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1. Thủ tướng: Dứt khoát không vì thủ tục hành chính 
và thiếu trách nhiệm mà để thiếu thuốc và vật tư y tế 
kéo dài 
Thủ tướng nhấn mạnh: "Ai không làm thì đứng sang một bên cho 
người khác làm. Nếu việc mua sắm 'đủng đỉnh' thì không thể đáp ứng 
yêu cầu bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân tính bằng giờ, bằng 
phút"... 

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP 

Sáng 13/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 
phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì Phiên họp lần thứ 17 của Ban Chỉ đạo, 
kết nối trực tuyến đến các điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương. 

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình và các nhiệm vụ, 
giải pháp để đẩy nhanh hơn nữa công tác tiêm chủng vaccine hiện vẫn chưa 
đạt mục tiêu đề ra; khắc phục tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y 
tế; bảo đảm nhân lực y tế; tăng cường tuyên truyền, nâng cao hơn nữa ý 
thức phòng, chống dịch của nhân dân… 

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá dịch bệnh 
vẫn được kiểm soát nhưng tình hình vẫn diễn biến phức tạp, khó lường do 
virus liên tục thích ứng, tiến hóa với các biến chủng mới, hiệu lực bảo vệ 
của vaccine suy giảm theo thời gian, các điều kiện để virus phát triển như 
thời tiết, khí hậu tiếp tục có nhiều thay đổi… 



Các loại dịch bệnh mới phát sinh, các bệnh thông thường, dịch bệnh theo 
mùa… gây nguy cơ dịch chồng dịch. Trong khi đó, sau khi dịch bệnh được 
kiểm soát, đã xuất hiện tâm lý lơ là, chủ quan với dịch bệnh. 

Đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu tiêm vaccine theo tinh thần phòng bệnh hơn 
chữa bệnh, Thủ tướng yêu cầu phải quán triệt, thấm nhuần, tuyệt đối không 
được quên "bài học xương máu" khi chúng ta chưa tiếp cận được vaccine 
nên buộc phải dùng biện pháp hành chính để chống dịch, "vừa lúng túng, bị 
động, vất vả, vừa nhiều mất mát, hy sinh, vừa ảnh hưởng tới các hoạt động 
kinh tế, xã hội". 

Thủ tướng giao Bộ Y tế bám sát tình hình, rà soát, cập nhật các biện pháp 
phòng, chống dịch, tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống 
dịch, tinh thần là không để dịch bùng phát trở lại, cơ quan, đơn vị nào để 
dịch bùng phát trở lại do nguyên nhân chủ quan thì phải chịu trách nhiệm 
trước Đảng, Nhà nước và nhân dân về những chủ quan, sơ hở, yếu kém 
của mình. 

Theo số liệu cập nhật tới nay, Nghệ An, Bắc Giang, Thanh Hóa, Bến Tre, 
Quảng Ninh (đạt tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên cao nhất); Tiền 
Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Bình, Điện Biên, Bắc Kạn (đạt tỷ lệ tiêm 
mũi 4 cao nhất); Bắc Giang, Sóc Trăng, Quảng Ninh, Kon Tum, Lâm Đồng 
(đạt tỷ lệ tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi cao nhất); Sóc Trăng, 
Bắc Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Vĩnh Long (đạt tỷ lệ tiêm mũi 2 cho cho trẻ 
từ 5 đến dưới 12 tuổi cao nhất). 

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm chủng thấp 
nghiêm túc rà soát, làm rõ nguyên nhân, kiểm điểm trách nhiệm trong việc 
chưa hoàn thành việc tiêm vaccine, khẩn trương có biện pháp khắc phục. 

Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo bảo đảm đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y 
tế, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ tại Công điện số 778/CĐ-TTg ngày 5/9/2022, khắc phục bằng 
được, sớm chấm dứt tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế cho 
hoạt động khám chữa bệnh, đặc biệt là cho phòng, chống dịch Covid-19, 
sẵn sàng cho trường hợp dịch diễn biến phức tạp. 

Bộ Y tế khẩn trương tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh 
và trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ về bảo đảm thuốc, trang thiết 
bị, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đồng thời, các bộ, 
ngành, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất của các tổ chức, 
cá nhân trong công việc đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. 

"Cương quyết, dứt khoát không vì thủ tục hành chính, vì vướng mắc quy 
định, vì thiếu trách nhiệm mà để thiếu thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế kéo dài. 
Ai làm sai thì phải xử lý, kỷ luật nhưng không để vì xử lý, kỷ luật mà để ảnh 



hưởng tới việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân. Ai không làm thì 
đứng sang một bên cho người khác làm. Nếu việc mua sắm 'đủng đỉnh' thì 
không thể đáp ứng yêu cầu bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân tính bằng 
giờ, bằng phút", Thủ tướng nói. 

Thủ tướng giao các Bộ: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính khẩn trương 
tháo gỡ các vướng mắc thể chế về đấu thầu, mua sắm, nhất là về đấu thầu, 
mua sắm tập trung, sửa đổi ngay các thông tư để tạo hành lang pháp lý 
thuận lợi, rõ ràng, minh bạch cho việc mua sắm. Đồng thời, kiên quyết phòng 
chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong công tác này. 

Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn; UBND tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, kiện 
toàn, nâng cao năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn, sẵn sàng 
nhân lực, vật tư bảo đảm ứng phó kịp thời, tại chỗ, sẵn sàng cho mọi tình 
huống dịch bệnh có thể xảy ra. 

Thủ tướng phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP 

Trhu tướng cũng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành giáo dục phối hợp 
chặt chẽ với ngành y tế chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để chủ động phòng, 
chống và ứng phó hiệu quả với dịch bệnh; đẩy mạnh hơn nữa công tác tiêm 
vaccine để hoàn thành kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho trẻ 
em, học sinh; triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn trường học. 

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, địa phương 
rà soát, quyết liệt triển khai các chế độ, chính sách hỗ trợ các đối tượng bị 
ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 



"Quyết không bỏ sót lọt đối tượng nào, nhất là những người khó khăn, người 
yếu thế và đặc biệt là các cháu mồ côi do dịch bệnh. Đất nước còn khó khăn 
nhưng chúng ta vẫn dành ngân sách để lo cho người dân bị ảnh hưởng bởi 
dịch bệnh, có tiền mà không tiêu được là có lỗi với dân", Thủ tướng nêu rõ. 

Để thúc đẩy mạnh hơn nữa phục hồi và phát triển du lịch – ngành kinh tế 
mũi nhọn, Thủ tướng yêu cầu vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch trong 
ngành du lịch, vừa làm tốt công tác xúc tiến, quảng bá, vừa nghiên cứu chính 
sách cấp thị thực nhập cảnh phù hợp theo hướng mở rộng hơn để thu hút 
du khách quốc tế cùng các biện pháp quản lý hiệu quả. 

Nguồn: https://vneconomy.vn/thu-tuong-dut-khoat-khong-vi-thu-tuc-hanh-
chinh-va-thieu-trach-nhiem-ma-de-thieu-thuoc-va-vat-tu-y-te-keo-dai.htm 

 

2. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn 
quốc về cải cách TTHC, phục vụ người dân, doanh 
nghiệp 
Sáng 15/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị chuyên đề về 
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương 
thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Đại hội 
XIII của Đảng tiếp tục xác định cải cách hành chính là một trong những thành 
tố cấu thành quan trọng của đột phá thể chế phát triển - Ảnh: VGP/Nhật Bắc 



Hội nghị do Văn phòng Chính phủ tổ chức, được kết nối trực tuyến từ trụ sở 
Chính phủ tới trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các 
quận, huyện, thị xã trên toàn quốc. 

Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình 
Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, 
cơ quan Trung ương, các địa phương, một số doanh nghiệp. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong bối 
cảnh tình hình có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, chưa 
có tiền lệ, các nước trên thế giới có nhiều phản ứng chính sách khác nhau. 
Trong xu thế chung của thế giới là tăng trưởng thấp, lạm phát cao, đến thời 
điểm này, Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng cao và kiểm soát được lạm phát. 

 

Thủ tướng trao đổi với các đại biểu tham dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu trong điều hành vĩ mô, phải kết hợp chặt 
chẽ, hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ thận trọng, chắc chắn, 
linh hoạt, hiệu quả và chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm, 
bảo đảm hiệu quả để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy 
tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, ổn định và cải thiện đời sống nhân 
dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, 
tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu 
quả.   

Thủ tướng Chính phủ nhắc lại nguyên tắc: Phải giữ vững sự ổn định trong 
sự bất định; giữ vững thế chủ động trong sự bị động; giữ được kiên định và 
nhất quán trong bối cảnh chuyển đổi và xáo trộn; thiết lập công cụ quản lý 



rủi ro trong suy thoái và khủng hoảng là thuộc tính đương nhiên của kinh tế 
thị trường; xây dựng phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế trong 
hội nhập sâu rộng. 

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh 
cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành 
phục vụ người dân, doanh nghiệp được tổ chức tiếp theo các hội nghị vừa 
qua về phát triển thị trường vốn, thị trường bất động sản, thị trường lao động 
các dự án hạ tầng giao thông chiến lược... và các hội nghị lớn về các lĩnh 
vực khác sẽ tiếp tục được tổ chức để tạo thuận lợi cho ngươi dân và doanh 
nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu trên. 

 

Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao Hội đồng tư vấn cải cách TTHC đã 
xây dựng Báo cáo đánh giá chi phí tuân thủ; đưa ra nhiều khuyến nghị thiết 

thực, có cơ sở - Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Thủ tướng nêu rõ, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định cải cách hành 
chính là một trong những thành tố cấu thành quan trọng của đột phá thể chế 
phát triển (một trong ba đột phá chiến lược), trong đó tập trung cải cách 
TTHC, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh; chú trọng 
tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội 
số. Quan điểm là lấy người dân, doanh nghiệp vừa là trung tâm, là chủ thể, 
là mục tiêu và là động lực của cải cách hành chính. 

Cải cách hành chính luôn được Đảng, Nhà nước xác định là khâu quan trọng 
nhằm xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong 



sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, vì sự phát triển 
của đất nước. 

Hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành là công cụ quan trọng trong đổi 
mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại; trụ cột quan trọng trong xây dựng 
Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Để thực hiện thành công nhiệm vụ 
quan trọng này rất cần có đổi mới về nhận thức, tư duy lẫn hành động của 
người dân, doanh nghiệp, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. 

Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chúng ta có những 
bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính, nhất là cải cách TTHC; khơi 
dậy và huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước; nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp. "Cải 
cách hành chính là một nguồn lực, động lực phát triển", Thủ tướng phát biểu. 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn trình bày báo 
cáo tóm tắt về công tác cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ 
đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2021 và 8 tháng 

năm 2022 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn 
chế cần sớm khắc phục để mau chóng khơi thông, huy động và sử dụng 
hiệu quả mọi nguồn lực cho phục hồi, phát triển đất nước trong bối cảnh 
hiện nay. 



Thủ tướng cũng biểu dương, đánh giá cao Hội đồng tư vấn cải cách TTHC 
đã xây dựng Báo cáo đánh giá chi phí tuân thủ; đưa ra nhiều khuyến nghị 
thiết thực, có cơ sở để tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thực chất TTHC, quy 
định kinh doanh và thúc đẩy quản lý, điều hành và giám sát dựa trên dữ liệu. 
Đây là một trong những cơ sở để quyết định tổ chức Hội nghị này. 

Mục đích của Hội nghị hôm nay nhằm đánh giá một cách tổng thể, khách 
quan, toàn diện, sâu sắc các nhiệm vụ được triển khai về thúc đẩy cải cách 
TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, 
doanh nghiệp thời gian qua của Chính phủ và chính quyền các cấp; kết quả 
đạt được, những việc chưa làm được; chỉ rõ nguyên nhân, đặc biệt là 
nguyên nhân chủ quan và bài học kinh nghiệm; đề ra định hướng, giải pháp 
và nhiệm vụ cụ thể từ nay đến cuối năm và những năm tiếp theo, bảo đảm 
thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế nhằm triển khai có hiệu quả, thực 
chất công tác này. 

Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi số trong cải cách hành 
chính, tiến tới xây dựng Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số, công 
dân số. 

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về Hội nghị 
này. 

Nguồn: https://baochinhphu.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-chu-tri-hoi-nghi-
toan-quoc-ve-cai-cach-tthc-phuc-vu-nguoi-dan-doanh-nghiep-
102220915084109046.htm 

 

3. Đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
hàng không dân dụng 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 64/2022/NĐ-CP ngày 15/9/2022 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến 
hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng. 

Nghị định 64/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định: Nghị 
định  số  68/2015/NĐ-CP ngày 18/8/2015 quy định đăng ký quốc tịch và 
đăng ký các quyền đối với tàu bay; Nghị  định  số 92/2016/NĐ-CP ngày 
1/7/2016 quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh 
vực hàng không dân dụng và Nghị định số 89/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2016/NĐ-CP; Nghị định 
số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/1/2021 về quản lý, khai thác cảng hàng không, 
sân bay. 

Nghị định 64/2022/NĐ-CP sửa đổi theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa các 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng như: thủ tục đăng 
ký văn bản IDERA (văn bản được ban hành theo quy định của Công ước 



Cape Town, trong đó chỉ rõ người có quyền yêu cầu xóa đăng ký hoặc xuất 
khẩu tàu bay); thủ tục cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh cảng hàng không 
và Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân 
bay; thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đào tạo và quyền đối với 
tàu bay; thủ tục sửa đổi thông tin về đăng ký tàu bay và các quyền đối với 
tàu bay. 

 

Đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh 
trong lĩnh vực hàng không dân dụng. 

Có thể gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không 
trên môi trường điện tử 

Thủ tục cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, 
sân bay được sửa đổi như sau: 

Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại 
cảng hàng không, sân bay phải gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống 
bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức khác đến 
Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung 
thực của các thông tin trong hồ sơ. 

Hồ sơ bao gồm: a) Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu; 

b) Bản sao tài liệu giải trình của doanh nghiệp về việc đáp ứng các quy định 
tại khoản 1 Điều 16 của Nghị định này; 

c) Bản chính hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính văn bản xác 
nhận vốn trừ trường hợp quy định tại khoản 2a Điều 16 Nghị định này. 



Trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 
theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ 
hàng không tại cảng hàng không, sân bay. Trường hợp không cấp giấy phép 
phải gửi văn bản trả lời người đề nghị và nêu rõ lý do. 

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam phải có văn bản trả lời hướng 
dẫn người đề nghị hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

Việc trả kết quả được thực hiện tại trụ sở Cục Hàng không Việt Nam hoặc 
qua đường bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc bằng hình thức 
phù hợp khác theo quy định. 

Nguồn: https://baochinhphu.vn/don-gian-hoa-cac-thu-tuc-hanh-chinh-trong-
linh-vuc-hang-khong-dan-dung-102220915191502942.htm 

 

4. Rà soát, cắt giảm ít nhất 20% thủ tục hành chính nội 
bộ trong hệ thống hành chính nhà nước 
Ngày 15/9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Quyết định 
số 1085/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành 
chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025. 

Kế hoạch đặt mục tiêu trước ngày 1/4/2023, 100% thủ tục hành chính nội 
bộ thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan, địa phương được thống kê, 
công bố (lần đầu) và 100% thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành 
chính. 

Về rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa, đối với thủ tục 
hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước, Kế hoạch đặt 
mục tiêu trước ngày 1/1/2025, 100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm 
vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ được rà soát, đơn giản hóa, bảo 
đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% thủ tục hành chính và 20% chi phí tuân 
thủ thủ tục hành chính; trong đó, trước ngày 1/10/2023, các bộ, cơ quan 
ngang bộ chủ trì rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án 
cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trên các lĩnh vực trọng tâm 
ưu tiên rà soát, đơn giản hóa; trước ngày 1/10/2024, các bộ, cơ quan ngang 
bộ chủ trì rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản 
hóa đối với ít nhất 50% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý; 
trước ngày 1/1/2025, các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì rà soát, trình Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% thủ tục 
hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý. 

Đối với thủ tục hành chính nội bộ trong 1 bộ, cơ quan, địa phương, Kế hoạch 
đặt mục tiêu trước ngày 1/1/2025, 100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc 



phạm vi quản lý bộ, cơ quan, địa phương được rà soát, đơn giản hóa, bảo 
đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% thủ tục hành chính và 20% chi phí tuân 
thủ thủ tục hành chính; trong đó, trước ngày 1/1/2024: các bộ, cơ quan, địa 
phương rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 
50% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý; trước ngày 1/1/2025, 
các bộ, cơ quan, địa phương rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa 
đối với 100% thủ tục hành chính. 

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương xác định rà soát, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính nội bộ là một trong những nhiệm vụ cải cách thủ 
tục hành chính trọng tâm. Kết quả triển khai Kế hoạch này là một trong các 
căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính 
của các bộ, cơ quan, địa phương trong giai đoạn 2022 - 2025. 

Các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, thống nhất, 
khoa học các công việc cụ thể được giao tại Kế hoạch, bảo đảm tiến độ, 
chất lượng và mục tiêu đề ra. Tiêu chí, cách thức, quy trình thống kê, công 
bố, công khai, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ 
quan hành chính nhà nước và thủ tục hành chính nội bộ trong 1 bộ, cơ quan, 
địa phương thực hiện thống nhất theo hướng dẫn của Văn phòng Chính 
phủ. Các bộ, cơ quan, địa phương chủ động tổ chức triển khai Kế hoạch, 
phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác xây dựng, triển 
khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 
2022 - 2025 và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan trong quá trình thực 
hiện. 

Nguồn: https://baotintuc.vn/chinh-phu-voi-nguoi-dan/ra-soat-cat-giam-it-
nhat-20-thu-tuc-hanh-chinh-noi-bo-trong-he-thong-hanh-chinh-nha-nuoc-
20220915210447085.htm 

 

5. Cải cách thủ tục hành chính: Nói phải đi đôi với làm, 
không hình thức 
Thủ tướng nhấn mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công 
tác chỉ đạo, điều hành phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, 
tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; nói phải đi đôi với làm 
và phải có kết quả cụ thể, thực chất, không hình thức. 

Không đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính sẽ tụt hậu 

Ngày 15.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị chuyên đề về đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ 
đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng tình với các báo cáo 
và ý kiến, ghi nhận, biểu dương nỗ lực, kết quả mà các cấp, các ngành đạt 



được trong cải cách TTHC, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành. 
Song Thủ tướng cũng yêu cầu phải nhìn nhận thẳng thắn vào các tồn tại, 
hạn chế cần được sớm khắc phục để công tác này thực chất, hiệu quả hơn. 

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh cải 
cách thủ tục hành chính. Ảnh: Nhật Bắc 

Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh cần có cách tư duy, phương pháp tiếp 
cận, lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa với các cấp 
lãnh đạo, đặc biệt là cấp trực tiếp tiếp xúc, làm việc với người dân và doanh 
nghiệp. Kế thừa, phát huy kết quả đạt được, bài học hay, kinh nghiệm quý; 
thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nỗ lực đột phá vươn lên. 

"Nếu không nỗ lực đẩy mạnh cải cách TTHC, hiện đại hóa công tác chỉ đạo, 
điều hành thì chúng ta sẽ tụt hậu trong lúc chúng ta phải tận dụng mọi thời 
cơ để vươn lên", Thủ tướng phát biểu. 

Cải cách TTHC, hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành phải bám sát thực 
tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; 
nói đi phải đôi với làm và phải có kết quả cụ thể, thực chất, không hình thức. 

Về nhiệm vụ, giải pháp, Thủ tướng yêu cầu, trước hết, các bộ, ngành, địa 
phương tập trung thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ về những nhiệm 
vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia năm 2022, Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về 
dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai 
đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 



Rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến 
hoạt động kinh doanh. Thực hiện việc tham vấn người dân, doanh nghiệp 
về quy định, vướng mắc, khó khăn và phương án cải cách trên hệ thống 
này. 

