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1. 12 mẫu văn bản thực hiện thủ tục hành chính trong 
hoạt động điện ảnh 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư quy định các mẫu văn bản 
trong hoạt động điện ảnh. 

 

12 mẫu văn bản thực hiện thủ tục hành chính trong hoạt động điện ảnh 

Cụ thể, ban hành kèm theo dự thảo Thông tư này 12 mẫu sau: 

Phụ lục I: 04 Mẫu đơn đề nghị: a- Mẫu số 01: Đơn đề nghị cấp Giấy phép 
cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam; b- Mẫu số 02: 
Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân loại phim; c- Mẫu số 03: Đơn đề nghị cấp 
Giấy phép tổ chức liên hoan phim, liên hoan phim chuyên ngành, chuyên 
đề, giải thưởng phim, cuộc thi phim tại Việt Nam; d- Mẫu số 04: Đơn đề nghị 
cấp Giấy phép chương trình phim và tuần phim tại Việt Nam. 

Phụ lục II: Mẫu Giấy phép: Mẫu số 01: Giấy phép phân loại phim. 

Phụ lục III: Mẫu văn bản thông báo: a- Mẫu số 01: Thông báo danh sách 
phim sẽ phổ biến và kết quả phân loại phim; b- Mẫu số 02: Thông báo nội 
dung, chương trình chiếu phim tại địa điểm công cộng; c- Mẫu số 03: Thông 
báo thay đổi tên phim đã được cấp Giấy phép phân loại phim; d- Mẫu số 04: 
Thông báo kế hoạch tổ chức liên hoan phim, liên hoan phim chuyên ngành, 
chuyên đề, giải thưởng phim, cuộc thi phim; đ- Mẫu số 05: Thông báo kết 
quả thực hiện liên hoan phim, liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, giải 



thưởng phim, cuộc thi phim; e- Mẫu số 06: Thông báo kế hoạch tổ chức 
chương trình phim và tuần phim Việt Nam tại nước ngoài. 

Phụ lục IV: Mẫu văn bản cam kết: Mẫu số 01: Cam kết không vi phạm quy 
định tại Điều 9 Luật Điện ảnh. 

Mởi bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây. 

Nguồn: https://baochinhphu.vn/12-mau-van-ban-thuc-hien-thu-tuc-hanh-
chinh-trong-hoat-dong-dien-anh-102220912092620089.htm 

 

2. Vướng mắc khi dùng thông tin về nơi cư trú liên quan 
đến hộ tịch, đất đai 
Ngày 1.7.2021, Luật Cư trú có hiệu lực thi hành; đồng thời, công tác đăng 
ký và quản lý cư trú được thực hiện trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư đã tạo ra bước ngoặt lớn chuyển đổi từ phương thức thủ 
công sang phương thức quản lý dân cư bằng mã số định danh cá nhân.  

Việc này góp phần nâng cao công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện 
thuận lợi cho người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính. 

Tuy nhiên, qua thực tế triển khai Luật Cư trú có một số hạn chế, bất cập liên quan 
đến lĩnh vực hộ tịch, đất đai cần sớm sửa đổi, bổ sung hoàn thiện, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành 
thì mọi thông tin liên quan đến cư trú đều được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư. 

Hiện nay, Bộ Công an đã cấp Căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp cho 
người dân, mọi thông tin liên quan đến cư trú đều có lưu trữ trên CCCD. 

Tuy vậy, khi người dân có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính, đặc 
biệt là lĩnh vực hộ tịch, đất đai để xác định được thẩm quyền trong quá trình 
giải quyết các thủ tục hành chính liên quan, người dân phải cung cấp Giấy 
xác nhận thông tin về cư trú (mẫu CT07) có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp. 

Giấy này có giá trị sử dụng trong thời gian rất ngắn, vì vậy người dân cần 
phải đi lại nhiều lần, mất thời gian khi phải đi làm lại. Trong khi đó, nhiều 
trường hợp người dân không biết quy trình, thủ tục để được cấp loại giấy tờ 
này như thế nào. 

Thứ hai, một số cơ quan, tổ chức khi giải quyết thủ tục hành chính vẫn yêu 
cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú mà không chấp nhận việc sử dụng Giấy 
xác nhận thông tin về cư trú mà cơ quan công an đã cấp cho người dân để 
giải quyết gây khó khăn, phiền hà cho người dân. 

Mặt khác, dù thủ tục cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú đã được triển khai 
trên Cổng dịch vụ công quốc gia nhưng việc tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ 



công quốc gia đòi hỏi phải có số điện thoại chính chủ và sử dụng điện thoại 
thông minh, dẫn đến một số người dân gặp khó khăn khi thực hiện, đặc biệt 
là đối với các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ở vùng sâu, vùng 
xa, người già, người dân tộc thiểu số không có điều kiện và hạn chế kiến 
thức về công nghệ thông tin… 

Thứ ba, việc kết nối, chia sẻ vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với 
các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác đã được Công an tỉnh triển khai thực 
hiện theo hướng dẫn của Bộ Công an. 

Tuy nhiên, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành 
khác do các bộ quản lý, vận hành và đang trong quá trình hoàn thiện nên việc kết 
nối, chia sẻ dữ liệu gặp nhiều khó khăn, một số dữ liệu của công dân cập nhật 
chưa kịp thời, một số trường thông tin chưa được “làm sạch” theo quy định. 

Thứ tư, hiện vẫn chưa có văn bản quy định thống nhất việc sử dụng CCCD 
gắn chíp thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy tờ thay thế, tài liệu xác 
nhận về cư trú để thực hiện thủ tục hành chính nên khi giải quyết thủ tục 
hành chính còn lúng túng, vướng mắc. 

Công tác tuyên truyền, quán triệt các điểm mới của Luật Cư trú tại các cơ quan, 
địa phương còn chưa được kịp thời, thường xuyên, một số cán bộ giải quyết thủ 
tục hành chính chưa nắm bắt các quy định mới, gây khó khăn cho người dân. 

Thiết nghĩ, để triển khai Luật Cư trú, nhất là các vấn đề liên quan đến thông 
tin về nơi cư trú để thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, đất 
đai đạt hiệu quả các cơ quan chức năng sớm ban hành văn bản quy định 
khi thực hiện thủ tục hành chính chỉ sử dụng thông tin trên CCCD; không 
yêu cầu xuất trình các loại giấy tờ khác để chứng minh nơi cư trú. 

Bộ Công an cần chỉ đạo công an các cấp tăng cường công tác xây dựng Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư một cách kịp thời, đặc biệt là khi người dân 
có sự thay đổi về nơi cư trú. 

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống liên thông, kết nối giữa 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành để 
làm giàu cơ sở dữ liệu và triển khai có hiệu quả việc bỏ giấy tờ, tài liệu xác 
nhận về nơi cư trú; tăng cường đầu tư trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực 
thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính đáp 
ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. 

Ngoài ra, tăng cường công tác tuyên truyển, phổ biến về lợi ích của việc giải 
quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia; việc sử dụng 
CCCD gắn chíp, số định danh điện tử… đến rộng rãi người dân. 

Nguồn: https://laodong.vn/y-kien-ban-doc/vuong-mac-khi-dung-thong-tin-
ve-noi-cu-tru-lien-quan-den-ho-tich-dat-dai-1091877.ldo 



3. Sửa Luật Dược để đảm bảo điều kiện cung cấp đầy 
đủ các loại thuốc cấp thiết 
Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Dược mà Bộ Y tế đang đề xuất xây 
dựng có trọng tâm giải quyết ách tắc trong khâu đăng ký thuốc, gây 
tình trạng thiếu thuốc. 

Thủ tục hành chính vẫn "hành" doanh nghiệp 

Luật Dược số 105/2016/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 6/4/2016 và 
có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2017. Đến nay, sau hơn 5 năm triển khai thi 
hành cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của công tác quản lý nhà nước 
về dược phẩm. 

Tuy nhiên, theo thừa nhận đại diện Bộ Y tế, quá trình triển khai Luật Dược, 
đặc biệt trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua cho thấy 
một số quy định còn gây cản trở, khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh 
doanh dược cũng như ảnh hưởng đến việc bảo đảm cung ứng thuốc cho 
nhân dân.  

 

Bộ Y tế đề xuất xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Dược theo 
hướng giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp. 



Cụ thể, theo quy định tại Điều 56 Luật Dược, để được gia hạn giấy đăng ký 
lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hồ sơ đề nghị phải được thẩm định, 
tư vấn của Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu 
làm thuốc. Trong khi đó, tại thời điểm gia hạn thuốc không thay đổi nội dung 
về kỹ thuật, chỉ thay đổi về mặt hành chính.  

Trên thực tế, có nhiều thuốc đã lưu hành nhiều năm trên thế giới cũng như 
tại Việt Nam, chất lượng thuốc đã được khẳng định, không có vi phạm về 
chất lượng nên việc quy định phải nộp hồ sơ gia hạn và được thẩm định như 
quy định tại Luật Dược 2016 là không cần thiết. 

Việc thẩm định, xem xét quá nhiều hồ sơ gia hạn thường xuyên dẫn tới tình 
trạng chậm gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, làm 
gián đoạn sản xuất, lưu hành và cung ứng thuốc do thuốc hết hạn giấy đăng 
ký lưu hành mà chưa được gia hạn vì doanh nghiệp phải chờ hoàn thiện các 
hồ sơ tài liệu này.  

Ông Nguyễn Thành Lâm, Phó cục trưởng Cục Quản lý Dược dẫn chứng, 
trong hồ sơ đăng ký thuốc hiện nay, bắt buộc thuốc đăng ký lưu hành phải 
có giấy CPP (giấy chứng nhận sản phẩm dược).  

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, không chỉ trong thời gian chống dịch, mà nhiều 
trường hợp khác, giấy này chỉ được cấp khi nhà máy sản xuất thuốc đó có 
đề nghị với cơ quan quản lý tại nước sở tại với mục đích xuất khẩu tới các 
quốc gia khác thì mới cấp giấy CPP.  

Trong nước, hiện nay, thuốc được lưu hành sẽ được cấp giấy phép đăng ký 
lưu hành, nếu muốn xuất khẩu thì phải thêm một khâu nữa mới xuất khẩu 
như thông thường được. 

Một yêu cầu khác về cầu giấy chứng nhận GMP đối với các nguyên liệu làm 
thuốc, bao gồm dược liệu. Hiện nay, nhiều nước không còn cấp giấy GMP 
hoặc cấp theo quy định quốc gia, như Trung Quốc, Ấn Độ... 

"Nếu chúng ta tiếp tục thực hiện quy định phải có giấy GMP thì các doanh 
nghiệp không thể nhập khẩu nguyên liệu hay dược liệu để sản xuất thuốc", 
ông Lâm chia sẻ quan điểm. 

Cùng nói về chủ đề này, ông Chu Đăng Trung, Trưởng phòng Pháp chế - 
Thanh tra, Cục Quản lý Dược cũng cho biết, quy định thủ tục gia hạn, hồ sơ 
gia hạn đăng ký lưu hành thuốc còn phức tạp, thời gian thẩm định hồ sơ bị 
kéo dài. 

Điều này dẫn tới gián đoạn sản xuất, nhập khẩu, lưu hành và cung ứng thuốc 
do thuốc hết hạn giấy đăng ký lưu hành. Vì vậy, đại diện Cục Quản lý Dược 
đề xuất sửa các quy định về gia hạn thuốc theo hướng 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.  



