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1. Đề nghị xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo 
hiểm 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang đề nghị xây dựng Nghị 

định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm để góp phần 

thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp. 

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, theo Nghị quyết số 28-

NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa 

XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đã nêu rõ: “Đẩy mạnh cải 

cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 

trên tất cả các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; hoàn 

thiện, đẩy mạnh kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với các hệ 

thống cơ sở dữ liệu có liên quan nhằm phục vụ tốt công tác thực hiện 

chính sách và công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách. Tiếp tục 

hiện đại hoá quản lý bảo hiểm xã hội, đầu tư phát triển công nghệ và 

phương pháp quản lý tiên tiến trong tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm thất nghiệp”. Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 

2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển 

Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 với 

mục tiêu hoàn thiện nền tảng Chính phủ điện tử nhằm nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất 

lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

Như vậy, căn cứ vào các định hướng, mục tiêu của Đảng, Nhà nước và 

Nghị quyết số 17/NQ-CP nêu trên; để góp phần thực hiện có hiệu quả 



chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cải 

cách hành chính tiến đến Chính phủ số, Chính phủ điện tử thì việc việc 

xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm là 

thực sự cần thiết. 

Nội dung của chính sách và giải pháp thực hiện 

Theo đề án, nội dung của chính sách gồm: Quy định việc xây dựng cơ 

sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; quy định việc khai thác, sử dụng, chia 

sẻ và kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; quy định việc quản lý 

nhà nước cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. 

Về giải pháp thực hiện, đối với việc xây dựng cơ sở dữ liệu, dự thảo 

Nghị định quy định các nội dung liên quan đến thu thập các thông tin 

trong cơ sở dữ liệu; việc cập nhật thông tin cũng như duy trì cơ sở dữ 

liệu quốc gia về bảo hiểm. 

Đối với việc khai thác, sử dụng, chia sẻ và kết nối, dự thảo Nghị định 

quy định cụ thể về các đối tượng, phạm vi được khai thác và sử dụng; 

quy định việc kết nối chia sẻ phải đảm bảo theo quy định của pháp luật 

về kết nối và chia sẻ dữ liệu số. 

Đối với việc quản lý nhà nước, dự thảo Nghị định dành một chương để 

quy định cụ thể về trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ, ngành và Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc 

quản lý đối với cơ sở dữ liệu; đồng thời quy định trách nhiệm và quyền 

hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc khai thác và sử dụng cơ 

sở dữ liệu. 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, hiện nay, Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam đã xây dựng được một số các cơ sở dữ liệu quan trọng 

phục vụ quản lý nghiệp vụ chuyên ngành như Cơ sở dữ liệu Hộ gia 

đình tham gia bảo hiểm y tế; Cơ sở dữ liệu đơn vị tham gia và người 

tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Cơ sở 

dữ liệu người hưởng hàng tháng; Cơ sở dữ liệu thuốc, hoạt chất và vật 

tư y tế, dịch vụ kỹ thuật trong danh mục được thanh toán khám chữa 

bệnh bảo hiểm y tế; Cơ sở dữ liệu hồ sơ thanh toán và giám định chi 

phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đây là những cơ sở dữ liệu có tính 

chất nền tảng cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm. 

Theo baochinhphu.vn 

 

2. Đề xuất mới về lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm 



Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 3 Nghị định 

bao gồm: Nghị định số 73/2016/NĐ-CP; Nghị định số 98/2013/NĐ-

CP và Nghị định số 48/2018/NĐ-CP về lĩnh vực kinh doanh bảo 

hiểm, kinh doanh xổ số. 

 

Bộ Tài chính cho biết, Luật số 42/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ đã được Quốc 

hội thông qua ngày 14/6/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/11/2019 để 

sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm về dịch vụ phụ trợ bảo 

hiểm và một số vấn đề của Luật Sở hữu trí tuệ. Về cơ bản, Luật số 

42/2019/QH14 đã bổ sung các nội dung chính sách quy định việc cung 

cấp, sử dụng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm và quản lý, giám sát đối với dịch 

vụ phụ trợ bảo hiểm tại thị trường Việt Nam. 

Tại Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ đã ban hành danh mục và phân công Bộ Tài chính chủ trì soạn 

thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật số 42/2019/QH14 theo trình 

tự thủ tục rút gọn, theo đó soạn thảo Nghị định để sửa đổi, bổ sung 3 

Nghị định bao gồm: Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành 

Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh 

doanh xổ số và Nghị định 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 sửa đổi, bổ 

sung Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số. 



Việc Chính phủ ban hành Nghị định nêu trên là cần thiết để quy định chi 

tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật và các biện pháp cụ thể tổ 

chức thi hành luật, thực hiện đúng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 

19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Bổ sung các quy định chi tiết được giao tại Luật 

Dự thảo Nghị định bổ sung một điều vào Nghị định số 73/2016/NĐ-CP 

để quy định về điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, tiêu chuẩn đối với cá 

nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm trong tổ chức 

tương ứng với mỗi loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, cụ thể: 

Đối với cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tư vấn bảo hiểm dự thảo 

quy định trình độ văn bằng, chứng chỉ tương đương với trình độ của cá 

nhân cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm độc lập đã quy định tại khoản 1 

Điều 93b Luật Kinh doanh bảo hiểm là có văn bằng từ đại học trở lên 

về chuyên ngành bảo hiểm hoặc có văn bằng từ đại học trở lên về 

chuyên ngành khác và chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm. 

