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1. Bộ Tài chính: Cải cách đồng bộ thủ tục hành chính 
hỗ trợ doanh nghiệp 

Nhiều năm qua, lĩnh vực thuế và hải quan luôn trong nhóm dẫn đầu 
về chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (TTHC) thấp nhất. 6 năm liên 
tiếp Bộ Tài chính đứng trong top 3 của bảng xếp hạng Par Index. 

Đó là kết quả của nỗ lực không ngừng nghỉ của Bộ Tài chính trong cải 
cách thể chế, cải cách TTHC. Thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục đổi mới 
toàn diện quy trình quản lý, cải cách đồng bộ các TTHC, hỗ trợ hơn nữa 
cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp (DN). 

Cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nhiều lĩnh vực 

Triển khai công tác cải cách hành chính theo Quyết định số 2763/QĐ-
BTC ngày 26/12/2019, tính đến hết ngày 27/4, Bộ Tài chính đã thực hiện 
71/180 nhiệm vụ trong đó hoàn thành 29 nhiệm vụ có tiến độ trong 4 
tháng đầu năm và triển khai 38 nhiệm vụ thường xuyên. Tính từ đầu năm 
đến ngày 27/4/2020, Bộ Tài chính ban hành 2 quyết định công bố bãi bỏ 
18 TTHC, đơn giản hoá 11 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý công sản và kho 
bạc nhà nước.  

Tổng số TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính là 936 TTHC, 
trong đó thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 là 101 thủ 
tục, mức độ 2 là 293 thủ tục, mức độ 3 là 208 thủ tục, mức độ 4 là 334 
thủ tục. Hiện nay, Bộ Tài chính hoàn thành tích hợp, chia sẻ kết nối 7 dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Bộ phận một cửa tại Bộ Tài chính tiếp tục vận hành và hoạt động ổn định. 
Tính đến ngày 25/4, đã tiếp nhận 294 hồ sơ TTHC thuộc 4 lĩnh vực bảo 
hiểm, kế toán - kiểm toán, tin học và giá. Trong đó, các đơn vị đã giải 
quyết và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức 190 hồ sơ và đang giải quyết 
trong hạn 104 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. 

Bộ Tài chính cũng đã tiếp tục vận hành và kết nối với trục liên thông văn 
bản quốc gia ổn định, đảm bảo hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, Bộ Tài 
chính nhận được 35.339 văn bản điện tử từ Trục liên thông văn bản quốc 
gia. Số văn bản điện tử gửi từ Bộ Tài chính tới Trục liên thông văn bản 
quốc gia là 5.883 văn bản. 

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tiếp tục mở rộng triển khai các dịch vụ khai 
thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử; vận 
hành ổn định và nâng cao hiệu quả Hệ thống thông quan tự động 
(VNACCA/VCIS); triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa 
ASEAN… 

Đối với lĩnh vực thuế, số lượng DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ 
nộp thuế điện tử, với cơ quan thuế là hơn 766.000 DN, đạt tỷ lệ 99,8%. 



Từ đầu năm đến ngày 17/4/2020, các DN đã nộp tiền thuế thông qua gần 
1,4 triệu giao dịch nộp thuế điện tử, với số tiền là hơn 206.000 tỷ đồng và 
gần 13 triệu USD. 

Trong lĩnh vực hải quan, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành, 
hoàn thành triển khai mới 71 TTHC trên Cơ chế một cửa quốc gia trong 
năm 2020. Tính đến ngày 15/4/2020, đã có 13 bộ, ngành tham gia kết nối; 
198 TTHC được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia với tổng số hồ sơ 
hành chính đã được xử lý hơn 3 triệu bộ hồ sơ và hơn 36 nghìn DN tham 
gia.  

Trong lĩnh vực chứng khoán, Bộ Tài chính đã cắt giảm các TTHC (giảm 
thời gian xử lý hồ sơ mua cổ phiếu quỹ của DN từ 7 ngày xuống còn 24 
giờ) tạo điều kiện cho DN mua cổ phiếu quỹ và đã có 26 DN đăng ký mua 
cổ phiếu quỹ (từ 16/3 đến 15/4), với tổng số cổ phiếu đăng ký mua là hơn 
170 triệu cổ phiếu, tương đương 3.123 tỷ đồng, giúp các DN cơ cấu lại cổ 
đông và báo cáo tài chính. 

Công bố mới đây của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của 
Chính phủ là minh chứng rõ nhất những nỗ lực trong nhiều năm của Bộ 
Tài chính. Bộ tiếp tục đứng thứ hai trong bảng xếp hạng năm 2019 
(ParIndex 2019), ghi dấu ấn 6 năm liên tiếp đứng trong top 3 của bảng 
xếp hạng này. 

Rà soát để cắt giảm thủ tục trong tất cả các lĩnh vực 

Việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC càng có ý nghĩa trong bối cảnh dịch 
Covid-19 thời gian qua. Công tác quản lý của ngành Tài chính vẫn được 
đảm bảo thực hiện thông suốt, hiệu quả.  

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng 
tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, DN. Bộ tiếp tục nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC theo Cơ chế một cửa của Bộ Tài chính; theo dõi và bám 
sát chấm điểm chỉ số CCHC của Bộ Tài chính năm 2019. Đồng thời, Bộ 
Tài chính triển khai đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC của các đơn vị 
thuộc bộ. 

Về tổng thể, Bộ Tài chính thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc ban hành 
TTHC trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh 
vực tài chính; rà soát và đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa 
TTHC trong tất cả các lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính. Bộ sẽ tập trung 
nghiên cứu giảm thời gian, giảm hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện TTHC 
liên quan trực tiếp đến người dân, DN; kịp thời chấn chỉnh, nâng cao vai 
trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết TTHC. 

Để tiếp tục hỗ trợ hơn nữa cho người dân và DN, Bộ Tài chính sẽ tăng 
cường hiện đại hóa hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong 
lĩnh vực quản lý. Là một bộ đa ngành, đa lĩnh vực với phạm vi quản lý 



rộng, có nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp tới quyền lợi của người dân, 
DN, để được đánh giá cao về công tác CCHC là rất khó khăn. Đặc biệt 
trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã, đang và 
sẽ triển khai các giải pháp nhằm cải cách đồng bộ TTHC, đổi mới quy 
trình quản lý. 

Theo ông Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch thường trực, Tổng Thư ký Hiệp hội 
DN nhỏ và vừa Việt Nam, Bộ Tài chính luôn là bộ tiên phong trong công 
tác cải cách TTHC, nhất là trong lĩnh vực thuế, hải quan, giúp giảm mạnh 
thời gian nộp thuế và thông quan hàng hóa. Đặc biệt, mức độ cải cách 
TTHC của ngành Tài chính luôn được duy trì liên tục, ổn định trong nhiều 
năm, theo phương châm lấy sự hài lòng của người dân và DN làm trung 
tâm, là thước đo của công tác CCHC. Cộng đồng DN kỳ vọng công tác 
CCHC của ngành Tài chính sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, để hỗ trợ hơn 
nữa cho người dân và DN. 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2020-
05-22/bo-tai-chinh-cai-cach-dong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-ho-tro-doanh-
nghiep-87091.aspx 

 

2. Cải cách thủ tục hành chính là điều mong chờ nhất 
của nhóm doanh nghiệp FAST500 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính là 1 trong 5 vấn đề do 500 
doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500) năm 2020 
mong chờ được Chính phủ tiếp tục cải thiện, theo Vietnam Report. 

Trong các đợt khảo sát doanh nghiệp FAST500 hàng năm, tiếp tục đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện cơ sở hạ tầng và cải thiện 
môi trường pháp lý luôn là những vấn đề gây “đau đầu” cho cả doanh 
nghiệp lẫn các nhà hoạch định chính sách.  

Bên cạnh ba kỳ vọng hàng đầu, hỗ trợ có hiệu quả các sản phẩm chủ lực, 
các sản phẩm mới của ngành và giảm lãi suất tín dụng cũng là chính sách 
mà các doanh nghiệp mong đợi sẽ có bước tiến triển tích cực trong năm 
2020.  

Đối với doanh nghiệp, đây đều là những khuyến nghị chính sách cần 
được ưu tiên nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh và triển vọng 
tăng trưởng của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. 

Ngoài ra, kể từ năm 2018, cải thiện môi trường pháp lý trở thành một 
trong những chính sách được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm, khi kỳ 
vọng đây là “chìa khóa” để hỗ trợ doanh nghiệp bước qua cánh cửa hội 
nhập thành công, đón đầu những cơ hội mà từ các hiệp định thương mại.  



Có thể nói, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang trải qua giai đoạn 
chuyển đổi với nhiều cơ hội và thách thức từ cả trong và ngoài nước.  

Năm 2019, kinh tế Việt Nam đã đạt được những kết quả bứt phá, tốc độ 
tăng trưởng GDP vượt mục tiêu đề ra, đạt 7,02% dù phải đối mặt với 
nhiều khó khăn, thách thức như kinh tế toàn cầu và khu vực có xu hướng 
tăng trưởng chậm lại, căng thẳng thương mại giữa một số nền kinh tế lớn 
ngày càng gia tăng, giá cả hàng hóa biến động mạnh,… 

Hiện tại, những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã và đang tác 
động lớn đến sản xuất - kinh doanh, đầu tư và tăng trưởng của toàn bộ 
nền kinh tế.  

Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, với những cơ hội và thách 
thức, rủi ro khó lường, hi vọng các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp của 
Chính phủ về nới lỏng chính sách tiền tệ và chính sách thuế sẽ giúp các 
doanh nghiệp vượt qua khó khăn.  

Ở một khía cạnh khác, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để các doanh 
nghiệp tự làm mới mình bằng việc tái cấu trúc bộ máy, tích cực tìm kiếm 
thị trường lẫn nguồn cung ứng mới, giảm lệ thuộc vào một thị trường, 
tránh dẫn đến bị động trước các yếu tố bất ngờ từ bên ngoài. 

Nguồn: https://baodautu.vn/cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-la-dieu-mong-
cho-nhat-cua-nhom-doanh-nghiep-fast500-d122715.html 

 

3. Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Tháo gỡ rào cản trong 
giải quyết thủ tục hành chính 

Thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã tập trung mọi 
nguồn lực, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm kịp thời tháo 
gỡ các rào cản trong giải quyết TTHC, thu được những kết quả tích 
cực: tiết kiệm đáng kể chi phí, thời gian giao dịch cho doanh nghiệp 
(DN), người dân với cơ quan BHXH. 

Cắt giảm nhiều thủ tục hành chính 

Theo Luật BHXH sửa đổi năm 2014, người lao động (NLĐ) có quyền 
được cấp và quản lý sổ BHXH. Do đó, DN không phải thực hiện lưu giữ, 
quản lý sổ BHXH cho NLĐ. Để triển khai thực hiện quy định này, từ tháng 
10/2016, BHXH Việt Nam đã tiến hành rà soát và trả sổ BHXH cho NLĐ. 
Đến nay, 100% DN đã giảm được thời gian và nhân lực để cập nhật và 
lưu trữ sổ BHXH. Đặc biệt, việc bàn giao sổ BHXH mang lại nhiều ý nghĩa 
thiết thực như: NLĐ sẽ có đầy đủ thông tin về quá trình tham gia BHXH, 
bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của mình; đồng thời, 
hàng năm được cơ quan BHXH gửi thông báo về mức đóng và thời gian 



tham gia bảo hiểm trong năm. Bên cạnh đó, NLĐ có thể tự tra cứu thông 
tin về quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN của mình trên Cổng Thông 
tin điện tử BHXH Việt Nam.  