"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, năm 2021 là 62. Kết quả này cho 
thấy bất cập trong việc gia hạn đăng ký kinh doanh thuốc", theo thông tin 
của ông Trung. 

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, với nội dung về gia hạn tự 
động giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, cần phải làm ngay 
do có hơn 10.000 giấy đăng ký lưu hành thuốc sẽ hết hạn vào ngày 
31/12/2022, nếu không thì sẽ thiếu thuốc trong thời gian tới.  

Ở cương vị là đối tượng chịu tác động của Luật Dược, theo đánh giá của 
đại diện Bệnh viện Bạch Mai, tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư ảnh hưởng 
rất lớn tới việc điều trị nên việc sửa đổi Luật Dược là rất cần thiết để đảm 
bảo cung cấp đầy đủ các loại thuốc cấp thiết.  

Song, thực tế cho thấy thời gian qua các cơ sở y tế tham gia đấu thầu thuốc 
rất tốn thời gian mà vẫn không đủ thuốc. Vì vậy, cần sửa đổi các quy định 
để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc nhập khẩu thuốc, giúp 
người dân sớm được tiếp cận thuốc. 

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 

Với những tồn tại, bất cập nêu trên Bộ Y tế đã có kiến nghị Thủ tướng Chính 
phủ cho phép chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thực hiện đánh 
giá, đề xuất Chính phủ xem xét, báo cáo Quốc hội một số nội dung của luật 
đang bất cập, vấn đề nảy sinh trong thực tiễn chưa có cơ chế pháp lý để giải 
quyết và sớm khắc phục, trong đó có việc xây dựng Luật sửa đổi bổ sung 
một số điều của Luật Dược theo trình tự rút gọn.  

Đây là một trong những giải pháp quan trọng trước mắt, khả thi, mang tính 
bền vững để tháo gỡ vướng mắc hiện tại trong hệ thống y tế. 

Theo đại diện Bộ Y tế, Luật Dược sửa đổi, bổ sung lần này tập trung vào 
việc đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục hành chính đối với đăng ký lưu hành thuốc. 

Ông Nguyễn Thành Lâm cho biết, đối với thủ tục để sửa đổi Luật Dược theo 
trình tự rút gọn, Cục Quản lý dược đang cố gắng phối hợp với các bộ, ngành 
để trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 10 tới, trong đó có một số điểm chính chủ 
yếu giải quyết ách tắc trong khâu đăng ký thuốc, gây tình trạng thiếu thuốc. 

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 hơn 12.000 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. 

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.  



Về nội dung này theo đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 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 theo ý kiến từ vị đại diện Bộ Tài chính, 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. 

Liên quan tới quy định về nhập khẩu vắc-xin, theo yêu cầu của Tổ chức Y tế 
thế giới, các nước đáp ứng Hệ thống quản lý Quốc gia về vắc-xin (NRA), 
phải có quy định về yêu cầu cấp phép nhập khẩu, xuất khẩu đối với vắc-xin 
đã có giấy đăng ký lưu hành.  

“Để duy trì đáp ứng NRA, việc quy định cấp phép xuất nhập khẩu vắc-xin tại 
Việt Nam phải được thực hiện ngay khi Luật Dược được sửa đổi, bổ sung. 
Do đó, bổ sung thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đối với vắc-xin 
là rất cần thiết”, đại diện Bộ Tài chính nêu. 

Nguồn: https://baodautu.vn/sua-luat-duoc-de-dam-bao-dieu-kien-cung-cap-
day-du-cac-loai-thuoc-cap-thiet-d173289.html 

 

4. Để lộ ảnh CCCD, mọi người có thể vướng phải 
những rắc rối dưới đây 

Hiện nay, Căn cước công dân (CCCD) là loại giấy tờ được sử dụng 
trong nhiều giao dịch, thủ tục hành chính. Mọi người không nên để lộ 
hình ảnh CCCD nếu không muốn vướng phải những tình huống dưới 
đây. 

1. Các thông tin quan trọng trên ảnh CCCD 2 mặt không nên để lộ 

Hiện nay, Căn cước công dân là loại giấy tờ chứng minh nhân thân được 
sử dụng trong hầu hết các giao dịch, thủ tục hành chính. Thông tin cơ bản 
về nhân thân của chủ thẻ đều được in ngay trên thẻ này, chính vì vậy các 
bản scan hay ảnh CCCD 2 mặt đều cần được giữ gìn cẩn thận. 

Các thông thông tin quan trọng trên Căn cước công dân không nên để lộ là: 

- Số Căn cước công dân: Đây chính là mã định danh cá nhân của mỗi công 
dân (Căn cứ Điều 19 Luật Căn cước công dân). Mã này gắn liền với công 
dân từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, không thay đổi và trùng lặp với bất cứ 
người nào khác.  



- Các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, quê quán, nơi thường trú: 
Đây là các thông tin nhân thân cơ bản của mỗi cá nhân, thường được yêu 
cầu trong các hợp đồng, thủ tục hành chính hay giao dịch ngân hàng...  

 

- Mã Qr: Khi quét mã này trên thẻ CCCD, các thông tin cơ bản về nhân thân 
như trên và có thêm số Chứng minh nhân dân (CMND) cũ sẽ hiện ra. Ngoài 
ra, các thông tin quan trong về đặc điểm nhân dạng và ngày cấp thẻ Căn 
cước công dân, vân tay của chủ thẻ cũng có thể bị lộ. 

2. Lộ ảnh CCCD/CMND 2 mặt tiềm ẩn nhiều những nguy hiểm gì?  

Nếu vô tình lộ ảnh CCCD hay CMND, mọi người có thể vướng phải những 
tình huống không mong muốn dưới đây: 

Rắc rối về mã số thuế thu nhập cá nhân 

Nhiều công ty ảo thường dùng bản photo hoặc ảnh chụp CMND/CCCD 2 
mặt của người khác để đăng ký mã số thuế cá nhân, từ đó khai khống chi 
phí lương và giảm tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Trong trường hợp này, rất nhiều người đã bị đăng ký mã số thuế cá nhân 
với thông tin chưa chính xác và phải liên hệ cơ quan thuế để giải quyết. 

Bị giả mạo giấy tờ để vay nợ, đăng ký sim trả sau 

Ngày nay, việc vay tín chấp tại các tổ chức tín dụng tương đối dễ dàng khi 
người vay chỉ cần cung cấp số CMND/CCCD, số điện thoại... là có thể được 
xét duyệt khoản vay. 

Lợi dụng điều này, thông tin và hình ảnh CCCD 2 mặt có thể bị các đối tượng 
xấu lợi dụng để giả mạo vay tín chấp hoặc mở thẻ tín dụng. 



Ngoài ra, các thông tin trên CCCD cũng có thể bị đem ra đăng ký sim trả 
sau, lúc này người bị hại sẽ phải chịu những khoản phí nợ cước điện thoại 
trả sau vô lý mặc dù không hề sử dụng. 

Các trường hợp trên nếu xảy ra sẽ rất khó đòi lại tiền cũng như tìm ra kẻ lừa 
đảo. 

Bị lấy thông tin để lừa đảo 

Thông tin trên thẻ CCCD có thể bị các đối tượng xấu sử dụng vào rất nhiều 
chiêu trò lừa đảo tinh vi không ngờ tới. 

Một số thủ đoạn phổ biến có thể kể đến như gọi điện mạo danh cơ quan 
Nhà nước, lừa đảo trúng thưởng... 

3. Cần làm gì khi bị lộ ảnh CCCD 2 mặt 

Thu hồi ngay ảnh CCCD nếu gửi nhầm 

Nếu lỡ để lộ ảnh CCCD 2 mặt qua mạng xã hội, cần nhanh chóng thu hồi 
ngay tin nhắn hoặc xóa ảnh. 

Kiểm tra thông tin mở tài khoản ngân hàng và các khoản vay tài chính 

Để kiểm tra số CCCD đã đăng ký tài khoản ngân hàng hay chưa, cần liên 
hệ đến ngân hàng qua tổng đài hoặc đến trực tiếp chi nhanh ngân hàng. 

Nếu muốn biết mình có bị giả thông tin để vay nợ hay không, cá nhân có thể 
kiểm tra thông qua trung tâm Thông tin Tín dụng CIC bằng cách truy 
website https://cic.gov.vn/ hoặc tải ứng dụng CIC Credit Connect trên thiết 
bị điện thoại thông minh. 

Trung tâm Thông tin Tín dụng CIC là tổ chức thu nhận, lưu trữ, phân tích và xử 
lý thông tin tín dụng của cá nhân, tổ chức. Đây là tổ chức trực thuộc Ngân hàng 
Nhà nước nên hoàn toàn có thể yên tâm khi cung cấp thông tin để tra cứu. 

Kiểm tra thông tin số điện thoại trả sau 

Muốn kiểm tra xem số CCCD đã đăng ký bao nhiêu sim chính chủ, mọi người 
chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp TTTB gửi 1414. 

Trường hợp phát hiện ra số điện thoại khác đăng ký sim trả sau trên số Căn 
cước công dân của mình, người bị hại cần liên hệ ngay đến nhà mạng để 
kịp thời phản ánh. 

Kiểm tra thông tin đăng ký thuế 

Trường hợp nghi ngờ bị lấy CCCD đăng ký mã số thuế ảo, mọi người hãy 
kiểm tra thông tin qua cổng thông tin của Tổng Cục thuế tại đị 
chỉ https://canhan.gdt.gov.vn/. 

Nguồn: https://toquoc.vn/de-lo-anh-cccd-moi-nguoi-co-the-vuong-phai-
nhung-rac-roi-duoi-day-20220912094310532.htm 



5. Những dự án nào phải có Giấy phép môi trường và 
Đánh giá tác động môi trường? 
Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các nghị định, những loại dự án 
sau phải có Giấy phép môi trường và Đánh giá tác động môi trường. 

Phân loại dự án đầu tư, thẩm quyền phê duyệt kết quả báo cáo đánh giá tác 
động môi trường (ĐTM) và cấp giấy phép môi trường(GPMT), được quy 
định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020 (BVMT) và cụ thể hóa tại Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, đang thu hút sự quan 
tâm của nhiều doanh nghiệp. 

Phân loại dự án theo nhóm A,B,C 

Theo ông Trần Văn Lượng- Chủ tịch Hiệp hội công nghiệp Môi trường Việt 
Nam, Luật Bảo vệ môi trường 2020 có nhiều điểm mới, đột phá trong 
phương thức quản lý môi trường tại Việt Nam, trong đó có quản lý dự án 
đầu tư theo các tiêu chí môi trường, thực hiện hậu kiểm đối với các dự án; 
cắt giảm thủ tục hành chính, quản lý nhà nước dựa trên nguyên tắc quản lý 
tổng hợp, thống nhất, phân cấp triệt để cho địa phương… 

Đối với phân loại dự án đầu tư theo các tiêu chí về môi trường (quy định tại 
Điều 25, Nghị định 08) dựa trên quy mô, công suất, loại hình, yếu tố nhạy 
cảm môi trường của dự án. Trước tiên phải xác định dự án thuộc nhóm: dự 
án quan trọng quốc gia, nhóm A, nhóm B hay nhóm C, theo tiêu chí quy định 
của pháp luật về đầu tư công số 39/2019/ QH14, Điều 7, 8, 9, 10. 