Đối với cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động đánh giá rủi ro bảo hiểm, 

dự thảo quy định là có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành 

quản trị rủi ro hoặc có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành 

khác và chứng chỉ về đánh giá rủi ro bảo hiểm. 

Đối với cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tính toán bảo hiểm, dự 

thảo quy định trình độ văn bằng là từ đại học trở lên và điều kiện về 

chứng chỉ, tiêu chuẩn thực hiện theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 31 

Nghị định 73/2016/NĐ-CP, theo hướng điều kiện về chứng chỉ, tiêu 

chuẩn đối với cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tính toán bảo hiểm 

trong tổ chức tương đương chuyên gia tính toán (Appointed Actuary) 

của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức 

khỏe và cao hơn tiêu chuẩn của chuyên gia tính toán dự phòng và khả 

năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh 

nghiệp tái bảo hiểm. 

Phạt 60-70 triệu đồng nếu cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm 

không đúng loại hình được phép 

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

98/2013/NĐ-CP của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 

theo Nghị định số 48/2018/NĐ-CP) để cụ thể hóa các hành vi và chế tài 

áp dụng đối với từng hành vi vi phạm trong lĩnh vực phụ trợ bảo hiểm, 

cụ thể: 



Bổ sung quy định các hành vi vi phạm về cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo 

hiểm, theo đó mức xử phạt được quy định áp dụng đối với cá nhân, 

mức xử phạt đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt tiền cá nhân đối với 

cùng hành vi vi phạm. Các hành vi vi phạm được bổ sung bao gồm: 

Phạt tiền từ 2020-30 triệu đồng đối với các hành vi: Không tuân theo 

quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; vi phạm về 

các trách nhiệm cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm quy định tại khoản 

3 Điều 93a Luật Kinh doanh bảo hiểm; cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo 

hiểm khi chưa ký hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm hoặc 

hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không được lập thành văn 

bản. 

Phạt tiền từ 60-70 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: 

Cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không đúng loại hình dịch vụ phụ 

trợ bảo hiểm được phép cung cấp; thực hiện hoạt động phụ trợ bảo 

hiểm khi không đáp ứng điều kiện hoạt động theo quy định pháp luật; tổ 

chức không có tư cách pháp nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. 

Hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ tư vấn 

bảo hiểm có thời hạn và đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ phụ trợ 

bảo hiểm có thời hạn, được quy định áp dụng đối với từng hành vi vi 

phạm cụ thể. 

Theo baochinhphu.vn 

 

3. Top 12 thế giới về người dùng internet, nhưng 
chỉ 4% người Việt ‘làm giấy tờ’ online 
Tỷ lệ người biết đến dịch vụ công trực tuyến và chủ động “làm 

giấy tờ” qua mạng rất thấp, dù có tới 94% người dùng internet Việt 

Nam truy cập mạng hằng ngày. 

Cư dân mạng dành gần 13 tiếng xem nội dung trên internet 

Báo cáo Digital 2019 đã chỉ ra nhiều đặc điểm về hành vi sử dụng 

internet của người Việt Nam. Theo kết quả khảo sát của We Are Social 

và Hootsuite, tỷ lệ sử dụng internet ở Việt Nam là 66% (khoảng 64 triệu 

người), cao hơn trung bình khu vực Đông Nam Á (63%). Việt Nam vẫn 

là quốc gia có số lượng người dùng internet đứng thứ 12 thế giới và 

đứng thứ 6 ở khu vực châu Á. 

Đáng chú ý, có tới 94% người dùng internet Việt Nam truy cập mạng 

hằng ngày. Mỗi ngày như vậy, họ tiêu tốn trung bình 6g42 để sử dụng 



internet, 2g32 cho mạng xã hội, 2g31 dành để xem truyền hình trực 

tuyến và video theo nhu cầu và 1g11 nữa cho nghe nhạc trực tuyến. 

Tổng thời gian cho những hoạt động trên là 12 tiếng 56 phút. 

 

Thời gian trung bình hàng ngày dành cho việc tiêu thụ và tương tác với 

phương tiện truyền thông của người sử dụng internet ở Việt Nam 

Những nội dung trực tuyến được ưa chuộng là video (99% người dùng 

internet), TV (55%), game (53%), livestreams của người chơi game 

(32%), các giải thể thao điện tử e-sports (29%). Google.com tiếp tục là 

website được truy cập nhiều nhất Việt Nam. Từ khóa tìm kiếm phổ biến 

trên công cụ này là “phim”, “XSMB”, “XSMN”. 

… nhưng rất ít người biết làm thủ tục hành chính qua mạng 

Số người dùng internet ở Việt Nam ngày càng gia tăng cũng là điều 

được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) ghi nhận. Tuy 

nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc có thêm nhiều người Việt 

Nam tương tác với chính quyền thông qua internet và biết “làm giấy tờ” 

trực tuyến. 

Theo báo cáo Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở 

Việt Nam - PAPI 2018, chưa tới 4% người được hỏi cho biết họ có tiếp 

cận cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương. Tỷ lệ tìm hiểu 

thủ tục chứng thực, xác nhận qua cổng thông tin điện tử chỉ tăng từ 

2,10% (năm 2016) lên 2,56% (năm 2017) và đạt 3,97% (năm 2018). 