Không chỉ giảm thời gian, nhân lực trong việc quản lý sổ BHXH cho NLĐ, 
từ năm 2018, DN còn tiếp tục được hưởng lợi khi không phải rà soát, lập 
danh sách đề nghị đổi thẻ BHYT hằng năm cho NLĐ. Theo đó thẻ BHYT 
của NLĐ đang làm việc tại doanh nghiệp được cơ quan BHXH gia hạn tự 
động. Những thay đổi này mang lại nhiều lợi ích cho DN và người sử 
dụng thẻ BHYT, giúp DN cắt giảm đáng kể thời gian thực hiện các thủ tục 
đề nghị gia hạn thẻ, nhận thẻ, chuyển thẻ BHYT đến từng NLĐ.  

Bên cạnh đó, ngành BHXH còn thực hiện đơn giản hóa thành phần hồ sơ, 
thiết kế lại biểu mẫu kê khai giúp DN giảm thời gian cập nhật các thông tin 
đề nghị giải quyết các chế độ BHXH cho NLĐ. Thay đổi này giúp DN giảm 
được thời gian kê khai lại các tiêu thức khác trong mẫu tờ khai khi có thay 
đổi thông tin so với việc áp dụng quy định trước đó.  

Đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin 

Ngành BHXH đã triển khai hình thức kê khai nộp BHXH qua giao dịch 
điện tử, giúp cho DN giảm được thời gian đi lại chờ đợi khi nộp hồ sơ trực 
tiếp tại cơ quan BHXH. Theo đó, thời hạn nhận thông báo xác nhận hồ sơ 
giao dịch điện tử và thời gian chờ đợi chấp nhận việc hoàn tất hồ sơ đã 
được rút ngắn, đến nay chỉ còn trong tối đa 2 giờ trong ngày làm việc, kể 
từ khi nhận được hồ sơ BHXH điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ luôn được ngành BHXH chú 
trọng triển khai 

Hiện nay, với việc đẩy mạnh phát triển hệ thống tương tác đa phương 
tiện với người dân và DN, việc thực hiện thông báo về quá trình tiếp nhận 
và giải quyết TTHC của ngành đến người dân, DN ngày càng được rút 
ngắn về thời gian và đa dạng về dạng về hình thức như gửi thư điện tử, 
tin nhắn văn bản.  

BHXH Việt Nam đã chính thức nâng cấp và cung cấp miễn phí Phần mềm 
kê khai nộp BHXH (Phần mềm K- BHXH) lên phiên bản web để hỗ trợ 
đơn vị sử dụng lao động và cá nhân tham gia giao dịch điện tử với cơ 
quan BHXH. DN, cá nhân chỉ cần sử dụng phương tiện điện tử có kết nối 
Internet là có thể thực hiện kê khai “Nộp BHXH” trực tuyến tại địa chỉ 
https/:dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn; cùng với đó là cho phép cá nhân 
thực hiện nộp hồ sơ đối với 8 TTHC liên quan đến giải quyết các chế độ 
BHXH qua giao dịch điện tử.  

Trường hợp cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH 
nhưng chưa được cấp chứng thư số, thì được sử dụng mã xác thực giao 
dịch điện tử do BHXH Việt Nam cấp. Điều này giúp người dân có thể gửi 



yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính trực tiếp trên môi trường mạng, 
giảm thời gian đi lại, chờ đợi khi nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “Một 
cửa”.  

Ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT (BHXH Việt 
Nam) cho biết, trong Quyết định số 411/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục 
dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 
2020, lĩnh vực BHXH có 10 dịch vụ trên tổng số 65 dịch vụ công được ưu 
tiên tích hợp. Trong đó, có 7 dịch vụ/TTHC đối với đơn vị SDLĐ và 3 dịch 
vụ/TTHC với cá nhân.  

BHXH Việt Nam cũng được giao nhiệm vụ tích hợp chia sẻ dữ liệu về quá 
trình đóng BHXH, phục vụ cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, người 
sử dụng tra cứu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Theo ông Phương, 
trong quý II/2020, dự kiến sẽ có 10 dịch vụ công/TTHC tích hợp tại Cổng 
Dịch vụ công quốc gia. 

Nguồn: http://baodantoc.vn/bao-hiem-xa-hoi-viet-nam-thao-go-rao-can-
trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-1590136446465.htm 

 

4. Thủ tục oái oăm 

Không ít cơ quan nhà nước vẫn đưa ra các yêu cầu không phù hợp, 
thậm chí vượt quá yêu cầu trong quy định luật, khiến doanh nghiệp 
không biết làm sao để đáp ứng được các đòi hỏi vô lý này. 

Cách đây vài hôm, Chính phủ đã ban hành nghị quyết giai đoạn 2020 - 
2025 về cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy định liên quan đến 
hoạt động kinh doanh, với mục tiêu sẽ cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% 
số quy định; cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến 
hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết 
31-5-2020 được thống kê ở các bộ, ngành. 

Chưa hết, Chính phủ cũng yêu cầu giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành 
có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của bộ 
trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ tướng... nhằm ngăn chặn việc 
phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, 
gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân. 

Có thể thấy, sự quyết liệt của Chính phủ nhằm mang lại nhiều điều kiện 
hoạt động thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hậu dịch COVID-19 là có 
chủ đích. 

Nhưng thực tế, việc thực thi quy định pháp luật liên quan đến các điều kiện, 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn nhiều rào cản "biến 
tướng", nhiều bất cập vẫn tồn tại trầm kha.  



Không ít cơ quan nhà nước vẫn đưa ra các yêu cầu không phù hợp, thậm 
chí vượt quá yêu cầu trong quy định luật, khiến doanh nghiệp không biết 
làm sao để đáp ứng được các đòi hỏi vô lý này. 

Mới nhất, ngành thủy sản, chế biến thực phẩm điêu đứng trước quy định về 
đăng ký sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài trên bao bì cho các lô hàng 
xuất khẩu.  

Các doanh nghiệp xuất khẩu buộc phải có giấy ủy quyền (bản gốc) của nhà 
nhập khẩu, giấy xác nhận đăng ký sử dụng mã số, mã vạch được cấp "độc 
quyền" bởi Trung tâm Mã số - mã vạch quốc gia cho một bộ hồ sơ (chi phí 
mất 500.000 đồng/bộ), thời gian giao hàng trễ thêm 20 - 30 ngày so với lúc 
chưa có quy định bổ sung oái oăm và trái luật này. 

Đáng nói, 163 quốc gia có giao thương với Việt Nam không hiểu các giấy 
tờ này có tác dụng gì đối với họ lẫn doanh nghiệp xuất khẩu, thậm chí còn 
rất ngạc nhiên trước việc cơ quan quản lý trong nước dường như muốn 
"thò tay" sang tận... nước sở tại để quản lý cách ghi nhãn hàng hóa, cách 
phân phối, lưu thông sản phẩm mà quy ước mã số, mã vạch quốc tế đã thể 
hiện rõ. 

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) hay Tổ tư vấn về phát 
triển bền vững và nâng cao năng lực quốc gia - các đơn vị có nhiều khảo 
sát về các rào cản trong hoạt động kinh doanh - đã từng "điểm mặt" lý do vì 
sao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt chưa thể "bật" mạnh so với 
nội lực đang có cũng chỉ vì tình trạng một số bộ, ngành tùy tiện áp dụng 
pháp luật, "lợi dụng" yêu cầu về minh bạch trong cơ chế quản lý đối với các 
mặt hàng để mở rộng thêm thành phần kiểm soát. 

Tới đây, muốn cộng đồng doanh nghiệp có động lực vượt lên chính mình, 
góp sức đưa nền kinh tế hồi phục, việc cấp thiết phải được chú trọng là gấp 
rút nâng cao năng lực của đội ngũ quản lý nếu thật sự muốn giảm dần điều 
tiếng "có tiêu cực" trong phân cấp, quản lý trách nhiệm của từng bộ, 
ngành.  

Không thể kéo dài tình trạng vì nhận thức hạn chế mà các cơ quan có trách 
nhiệm lựa chọn phương án "đá bóng" an toàn nhất là không "quyết" gì cả, 
hoặc đùn đẩy qua nhiều nơi rồi trả ngược lại cho cấp trên "ôm". Hậu quả 
đưa đến là tình trạng "ôm" việc, "ôm" quyền ngày càng phổ biến ở cấp cao, 
còn doanh nghiệp, người dân luôn là nơi cuối cùng chịu thiệt. 

Nguồn: https://tuoitre.vn/thu-tuc-oai-oam-20200522080549395.htm 

 

 

 



5. Bỏ sổ Hộ khẩu giấy: Giấc mơ còn xa vời 

Ai cũng rất rõ lợi ích rất lớn khi Bộ Công an đề xuất bỏ Sổ hộ khẩu 
giấy, chuyển sang quản lý xã hội bằng Mã số định danh cá nhân. 
Nhưng khi tiến hành mới thấy, đề xuất thì rất dễ dàng, thực thi mới 
thấy muôn vàn khó khăn. 

“Cuốn sổ mỏng” níu chân bao thế hệ  

Hiến pháp năm 2013 đã quy định quyền tự do cư trú, đi lại, giao dịch, 
quyền bầu cử, ứng cử, học tập, làm việc, sở hữu tài sản, quyền bất khả 
xâm phạm về chỗ ở, về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân… là quyền con 
người, quyền công dân được Nhà nước công nhận, tôn trọng và bảo vệ. 
Việc bỏ Hộ khẩu giấy là góp phần tiến tới công khai, minh bạch, đơn giản 
hóa giấy tờ, giảm thời gian, chi phí; xóa bỏ các thủ tục hành chính còn 
rườm rà, dễ bị lợi dụng để gây phiền hà cho người dân; qua đó, bảo đảm 
tốt hơn nữa việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân. 

Cách thức quản lý dân cư bằng Sổ hộ khẩu hiện nay đã có tuổi đời gần 
70 năm, quyển sổ tuy mỏng nhưng gắn liền với rất nhiều thủ tục quản lý 
hành chính quan trọng đối với công dân như mua bán nhà đất, khám 
chữa bệnh, học tập, lao động… Cuốn sổ hộ khẩu đã tồn tại gần 70 năm 
qua với một “quyền năng” không nhỏ đối với nhiều thế hệ các hộ gia đình. 
Nếu trong thời bao cấp, cuốn sổ hộ khẩu luôn đi kèm với sổ gạo, việc 
làm… thì này vẫn gắn với không ít thủ tục, giấy tờ, trong đó có cả việc 
học hành. Việc quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu như hiện nay cũng đang 
gây tốn kém, lãng phí cho ngân sách nhà nước hàng ngàn tỷ đồng/ năm, 
đồng thời gây ra nhiều khó khăn, rườm rà cho công dân khi đi làm các thủ 
tục hành chính. Trên thực tế, đã có rất nhiều vấn đề nảy sinh từ cuốn sổ 
hộ khẩu, không ít tiêu cực cũng nảy sinh từ việc “gian lận” để có sổ hộ 
khẩu. 

