phức tạp; 
nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở đã tạo ra hiệu quả thực tiễn. 

Giúp người dân tin tưởng vào chính quyền hơn 

Tại các quận, huyện, các buổi đối thoại giữa lãnh đạo và người dân được 
chú trọng, từng kiến nghị của người dân được xem xét, xử lý đã tạo đồng 
thuận từ cơ sở, giúp người dân tin tưởng vào chính quyền hơn. Qua đó, 
cũng khắc phục được sự quan liêu, xa dân, ngại tiếp xúc với dân, tránh sự 
thờ ơ, vô cảm với cuộc sống của dân. 

Khi nói về vấn đề này, nhiều chuyên gia cho rằng, vấn đề chính là người 
lãnh đạo nhìn nhận thấu đáo về việc “nghe dân nói, nói cho dân nghe”. Bởi 
thực tế, người có thẩm quyền tiếp xúc, trao đổi với dân, cũng là cơ hội để 
giải thích, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật, hòa giải, phòng 



ngừa từ xa các vướng mắc, mâu thuẫn, điểm nóng trong dân. Đồng thời, 
qua đối thoại thực tiếp, cũng tiếp nhận những phản ánh để đề xuất bổ sung 
vào hệ thống pháp luật, để đặt chính sách cho đúng. 

Trên quan điểm học và làm theo tư tưởng của Bác, tại Hà Nội, TP vẫn đang 
tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để 
tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân và DN. Đồng thời với đó, việc 
tiếp tục tháo gỡ, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật còn bất cập, chưa 
phù hợp, nhất là trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, xây dựng phát 
triển đô thị... cũng đang là vấn đề được quan tâm. Đi kèm với đó đảm bảo 
trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch, sự đồng thuận và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của người dân và DN trong quá trình thực hiện các dự án đầu 
tư, GPMB, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư… cũng giúp việc “gần dân” 
thêm hiệu quả. 

Nguồn: https://kinhtedothi.vn/tang-co-hoi-de-hieu-dan-xoa-di-su-vo-
cam.html 

 

10. "Cụ thể trách nhiệm" với PCI 
Đề án “Đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành; UBND 
các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) và nâng cao nhận thức của cán bộ, 
công chức, viên chức về cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
(PCI), DDCI tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025” đã được UBND tỉnh 
ban hành, theo Quyết định số 2325, ngày 8.9.2022. 

Đề án là một bước “cụ thể trách nhiệm” từ PCI (đối với tỉnh) sang DDCI (đối 
với các sở, ban, ngành và địa phương); nâng cao nhận thức của cán bộ, 
công chức, viên chức về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cải thiện 
PCI gắn với đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo chuyển 
biến mạnh mẽ trong xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng 
động, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp, cải thiện vị trí thứ hạng PCI 
của tỉnh. 

Theo kết quả PCI năm 2021, Quảng Nam tuy điểm số đánh giá tăng 0,52 
điểm (năm 2020 đạt 65,72 điểm) nhưng lại tụt 6 bậc, đứng ở vị trí thứ 19/63 
tỉnh, thành trong cả nước, cho thấy các địa phương khác đã nỗ lực cải thiện 
mình đến mức nào. 

Chất lượng cải cách thủ tục hành chính và điều hành kinh tế của các tỉnh, 
thành ngày càng cao; Quảng Nam cũng tiến nhưng chậm, không theo kịp 
thì sẽ phải chấp nhận cảnh ngày càng bị bỏ xa trên bảng xếp hạng. 

Thời gian qua lãnh đạo tỉnh đã chủ động đề ra nhiều giải pháp thiết thực để 
tạo lập môi trường đầu tư thực sự cởi mở và sẵn sàng gặp gỡ, trao đổi, lắng 
nghe ý kiến góp ý của cộng đồng doanh nghiệp. 



Tỉnh ủy Quảng Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh công tác bồi 
thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh do Bí thư Tỉnh 
ủy làm Trưởng ban. UBND tỉnh thành lập Tổ công tác theo dõi, đôn đốc thực 
hiện các chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh. 

