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1. Cải cách TTHC trong lĩnh vực xây dựng hiệu quả,
thực chất hơn
Ngày 1/10, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn “ Triển khai
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ
tục hành chính (TTHC), nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính”.
Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn đã được đại diện lãnh đạo Cục
Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) giới thiệu những
nội dung cơ bản: Hướng dẫn nghiệp vụ triển khai cơ chế một cửa, một
cửa liên thông trong giải quyết TTHC; nghiệp vụ kiểm soát TTHC và
hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công
của Bộ Xây dựng.
Các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận, tìm biện pháp tháo gỡ những
vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, những giải pháp thiết
thực để khắc phục khó khăn và vận hành cơ chế một cửa cải cách
TTHC ngày càng hiệu quả, thực chất hơn.

Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Sau một năm thành lập và đi vào hoạt động Bộ phận một cửa tại Bộ
Xây dựng đã bước đầu phát huy vai trò, hiệu quả thực hiện cơ chế một
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.
Bộ phận một cửa đã tiếp nhận trên 20.000 lượt hồ sơ TTHC, giải quyết
và trả kết quả hơn 19.000 hồ sơ, giảm thiểu tỷ lệ quá hạn hoặc phải bổ
sung hồ sơ. Cùng với đó đã triển khai phần mềm một cửa điện tử, dịch
vụ bưu chính công ích, Cổng dịch vụ công để tạo điều kiện nhanh
chóng, thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC.
Đồng thời với việc vận hành cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong
giải quyết TTHC, Bộ Xây dựng cũng đã đẩy mạnh việc rà soát, cắt
giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện đầu tư kinh doanh thông qua việc
trình Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2018/NĐ-CP góp phần tháo
gỡ những “rào cản” về TTHC, điều kiện đầu tư kinh doanh, tạo động
lực phát triển cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh
vực xây dựng.
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2. Bảo lãnh thông quan hữu ích gì cho doanh
nghiệp và Hải quan?
Cơ chế bảo lãnh thông quan bên cạnh việc tạo thuận lợi cho hoạt
động thương mại, giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập
khẩu, sẽ là công cụ hữu ích đảm bảo công tác giám sát, quản lý
của cơ quan Hải quan.
Sớm hoàn thiện cơ sở pháp lý
Để đảm bảo cơ sở pháp lý và tiến độ triển khai, sớm đưa việc áp dụng
cơ chế bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong quy
trình thủ tục hải quan, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đang xây dựng
Đề án triển khai cơ chế bảo lãnh thông quan, đồng thời với việc xây
dựng Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cơ chế bảo lãnh thông quan
đối với hàng hóa xuất nhập khẩu để trình Quốc hội xem xét thông qua.
Dự kiến trong giai đoạn đầu triển khai thí điểm, cơ chế bảo lãnh thông
quan sẽ lựa chọn áp dụng đối với một số loại hình trên cơ sở kế thừa
các hình thức bảo lãnh đã được áp dụng, đồng thời thí điểm đối với
một số loại hình mới và mở rộng đối tượng tham gia vào hoạt động bảo
lãnh, gồm:

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp
thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng.
Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất trong thời hạn tạm nhập, tái
xuất (bao gồm cả thời gian gia hạn), trừ hàng hóa thuộc Danh mục
hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu nhưng được phép kinh doanh
tạm nhập, tái xuất.
Hàng hóa quá cảnh lãnh thổ Việt Nam, trừ hàng hóa thuộc Danh mục
cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.
Hàng hóa nhập khẩu thuộc trường hợp được chậm nộp chứng từ
chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định; hàng hóa nhập khẩu chờ
kết quả xác minh từ cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp chứng từ
chứng nhận xuất xứ hàng hóa nước xuất khẩu.
Hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa có khả năng gây mất
an toàn theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và
thuộc trường hợp nộp kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng trước
khi thông quan.
Theo dự thảo, giai đoạn thí điểm dự kiến bắt đầu từ năm 2021. Căn cứ
vào kết quả thí điểm thực tế, sau thời gian dự kiến khoảng 2 năm Bộ
Tài chính (Tổng cục Hải quan) sẽ báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả
thực hiện thí điểm và đề xuất triển khai mở rộng thí điểm đối với các
loại hình tạm nhập tái xuất khác như tham dự hội chợ triển lãm, sửa
chữa bảo dưỡng, bảo hành; thi công công trình…; bảo lãnh cho đưa về
bảo quản để chờ cấp giấy phép nhập khẩu của các bộ, ngành đối với
một số mặt hàng, lĩnh vực; bảo lãnh trong các trường hợp có tranh
chấp trong việc áp dụng chính sách quản lý, chính sách thuế giữa cơ
quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp (chờ tham vấn giá, chờ xác
định mã số, thuế suất; chờ kết quả giám định chất lượng, chủng loại…).
Sau hai giai đoạn thí điểm, Bộ Tài chính sẽ tổ chức đánh giá tình hình,
trình các cấp để hoàn thiện cơ sở pháp lý và Hệ thống công nghệ thông
tin để triển khai chính thức Hệ thống bảo lãnh thông quan đối với hàng
hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các loại hình khác, như: gia công, chế
xuất, sản xuất xuất khẩu và các trường hợp hàng hóa là nguyên liệu
nhập khẩu để trực tiếp phục vụ sản xuất thuộc diện miễn áp dụng các
chính sách quản lý tại khâu nhập khẩu, nhưng phải quản lý sau khi sản
xuất thành sản phẩm và trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường,
cũng như các loại hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khác.
Việc triển khai theo các giai đoạn sẽ làm thay đổi dần phương thức
quản lý, giúp các doanh nghiệp có thời gian thích nghi với mô hình