Với quyết tâm rất lớn, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều hành động quyết 
liệt để tiến tới xoá bỏ Hộ khẩu giấy, chuyển sang hình thức quản lý xã hội 
bằng Mã số định danh cá nhân. Mục tiêu là bãi bỏ hình thức quản lý dân 
cư đăng ký thường trú bằng Sổ Hộ khẩu, đăng ký tạm trú bằng Sổ Tạm 
trú và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá 
nhân. Từ đó, bãi bỏ kết quả giải quyết thủ tục là Sổ Hộ khẩu, Sổ Tạm trú 
và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú; Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần các thủ 
tục hành chính có nội dung liên quan đến Sổ Hộ khẩu, Sổ Tạm trú như: 
Tách Sổ Hộ khẩu; cấp đổi Sổ Hộ khẩu; cấp lại Sổ Hộ khẩu; điều chỉnh 
những thay đổi trong Sổ Hộ khẩu; xóa đăng ký thường trú; xác nhận việc 
trước đây đã đăng ký thường trú; hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái 
pháp luật; cấp giấy chuyển hộ khẩu; cấp đổi Sổ Tạm trú; cấp lại Sổ Tạm 



trú; điều chỉnh những thay đổi trong Sổ Tạm trú; gia hạn tạm trú; hủy bỏ 
đăng ký tạm trú trái pháp luật. 

Những xung đột về luật khó giải quyết  

Với sự tồn tại hơn 70 năm, hệ thống quản lý xã hội thông qua “cuốn sổ 
mỏng” đó chứa đựng những mối quan hệ pháp luật cực kỳ phức tạp. Qua 
rà soát sơ bộ, Ủy ban Pháp luật nhận thấy có 27 thủ tục hành chính đang 
được quy định trong các văn bản dưới luật yêu cầu phải có Sổ hộ khẩu, 
Sổ tạm trú. Tuy nhiên, theo Bộ Công an, hiện có tới 22 nghị định và 54 
thông tư có quy định liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú (Văn bản số 
1543/BCA-V03 ngày 07/5/2020 của Bộ Công an). 

Cụ thể, nội dung dự thảo Luật còn liên quan đến nhiều luật khác như Luật 
Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch, Luật Nhập 
cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Thi hành án 
hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam… Một số quy định về nơi cư trú 
trong dự thảo Luật lại trùng lặp với quy định của Bộ luật Dân sự. Do đó, 
Uỷ ban Pháp luật Quốc hội đề nghị cần tiếp tục rà soát để bảo đảm tính 
thống nhất của hệ thống pháp luật. Đối với quy định về Sổ hộ khẩu, Sổ 
tạm trú trong các văn bản dưới luật, thì đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ 
quan hữu quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất lộ trình sửa đổi để bảo đảm 
có hiệu lực đồng thời với Luật Cư trú khi được Quốc hội thông qua. 

Khi chuyển đổi sang phương thức quản lý cư trú thông qua Mã số định 
danh cá nhân, bỏ Sổ hộ khẩu sẽ tác động, ảnh hưởng lớn tới các quy 
định về giấy tờ công dân trong nhiều thủ tục hành chính hiện hành, tác 
động tới các chính sách, quy định về hộ gia đình (trong các lĩnh vực như 
giáo dục, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, kinh doanh, đất đai, nhà ở…) 
cũng như việc xác định quan hệ nhân thân để hưởng quyền lợi và thực 
hiện nghĩa vụ công dân (như về hưởng thừa kế, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi 
dưỡng…) vì việc chứng minh hộ gia đình và quan hệ nhân thân hiện đang 
chủ yếu dựa vào Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú. Các thủ tục này đang được quy 
định trong một số văn bản luật và nhiều văn bản dưới luật. Do đó, trong 
quá trình sửa đổi, bổ sung các văn bản này để phù hợp với phương thức 
quản lý cư trú mới, đề nghị cần xem xét, có giải pháp phù hợp thay thế 
các sổ này trong việc chứng minh quan hệ hộ gia đình, xác định quan hệ 
nhân thân, giải quyết thủ tục hành chính để không gây xáo trộn, ảnh 
hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức và hoạt động 
bình thường của cơ quan nhà nước. 

Cơ sở dữ liệu khổng lồ luôn chậm tiến độ  

Khó khăn về luật đã đành, mục tiêu xoá bỏ Hộ khẩu giấy còn đối mặt với 
những khó khăn khác không thể giải quyết trong một sớm, một chiều. Đầu 



tiên là vấn đề nền tảng công nghệ để vận hành phương thức quản lý cư 
trú mới, đó là Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu về cư 
trú. Phương thức quản lý cư trú mới chỉ có thể được vận hành thông suốt 
trên cơ sở tất cả công dân Việt Nam đã được cấp số định danh cá nhân. 

Theo quy định của Luật Căn cước công dân, số định danh cá nhân được 
xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, do Bộ Công an thống nhất 
quản lý và cấp cho mỗi công dân Việt Nam, không lặp lại ở người khác 
(Điều 12). Sau hơn 04 năm triển khai thực hiện, theo Tờ trình của Chính 
phủ, đến nay mới có hơn 18 triệu công dân được cấp số định danh cá 
nhân và dự kiến đến tháng 12/2020 sẽ hoàn thành việc xác lập số định 
danh cá nhân cho toàn bộ công dân Việt Nam. Tuy nhiên, theo Báo cáo 
của Bộ Công an thì công tác này cần nhiều thời gian, đòi hỏi sự chính 
xác, có kiểm tra, đối soát chặt chẽ. Vì vậy, đề nghị Chính phủ cần có giải 
pháp cụ thể để khắc phục các khó khăn, bảo đảm hoàn thành việc cấp số 
định danh cá nhân cho gần 80 triệu công dân còn lại theo đúng tiến độ đề 
ra. 

Vấn đề khó giải quyết tiếp theo vẫn là vấn đề kinh phí. Theo đó, tổng kinh 
phí xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được phê duyệt theo 
Quyết định số 366/QĐ-TTg là 3.085 tỷ, đến nay, mới bố trí được 1.500 tỷ. 
Để bảo đảm tiến độ hoàn thành việc xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú, Ủy ban Pháp luật đề nghị 
Chính phủ quan tâm chỉ đạo quyết liệt, nhất là bảo đảm việc bố trí đủ vốn 
cho dự án xây dựng các cơ sở dữ liệu này. 

Khó khăn trong chia sẻ thông tin, dữ liệu về cư trú  

Trong quan hệ giữa các tổ chức, cá nhân, Sổ hộ khẩu trong nhiều trường 
hợp cũng là căn cứ quan trọng để tổ chức, cá nhân thực hiện các giao 
dịch dân sự, liên quan đến những vấn đề sống còn hàng ngày của người 
dân. Ví dụ như mua bán điện, theo hướng dẫn của Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam, hồ sơ khách hàng cần cung cấp để mua điện cho mục đích 
sinh hoạt gồm có bản sao của một trong các giấy tờ có tên của tổ chức/cá 
nhân tại điểm mua điện, trong đó có Hộ khẩu thường trú hoặc Sổ tạm trú. 

Hay như vấn đề nước sinh hoạt, theo hướng dẫn của Công ty VIWACO, 
hồ sơ khách hàng cần cung cấp để mua nước sinh hoạt gồm văn bản đề 
nghị cấp nước sạch (theo mẫu) và Hộ khẩu thường trú hoặc Sổ đăng ký 
tạm trú dài hạn (KT3). Sổ Hộ khẩu giấy là phương thức nhằm xác thực 
thông tin về nhân thân và nơi cư trú của bên sử dụng dịch vụ. Khi không 
còn Sổ hộ khẩu thì việc thực hiện các giao dịch này có thể sẽ khó khăn vì 
các bên không thể tự mình truy cập Cơ sở dữ liệu về cư trú để xác định 
thông tin cần thiết; nếu yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông 
tin thì phát sinh thêm thủ tục hành chính, gây phiền hà và tăng thêm chi 
phí, thời gian. 



Do đó, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị làm rõ và quy định ngay 
để làm rõ trách nhiệm cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu về cư trú giữa 
các cơ quan nhà nước; việc khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu về cư trú 
của tổ chức, cá nhân theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi 
cần sử dụng thông tin về nhân thân, nơi thường trú, tạm trú… trong các 
cơ sở dữ liệu. 

Vĩ thanh 

Nếu chúng ta thành công thì đây là một bước tiến rất quan trọng vì việc 
quản lý sẽ dựa vào mã số định danh công dân, làm được sẽ tiết kiệm 
được rất nhiều từ lập kê khai hộ khẩu, bổ sung nhân khẩu đến quản lý 
tạm trú. Đây là một quyết định rất đúng đắn, sáng suốt và hợp lòng dân, 
rất phù hợp trong chủ trương cải cách hành chính, giảm tất cả những giấy 
tờ không cần thiết cho công dân của Đảng, Chính phủ. Đây cũng là một 
xu hướng tất yếu trong thời đại công nghiệp 4.0 cũng như việc xây dựng 
Chính phủ điện tử, để quản lý dân cư một cách đồng bộ, thống nhất, hiệu 
quả, giảm bớt các thủ tục rườm ra, phiền hà cho người dân. Bỏ sổ Hộ 
khẩu giấy cũng giúp ngân sách nhà nước tiết mỗi năm khoảng 1.600 tỷ 
đồng (theo Bộ Công an). 

Lòng dân đã thuận, Chính phủ cũng thể hiện quyết tâm, chúng ta tin 
tưởng Việt Nam sẽ một lần nữa khắc phục những khó khăn chồng chất 
để hoàn thành công việc lợi cho dân, cho nước này. 

Nguồn: https://kiemsat.vn/bo-so-ho-khau-giay-giac-mo-con-xa-voi-
57349.html 

 

6. Cải cách thủ tục hành chính: Cần chia sẻ “quyền lực” 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có 5 năm liên tiếp đạt kết quả 
cao nhất trong bảng xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC)- 
PAR INDEX. 

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho rằng: Chính việc nhận thức rõ 
rằng, CCHC không chỉ là thực hiện trách nhiệm tạo ra sự thuận lợi cho 
khách hàng và doanh nghiệp phục vụ mà hơn thế còn đem đến quyền lợi 
cho chính mình đã mang đến động lực cho các TCTD phấn đấu, cải cách 
tích cực những năm qua. 

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, cải cách là để làm 
cho bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Cán bộ, 
công chức phải biết đề cao ý thức là công bộc của dân, phục vụ nhân 
dân, không được sách nhiễu nhân dân. 

Tuy nhiên, theo đánh giá của Chính phủ trên thực tế công tác chỉ đạo, 
điều hành, một số bộ, ngành, địa phương vẫn chưa coi công tác CCHC là 



một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, lãnh đạo của một số bộ, 
ngành, địa phương chưa thể hiện vai trò trách nhiệm đúng mức trong việc 
thúc đẩy cải cách để tạo chuyển biến trong hoạt động quản lý Nhà nước, 
làm đòn bẩy cho phát triển kinh tế-xã hội. 

Căn nguyên sâu xa là các cơ quan quản lý nhà nước vẫn xem TTHC như 
một công cụ “quyền lực” để tạo ra các đặc quyền, đặc lợi. Bởi vậy, nỗ lực 
từ cơ quan quản lý nhà nước là chưa đủ. Để cải cách TTHC diễn ra 
nhanh hơn, thực chất hơn thì phải đẩy nhanh tiến trình đổi mới phương 
thức cung cấp dịch vụ công. Nói cách khác là “chia sẻ” bớt “quyền lực” 
của cơ quan quản lý nhà nước. Nhà nước vẫn giữ vai trò quan trọng nhất 
trong đảm bảo cung cấp dịch vụ công, nhưng không nhất thiết phải là 
người trực tiếp cung cấp tất cả các dịch vụ đó. Vai trò của nhà nước cần 
thể hiện rõ hơn trong đẩy mạnh quản lý cung ứng dịch vụ công bằng luật 
pháp, chính sách và các biện pháp mang tính hỗ trợ, kích thích. 