Đối với tìm hiểu thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tỷ lệ 

sử dụng cổng thông tin điện tử chỉ đạt 1,53%. Đối với thủ tục cấp phép 



xây dựng, chỉ 0,93% người dân trả lời rằng có tìm hiểu trên cổng thông 

tin điện tử của chính quyền. 

 

Tỷ lệ người sử dụng cổng thông tin điện tử khi “làm giấy tờ” vẫn rất 

thấp, dù đã tăng nhẹ so với năm trước đó. Nguồn dữ liệu: PAPI 2018 

Những con số trên được nhóm nghiên cứu PAPI 2018 đánh giá là chưa 

tương xứng với tốc độ gia tăng số lượng người dùng internet. Bởi lẽ, có 

tới 53% số người được hỏi cho biết họ có internet tại nhà (tăng 15% so 

với năm 2017). 38% số người khảo sát nói rằng kênh thông tin thời sự 

chính của họ là qua internet (tăng 10% so với năm 2017). 

Như vậy, số người sử dụng cổng thông tin điện tử và một cửa điện tử 

của chính quyền thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ người dùng internet tại 

Việt Nam, xét về mức tăng cũng có khoảng cách xa. 

Cung cấp dịch vụ “làm giấy tờ” đến từng chiếc điện thoại là một 

giải pháp? 

1,93-4,24 điểm (thang điểm 1-10) là khoảng dao động điểm chỉ số nội 

dung “Quản trị điện tử” của các địa phương - theo Báo cáo PAPI 2018. 

Điều đó cho thấy việc sử dụng cổng thông tin điện tử của chính quyền 

địa phương để tìm hiểu quy trình, thủ tục hành chính còn rất hạn chế. 

Dù rằng, các địa phương đã tập trung xây dựng cổng thông tin điện tử 

đến các cấp ít nhất là từ năm 2011, khi Chương trình tổng thể về cải 

cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 được đưa vào triển 

khai. 



 

Nội dung “sử dụng cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương” 

chỉ mới nhỉnh hơn số điểm tối thiểu. Nguồn dữ liệu: PAPI 2018 

Đà Nẵng đang là địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số Quản trị điện 

tử, với kết quả 4,24/10 điểm. Điểm nội dung thành phần “Sử dụng cổng 

thông tin điện tử của chính quyền địa phương” là 0,77/5 điểm; Điểm nội 

dung “Tiếp cận và sử dụng internet tại địa phương” là 3,47/5 điểm. 

TP.HCM đứng thứ hai với 3,99/10 điểm. Trong đó, nội dung “Sử dụng 

cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương” đạt 0,62/5 điểm, 

nội dung “Tiếp cận và sử dụng internet tại địa phương” đạt 3,37/5 điểm. 

Thống kê đến hết tháng 2.2019 của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính 

TP.HCM cho thấy, 41% số hồ sơ được nộp trực tuyến 

(413.00/1.000.850 hồ sơ). Tuy vậy, khảo sát của Ban Dân chủ - Pháp 

luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM lại tiết lộ nhiều vấn đề 

ở con số này. Tỷ lệ nộp hồ sơ hộ tịch trực tuyến mức độ 3 tại một 

phường đạt 36%, 1/3 trong đó được thực hiện bởi người dân, số hồ sơ 

còn lại do người dân tới tận phường nhờ cán bộ nhập giúp. Đại diện 

Mặt trận Tổ quốc cho rằng, không hẳn người dân thành phố thờ ơ mà 

do việc thao tác trên máy tính quá khó với nhiều người. 

 



Giao diện website http://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn của TP.HCM 

được đại diện MTTQVN TP.HCM đánh giá là chưa dễ sử dụng với 

nhiều người 

Một cách làm khác đang được triển khai là cung cấp các dịch vụ hành 

chính công qua ứng dụng điện thoại. Người dân có thể nhập thông tin 

hồ sơ bằng điện thoại thông minh và cũng dùng chính chiếc điện thoại 

này để chụp hình các tài liệu cần thiết. Ưu điểm của cách này so với 

thực hiện qua website là không yêu cầu người dân phải có máy scan 

(máy quét) để chuyển tài liệu giấy trở thành dạng kỹ thuật số, giao diện 

ứng dụng được giản lược để dễ thao tác. 

Hầu hết các quận, huyện ở TP.HCM đều đã tự xây dựng một ứng dụng 

điện thoại để cung cấp dịch vụ đến nhân dân. Người dân cũng có thể 

gửi ý kiến phản ánh bằng cách chụp ảnh tình hình an ninh trật tự tại nơi 

sinh sống và nhắn tin thông qua ứng dụng. Giải pháp này mang đến 

thuận lợi cho cư dân trong khu vực, nhưng đối với những người cư trú 

không thường xuyên thì chưa thực sự phù hợp. Họ sẽ phải tìm và cài 

đặt nhiều ứng dụng, rồi sau đó cần chọn đúng ứng dụng phù hợp để 

gửi phản ánh đến đúng chính quyền địa phương. 

 

Từ trái sang phải: TP.HCM và tình trạng “mỗi quận, huyện một ứng 

dụng”; giao diện ứng dụng tư vấn thủ tục Quận 12; Tin nhắn thông báo 

kỳ họp thường kỳ tháng 8.2019 được Cổng thông tin Chính phủ gửi qua 

Zalo. Ảnh chụp màn hình. 