Nếu chỉ dựa vào vốn đầu tư thì dự án đầu tư từ 10.000 tỷ đồng trở lên thuộc 
dự án quan trọng quốc gia. Dự án nhóm A, không phân biệt tổng mức đầu tư 
thuộc lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; Dự 
án có tổng mức đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên, thuộc Dự án hóa chất, phân 
bón, xi măng; Dự án có tổng mức đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên thuộc Dự án 
cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật khác; Dự án có 
tổng mức đầu tư từ 1.000 tỷ đồng trở lên, thuộc Dự án sản xuất nông nghiệp, 
lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; Dự án có tổng mức đầu tư từ 800 tỷ đồng trở 
lên, thuộc Dự án xây dựng dân dụng, trừ xây dựng khu nhà ở. 

Dự án nhóm B bao gồm các dự án quy định tại Điều 8 nhưng với số vốn đầu 
tư từ 120 tỷ đồng đến dưới 2.300 tỷ đồng, thuộc Dự án hóa chất, phân bón, 
xi măng; Từ 80 tỷ đến 1.500 tỷ đồng, thuộc Dự án cấp thoát nước, xử lý rác 
thải và công trình hạ tầng kỹ thuật khác; Từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ 
đồng, thuộc Dự án sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; 
Từ 45 tỷ đến 800 tỷ đồng, thuộc Dự án xây dựng dân dụng, trừ xây dựng 
khu nhà ở. 

Dự án nhóm C bao gồm các dự án quy định tại Điều 8 nhưng với số vốn đầu 
tư dưới 120 tỷ đồng, thuộc Dự án hóa chất, phân bón, xi măng; Dưới 80 tỷ 



đồng, thuộc Dự án cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ 
thuật; Dưới 60 tỷ đồng, thuộc Dự án sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi 
trồng thủy sản; Dưới 45 tỷ đồng, thuộc Dự án xây dựng dân dụng, trừ xây 
dựng khu nhà ở. 

Những Dự án nào có yếu tố nhạy cảm về môi trường? 

Sau khi phân loại dự án sẽ tiếp tục xác định dự án có yếu tố nhạy cảm về 
môi trường hay không? Yếu tố nhạy cảm môi trường được xác định thông 
qua vị trí trong nội thành, nội thị; xả nước thải vào nguồn nước mặt được 
dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; có sử dụng đất, đất có mặt nước 
của khu bảo tồn thiên nhiên; rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên, 
vùng đất ngập nước quan trọng và di sản thiên nhiên khác; di tích lịch sử - 
văn hóa, danh lam thắng cảnh; có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất 
trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên, có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, 
đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên, khu dự trữ 
sinh quyển, vùng đất ngập nước quan trọng, rừng tự nhiên, rừng phòng hộ; 
có yêu cầu di dân, tái định cư. 

Bước 1 xác định được một dự án nhóm A, thì sang bước 2 sẽ có 2 khả năng 
xảy ra là dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (ký hiệu là A1) và dự án 
không có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (ký hiệu là A2). Sang bước 3 sẽ 
có 4 khả năng xẩy ra là: Dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và có 
yếu tố nhậy cảm môi trường (ký hiệu là A1-1); Dự án có nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường và không có yếu tố nhậy cảm môi trường (ký hiệu là A1-2); Dự 
án không có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và có yếu tố nhậy cảm môi 
trường (ký hiệu là A2-1); Dự án không có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 
và không có yếu tố nhậy cảm môi trường (ký hiệu là A2-2). Tương tự như 
vậy, dự án đầu tư nhóm B cũng có thể phân loại thành 4 nhóm: B1-1, B1-2, 
B2-1, B2-2. Dự án nhóm C cũng có thể phân loại thành 4 nhóm: C1-1, C1-
2, C2-1, C2-2. Dự án quan trọng quốc gia (Ký hiệu là Q) cũng có thể phân 
loại thành 4 nhóm : Q1-1, Q1-2, Q2-1, Q2-2. 

Về thẩm quyền phê duyệt ĐTM 

Các dự án đầu tư được chia thành 4 nhóm (Theo Điều 28 Luật BVMT 2020 
và Nghị định 08). Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường 
(Điều 30 của Luật Bảo vệ môi trường 2020) bao gồm: Dự án đầu tư nhóm I 
(quy định tại khoản 3) và dự án đầu tư nhóm II (quy định tại các điểm c, d, đ 
và e khoản 4 Điều 28). 

Báo cáo ĐTM của dự án đầu tư nhóm I thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, dự án đầu tư nhóm II thuộc thẩm quyền 
quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng 
Chính phủ. Dự án đầu tư nằm trên địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh 
trở lên; dự án đầu tư nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý 



hành chính của UBND cấp tỉnh; dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cấp giấy 
phép khai thác khoáng sản, cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước, cấp giấy phép nhận chìm ở biển, quyết định giao khu vực biển của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thẩm định báo 
cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc bí mật nhà 
nước về quốc phòng, an ninh. 

 

Những dự án đầu tư nhóm I thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về ĐTM 

Dự án A, B thuộc nhóm II là loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ 
gây ô nhiễm môi trường (ký hiệu là A2, B2 như ở trên); Dự án C không thuộc 
loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, có 
yếu tố nhạy cảm về môi trường (ký hiệu là C2-1 như ở trên) và các dự án đầu 
tư sử dụng đất, đất có mặt nước; dự án theo thẩm quyền cấp giấy phép nhận 
chìm ở biển, giao khu vực biển và giao khu vực biển để lấn biển; dự án theo 
thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản, khai thác và sử dụng tài 
nguyên nước, thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác 
động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh (trừ các dự 
án nhóm II thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài nguyên và môi trường). 
Các dự án đầu tư nhóm III ít có nguy cơ tác động xấu tới môi trường (Phụ lục 
V) và các dự án nhóm IV không có nguy cơ tác động xấu đến môi trường không 
thuộc đối tượng phải lập đánh giá tác động môi trường. 



Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường 

Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định 08 có quy định 4 trường hợp liên quan 
đến đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép môi trường. Trường hợp 
1, dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường 
và cấp giấy phép môi trường (gọi tắt là “có giá tác động môi trường-có giấy 
phép môi trường”). Trường hợp 2, dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện 
đánh giá tác động môi trường và không thuộc đối tượng cấp giấy phép môi 
trường (gọi tắt là “có giá tác động môi trường-không giấy phép môi trường”). 
Trường hợp 3, dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá 
tác động môi trường và thuộc đối tượng cấp giấy phép môi trường (gọi tắt là 
“không giá tác động môi trường-có giấy phép môi trường”). Trường hợp 4, dự 
án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường 
và không thuộc đối tượng cấp giấy phép môi trường (gọi tắt là “không đánh giá 
tác động môi trường-không giấy phép môi trường”). 

Điều 39, Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định đối tượng phải có giấy phép 
môi trường bao gồm Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh 
nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất 
thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào 
vận hành chính thức; Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường 
2020 có hiệu lực (1/1/2022). Riêng đối với các dự án đầu tư công khẩn cấp 
theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường. 

Điều 41, Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định thẩm quyền cấp giấy phép 
môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép môi trường đối với 
các dự án đầu tư đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả 
thẩm định báo cáo Đđánh giá tác động môi trường và các cơ sở thuộc loại 
hình có quy mô, công suất tương đương. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp 
giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước 
về quốc phòng, an ninh. UBND cấp tỉnh cấp giấy phép môi trường đối với 
Dự án đầu tư nhóm II, Dự án đầu tư nhóm III nằm trên địa bàn từ 2 đơn vị 
hành chính cấp huyện trở lên; Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 39 của 
Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã được UBND cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan 
ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường. UBND cấp huyện cấp giấy phép môi trường đối với các dự án nhóm 
III và các cơ sở có quy mô, công suất tương đương (trừ trường thuộc thẩm 
quyền cấp giấy phép môi trường của UBND tỉnh). 

Khi nào Giấy phép môi trường được cấp? 

Khoản 2, Điều 42 của Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định thời điểm cấp 
giấy phép môi trường, trước khi vận hành thử nghiệm đối với dự án đầu tư 
thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có giấy phép 
môi trường (Trường hợp 1 “Có đánh giá tác động môi trường-có giấy phép môi 



trường”). Đối với trường hợp 3 “Không đánh giá tác động môi trường -có giấy 
phép môi trường”, giấy phép môi trường được cấp trước khi được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản đối 
với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; Phê duyệt kế hoạch thăm dò, kế hoạch 
phát triển mỏ đối với dự án đầu tư thăm dò, khai thác dầu khí; Phê duyệt báo 
cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư; 
Kết luận thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án đầu tư xây dựng; 
Cấp giấy phép nhận chìm ở biển; quyết định giao khu vực biển; Quyết định 
đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc đối tượng nêu trên. 

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng không thuộc đối tượng được cơ quan 
chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy 
định của pháp luật về xây dựng thì phải có giấy phép môi trường trước khi 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng. 
Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công 
nghiệp hoạt động (gọi tắt là các cơ sở đang hoạt động) trước ngày Luật Bảo 
vệ môi trường 2020 có hiệu lực đang vận hành thử nghiệm công trình xử lý 
chất thải, chủ dự án đầu tư được lựa chọn tiếp tục vận hành thử nghiệm để 
được cấp giấy phép môi trường sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm công 
trình xử lý chất thải hoặc lập hồ sơ để được cấp giấy phép môi trường trước 
khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm. 

Chủ dự án đầu tư không phải vận hành thử nghiệm lại công trình xử lý chất 
thải nhưng kết quả hoàn thành việc vận hành thử nghiệm phải được báo 
cáo, đánh giá theo quy định tại Điều 46 của Luật Bảo vệ môi trường 2020. 
Các cơ sở đang hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải có 
giấy phép môi trường trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu 
lực thi hành, trừ trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép 
môi trường thành phần. giấy phép môi trường thành phần được tiếp tục sử 
dụng như giấy phép môi trường đến hết thời hạn của giấy phép môi trường 
thành phần hoặc được tiếp tục sử dụng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 
Luật này có hiệu lực thi hành trong trường hợp giấy phép môi trường thành 
phần không xác định thời hạn. 

Trường hợp dự án đầu tư hoặc các cơ sở đang hoạt động được thực hiện 
theo nhiều giai đoạn, có nhiều công trình, hạng mục công trình thì giấy phép 
môi trường có thể cấp cho từng giai đoạn, công trình, hạng mục công trình 
có phát sinh chất thải. Giấy phép môi trường được cấp sau sẽ tích hợp nội 
dung giấy phép môi trường được cấp trước vẫn còn hiệu lực. 

Nguồn: https://congthuong.vn/nhung-du-an-nao-phai-co-giay-phep-moi-
truong-va-danh-gia-tac-dong-moi-truong-219710.html 

 



6. Cần sớm ban hành danh mục động vật hoang dã 
được phép nuôi thương mại 
Việt Nam hiện có khoảng 9000 cơ sở nuôi thương mại động vật hoang 
dã đã được cấp phép và ước tính còn nhiều cơ sở hoạt động tự phát 
hoặc đang trong quá trình chờ cấp phép. Một con số không hề nhỏ và 
có thể gây những tác động tiêu cực tới đa dạng sinh thái nếu việc quản 
lý các cơ sở này không chặt chẽ. 