Thủ tướng lưu ý xã hội hóa một số công đoạn trong tiếp nhận, trả kết quả 
TTHC, hỗ trợ việc thực hiện TTHC tại Bộ phận một cửa các cấp. Làm sao 
để tất cả mọi người dân, nhất là những người yếu thế, ở vùng nông thôn, 
biên giới, hải đảo có thể làm được dịch vụ công trực tuyến. 

Toàn cảnh phiên họp. 

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phấn đấu nâng cao mức độ 
hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp trong 
thực hiện TTHC, trong đó đến năm 2023 đạt trên 80%, năm 2025 đạt trên 
90% mức độ hài lòng. Tỉ lệ giải quyết đúng hạn tại Trung tâm phục vụ hành 
chính công phải đạt trên 90%. 

Đến cuối năm 2023, tỉ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến phải 
đạt 50%. Mục tiêu trước mắt là mỗi gia đình sẽ có ít nhất một thành viên có 
thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Về lâu dài, chúng ta phải giúp người 
dân, doanh nghiệp thay đổi nhận thức, thói quen, hành vi thực hiện các dịch 
vụ hành chính công từ trực tiếp sang trực tuyến. 

Khẩn trương hoàn thiện, đưa vào vận hành Cơ sở Dữ liệu quốc gia về 
đất đai 



Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, cơ quan, địa 
phương. Trong đó, Bộ Công an đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực 
tuyến, nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu đã được xác định. 

Những dịch vụ công nào nâng được lên mức độ 4 thì phải thực hiện ngay, 
những dịch vụ nào chưa hoàn thành thì tập trung thực hiện, Thủ tướng yêu 
cầu. Đồng thời, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở Dữ liệu quốc gia về 
dân cư với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xây dựng, hoàn thiện và đưa vào 
vận hành Cơ sở Dữ liệu quốc gia về đất đai; kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ 
liệu với các cơ sở dữ liệu khác và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Văn phòng Chính phủ định kỳ công khai kết quả đánh giá nỗ lực cải cách 
quy định kinh doanh, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải 
quyết TTHC. 

Nguồn: https://laodong.vn/thoi-su/cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-noi-phai-di-
doi-voi-lam-khong-hinh-thuc-1093502.ldo 

 

6. Nhiều loại thuỷ sản xuất khẩu vào Nhật phải được 
chứng nhận nguồn gốc không vi phạm IUU 
Từ ngày 1-12 tới, mực ống và mực nang, cá thu đao Thái Bình Dương, 
cá thu và cá trích phải được chứng nhận nguồn gốc không vi phạm 
quy định về khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không khai báo và không 
theo quy định (IUU). 

 Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng nông lâm sản 
và thuỷ sản (Nafiqad) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vừa 
có văn bản về việc khai báo thuỷ sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Nhật 
Bản. 

Theo đó, đối với lô hàng chế biến từ nguyên liệu thủy sản khai thác trong 
nước thuộc những loài nêu trên khi xuất khẩu vào Nhật Bản phải kèm giấy 
chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác do Cơ quan quản lý thủy sản cấp 
tỉnh thực hiện chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác trong nước không 
vi phạm quy định IUU. 

Còn đối với lô hàng chế biến từ nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu 
thuộc những loài nêu trên, phải kèm theo giấy xác nhận cam kết sản phẩm 
thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu do Cục 
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thực hiện theo quy định. 

Việc xuất khẩu mực ống và mực nang, cá thu đao Thái Bình Dương, cá thu 
và cá trích vào Nhật Bản bắt buộc phải đáp ứng những yêu cầu nêu trên do 



Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thuỷ sản Nhật Bản vừa có thông báo phải 
chứng nhận, xác nhận đáp ứng quy định IUU, tức những loại thuỷ sản này 
phải được xác nhận/chứng nhận nguồn gốc không vi phạm quy định IUU. 

 

Nhiều loại thuỷ sản xuất khẩu vào Nhật Bản phải được chứng nhận nguồn 
góc không vị phạm IUU. 

Yêu cầu nêu trên cũng được quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT 
ngày 15-11-2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định ghi, 
nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận 
nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất 
hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác 
và Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18-1-2022 sửa đổi, bổ sung 
một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản. 

Từ yêu cầu nêu trên của Nhật Bản, Nafiqad chỉ đạo Trung tâm chất lượng 
nông lâm thuỷ sản vùng giao những đơn vị liên quan thực hiện tiếp nhận hồ 
sơ đề nghị, tổ chức thẩm định và thực hiện xác nhận cam kết nguyên liệu 
thủy sản khai thác nhập khẩu để chế biến xuất khẩu đối với các lô hàng thủy 
sản thuộc những loại nêu trên. 

Hướng dẫn các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào thị trường Nhật Bản 
trên địa bàn thực hiện khai báo thủy sản khai thác xuất khẩu. 

Đối với các cơ sở chế biến thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Nhật 
Bản cần nghiên cứu các yêu cầu về khai báo thủy sản khai thác xuất khẩu 
vào thị trường này để tổ chức thực hiện kiểm soát trong quá trình thu mua, 



tiếp nhận, chế biến đối với những loài thủy sản như nêu trên đáp ứng quy 
định IUU… 

Nguồn: https://vasep.com.vn/chong-khai-thac-iuu/tin-tuc-iuu/nhieu-loai-
thuy-san-xuat-khau-vao-nhat-phai-duoc-chung-nhan-nguon-goc-khong-vi-
pham-iuu-25356.html 

 

7. Bộ TN&MT: Chủ động cắt giảm, đơn giản hóa và phân 
cấp thủ tục hành chính 
Thủ tướng Chính phủ vừa ký phê duyệt phương án phương án cắt 
giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và 
phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
tài nguyên và môi trường. Ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp 
chế, Bộ TN&MT cho rằng, việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồng 
thời hai phương án nêu trên thể hiện tinh thần cải cách, đẩy mạnh phân 
cấp, phân quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ TN&MT) 

* Bộ TN&MT vừa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cùng một lúc hai 
phương án liên quan đến thủ tục hành chính, các địa phương và doanh 



nghiệp đánh giá cao nỗ lực cải cách của Bộ. Xin ông cho biết nội dung hai 
phương án này có gì khác nhau? 

Ông Phan Tuấn Hùng: Việc Bộ TN&MT đề xuất Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định hoạt động kinh doanh và 
phương án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính là thực hiện theo chỉ đạo 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Nếu như phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt 
động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TN&MT được 
phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là thực 
hiện theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 
12/5/2020 ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan 
đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025 thì phương án phân cấp 
giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được 
phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là thực 
hiện theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1104/TTg-KSTT 
ngày 25/8/2021. 

Hai phương án vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đều liên quan 
đến thủ tục hành chính. Một phương án có mục tiêu là tiếp tục cắt giảm, đơn 
giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh mà chủ yếu là thủ tục hành chính 
rườm rà, không cần thiết. Một phương án có mục tiêu đẩy mạnh phân cấp 
thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính của cấp trên cho cấp dưới. 

Xin lưu ý thêm rằng trước khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 2 phương án 
nêu trên, Bộ TN&MT đã chủ động đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
cũng như ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật để 
cắt giảm, đơn giản hóa và phân cấp thủ tục hành chính trước đó - ngay từ 
đầu nhiệm kỳ này. Đấy là lý do mà 02 phương án vừa được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt không bao gồm các nội dung đã được thực hiện, chẳng 
hạn như lĩnh vực môi trường. 

* Về phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động 
kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ TN&MT, xin ông cho biết nội dung 
cắt giảm, đơn giản hóa cụ thể thưa ông? 

Ông Phan Tuấn Hùng: Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Bộ TN&MT đã 
trình Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 721/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 
phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt 
động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Theo phương án 
đã được phê duyệt, Bộ TN&MT sẽ thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy 
định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong 06 lĩnh vực: đất đai, địa chất 
và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, biển và hải đảo và đa 
dạng sinh học. 



 

Bộ TN&MT thúc đẩy thực hiện các dịch vụ công trực tuyến 

Với phương án này, giai đoạn 2021-2025, Bộ TN&MT sẽ cắt giảm, đơn giản 
hóa 82 thủ tục hành chính, trong đó: lĩnh vực đất đai là 13 thủ tục; lĩnh vực 
địa chất và khoáng sản là 28 thủ tục; lĩnh vực tài nguyên nước là 21 thủ tục; 
lĩnh vực khí tưởng thủy văn là 09 thủ tục; lĩnh vực biển và hải đảo là 10 thủ 
tục; lĩnh vực đa dạng sinh học là 01 thủ tục. 

Riêng lĩnh vực môi trường, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; theo đó, phương án cắt giảm, 
đơn giản hóa quy định điều kiện kinh doanh của lĩnh vực môi trường đã 
được thực hiện đối với 52 thủ tục hành chính. Vì vậy, Quyết định số 721/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ không bao gồm phương án cắt giảm, đơn 
giản hóa của lĩnh vực môi trường. 

* Phân cấp, phân quyền được xác định là một nội dung trọng tâm, quan trọng 
hiện nay. Xin ông cho biết cụ thể về nội dung phương án phân cấp giải quyết 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường? 

Ông Phan Tuấn Hùng: Ngay đầu nhiệm kỳ, Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ đã xác định rõ quan điểm đẩy mạnh phân cấp, tạo quyền chủ động, 
sáng tạo và tăng trách nhiệm cho chính quyền địa phương, cấp dưới gắn 
với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Trong giải quyết thủ 
tục hành chính, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, địa phương phải thực 
hiện đẩy mạnh phân cấp theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất 
thì giao cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời 
gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực. Thực hiện phương án phân 
cấp giải quyết thủ tục hành chính chắc cắn sẽ giúp rút ngắn, tiết kiệm thời 
gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp. 



Tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 
30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, sẽ có 20 thủ tục, nhóm thủ tục hành 
chính trong 05 lĩnh vực phải được phân cấp thẩm quyền giải quyết, cụ thể: 
lĩnh vực biển và hải đảo (10 thủ tục, nhóm thủ tục); lĩnh vực tài nguyên nước 
(05 thủ tục, nhóm thủ tục); lĩnh vực biến đổi khí hậu (01 thủ tục); lĩnh vực đất 
đai (02 thủ tục, nhóm thủ tục) và lĩnh vực địa chất và khoáng sản (07 thủ tục, 
nhóm thủ tục). Theo đó, xác định rõ thủ tục hành chính cụ thể được phân 
cấp, phân cấp từ thẩm quyền nào cho thẩm quyền nào. 