Công tác tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng của Thường trực UBND tỉnh 
được duy trì. Tháng 8.2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Số 5245 về tập 
trung cải thiện PCI tỉnh Quảng Nam năm 2021, trong đó nêu rõ mục tiêu 
“Phấn đấu cải thiện từng chỉ tiêu và điểm số của 10 chỉ số thành phần, quyết 
tâm đưa PCI của tỉnh Quảng Nam năm 2021 nằm trong tốp 10 tỉnh, thành 
phố chất lượng điều hành kinh tế tốt trên cả nước”... 

Những động thái trên cho thấy quyết tâm rất lớn của lãnh đạo tỉnh, nhưng 
kết quả không như mong đợi. Vì sao? 

Năm 2021, trong 10 chỉ số thành phần của PCI, Quảng Nam có 2 chỉ số vừa 
giảm điểm vừa giảm bậc là “Tính minh bạch” và “Tính năng động”. Theo kết 
quả đánh giá, ngoài việc chưa thực sự tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng 
trong kinh doanh; thủ tục rườm rà, khó khăn, gây trở ngại cho doanh nghiệp 
về tiếp cận đất đai; công tác thanh tra, kiểm tra còn chồng chéo…, thì điều 
đáng quan tâm là việc thực thi và thừa hành các chủ trương, chính sách của 
lãnh đạo tỉnh ở các sở, ban, ngành và địa phương chưa hiệu quả. 

Trong đánh giá chỉ số thành phần “Tính năng động”, có các nội dung “Có 
sáng kiến hay ở cấp tỉnh, nhưng chưa được thực thi tốt ở các sở, ngành” và 
“Lãnh đạo tỉnh có chủ trương đúng, nhưng chưa được thực hiện tốt ở cấp 
huyện”. Thực tế là thời gian qua UBND tỉnh không ít lần ban hành công văn 
nhắc nhở, đôn đốc các sở, ngành, địa phương chậm hoặc chưa thực hiện 
nội dung, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh ở một số nhiệm vụ. 

Sự phân cấp trong lãnh đạo, điều hành đang ngày càng phát huy và thực 
hiện mãnh mẽ, khảo sát đánh giá PCI hay DDCI cũng là cách để doanh 
nghiệp góp tiếng nói đến chính quyền địa phương các cấp, thông qua đó đặt 
ra yêu cầu chính đáng và tạo động lực cải cách môi trường kinh doanh trên 
địa bàn. 

Đề án của tỉnh đã ban hành, khung đánh giá DDCI gồm 9 chỉ số thành phần, 
trong đó chỉ số đầu tiên là “Tính minh bạch”, kế tiếp là “Tính năng động” mới 
đến “Vai trò người đứng đầu”... Từng nội dung đã được cụ thể hóa chi tiết, 
vấn đề ở phía trước là việc thực thi và thừa hành của các sở, ban, ngành, 
địa phương. 

Nguồn: https://baoquangnam.vn/chuyen-dau-tuan/cu-the-trach-nhiem-voi-
pci-131871.html 

 



11. Bù Gia Mập nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến 
Với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt “phải thực chất, hiệu quả, làm đến 
đâu chắc đến đó”, thời gian qua, huyện Bù Gia Mập đã triển khai đồng 
bộ các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến 
(DVCTT) tại cấp xã. Từ đó, giúp người dân hiểu và áp dụng vào thực 
tiễn, hình thành thói quen sử dụng DVCTT khi có nhu cầu giải quyết 
thủ tục hành chính. 

Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập 
hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến qua điện thoại thông minh 

NHIỀU ĐIỂM KHÓ CẦN THÁO GỠ 

Thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 1-6-2022 của UBND tỉnh và Kế 
hoạch số 103 của UBND huyện Bù Gia Mập về triển khai Chiến dịch cao 
điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng DVCTT; đẩy mạnh 
chuyển đổi số để phát triển chính quyền số”, mặc dù là nhiệm vụ khó song 
với quyết tâm phải làm bằng được, thời gian qua, xã Bù Gia Mập đã tăng 
cường các hoạt động hỗ trợ người dân trong việc tiếp cận, sử dụng DVCTT 
bằng nhiều hình thức linh hoạt. Qua đó bảo đảm việc triển khai hiệu quả, 
thực chất, phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế tại địa phương. 