quản lý mới, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng có quá trình nghiên cứu,
hoàn thiện về tổ chức, nhân sự, định hướng xử lý công việc; cơ quan
quản lý nhà nước cũng có điều kiện hoàn thiện cơ sở pháp lý, hệ thống
văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống công nghệ thông tin, đảm bảo
không làm ảnh hưởng lớn đến công tác cải cách thủ tục hành chính
trong hoạt động thương mại.
Lợi ích nhiều bên
Bảo lãnh thông quan giúp cơ quan Hải quan nâng cao năng lực quản
lý, đảm bảo nguồn thu nộp ngân sách, ngăn chặn tình trạng gian lận
thương mại, vi phạm pháp luật hải quan.
Đối với cơ quan quản lý chuyên ngành, bảo lãnh thông quan không làm
giảm hay mất đi các yêu cầu thực hiện quy định về quản lý và kiểm tra
chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, thay vào đó, đây là
công cụ hỗ trợ cơ quan quản lý chuyên ngành trong kiểm soát việc tuân
thủ các quy định về pháp luật kiểm tra chuyên ngành của doanh nghiệp
thông qua tổ chức bảo hiểm, họ sẽ đảm bảo hàng hóa xuất nhập khẩu
phải đáp ứng các quy định về quản lý và kiểm tra chuyên ngành trước
khi đưa vào sản xuất hoặc đưa ra lưu thông trên thị trường, thậm chí là
khi đến tay người tiêu dùng. Việc sử dụng bảo lãnh thông quan cũng
giúp các cơ quan quản lý chuyên ngành tiết kiệm được nguồn lực, giảm
chi phí hành chính, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của các bộ,
ngành.
Đối với doanh nghiệp, bảo lãnh thông quan sẽ rút ngắn thời gian thông
quan, giải phóng hàng, giảm chi phí, sớm đưa hàng hóa vào sản xuất,
có thêm sự lựa chọn đơn vị bảo lãnh nộp thuế ngoài các ngân hàng
thương mại điện tử như hiện nay, đồng thời cũng góp phần nâng cao
tính tự giác tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.
Đối với các tổ chức kinh doanh bảo hiểm, bảo lãnh thông quan sẽ bổ
sung một phương thức kinh doanh mới, góp phần nâng cao hiệu quả
kinh doanh, phát triển thị trường bảo hiểm tại Việt Nam.
Theo đánh giá của các chuyên gia Dự án GATF tại Hoa Kỳ, bảo lãnh
thông quan sẽ giảm chi phí hành chính từ 0,1-0,5%, giảm chi phí thông
quan từ 0,5-0,8% trị giá lô hàng, tăng cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng
xuất khẩu khoảng 1%.
Cam kết bảo lãnh là một hợp đồng ba bên trong đó một bên (bên được
bảo lãnh) là doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa hoặc người được
ủy quyền xuất nhập khẩu hàng hóa cam kết với cơ quan Hải quan (bên
nhận bảo lãnh - bên thứ hai) về thực hiện các nghĩa vụ bắt buộc về thủ

tục hải quan theo quy định pháp luật (như nộp các khoản thuế, phí, thu
khác, chậm nộp chứng từ về quản lý và kiểm tra chuyên ngành...) để
được thông quan, giải phóng hoặc đưa hàng về bảo quản. Bên thứ ba
(bên bảo lãnh là các doanh nghiệp tổ chức tín dụng/công ty bảo hiểm)
đứng ra cam kết thực hiện các nghĩa vụ của chủ hàng hóa xuất nhập
khẩu với cơ quan Hải quan hoặc các cơ quan quản lý chuyên ngành
nếu chủ hàng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thủ tục hải quan, về
thuế hoặc chính sách quản lý chuyên ngành.
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3. Đào tạo, cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 65/2019/TT-BTC quy định về
nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo
hiểm.

Ảnh minh họa
Thông tư nêu rõ các loại chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm gồm: a) Chứng
chỉ tư vấn bảo hiểm; b) Chứng chỉ đánh giá rủi ro bảo hiểm; c) Chứng
chỉ giám định tổn thất bảo hiểm; d) Chứng chỉ hỗ trợ giải quyết bồi
thường bảo hiểm.
Có 2 hình thức đào tạo chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm là: Đào tạo tại
các cơ sở đào tạo; tự học.
Nội dung đào tạo chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm bao gồm: Phần kiến
thức chung (các quy định của pháp luật Việt Nam về kinh doanh bảo
hiểm, nguyên lý cơ bản về bảo hiểm).