Đối với Quận 12, chính quyền chọn ứng dụng IURA làm nền tảng tư 

vấn thủ tục hành chính công với nhân dân. Cũng không tự làm ứng 

dụng như Quận 12, chính quyền Quận 3 lựa chọn Zalo là kênh tương 

tác với nhân dân, nhằm tận dụng được số lượng người dùng lớn và 

thường xuyên của ứng dụng. 

Đà Nẵng, Quảng Ninh, Bình Phước là các địa phương có điểm số 

Quản trị điện tử dẫn đầu, cũng đang triển khai dịch vụ hành chính công 

tương tự qua Zalo. Lấy ví dụ về Cổng thông tin dịch vụ “Tổng đài 1022 

Đà Nẵng”, tài khoản này trên Zalo cung cấp từ dịch vụ tra cứu thông tin 

xe buýt, cơ sở y tế,… đến “làm giấy tờ”, hoàn thiện hồ sơ. 

Cũng cần chú ý rằng, các sở ngành tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước 

đều đã có website một cửa điện tử, phục vụ người dân làm giấy tờ trực 

tuyến. Ứng dụng điện thoại chỉ là một kênh tiếp cận để người dân tiện 

sử dụng. Tính năng nộp hồ sơ thủ tục hành chính trên ứng dụng điện 

thoại sẽ kết nối với website một cửa điện tử. Việc ghi danh, địa chỉ, 

đính kèm hình ảnh giấy tờ,… đều thực hiện trên website Cổng hành 

hính công. Ứng dụng điện thoại là một tùy chọn về cách thức truy cập 

website, không phải là cách thức duy nhất để thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến. 

 

Tìm và hỏi cán bộ “quen” vẫn là kênh thông tin chính sách chủ yếu. 

Nguồn dữ liệu: PAPI 2018 

Theo báo cáo của Ủy ban Tư pháp Quốc hội, ngân sách nhà nước chi 

trên 6.000 tỉ đồng mỗi năm cho phát triển chính phủ điện tử (giai đoạn 

2015-2017). Sự cần thiết của chính phủ điện tử và quản trị điện tử cũng 

được coi là một trong những ưu tiên của quốc gia trước yêu cầu của 

Cách mạng công nghiệp 4.0 và 10 năm sau khi Chính phủ quyết tâm 

đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động của các 

cơ quan Nhà nước theo tinh thần của Nghị định 102/2009. 



Nhưng chắc chắn, số tiền này sẽ không có hiệu quả trọn vẹn nếu tỷ lệ 

người dân tiếp cận website của chính quyền chỉ đạt 4%. 

Theo thanhnien.vn 

 

4. Website các Sở GD&ĐT phải công khai danh 
sách trung tâm ngoại ngữ, tin học được cấp phép 
Bộ GD&ĐT yêu cầu, các Sở GD&ĐT địa phương phải công khai danh 

sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học được cấp phép hoạt động hoặc 

bị xử lý vi phạm trên trang thông tin điện tử của Sở mình, cập nhật kịp 

thời trung tâm mới và xóa tên trung tâm đã chấm dứt hoạt động. 

 

Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương tăng cường hiệu lực quản lý hoạt 

động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học 

Cũng trong hướng dẫn mới về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 

2020 đối với giáo dục thường xuyên, Bộ GD&ĐT nêu rõ một trong 

những nhiệm vụ chung của giáo dục thường xuyên trong năm học tới là 

chấn chỉnh các trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động không đúng quy 

định. 

Cụ thể, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT tăng cường hiệu lực quản 

lý hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học (công lập, tư thục, có 



vốn đầu tư nước ngoài); không tổ chức các cơ sở trực thuộc trung tâm 

dưới dạng chi nhánh, phân hiệu; đảm bảo tất cả các trung tâm hoạt 

động theo đúng quy chế và các quy định của pháp luật. 

Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các sở, ban, 

ngành và các cấp chính quyền tại địa phương phối hợp quản lý hoạt 

động và cùng tham gia thanh tra, giám sát hoạt động của các trung tâm 

ngoại ngữ, tin học; kết hợp tăng cường công tác phổ biến tuyên truyền 

pháp luật và sự tham gia giám sát của người dân và xã hội đối với các 

trung tâm ngoại ngữ, tin học nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh 

những sai phạm trong việc tổ chức hoạt động, liên kết đào tạo, kiểm tra 

cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. 

Bên cạnh đó, thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của ngành, rà 

soát đơn giản hóa các nội dung, quy trình, quy chế giải quyết công việc 

để tạo điều kiện cho các trung tâm ngoại ngữ, tin học tiến hành đăng ký 

thành lập và hoạt động giáo dục, đào tạo. Có cơ chế, chính sách thúc 

đẩy nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, tin học; tăng cường mở 

các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho học sinh, 

sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

Ngoài ra, theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các cơ sở giáo dục thường 

xuyên tại địa phương cũng cần tăng cường giao lưu, hợp tác với các tổ 

chức quốc tế, cơ sở giáo dục đại học để tổ chức hội thảo, hội nghị, chia 

sẻ kinh nghiệm, nguồn học liệu, đặc biệt là các nguồn học liệu điện tử 

miễn phí; từng bước phổ cập ngoại ngữ, tin học cho mọi người dân 

trên địa bàn. 

Ngay trước đó, như ICT News đã đưa tin, vào ngày 30/8/2019, căn cứ 

từ kết quả kiểm tra công tác tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ ngoại 

ngữ, tin học tại các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục và đào 

tạo do Cục Quản lý chất lượng phối hợp với các đơn vị khác thuộc Bộ 

GD&ĐT thực hiện, Cục này đã công bố danh sách 49 đơn vị phải dừng 

tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng 

dụng CNTT; trong đó có 7 đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, 

cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT. 