Xã Bù Gia Mập đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng tại xã và 8 thôn trên 
địa bàn với 56 thành viên, đồng thời phân công nhiệm vụ, cũng như triển 



khai tuyên truyền, vận động đến cộng đồng dân cư. Qua đó đã tạo được sự 
đồng thuận của người dân, góp phần từng bước nâng cao tỷ lệ người dân 
tiếp cận DVCTT tại cấp xã. 

Không còn phải đến UBND xã để làm thủ tục hành chính, ông Điểu Vi Rút ở 
thôn Bù Dốt, xã Bù Gia Mập ở nhà và dùng điện thoại thông minh để sử 
dụng các dịch vụ công thiết yếu. Dù đã được cán bộ hướng dẫn nhưng các 
thao tác của ông trên hệ thống còn lúng túng trong quá trình tiếp cận, sử 
dụng dịch vụ công. “Để người dân có thể nắm bắt và thực hiện tốt các thao 
tác DVCTT thì các cấp, ngành chức năng cần tiếp tục tập huấn, hướng dẫn 
rõ hơn trong quá trình tiếp cận, nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số” - ông 
Điểu Vi Rút nói. 

Bên cạnh đó, xã Bù Gia Mập là vùng sâu, xa, biên giới của tỉnh, cơ sở vật 
chất, trang thiết bị công nghệ thông tin chưa được đầu tư đồng bộ. Với đặc 
thù tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số hơn 73% dân số của xã, cuộc sống còn 
nhiều khó khăn nên chỉ khoảng 20% người dân nơi đây sử dụng điện thoại 
thông minh. Ngoài ra, phần lớn người dân dùng sim điện thoại không chính 
chủ dẫn đến khó khăn trong việc sử dụng để thực hiện các bước trên môi 
trường số hóa của dịch vụ công.  

Chủ tịch UBND xã Bù Gia Mập Phạm Sỹ Hoàn cho biết: “Hiện nay, hệ thống 
mạng trên địa bàn xã chưa ổn định nên quá trình áp dụng DVCTT mức độ 
3, 4 ở cấp xã thì hệ thống mạng thường xuyên bị “treo”. Từ đó, cán bộ thực 
hiện ở bộ phận một cửa gặp khó khăn, phải thao tác rất nhiều lần mới hoàn 
thành thủ tục, đáp ứng nhu cầu người dân. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn 
nhưng để hoàn thành kế hoạch “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng 
DVCTT; đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển chính quyền số”, Đảng bộ, 
chính quyền xã Bù Gia Mập sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền để nhân dân 
trong xã tiếp cận tốt nhất công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, xã cần có sự 
hỗ trợ từ các đơn vị liên quan về hạ tầng số để người dân ở vùng sâu, xa 
được sử dụng DVCTT tốt nhất khi có nhu cầu giải quyết hồ sơ thủ tục hành 
chính”. 

LÀM ĐẾN ĐÂU CHẮC ĐẾN ĐÓ 

Luôn trăn trở, băn khoăn tìm cách tháo gỡ, quyết tâm thay đổi tư duy, cách 
làm, huyện Bù Gia Mập thường xuyên quán triệt, đề cao tinh thần gương 
mẫu, đi đầu từ người đứng đầu đến cán bộ, công chức trong chỉ đạo tổ chức 
thực hiện. Lãnh đạo huyện, xã trực tiếp giám sát, trao đổi với cán bộ phụ 
trách thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến để nắm bắt, 
kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Đồng thời, tạo điều kiện 
thuận lợi để đội ngũ cán bộ cập nhật kiến thức, trau dồi kỹ năng, từ đó hướng 
dẫn người dân một cách tốt nhất. 



Dù còn nhiều khó khăn nhưng huyện Bù Gia Mập đã triển khai đồng bộ 
các giải pháp để nỗ lực thực hiện kế hoạch đã đề ra. Tính đến nay, huyện 
Bù Gia Mập đã giải quyết các nhóm dịch vụ công phát sinh hồ sơ trên 
80%; tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến từ 21% tăng lên 29%, tỷ lệ hồ sơ giải 
quyết thủ tục hành chính trễ hạn giảm chỉ còn dưới 1%. Đây là kết quả 
khẳng định mục tiêu xuyên suốt của huyện Bù Gia Mập là “phải thực chất, 
hiệu quả, làm đến đâu chắc đến đó”. 