Phần kiến thức chuyên môn: Đối với chứng chỉ tư vấn bảo hiểm gồm
kiến thức về đối tượng được bảo hiểm; kiến thức về điều kiện, điều
khoản bảo hiểm; quy trình tư vấn về chương trình bảo hiểm, sản phẩm
bảo hiểm, quản trị rủi ro bảo hiểm và đề phòng hạn chế tổn thất.
Đối với chứng chỉ đánh giá rủi ro bảo hiểm: Kiến thức về đối tượng
được bảo hiểm; kiến thức về quản lý rủi ro; quy trình đánh giá rủi ro.
Đối với chứng chỉ giám định tổn thất bảo hiểm: Kiến thức về đối tượng
được bảo hiểm; kiến thức về điều kiện, điều khoản bảo hiểm; quy trình
giám định tổn thất bảo hiểm.
Đối với chứng chỉ hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm: Kiến thức về
đối tượng được bảo hiểm; kiến thức về điều kiện, điều khoản bảo hiểm;
quy trình giải quyết bồi thường bảo hiểm.
Về tổ chức thi, Thông tư quy định: Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo
bảo hiểm (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị tổ chức thi chứng chỉ về phụ
trợ bảo hiểm. Hình thức thi là thi tập trung.
Việc tổ chức thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm được thực hiện hằng
tháng. Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, Trung tâm thông báo cụ thể
thời gian, địa điểm tổ chức thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm của năm
kế tiếp trên trang thông tin điện tử của Trung tâm.
Căn cứ vào kết quả thi, Trung tâm có trách nhiệm phê duyệt kết quả thi
chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm. Thí sinh dự thi đạt từ 70% tổng số điểm
của bài thi trở lên được coi là thi đỗ kỳ thi chứng chỉ về phụ trợ bảo
hiểm. Trung tâm ra Quyết định phê duyệt kết quả thi. Trong thời hạn 05
ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thi, kết quả thi sẽ được thông báo
trên trang thông tin điện tử của Trung tâm và trang thông tin điện tử của
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.
Việc cấp chứng chỉ được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày
Quyết định phê duyệt kết quả thi có hiệu lực.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 01/11/2019.
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4. Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu
quả hợp tác đầu tư nước ngoài
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị quyết về Chương trình hành
động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày
20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính

sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến
năm 2030.

Ảnh minh họa
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Bộ Chính trị đã thông qua Nghị quyết
số 50-NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2019 (gọi tắt là Nghị quyết 50NQ/TW khoá XII) về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng
cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 với
mục tiêu tổng quát là “Hoàn thiện thể chế, chính sách hợp tác đầu tư
nước ngoài có tính cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế; đáp ứng yêu cầu
đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, bảo vệ môi trường,
giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu
quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Khắc phục căn bản những hạn
chế, bất cập đang tồn tại trong xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực
hiện thể chế, chính sách về hợp tác đầu tư nước ngoài. Tạo lập môi
trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh thuộc nhóm ASEAN 4 trước
năm 2021, thuộc nhóm ASEAN 3 trước năm 2030”.
8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
Nhằm đạt được mục tiêu Nghị quyết số 50-NQ/TW khóa XII đề ra, dự
thảo nêu rõ, trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên,
các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần cụ thể hóa và tổ chức
triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Đổi mới, nâng cao nhận thức, tư duy và thống nhất trong hành động
về đầu tư nước ngoài.
2. Tăng cường ổn định chính trị xã hội và kinh tế vĩ mô; cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và
sức cạnh tranh của nền kinh tế: Tập trung giữ vững ổn định xã hội, cải
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô;
tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược,
cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo điều
kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
3. Hoàn thiện thể chế, chính sách chung về đầu tư nước ngoài: Bộ Tư
pháp cần rà soát, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện đồng bộ hệ
thống pháp luật đầu tư, doanh nghiệp, thuế, hải quan, đất đai, nhà ở,
bất động sản, xây dựng, bảo vệ môi trường, công nghệ, chuyển giao
công nghệ, công nghiệp hỗ trợ,... để khắc phục những hạn chế, bất cập
hiện nay.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ: Sửa đổi, bổ sung các quy định về
thủ tục, điều kiện đầu tư, khái niệm về các hoạt động đầu tư, về danh
mục địa bàn, lĩnh vực, đối tượng được áp dụng ưu đãi đầu tư trong các
luật về đầu tư nước ngoài và các luật có liên quan để thống nhất trong
thực hiện và bảo đảm phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam.
4. Hoàn thiện thể chế, chính sách thu hút đầu tư: Bộ Tài chính chủ trì,
phối hợp các Bộ ngành xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành
cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư theo kết quả đầu ra như mức độ tham
gia chuỗi giá trị, giá trị gia tăng nội địa, hợp phần sử dụng công nghệ
cao, nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội...
Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các Bộ ngành xây dựng, trình cấp
có thẩm quyền ban hành: Danh mục những ngành, lĩnh vực mà Việt
Nam không có nhu cầu bảo hộ, cần khuyến khích nhà đầu tư nước
ngoài gia nhập thị trường.
5. Hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm bảo hộ và đề cao trách nhiệm
của nhà đầu tư: Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp
các Bộ ngành xây dựng, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy
định pháp luật về lao động, việc làm và tiền lương, bảo đảm hài hoà lợi
ích của người lao động và người sử dụng lao động theo hướng minh
bạch, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Điều chỉnh hợp lý khoảng
cách lương tối thiểu giữa các vùng để hạn chế tập trung lao động tại
các đô thị lớn, giảm áp lực về cơ sở hạ tầng.