Theo infonet.vn 

 

5. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính của quận 
Nam Từ Liêm đạt xấp xỉ 100% 



Chiều 4-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo 

Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành 

chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, 

chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức giai đoạn 2016-2020” dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ 

đạo làm việc tại quận Nam Từ Liêm. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các 

sở, ban, ngành của thành phố. 

 

Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU làm 

việc tại quận Nam Từ Liêm. 

Thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy, Quận ủy Nam Từ 

Liêm đã xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU về 

đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, chất 

lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức quận. Cùng 

với đó, Quận ủy cũng tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát 

trong lĩnh vực này, tập trung vào những nội dung được nhiều tổ chức, 

cá nhân quan tâm.  

Đặc biệt, để tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính, UBND 

quận đã triển khai mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện và trách 

nhiệm”; xây dựng hình ảnh “người cán bộ, công chức chuyên nghiệp, 

kỷ cương, thân thiện, trách nhiệm”. Trong đó, quận tập trung nâng cao 

chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng gần 

gũi, tôn trọng, giải quyết công việc với tôn chỉ lấy sự hài lòng của nhân 

dân là ưu tiên hàng đầu. 



Nhờ có sự triển khai đồng bộ, toàn diện, công tác cải cách hành chính 

trên địa bàn quận Nam Từ Liêm có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính của quận đạt tỷ lệ 99,19%; tỷ lệ tiếp nhận, 

giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến theo phần 

mềm dùng chung của thành phố đạt 98,67%. Nam Từ Liêm đã đứng 

đầu trong 30 quận, huyện, thị xã về Chỉ số cải cách hành chính năm 

2018... 

Theo hanoimoi.com.vn 

 

6. Triển khai Phần mềm tư vấn thủ tục hành chính 
công trực tuyến 
Sáng nay 4.9, UBND quận 12 (TP.HCM) và Công ty TNHH Giải pháp 

kết nối Luật IURA ra mắt Phần mềm kết nối tư vấn trực tuyến thủ 

tục hành chính công mức độ 3, 4 thông qua ứng dụng JURA. 

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Đề án xây dựng TP.HCM thành đô thị 

thông minh giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025, trong đó 

quận 12 được chọn là nơi thí điểm việc xây dựng đô thị thông minh. 

Qua đó, bước đầu góp phần thực híện cải cách thủ tục hành chính 

công trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và hiện thực 

mục tiêu đưa ứng dụng khoa học công nghệtrong hoạt động dịch vụ 

công của quận 12. 

Bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo, cán bộ và chuyên 

viên tại các phòng ban của UBND quận 12 tham gia tư vấn, trao đổi và 

tương tác nhằm giúp giải đáp những khó khăn và khúc mắc của người 

dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính; phần mềm còn 

giúp nâng cao hiệu quả làm việc và trình độ quản lý, góp phần tạo ra 

các thay đổi đột phá trong giải quyết các thủ tục hành chính công. 

Ứng dụng IURA hướng tới việc đơn gíản hóa thủ tục hành chính công, 

bảo mật và hoàn toàn miễn phí, qua đó tạo tiền đề cho việc triển khai 

các dự án vì cộng đồng trên địa bàn. Hiện tại, ứng dụng IURA đã có 

măt trên App Store và Play Store. 

So với các giải pháp hiện tại, giải pháp tư vấn thủ tục hành chính công 

qua phần mềm IURA có khá nhiều điểm vượt trội. Chẳng hạn như qua 

phần mềm này, người dân được kết nối chuyên sâu với từng tư vấn 

viên cụ thể với chuyên môn phù hợp, việc kết nối gần như tức thời. 

Không chỉ kết nối tới công chức, đây còn là kênh lắng nghe ý kiến, góp 

ý, khiếu nại và phản ánh của người dân đến các cán bộ lãnh đạo phụ 



trách. Người dân được tiếp cận với các hướng dẫn chi tiết về thủ tục 

hành chính công, được đưa ra đánh giá, nhận xét với cán bộ công 

chức tư vấn cho mình. 

Giải pháp này còn có chức năng thay thế cho mô hình tổng đài, đường 

dây nóng vốn thiếu tính trực quan. Còn đối với tư vấn viên, họ có thể 

tham gia tư vấn bất cứ lúc nào thông qua smartphone kết nối trực 

tuyến. 

Hiện IURA hỗ trợ nhiều tính năng giúp người dân dễ dàng kết nối với tư 

vấn viên, bao gồm: Gọi nhanh cho một tư vấn viên chuyên sâu về lĩnh 

vực tư vấn; tìm kiếm tư vấn viên theo nhu cầu thông qua bộ lọc tìm 

kiếm; chọn tư vấn viên yêu thích; truy lịch sử tư vấn để tái kết nối; đánh 

giá tư vấn viên sau khi tư vấn; kết nối cổng đăng ký thủ tục hành chính 

công trực tuyến mức độ 3, 4… và dự kiến sẽ có thêm một số tính năng 

được phát triển trong thời gian tới như đặt lịch hẹn tiếp dân với tư vấn 

viên hoặc đăng ký các gói dịch vụ hành chính công trực tuyến. 
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7.  Trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Thạch Phước 
Bình (Trà Vinh) 
Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Thạch 

Phước Bình, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh về việc cấp 

phép nhận chìm vật liệu nạo vét. 