Phó chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập Tạ Hồng Quảng cho biết: “Bù Gia 
Mập có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, trình độ dân trí còn chênh lệch, 
mặt khác, hạ tầng công nghệ thông tin ở vùng sâu, xa huyện biên giới còn 
rất hạn chế… Để triển khai tốt kế hoạch của UBND tỉnh, Bù Gia Mập đã chủ 
động và nỗ lực thực hiện với sự đồng lòng của các cấp chính quyền cùng 
nhân dân trong toàn huyện. Thời gian tới, huyện tiếp tục quán triệt trong toàn 
bộ hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tăng cường, phổ biến đến các tầng 
lớp nhân dân về tiện ích của DVCTT. Đồng thời, liên hệ đơn vị cung cấp 
dịch vụ viễn thông rà soát, khắc phục những hạn chế về đường truyền và 
hỗ trợ người dân đăng ký sim điện thoại chính chủ”. 

Việc đưa DVCTT đến gần hơn với người dân cần cả quá trình nỗ lực bền 
bỉ, lâu dài của chính quyền các địa phương. Tin rằng, với sự quan tâm chỉ 
đạo sát sao của các cấp, ngành cùng các đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu 
thì công tác triển khai DVCTT ở cấp xã sẽ đạt hiệu quả. Qua đó, góp phần 
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/502/136845/bu-gia-map-nang-
cao-hieu-qua-su-dung-dich-vu-cong-truc-tuyen 

 

12. Thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn ngừa tham 
nhũng, tiêu cực  
Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực được cấp ủy 
đảng, chính quyền huyện Phong Ðiền xác định là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Ðảng, xây 
dựng hệ thống chính trị. Do vậy, mỗi cơ quan, đơn vị triển khai nhiều 
biện pháp thiết thực để thực hiện PCTN, tiêu cực, phù hợp với tình 
hình thực tế và luôn lấy phòng ngừa là chính. 

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất (QLDA&PTQÐ) huyện là một trong 
những đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực. Theo đồng chí 
Trần Hoàn Toàn, Giám đốc Ban QLDA&PTQÐ huyện, Ban được giao thực 
hiện nhiều công trình, dự án với số tiền lớn. Riêng năm 2022, đơn vị được 



giao kế hoạch vốn 157 tỉ đồng để xây dựng các công trình, dự án trên địa 
bàn huyện. Ðể ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực, Chi bộ và lãnh đạo Ban 
thực hiện nhiều biện pháp. Trong đó, hằng tháng họp lệ chi bộ, họp đơn vị 
đều nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình giúp các đảng viên (ÐV), viên 
chức (VC) phát huy ưu điểm, nhận ra hạn chế và khuyết điểm để khắc phục 
kịp thời; hằng năm, các ÐV, VC không có biểu hiện suy thoái, vi phạm; xây 
dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ. Ðồng 
thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thi công các công trình 
cũng như giám sát cán bộ (CB) của Ban phụ trách các công trình để phòng 
ngừa tình trạng vòi vĩnh đối với đơn vị thi công… “Nhờ thực hiện các biện 
pháp hiệu quả, 2 năm nay, Ban không có trường hợp CB, ÐV, VC tham 
nhũng, tiêu cực, vi phạm. Các công trình, dự án do Ban thay mặt UBND 
huyện làm chủ đầu tư đều bảo đảm chất lượng, giải ngân vốn đạt kế hoạch” 
- đồng chí Trần Hoàn Toàn thông tin.   

 

Những năm qua, việc xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn huyện 
Phong Ðiền không xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Trong ảnh: Lãnh đạo 

huyện thực hiện nghi thức khởi công công trình nâng cấp, mở rộng tuyến 
giao thông nông thôn So Ðũa (bên phải). 

Thanh tra huyện Phong Ðiền được Thường trực Huyện ủy đánh giá làm tốt 
công tác PCTN, tiêu cực. Bên cạnh thực hiện các biện pháp phòng ngừa 
tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ CB, ÐV và công chức (CC) của đơn vị, 
Thanh tra huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ 
quan, đơn vị trong huyện để kịp thời phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực. 