Đây chính là nội dung được nêu ra tại buổi Tọa đàm “Giải pháp quản lý hoạt 
động gây nuôi thương mại động vật hoang dã tại Việt Nam” vừa diễn ra vào 
sáng 13/9.  

Theo kết quả khảo sát của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV tại 26 cơ 
sở gây nuôi động vật hoang dã có qui mô lớn trong năm 2014-2015, toàn bộ 
các cơ sở này đều có dấu hiệu nhập lậu động vật hoang dã ở những mức 
độ khác nhau. Bên cạnh đó, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật về động vật 
hoang dã cũng đã được lực lượng chức năng phát hiện và xử phạt tại các 
cơ sở gây nuôi động vật hoang dã trong thời gian qua. Thực tế này đã cho 
thấy tình trạng vi phạm về động vật hoang dã tại các cơ sở gây nuôi thương 
mại đã diễn ra trong một thời gian dài mà chưa được kiểm soát chặt chẽ. 

Bà BÙI THỊ HÀ - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên 
ENV: “ ENV ghi nhận những vi phạm như là các cơ sở không có giấy phép, 
có những cơ sở buôn bán động vật hoang dã mà không kèm theo giấy tờ 
chứng minh nguồn gốc, thậm chí là có cả hoạt động buôn bán giấy tờ chứng 
minh nguồn gốc hợp pháp của động vật hoang dã. Và nghiêm trọng hơn là 
tình trạng hợp pháp hóa việc nhập lậu động vật hoang dã qua các cơ sở gây 
nuôi động vật hoang dã được đăng ký”. 

Gây nuôi động vật hoang dã trên thực tế không phải là hoạt động cần phải 
ngăn chặn, thế nhưng khi không có sự quản lý chặt chẽ thì việc gây nuôi 
động vật hoang dã sẽ gây ra hậu quả rất lớn đối với đa dạng sinh học, như 
làm biến đổi giống loài, gây tuyệt chủng những loài mang gen thuần chủng 
như trường hợp nuôi hổ, nuôi gấu hay cá sấu. Chính vì vậy, thông qua buổi 
toạ đàm, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV đã đề xuất giải pháp được 
đánh giá là đơn giản, phù hợp trong bối cảnh hiện nay, chính là cần sớm 
ban hành Danh mục động vật hoang dã được phép nuôi thương mại. 

Ông NGUYỄN QUẢNG TRƯỜNG - Viện phó Viện Sinh thái và Tài 
nguyên sinh vật: “Việc ban hành các danh mục này giúp định hướng cho 
người dân là nên phát triển theo hướng nào, đảm bảo được phát triển bền 
vững và đảm bảo tính hợp pháp". 

Việc ban hành một danh mục các loài động vật gây nuôi động vật hoang dã 
được phép nuôi vì mục đích thương mại được kì vọng là giải pháp bước đầu 



để ngăn chặn những lỗ hổng về mặt pháp luật hiện nay. Tuy nhiên, để có thể 
quản lý chặt chẽ hoạt động gây nuôi động vật hoang dã thì vẫn cần phải có 
những giải pháp mạnh mẽ, toàn diện hơn về mặt qui hoạch vùng nuôi, vật nuôi, 
về mặt quản lý, cũng như các chính sách pháp luật, để vừa đảm bảo tương lai 
an toàn cho các loài động vật hoang dã nhưng đồng thời vẫn đảm bảo lợi 
nhuận của người dân mà không gây ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường. 

Nguồn: https://quochoitv.vn/can-som-ban-hanh-danh-muc-dong-vat-hoang-
da-duoc-phep-nuoi-thuong-mai 

 

7. Những bộ, tỉnh nào đang dẫn đầu về hiệu quả cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến? 
Bộ TT&TT, cơ quan thường trực Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số vừa 
tiếp tục cập nhật kết quả triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
của các bộ, ngành, địa phương trên cả nước tính đến gần cuối tháng 8. 

 

Tính đến gần cuối tháng 8/2022, Bộ GD&ĐT đang là cơ quan có hiệu quả 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến cao. 

Theo Bộ TT&TT, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực cung 
cấp các dịch vụ số, đặc biệt là các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao. Tính 
đến nay, tất cả các bộ, ngành, địa phương trên cả nước đều đã có cổng 
thông tin điện tử, cổng dịch vụ công để cung cấp thông tin và dịch vụ công 



trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp. Khoảng 97,3% dịch vụ công trực 
tuyến đủ điều kiện đã được các bộ, ngành, địa phương cung cấp dưới hình 
thức trực tuyến mức 4 - mức cao nhất được thực hiện hoàn toàn qua mạng. 

Tuy nhiên, hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức cao 
vẫn đang là vấn đề được các bộ, tỉnh tập trung cải thiện. Hai chỉ tiêu quan trọng 
để đánh giá hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của cơ 
quan nhà nước trong phục vụ người dân, doanh nghiệp là tỷ lệ dịch vụ công 
trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến. 

Số liệu thống kê được ghi nhận từ hệ thống giám sát, đo lường tự động của 
Bộ TT&TT cho thấy, tính từ đầu năm 2022 đến gần cuối tháng 8, ở khối các 
bộ, ngành, 3 bộ Công Thương, GD&ĐT và TT&TT dẫn đầu về tỷ lệ dịch vụ 
công trực tuyến có phát sinh hồ sơ, với các tỷ lệ đạt được lần lượt là 100%, 
100% và 97,67%. 

Đối với tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến, các bộ Công Thương, GD&ĐT và Tài 
chính có tỷ lệ xử lý trực tuyến cao nhất, lần lượt đạt 99,99%, 99,58% và 91,41%. 

 

Số liệu thống kê về hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các bộ 
trong 8 tháng đầu năm nay (Nguồn ảnh: Cục chuyển đổi số quốc gia) 

Trong khi đó, ở nhóm các địa phương, Long An, Hải Dương, Tiền Giang, 
Hòa Bình và Bắc Giang là các tỉnh có tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh 
hồ sơ cao nhất, có tỷ lệ từ trên 90% đến 96,47%. 

Về tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến, 5 tỉnh dẫn đầu, có tỷ lệ hồ sơ được xử 
lý trực tuyến cao hơn cả là Hòa Bình (87,02%), Quảng Ninh (75,33%), Ninh 
Bình (59,35%), Hà Nam (56,73%) và Thanh Hóa (56,6%). 



 

Số liệu thống kê về hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các địa 
phương trong 8 tháng đầu năm nay (Nguồn ảnh: Cục chuyển đổi số quốc gia) 

Tính trên quy mô cả nước, hiện tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ 
sơ của các bộ, ngành, địa phương đã đạt 51,49%,  gấp 1,6 lần so với cùng 
kỳ năm 2021; và tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến đạt 39,82%, tăng gần 1,3 
lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số cũng đã 
nêu rõ mục tiêu đến cuối năm nay các bộ, ngành, địa phương cần phải nâng 
tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến lên đạt 80% và tỷ lệ 
hồ sơ được xử lý trực tuyến đạt 50%. 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/nhung-bo-tinh-nao-dang-dan-dau-ve-hieu-
qua-cung-cap-dich-vu-cong-truc-tuyen-2059342.html 

 

8. Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định 
kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng 
và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế 
Tại Hội nghị về giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, 
thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế diễn 
ra chiều ngày 12/9/2022, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí 
Dũng đã trình bày báo cáo Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giữ vững 



ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo 
đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình hiện nay. 

Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Lê 
Minh Khái chủ trì. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành, các chuyên 
gia kinh tế, nhà khoa học trong nước và các tổ chức quốc tế. 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: chinhphu.vn 

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, từ đầu 
năm 2020 đến nay, tình hình thế giới có nhiều biến động rất nhanh, phức 
tạp, khó lường, nhiều diễn biến mới, chưa từng có tiền lệ, rất khó dự báo 
hoặc không thể dự báo; rủi ro, bất định ngày càng gia tăng, biến động chính 
sách ngày càng nhanh. 

Trong năm 2020, kinh tế thế giới chịu sự tác động mạnh từ đại dịch Covid-
19 làm gián đoạn nguồn, chuỗi cung ứng… ảnh hưởng đến các hoạt động, 
tăng trưởng kinh tế năm 2020, tuy nhiên với nhiều biện pháp hỗ trợ, kinh tế 
đã tăng trưởng cao trở lại trong năm 2021 ở các nền kinh tế lớn. 

Nhưng sang đầu năm 2022, khi tình hình dịch bệnh có xu hướng ổn định trở 
lại, tình hình thế giới liên tục xuất hiện những yếu tố mới, có tính chất nhanh, 
mạnh, khó lường, tác động lớn, khá toàn diện đến các quốc gia, nhất là các 



nước đang phát triển, có độ mở kinh tế lớn, phụ thuộc nhiều vào đầu vào 
nhập khẩu. 

Từ Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ về ổn định kinh tế vĩ mô cuối tháng 
07 đến nay, tình hình thế giới xuất hiện một số yếu tố mới như nguy cơ suy 
thoái tại một số nền kinh tế lớn trở nên rõ ràng hơn, tình trạng thất nghiệp 
tại Mỹ tăng so với đầu năm 2022; nguồn cung khí đốt trở thành thách thức 
chưa từng có tại EU; Mỹ và các nước G7 áp trần giá dầu xuất khẩu của Nga, 
áp lực tăng giá dầu tiếp tục có xu hướng yếu đi nhưng còn khó dự đoán; 
hạn hán kéo dài trên diện rộng tại Trung Quốc, EU; chính sách của Mỹ về 
công nghiệp bán dẫn; căng thẳng địa chính trị gia tăng tại một số khu vực… 
Trung Quốc và một số nước gia tăng mức độ nới lỏng chính sách tài khóa, 
tiền tệ, trong khi Mỹ, EU, Anh và nhiều nước phát triển tiếp tục thu hẹp chính 
sách tiền tệ. 

Tình hình thế giới nhìn chung diễn biến theo chiều hướng phức tạp, kém lạc 
quan hơn; khó khăn, thách thức ngày càng gia tăng trên phạm vi toàn cầu, 
tiềm ẩn rủi ro chuyển từ các vấn đề về kinh tế sang xã hội, an ninh chính trị 
của một số quốc gia và khu vực. 

Những yếu tố này, cộng hưởng với các yếu tố đã được nhận diện, phân tích, 
đánh; các nước vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội phát triển mới thông qua thúc 
đẩy các xu hướng trong dài hạn về phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, kinh 
tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí các-bon…; thay đổi hành vi 
đầu tư, tiêu dùng; nâng cao hàng rào kỹ thuật đối với hàng nhập khẩu; thúc 
đẩy sản xuất trong nước nhằm nâng cao năng lực nội tại, tính tự chủ của 
nền kinh tế; áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu… 

Nền kinh tế có bước phục hồi tích cực ngay từ đầu năm 2022 

Về bối cảnh, tình hình trong nước và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội (KTXH) 8 tháng đầu năm 2022, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng 
cho biết, nền kinh tế có bước phục hồi tích cực ngay từ đầu năm 2022, tăng 
trưởng GDP 06 tháng năm 2022 ước tăng 6,42% so với cùng kỳ, dự kiến cả 
năm sẽ vượt mục tiêu đề ra (6-6,5%), nếu tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hơn nữa 
thì có khả năng sẽ đạt cao hơn ước tính ở thời điểm hiện tại. Đồng thời, Việt 
Nam vẫn giữ vững được môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, nhất là trong bối 
cảnh nhiều nền kinh tế lớn mất ổn định, đối mặt với rủi ro suy thoái. 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, kịp thời thực hiện đồng 
bộ các giải pháp để bảo đảm nguồn cung, tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra, quản lý thị trường xăng dầu trong nước; điều hành giá, giảm thuế 
bảo vệ môi trường để giảm bớt áp lực về giá xăng dầu; chủ động phương 
án điều hành để tạo dư địa hỗ trợ giá xăng dầu trong trường hợp cần thiết. 