Thực tế xu hướng chung của các nước phát triển hiện nay là tìm cách sử 
dụng tối đa cơ chế thị trường trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ công. Phần 
lớn dịch vụ công được toàn xã hội tiến hành, nhà nước chỉ giữ lại những 
dịch vụ cần thiết nhất. 

Tất nhiên, việc xã hội hóa dịch vụ công cũng đặt ra yêu cầu phải giải 
quyết cơ bản từ góc độ thể chế, nhất là các vấn đề về cơ chế tài chính. 
Theo đó, phải đổi mới phương thức tài trợ của Nhà nước, áp dụng 
nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp 
công, áp dụng chính sách huy động nguồn lực của xã hội tham gia cung 
ứng dịch vụ cũng như hỗ trợ các đối tượng chính sách tiếp cận dịch vụ 
công. 

Nguồn: https://enternews.vn/cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-can-chia-se-
quyen-luc-173683.html 

 

7. Ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước để xử lý vi 
phạm hành chính? 

Đề xuất "ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước" để cưỡng chế thi 
hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính vừa được trình Quốc 
hội, vẫn còn nhận được những ý kiến khác nhau. 

Chiều 22.5, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp 9, Quốc hội khoá 
XIV, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ 
tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Một trong hai nội dung trong Dự án Luật này là về bổ sung biện pháp 
cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 



Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, Tờ trình đưa ra 2 loại ý 
kiến: Loại ý kiến thứ nhất đề nghị bổ sung biện pháp cưỡng chế thi hành 
quyết định xử phạt vi phạm hành chính “ngừng cung cấp các dịch vụ điện, 
nước tại địa điểm vi phạm đối với cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ vi phạm” và dự thảo Luật thể hiện theo loại ý kiến này).  

Loại ý kiến thứ hai đề nghị quy định biện pháp này là biện pháp ngăn 
chặn và bảo đảm xử lý xử lý vi phạm hành chính. 

Trình bày thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng 
Thanh Tùng cho biết, vấn đề này hiện còn những ý kiến khác nhau. 

Trong đó, nhiều ý kiến tán thành với loại ý kiến thứ hai, bổ sung biện pháp 
“ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước tại địa điểm vi phạm” là biện 
pháp ngăn chặn đối với hành vi vi phạm hành chính, trong đó điện, nước 
được sử dụng làm công cụ, phương tiện vi phạm hành chính. 

Quy định như vậy là bảo đảm đúng bản chất của biện pháp, tương xứng 
với hành vi vi phạm, tương tự như biện pháp tạm giữ tang vật, phương 
tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính quy định tại 
Điều 125 của Luật XLVPHC, góp phần bảo đảm nguyên tắc “mọi hành vi 
vi phạm phải được ngăn chặn kịp thời”. 

Hơn nữa, quy định như vậy cũng là luật hóa biện pháp ngừng cung cấp 
điện, nước đã từng được quy định ở văn bản dưới luật như ở Nghị định 
số 180/2007/NĐ-CP để đình chỉ thi công công trình xây dựng trái phép. 

Mặt khác, điện, nước là nhu cầu thiết yếu của mọi người, là “nguyên liệu” 
quan trọng của hoạt động sản xuất, kinh doanh nên việc ngừng cung cấp 
dịch vụ điện, nước như một biện pháp cưỡng chế để buộc cá nhân, tổ 
chức vi phạm hành chính phải thực hiện quyết định xử phạt (nộp tiền 
phạt) là chưa phù hợp, không tương xứng, làm ảnh hưởng lớn đến cuộc 
sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tổ chức, nhất là khi 
điện, nước không phải là công cụ, phương tiện vi phạm. 

Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành cũng đã quy định nhiều biện 
pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính có tính 
“trực tiếp” để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

Cũng theo ông Tùng, một số ý kiến tán thành với loại ý kiến thứ nhất, bổ 
sung biện pháp cưỡng chế này để có thêm công cụ hữu hiệu trong 
trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm không tự nguyện chấp hành quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính sau khi đã áp dụng các biện pháp hiện 
hành như đề xuất trong dự thảo Luật; đồng thời đề nghị thu hẹp trường 
hợp áp dụng biện pháp này theo hướng chỉ áp dụng để cưỡng chế thi 
hành quyết định xử phạt bằng hình thức đình chỉ hoạt động có thời hạn. 

Nguồn: https://laodong.vn/thoi-su/ngung-cung-cap-dich-vu-dien-nuoc-de-
xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-807276.ldo 

 



8. Tiếp sức cho ‘mũi đột phá’ nguồn lực trong nước  

Trong thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần 
nhấn mạnh, cần sẵn sàng để nền kinh tế “bung ra như lò xo bị nén” 
và việc thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế trong nước được 
xác định là một trong “5 mũi đột phá” để phục hồi và phát triển kinh 
tế. 

Báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng nhấn mạnh rằng tác động của đại 
dịch COVID-19 đến nước ta là rất nghiêm trọng. Hoạt động sản xuất kinh 
doanh gặp nhiều khó khăn ở tất cả các loại hình, quy mô doanh nghiệp 
thuộc mọi thành phần kinh tế và các hợp tác xã, hộ kinh doanh. Số lượng 
doanh nghiệp thành lập mới giảm 13,3% và tạm ngừng kinh doanh có 
thời hạn tăng 33,6%.  

Trong bối cảnh đó, tinh thần của Chính phủ là đồng hành cùng doanh 
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, quyết tâm khắc phục khó khăn, củng 
cố niềm tin, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên để xây dựng 
đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. 

Thực tế, theo đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI), dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng với các giải pháp của Chính 
phủ, tình hình các doanh nghiệp và nền kinh tế đã đang chuyển biến rất 
nhanh theo chiều hướng tích cực. 

Cuối tháng 4 đầu tháng 5, VCCI tiến hành một cuộc khảo sát về thực 
trạng của cộng đồng doanh nghiệp, thì có tới 55% doanh nghiệp cho biết 
sẽ tiếp tục duy trì quy mô sản xuất hiện tại trong quý III, 22% có kế hoạch 
mở rộng sản xuất kinh doanh, chỉ 21% sẽ thu hẹp. Xu hướng này là đáng 
khích lệ và tốt hơn rất nhiều so với thực trạng doanh nghiệp mà VCCI 
công bố 01 tháng trước đó. 

“Cộng đồng doanh nghiệp cảm ơn Chính phủ, trong điều kiện ngân sách 
Nhà nước khó khăn, đã dành các gói tài khoá, tín dụng, với quy mô chưa 
từng có, để hỗ trợ doanh nghiệp, thể hiện tinh thần sẻ chia, đồng hành 
cùng doanh nghiệp”, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cho biết.  

Bên cạnh các giải pháp cấp bách để hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch, 
với mục tiêu lâu dài là huy động, thu hút đầu tư của các thành phần kinh 
tế trong nước, thời gian qua, Chính phủ vẫn tiếp tục các giải pháp đẩy 
mạnh cải cách hành chính.  

Theo các số liệu mới nhất, đến nay đã cắt giảm, đơn giản hóa 
3.893/6.191 điều kiện kinh doanh (63%), 6.776/9.926 danh mục hàng hóa 
phải kiểm tra chuyên ngành (68%). Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được từ 
việc cắt giảm, đơn giản hóa ước tính khoảng hơn 18 triệu ngày 
công/năm, tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm. Đã có 58/63 tỉnh, thành 



phố thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, tỷ lệ giải 
quyết đúng hẹn đạt 95,8%.  

Sau 5 tháng hoạt động, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã tích hợp, cung 
cấp 395 dịch vụ công trực tuyến; có gần 33 triệu lượt truy cập; hơn 140 
nghìn tài khoản đăng ký; hơn 7,3 triệu hồ sơ được đồng bộ trạng thái; 
trên 55.000 hồ sơ được thực hiện qua Cổng dịch vụ công quốc gia; tiếp 
nhận, hỗ trợ trên 9.800 cuộc gọi, hơn 5.200 phản ánh, kiến nghị của 
người dân, doanh nghiệp… 

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm 
pháp luật cũng được thành lập mới đây, với nhiệm vụ rà soát các quy 
định của pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực 
tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển; kiến nghị sửa đổi, bổ sung để 
giải phóng nguồn lực tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, phát triển 
kinh tế xã hội. 

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Tổ phó Thường trực Tổ 
công tác, đến nay, Tổ công tác đã nghiên cứu và nhận diện được 11 
chuyên đề cần tập trung rà soát chuyên sâu trong năm 2020. Tính đến 
ngày 15/5, Bộ phận thường trực Tổ công tác đã tiếp nhận hàng trăm văn 
bản của các hội, hiệp hội, các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân 
trong toàn quốc gửi đến với trên 3.000 nội dung kiến nghị, phản ánh.  

Theo Thứ trưởng, điều này cho thấy các doanh nghiệp, hiệp hội, cơ quan, 
tổ chức đã hưởng ứng nhiệt tình, có trách nhiệm, đặt nhiều hy vọng vào 
hoạt động rà soát, phát hiện các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng 
chéo, cản trở sự phát triển để có biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc cho hoạt động đầu tư, kinh doanh. Các kiến nghị, phản ánh 
đã được Bộ Tư pháp tổng hợp, phân loại, chỉ dẫn và chia sẻ kịp thời đến 
các bộ, cơ quan ngang bộ và các nhóm rà soát để phục vụ việc rà soát.   

Mới nhất, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP về chương 
trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh 
doanh giai đoạn 2020 - 2025. Trong Nghị quyết này, Chính phủ đặt mục tiêu 
trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 
20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan 
đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành. 

Đồng thời, giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan 
đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng 
cơ quan ngang bộ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ 
việc ban hành văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; 
ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, 
không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp, người dân… 



Muộn nhất vào đầu tháng 6/2020, các bộ, ngành phải hoàn tất kế hoạch 
cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của mình. 

Theo ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh 
tế Trung ương, Nghị quyết 68 là chương trình cắt giảm tổng thể hơn, toàn 
diện hơn các giải pháp trước đây, vốn chỉ tập trung cắt giảm thủ tục hành 
chính và điều kiện kinh doanh. 

“Nghị quyết 68 nêu rõ phải cắt giảm các quy định liên quan đến hoạt động 
kinh doanh, không phân biệt đó là thủ tục hành chính, điều kiện kinh 
doanh hay thủ tục kiểm tra chuyên ngành, cứ gây khó khăn cho doanh 
nghiệp sẽ bị bãi bỏ. Đây là điểm khác biệt căn bản so với các nghị quyết 
về cải thiện môi trường kinh doanh trước đó”, ông Hiếu nhận định.  

Thứ hai, Nghị quyết 68 không chỉ cắt giảm quy định mà còn cắt giảm chi phí 
tuân thủ cho doanh nghiệp. Thống kê của Ngân hàng Thế giới cho thấy, 
riêng trong lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành có khoảng 400 văn bản với 
nhiều mâu thuẫn, chồng chéo. Đây là điểm mới có ý nghĩa rất quan trọng.  

Cùng với Nghị quyết này, nhiều chính sách đang được Chính phủ 
trình Quốc hội nhằm tiếp tục tháo gỡ tối đa các vướng mắc chính sách 
cho người dân và doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu giải phóng các 
nguồn lực trong dân. Ngay tại kỳ họp đang diễn ra, Quốc hội sẽ xem xét 
dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Luật Doanh 
nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi)… 

Báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội cũng nhấn mạnh một trong các 
giải pháp quan trọng trong thời gian tới để phục hồi và phát triển kinh tế - 
xã hội là “thực hiện nhất quán mục tiêu ổn định vĩ mô, tạo thuận lợi cho 
sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng”. 