Ðồng chí Nguyễn Thành Tài, Chánh Thanh tra huyện, cho biết: Từ năm 2021 
đến nay, Thanh tra huyện thực hiện 10 cuộc thanh tra, 1 cuộc kiểm tra đối 
với 12 đơn vị về kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách và PCTN. Qua đó, 
Thanh tra huyện kiến nghị thu hồi nộp vào ngân sách 59,4 triệu đồng do các 
đơn vị chi sai, xử lý khác hơn 1,3 triệu đồng, kiến nghị xử lý trách nhiệm 2 
cá nhân; đồng thời, chấn chỉnh, yêu cầu các đơn vị khắc phục hạn chế, 
khuyết điểm. Thanh tra huyện cũng kiểm tra việc kê khai minh bạch tài sản 
và thu nhập của 160 CB,CC,VC của 58 cơ quan, đơn vị trong huyện, chưa 
phát hiện vi phạm.    

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, 
Chủ tịch HÐND huyện, công tác PCTN, tiêu cực được Ban Thường vụ (BTV) 
Huyện ủy chỉ đạo, thực hiện thường xuyên. BTV Huyện ủy chỉ đạo đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước về 
PCTN, tiêu cực; thực hiện công tác PCTN, tiêu cực gắn với xây dựng, chỉnh 
đốn Ðảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của 
Bộ Chính trị và các kết luận của Trung ương. BTV Huyện ủy yêu cầu các cơ 
quan, đơn vị trong huyện phải công khai, minh bạch các hoạt động; thực 
hiện các công trình, dự án trên địa bàn phải đúng trình tự, thủ tục, đúng pháp 
luật; thường xuyên kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng cơ bản nhằm 
bảo đảm tiến độ, chất lượng, ngăn ngừa tiêu cực. BTV Huyện ủy chỉ đạo 
CB, CC, VC các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định về kê khai minh 
bạch tài sản và thu nhập; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, niêm 
yết công khai thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc và nhà văn hóa các ấp 
để người dân tìm hiểu và giám sát... 

Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 
công tác PCTN đối với CB, ÐV, nhất là CB lãnh đạo, quản lý. 8 tháng đầu 
năm 2022 đã kiểm tra 5 CB lãnh đạo, quản lý và chưa phát hiện tham nhũng, 
tiêu cực. Công tác CB được BTV Huyện ủy chỉ đạo thực hiện công khai, dân 
chủ, đúng quy trình, hướng dẫn. Trong 8 tháng đầu năm 2022, huyện đã 
chuyển đổi vị trí công tác 4 phó chủ tịch UBND các xã, 3 CB đoàn thể huyện 
và 22 CC, VC kế toán, tư pháp hộ tịch các xã, thị trấn, trường học. “Nhờ 
thực hiện nhiều giải pháp, 2 năm qua, huyện đã ngăn ngừa có hiệu quả tham 
nhũng, tiêu cực, không xảy ra các vụ việc lớn, gây bức xúc dư luận” - đồng 
chí Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch 
HÐND huyện cho biết. 

Nguồn: https://baocantho.com.vn/thuc-hien-dong-bo-cac-giai-phap-ngan-
ngua-tham-nhung-tieu-cuc-a151019.html 

 

 

 



13. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi 
số 
Những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo (GĐ&ĐT) chú trọng công tác 
cải cách hành chính (CCHC) gắn với chuyển đổi số theo hướng đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập cũng 
như trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); đổi mới phương thức 
phục vụ. 

 

Buổi học ngoại khóa của học sinh Trường THCS Sơn Đông, TP. Bến Tre. 

Cải cách hành chính 

Với phương châm lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo chất 
lượng, hiệu quả công tác CCHC, Sở GĐ&ĐT quan tâm, tăng cường công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ này. Trong kế 
hoạch phát động phong trào thi đua năm học, chỉ đạo phải gắn nội dung thực 
hiện công tác CCHC với công tác thi đua, khen thưởng. 

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Võ Văn Luyến cho biết: Ngành GD&ĐT đã triển 
khai đồng bộ các văn bản về CCHC, rà soát lại các văn bản, đối chiếu với 
các quy định tại Đề án số 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy, các kế hoạch của UBND 
tỉnh nhằm triển khai đến toàn thể cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân 
viên trong toàn ngành để tổ chức thực hiện CCHC trong lĩnh vực giáo dục 
một cách thiết thực, hiệu quả. 