Vừa qua, Đại biểu Quốc hội Thạch 

Phước Bình, Đoàn Đại biểu Quốc hội 

tỉnh Trà Vinh tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội 

khóa XIV có câu hỏi chất vấn gửi Thủ 

tướng Chính phủ. 

Nội dung chất vấn: Thực hiện chủ 

trương tăng nguồn cung cấp điện cho 

sản xuất và đời sống người dân, cả 

nước đã triển khai xây dựng nhiều nhà máy nhiệt điện, trong đó có 

Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải, Trà Vinh (Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3 

đang vận hành thương mại, Duyên Hải 2 và Duyên Hải 3 mở rộng đang 

xây dựng). Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải hiện đang sử dụng Cảng 

chuyên dụng trong luồng tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu để neo vào 

cung cấp than cho các nhà máy. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng bồi lắng 

tại cảng than khá nhanh dẫn đến tàu chuyên chở than 30.000 tấn 

 



không thể tiếp cận nhà máy từ đó làm ảnh hưởng đến việc cung cấp 

nguồn than cho nhà máy hoạt động (nhu cầu than cho nhà máy hoạt 

động là 30.000 tấn/ngày nhưng do sử dụng tàu nhỏ nên huy động hết 

công suất bốc dỡ than suốt ngày đêm chỉ được 26.000 tấn/ngày, thiếu 

6.000 tấn/ngày để nhà máy hoạt động) và nếu tình trạng này không 

được khắc phục sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các 

nhà máy. 

Chính vì vậy, để đảm bảo việc cung cấp than cho vận hành ổn định các 

Nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lục Duyên Hải, phục vụ phát 

triển kinh tế, xã hội khu vực miền Nam nói riêng và cả nước nói chung. 

Đề nghị Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm xem xét việc cấp 

giấy phép nhận chìm vật liệu nạo vét tại cảng than thuộc Trung tâm 

nhiệt điện Duyên Hải, Trà Vinh. Trước mắt, ủy quyền cho UBND tỉnh 

Trà Vinh được cấp phép nhận chìm vật liệu nạo vét thuộc Trung tâm 

Điện lực Duyên Hải trong thời gian chờ Quy hoạch không gian biển 

quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch có hiệu lực. 

Trước vấn đề trên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài nguyên và 

Môi trường rà soát, kiểm tra trường hợp Đại biểu Thạch Phước Bình 

phản ánh. 

Căn cứ kết quả rà soát, Thủ tướng Chính phủ cho biết: Trung tâm Điện 

lực Duyên Hải (Trung tâm) được xây dựng tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà 

Vinh bao gồm Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, 2, 3 và Nhà máy nhiệt 

điện Duyên Hải 3 mở rộng. Trung tâm có ý nghĩa quan trọng trong việc 

đảm bảo nhu cầu cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh, 

khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Nam nói riêng và cả 

nước nói chung. Cảng biển Trung tâm nằm trong quy hoạch tổng thể 

Trung tâm là một công trình hạ tầng quang trọng của Trung tâm. Để 

đảm bảo việc tiếp nhận tàu than có trọng tải 30.000 ĐWT, tuyến luồng 

hàng hải (bao gồm luồng chung, luồng riêng, vũng quay tàu) cần thực 

hiện nạo vét, duy tu để đảm bảo cao độ -9,5m. Theo kết quả khảo sát, 

dự báo tổng khối lượng cần nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải này 

thực hiện trong giai đoạn 2019 – 2020 là gần 15 triệu m3. 

Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo, Tổng công ty Phát điện 1 đã lập hồ sơ đề 

nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép 

nhận chìm ở biển và giao khu vực biển sử dụng để nhận chìm cho Dự 

án nạo vét duy tu luồng chung, luồng riêng, vùng nước trước bến, vũng 

quay tàu Cảng biển Trung tâm điện lực Duyên hải tại xã Dân Thành, thị 

xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2019 – 2020 (Dự án). Toàn bộ 



khối lượng chất nạo vét này dự kiến sẽ được nhận chìm tại khu vực 

biển đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chấp thuận thuộc vùng 

biển Trà Vinh, cách khu vực Cảng biển Trung tâm từ 23 – 28 km. 

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thẩm quyền phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép nhận chìm và giao khu 

vực biển sử dụng để nhận chìm cho Dự án là Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

Theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 

5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thì trường hợp chưa có 

quy hoạch sử dụng biển, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền 

vững tài nguyên vùng bờ thì khu vực biển đề nghị được nhận chìm 

được xem xét trên cơ sở báo cáo đánh giá tác động môi trường được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường. Đồng thời, để tháo gỡ một số vướng mắc 

trong quá trình áp dụng pháp luật về nhận chìm, giao khu vực biển để 

nhận chìm, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018, 

Chính phủ đã xem xét, thống nhất với đề nghị của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc giao khu vực biển để nhận chìm vật, chất nạo vét 

trong trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng biển (Nghị quyết số 

13/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2018). 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận Hồ sơ liên thông thủ tục 

hành chính thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhận chìm ở biển và hồ sơ đề 

nghị giao khu vực biển để nhận chìm của Dự án do Tổng Công ty Phát 

điện 1 nộp ngày 25 tháng 01 năm 2019. Sau khi nhận được Hồ sơ, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương tiến hành các thủ tục cần 

thiết theo quy định để xem xét, quyết định việc phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường; cấp giấy phép nhận chìm ở biển và giao khu 

vực biển để nhận chìm của Dự án khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện 

theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các yêu cầu về bảo vệ môi 

trường, các hệ sinh thái biển, nguồn lợi thủy sản trong thời gian sớm 

nhất. 