6. Hoàn thiện thể chế chính sách quản lý, giám sát đầu tư: Các Bộ,
ngành và địa phương cần nâng cao năng lực phân tích, dự báo của các
cơ quan xây dựng, ban hành thể chế chính sách. Đẩy mạnh phân công,
phân cấp, uỷ quyền và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà
nước; áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
7. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư: Các Bộ, ngành
và địa phương tăng cường sự phối hợp, liên kết giữa Trung ương với
địa phương, giữa các vùng, giữa cơ quan quản lý nhà nước với các
hiệp hội nghề nghiệp trong công tác xúc tiến đầu tư. Chủ động xúc tiến
đầu tư có mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm, gắn với các tiêu chí hợp tác
đầu tư mới; tiếp tục duy trì các thị trường và đối tác truyền thống, đồng
thời mở rộng thị trường, đối tác mới.
8. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước
ngoài: Các Bộ, ngành và địa phương thực hiện nghiêm pháp luật về
đầu tư và pháp luật khác có liên quan đối với hoạt động đầu tư nước
ngoài, không để phát sinh khiếu kiện, tranh chấp quốc tế xảy ra. Việc
đàm phán, thoả thuận các cam kết bảo lãnh chính phủ (GGU), ký hợp
đồng BOT, bao tiêu sản phẩm... phải thực hiện đúng quy định pháp
luật.
Về tổ chức thực hiện, dự thảo nêu rõ: Các Bộ, ngành, địa phương thực
hiện nhiệm vụ được giao ở trên và tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này;
khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung
các văn bản pháp luật liên quan để thực hiện Nghị quyết theo quy định.
Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện
nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân; thực hiện cơ chế khen
thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh trong việc thực hiện các nhiệm vụ
được phân công. Bám sát tình hình thực tế, chủ động theo dõi, đánh
giá để có biện pháp xử lý linh hoạt, kịp thời hoặc đề xuất cấp có thẩm
quyền những giải pháp chỉ đạo, điều hành bảo đảm kịp thời, hiệu quả.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự
thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.
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5. Khởi nghiệp không đơn giản

Nhiều người nghĩ rằng, khởi nghiệp có thể bắt đầu ngay bằng việc
sở hữu một ý tưởng, nhưng thực tế chỉ như vậy là chưa đủ.
Để khởi nghiệp, họ phải hội tụ đủ một loạt những yếu tố cần thiết, bao
gồm: Công nghệ, đội ngũ, kế hoạch, nguồn vốn và cả kiến thức về
doanh nghiệp cũng như pháp luật.

Ba rào cản
Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, hàng năm có hơn
một nghìn doanh nghiệp khởi nghiệp ra đời ở Việt Nam. Tuy nhiên, số
doanh nghiệp “sống sót” chỉ chiếm khoảng 10%. Các rào cản có thể chỉ
ra như sau:
Hệ thống sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam chưa thật sự tốt. Báo cáo
Chỉ số khởi nghiệp toàn cầu 2015/2016 cho thấy, hệ sinh thái khởi
nghiệp ở Việt Nam năm 2015 hầu như không thay đổi nhiều so với năm
2014 và vẫn chưa thực sự hỗ trợ cho phong trào khởi nghiệp và phát
triển kinh doanh.
Kết cấu hạ tầng tiếp tục là yếu tố được đánh giá cao nhất trong điều
kiện kinh doanh ở Việt Nam, đạt 4,07 điểm (thang điểm từ 1 - 5). Hai
yếu tố tiếp theo được các chuyên gia đánh giá cao là sự năng động của
thị trường nội địa và văn hóa, chuẩn mực xã hội.
Trong số 12 chỉ số về điều kiện kinh doanh, chỉ có 3 chỉ số đạt trên mức
trung bình (trên 3 điểm), còn lại là dưới mức trung bình. Ba chỉ số ở vị
trí cuối cùng lần lượt là chương trình hỗ trợ của Chính phủ; tài chính
cho kinh doanh; và đặc biệt là giáo dục về kinh doanh ở bậc phổ thông
(1,57 điểm).

Khó khăn về vốn. Đa phần các dự án khởi nghiệp thường có số vốn
nhỏ. Đây vẫn là trở lực lớn nhất cho quá trình khởi nghiệp. Chính vì
vậy, các doanh nghiệp thường liên kết với nhau để khởi nghiệp, qua đó
làm tăng khả năng huy động vốn.
Trong khi đó, một khó khăn khác là các Quỹ hỗ trợ của Chính phủ, các
tổ chức phi Chính phủ thường chỉ chấp nhận mức độ rủi ro rất thấp,
thậm chí bằng không; vốn qua sàn chứng khoán gặp không ít khó khăn
và các kênh huy động vốn khác chưa thịnh hành.
Các “nhà đầu tư thiên thần”, các quỹ đầu tư Accelerator (vốn mồi)
thường không muốn tham gia giai đoạn đầu vì rủi ro cao và chi phí
quản lý gia tăng do phải tăng cường nhân sự cho những khoản đầu tư
nhỏ này.
Các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ chưa được quan tâm đúng
mức. Phần lớn các Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam
vẫn chưa có quy định cụ thể về bản quyền và sở hữu trí tuệ.
Vấn đề pháp lý và thỏa thuận chuyển giao công nghệ từ trường đại học
đến doanh nghiệp chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi doanh
nghiệp khởi nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh… Thực tế này có
thể không khuyến khích các doanh nghiệp tham gia Vườn ươm mặc dù
nhu cầu tham gia ươm tạp là tương đối lớn và không thúc đẩy chuyển
giao công nghệ.
Có chính sách riêng cho từng loại hình khởi nghiệp
Để tránh cho doanh nghiệp khởi nghiệp “chết yểu” trước ngưỡng cửa
thành công, cần lưu ý một số giải pháp trong thời gian tới.
Đầu tiên, cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh. Đây là điều kiện
vô cùng quan trọng để hỗ trợ doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp
khởi nghiệp nói riêng thành công trong hội nhập kinh tế trước những
cạnh tranh gay gắt hiện nay.
Ngoài ra, các văn bản, chính sách có liên quan đến hoạt động đầu tư
tại Việt Nam cần được quy định rõ ràng để các nhà đầu tư yên tâm.
Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,
trong đó có một chương dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp.
Tuy nhiên, cần có chính sách riêng biệt cho từng loại hình khởi nghiệp.
Nếu cá nhân chỉ đơn thuần mở dịch vụ quy mô nhỏ sẽ được tạo điều
kiện thương mại thuận lợi, giảm chi phí, phiền hà hành chính. Đối với
doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao, đầu tư chất xám thì phải có