Đơn vị luôn thường xuyên chỉ đạo, tổ chức rà soát, đánh giá, trình UBND 
tỉnh ban hành phương án đơn giản hóa trong thực hiện các TTHC. Chú trọng 
tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC theo hình 
thức dịch vụ công trực tuyến; tăng tính minh bạch của cơ quan cung cấp 
dịch vụ để các tổ chức, cá nhân có thể theo dõi kết quả khi sử dụng dịch vụ, 
qua đó giảm thiểu thời gian, chi phí khi thực hiện các TTHC. 

Trong cải cách tổ chức bộ máy, công tác sắp xếp, bố trí các trường lớp, bổ 
nhiệm cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo nguyên tắc tập 
trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, tạo động lực để người có 
trình độ, năng lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác đào 
tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo 
chuẩn, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, 
tiếp tục lãnh đạo, triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt 
của cơ quan có thẩm quyền. 

Quan tâm chỉ đạo thực hiện tuyển dụng viên chức theo quy định về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Công tác bổ nhiệm công chức, viên 
chức thực hiện nghiêm túc và đầy đủ. Đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự 
chủ theo Nghị định số 43/NĐ-CP, có 35/37 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở 
thực hiện cơ chế tự chủ, có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài 
sản công để làm cơ sở cho cán bộ, viên chức trong đơn vị thực hiện. 

Gắn với chuyển đổi số 

Trong năm 2022, ngành đã tập trung chỉ đạo triển khai 3 dự án: thư viện 
điện tử, trung tâm điều hành thông minh, chữ ký số cho giáo viên THPT ký 
học bạ và sổ điểm điện tử. Chỉ đạo rà soát, bổ sung quy chế sử dụng các sổ 
điểm điện tử trong nhà trường. Các đầu công việc đã được triển khai và lãnh 
đạo thực hiện tốt trong toàn ngành. 

Chỉ đạo thực hiện tốt, kịp tiến độ các quy trình thủ tục trang bị các dự 
án  công nghệ thông tin cho năm 2022 như: Dự án cơ sở dữ liệu ngành, kho 
tài nguyên dạy học, số hóa văn bằng chứng chỉ đã đăng thông tin mời thầu 
trên cổng đấu thầu quốc gia. Dự án xây dựng Cổng thông tin điện tử ngành 
giáo dục và đào tạo, dự án Hệ thống phần mềm quản lý thi tuyển sinh vào 
lớp 10, thi học sinh giỏi các cấp đã hoàn thành đề cương chi tiết... 

Triển khai nền tảng dạy học trực tuyến tại cơ sở giáo dục theo Thông tư số 
09/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT. Qua quá trình thực hiện, cơ bản tất cả các 
trường phổ thông đã triển khai dạy học trực tuyến, trực tiếp và cung cấp bài 
dạy trực tuyến cho học sinh: 100% đơn vị có sử dụng phần mềm dạy học 
trực tuyến, trực tiếp và phần mềm LMS quản lý học tập của học sinh; 98% 
đơn vị giáo dục đảm bảo hạ tầng máy tính, Internet, Wifi triển khai dạy học 
trực tuyến; 85% đơn vị đã tập huấn bổ sung cho giáo viên về dạy học trực 



tuyến; 100% trường đã rà soát học sinh khó khăn về thiết bị học trực tuyến 
và có biện pháp hỗ trợ hoặc đề nghị hỗ trợ. 

“Thời gian tới, ngành GD&ĐT sẽ tập trung tăng cường công tác thông tin, tuyên 
truyền với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, giáo dục cho đảng viên, công 
chức, viên chức và người lao động, nhất là phụ huynh và học sinh hiểu về các 
quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước về chuyển đổi số gắn với CCHC. Lãnh đạo sâu sát đầu công việc, hàng 
tháng có kiểm tra rà soát tiến độ thực hiện; phân công trách nhiệm đơn vị chủ 
trì tham mưu và phối hợp trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển 
đổi số và CCHC được phân công”. 