Ngoài phương án phân cấp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hiện 
nay Bộ TN&MT đang rà soát và dự kiến tiếp tục đề xuất phân cấp thêm cho 
địa phương giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường. 

* Để hiện thực hóa hai phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào 
cuộc sống, Bộ TN&MT sẽ tổ chức thực hiện như thế nào, thưa ông? 

Ông Phan Tuấn Hùng: Thực hiện hai phương án đã được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, Bộ TN&MT sẽ tập trung thực hiện đồng loạt việc sửa đổi, bổ 
sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, cụ thể là dùng một văn 
bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp 
luật. Với cách làm này, tôi cho rằng Bộ TN&MT sẽ cơ bản thực hiện xong 
phương án cắt giảm, đơn giản hóa và phân cấp giải quyết thủ tục hành chính 
lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025 trong nửa đầu nhiệm 
kỳ này. 

Theo đó, trong năm 2022, Bộ TN&MT sẽ trình Chính phủ xem xét, ban hành 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến cắt 
giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và phân cấp giải quyết thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Bộ trưởng Bộ 
TN&MT sẽ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 
tư liên quan đến cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và phân 
cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 
Nghị định và Thông tư tôi đề cập nêu trên được thực hiện theo trình tự, thủ 
tục rút gọn để rút ngắn thời gian xây dựng và các văn bản quy phạm pháp 
luật này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được ban hành mà không phải chờ thời 
gian có hiệu lực thi hành (tối thiểu 45 ngày). 

Đối với các thủ tục hành chính được quy định tại Luật Đất đai, Luật Khoáng 
sản, Luật Tài nguyên nước thì việc thực hiện phương án cắt giảm, đơn giản 
hóa hay phân cấp sẽ được đưa vào dự thảo các luật này để trình Quốc hội 
thông qua. 

Trân trọng cảm ơn ông! 

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/bo-tn-mt-chu-dong-cat-giam-don-
gian-hoa-va-phan-cap-thu-tuc-hanh-chinh-343636.html 

 



8. Rút giấy phép cà phê đường tàu, có cần xem xét trách 
nhiệm của người cấp phép? 
Cùng với việc lập barie ngăn khách đến cà phê đường tàu, Quận Hoàn 
Kiếm (Hà Nội) cũng khẳng định sẽ thu hồi giấy phép các hộ kinh doanh 
tại đây, sau khi Tổng công ty Đường sắt Việt Nam kiến nghị xử lý dứt 
điểm tình trạng bán hàng gây mất an toàn hành lang đường sắt. 

 

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đầu năm 2018 khu vực phía Bắc 
ga Hà Nội (từ Km 0+595 đến Km 0+840 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng 
Đăng) xuất hiện loại hình du lịch khách nước ngoài đi tham quan, quay 

phim chụp ảnh trên đường sắt, nhất là khi có tàu chạy qua - Ảnh Phúc Tài 

Điều khiến dư luận băn khoăn là, nếu quả thực các hộ kinh doanh này có 
giấy phép, thì ai đã cấp phép kinh doanh trong hành lang an toàn đường 
sắt? Cần xem xét trách nhiệm của người đã cấp phép ra sao?  

PV VOV Giao thông đối thoại với Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư 
TP Hà Nội) và ông Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc 
hội về nội dung này. 

PV: Thưa ông, cà phê đường tàu kinh doanh tại hộ gia đình, theo quy 
định do ai cấp phép? 

Luật sư Đặng Văn Cường: Theo quy định của pháp luật, các trường hợp 
kinh doanh chia làm 2 nhóm: các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động 
theo Luật doanh nghiệp và các hộ kinh doanh cá thể. 



Việc cấp giấy phép kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể sẽ do Phòng Kinh 
tế của UBND cấp quận là cơ quan có thẩm quyền cấp phép. 

PV: Họ có đủ điều kiện cấp phép không khi nhà ở nằm bên trong hành 
lang đường sắt? 

Luật sư Đặng Văn Cường: Theo quy định tại Nghị định 56/2018 của Chính 
phủ quy định về hành lang đường sắt. Đối với đường sắt tốc độ cao trong 
đô thị là 5m, ngoài đô thị là 15m; với đường sắt không phải tốc độ cao thì 
hành lang quy định là 3m. 

Như vậy với trường hợp xây dựng hoặc kinh doanh trong hành lang đường 
sắt là hành vi vi phạm pháp luật. 

PV: Vậy, nếu dẹp cà phê đường tàu mà quả thực có giấy phép thì có 
cần xem xét trách nhiệm của người đã cấp phép ra sao? 

 

Sáng 15/9/2022, Các lực lượng của UBND phường Hàng Bông phối hợp 
cùng lực lượng công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) ra quân rào chắn và lập 
chốt ở phía đầu vào khu vực cà phê đường Tàu nhằm ngăn chặn và nhắc 

nhở du khách, người dân không vào chụp ảnh - Ảnh Phúc Tài 

Luật sư Đặng Văn Cường: Trong trường hợp cơ quan chức năng kiểm tra, 
xem xét đối với giấy chứng nhận cấp phép kinh doanh với các quán cafe 
này mà xác định là các giấy này đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép 
thì trước hết phải xác định các trường hợp này thuộc trường hợp được phép 
thu hồi. 



Trong trường hợp thu hồi do cấp sai thì có phần trách nhiệm của cán bộ, cơ 
quan cấp phép. Cấp sai như vậy ảnh hưởng đến an toàn đường sắt, có thể 
gây ra các vụ tai nạn thì trách nhiệm không hề nhỏ. 

Trách nhiệm ở đây là trách nhiệm của công chức vi phạm quy định về quản 
lý hành chính, vi phạm quy định quá trình thực hiện nhiệm vụ, chức trách 
được giao. Tùy vào hậu quả cụ thể, yếu tố lỗi và động cơ để có thể xem xét 
kỷ luật, xử phạt hành chính. 

Nếu có hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị xử lý hình sự vì thiếu hậu quả gây 
hậu quả nghiêm trọng hoặc lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ. 

Tôi cho rằng, ở đây cơ quan chức năng phải kiểm tra với từng giấy phép để 
xem điều kiện khi xem cấp phép, cơ quan cấp phép có đúng thẩm quyền, 
trình tự, căn cứ hay không, từ đó xác định có sai hay không, ai là người sai, 
sai ở đâu. Trên cơ sở đó mới có thể áp dụng được các chế tài. 

PV: Xin cảm ơn ông! 

Trao đổi với phóng viên VOV Giao thông về vấn đề này, ông Phạm Văn Hòa, 
Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khẳng định, chính quyền địa phương 
có vai trò và trách nhiệm xử lý các vi phạm an toàn hành lang an toàn đường 
sắt. 

Tuy nhiên, cà phê đường tàu đã từng bị dẹp mà tới nay lại hoạt động trở lại, 
cho thấy chính quyền địa phương cần giải pháp xử lý nhất quán và quyết 
liệt: “Với quyết tâm của chính quyền thì sẽ ổn định hành lang an toàn giao 
thông đường sắt, khách du lịch đến đây cũng phải chấp hành Luật Giao 
thông. 

Có thể mình nhún nhường, dĩ hòa vi quý nên tình hình chưa giải quyết được, 
còn động viên người dân chấp hành các quy định của pháp luật tại nơi có 
điểm du lịch sẽ tốt hơn. 

Mình xử lý nghiêm nhưng phải đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính 
mạng, tài sản, an toàn cho người dân”.  

Nguồn: https://vovgiaothong.vn/newsaudio/rut-giay-phep-ca-phe-duong-
tau-co-can-xem-xet-trach-nhiem-cua-nguoi-cap-phep-d28922.html 

 

9. Thủ tục hành chính lại "hành" doanh nghiệp 
Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, minh bạch, đơn giản 
hóa thủ tục hành chính để TP HCM nói riêng và Việt Nam nói chung thu 
hút đầu tư hiệu quả hơn, tiến tới phát triển bền vững 

Cơ chế "một cửa" từng giúp các KCX-KCN và Khu Công nghệ cao TP HCM 
thu hút đầu tư hiệu quả trong những năm trước nhưng nay đã trở thành 
"nhiều cửa" gây khó khăn, phiền hà và thiệt hại cho doanh nghiệp (DN). 



"Một cửa" thành "nhiều cửa" 

Hiệp hội Các DN KCN TP HCM (HBA) vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng 
về một số bất cập liên quan đến thủ tục hành chính và môi trường đầu tư. 
Ông Nguyễn Văn Bé, Chủ tịch HBA, thông tin TP HCM đang kém hấp dẫn 
so với các tỉnh, thành khác về chỉ số cạnh tranh môi trường đầu tư, một phần 
do những bất cập trong cơ chế. 

 

Nhiều doanh nghiệp tại Khu Công nghệ cao TP HCM khổ sở vì thủ tục 
hành chính trong 2 năm trở lại đây .Ảnh: HOÀNG TRIỀU 

Chẳng hạn, Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định cơ chế ủy quyền cấp giấy 
phép về tác động môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các tỉnh, 
thành và xuống tận Ban Quản lý KCN, nhất là các ban quản lý có đầy đủ 
năng lực. Điều này có vẻ như chế độ "một cửa" tại ban quản lý KCN đã được 
thực hiện nhưng thực chất là 2 lớp giấy phép.  

Theo đó, phải có "giấy phép con" của Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi 
trường thì ban quản lý mới cấp được giấy phép sau thẩm định.  

"Vì quy định này mà rất nhiều DN gặp rắc rối khi thực hiện các thủ tục pháp 
lý liên quan đến đánh giá tác động môi trường. Điển hình như Công ty CP 
Đầu tư Thương mại Sunshine Tech - Chi nhánh TP HCM đổi tên là Công ty 
Unicloud - Chi nhánh TP HCM, đã làm thủ tục 2 năm nhưng đến nay vẫn 
chưa nhận được giấy phép tác động môi trường. Nhiều DN khác cũng trong 
tình trạng tương tự" - ông Bé phản ánh. 