chính sách hỗ trợ thiết thực để nếu thất bại sẽ tiếp tục nghiên cứu khởi
nghiệp.
Chính phủ nên cân nhắc xây dựng một thị trường vốn chuyên dành cho
doanh nghiệp khởi nghiệp. Việc xây dựng một thị trường chứng khoán
tập trung cung cấp vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tách bạch với thị
trường niêm yết có thể có lợi đặc biệt với nền kinh tế đang tăng trưởng
của Việt Nam. Thị trường này sẽ cung cấp cơ hội cho doanh nghiệp
khởi nghiệp có thể tiếp cận các nguồn vốn với những tiêu chuẩn đặt ra
ở mức độ thấp hơn.
Về nhóm biện pháp hỗ trợ tài chính, Nhà nước cần xây dựng chính
sách khuyến khích các nhà đầu tư thiên thần, thành lập và vận hành
các quỹ đầu tư mạo hiểm để khuyến khích tư nhân tham gia vào hoạt
động đầu tư mạo hiểm cho doanh nghiệp khởi nghiệp.
Bên cạnh đó, cần xây dựng Quỹ Đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp
theo mô hình hợp tác công - tư thuộc Chính phủ nhằm kêu gọi vốn đầu
tư, tài trợ từ các thành phần xã hội cho các dự án khởi nghiệp đổi mới,
sáng tạo, tiềm năng.
Quỹ này hoạt động theo mô hình Công ty Đầu tư tài chính và ủy thác
đầu tư. Phần lợi nhuận tạo ra từ nguồn đầu tư của Nhà nước và nhà tài
trợ sẽ được sử dụng để tái đầu tư cho hoạt động ươm tạo công nghệ,
ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp cũng như đầu tư trực tiếp cho
doanh nghiệp tiềm năng.
Nhà nước góp vốn dưới dạng tài sản trí tuệ - là thông tin về các kết quả
nghiên cứu có tiềm năng thương mại hóa cao, mạng lưới các chuyên
gia công nghệ và chuyên gia tư vấn khởi nghiệp trong, ngoài nước;
đồng thời, dưới dạng kinh phí dành cho hoạt động ươm tạo công nghệ
từ các Quỹ do Chính phủ quản lý.
Về phía doanh nghiệp, một trong những việc cần làm đầu tiên để khởi
sự thành lập một doanh nghiệp đó là hoạch định chiến lược kinh
doanh, xây dựng đề án kinh doanh khả thi.
Điều đầu tiên, để có được đề án kinh doanh khả thi là học cách tổ chức
sản xuất, triển khai kinh doanh. Điều cốt lõi là sản phẩm phải đáp ứng
được yêu cầu của thị trường, mà nói gọn lại là sản phẩm sản xuất ra có
người mua.
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6. Phối hợp gửi nhận văn bản điện tử phục vụ các
kỳ họp Quốc hội
Văn phòng Chính phủ đang phối hợp với Văn phòng Quốc hội để
kết nối hệ thống Quản lý văn bản điều hành của 2 cơ quan phục vụ
gửi, nhận văn bản điện tử, tài liệu phục vụ các kỳ họp Quốc hội.
Đây là nội dung tại báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQCP quý III của Văn phòng Chính phủ (VPCP) gửi Bộ Thông tin và
Truyền thông.
Cũng theo báo cáo, triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ, từ ngày 12/3 - 24/9/2019, đã có 107.787 văn bản
điện tử gửi và 263.362 văn bản điên tử nhận trên Trục liên thông văn
bản quốc gia.
Đến nay, đã có 84/95 cơ quan tích hợp chữ ký số chuyên dùng Chính
phủ; 68/95 bộ, ngành, địa phương đã sử dụng máy chủ bảo mật riêng;
27/95 đơn vị đang sử dụng máy chủ dùng chung do Văn phòng Chính
phủ cung cấp.
VPCP đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành,
địa phương tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường
mạng.
Về xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia, VPCP đã phối hợp với đơn vị
liên quan xây dựng hệ thống, kết nối thử nghiệm với một số dịch vụ
công trực tuyến, dữ liệu của các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải,
Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, VNpost. Cơ bản
hoàn thành việc nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính
và Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người
dân, doanh nghiệp là một trong những hợp phần quan trọng của hệ
thống. Dự kiến đưa Cổng Dịch vụ công quốc gia vào vận hành chính
thức trong tháng 11/2019.
VPCP đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống thông
tin báo cáo Chính phủ, đến nay đã hoàn thành các chức năng cơ bản,
thiết kế một số chế độ báo cáo phục vụ cải cách thủ tục hành chính,
tổng hợp tình hình triển khai dịch vụ hành chính công, cắt giảm quy
định hành chính.
Về xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của
Chính phủ (e-Cabinet), ngày 13/9/2019, VPCP đã báo cáo Phó Thủ
tướng Vũ Đức Đam về tình hình triển khai Hệ thống này. Hiện nay đang

làm việc với các chuyên gia và phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn
trương hoàn thiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng.
Theo egov.chinhphu.vn