 (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo La Thị Thúy) 

Nguồn: https://baodongkhoi.vn/day-manh-cai-cach-hanh-chinh-gan-voi-
chuyen-doi-so-12092022-a105173.html 

 

14. Vân Đồn: Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính 
Thời gian qua huyện Vân Đồn có nhiều cách làm hay, tạo đột phá mới 
về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng phục vụ 
người dân, doanh nghiệp. 

Trung tâm Hành chính công huyện Vân Đồn được đầu tư đầy đủ cơ sở vật 
chất, thiết bị phục người dân, doanh nghiệp đến làm TTHC. 

Vân Đồn có nhiều xã đảo, vì thế người dân sẽ gặp không ít khó khăn đi lại 
khi đi làm TTHC. Hiểu được điều đó, Trung tâm Hành chính công huyện và 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã đã cử cán bộ có trình độ 



CNTT, chuyên môn nghiệp vụ tốt để hướng dẫn công dân; đồng thời thường 
xuyên nhắc nhở đội ngũ CBCC của đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm 
"Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng thực hiện 
nhiệm vụ”. Hiện 357 TTHC thực hiện tại Trung tâm Hành chính công huyện, 
đa số giải quyết theo nguyên tắc “5 tại chỗ”. 

Thực hiện khâu đầu tiên là đào tạo công dân điện tử, huyện đẩy mạnh 
hướng dẫn cho người dân về các thao tác nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ công quốc gia. Qua đó, số lượng hồ sơ tiếp 
nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến tăng lên rõ rệt. 

Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Vân Đồn hướng dẫn cho người 
dân nộp TTHC qua dịch vụ công trực tuyến. 

Chị Nguyễn Lan Hương (xã Quan Lạn) chia sẻ: “Trước đây tôi nghĩ thực 
hiện các thủ tục liên quan đến đất đai rất phức tạp. Tuy nhiên, khi đến Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của xã, tôi được cán bộ hướng dẫn 
tạo tài khoản để nộp trực tuyến. Điều này giúp ích cho tôi rất nhiều, không 
phải đi tàu biển mất hơn 1 giờ để vào Trung tâm Hành chính công huyện, 
vừa giảm thời gian, công sức đi lại, vừa giảm được chi phí”. 

Từ 15/7-15/8/2022 có gần 760 hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND huyện 
(99%), 830 hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã (95%) được tiếp 
nhận, giải quyết trên môi trường mạng; trong tháng 8 có gần 700 triệu đồng 
tiền thuế, lệ phí trước bạ đất đai được thanh toán trên Cổng dịch vụ công 
quốc gia. 

Đến nay thời gian giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện 
giảm 45-50% so với quy định. 6 tháng năm 2022, Trung tâm đã tiếp nhận, 
xử lý 6.892 hồ sơ; trong đó giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,5%. Mức độ 
hài lòng của người dân, tổ chức tiếp tục có sự cải thiện đáng kể, đạt 99,6%. 



Đây là những con số khá cao, phản ánh nền hành chính ngày càng hiện đại, 
hiệu lực, hiệu quả của Vân Đồn, vì sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; 
góp phần tạo nên những chuyển động tích cực trong phát triển kinh tế - xã 
hội của huyện. 

Trung tâm Hành chính công huyện chủ động kết nối với các ngân hàng cung 
cấp các kênh thanh toán, công dân có thêm nhiều lựa chọn phương thức 
thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công không dùng tiền mặt; giúp giảm chi phí 
đi lại, đáp ứng yêu cầu thanh toán trực tuyến trong việc cung cấp dịch vụ 
công mức độ 3, 4. 

Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện hướng dẫn người dân lấy số 
thứ tự để giải quyết TTHC. 

Bà Nguyễn Thị Thanh, Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện Vân 
Đồn, cho biết: Để nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết TTHC cho tổ 
chức, người dân, doanh nghiệp, Trung tâm tiếp tục tham mưu cho UBND 
huyện cắt giảm thành phần hồ sơ không hợp lý, gắn với tái cấu trúc quy trình 
TTHC. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực 
hiện trực tuyến đối với các TTHC đã cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 và 
thanh toán không dùng tiền mặt. 

Nguồn: https://baoquangninh.com.vn/dot-pha-trong-cai-cach-thu-tuc-hanh-
chinh-3203887.html 

 
 