Chủ tịch HBA chỉ ra hiện tượng công chức "sợ trách nhiệm" khi thực thi 
nhiệm vụ, kể cả người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Đáng ngại hơn, có hiện 
tượng "vẽ rắn thành rồng", quy định của nhà nước được thêm thắt cho chặt 
chẽ đến mức thành "nút thắt".  



Đơn cử, về "điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/2.000", KCX Linh Trung 3 (tỉnh 
Tây Ninh) giải quyết trong 2 tháng là có giấy phép nhưng "điều chỉnh quy 
hoạch cục bộ" tại KCX Linh Trung 1 và 2 (TP HCM) mất đến hơn 2 năm vẫn 
chưa có giấy phép. 

Các DN còn cho biết với hồ sơ xin đăng ký, cấp đổi chứng nhận đầu tư, Ban 
Quản lý Khu Công nghệ cao yêu cầu những thông tin quá chi tiết về cột mốc 
thời gian xin phê duyệt quy hoạch, bản vẽ, xây dựng... gây khó khăn cho DN 
trong việc giải trình nội bộ, làm phức tạp hóa thủ tục đầu tư. Chưa kể, đây 
là những thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, chiến lược hoạt động 
của DN. 

Cần nhanh chóng gỡ điểm nghẽn 

Công ty TNHH Sacom - Chíp Sáng (SCS) nhiều lần bày tỏ bức xúc vì DN 
này làm dịch vụ công nghệ cao đặt tại phân khu dịch vụ và quản lý công 
nghệ cao hơn 12 năm qua nhưng không được hưởng chế độ ưu đãi thuế 
thu nhập DN như quy định. Ngoài ra, SCS cũng nằm trong phân khu quản 
lý điều hành thương mại dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật, chức năng là tòa nhà 
dịch vụ cho thuê văn phòng.  

Tuy nhiên, DN chưa được hướng dẫn cụ thể về việc xác định ngành nghề 
dịch vụ công nghệ cao, hỗ trợ và phụ trợ công nghệ cao, dịch vụ thương mại 
có nhu cầu thuê văn phòng là do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao có văn 
bản trả lời hay chờ Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét. 

Các DN tại Khu Công nghệ cao cho rằng những khó khăn này một phần do 
sự chậm trễ từ phía Ban Quản lý. DN bày tỏ mong muốn Ban Quản lý, các 
sở, ngành phải có sự thống nhất, tiếp nối, phối hợp để giải quyết nhanh nhất 
các thủ tục hành chính. Quan trọng nhất, phải có hướng dẫn chi tiết, nhất 
quán cho DN về thủ tục, thẩm quyền, đầu mối tiếp nhận... 

Đại diện các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng thẳng thắn chỉ ra 
những vấn đề tồn tại như thủ tục đầu tư rườm rà, thiếu minh bạch, có sự 
chồng chéo, đùn đẩy giữa các cơ quan thực thi chính sách... đang làm giảm 
độ hấp dẫn về môi trường đầu tư của TP HCM.  

Theo ông Jean Jacques Boufflet, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN châu Âu tại Việt 
Nam (EuroCham), thành phố cần xây dựng một khung pháp lý bền vững và 
có thể dự đoán được, bao gồm chính sách liên quan đến sử dụng đất, chiến 
lược khu công nghiệp và khu chế xuất cũng như những ưu đãi cho nhà đầu 
tư trong ngành năng lượng. 

Trước thực tế khó khăn, vướng mắc của DN "không phải bây giờ mới nghe" 
nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý, lãnh đạo TP HCM yêu cầu các sở, 
ngành có giải pháp quyết liệt, hiệu quả hơn trong thời gian tới. 



Bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM, cho hay 
trong năm 2022, bên cạnh Nghị quyết 02 của Chính phủ về đẩy mạnh cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh, UBND TP HCM đã ban hành kế hoạch 
cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện chỉ đạo của UBND TP HCM, các sở, 
ngành cố gắng rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho DN. Sở Kế hoạch và 
Đầu tư cùng các sở, ngành đang cung cấp thủ tục hành chính trực tuyến với 
trên 90% thủ tục giải quyết theo cấp độ 4. 

Ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM, 
thừa nhận vấn đề thực hiện thủ tục hành chính còn nhiều hạn chế, gây phiền 
hà cho DN vì thẩm quyền nằm ở nhiều nơi. Ban Quản lý cam kết sẽ là đầu 
mối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho DN theo cơ chế một cửa liên thông; tối 
ưu hóa hoạt động, hướng dẫn cụ thể cho DN thực hiện. 

Ông Trần Ngọc Liêm, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam - Chi nhánh TP HCM, nhận định để tiếp sức DN tăng tốc dịp cuối năm, 
cần rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 
nhanh hơn nữa.  

Chỉ ra nghịch lý thu ngân sách đạt gần 1,1 triệu tỉ đồng trong 7 tháng đầu 
năm 2022 nhưng chính sách tài khóa như thuế, phí vẫn chưa bảo đảm hỗ 
trợ tối ưu cho DN, ông Liêm kiến nghị Chính phủ, bộ, ngành nhanh chóng 
xem xét bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt trong giá xăng, giảm thuế giá trị gia tăng 
đối với những nguyên liệu nhập khẩu đầu vào phục vụ sản xuất...  

Kiến nghị tăng quỹ đất xây dựng KCN, khu công nghệ cao 

Đại diện HBA kiến nghị Chính phủ tăng thêm quỹ đất đầu tư xây dựng các 
KCN, khu kinh tế và khu công nghệ cao tại TP HCM để có thể đạt diện tích 
3.700 ha cho 23 khu như quy hoạch. Song song đó, kiến nghị thành phố gia 
hạn thời gian hoạt động thêm 20 năm cho KCX Tân Thuận, KCX Linh Trung, 
các KCN Hiệp Phước, Tân Tạo, Tây Bắc Củ Chi, Lê Minh Xuân, Tân Phú 
Trung... 

Nguồn: https://nld.com.vn/kinh-te/thu-tuc-hanh-chinh-lai-hanh-doanh-
nghiep-20220914215418501.htm 

 

10. Phần mềm giải quyết thủ tục hành chính ‘ì ạch’, 
giám đốc sở bị phê bình 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê bình giám đốc Sở Thông tin và 
Truyền thông vì phần mềm một cửa điện tử phiên bản 2.0 xảy ra nhiều 
lỗi, bất cập, ảnh hưởng đến giải quyết thủ tục hành chính. 

Ngày 14-9, ông Trần Thanh Trường, giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 
Quảng Ngãi, cho biết nguyên nhân dẫn đến phần mềm một cửa điện tử phiên 



bản 2.0 phục vụ giải quyết thủ tục hành chính xảy ra nhiều lỗi, bất cập bởi thời 
gian gấp đơn vị cung cấp phần mềm chưa hoàn thiện. "Đến ngày 20-9 phần 
mềm sẽ hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc", ông Trường nói. 

 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: TRẦN MAI 

Theo đó, ngày 13-9, ông Đặng Văn Minh, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 
Ngãi, nghiêm khắc phê bình giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh trong 
việc tham mưu nâng cấp phần mềm cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin 
một cửa điện tử tỉnh (phần mềm Một cửa điện tử phiên bản 2.0), vì để xảy ra 
nhiều lỗi, bất cập ảnh hưởng lớn đến giải quyết thủ tục hành chính, công tác 
cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và việc thực hiện Đề án 06 của 
Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời, ông Minh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi 
tiếp tục đề nghị đơn vị cung cấp phần mềm khẩn trương khắc phục ngay trong 
tháng 9 này; nếu làm ảnh hưởng đến thứ hạng cải cách hành chính của tỉnh 
năm 2022 thì giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phải chịu hoàn toàn 
trách nhiệm. 

Qua gần 3 tháng kể từ khi được Sở Thông tin và Truyền thông đưa vào sử 
dụng chính thức trên toàn tỉnh, phần mềm Một cửa điện tử phiên bản 2.0 đã 
phát sinh các tồn tại, bất cập trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả. 

Phần mềm này thường bị chậm, nghẽn; các tiện ích phục vụ người dân trên 
hệ thống bị mất so với phần mềm phiên bản 1.0 cũ; hồ sơ giấy đã giải quyết 



sớm hạn, đúng hạn nhưng phần mềm 2.0 báo quá hạn… làm tỉ lệ hồ sơ bị giải 
quyết quá hạn trên địa bàn tỉnh từ tháng 6-2022 đến nay tăng cao.  

Số lượng hồ sơ đang giải quyết trên phần mềm Một cửa điện tử tỉnh phiên 
bản 1.0 được tiếp nhận trước ngày chuyển sang sử dụng phần mềm phiên 
bản mới 2.0 không được tiếp tục đồng bộ trạng thái dữ liệu (kết quả giải quyết 
hồ sơ) về Cổng dịch vụ công quốc gia; nhiều chức năng hoạt động không ổn 
định, một số tính năng còn thiếu, bố cục hiển thị thiếu khoa học dẫn đến tổ 
chức, cá nhân không thực hiện nộp được hồ sơ trực tuyến… 

Nguồn: https://tuoitre.vn/phan-mem-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-i-ach-
giam-doc-so-bi-phe-binh-2022091410005509.htm 

 

11. Giải trí phải an toàn 
Ngày 12-9, cơ quan chức năng TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tìm 
thấy thi thể một phụ nữ mất tích khi chơi môtô nước trong đêm cùng 
nhóm bạn tại khu vực bãi tắm Hòn Gai thuộc phường Hồng Hà. 

Trước đó, ngày 10-9, một người đàn ông đã thiệt mạng do không làm chủ 
tay lái, lao thẳng lên bờ trong lúc điều khiển môtô nước tại lòng hồ Thác Mơ 
ở xã Phước Tín, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Ngày 20-5, 2 người 
đàn ông đi môtô nước trên sông Sài Gòn tông vào một sà lan, rớt xuống 
nước và tử vong... 

Trò giải trí bằng môtô nước đang nở rộ ở nhiều địa phương. Người chơi còn 
thường xuyên biểu diễn điều khiển phương tiện này với tốc độ cao, quay 
video để đăng lên mạng xã hội, thách đố lẫn nhau. Môtô nước có thể đạt 
đến vận tốc 150 km/giờ, vì thế khi chạy trong vùng nước không an toàn hoặc 
gặp chướng ngại vật sẽ không xử lý kịp.  