Cụ thể hơn, cần điều hành chủ động, linh hoạt chính sách tiền tệ gắn với 
chính sách tài khoá và các chính sách khác. Cung ứng vốn tín dụng kịp 
thời, tiếp tục giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại nợ, giảm lãi vay, chi phí vay 
vốn. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán trực tuyến. 
Tăng cường kỷ luật tài chính - NSNN; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; 
cắt giảm chi hành chính, hội họp, đi công tác.  

Triển khai hiệu quả Nghị định số 41 về gia hạn thời gian nộp thuế, tiền 
thuê đất và chính sách miễn giảm thuế, phí, lệ phí sau khi được cấp có 
thẩm quyền quyết định. Tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư xã 
hội, thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam… 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Thi-truong/Tiep-suc-cho-mui-dot-pha-
nguon-luc-trong-nuoc/396243.vgp 

 



9. Từ 22/5, chính thức cấp bản sao điện tử cho người 
dân 

Đây là nội dung chính tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ 
tục hành chính trên môi trường điện tử do Chính phủ ban hành ngày 
08/4/2020. 

Theo Nghị định này, đối với các giấy tờ, tài liệu chưa được số hóa, lưu 
giữ, kết nối, chia sẻ thông tin với cổng Dịch vụ công quốc gia, cổng Dịch 
vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, tùy theo 
nhu cầu, tổ chức, cá nhân yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp 
bản sao điện tử theo hai cách: 

- Yêu cầu cấp bản sao điện tử từ sổ gốc; 

- Yêu cầu chứng thực bản sao điện tử từ bản chính giấy tờ, tài liệu. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp bản sao điện tử từ sổ gốc, cơ 
quan đang quản lý sổ gốc căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao điện tử có 
chữ ký số của cơ quan cho người yêu cầu. 

Bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính 
trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân yêu cầu chứng thực bản sao điện tử từ bản 
chính, thực hiện như sau: 

- Xuất trình bản chính giấy tờ, tài liệu làm cơ sở để chứng thực bản sao; 

- Người thực hiện chứng thực kiểm tra bản chính, chụp điện tử bản chính, 
nhập lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính và thực hiện ký số của 
người thực hiện chứng thực, cơ quan có thẩm quyền chứng thực và cập 
nhật vào sổ chứng thực. 

Bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính dạng văn bản giấy có giá 
trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các 
giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Nguồn: https://luatvietnam.vn/tin-van-ban-moi/chinh-thuc-cap-ban-sao-
dien-tu-186-25225-article.html 

 

10. Sẽ thí điểm dịch vụ cấp, đổi GPLX qua mạng  

Bộ GTVT đã đề xuất triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 
cấp, việc đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia được 
thông qua sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi cho người dân và doanh 
nghiệp. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng dịch vụ, Tổng cục Đưởng 
bộ Việt Nam xin thí điểm dịch vụ này trong 6 tháng trước khi triển 
khai rộng rãi trên toàn quốc. 



Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ đề xuất triển khai thí 
điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp, đổi giấy phép lái xe trên 
Cổng dịch vụ công quốc gia. 

 Theo đó, việc giải quyết thủ tục sẽ thực hiện qua mạng và giao GPLX tận 
nhà. 

Hiện Tổng cục Đưởng bộ Việt Nam đang triển khai xây dựng hệ thống và 
làm việc với Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) về chia sẻ thông tin 
khám sức khoẻ người lái xe. Đồng thời, làm việc với Cục Cảnh sát Giao 
thông (Bộ Công an) về chia sẻ dữ liệu vi phạm hành chính lĩnh vực giao 
thông đường bộ. 

Do việc kết nối, sử dụng dữ liệu của các bộ, ngành còn mới, chưa sẵn 
sàng đáp ứng mục tiêu làm cơ sở thẩm định, giải quyết thủ tục hành 
chính cấp mới, cấp đổi GPLX, Tổng cục Đưởng bộ Việt Nam đề xuất. 

Thời gian thí điểm khoảng 6 tháng, bắt đầu từ 1/7/2020, sẽ kết nối với dữ 
liệu ngành Y tế để hực hiện kết nối dữ liệu khám sức khỏe phục vụ cấp 
mới, cấp đổi giấy phép lái xe tại một số bệnh viện của Thành phố Hà Nội 
(gồm Bệnh viện E, Bệnh viện Giao thông vận tải, Bệnh viện đa khoa Hà 
Đông) và tất cả các bệnh viện tại tỉnh Hà Nam.  

Kết nối với dữ liệu ngành công an trong việc hực hiện kết nối với cơ sở 
dữ liệu vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ phạm vi toàn 
quốc (theo kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông từ tháng 6/2020 sẽ 
triển khai CSDL trên phạm vi toàn quốc). Giai đoạn 2 sẽ thực hiện triển 
khai toàn quốc. 

Để phục vụ thí điểm, các trung tâm sát hạch sẽ bổ sung chức năng in 
giấy hẹn trả GPLX để có mã số hồ sơ, giúp người dân tra cứu, thực hiện 
các thủ tục trên cổng dịch vụ công, điều chỉnh chức năng để hệ thống gửi 
kết quả sát hạch lên cổng dịch vụ công, bổ sung chức năng bàn giao 
GPLX cho đơn vị bưu chính công ích để chuyển phát cho công dân... 

Sau khi tổng kết triển khai thí điểm, Bộ GTVT báo cáo Chính phủ cho 
phép triển khai mở rộng toàn quốc, trên cơ sở có đầy đủ dữ liệu sức khỏe 
người lai xe của Bộ Y tế và dữ liệu vi phạm hành chính lĩnh vực giao 
thông đường bộ của Bộ Công An được kết nối tích hợp trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia. 

Nguồn: http://baodansinh.vn/se-thi-diem-dich-vu-cap-doi-gplx-qua-mang-
20200522163658416.htm 

 

 



11. Giảm bớt thủ tục và quy định trách nhiệm với 
từng cấp trong đầu tư xây dựng 

Ngày 23/5, góp ý về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, nhiều đại biểu 
Quốc hội đề nghị cần giảm bớt các thủ tục rườm rà và phân cấp 
mạnh hơn cho các cơ quan quản lý theo Luật.  

Bên lề Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV, nhiều đại biểu cho rằng cần có 
giải pháp hạn chế quy hoạch “treo”; cấp phép xây dựng có thời hạn trong 
các khu đất có quy hoạch chậm triển khai để bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp của người dân. 

Đại biểu Lê Quang Huy (Đoàn Nghệ An): Cú hích quan trọng với 
doanh nghiệp 

Điểm mới của Luật Xây dựng (sửa đổi) lần này có 3 vấn đề lớn đó là bổ 
sung các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; cấp giấy phép xây dựng có 
thời hạn vào các khu vực mà các quy hoạch chậm triển khai; phân định rõ 
các dự án đầu tư xây dựng các nguồn vốn khác nhau đặc biệt là cải cách 
thủ tục hành chính trong quá trình thẩm định dự án cũng như thiết kế và 
cấp giấy phép xây dựng. 

Hiện nay, các quy trình thủ tục như: thẩm định dự án, thẩm định thiết kế 
cho đến cấp giấy phép xây dựng còn rườm rà, phức tạp và thời gian kéo 
dài. Theo tôi, một trong những điều cần bổ sung vào Luật Xây dựng là cải 
cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 

Nhóm chính sách lần này sẽ hướng đến đẩy nhanh tiến độ đẩy nhanh các 
dự án, các nguồn vốn khác nhau, nhất là nguồn vốn đầu tư công để làm 
sao có thể giải ngân nhanh, biến nguồn lực đó vào các hoạt động kinh tế 
xã hội. Khi đó, hiệu quả đầu tư sẽ tăng lên rất nhiều. 

Ở Luật Xây dựng (sửa đổi) lần này để đáp ứng yêu cầu cần có một quy 
định là riêng việc cấp giấy phép quy định, miễn phép xây dựng và phân 
quyền cấp giấy phép xây dựng từ Trung ương cho các địa phương có 
hiệu lực từ 1/7 tới. Điều này có nghĩa là chỉ sau 2 tháng quy định này sẽ 
có hiệu lực, nhưng đây chỉ là dự thảo và Quốc hội sẽ còn thông qua vào 
giữa tháng 6. 

Dù vậy, đây là sản phẩm của cơ quan chủ trì thẩm tra cũng như cơ quan 
trình và Chính phủ cũng đồng thuận để đẩy nhanh được thời gian đó. 
Ngoài ra, toàn bộ Luật này đến 1/1/2021 mới có hiệu lực tức là muốn đẩy 
nhanh những định chế có thể như miễn phép xây dựng, phân quyền phân 
cấp nếu không quá tải với một số cơ quan. 



Từ đó, những thể chế, quy định của Việt Nam góp phần tích cực vào hiệu 
quả đầu tư, tốc độ giải ngân, nhất là vốn đầu tư công trong các dự án đầu 
tư xây dựng sẽ được đẩy nhanh hơn rất nhiều. 

Trong lần sửa đổi Luật Xây dựng năm 2019 có 3 nhóm chính sách mà 
Chính phủ trình Quốc hội sẽ giúp cho các doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực đầu tư xây dựng cũng như người dân đẩy nhanh tiến độ và hiệu 
quả đầu tư sẽ cao hơn nhiều. Đầu tiên là nhóm chính sách liên quan đến 
cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 
Ngoài ra, nhóm thứ hai là điều kiện đầu tư kinh doanh và nhóm đảm bảo 
thống nhất hệ thống phá luật. 

Thực tế, rất nhiều nhà đầu tư vướng mắc vì những quy định khác nhau 
trong các luật. Chẳng hạn quy định về nhà ở khác nhau giữa Luật Xây 
dựng và Luật Nhà ở, quy định về chủ đầu tư khác nhau giữa Luật Đầu tư 
và Luật Xây dựng. 

Ngoài ra còn nhiều vấn đề về thủ tục hành chính, nhất là liên quan đến 
thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế và cấp phép rất 
rườm rà và phức tạp, nhiều bất hợp lý. 

Do vậy, Luật Xây dựng (sửa đổi) lần này đều đã xử lý được và đây là định 
chế trong sửa đổi tới đây sẽ là cú hích, các cơ sở điểm tì pháp lý rất quan 
trọng để doanh nghiệp nói chung nhất là doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực đầu tư xây dựng có cơ sở pháp lý để triển khai tốt hơn, hiệu quả 
hơn những dự án đầu tư xây dựng. 

Đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa (Đoàn Thừa Thiên Huế): Cần nâng cao 
chất lượng quản lý 

Theo tôi, Luật Xây dựng (sửa đổi) phải nâng cao trách nhiệm của chủ đầu 
tư và các tổ tư vấn ngay từ lúc triển khai dự án theo đó phải thẩm định hồ 
sơ năng lực của các đơn vị tham gia về các công trình đấu thầu, về quản 
lý nhà nước cũng phải tăng cường quản lý bằng Luật. 

Phát huy đội ngũ mà chúng ta đã có, chẳng hạn như trong xây dựng là có 
Tổ tư vấn, tổ giám sát và thậm chí có những nơi giám sát của nhân dân 
rồi cả báo chí. Ai cũng muốn công trình đảm bảo chất lượng, nhưng để 
luật đi vào cuộc sống cần phải nâng cao chất lượng quản lý. Theo tôi, 
hiện giờ phải thực hiện trách nhiệm của cơ quan được Luật phân công. 