7. Đà Nẵng đưa Cổng dịch vụ công trực tuyến vào
hoạt động
Truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng
theo địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn, doanh nghiệp và
người dân sẽ được tiếp cận và giải quyết những dịch vụ công
nhanh chóng và tiện ích.
Ngày 2/10, UBND TP. Đà Nẵng đã chính thức vận hành, đưa Cổng
dịch vụ công trực tuyến vào hoạt động. Theo Sở Thông tin và Truyền
thông TP. Đà Nẵng, trước đây thành phố đã triển khai cung ứng tốt
dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin Chính quyền thành phố
Đà Nẵng (https://egov.danang.gov.vn), nhưng để tạo điều kiện thuận
lợi hơn nữa cho tổ chức, công dân, thành phố Đà Nẵng tiếp tục xây
dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến (dịch vụ công trực tuyến) thành phố
Đà Nẵng (tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn).
Cổng dịch vụ công trực tuyến được xây dựng bảo đảm tuân thủ Nghị
định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
trong giải quyết thủ tục hành chính; tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ
điện tử Việt Nam; bảo đảm khả năng tiếp nhận, kết nối, chia sẻ; hướng
đến người sử dụng làm trung tâm.

Thành phố Đà Nẵng đưa Cổng dịch vụ hành chính công vào hoạt động.
Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng đến nay có 850 dịch
vụ công trực tuyết mức 3, 4; trong đó ưu tiên triển khai trực tuyến ở cơ
sở. Cụ thể: quận, huyện có 151/176 (chiếm 86%); xã, phường có 80/97
(chiếm 82%), còn lại là của các sở, ngành. Đặc biệt, Cổng dịch vụ công
trực tuyến thành phố áp dụng các công nghệ, giải pháp để cho phép
nộp và quản lý các bản vẽ xây dựng và 100% thủ tục cấp phép xây
dựng đã được triển khai trực tuyến ở mức 3.
Cổng dịch vụ công trực tuyến cũng ưu tiên xây dựng 3 dịch vụ trực
tuyến liên quan đến cấp con dấu của Công an thành phố, đây là 3 dịch
vụ mà các tổ chức có nhu cầu sử dụng nhiều. Cổng dịch vụ công trực
tuyến cũng đã được tích hợp sẵn chức năng thanh toán trực tuyến,
phiếu thu điện tử và Đại lý dịch vụ công trực tuyến để các cơ quan chủ
động sử dụng, cung cấp dịch vụ công ở mức 4 (mức cao nhất).
Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng được đưa vào hoạt
động không chỉ nhằm triển khai nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng CNTT,
xây dựng chính quyền điện tử mà còn tăng cường cải thiện các chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính của
thành phố.

TP. Đà Nẵng đã nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây
dựng chính quyền điện tử.
Theo kế hoạch các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố Đà
Nẵng sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả dịch
vụ công trực tuyến như: đưa vào thanh toán không sử dụng tiền mặt
khi cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian xử lý hồ sơ dịch vụ
công trực tuyến xuống (tối đa) đến 50% so với thời gian xử lý hồ sơ
trực tiếp; bổ sung thêm dịch vụ công trực tuyến để bảo đảm mục tiêu
100% thủ tục hành chính được cung cấp ở mức 3 trở lên đến hết năm
2020 (801 dịch vụ), đưa vào sử dụng ứng dụng di động cho dịch vụ
công trực tuyến, sử dụng chữ ký số trong cung cấp dịch vụ công trực
tuyến, đẩy mạnh cung cấp tài khoản công dân điện tử, sử dụng dữ liệu
điện tử thay thế thành phần hồ sơ phải nộp…
Theo baodautu.vn

8. Cải cách hành chính phục vụ người dân
Năm 2017, TP.Biên Hòa là địa phương đứng cuối bảng xếp hạng
của tỉnh về chỉ số hành chính cấp huyện. Đến năm 2018, TP.Biên
Hòa đã vươn lên đứng thứ 5 toàn tỉnh.

Người dân làm thủ tục hành chính về đất đai tại Bộ phận một cửa
TP.Biên Hòa.
Hiện tại, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP.Biên Hòa (Bộ phận một
cửa) cũng như các đơn vị hành chính cấp phường, xã không còn là nơi
khiến người dân phải e ngại mỗi khi muốn đến.
* Nhanh chóng, nhiều tiện ích
Nhiều người dân TP.Biên Hòa có chung nhận xét, khi đi làm thủ tục, họ
được nhân viên hướng dẫn nhiệt tình, quá trình giải quyết thủ tục hành
chính (TTHC) bảo đảm thời gian theo quy định, tình trạng người dân
không được phục vụ tốt khi đến các trụ sở hành chính nhà nước đã
được khắc phục.
Khuyến khích người dân sử dụng
dịch vụ công trực tuyến
Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Phạm
Anh Dũng cho biết, thời gian tới,
thành phố sẽ tiếp tục nâng cao chất
lượng giải quyết thủ tục hành chính
theo cơ chế một cửa, một cửa liên
thông hiện đại tại Bộ phận một cửa

thành phố theo đúng quy định của
pháp luật.