Những tai nạn chết người do điều khiển môtô nước thời gian qua là hồi 
chuông cảnh báo về loại hình giải trí tiềm ẩn mối nguy hiểm bất ngờ. Nhiều 
con sông mật độ giao thông rất lớn, những chiếc môtô nước chạy tốc độ cao 
với kích thước nhỏ nên dễ bị khuất tầm nhìn, dễ dẫn đến tai nạn cho người 
chơi, gây nguy hiểm đối với các phương tiện đang lưu thông như sà lan, tàu 
cao tốc. 

Theo quy định hiện nay, môtô nước muốn hoạt động phải đăng kiểm tại Cục 
Đăng kiểm Việt Nam, khi đưa vào hoạt động sẽ được địa phương quản lý. 
Vùng nước hoạt động vui chơi, giải trí do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 
cấp phép trên tuyến quốc gia; tuyến hàng hải do Cục Hàng hải Việt Nam cấp 
phép; còn tuyến đường thủy địa phương do Sở Giao thông Vận tải cấp. Thế 
nhưng, trên thị trường hiện nay, phần lớn các môtô nước đã qua sử dụng 
được nhập về từ nước ngoài, không có giấy tờ đăng kiểm. Chỉ những chiếc 
đời mới với giá 300-400 triệu đồng trở lên mới có kiểm định. 



Luật quy định phương tiện (trong đó có môtô nước) phục vụ hoạt động vui 
chơi, giải trí dưới nước phải đăng kiểm; người lái môtô nước phải đủ 15 tuổi 
trở lên, bảo đảm về sức khỏe, có giấy chứng nhận lái môtô nước; hoạt động 
chỉ trong thời gian nhất định theo giấy phép được cấp và phải có phương án 
bảo đảm an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn và ngăn ngừa ô nhiễm môi 
trường; phương tiện chỉ được hoạt động trong vùng nước được cơ quan 
thẩm quyền chấp thuận… Luật cũng quy định chế tài đối với việc sử dụng 
môtô nước không đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường… 

Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa việc quản lý, 
tuần tra, kiểm soát môtô nước. Người dân khi sở hữu hoặc giải trí bằng 
phương tiện này cần tuân thủ nghiêm túc các quy định vì sự an toàn của 
bản thân cũng như các phương tiện đường thủy cùng lưu thông khác. 

Nguồn: https://nld.com.vn/ban-doc/giai-tri-phai-an-toan-
20220913215003226.htm 

 

12. Tháo gỡ “nút thắt”, “điểm nghẽn” đưa chính sách 
vào cuộc sống 
Phân cấp, ủy quyền là một trong những biện pháp quan trọng, hiệu quả 
để tháo gỡ các “nút thắt”, “điểm nghẽn”, đưa chính sách đi vào cuộc 
sống. Tuy nhiên vấn đề quan trọng nhất là thực hiện hết thẩm quyền 
của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân. Muốn thế phải chấn chỉnh kỷ luật, 
kỷ cương, đạo đức công vụ… của từng cấp, từng ngành. 

Phân cấp, ủy quyền đối với 634 thủ tục hành chính 

Tại Kỳ họp thứ 9 HĐND TP Hà Nội diễn ra ngày 12/9, Đề án phân cấp quản 
lý Nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố là nội dung rất quan trọng, 
cấp thiết, có tác động, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và hiệu 
lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền thành phố. 

Trao đổi về đề án này, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Anh Tuấn cho 
biết, để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và 
xu thế vận động của xã hội, UBND TP thực hiện và xây dựng Đề án phân 
cấp, ủy quyền và đề xuất HĐND TP ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết 
số 08/2016/NQ-HĐND. 

Cụ thể, theo Đề án, thời gian tới, Hà Nội sẽ tăng tính chủ động cho các quận, 
huyện, thị xã có nguồn lực tốt, có năng lực tổ chức triển khai. Tăng cường 
ủy quyền triệt để cho cấp huyện để phát huy tính tự chủ trong triển khai 
nhiệm vụ. Cùng với đó, sẽ rà soát, bóc tách các nhiệm vụ quản lý nhà nước, 
thủ tục hành chính để đề xuất phân cấp, ủy quyền một cách triệt để. 



Theo đồng chí Đỗ Anh Tuấn, đối với việc phân cấp, ủy quyền thủ tục hành 
chính, tính đến ngày 19/8/2022, tổng số thủ tục hành chính trên toàn địa bàn 
TP Hà Nội gồm có 1.884 thủ tục. Trong đó, cấp thành phố là 1.534 thủ tục 
(gồm UBND và Chủ tịch UBND TP 384 thủ tục; sở, ngành có 1.150 thủ tục), 
cấp huyện là 244 thủ tục, cấp xã là 106 thủ tục. 

 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Anh Tuấn. 

Qua rà soát, tổng hợp, đề xuất dự kiến sẽ phân cấp, ủy quyền đối với 634 
thủ tục hành chính, đạt 35,5% thủ tục hành chính cấp thành phố và cấp 
huyện; 41,65% thủ tục hành chính cấp thành phố. Hiện nay, thành phố đang 
chỉ đạo Văn phòng UBND TP, các sở, ngành tiếp tục rà soát để bảo đảm 
việc phân cấp, ủy quyền theo đúng quy định, khả thi. 

Đối với nhiệm vụ quản lý nhà nước, rà soát các các nhiệm vụ quản lý nhà 
nước tại các luật, nghị định, thông tư đối với các ngành, lĩnh vực, cấp thành 
phố có 1.220 nhiệm vụ; cấp huyện có 358 nhiệm vụ; cấp xã có 173 nhiệm 
vụ. HĐND TP, UBND TP đã phân cấp cho cấp huyện 73 nhiệm vụ. UBND 
TP, Chủ tịch UBND TP đã ủy quyền 67 nhiệm vụ. 

Riêng việc phân cấp đầu tư, quản lý sau đầu tư 15 lĩnh vực tại Quyết định 
số 14/2021/QĐ-UBND là phân cấp “lõi”, sẽ tác động đến việc phân cấp trong 
ít nhất là 14 lĩnh vực/nhiệm vụ khác, như: Giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; 
thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; thẩm định, phê duyệt dự án; thẩm 
định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thẩm định, phê duyệt quyết 
toán; giám sát đầu tư, các nhiệm vụ liên quan xây dựng kế hoạch đầu tư 
công trung hạn, hằng năm, phân bổ ngân sách; như vậy, ít nhất khoảng 210 
nhiệm vụ chính được phân cấp theo. 



UBND TP cũng đề xuất tiếp tục phân cấp bổ sung đối với 9 nhiệm vụ; dự 
kiến ban hành/sửa đổi 10 văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, phân cấp 
trong các lĩnh vực chuyên ngành; tiếp tục đề xuất ủy quyền đối với 36 nhiệm 
vụ. Ngoài ra, thành phố sẽ còn thực hiện ủy quyền tối đa toàn bộ các thủ tục 
đầu tư được phép theo quy định cho cấp huyện đối với các dự án thuộc 
nhiệm vụ chi cấp thành phố được đầu tư bằng ngân sách cấp huyện… 

Tháo gỡ “nút thắt” tại quận, huyện 

Vấn đề phân cấp, ủy quyền nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đại 
biểu HĐND TP Hà Nội với nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm. Các đại biểu 
cho rằng, Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành 
phố là nội dung đột phá của Hà Nội, rất phù hợp với tình hình hiện nay, nhằm 
nâng cao trách nhiệm, tính chủ động trong công việc của các địa phương. 

Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn nêu, quá trình phối hợp giữa các sở, 
ban, ngành đôi khi chưa hiệu quả dẫn đến ách tắc công việc, vì vậy Đề án 
phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố sẽ tạo sự chủ 
động cho địa phương, thúc đẩy quản lý nhà nước, điều chỉnh và giải quyết 
các vấn đề dân sinh bức xúc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. 

Đại biểu Nguyễn Minh Đức phát biểu thảo luận tại kỳ họp. 

Đặc biệt, đại biểu Trần Anh Tuấn hoanh nghênh việc điều chỉnh phân cấp 
quản lý các chợ, tiêu biểu như thị xã Sơn Tây có chợ Nghệ nằm trong vùng 
lõi phố đi bộ, khi được phân cấp quản lý sẽ hiệu quả hơn. Về quản lý trường 



THPT, khi được phân cấp, địa phương sẽ cải tạo sửa chữa đáp ứng yêu 
cầu giáo dục. Về giao thông, địa phương sẽ quản lý tốt hơn các tuyến 
đường, vệ sinh môi trường. 

Ở góc nhìn của mình, đại biểu Nguyễn Minh Đức cho rằng, cần phải xác 
định điều kiện phân cấp; sau phân cấp, việc tiếp nhận và thực hiện phân cấp 
đấy thế nào, nhất là về vấn đề con người. Khi phân cấp về quận, huyện có 
đảm bảo yêu cầu không, và cần thiết phải kèm theo các điều kiện phân cấp. 
Khi phân cấp xong, phải phân định rõ trách nhiệm của người được phân cấp 
để hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Còn Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu nêu quan điểm, việc 
phân cấp, ủy quyền phải tạo được hành lang, cơ chế pháp lý rõ, làm đồng 
bộ, không gây khó khăn trong triển khai; ngoài sự lãnh đạo toàn diện của 
thành phố, cần thiết có sự phối hợp của các sở ngành để tháo gỡ các nút 
thắt, để chính sách đi vào cuộc sống. Có những việc thẩm quyền, trách 
nhiệm của thành phố có thể giao việc cho các đơn vị. 

Đồng tình với việc phân cấp ủy quyền, Bí thư Quận ủy Long Biên Đường 
Hoài Nam lưu ý, để đề án đảm bảo khoa học, phải bổ sung thêm đánh giá, 
tổ chức thực hiện ở cấp quận, huyện. Khi phân cấp 35,5% các thủ tục hành 
chính cho cấp dưới, trong khâu tổ chức thực hiện, điều kiện tổ chức thực 
hiện ở các quận, huyện không giống nhau, do đó, thành phố phải có sự điều 
chỉnh, tạo điều kiện về nguồn lực, con người, cơ sở vật chất để các đơn vị 
thực hiện được phân cấp. “Liên quan phân cấp ủy quyền với cải cách thủ 
tục hành chính, đây là điều cần thiết. Trong nội bộ cơ quan quận, huyện phải 
có quy trình nội bộ để giải quyết thuận lợi công việc” - Bí thư Quận ủy Long 
Biên Đường Hoài Nam nêu quan điểm. 