Đây là điều kiện quan trọng, tạo dư địa để tập trung nguồn lực để đầu tư 
đưa vào sử dụng một số công trình hạ tầng quan trọng như đường cao tốc 



Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, đoạn La Sơn - Túy Loan, cao tốc Vân 
Đồn - Móng Cái, Hạ Long - Móng Cái, cầu Thủ Thiêm 2…; tháo gỡ khó khăn, 
xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng, kéo dài như nhà máy Nhiệt điện Thái 
Bình (giai đoạn 2), Sông Hậu 1, các dự án của VEC và VIDIFI, dự án Lọc 
hóa dầu Nghi Sơn…; cũng như hoàn thiện thể chế, triển khai các giải pháp 
hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh. 

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: chinhphu.vn 

Những khó khăn, thách thức của nền kinh tế trong những tháng cuối 
năm 2022, năm 2023 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, áp lực và khó khăn, thách thức trong 
những tháng cuối năm 2022, năm 2023 ngày càng gia tăng, cụ thể như hoạt 
động sản xuất, kinh doanh tuy đã phục hồi nhưng còn gặp nhiều khó khăn; 
Giá cả hàng hóa thế giới, giá xăng dầu tuy có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng khó 
dự báo; giá dầu tăng cao trong khi là nguồn nguyên liệu chính cho sản xuất 
và tiêu dùng; thiếu hụt, gián đoạn nguồn cung, chi phí sản xuất, vận tải toàn 
cầu gia tăng…, tạo áp lực lên lạm phát, giá cả hàng hóa trong nước; nhu 
cầu đồng USD lên cao, tác động rất lớn đến điều hành ổn định tỷ giá và mức 
dự trữ ngoại tệ; thu hút FDI gặp nhiều khó khăn; xuất khẩu đối mặt với thách 
thức không nhỏ;... 



Đầu tư công tiếp tục là điểm nghẽn, tỷ lệ giải ngân tương tự mọi năm, chưa 
có chuyển biến đáng kể; một số chính sách, giải pháp chậm triển khai, phần 
nào làm giảm hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ 
tăng trưởng, phục hồi nền kinh tế. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ đầu 
năm đến ngày 31/8/2022 đạt 39,15% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, 
thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 (40,6%). 

Những nguyên nhân tồn tại đã lâu như: vướng mắc, chồng chéo trong quy 
định pháp luật chuyên ngành về đất đai, xây dựng, ngân sách nhà nước, 
môi trường…, công tác chuẩn bị dự án chưa tốt, dự án phải điều chỉnh nhiều 
lần, thủ tục mất nhiều thời gian, công tác quản lý dự án còn nhiều bất cập... 
vẫn chậm được xử lý. 

Thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản tiềm ẩn 
nhiều rủi ro; Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, có nguy cơ “dịch chồng dịch”; 
Nền kinh tế còn nhiều tồn tại, khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến việc thực 
hiện các mục tiêu dài hạn. Việt Nam đang ở nhóm các quốc gia có thu nhập 
ở mức trung bình thấp, thách thức lớn đặt ra là phải duy trì tốc độ tăng 
trưởng nhanh và bền vững, sớm vượt qua nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập 
trung bình. Năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao; 
năng lực sản xuất trong nước còn hạn chế, thiếu liên kết với khu vực FDI, 
cũng như các chuỗi cung ứng toàn cầu. Chất lượng nguồn nhân lực chưa 
đáp ứng yêu cầu, còn tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ. Kết cấu hạ tầng 
chưa bảo đảm đồng bộ, hiệu quả; quản lý phát triển đô thị còn bất cập. Mô 
hình tăng trưởng chưa dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng 
tạo; công nghiệp chủ yếu là gia công lắp ráp, chưa phát triển được công 
nghệ nguồn, công nghệ lõi và hệ thống công nghiệp phụ trợ. 

Quan điểm trong điều hành và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới 

Về quan điểm điều hành, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, yêu cầu 
thực hiện nhanh, hiệu quả, thực chất, toàn diện các Nghị quyết số 01/NQ-
CP và 02/NQ-CP, Chương trình phục hồi và phát triển KTXH, Chương trình 
phòng, chống dịch Covid-19 (2022-2023); chủ động ứng phó linh hoạt, kịp 
thời với các tình huống phát sinh, đồng thời tập trung thực hiện hiệu quả các 
giải pháp căn cơ trong trung và dài hạn để phấn đấu đạt các mục tiêu phát 
triển 05 năm đề ra; bảo đảm hài hòa, gắn kết chặt chẽ giữa việc thực hiện 
các giải pháp để vừa phục hồi, vừa tăng trưởng vừa giữ vững ổn định kinh 
tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. 

Chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy quá 
trình phục hồi, phát triển KTXH và duy trì động lực tăng trưởng trong dài hạn, 
khai thác các động lực tăng trưởng mới; tăng trưởng kinh tế vừa trên cơ sở ổn 
định kinh tế vĩ mô, vừa là điều kiện để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. 



Trong điều hành kinh tế vĩ mô, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài 
chính cần chủ động theo dõi diễn biến, tình hình trong nước, phối hợp chặt 
chẽ, nhịp nhàng với nhau và với các cơ quan liên quan để có phản ứng 
chính sách kịp thời, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh, tình hình, điều kiện 
nguồn lực của nền kinh tế. 

Diễn biến nhanh, khó lường của tình hình kinh tế đòi hỏi phản ứng chính 
sách phải nhanh, có trọng tâm, hiệu quả, kịp thời. Đòi hỏi các bộ, cơ quan 
quản lý ngành cần chủ động, linh hoạt trong hành động không chờ chỉ đạo 
từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc đề xuất từ các cơ quan khác. 

Chính sách tài khóa cần nâng cao chủ động trong ban hành và tổ chức thực 
hiện, giảm thiểu tối đa độ trễ từ xây dựng, trình cấp có thẩm quyền đến tổ 
chức thực hiện, thời gian tác động chính sách đến nền kinh tế, người dân, 
doanh nghiệp. Các chính sách hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm cho doanh 
nghiệp, người dân, nhất là người nghèo, người thu nhập thấp, đồng thời bảo 
đảm dư địa chính sách tài khóa để hỗ trợ nền kinh tế sau năm 2023. 

Phấn đấu giải ngân tối đa kế hoạch vốn đầu tư công được giao; triệt để tiết 
kiệm chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, các khoản chi 
chưa thực sự cần thiết; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chống thất thu, mở 
rộng các cơ sở thu, phấn đấu tăng thu, tạo dư địa trong điều hành. 

Chính sách tiền tệ cần thận trọng, chủ động thích ứng với rủi ro lạm phát, tỷ 
giá, vừa bảo đảm linh hoạt để vừa kiềm chế lạm phát, vừa duy trì mặt bằng 
lãi suất, tỷ giá, tăng trưởng tín dụng hợp lý, đáp ứng nhu cầu tín dụng cho 
phục hồi sản xuất, kinh doanh; tăng cường công tác truyền thông về quan 
điểm, định hướng điều hành chính sách tiền tệ, góp phần tránh tâm lý kỳ 
vọng. 

Chính sách thương mại, sản xuất cần chủ động đánh giá, dự báo các mặt 
hàng có khả năng thiếu hụt tạm thời và trong dài hạn để có phương án điều 
tiết về nguồn cung hàng hóa, sản xuất trong nước nhất là thời gian cuối năm 
2022, đầu năm 2023; bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, an ninh lương 
thực; giảm thiểu tình trạng “được mùa, mất giá” trong sản xuất nông nghiệp, 
đồng thời tranh thủ được cơ hội xuất khẩu khi giá tăng; tăng cường công tác 
kiểm tra, quản lý thị trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, 
tích trữ, làm giá, bảo đảm tính lành mạnh của thị trường. 

Chính sách điều hành giá cần rà soát, tính toán lộ trình tăng giá phù hợp đối 
với các hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá, quản lý, trên cơ sở cân 
nhắc, đánh giá đầy đủ tác động đến lạm phát, đời sống người dân, đặc biệt 
là giá xăng dầu, điện, nước, dịch vụ y tế, giáo dục. 

Chính sách về đầu tư, huy động nguồn lực, cần tiếp tục đẩy nhanh lộ trình 
đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; 
nâng cao hiệu quả hoạt động để phát huy nguồn lực của doanh nghiệp nhà 



nước phục vụ phát triển KTXH; hoàn thiện quy định về trái phiếu doanh 
nghiệp, thị trường chứng khoán phái sinh, triển khai các giải pháp nâng hạng 
thị trường chứng khoán nước ta từ thị trường cận biên lên thị trường mới 
nổi, để giảm bớt áp lực huy động vốn trung và dài hạn của hệ thống các tổ 
chức tín dụng. 

Mục tiêu phấn đấu 

Về mục tiêu phấn đấu, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị 
quyết số 32/2021/QH15 của Quốc hội với mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 
2022 vượt 7,5%; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát năm 
2022 tăng dưới 4%, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng 
trưởng để phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng 05 năm (6,5-7%/năm), 
không làm suy yếu các động lực tăng trưởng, tìm kiếm các động lực tăng 
trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển đổi số…; phát triển xuất 
nhập khẩu, hướng đến cán cân thương mại hài hòa, bền vững. 

Phục hồi nhanh sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí, chiếm lĩnh thị trường; 
bảo đảm nhu cầu huy động vốn, lao động…tạo môi trường kinh doanh thuận 
lợi, thông thoáng nhất là trong các ngành, lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn của 
nền kinh tế. 

Giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước hằng năm đạt 95%-100% kế 
hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó vốn ngân sách địa phương đạt 
100%; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng quốc 
gia, trọng điểm, cụ thể hóa đột phá chiến lược về cơ sở hạ tầng. 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu một số vấn đề gợi ý thảo luận như phân 
tích, đánh giá tình hình thế giới, tình hình và giải pháp ứng phó của các nền 
kinh tế lớn như Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản…; những khó khăn, thách 
thức, rủi ro tiềm ẩn tới kinh tế Việt Nam, nhất là về tăng trưởng, ổn định kinh 
tế vĩ mô, lạm phát, các cân đối lớn của nền kinh tế. Đồng thời, đánh giá cụ 
thể về quan điểm, mục tiêu, định hướng chỉ đạo, điều hành và giải pháp 
trong thời gian tới. Tập trung làm rõ thêm về nhận định tình hình và bối cảnh 
trong thời gian qua, đánh giá hiệu quả của các chính sách đã triển khai, trong 
đó cần nêu bật được khó khăn, vướng mắc, hạn chế của chính sách, nguyên 
nhân khách quan và chủ quan của khó khăn, hạn chế và rút ra bài học kinh 
nghiệm. 

Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới, bao gồm 
cả các giải pháp cần triển khai ngay trong ngắn hạn và các giải pháp mang 
tính lâu dài, căn cơ trong trung và dài hạn cần chuẩn bị thực hiện ngay nhằm 
nâng cao năng lực và tính tự chủ của nền kinh tế, đạt được các mục tiêu đặt 
ra, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của nền kinh tế./. 

Nguồn: https://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=55251&idcm=188 



9. "Chúng ta không bó tay, không ngồi chờ, không 
khuất phục trước khó khăn" 
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Trong bối cảnh khó khăn, 
chúng ta không bó tay, không ngồi chờ, không khuất phục trước khó 
khăn mà đi tìm sự ổn định trong sự bất định; đi tìm sự chủ động trong 
thế bị động; đi tìm ổn định và nhất quán trong chuyển đổi và xáo 
trộn...". 

Chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Lê 
Minh Khái chủ trì Hội nghị về giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm 
phát, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. 

 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị 

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại cách đây hơn 1 
tháng, tại buổi thảo luận về ổn định kinh tế vĩ mô ngày 30/7 cũng tại trụ sở 
Chính phủ, các đại biểu đã thống nhất sau khoảng 1 tháng sẽ xem xét tình 
hình, ngồi lại, cập nhật, đánh giá và tiếp tục đưa ra cac đề xuất chính sách, 
giải pháp liên quan để thích ứng tình hình mới. Trong hơn 1 tháng qua, tình 
hình lại tiếp tục có nhiều thay đổi. 

Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng nghị quyết của Chính phủ về 
giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, 
bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong bối cảnh hiện nay. Đây là chủ 
đề không mới nhưng luôn mang tính thời sự, nhất là trong bối cảnh hiện nay. 



Như chúng ta đã biết, thời gian qua, tình hình thế giới có nhiều biến động 
nhanh, phức tạp, khó lường, trong đó nhiều yếu tố bất lợi đến kinh tế toàn 
cầu và kinh tế Việt Nam trong cả trước mắt và lâu dài. Cạnh tranh chiến lược 
giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, sâu sắc. Xung đột Nga - Ucraina chưa 
có dấu hiệu kết thúc. 

Sự đứt gãy của huỗi cung ứng nguyên, nhiên vật liệu, hàng hóa và lao động, 
chuỗi sản xuất đã và đang làm xáo trộn hoạt động sản xuất và đời sống. Áp 
lực lạm phát tăng cao, giá dầu mỏ, khí đốt và một số nguyên liệu đầu vào 
cơ bản biến động mạnh. 

Các nước có những phản ứng chính sách khác nhau, trong đó có chính sách 
phòng chống dịch. Các tổ chức quốc tế liên tục điều chỉnh giảm dự báo tăng 
trưởng toàn cầu. Các vấn đề an ninh phi truyền thống như thiên tai, dịch 
bệnh, biến đổi khí hậu cực đoan hơn. 

Thủ tướng nhấn mạnh: Trong bối cảnh khó khăn đó, chúng ta không bó tay, 
không ngồi chờ, không khuất phục trước khó khăn mà đi tìm sự ổn định trong 
sự bất định; đi tìm sự chủ động trong thế bị động; đi tìm ổn định và nhất quán 
trong chuyển đổi và xáo trộn; thiết lập công cụ quản lý rủi ro trong suy thoái và 
khủng hoảng là thuộc tính không thể thiếu trong kinh tế thị trường; thiết lập 
phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế trong hội nhập. 

 

Thủ tướng phát biểu tại hội nghị 



Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự ủng 
hộ, giám sát của Quốc hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng 
hộ của người dân và doanh nghiệp, sự hỗ trợ của bạn bè đối tác quốc tế, 
Việt Nam vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thị trường 
vốn, thị trường tiền tệ cơ bản ổn định, thúc đẩy tăng trưởng (trong quý III, 
nếu không có thay đổi lớn thì dự kiến tăng trưởng GDP sẽ đạt hơn 7%). 

Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm: Thu NSNN đáp ứng nhu 
cầu chi - thu NSNN ước đạt 85,6% dự toán, tăng 19,4%; xuất nhập khẩu 8 
tháng đạt gần 500 tỷ USD, tăng 15,5%, xuất siêu gần 4 tỷ USD; cân đối 
lương thực – thực phẩm, cân đối năng lượng được bảo đảm; Thị trường lao 
động phục hồi; Tăng trưởng kinh tế tiếp tục phục hồi ở cả 3 khu vực; Công 
tác an sinh xã hội được làm tốt; Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn 
vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Đối ngoại và hội nhập 
được mở rộng, thúc đẩy phù hợp xu thế và tình hình thế giới. 

Chủ động theo dõi sát diễn biến, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy quá 
trình phục hồi, phát triển KTXH 

Trình bày báo cáo đề dẫn, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho 
biết: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn bị nội dung phục 
vụ Hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo khái quát một số nét chính về 
tình hình thế giới, nhận định, dự báo và quan điểm điều hành, một số nhiệm 
vụ, giải pháp trọng tâm chủ động ứng phó trước những biến động của tình 
hình thế giới hiện nay để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, 
thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế như sau: 

Tình hình thế giới biến động rất nhanh, phức tạp, khó lường; rủi ro, bất định 
ngày càng gia tăng, biến động chính sách ngày càng nhanh 
Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình thế giới có nhiều biến động rất nhanh, 
phức tạp, khó lường, nhiều diễn biến mới, chưa từng có tiền lệ, rất khó dự 
báo hoặc không thể dự báo; rủi ro, bất định ngày càng gia tăng, biến động 
chính sách ngày càng nhanh. 

Trong năm 2020, kinh tế thế giới chịu sự tác động mạnh từ đại dịch COVID-
19 làm gián đoạn nguồn, chuỗi cung ứng… ảnh hưởng đến các hoạt động, 
tăng trưởng kinh tế năm 2020, tuy nhiên với nhiều biện pháp hỗ trợ, kinh tế 
đã tăng trưởng cao trở lại trong năm 2021 ở các nền kinh tế lớn. 

Nhưng sang đầu năm 2022, khi tình hình dịch bệnh có xu hướng ổn định trở 
lại, tình hình thế giới liên tục xuất hiện những yếu tố mới, có tính chất nhanh, 
mạnh, khó lường, tác động lớn, toàn diện đến các quốc gia, nhất là các nước 
đang phát triển, có độ mở kinh tế lớn, phụ thuộc nhiều vào đầu vào nhập 
khẩu như: xung đột Nga - Ukraine; suy giảm tăng trưởng và lạm phát tăng 
cao tại Mỹ, EU và nhiều nước phát triển; tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc; 



đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất, tiêu dùng; việc điều chỉnh đảo ngược 
nhanh, mạnh các chính sách tiền tệ, tài khóa của nhiều nền kinh tế lớn; thiên 
tai, lũ lụt, hạn hán và nguy cơ mất ổn định an ninh năng lượng, lương thực… 

Từ hội nghị của Thủ tướng Chính phủ về ổn định kinh tế vĩ mô cuối tháng 7 
đến nay, tình hình thế giới xuất hiện một số yếu tố mới như: (i) nguy cơ suy 
thoái tại một số nền kinh tế lớn trở nên rõ ràng hơn, tình trạng thất nghiệp 
tại Mỹ tăng so với đầu năm 2022; (ii) nguồn cung khí đốt trở thành thách 
thức chưa từng có tại EU; (iii) Mỹ và các nước G7 áp trần giá dầu xuất khẩu 
của Nga, áp lực tăng giá dầu tiếp tục có xu hướng yếu đi nhưng còn khó dự 
đoán; (iv) hạn hán kéo dài trên diện rộng tại Trung Quốc, EU; (v) chính sách 
của Mỹ về công nghiệp bán dẫn; (vi) căng thẳng địa chính trị gia tăng tại một 
số khu vực… Trung Quốc và một số nước gia tăng mức độ nới lỏng chính 
sách tài khóa, tiền tệ, trong khi Mỹ, EU, Anh và nhiều nước phát triển tiếp 
tục thu hẹp chính sách tiền tệ. 

Tình hình thế giới nhìn chung diễn biến theo chiều hướng phức tạp, kém lạc 
quan hơn; khó khăn, thách thức ngày càng gia tăng trên phạm vi toàn cầu, 
tiềm ẩn rủi ro chuyển từ các vấn đề về kinh tế sang xã hội, an ninh chính trị 
của một số quốc gia và khu vực. Cạnh tranh chiến lược nước lớn đang bước 
vào giai đoạn gay gắt nhất từ sau Chiến tranh Lạnh. 

Những yếu tố này, cộng hưởng với các yếu tố đã được nhận diện, phân tích, 
đánh giá như tác động kéo dài của dịch bệnh COVID-19, cạnh tranh giữa 
các nước lớn, căng thẳng địa chính trị… đã chuyển nhiều vấn đề ngắn hạn 
trở thành vấn đề trong trung và dài hạn tại nhiều nền kinh tế lớn, tiềm ẩn 
nhiều rủi ro, thách thức đối với tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát 
và các cân đối lớn của nước ta cả trong ngắn hạn, trung và dài hạn. 

Bên cạnh đó, các nước vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội phát triển mới thông qua 
thúc đẩy các xu hướng trong dài hạn về phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, 
kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí carbon…; thay đổi hành 
vi đầu tư, tiêu dùng; nâng cao hàng rào kỹ thuật đối với hàng nhập khẩu; 
thúc đẩy sản xuất trong nước nhằm nâng cao năng lực nội tại, tính tự chủ 
của nền kinh tế; áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu… 

Dự báo tình hình cuối năm 2022 và năm 2023 

Tình hình thế giới và khu vực: Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, báo cáo 
tháng 7 của IMF dự báo sẽ giảm xuống còn 3,2% vào năm 2022, thấp hơn 
0,4 điểm phần trăm so với dự báo tháng 4; gia tăng khả năng suy thoái trong 
ngắn hạn. 

Giá điện, khí đốt, lạm phát có khả năng đạt đỉnh trong năm 2022, đầu năm 
2023 trước khi giảm dần và ổn định từ cuối năm 2023 khi chuỗi cung ứng 
toàn cầu dần phục hồi, các điều chỉnh chính sách nhằm kiềm chế lạm phát 
phát huy hiệu quả. 



Việc điều chỉnh chính sách của các nước lớn trong trung và dài hạn có thể 
trở thành vòng lặp "thắt chặt - suy thoái", "nới lỏng - tăng trưởng", "lạm phát 
cao - thắt chặt", khi những vấn đề về xung đột Nga - Ukraine, nguồn cung 
năng lượng, chuỗi cung ứng, cạnh tranh chiến lược… không thể giải quyết 
trong ngắn hạn; từ đó tiềm ẩn rủi ro đến ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, 
an ninh năng lượng, an ninh lương thực và các vấn đề địa chính trị khu vực, 
toàn cầu. 

 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng 

Xu hướng phân mảng, khu vực hóa, cạnh tranh kinh tế ngày càng gia tăng. 
Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, bão lũ, hạn hán… có chiều hướng 
diễn biến phức tạp, trái quy luật, khó dự báo hơn. 

Tình hình trong nước: Nền kinh tế tiếp tục phục hồi, nhưng tăng trưởng kinh 
tế khả năng sẽ khó khăn hơn trong Quý IV và năm 2023; xu hướng chung 
của nhiều tổ chức quốc tế là nâng dự báo tăng trưởng năm 2022, hạ dự báo 
tăng trưởng năm 2023 của Việt Nam. Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp 
tục khởi sắc; nguồn vốn đầu tư công từ Chương trình phục hồi và phát triển 
KTXH, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia được đẩy mạnh giải ngân. 