Thực hiện chủ trương cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục 

hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tiến hành 

hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, nhận 

chìm, giao khu vực biển và quản lý hoạt động nạo vét. Vừa qua, Chính 

phủ đã ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 



2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, Nghị định số 

159/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2018 về quản lý hoạt động nạo 

vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa. 

Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng 

Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 

2014 của Chính phủ quy định việc giao khu vực biển nhất định cho tổ 

chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển, trong đó nghiên cứu 

quy định theo hướng tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép nhận 

chìm ở biển không phải thực hiện thủ tục giao khu vực biển để nhận 

chìm để trình Chính phủ xem xét, ban hành trong năm 2019. 
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8. Đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm thời gian đi 
lại cho người dân 

Ngày 3-9, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công 

an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Bưu cục Bưu điện tỉnh hoàn tất các 

hạng mục, lắp đặt các thiết bị, đường truyền, nút mạng, máy tính, ti vi 

thông báo về bộ phận thủ tục hành chính, máy bấm số… đảm bảo các 

điều kiện tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính đưa vào hoạt động. 

Đây là nội dung thực hiện đề án về hiện đại hóa bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được triển khai thực hiện từ 

ngày 5-8-2019.  



 

Lãnh đạo Công an tỉnh và các đơn vị chức năng kiểm tra các hạng mục 

giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. 

Trong quá trình thực hiện, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật 

tự xã hội đã phối hợp với nhân viên Bưu điện tỉnh giới thiệu, tư vấn sử 

dụng dịch vụ bưu chính công ích tới người dân đến giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc lĩnh vực cấp chứng minh nhân dân.  

 

Cán bộ tiếp nhận thủ tục làm CMND cho người dân. 



Nhân viên Bưu điện tiếp nhận thủ tục chuyển phát CMND qua bưu điện. 

 

 

Cán bộ, chiến sỹ hướng dẫn nhân dân các thủ tục để làm CMND. 



Khi người dân đến làm chứng minh nhân dân có sự phối hợp của nhân 

viên bưu điện hướng dẫn, tiếp nhận chuyển phát, trả kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công ích đến tận nhà. 

Việc triển khai thực hiện dịch vụ bưu chính công ích chuyển phát 

CMND qua bưu điện tới tận tay công dân đã tạo điều kiện cho nhân 

dân tiếp cận với các chính sách ưu tiên, ưu đãi của dịch vụ công ích, 

góp phần đẩy nhanh tiến độ cải cách hành chính, giảm thời gian đi lại 

và chi phí  cho người dân. 
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9. Chi cục Hải quan Quản lý hàng xuất nhập khẩu 
ngoài khu công nghiệp: Điểm sáng thân thiện nơi 
công sở 
Chi cục Hải quan Quản lý hàng xuất nhập khẩu ngoài khu công nghiệp 

là chi cục đầu tiên được Cục Hải quan Bình Dương chọn thực hiện thí 

điểm mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện”. Sau 3 năm triển khai 

thực hiện, chi cục luôn là điểm đến tin cậy đối với cộng đồng doanh 

nghiệp (DN). 

Cụ thể, nếu năm 2015 chi cục đã làm thủ tục hải quan cho khoảng 600 

DN thì đến nay, chi cục đã thu hút và mời gọi thêm hơn 400 DN. Nâng 

tổng số DN làm thủ tục tại chi cục lên trên 1.000 DN - là một trong 

những chi cục có số lượng DN đến làm thủ tục nhiều nhất của Cục Hải 

quan Bình Dương. 

Với phương châm luôn tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và phục vụ DN, thời 

gian qua chi cục luôn coi DN là bạn đồng hành, là đối tác tin cậy. Bên 

cạnh đó, chi cục thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo đúng cam 

kết trong tuyên ngôn phục vụ khách hàng của ngành đề ra, qua đó rút 

ngắn thời gian thông quan hàng hóa, giảm bớt giấy tờ thủ tục theo quy 

định... 

Cùng với đó, chi cục luôn chú trọng và thực hiện tốt các nội dung cải 

cách thủ tục hành chính theo đúng cam kết trong tuyên ngôn phục vụ 

khách hàng, bảo đảm thời gian thông quan giải phóng hàng hóa. Chi 

cục cũng niêm yết công khai các bộ thủ tục hành chính, thường xuyên 

rà soát và cập nhật các văn bản pháp luật hải quan tại trụ sở làm việc 

để giúp khách hàng nắm bắt kịp thời những quy định liên quan; sắp 

xếp, bố trí bảng hướng dẫn thực hiện quy trình, thủ tục hành chính phù 

hợp… 
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10. Quảng Ninh giải quyết 99,9% thủ tục hành chính 
đúng và trước hạn 

Tất cả thủ tục hành chính đều được xây dựng quy trình giải quyết rõ 
người, rõ việc, rõ thời gian, cập nhật công bố, niêm yết công khai và 
minh bạch. 

Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước thí điểm thành lập 

mô hình Trung tâm Hành chính công. Sau 3 năm, hoạt động của trung 

tâm được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao, góp phần đưa 

Quảng Ninh tăng trưởng vượt bậc, đứng đầu trong bảng xếp hạng Chỉ 

số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số cải cách hành chính 

(PAR INDEX).  