Gắn với thực tế tại địa phương, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang 
Hiếu thông tin, quận Hoàng Mai có 36 dự án, có những dự án chậm muộn 
đến 10 năm không thực hiện được. Có dự án quận muốn làm tuyến đường 
cho đẹp, nhưng vướng mắc bởi phải được chủ đầu tư đồng tình, dẫn đến 
quận thiếu sự chủ động khi chưa được phân cấp, ủy quyền; mong thành phố 
quan tâm, tháo gỡ kịp thời. 

Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn đánh giá, Đề án phân 
cấp quản lý nhà nước, uỷ quyền trên địa bàn TP Hà Nội có tính phân cấp 
mạnh mẽ, đồng bộ, khoa học, có tính thực tiễn cao, trong đó đặc biệt là phân 
cấp cho các trường học để duy tu, duy trì các trường THPT. Đại biểu đề nghị 
chú ý về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi bởi tăng thẩm quyền cho quận, 
huyện phải chú ý về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, quan tâm đến nguồn 
nhân lực cho các địa phương. 

Phân cấp triệt để, tăng trách nhiệm người đứng đầu 



Đại biểu Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc tế Sơn Hà nhận 
định, phân cấp quản lý là rất cần thiết, giúp tạo chủ động cho các cấp, hỗ 
trợ giải quyết các thủ tục hành chính và giảm thời gian phải trình các cấp. 
Dưới góc độ doanh nghiệp, đại biểu Sơn cho biết, đã được lắng nghe nhiều 
ý kiến từ những doanh nghiệp phải thường xuyên làm các thủ tục liên quan 
đầu tư, cho thấy họ đang phải thực hiện nhiều thủ tục, dẫn tới cơ hội đầu tư 
và năng suất lao động giảm... 

“Nhiều doanh nghiệp muốn đầu tư vào Hà Nội nhưng còn khó khăn về thủ 
tục, trong khi đó, các địa phương lân cận lại có sự hỗ trợ nhiều hơn. Nếu 
không cải thiện về thủ tục hành chính có thể làm mất nguồn lực vào các địa 
phương bên cạnh, do vậy cần xem xét kỹ hơn ở việc phân cấp để tận dụng 
nguồn lực đầu tư”- đại biểu Lê Vĩnh Sơn nêu ý kiến. 

Còn theo Tổng Giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội Nguyễn Thanh Nam, 
phân cấp là nguyên tắc quản trị tiên tiến tại bất kỳ xã hội nào và Hà Nội cũng 
đã triển khai từ nhiều năm, khắc phục hạn chế qua các giai đoạn, các thời 
kỳ, góp phần giải quyết các vấn đề nóng… Tại Kỳ họp này, vấn đề được 
xem xét kỹ càng hơn để các cấp, ngành chủ động triển khai thực hiện theo 
đúng tinh thần mở rộng quyền, đẩy mạnh các chỉ số phân cấp, chủ động đến 
các cấp, đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu người dân. Song, 
việc phân cấp thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, thành phố tăng cường hướng 
dẫn tập huấn nghiệp vụ cho các địa phương nhất là trong thực hiện các thủ 
tục hành chính, nhất là với những trường hợp phức tạp…, giúp sâu sát hơn 
trong triển khai phối hợp xử lý... 

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội Nguyễn Danh Duyên cho 
rằng cần tăng tính hậu kiểm trong phân cấp, ủy quyền và nhấn mạnh, đã 
phân cấp phải ủy quyền tuyệt đối. "Ở lĩnh vực điện lực, khi phân cấp chúng 
tôi giao triệt để hết quyền và chỉ hậu kiểm. Trước khi giao cho các đơn vị 
cần khoanh lại giải quyết các tồn tại cũ”, đại biểu cho biết. 

Cùng quan điểm với ý kiến trên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh 
Oai Nguyễn Minh Hùng đề nghị nâng cao năng lực thực hiện của cơ quan 
nhận ủy quyền, đơn vị được phân cấp. Năng lực thực hiện cần được đẩy 
mạnh qua tăng cường cải cách hành chính, cụ thể cần xây dựng quy trình 
nội bộ các phòng ở cấp huyện. Như ở cấp huyện, quy trình nội bộ giữa các 
phòng ban cần được xây dựng cụ thể, áp dụng công nghệ thông tin vào quá 
trình thực hiện thì sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các đơn vị. 

Nhiều ý kiến đại biểu đề nghị xây dựng quy định quy trình cụ thể và phân 
cấp một cách triệt để, thì việc phân cấp mới thực sự đạt hiệu quả. Cùng đó, 
cần đảm bảo sự liên thông trong quá trình thực hiện, nhằm nếu xảy ra sai 
sót ở khâu nào thì có chỉ đạo xử lý ngay; trong quá trình giám sát cần đẩy 
mạnh tiếp thu các ý kiến của cả các tổ chức chính trị-xã hội… 



 

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo  phát biểu tại tổ thảo luận.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho rằng, Đề án về phân 
cấp ủy quyền là “cuộc cách mạng” của thành phố. Hiện nay, Đề án là nguyên 
tắc chung, còn kết quả thực hiện mới là điều quan trọng nhất. Vì vậy cần 
chú ý các đề án về tổ chức thực hiện. Khi phân cấp thì cơ chế của thành 
phố như thế nào, ví dụ ở một dự án đầu tư khi phân cấp thì chủ trương đầu 
tư, dự toán, thẩm định, thiết kế… sẽ triển khai ra sao? 

Đại biểu Vũ Đức Bảo cũng lưu ý, sau phân cấp cần đánh giá lại, sang năm 
2023 cần có giải pháp đột phá hơn. Thành phố dự kiến thực hiện phân cấp, 
ủy quyền sâu ở một số sở, ngành, đặc biệt là vấn đề phối hợp liên ngành 
khi xin ý kiến các nội dung thuộc nhiệm vụ. Đại biểu đề nghị, ở bước đầu sẽ 
vừa làm vừa rút kinh nghiệm, tiếp tục có đánh giá, rà soát khi triển khai. 

Đại biểu Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội 
cho rằng, việc phân cấp ủy quyền sẽ giúp cho các quận huyện tự chủ, tự tin, 
gỡ được nhiều “nút thắt” để chính sách đi vào cuộc sống. Trong quá trình 
thực hiện, chắc chắn có những quận huyện sẽ thực hiện tốt và có những 
quận huyện với những khó khăn khác nhau nên sẽ còn vướng mắc. Vấn đề 
quan trọng nhất là thực hiện hết thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị, cá 
nhân với mục tiêu cao nhất là đem lại kết quả cao nhất. Muốn thế phải chấn 
chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm của từng cấp, 
từng ngành. 

Các đại biểu nhấn mạnh nhiều về vai trò, trách nhiệm, chất lượng của cán 
bộ công chức, tính chủ động của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị của 



thành phố trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp. Đây cũng chính 
là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của phân cáp, ủy 
quyền…/. 

Nguồn: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/thao-go-nut-that-diem-
nghen-dua-chinh-sach-vao-cuoc-song-619399.html 

  

13. Triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất Luật Cư 
trú 
UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 2975/UBND-KSTTHC về việc 
phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020. 

 

Theo đó, để việc triển khai thực hiện quy định của Luật Cư trú thống nhất, 
đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân 
trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, bảo đảm các 
quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân, UBND TP chỉ đạo các sở, ban, ngành, 
UBND các quận, huyện, thị xã triển khai ngay một số nội dung. 

Trong đó, thực hiện các biện pháp, phương thức thông tin và truyền thông 
trong cơ quan, đơn vị, đặc biệt đối với công chức, viên chức, người lao động 
tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tại các 
phòng, ban, đơn vị tham gia việc giải quyết thủ tục hành chính về các 
phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ 
tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, gồm: Sử dụng 
căn cước công dân gắn chíp điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin 



về cá nhân, nơi thường trú; sử dụng thiết bị đọc QR code trên thẻ căn cước 
công dân có gắn chíp; sử dụng thiết bị đọc chíp trên thẻ căn cước công dân. 

Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn để công dân biết và hiểu về 
việc “sổ hộ khẩu, sổ tạm trú có giá trị đến hết ngày 31/12/2022” và quy định 
tại Điều 38 Luật Cư trú năm 2020 “Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng 
ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư 
trú, theo quy định của luật này và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú” khi thực hiện các giao dịch dân sự, các thủ tục hành chính của công 
dân; tuyên truyền, hướng dẫn về các phương thức, cách thức sử dụng thông 
tin thay thế… 

Nguồn: https://kinhtedothi.vn/trien-khai-thuc-hien-dong-bo-thong-nhat-luat-
cu-tru.html 

 

14. Quảng Nam: Quyết tâm thực hiện hiệu quả Đề án 
Hành chính công trên địa bàn tỉnh 
Ngày 12/9, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) phối hợp 
cùng UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi làm việc nhằm đẩy mạnh 
triển khai Đề án thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ 
bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng 
dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ. 

Tham dự buổi làm việc, về phía địa phương có đồng chí Hồ Quang Bửu - 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cùng đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Thông 
tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Văn 
phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; về phía Tổng 
công ty Bưu điện Việt Nam có đồng chí Nguyễn Kiên Cường - Phó Tổng 
Giám đốc, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hồng - Phó Trưởng ban Hành chính 
công và lãnh đạo Bưu điện tỉnh Quảng Nam. 