Đại biểu Đỗ Văn Sinh (Đoàn Quảng Trị): Phân cấp cụ thể và phối hợp 
chặt chẽ 

Tôi cho rằng cần tạo điều kiện thông thoáng và phải phân cấp mạnh cho 
các cơ quan cấp dưới, chính quyền địa phương cấp dưới chứ không thể 
điều gì cũng lên Trung ương. Chính phủ có thể phân cấp cho các Bộ và 



các Bộ có thể phân cấp xuống cho địa phương. Từ đó, địa phương phân 
xuống các huyện để họ có đủ thẩm quyền làm. 

Một điều rất quan trọng là phải gỡ bỏ các thủ tục rườm rà, liên thông với 
nhau trong quá trình tổ chức thẩm định, cấp giấy phép. Bởi khi làm một 
dự án phải thông qua nhiều cơ quan mà không biết ai là đầu mối. Chẳng 
hạn như thông qua tài nguyên môi trường về đất đai, xây dựng, phòng 
cháy chữa cháy, cơ quan thông tin, điện lực… 

Vậy, để làm một dự án phải qua rất nhiều cơ quan mà không có sự phối 
hợp nên sẽ vẫn ách tắc. Chính vì những bất cập về sự không đồng bộ 
như vậy thì  theo tôi những vấn đề trên cần khắc phục như phân cấp cho 
các chủ đầu tư, các chủ dự án và phối hợp giữa các cơ quan quản lý để 
tổ chức thẩm định, thẩm tra và ban hành quyết định. Tất cả quy trình phải 
minh bạch và phải chỉ rõ được trách nhiệm của từng cấp, từng ngành đối 
với việc thực thi những công việc được giao. 

Nguồn: https://baotintuc.vn/chinh-tri/giam-bot-thu-tuc-va-quy-dinh-trach-
nhiem-voi-tung-cap-trong-dau-tu-xay-dung-20200523131018366.htm 

 

12. Đề xuất sửa đổi quy định về an toàn sinh học đối 
với sinh vật biến đổi gene 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 
của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gene, 
mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gene. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, thực hiện Luật Đa dạng sinh 
họcnăm 2008 và Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học mà Việt 
Nam là quốc gia thành viên, ngày 21/6/2010, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định số 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi 
gene, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gene. 

Trải qua 10 năm triển khai thực hiện, Nghị định đã và đang phát huy hiệu 
quả trong việc quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gene, 
mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gene tại Việt Nam, 
cụ thể: 07 sự kiện ngô biến đổi gene đã được công nhận kết quả khảo 
nghiệm hạn chế, 06 sự kiện ngô biến đổi gene đã được công nhận kết 
quả khảo nghiệm diện rộng, 05 sự kiện ngô biến đổi gene được cấp Giấy 
chứng nhận an toàn sinh học, 39 sự kiện ngô, đậu tương, bông, cỏ linh 
lăng và cải dầu biến đổi gene được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. 



Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, có một số quy định cần 
được điều chỉnh, bổ sung để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống văn 
bản quy phạm pháp luật và phù hợp với thực tiễn quản lý. cụ thể như sau: 

Các quy định về khảo nghiệm đánh giá rủi ro của sinh vật biến đổi gene 
đối với môi trường và đa dạng sinh học được quy định tại Chương 4 Nghị 
định số 69/2010/NĐ-CP (từ Điều 14 đến Điều 21). Trong đó, một số nội 
dung liên quan đến trình tự, thủ tục công nhận, thu hồi quyết định công 
nhận Cơ sở khảo nghiệm sinh vật biến đổi gene; trình tự, thủ tục cấp, thu 
hồi Giấy phép khảo nghiệm được Chính phủ giao cho Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn hướng dẫn chi tiết. Ngày 27/10/2009, Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 69/2009/TT-
BNNPTNT quy định khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học 
và môi trường của giống cây trồng biến đổi gene. Tuy nhiên, ngày 
13/8/2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 
Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT bãi bỏ một số văn bản quy phạm 
pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 
bao gồm việc bãi bỏ Thông tư số 69/2009/TT-BNNPTNT. Như vậy, việc 
bãi bỏ Thông tư số 69/2009/TT-BNNPTNTđồng nghĩa với việc các quy 
định cụ thể của văn bản này về hướng dẫn trình tự, thủ tục khảo nghiệm 
sinh vật biến đổi gene hết hiệu lực.  

Từ năm 2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cấp phép cho 
các công ty được phép khảo nghiệm hạn chế và diện rộng các sự kiện 
ngô biến đổi gene nhằm đánh giá ảnh hưởng của chúng đối với môi 
trường và đa dạng sinh học tại Việt Nam (tính trung bình, thời gian để 
hoàn thành khảo nghiệm hạn chế và diện rộng đối với 01 sự kiện ngô 
biến đổi gene là khoảng 2-3 năm). Đến nay, các công ty đã hoàn thành 
khảo nghiệm 07 sự kiện ngô biến đổi gene, trong đó, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn đã công nhận kết quả khảo nghiệm đối với 05 sự 
kiện ngô biến đổi gene (MON89034, NK603, Bt11, GA21, TC1507). Hiện 
vẫn còn 02 hồ sơ của sự kiện ngô biến đổi gene MIR162 và MON810 
chưa được công nhận kết quả khảo nghiệm. Tuy nhiên, do Thông tư 
số 69/2009/TT-BNNPTNT bị bãi bỏ, do đó việc thực hiện các hoạt động 
khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với thực vật biến đổi gene đang gặp khó 
khăn và không thể triển khai do không có văn bản hướng dẫn cụ thể. 

Theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, 
các quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp phép phải được quy định ở 
văn bản cấp Nghị định. Do đó, việc bổ sung các quy định chi tiết về khảo 
nghiệm đánh giá rủi ro của thực vật biến đổi gene đối với môi trường và 
đa dạng sinh học là rất cần thiết.  

Với quy định về vận chuyển quá cảnh sinh vật biến đổi gene, sản phẩm 
sinh vật biến đổi gene, Khoản 3 Điều 42 của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP 



quy định: “Trường hợp vận chuyển quá cảnh sinh vật biến đổi gene, sản 
phẩm của sinh vật biến đổi gene không thuộc đối tượng quy định tại 
Khoản 1 của Điều này qua lãnh thổ Việt Nam mà phải bốc dỡ xuống cảng 
thì chủ hàng phải gửi văn bản bao gồm thông tin quy định tại Phụ lục I 
của Nghị định này đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để được xem xét, 
cho phép. Hải quan cửa khẩu chỉ tiến hành thủ tục quá cảnh sau khi được 
Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép.”  

Tuy nhiên sau 10 năm, kể từ khi Nghị định số 69/2010/NĐ-CP có hiệu lực 
thi hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, 
cá nhân đăng ký thủ tục hành chính này hoặc các thông tin có liên quan 
đến quá cảnh sinh vật biến đổi gen từ cơ quan hải quan. Bên cạnh đó, 
theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật 
Quản lý ngoại thương, việc quá cảnh sinh vật biến đổi gene thuộc quy 
định tại Điểm c Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP:  

“a) Đối với hàng hóa là vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, 
Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc cho phép quá cảnh. 

b) Đối với hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng 
xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa cấm kinh doanh theo quy 
định của pháp luật, Bộ Công Thương xem xét cấp Giấy phép quá cảnh 
hàng hóa. 

c) Đối với hàng hóa không thuộc quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 
Điều này, thủ tục quá cảnh thực hiện tại cơ quan hải quan”. 

Như vậy, để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm 
pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn, quy định Bộ Tài nguyên và 
Môi trường cho phép vận chuyển quá cảnh các sinh vật biến đổi gene tại 
Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 69/2010/NĐ-CP cần được xem xét, bãi bỏ 
và khi đó, chủ hàng chỉ thực hiện các thủ tục quá cảnh tại cơ quan hải 
quan theo quy định pháp luật. 

Vì những lý do trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, việc ban 
hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối 
với sinh vật biến đổi gene, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật 
biến đổi gene là cần thiết. 

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

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/De-xuat-sua-doi-quy-dinh-
ve-an-toan-sinh-hoc-doi-voi-sinh-vat-bien-doi-gene/396294.vgp 



13. Chưa cấp phép cho doanh nghiệp nào kinh doanh 
đặt cược bóng đá quốc tế 

Vừa qua, có doanh nghiệp quảng bá được cấp phép kinh doanh dự 
đoán kết quả trong thi đấu, bóng đá và thể thao có thưởng, Bộ Tài 
chính cho biết, đến nay, Bộ chưa cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh đặt cược cho bất kỳ doanh nghiệp nào thí điểm kinh 
doanh đặt cược bóng đá quốc tế. 

Còn vướng mắc về pháp lý đặt cược bóng đá quốc tế 

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP 
ngày 24/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua 
chó và bóng đá quốc tế, đặt cược là trò chơi giải trí có thưởng mà người 
tham gia đặt cược thực hiện dự đoán về kết quả có thể xảy ra trong các 
sự kiện thể thao, giải trí được sử dụng để kinh doanh đặt cược.  

Theo quy định tại nghị định này, Chính phủ chỉ cho phép kinh doanh 3 loại 
hình đặt cược gồm: đặt cược đua ngựa; đặt cược đua chó và thí điểm đặt 
cược bóng đá quốc tế. Đồng thời nghị định cũng quy định kinh doanh đặt 
cược là hoạt động kinh doanh có điều kiện, không khuyến khích phát 
triển, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước; chỉ 
những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
đặt cược mới được kinh doanh đặt cược. Hoạt động kinh doanh đặt cược 
qua mạng là hành vi bị nghiêm cấm.  

Đối với hoạt động kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, theo quy định tại 
Nghị định số 06/2017/NĐ-CP, Chính phủ cho phép 1 doanh nghiệp tổ 
chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế trong thời gian là 5 
năm. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức 
đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược 
bóng đá quốc tế áp dụng quy định của Luật Đấu thầu.  

“Trong quá trình xây dựng phương án lựa chọn doanh nghiệp tổ chức thí 
điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế có vướng mắc về pháp lý, do 
đó Bộ Tài chính đã báo cáo cấp có thẩm quyền về việc sửa đổi, bổ sung 
quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP. Cho đến nay, Bộ Tài chính 
chưa tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh 
doanh đặt cược bóng đá quốc tế” - trong thông cáo báo chí vừa phát đi, 
Bộ Tài chính khẳng định. 

Đang xem xét hồ sơ của 1 công ty đề nghị kinh doanh đặt cược đua 
chó 

Đối với hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó, theo 
quy định của Luật Đầu tư năm 2014 và Nghị định số 06/2017/NĐ-CP, việc 



cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt 
cược đua chó được thực hiện theo quy trình gồm 2 bước. 

Thứ nhất, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án kinh 
doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó. Điều kiện cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư dự án kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua 
chó gồm: Địa điểm đầu tư xây dựng trường đua ngựa, đua chó phải phù 
hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nơi xây 
dựng trường đua; vốn đầu tư tối thiểu là 1.000 tỷ đồng (đối với đặt cược 
đua ngựa) và 300 tỷ đồng (đối với đặt cược đua chó); có phương án đầu 
tư, phương án kinh doanh đặt cược khả thi và cam kết về việc hỗ trợ 
cộng đồng. 