Lần đầu tiên đến Bộ phận một
cửa TP.Biên Hòa để làm thủ
Đồng thời, khuyến khích người dân tục về hộ tịch, ông Nguyễn
sử dụng dịch vụ bưu chính trong tiếp Trung Dũng (phường Tam
nhận, luân chuyển, trả kết quả giải Hiệp) khá hài lòng. Ông Dũng
quyết hồ sơ để tạo thuận lợi hơn cho cho biết, khi đến liên hệ, ông
tổ chức, cá nhân. Đảm bảo tỷ lệ sử được nhân viên hướng dẫn
dụng bưu chính công ích tăng tối nhiệt tình, không gian mát mẻ,
thiểu 30% so với năm 2018. Bên được trang bị đầy đủ ghế ngồi,
cạnh đó, thành phố cũng tập trung bàn ghi thông tin, tạo cảm giác
các giải pháp tuyên truyền thiết thực dễ chịu. Theo ông Dũng, việc
nhằm triển khai hệ thống dịch vụ công nhân viên niềm nở, hỗ trợ
trực tuyến của tỉnh trên địa bàn thành nhiệt tình sẽ giúp người dân
thoải mái trong quá trình làm
phố.
việc vì nhiều người chưa bao
giờ đến các điểm hành chính công nên thường hay bỡ ngỡ, nhầm lẫn.
Do đó, sự hướng dẫn tận tình và thái độ lịch sự của cán bộ, nhân viên
là rất cần thiết.
Đã từng nhiều lần liên hệ cơ quan có thẩm quyền để giải quyết TTHC,
ông Đoàn Quang Thiết (phường Long Bình Tân) cho rằng, Bộ phận một
cửa TP.Biên Hòa thời gian qua đã phục vụ khá tốt cho người dân.
“Trước kia mỗi khi thay đổi chứng minh nhân dân hay hộ khẩu, tôi phải
đến Công an TP.Biên Hòa để làm, nơi làm việc nhỏ hẹp trong khi người
rất đông nên thường xuyên phải chịu cảnh thời tiết nóng nực, chờ đợi,
nhưng nay tất cả các TTHC đều thực hiện tại Bộ phận một cửa, thủ tục
nhanh gọn nên tôi rất hài lòng” - ông Thiết chia sẻ thêm.
Cùng với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tại các phường trên địa
bàn TP.Biên Hòa cũng có sự thay đổi về cách làm việc, phục vụ người
dân. Đặc biệt, TP.Biên Hòa đang triển khai thí điểm dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3 nhằm hạn chế thời gian chờ đợi cho người dân. Nghĩa
là thay vì người dân đăng ký các TTHC tại xã, phường phải xếp hàng
chờ đợi thì tại bộ phận một cửa của phường, xã sẽ trang bị máy và
nhân viên hướng dẫn để hỗ trợ người dân nộp trực tuyến qua máy mà
không phải chờ đợi. Hiện có 2 phường là Thanh Bình và Quang Vinh
đã hoàn thành việc cung cấp dịch vụ này cho người dân, các phường
Quyết Thắng, Trung Dũng, Hòa Bình cũng đang thực hiện thí điểm dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3.
* Hoàn thiện các tiện ích

TP.Biên Hòa là nơi tập trung đông dân cư, các giao dịch, thủ tục liên
quan đến bộ phận một cửa của thành phố tập trung ở bộ phận cấp đổi
chứng minh nhân dân, các thủ tục về đất đai, xây dựng… Những bộ
phận thực hiện các loại thủ tục này luôn có số đăng ký nhiều nhất. Tuy
nhiên, các cán bộ, nhân viên tại các bộ phận trên luôn làm việc tích cực
để người dân không phải đợi chờ lâu.

Khu vực cấp đổi chứng minh nhân dân tại Bộ phận 1 cửa.
Bà Trần Thị Huệ (phường Trảng Dài) cho biết, bà chỉ mất 15 phút để
hoàn thành các thủ tục cấp đổi chứng minh nhân dân thay vì phải mất
nửa ngày như trước kia. Để không mất thời gian đi lại nhiều lần, bà
Huệ đã đăng ký dịch vụ trả kết quả tại nhà qua bưu điện ngay tại Bộ
phận một cửa. “Không chỉ thủ tục làm chứng minh nhân dân được giải
quyết nhanh chóng mà các thủ tục khác như: đất đai, y tế, giáo dục...
đều rất nhanh chóng, người dân khi chờ đợi cũng không tỏ ra sốt ruột
vì không gian sạch sẽ, dễ chịu” - bà Huệ chia sẻ.
Để người dân hài lòng hơn nữa trong công tác giải quyết TTHC,
TP.Biên Hòa đang chuẩn bị triển khai mô hình “4 tại chỗ” đối với những
hồ sơ thuộc thẩm quyền quyết định cấp phòng (bao gồm: tiếp nhận hồ
sơ, thẩm định hồ sơ, xử lý và trả kết quả tại chỗ sau khi được lãnh đạo
phòng ký duyệt). Cùng với đó, ngành bưu điện thực hiện điểm tiếp