Tuy nhiên, rủi ro, thách thức tới tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô là 
rất lớn. Khó khăn, thách thức ngày càng tăng, nhất là áp lực lạm phát, tăng 
chi phí sản xuất, rủi ro về chuỗi cung ứng; nhu cầu các thị trường xuất khẩu 
lớn, truyền thống suy yếu; khả năng cạnh tranh, bảo vệ và giữ ổn định thị 



trường trong nước; điều chỉnh chính sách của các nền kinh tế, đối tác 
thương mại, đầu tư chủ yếu của nước ta; diễn biến bất thường thiên tai, dịch 
bệnh, bão lũ, an ninh nguồn nước… 

Trong bối cảnh đó, giữ vững ổn định chính trị, ổn định kinh tế vĩ mô cùng với 
tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh sẽ là nền tảng quan trọng để 
thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển. 

Quan điểm trong điều hành và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian 
tới 

Quan điểm điều hành: Yêu cầu thực hiện nhanh, hiệu quả, thực chất, toàn 
diện các Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP, Chương trình phục hồi và 
phát triển KTXH, Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 (2022-2023); 
chủ động ứng phó linh hoạt, kịp thời với các tình huống phát sinh, đồng thời 
tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp căn cơ trong trung và dài hạn để 
phấn đấu đạt các mục tiêu phát triển 5 năm đề ra; bảo đảm hài hòa, gắn kết 
chặt chẽ giữa việc thực hiện các giải pháp để vừa phục hồi, vừa tăng trưởng 
vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân 
đối lớn. 

Chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy 
quá trình phục hồi, phát triển KTXH và duy trì động lực tăng trưởng trong dài 
hạn, khai thác các động lực tăng trưởng mới; tăng trưởng kinh tế vừa trên 
cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô, vừa là điều kiện để giữ vững ổn định kinh tế vĩ 
mô. 

Trong điều hành kinh tế vĩ mô, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài 
chính cần chủ động theo dõi diễn biến, tình hình trong nước, phối hợp chặt 
chẽ, nhịp nhàng với nhau và với các cơ quan liên quan để có phản ứng 
chính sách kịp thời, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh, tình hình, điều kiện 
nguồn lực của nền kinh tế. 

Diễn biến nhanh, khó lường của tình hình kinh tế đòi hỏi phản ứng chính 
sách phải nhanh, có trọng tâm, hiệu quả, kịp thời. Đòi hỏi các bộ, cơ quan 
quản lý ngành cần chủ động, linh hoạt trong hành động không chờ chỉ đạo 
từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc đề xuất từ các cơ quan khác. 

Chính sách tài khóa cần nâng cao chủ động trong ban hành và tổ chức thực 
hiện, giảm thiểu tối đa độ trễ từ xây dựng, trình cấp có thẩm quyền đến tổ 
chức thực hiện, thời gian tác động chính sách đến nền kinh tế, người dân, 
doanh nghiệp. Các chính sách hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm cho doanh 
nghiệp, người dân, nhất là người nghèo, người thu nhập thấp, đồng thời bảo 
đảm dư địa chính sách tài khóa để hỗ trợ nền kinh tế sau năm 2023. 

Phấn đấu giải ngân tối đa kế hoạch vốn đầu tư công được giao; triệt để tiết 
kiệm chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, các khoản chi 



chưa thực sự cần thiết; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chống thất thu, mở 
rộng các cơ sở thu, phấn đấu tăng thu, tạo dư địa trong điều hành. 

Chính sách tiền tệ cần thận trọng, chủ động thích ứng với rủi ro lạm phát, tỉ 
giá, vừa bảo đảm linh hoạt để vừa kiềm chế lạm phát, vừa duy trì mặt bằng 
lãi suất, tỉ giá, tăng trưởng tín dụng hợp lý, đáp ứng nhu cầu tín dụng cho 
phục hồi sản xuất, kinh doanh; tăng cường công tác truyền thông về quan 
điểm, định hướng điều hành chính sách tiền tệ, góp phần tránh tâm lý kỳ 
vọng. 

Chính sách thương mại, sản xuất cần chủ động đánh giá, dự báo các mặt 
hàng có khả năng thiếu hụt tạm thời và trong dài hạn để có phương án điều 
tiết về nguồn cung hàng hóa, sản xuất trong nước nhất là thời gian cuối năm 
2022, đầu năm 2023; bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, an ninh lương 
thực; giảm thiểu tình trạng "được mùa, mất giá" trong sản xuất nông nghiệp, 
đồng thời tranh thủ được cơ hội xuất khẩu khi giá tăng; tăng cường công tác 
kiểm tra, quản lý thị trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, 
tích trữ, làm giá, bảo đảm tính lành mạnh của thị trường. 

Chính sách điều hành giá cần rà soát, tính toán lộ trình tăng giá phù hợp đối 
với các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, quản lý, trên cơ sở cân 
nhắc, đánh giá đầy đủ tác động đến lạm phát, đời sống người dân, đặc biệt 
là giá xăng dầu, điện, nước, dịch vụ y tế, giáo dục. 

Chính sách về đầu tư, huy động nguồn lực, cần tiếp tục đẩy nhanh lộ trình 
đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; 
nâng cao hiệu quả hoạt động để phát huy nguồn lực của doanh nghiệp nhà 
nước phục vụ phát triển KTXH; hoàn thiện quy định về trái phiếu doanh 
nghiệp, thị trường chứng khoán phái sinh, triển khai các giải pháp nâng hạng 
thị trường chứng khoán nước ta từ thị trường cận biên lên thị trường mới 
nổi, để giảm bớt áp lực huy động vốn trung và dài hạn của hệ thống các tổ 
chức tín dụng. 

Mục tiêu phấn đấu: Hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị 
quyết số 32/2021/QH15 của Quốc hội với mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 
2022 vượt 7,5%; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát năm 
2022 tăng dưới 4%, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng 
trưởng để phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng 5 năm (6,5-7%/năm), 
không làm suy yếu các động lực tăng trưởng, tìm kiếm các động lực tăng 
trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển đổi số…; phát triển xuất 
nhập khẩu, hướng đến cán cân thương mại hài hòa, bền vững. 

Phục hồi nhanh sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí, chiếm lĩnh thị trường; 
bảo đảm nhu cầu huy động vốn, lao động…t ạo môi trường kinh doanh thuận 
lợi, thông thoáng nhất là trong các ngành, lĩnh vực chiếm tỉ trọng lớn của 
nền kinh tế. 



Giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước hằng năm đạt 95%-100% kế 
hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó vốn ngân sách địa phương đạt 
100%; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng quốc 
gia, trọng điểm, cụ thể hóa đột phá chiến lược về cơ sở hạ tầng. 

Nguồn: https://kinhtedothi.vn/chung-ta-khong-bo-tay-khong-ngoi-cho-
khong-khuat-phuc-truoc-kho-khan.html 

 

10. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong lực 
lượng Công an nhân dân 
 Đó là ý kiến của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên tại hội nghị sơ kết 
2 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 303/QCPH về bảo đảm an ninh 
trật tự địa bàn giáp ranh giữa Công an 7 tỉnh, thành do Công an TPHCM 
phối hợp Công an các tỉnh: Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, 
Tây Ninh, Long An, Tiền Giang tổ chức ngày 12/9. 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. 

 



Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị 
Công an 7 tỉnh, thành tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính, thủ 
tục hành chính trong lực lượng Công an nhân dân, nhất là dịch vụ công, căn 
cước công dân, kết nối dữ liệu, công nghệ số… Đồng thời, triển khai Kết 
luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về “Chủ trương khuyến khích và bảo vệ 
cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”. 

 

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị. 

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, Công an 7 tỉnh cần phối hợp và làm 
tốt hơn nữa công tác truyền thông; gắn truyền thông với vận động quần 
chúng. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Quan tâm hoạt động giao lưu 
văn hóa, văn nghệ, thể thao; tăng cường kết nối, chia sẻ giữa Công an 7 
tỉnh, TP… 

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh 
giá cao những kết quả của Công an 7  tỉnh, TP đã đạt được trong thời gian 
qua. Đồng thời, yêu cầu các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ sát cánh cùng Công 
an 7 tỉnh, TP để kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, không để bị động, bất 
ngờ trong mọi tình huống, góp phần phục hồi kinh tế, không làm cản trở 
những hoạt động phát triển kinh tế tại địa phương. 



Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đề nghị cấp ủy, chính quyền 7 
tỉnh, thành tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp phát huy sức mạnh tổng 
hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và thực 
hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06 của Chính phủ. Đồng 
thời, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, góp phần xây dựng lực lượng 
Công an tại địa phương theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 
12/NQ-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân 
dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm hỗ trợ đầu tư kinh phí, 
phương tiện để lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… 

Tại hội nghị, Công an TP đã bàn giao vai trò Cụm trưởng cho Công an tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Nguồn: https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/tang-cuong-cai-cach-thu-tuc-
hanh-chinh-trong-luc-luong-cong-an-nhan-dan-1491898922 

 

11. Quốc Oai triển khai kế hoạch ''Giải quyết thủ tục 
hành chính không chờ'' 
Chiều 12-9, UBND huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị triển khai mô hình 
"Giải quyết thủ tục hành chính không chờ", huyện Quốc Oai giai đoạn 
2022-2025. 

Mục đích của kế hoạch là nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, rút 
ngắn thời gian giải quyết của 5 thủ tục hành chính (TTHC) được tiếp nhận 
trực tiếp tại bộ phận "một cửa" của UBND các xã, thị trấn gồm: Chứng thực 



chữ ký trong các giấy tờ, văn bản; chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 
văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận; cấp bản sao trích lục hộ tịch; đăng ký kết hôn; đăng ký khai tử. 

Nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, công tâm, kỹ năng hành chính, kỹ năng 
giao tiếp với tổ chức và công dân, có tinh thần, thái độ phục vụ tận tụy, nhã 
nhặn. Xây dựng hình ảnh người cán bộ "Tận tụy, trách nhiệm, thân thiện, 
gần dân". Nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đến thực hiện giao 
dịch giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC cấp xã. 

UBND huyện yêu cầu triển khai kế hoạch đồng bộ tại bộ phận tiếp nhận hồ 
sơ, giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả của 21 xã, thị trấn. 

Các địa phương hoàn thiện quy trình thực hiện, khắc phục những khó khăn, 
vướng mắc trong triển khai; công khai kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rõ 
ràng, dễ tiếp cận, dễ khai thác sử dụng các thông tin về thủ tục hành chính, 
mức thu phí, lệ phí (nếu có); quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ... 

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đưa ra các ý kiến để đóng góp 
vào kế hoạch "Giải quyết thủ tục hành chính không chờ" như: Cần rút ngắn 
tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, 
trang thiết bị để triển khai thực hiện kế hoạch; kiện toàn tổ chức bộ máy, hệ 
thống văn bản pháp lý đảm bảo hoạt động bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả 
kết quả tại bộ phận "một cửa". 