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Quảng Ninh. 

Năm 2015, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh thành 

lập trực thuộc UBND tỉnh, kết nối với 14 Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp huyện và 186 bộ phận một cửa cấp xã, thực hiện tiếp nhận, 

giải quyết thủ tục hành chính, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Tuân 

thủ nguyên tắc 5 tại chỗ: tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, trả 

kết quả ngay tại Trung tâm, Quảng Ninh đã tăng cường phân công, 

phân cấp, ủy quyền cho cán bộ thẩm định, phê duyệt hồ sơ, ứng dụng 

mạnh mẽ công nghệ thông tin vào đơn giản hóa thủ tục hành chính. Kết 



quả, thời gian giải quyết các thủ tục chỉ còn 1/2-1/3 so với thời gian quy 

định của pháp luật. 

Anh Trương Văn Kim (huyện Vân Đồn) cho biết: "Tôi đã đến đây làm 

trên dưới chục lần, lần nào anh chị em nhân viên cũng rất gần gũi, 

nhiệt tình, thời gian giải quyết rất đúng hẹn". 

Còn theo chị Bùi Thị Thúy (thị xã Quảng Yên), việc đến làm thủ tục tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh đã trở thành thói 

quen của nhiều người. Người dân, doanh nghiệp có thể theo dõi, tra 

cứu quá trình giải quyết, nhận tin nhắn điện thoại thông báo khi có kết 

quả: "Tôi thấy rất hài lòng, cả Trung tâm thị xã Quảng Yên cũng như 

tỉnh Quảng Ninh đều rất nhiệt tình, chu đáo, nhanh chóng, không phải 

chờ đợi, không phức tạp nhiều như những năm trước. Đúng hẹn thì kết 

quả trả về tận nhà". 

Qua khảo sát, tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức đạt đến 98,9%. Từ 

năm 2016 - 2018, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng 

Ninh đã tiếp nhận hơn 200 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 

99,9% hồ sơ được giải quyết, trả kết quả đúng và trước hạn. Cấp 

huyện tiếp nhận hơn 1,4 triệu hồ sơ, giải quyết đúng và trước hạn gần 

99%. Với tổng số gần 1.900 thủ tục hành chính, Trung tâm cấp tỉnh 

thực hiện giải quyết 91% thủ tục thuộc thẩm quyền, còn lại là thủ tục 

đặc thù, cấp huyện giải quyết 100%. 

Tất cả thủ tục hành chính đều được xây dựng quy trình giải quyết rõ 

người, rõ việc, rõ thời gian, cập nhật công bố, niêm yết công khai và 

minh bạch. Đặc biệt, Quảng Ninh đã triển khai đến 80% dịch vụ công 

trực tuyến cấp 3, 4, gắn với việc trả kết quả bằng chữ ký số, qua đường 

bưu điện, giảm thời gian đi lại của người dân; triển khai thanh toán phí, 

lệ phí trực tuyến qua thẻ, mã QR. 



Mô hình Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh là mô hình đầu 

tiên, được nhiều tỉnh thành học tập. 

 

 

Người dân, doanh nghiệp đến làm thủ tục đã có thể thanh toán phí 

bằng nhiều cách, nhận kết quả qua bưu điện. 



Tại Hội nghị đánh giá sơ kết 3 năm thí điểm mô hình Trung tâm Phục 

vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh chiều 3/9, ông Nguyễn Trọng 

Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Ban chỉ đạo Cải cách hành chính 

của Chính phủ đánh giá, mô hình Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tiên phong đã giúp Quảng Ninh "truyền lửa", đạt hiệu quả cao trong cải 

cách hành chính, góp phần tạo nên vị trí dẫn đầu cả nước trong chỉ số 

PCI và PAR INDEX. 

"Việc vận hành, điều hành của Trung tâm rất khoa học, áp dụng công 

nghệ thông tin và đã chọn những người quản lý, lãnh đạo cải cách 

hành chính có trình độ, tâm huyết, được tổ chức, người dân đánh giá 

cao. Quảng Ninh cần tiếp tục khắc phục những tồn tại để hoạt động tốt 

hơn. Chúng tôi cũng xin ghi nhận, như việc phối hợp, những ý kiến 

Trung tâm gửi lên bộ ngành còn chậm, chúng tôi sẽ tham mưu, cùng 

phụ trợ thời gian tới", ông Thừa nhấn mạnh. 

Tỉnh Quảng Ninh cũng đề xuất với Chính phủ cho phép tiếp tục duy trì 

mô hình Trung tâm Phục vụ Hành chính công trực thuộc UBND cấp 

tỉnh, cấp huyện, quy định cụ thể mô hình tổ chức; đề nghị các Bộ ngành 

Trung ương thường xuyên cập nhật, công bố sớm, hướng dẫn các thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền, thống nhất xây dựng các phần mềm 

kết nối, chia sẻ dữ liệu... 

Nhân dịp này, Quảng Ninh cũng đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ 

hành chính công của tỉnh, được đầu tư xây dựng mới với tổng mức đầu 

tư gần 150 tỷ đồng. Trung tâm có trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, ứng 

dụng tối đa công nghệ thông tin để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành 

chính, tăng tính thuận tiện và phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh 

nghiệp./. 

Theo baogiaothong.vn 

 

 

 