Sau gần 3 năm thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh Quảng Nam đã chuyển giao 97% thủ tục hành chính 
của 16/16 Sở, Ban, ngành qua dịch vụ bưu chính công ích; 13/18 Bộ phận 
Một cửa cấp huyện và 7 Bộ phận Một cửa cấp xã bố trí nhân viên Bưu điện 
thay thế cán bộ công chức thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, số hóa 
hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 



 
Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Quảng Nam với Bưu điện Việt Nam 

Để đạt được những kết quả trên, Bưu điện và UBND tỉnh Quảng Nam đã 
phối hợp rất chặt chẽ trên tinh thần hỗ trợ lẫn nhau, quyết tâm triển khai hiệu 
quả Đề án. Quyết định số 2114/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 12/8/2022 
về việc ban hành Đề án hành chính công xác định mục tiêu chậm nhất đến 
cuối năm 2022, Quảng Nam sẽ chuyển giao 100% thủ tục hành chính tiếp 
nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công sang Bưu điện; đến tháng 
6/2023 sẽ chuyển giao 100% thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một 
cửa cấp huyện, xã tại 10 địa phương gồm: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Đại 
Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Phú Ninh, Quế Sơn, Bắc Trà My, Nông Sơn; 
Các địa phương còn lại sẽ được triển khai đến hết tháng 12/2023. 

Đặc biệt, 100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại 18 huyện, thị xã, 
thành phố được tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện sẽ được chuyển 
giao sang Bưu điện trước tháng 6/2023. Ngoài ra 100% nhiệm vụ thu hộ phí, 
lệ phí, giải quyết thủ tục hành chính cũng được chuyển giao cho Bưu điện 
đảm nhận. 100% hồ sơ thủ tục hành chính liên thông giữa 3 cấp tỉnh, huyện, 
xã thuộc các lĩnh vực Tài nguyên môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và đầu 
tư, Lao động, Thương binh và xã hội được chuyển qua Bưu điện. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh đánh giá cao vai trò và sự tham gia của Bưu điện trong lĩnh vực hành 
chính công, cải cách hành chính của tỉnh và là cánh tay nối dài của cơ quan 



nhà nước tại địa phương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các Sở, Ban, 
ngành của tỉnh tiếp tục phối hợp tốt với Bưu điện tỉnh trong thực hiện hiệu 
quả Đề án Hành chính công theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 
UBND tỉnh. 

 
Ông Nguyễn Kiên Cường, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam (đầu tiên bên trái) trao đổi về những kết quả sau gần 3 năm thực hiện 

đề án 

Nhấn mạnh sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền, các sở, ngành địa 
phương là điều kiện quan trọng để Bưu điện Việt Nam triển khai có hiệu quả 
các nhiệm vụ hành chính công, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Kiên Cường kỳ 
vọng sự phối hợp giữa các bên sẽ tiếp tục được củng cố chặt chẽ hơn nữa. 
Bưu điện Việt Nam, cũng như Bưu điện tỉnh Quảng Nam sẽ phát huy những 
lợi thế, kinh nghiệm để cùng với UBND tỉnh, các Sở, ngành đẩy nhanh quá 
trình cải cách hành chính, vì mục tiêu đem đến sự hài lòng và phục vụ tốt 
nhất cho người dân. 

Cũng trong cùng ngày, Phó Tổng giám đốc cùng đoàn công tác đã đến kiểm 
tra thực tế hoạt động khai thác, trung chuyển và phát hàng hóa cũng như 
thăm hỏi, động viên cán bộ công nhân viên, người lao động đang làm việc 
tại 02 HUB: Thăng Bình, Điện Bàn. 



 
Phó Tổng giám đốc kiểm tra công tác nghiệp vụ của Bưu điện tình tại 

Trung tâm hành chính công 

Cùng với việc đầu tư nâng cao ứng dụng Công nghệ thông tin, chuẩn hóa 
quy trình tổ chức sản xuất tại 02 HUB mới cơ bản đã giải quyết được bài 
toán về mặt bằng khai thác hàng hóa, công tác giao nhận, các công đoạn 
khai thác và khớp nối đường thư được rút ngắn, đáp ứng được nhu cầu 
phục vụ khách hàng tại các địa bàn, về tốc độ tăng trưởng về sản lượng 
hàng hóa, giảm chi phí nhân công, giảm thời gian giao nhận, nâng cao hiệu 
quả công việc, tăng năng suất lao động,  Phó Tổng giám đốc cũng ghi nhận 
sự nỗ lực của tập thể Bưu điện tỉnh Quảng Nam trong suốt thời gian qua. 

Nguồn: http://www.vnpost.vn/vi-vn/bai-viet/chi-tiet/id/96414/key/quang-nam-
quyet-tam-thuc-hien-hieu-qua-de-an-hanh-chinh-cong-tren-dia-ban-tinh 

 

15. Đoàn công tác tỉnh Bắc Giang: Trao đổi, học tập 
kinh nghiệm về cải cách thủ tục hành chính và chuyển 
đổi số tại tỉnh Thái Nguyên 
Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên và một số sở, ban, ngành của tỉnh đã trao đổi, chia sẻ thông 
tin về những kết quả nổi bật, thuận lợi, khó khăn cũng như kinh nghiệm trong 
quá trình triển khai thực hiên công tác cải cách TTHC, chuyển đổi số tỉnh 



Thái Nguyên. Theo đó, đối với công tác cải cách TTHC, trên cơ sở chương 
trình CCHC nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Thái 
Nguyên đã quan tâm; chú trọng ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh bảo đảm đồng bộ các nhiệm 
vụ, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm. Việc công bố, công khai TTHC được tỉnh 
thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định. Đến thời điểm 5/9/2022, tổng số 
TTHC thực hiện ở ba cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh là 1.857 TTHC; 100% 
quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC được phê duyệt làm cơ sở để các sở, 
ngành xây dựng quy trình điện tử trong giải quyết TTHC trên Hệ thống thông 
tin một cửa điện tử của tỉnh. Công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC được thực 
hiện nghiêm túc với trên 99% hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trước và 
đúng hạn. Hàng năm, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực 
hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, góp phần 
giảm chi phí thực hiện TTHC cho người dân và doanh nghiệp; riêng trong 
năm 2022 tỉnh đã kiến nghị bộ, ngành Trung ương 66 phương án đơn giản 
hóa TTHC. Cùng với đó, tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; triển khai thanh 
toán phí, lệ phí TTHC qua QR-Code; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến; thực hiện các nhiệm vụ về Chính phủ điện tử... 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên thông tin về những kết quả nổi bật, thuận lợi, 
khó khăn và kinh nghiệm trong quả trình triển khải thực hiện công tác cải 

cách TTHC và chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên 

 



Đối với công tác chuyển đổi số, ngay sau khi Nghị quyết số 01-NQ/TU về 
chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định 
hướng đến năm 2030 được bạn hành, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban 
hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả 
tích cực. Ban chỉ đạo Chuyển đổi số được thành lập tại các sở, ban, ngành, 
địa phương của tỉnh; 2.256 tổ công nghệ số cộng đồng được thành lớp với 
tổng số thành viên tham gia lgần 17 nghìn người. Các nhóm tiện tích về giải 
quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế - 
xã hội; phục vụ phát triển công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết 
nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư được tỉnh triển khai thực hiện 
theo Quyết định 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, tỉnh 
cũng duy trì cung cấp 100% TTHC cấp độ 4 đủ điều kiện trên Cổng dịch vụ 
công tỉnh Thái Nguyên. Đến nay tỉnh Thái Nguyên đã có 1.231 dịch vụ công 
mức độ 4 tại cả 3 cấp; tích hợp và cung cấp 1.036 dịch vụ công trực tuyến 
của tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Việc số hóa hồ sơ, giấy tờ trong 
giải quyết TTHC cũng được tỉnh đẩy mạnh thực hiện để đảm bảo đúng lộ 
trình theo yêu cầu của Chính phủ. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thái Nguyên 
đã hoàn thành việc xây dựng Phần mềm số hóa và quản lý kết quả giải quyết 
TTHC; hoàn thành tích hợp chức năng số hóa hồ sơ và hướng dẫn các đơn 
vị, địa phương thực hiện quy trình số hóa hồ sơ, kết quả trên hệ thống thông 
tin Một cửa điện tử, Phần mềm số hóa và quản lý kết quả giải quyết TTHC; 
thực hiện cấp trên 6.000 chữ ký số cá nhân chuyên dùng Chính phủ cho các 
cơ quan nhà nước của tỉnh, trong đó 100% cán bộ lãnh đạo, công chức, viên 
chức tham gia trực tiếp vào quá trình giải quyết TTHC được cấp và hướng 
dẫn sử dụng chữ ký số… 

 

Đoàn công tác của tỉnh Bắc Giang tham quan Trung tâm điều hành thông 
minh tỉnh Thái Nguyên 



Cũng tại buổi làm việc, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Giang đã trao đổi, thảo 
luận về cách khắc phục những tồn tại hạn chế trong việc bố trí nguồn lực để 
triển khai các nhiệm vụ về cải cách TTHC và chuyển đổi số; việc triển khai 
hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng được những yêu cầu đề ra nhất là 
tại cấp xã và việc đảm bảo trí trang thiết bị phục vụ công tác số hóa hồ sở 
TTHC;tiếp nhận DVC trực tuyến để 2 tỉnh có nhiều chuyển biến đột phát 
trong công tác cải cách TTHC và chuyển đổi số trong thời gian tới. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Đà, Phó Chánh Văn phòng 
UBND tỉnh Bắc Giang đánh giá cao công tác cải cách TTHC và triển khai 
thực hiện chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua. Những 
thông tin, kinh nghiệm, cách làm hiệu quả của tỉnh Thái Nguyên sẽ gợi mở 
giúp cho tỉnh Bắc Giang thêm những giải pháp mới, góp phần quan trọng 
thúc đẩy công tác cải cách TTHC và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Đồng 
chí mong muốn tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa 2 tỉnh Thái 
Nguyên và Bắc Giang, qua đó góp phần cải tiến, đổi mới, nâng cao chất 
lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác cải cách TTHC và chuyển đổi số để 
phục vụ tốt hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời giúp 2 tỉnh 
hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
giao. 

Nguồn: https://phoyen.thainguyen.gov.vn/tin-hoat-dong-cua-tinh/-
/asset_publisher/x2qR6wPFecJP/content/-oan-cong-tac-tinh-bac-giang-
trao-oi-hoc-tap-kinh-nghiem-ve-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-va-chuyen-oi-
so-tai-tinh-thai-nguyen/20181 

 
 