Bước thứ hai đó là, trên cơ sở Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ 
trương đầu tư, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đầu tư theo đúng 
quy định của pháp luật. Trước khi tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược 
đua ngựa, đặt cược đua chó, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
đặt cược. Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó bao gồm: đã hoàn thành việc đầu 
tư xây dựng trường đua ngựa, đua chó; trang bị đầy đủ hệ thống công 
nghệ, thiết bị kỹ thuật, phần mềm kinh doanh đặt cược; có phương án 
kinh doanh đặt cược khả thi, phù hợp quy định của pháp luật. 

Đến nay, Bộ Tài chính đang xem xét hồ sơ của Công ty Cổ phần thể thao 
thi đấu giải trí đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt 
cược đua chó, là trường hợp đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền cho phép tổ chức kinh doanh đua chó dự thưởng tại Sân vận động 
Lam Sơn (TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) trước khi Nghị định số 
06/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. 

Bộ Tài chính đề nghị các cá nhân và tổ chức thận trọng, nâng cao ý thức 
và cảnh giác trước những nội dung truyền thông và quảng bá của những 
nhà đầu tư trong việc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp 
phép kinh doanh dự đoán kết quả trong thi đấu bóng đá và thể thao có 
thưởng./. 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2020-
05-22/chua-cap-phep-cho-doanh-nghiep-nao-kinh-doanh-dat-cuoc-bong-
da-quoc-te-87125.aspx 

 

 

 



14. Lâm Đồng đặt mục tiêu 50% dịch vụ công trực 
tuyến mức 3, 4 có phát sinh hồ sơ 

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa công bố danh mục 467 dịch vụ công trực 
tuyến (DVCTT) mức 3, 4 của tỉnh năm 2020. Cơ quan này yêu cầu các 
đơn vị bảo đảm 50% số thủ tục hành chính trực tuyến mức 3, 4 có 
phát sinh hồ sơ. 

Danh mục 467 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 tỉnh Lâm Đồng năm 
2020 và Danh mục 148 dịch vụ công của Lâm Đồng tích hợp, cung cấp 
trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm nay vừa được UBND tỉnh ra 
quyết định phê duyệt. 

Trong Danh mục 467 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 tỉnh Lâm Đồng 
năm 2020, có 396 dịch vụ cấp tỉnh, 65 dịch vụ cấp huyện và 6 dịch vụ 
thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. 

Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức 4 sẽ được Lâm Đồng cung cấp 
trong năm 2020 là 188, trong đó có các dịch vụ: Đề nghị miễn giảm học 
phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên; Xét tuyển sinh vào 
trường PTTH dân tộc nội trú; Đặc cách tốt nghiệp THPT; Công nhận văn 
bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp; Cấp 
giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Đăng ký 
thành lập doanh nghiệp tư nhân; Giải thể doan nghiệp… 

Đối với Danh mục 148 dịch vụ công của Lâm Đồng tích hợp, cung cấp 
trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2020 mới được công bố, 
UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, có 3 thủ tục hành chính trực tuyến đã 
được kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia và 145 thủ tục dự kiến sẽ 
được kết nối với Cổng trong năm nay. 

Cụ thể, 3 thủ tục hành chính trực tuyến của tỉnh Lâm Đồng đã được kết 
nối với Cổng dịch vụ công quốc gia gồm Thông báo thực hiện khuyến 
mại; Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp và Thủ tục 
đăng ký khai sinh. Cả ba dịch vụ công trực tuyến mức 4 này đều đang 
được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Cũng theo UBND tỉnh Lâm Đồng, trong 145 thủ tục hành chính trực tuyến 
dự kiến sẽ được kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2020, 
có 14 thủ tục chạy trên hệ thống của các Bộ, ngành trung ương và 131 
thủ tục chạy trên hệ thống iGate của tỉnh. 

Lãnh đạo UBND tỉnh này yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND cấp 
huyện, xã triển khai tái cấu trúc quy trình các dịch vụ công trực tuyến trên 
hệ thống một cửa điện tử của tỉnh. Đồng thời, thực hiện tích hợp, cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo 
đúng tiến độ và chất lượng. 



Các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, xã trên địa bàn Lâm Đồng cũng 
được chỉ đạo căn cứ Danh mục dịch vụ công trực tuyến được phê duyệt 
để triển khai vận hành các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền đảm 
bảo: 50% số thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và 4 có phát sinh hồ 
sơ; ít nhất 20% hồ sơ được giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ phát 
sinh của các thủ tục hành chính mức độ 3, 4. 

Chia sẻ về những giải pháp đã và đang được Lâm Đồng triển khai để thúc 
đẩy tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bà 
Phạm Thị Minh Hiền, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 
Lâm Đồng cho biết, tại Trung tâm đã có trang thiết bị cũng như bố trí 
nhân sự hỗ trợ trực tiếp người dân và doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với Bưu điện để hỗ trợ 
người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại nhà. Nếu hồ sơ đầu vào 
là của cơ quan nhà nước, UBND tỉnh yêu cầu phải thực hiện trực tuyến, 
thể hiện sự gương mẫu trong thực hiện dịch vụ công. 

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã giao cho Sở TT&TT tăng cường công tác 
tuyên truyền hướng dẫn người dân và doanh nghiệp về dịch vụ công của 
tỉnh. Trung tâm phục vụ hành chính công có trách nhiệm theo dõi, đôn 
đốc việc triển khai của các đơn vị và định kỳ hàng tháng báo cáo UBND 
tỉnh. 

Thống kê của Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT cho hay, tính đến cuối năm 
ngoái, trong tổng số 1.975 thủ tục hành chính, Lâm Đồng đã cung cấp 
297 dịch vụ công trực tuyến mức 4, đạt tỷ lệ 15,04%. 

Cùng với các bộ, ngành, địa phương khác trong cả nước, năm nay Lâm 
Đồng cần phải đưa tỷ lệ dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức 4 
đạt tối thiểu 30%; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 có phát sinh hồ sơ 
và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến của các dịch vụ công trực tuyến đến hết 
năm 2020 phải tăng gấp đôi so với năm 2019. 

Theo Báo cáo ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước năm 2018 được 
Bộ TT&TT công bố hồi tháng 4/2019, với việc đạt 0,809 điểm, Lâm Đồng 
xếp thứ 5 trên toàn quốc về ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện 
tử, chỉ đứng sau Đà Nẵng, Huế, Quảng Ninh và Bình Dương. Về cải cách 
hành chính, kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR 
Index) năm 2019 mới được công bố cho thấy, với tổng điểm 80,66, Lâm 
Đồng đã tăng 7 bậc so với năm 2018, xếp hạng 40/63 tỉnh, thành phố. 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/lam-dong-dat-muc-
tieu-50-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-3-4-co-phat-sinh-ho-so-643214.html 

 



15. Minh bạch trong quản lý, xử lý thủ tục hành chính 
về tài nguyên và môi trường 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhất trong thời gian tới của Sở 
Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là tiếp tục tập trung đẩy mạnh 
công tác cải cách hành chính, giảm thiểu các thủ tục, đảm bảo công 
khai, minh bạch trong quản lý và xử lý các thủ tục hành chính trong 
mọi hoạt động có liên quan đến quản lý nhà nước. 

Hoàn thành các nhiệm vụ 

Hôm nay (22/5) Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội đã tổ 
chức Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã đánh 
giá những kết quả đạt được và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm 
vụ nhiệm kỳ mới. Tới dự có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối các cơ 
quan TP Hà Nội Phùng Khải Lợi. 

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Sở TN&MT đã ban hành 
2 chương trình hành động, 3 chương trình công tác năm, 6 nghị quyết, 20 
Kế hoạch, 4 đề án và 19 văn bản chỉ đạo điều hành. 

Phó Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết, Sở đã hoàn 
thành công tác lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế 
hoạch sử dụng đất 5 năm (2016 – 2020) và kế hoạch sử dụng đất hàng 
năm cấp huyện. “Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất đạt từ 700 – 750ha, góp phần tạo nguồn thu từ đất hàng 
năm khoảng 25 – 35 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 15% tổng nguồn thu 
ngân sách của TP Hà Nội” – ông Cường cho hay. 

Sở đã tham mưu, báo cáo Thành ủy, HĐND, UBND TP đã ban hành 1 
Chương trình, 2 Nghị quyết, 8 Kế hoạch, 10 Quyết định, 2 Đề án và 2 Chỉ 
thị về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hoàn 
thành công tác di dời 3 cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo nội 
dung Quyết định 1788 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp nhận, quản lý vận 
hành 11 trạm quan trắc không khí tự động, 6 trạm quan trắc nước mặt, 
một trạm quan trắc nước rác và xe quan trắc không khí lưu động. Tiếp 
nhận và giám sát dữ liệu của 29 trạm quan trắc nước thải, 5 trạm quan 
trắc nước dưới đất, một trạm quan trắc khí thải truyền tải dữ liệu. 

Ngoài ra, Sở đã triển khai 316 đoàn thanh tra, kiểm tra, triển khai 21 đoàn 
thanh tra liên ngành đối với 379 dự án được nhà nước giao đất, cho thuê 
đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, các tổ chức sử dụng đất có dấu 
hiệu vi phạm pháp luật đất đai và có kết luận thanh tra, trong đó kiến nghị 
TP thu hồi hoặc bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất của  28 dự án. 
Ban hành 30 kết luận thanh tra đối với các quận, huyện, thị xã trong việc 
chấp hành pháp luật đất đai. 



Đẩy mạnh cải cách hành chính 

Theo đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT, bên cạnh những 
kết quả đạt được, trong thời gian qua vẫn tồn tại những hạn chế, yếu 
kém, như công tác xác định, thu nghĩa vụ tài chính về đất đai còn chậm; 
công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua nhà tại 
các dự án phát triển nhà vẫn còn nhiều vướng mắc; Tiến độ thực hiện Dự 
án hồ sơ địa chính còn chậm so với tiến độ, kế hoạch đề ra… 

Nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, 
Đảng bộ Sở TN&MT Hà Nội tiếp tục đề ra những nhiệm vụ, giải pháp 
trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, như tập trung triển khai hiệu quả Nghị 
quyết 11 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn TP, 
khắc phục và hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường nhằm cải thiện chất 
lượng không khí; Thực hiện đề án thu gom rác thải, rác thải, xử lý chất 
thải nguy hại, tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới trong kiểm soát ô 
nhiễm, xử lý chất thải. 

Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định 
của pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản, tài 
nguyên nước… Tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm nguồn nước, 
điều chỉnh chiến lược, kế hoạch phát triển phù hợp với kịch bản biến đối 
khí hậu. 

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT nhiệm kỳ 2020 – 
2025. Theo đó, ông Nguyễn Trọng Đông - Giám đốc Sở TN&MT tiếp tục 
được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng bộ và ông Bùi Duy Cường - Phó 
Giám đốc Sở TN&MT được bầu làm Phó Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ mới. 

Nguồn: http://kinhtedothi.vn/nguon-thu-tu-su-dung-dat-chiem-15-ngan-
sach-cua-tp-ha-noi-385017.html 

 

16. Lai Châu lắng nghe doanh nghiệp và người dân, 
nâng cao hiệu quả cải cách hành chính 

Tỉnh đã tổ chức Diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp, thành lập Hiệp 
hội doanh nghiệp, tổ chức Chương trình Cà phê doanh nhân... để 
lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp. Ngoài ra, địa 
phương cũng thành lập tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh, thường 
xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, 
đặc biệt là những nhiệm vụ liên quan tới người dân, doanh nghiệp. 

Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cải cách thủ tục hành 
chính tỉnh Lai Châu Vừ A Tiến cho biết: Tỉnh Lai Châu chỉ đạo và các sở, 
ngành, địa phương đã chủ động cắt giảm các thủ tục hành chính, giảm 
thời gian và chi phí đi lại cho người dân. Qua khảo sát của các cơ quan 



Trung ương, kết quả đánh giá về sự hài lòng của người dân đối với sự 
phục vụ của cơ quan hành chính tỉnh Lai Châu đạt trên 80%. 

Là tỉnh vùng cao biên giới, Lai Châu còn gặp khó khăn trong thực hiện 
chính quyền điện tử và một số việc giải quyết thủ tục hành chính khác ở 
cấp độ 3 và 4, liên thông đến cấp xã. Trang thiết bị phục vụ chưa được 
đầu tư đồng bộ, thói quen sử dụng của người dân trong giải quyết thủ tục 
hành chính trên địa bàn ở mức độ 3 và 4 còn hạn chế. Trước thực tế đó, 
ông Vừ A Tiến chia sẻ: "Chúng tôi sẽ làm rõ các lĩnh vực liên quan, giảm 
đến mức tối đa thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 
người dân và tổ chức". 

Một trong những bước đột phá trong cải cách hành chính ở Lai Châu là 
việc thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công của tỉnh. 
Sau 8 tháng đi vào hoạt động, đến nay Trung tâm hành chính công tỉnh 
Lai Châu đã giải quyết gần 1.400 thủ tục hành chính của 15 sở, ngành và 
2 doanh nghiệp; tiếp đón trên 18.000 lượt người đến làm các thủ tục hành 
chính, giải quyết gần 11.000 hồ sơ, tỷ lệ trả kết quả đúng hạn và trước 
hạn đạt trên 99,3%, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh 
nghiệp khi đến làm việc. 

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư 
và xây dựng Mạnh Quân cho biết: "Chúng tôi tham gia vào nhiều thủ tục 
hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Thời gian qua, người dân và cộng 
đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao những nỗ lực cải cách thủ tục hành 
chính của tỉnh. Đặc biệt, tỉnh đã đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính 
công giúp tiết kiệm thời gian, tháo gỡ bớt khó khăn cho người dân và 
doanh nghiệp. 

Ông Kiều Hải Nam, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung 
tâm hành chính công tỉnh Lai Châu chia sẻ: "Chúng tôi tiếp tục quán triệt 
tinh thần, trách nhiệm làm việc của cán bộ trong tất cả các lĩnh vực, tất cả 
các khâu, từ đón tiếp, tiếp nhận hồ sơ, đôn đốc tiến độ giải quyết thủ tục. 
Đơn vị tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tỉnh để có chỉ đạo kịp thời cho các 
ngành, địa phương nâng cao tỷ lệ thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 
trực tuyến; tiếp tục rà soát bộ thủ tục hành chính để xem thành phần hồ 
sơ nào không cần thiết thì tiếp tục cắt giảm. 

Để tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, các thông tin về 
thủ tục giải quyết đều được niêm yết công khai, minh bạch tại Trung tâm 
hành chính công để người đến làm thủ tục chủ động tìm hiểu, theo dõi. 
Với phương châm lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đến giao dịch làm 
phương châm ưu tiên làm việc, đã có trên 96% người dân đánh giá rất 
hài lòng. Các cán bộ làm việc ở đây đều đang quyết tâm cao để tạo điều 
kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân khi đến làm thủ tục. 



Ông Nguyễn Văn Bồi, người dân tại thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè 
đến làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm hành chính công tỉnh 
Lai Châu cho biết: Trước đây, người dân cần làm các thủ tục hành chính 
thường rất khó khăn khi tìm đến các cơ quan liên quan để giải quyết. 
Ngoài việc phải liên hệ tìm địa chỉ cơ quan, quá trình làm các thủ tục cũng 
mất rất nhiều thời gian và thêm các chi phí ngoài. Từ ngày Trung tâm 
hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động, đã thực sự lấy lại niềm tin từ 
người dân và doanh nghiệp. 

Với cách làm quyết liệt, sáng tạo, năm 2019 tỉnh biên giới Lai Châu đã tạo 
bước đột phá mới khi lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 51 (tăng 7 bậc so với 
năm 2018) về chỉ số cải cách thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, chỉ số hài 
lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính 
nhà nước năm 2019 (SIPAS) của tỉnh Lai Châu tăng 11 bậc so với năm 
2018 (từ xếp hạng 55/63 lên xếp hạng 44/63 tỉnh, thành phố). 

Nguồn: https://dantocmiennui.vn/lai-chau-lang-nghe-doanh-nghiep-va-
nguoi-dan-nang-cao-hieu-qua-cai-cach-hanh-chinh/288559.html 

 

17. Hà Nội đạt kết quả toàn diện các chỉ số cải cách 
hành chính 

Thông tin từ Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, thành 
phố Hà Nội đứng đầu nhóm B, đạt 84,64 điểm (84,64%), xếp thứ 2/63 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

Đây là năm thứ ba liên tiếp Chỉ số cải cách hành chính của thành phố Hà 
Nội được duy trì, giữ vững thứ hạng cao. Các chỉ số thành phần trong kết 
quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của thành phố được đánh giá 
khá toàn diện. Trong đó có một số chỉ số thành phần đạt kết quả trên 80% 
gồm: Công tác chỉ đạo điều hành; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và 
tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành 
chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức. 

Điển hình như chỉ số thành phần “Công tác chỉ đạo điều hành cải cách 
hành chính” được 8/8,5 điểm (đạt 94,12%), tăng 13,12% so với năm 
2018. Điểm nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố Hà 
Nội là tiếp tục kiên trì phương châm 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, 
rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”, “một người, một việc, một đầu mối xuyên 
suốt”. Đồng thời, thành phố xác định rõ người đứng đầu cơ quan hành 
chính các cấp chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện về kết quả thực hiện 
cải cách hành chính. 



Chỉ số thành phần “Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm 
pháp luật” được 87,82/10 điểm (đạt 87,82%). Trong đó, điểm nổi bật là 
thành phố đặc biệt quan tâm xây dựng các cơ chế, chính sách, văn bản 
quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, khả 
thi theo hướng minh bạch, thông thoáng, phù hợp với các luật, nghị định 
mới ban hành và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. 

Chỉ số thành phần “Cải cách thủ tục hành chính” được 13/14 điểm (đạt 
92,86%), tăng 4,86% so với năm 2018. Thành phố đã thực hiện việc rà 
soát, thông qua phương án đơn giản hóa đối với 154 thủ tục hành chính 
trong các lĩnh vực. Lũy kế đến nay, thành phố đã đơn giản hóa 481 thủ 
tục hành chính với số chi phí tiết giảm thực hiện thủ tục hành chính cho tổ 
chức, cá nhân khoảng trên 91 tỷ đồng/năm. Thành phố đã hoàn thành 
xây dựng và công bố 1.717 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các sở, cơ quan ngang sở, 
UBND quận, huyện, thị xã và UBND xã, phường, thị trấn (đạt 100%)… 

Về Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), năm 2019 là năm 
thứ hai liên tiếp Hà Nội đạt trên 80%, đạt chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết 
30c/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính 
nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Trong đó, 3/5 chỉ số thành phần đạt trên 
80%, gồm chỉ số về Tiếp cận dịch vụ hành chính công đạt 83,14%; chỉ số 
về Thủ tục hành chính đạt 82,95%; chỉ số về Kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính đạt 84,22%. 

Về các mong đợi của người dân, tổ chức, 5/13 mong đợi có tỷ lệ người 
dân lựa chọn nhiều nhất là: Mong muốn mở rộng các hình thức thông tin 
để người dân biết đến nơi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính; mong muốn tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính; mong 
muốn rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; mong muốn tăng 
cường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 
đường bưu điện; mong muốn tăng cường niêm yết công khai, minh bạch 
quy định thủ tục hành chính. 

Thời gian tới, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn 
vị tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức, sự ủng hộ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với công tác 
cải cách hành chính, sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước 
trong việc cung cấp dịch vụ công. 

Đồng thời, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, loại bỏ các chi phí không chính thức cho người dân, doanh 
nghiệp; kịp thời công bố công khai và cập nhật thủ tục hành chính trên 
Cổng dịch vụ công, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và tại 
nơi tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính. 



Thành phố thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho 
người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục 
hành chính các cấp. Lực lượng chức năng kịp thời giải quyết các phản 
ánh, kiến nghị về các quy định thủ tục hành chính; xử lý nghiêm các 
trường hợp giao tiếp, ứng xử thiếu chuẩn mực của cán bộ, công chức, 
viên chức tại bộ phận tiếp dân, trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính với 
công dân… 

Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/ha-noi-dat-ket-qua-toan-dien-cac-chi-
so-cai-cach-hanh-chinh-20200523121919128.htm 

 

18. Giải quyết thủ tục dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ 
đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid - 19 

Ngày 22/5, UBND tỉnh Yên Bái đã có công văn gửi cầu các sở, ban, 
ngành; Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; Ủy 
ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về giải quyết thủ tục dịch 
vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid – 
19 

Công văn nêu rõ, ngày 20/5/2020, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 
3951/VPCP-KSTT về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối 
tượng gặp khó khăn do dịch Covid - 19, đối với 02 thủ tục dịch vụ thực 
hiện tại cấp tỉnh và cấp huyện, bao gồm: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn 
thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương và Hỗ 
trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với 
người lao động. 

Để kịp thời triển khai các nhiệm vụ được Văn phòng Chính phủ giao tại 
văn bản số 3951/VPCP-KSTT ngày 20/5/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành (có thủ tục dịch vụ trên); Bảo hiểm xã hội 
tỉnh, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị 
xã, thành phố thực hiện một số nội dung công việc sau:  

Hỗ trợ, hướng dẫn người sử dụng lao động trong thực hiện các thủ tục 
hành chính, dịch vụ công trực tuyến để hỗ trợ cho người lao động gặp 
khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Niêm yết công khai tại nơi trực tiếp tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, 
trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, trên trang thông tin điện tử của cơ quan, 
đơn vị, địa phương số của Tổng đài Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
(19009068) để hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ khai liên quan đến Bảo hiểm 
xã hội và Tổng đài Cổng Dịch vụ công Quốc gia (18001096) giúp người 
sử dụng lao động chuẩn hóa hồ sơ ngay từ khi nộp hồ sơ trên Cổng Dịch 
vụ công Quốc Gia. 



Chấn chỉnh kịp thời, kiên quyết không để xảy ra tình trạng yêu cầu nộp bổ 
sung hồ sơ giấy đối với hồ sơ trực tuyến đã được gửi và ký số của người 
sử dụng lao động, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam theo đúng quy định tại 
Khoản 2 Điều 19 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 
năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường 
điện tử. 

 Khẩn trương triển khai các nội dung công việc đã được Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh giao tại văn bản số 1310/UBND-NCPC ngày 11 tháng 5 năm 
2020. 

UBND tỉnh giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh) theo dõi việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết 
quả trên Cổng Dịch vụ công, kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh để xử lý những cơ quan đơn vị, địa phương từ chối, yêu cầu doanh 
nghiệp phải nộp bổ sung hồ sơ giấy khi hồ sơ nộp trực tuyến đã đảm bảo 
đúng, đầy đủ, theo quy định. 

Nguồn: http://www.yenbai.gov.vn/noidung/tintuc/Pages/chi-tiet-tin-
tuc.aspx?ItemID=23103&l=Tintrongtinh 

 

 