Để thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao nhất, Phó Chủ tịch UBND huyện 
Quốc Oai Hoàng Nguyên Ưng đề nghị Phòng Nội vụ tiếp thu các ý kiến của 
đại biểu để chỉnh sửa kế hoạch cho hợp lý, sớm ban hành thực hiện; tiếp 
tục rà soát các thủ tục hành chính không còn phù hợp để tham mưu loại bỏ 
các thủ tục không còn thực hiện được; xây dựng biểu mẫu để theo dõi, đôn 
đốc các cơ quan, đơn vị triển khai nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính 
của địa phương. 

Nguồn: https://nhipsonghanoi.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/co-so/827455/quoc-
oai-trien-khai-ke-hoach-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-khong-cho 

 

12. Triển khai thực hiện "thủ tục không chờ" tạo điều 
kiện thuận lợi cho người dân 
Các cơ quan, đơn vị, địa phương, trực tiếp là người đứng đầu chịu 
trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố kết quả cải cách hành 
chính tại địa phương, đơn vị. 

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 441/TB-
VP thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị “Nâng cao 
hiệu quả công tác cải cách hành chính thành phố Hà Nội” tổ chức ngày 18/8. 



Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương, trực tiếp là người đứng đầu chịu 
trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố kết quả cải cách hành chính tại 
địa phương, đơn vị. 

 

Cán bộ hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại bộ 
phận “một cửa” UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) 

Thành phố yêu cầu các đơn vị bám sát các nội dung, nhiệm vụ cải cách 
hành chính của thành phố giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 để tiếp tục triển 
khai thực hiện bảo đảm chất lượng và tiến độ. 

Các sở chủ trì theo dõi, tham mưu các tiêu chí của Chỉ số PAR Index, SIPAS, 
PAPI, tập trung triển khai các giải pháp để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã 
được chỉ ra trong năm 2021 của các chỉ số, đồng thời tiếp tục hoàn thành 
cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại các kế hoạch cải cách hành 
chính, kế hoạch cải thiện, nâng cao các Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI 
năm 2022. 

Bên cạnh đó, các đơn vị quán triệt, kiểm soát chặt chẽ chất lượng phục vụ 
giải quyết các công việc với Nhân dân, doanh nghiệp, đặc biệt là thái độ, ý 
thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện công vụ; 
Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền về dịch vụ 
công trực tuyến và chuyển đổi số. Các đơn vị tổ chức đối thoại với tổ chức, 
cá nhân về thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố; Tiếp tục rà soát, đơn 
giản hóa các thủ tục hành chính, công bố, công khai các quy định các thủ 
tục hành chính. 



Đối với những thủ tục hành chính có thể giải quyết ngay trong ngày, các cơ 
quan, đơn vị rà soát triển khai thực hiện “thủ tục không chờ” tạo điều kiện 
thuận lợi cho người dân. 

Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức 
bộ máy, nhất là cơ cấu tổ chức bên trong; Rà soát và hoàn thiện ngay quy 
chế làm việc, tổ chức vận hành giải quyết công việc theo quy chế, quy trình 
trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đã được thành phố phê 
duyệt trong 6 tháng đầu năm 2012. Chủ tịch UBNDTP yêu cầu tập trung đổi 
mới đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện bằng được chỉ tiêu đến năm 2025 
chuyển tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp sang tự chủ so với năm 2015, có giải 
pháp hiệu quả đối với lĩnh vực giáo dục để bảo đảm vừa tinh giản biên chế 
đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục Thủ đô; Đẩy mạnh phân cấp quản 
lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố theo hướng triệt để. 

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao trách nhiệm cụ thể cho một số cơ quan, 
đơn vị, trong đó, chỉ rõ nội dung công việc và tiến độ hoàn thành. Trong đó, 
Văn phòng UBND thành phố tập trung hoàn thiện mô hình “Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại các cấp của thành 
phố Hà Nội” trên cơ sở tích hợp một số nội dung của của Đề án số 06 (hoàn 
thành trong quý III/2022). 

Nguồn: https://tuoitrethudo.com.vn/trien-khai-thuc-hien-thu-tuc-khong-cho-
tao-dieu-kien-thuan-loi-cho-nguoi-dan-205536.html 

 

13. Hà Nội tổ chức đối thoại trực tiếp về thủ tục hành 
chính lĩnh vực đất đai 
Những vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành 
chính, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn TP Hà 
Nội sẽ được giải đáp tại hội nghị do UBND thành phố tổ chức tới đây. 

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị 
đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa 
bàn thành phố năm 2022. 

Theo đó, hội nghị nhằm mục đích thông tin và tuyên truyền, giải thích các 
chủ trương, chính sách về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính 
lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó,  nắm bắt những khó 
khăn, vướng mắc của cá nhân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính 
để kịp thời tháo gỡ, giải quyết và kiến nghị cấp trên giải quyết nếu vượt thẩm 
quyền. Hội nghị cũng nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của những người 
đứng đầu cơ quan, đơn vị, công chức kiểm soát thủ tục hành chính, tham 
mưu giải quyết, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của thành 
phố.  



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

 

Một góc TP Hà Nội. (Ảnh: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội). 

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng tiếp thu những sáng kiến, giải pháp, kiến nghị, 
đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính 
về đất đai. 

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ được tổ chức theo hình thức đối thoại trực tiếp 
kết hợp trực tuyến. Các phiếu đăng ký tham gia đối thoại sẽ được trả lời, 
giải đáp trực tiếp tại hội nghị hoặc được trả lời bằng văn bản. 

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

Hội thảo dự kiến tổ chức vào ngày 28/10 tới đây tại trụ sở UBND TP Hà Nội. 
Thời gian tiếp nhận phiếu đăng kỳ tham gia đối thoại từ 25/8 đến hết ngày 
21/10 tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (số 18, phố Huỳnh Thúc 
Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội). 

Nguồn: https://vietnammoi.vn/ha-noi-to-chuc-doi-thoai-truc-tiep-ve-thu-tuc-
hanh-chinh-linh-vuc-dat-dai-202291212527802.htm 



14. Mỗi công dân Đà Nẵng sẽ có 1 mã QRcode để sử 
dụng các dịch vụ xã hội 
Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng cho biết đã hoàn tất việc xây 
dựng nền tảng công dân số. Sau khi người dân đăng ký, tích hợp đồng 
bộ với cơ sở dữ liệu... thì mỗi người dân sẽ có 1 QR code duy nhất để 
thực hiện các giao dịch, dịch vụ xã hội... 

Mỗi công dân Đà Nẵng sẽ có 1 mã QRcode để sử dụng dịch vụ xã hội. 

Theo sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng, việc xây dựng nền tảng công 
dân số My Portal (tại địa chỉ https://congdanso.danang.gov.vn hoặc 
https://myportal.danang.gov.vn và tích hợp trên app DaNang Smart City) là 
nhằm thúc đẩy quá trình hình thành công dân số - một hợp phần quan trọng 
của cả lĩnh vực xã hội số, kinh tế số và chính quyền số. 

Nền tảng công dân số TP Đà Nẵng gồm, hồ sơ công dân số cho mỗi người 
dân (Kho thông tin và tài liệu, dữ liệu số) do người dân khai ban đầu và tự 
động tích hợp, đồng bộ từ các tài liệu, dữ liệu liên quan trong quá trình người 
dân sử dụng dịch vụ. Người dân quản lý và sử dụng thông tin và tài liệu, dữ 
liệu số này để sử dụng dịch vụ tiếp theo, không phải khai báo lại hoặc không 
nộp thêm thành phần hồ sơ đã có trong Kho; nhận kịp thời các thông tin, 
hướng dẫn, thông báo cụ thể của chính quyền. 

Đặc biệt, mỗi người dân có 1 QRcode duy nhất, theo chuẩn quốc gia, đại diện 
cho hồ sơ công dân số để sử dụng trong các giao dịch thực hiện hằng ngày 
của mình như để vào - ra nơi làm việc, thực hiện các dịch vụ với chính quyền 
và doanh nghiệp như điện, nước, môi trường, y tế, giáo dục, ngân hàng... 



Hồ sơ công dân số sẽ tích hợp, cung cấp đa dạng hầu hết các dịch vụ, tiện 
ích, thông tin của Chính quyền và doanh nghiệp mà ngươi dân là người sử 
dụng dịch vụ. 

Thông tin của người dân được bảo mật theo mô hình 4 lớp do Bộ Thông tin 
và Truyền thông quy định; xác thực đăng nhập sử dụng qua OTP (tương tự 
như các Ngân hàng đang áp dụng cho khách hàng giao dịch thanh toán). 

Đến nay, sau thời gian sử dụng thí điểm, nền tảng công dân số của Đà Nẵng 
đã có hơn 240.000 tài khoản/kho dữ liệu công dân số (bao gồm kế thừa 
180.000 tài khoản công dân điện tử người dân đã khai trước đây trong quá 
trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến). 

Hiện sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng đã gửi thông báo rộng rãi 
và hướng dẫn để công dân thực hiện việc tự khai báo, cập nhật hồ sơ số 
của mình. 

Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/moi-cong-dan-da-nang-se-co-1-ma-
qrcode-de-su-dung-cac-dich-vu-xa-hoi-1092356.ldo 

 

15. Đà Nẵng là địa phương tích hợp dịch vụ công trực 
tuyến nhiều nhất lên Cổng dịch vụ công Quốc gia 
Thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, theo số liệu thống 
kê của Thường trực Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số, đến nay có 
khoảng 97,3% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đã được cung cấp 
trực tuyến mức độ 4, khoảng 40% hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) 
được xử lý trực tuyến (tăng 10% so với 30% cuối năm 2021). Nhiều địa 
phương có những sáng kiến, cách làm hay để nâng cao hiệu quả cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến. 

Nhằm bảo đảm thực hiện các mục tiêu đặt ra trong kế hoạch hoạt động năm 
2022 của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông 
yêu cầu các cơ quan Nhà nước rà soát các TTHC và điều kiện bảo đảm để 
cung cấp trực tuyến toàn trình; giao rõ trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị 
thực hiện các chỉ tiêu nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến; 
kết nối, chia sẻ dữ liệu hiệu quả giữa các cơ quan Nhà nước để giảm thiểu 
giấy tờ cho người dân khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; thực thi hiệu 
quả các chính sách khuyến khích, tạo động lực cho người dân sử dụng dịch 
vụ công trực tuyến... 

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, Đà Nẵng có 1.732 dịch vụ 
công trực tuyến, đạt 100% các TTHC đủ điều kiện đã được cung cấp trực 
tuyến mức độ 4. Ngoài ra, có 53 TTHC chỉ được cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 2 và 32 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 do vướng các quy 
định khác nhau. 



Đồng thời, đã kết nối, tích hợp 1.546 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch 
vụ công quốc gia, là địa phương có số lượng dịch vụ công tích hợp nhiều 
nhất. Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phát sinh hồ sơ trực 
tuyến là 528 (trên tổng số 861 dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ 
trực tuyến và trực tiếp), đạt tỷ lệ 61,32%. Số lượng hồ sơ trực tuyến đạt 
115.655 hồ sơ (trên tổng cộng 195.306 hồ sơ), đạt tỷ lệ 59,22%, tăng 3,72% 
so với tháng 7-2022. 

Nguồn: https://baodanang.vn/khcn/202209/da-nang-la-dia-phuong-tich-hop-
dich-vu-cong-truc-tuyen-nhieu-nhat-len-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-
3921657/ 

 
 