nhận hồ sơ và trả kết quả ngay tại Bộ phận một cửa của TP.Biên Hòa
với các thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe và lý lịch tư pháp. Mô hình có
tính tiện lợi này đang thu hút ngày càng nhiều người dân đăng ký dịch
vụ.
Xử lý nghiêm các địa phương có sự hài lòng của người dân
thấp
Trong 9 tháng của năm 2019, TP.Biên Hòa đã triển khai các giải
pháp nhằm đảm bảo việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính
tại các đơn vị, địa phương; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp
vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Đã xử lý
trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị gồm: UBND phường Hóa
An, Hiệp Hòa, An Bình, Long Bình, Tân Hòa... do để xảy ra tình
trạng cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý vi phạm các quy định
về kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Cũng thời gian này, TP.Biên Hòa đã triển khai tiếp nhận và giải
quyết TTHC thuộc thẩm quyền của UBND thành phố theo cơ chế
một cửa, một cửa liên thông với 49 lĩnh vực, 273 thủ tục hành
chính. Tổng hồ sơ tiếp nhận đạt gần 47 ngàn, trong đó: hồ sơ giải
quyết đúng hạn trên 36 ngàn (77%), hồ sơ đang giải quyết (trong
hạn) đạt gần 2,5 ngàn (5%), hồ sơ trễ hạn trên 8,2 ngàn (18%)...
Theo baodongnai.com.vn

9. Khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh
Hải Dương
Chiều 1/10, UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức khai trương “Nền tảng
chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh - LGSP và Cổng dịch vụ công
trực tuyến tỉnh Hải Dương”.

Các đại biểu bấm nút Khai trương Nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng
chung cấp tỉnh - LGSP và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương
Nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh - LGSP là hệ thống nền
tảng lõi trong Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương.
Nền tảng LGSP đi vào hoạt động sẽ tạo tính kết nối, chia sẻ dữ liệu
dùng chung giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp
xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương, tạo sự đồng bộ và thống nhất trong
việc tổ chức, liên thông tác nghiệp nghiệp vụ giữa các đơn vị.
Hiện tại, nền tảng LGSP đã kết nối thành công với Nền tảng kết nối,
liên thông các hệ thống thông tin quốc gia (NGSP) của Bộ Thông tin và
Truyền thông, bao gồm các danh mục dùng chung như: Danh mục địa
giới hành chính, danh mục dân tộc, danh mục chức danh… nhằm tạo
sự thống nhất, đồng bộ và liên tục trong việc chia sẻ thông tin giữa các
hệ thống thông tin của tỉnh Hải Dương với các hệ thống thông tin quốc
gia và các hệ thống thông tin chuyên ngành khác.
Hệ thống cũng đã bước đầu tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến của
tỉnh với Hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký kinh doanh. Đến nay,
công dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có thể tra cứu và theo dõi
tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký kinh doanh
trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương được đưa vào sử dụng
sẽ giúp người dân có thể đăng ký dịch vụ công, theo dõi, nhận kết quả
trực tuyến, tăng tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính,
giảm thời gian gửi/nhận hồ sơ cũng như áp lực giấy tờ cho cơ quan
quản lý. Hiện nay, trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tích hợp
1.840 thủ tục hành chính; trong đó cấp tỉnh là 1.450, cấp huyện là 279,
cấp xã là 111 thủ tục.
Tính đến ngày 27/9/2019, trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến đã cung
cấp 1.706 dịch vụ công mức độ 3 và 134 dịch vụ công mức độ 4; tổng
số hồ sơ tiếp nhận là 174.537 bộ, tổng số hồ sơ đã giải quyết là
166.379 bộ; tỷ lệ giải quyết đúng hạn là 94,6%.
Ông Nguyễn Cao Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải
Dương chia sẻ: Việc triển khai, đưa vào vận hành nền tảng này sẽ góp
phần quan trọng trong việc thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh (PCI), chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông (ICT Index) của tỉnh Hải Dương.
Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục phối hợp
chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để kết nối, tích hợp các cơ sở dữ
liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác; đồng thời tiếp tục hoàn
thiện các tính năng của Nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh
- LGSP, Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương.
Theo đánh giá xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng
dụng công nghệ thông tin và truyền thông (Chỉ số ICT index), năm 2019
tỉnh Hải Dương xếp thứ 19/63 tỉnh/thành phố, tăng 7 bậc so với năm
2018.
Tỉnh tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng chính quyền
điện tử; 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã đã xây
dựng mạng nội bộ (LAN) kết nối các phòng ban, đơn vị; tỷ lệ máy
tính/cán bộ công chức đạt 100%; đưa vào hoạt động hệ thống “Một cửa
điện tử” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh…
Tại buổi lễ, các đại biểu cũng được nghe trao đổi chuyên đề về Chính
phủ điện tử; Kinh tế số; An toàn, an ninh mạng…

Trao thỏa thuận Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển thông tin và
truyền thông giữa Bộ thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh Hải
Dương.
Sau lễ khai trương, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương đã long
trọng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Sở (1/10/2004 - 1/10/2019) và
đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Bộ Thông tin và Truyền
thông cũng trao Kỷ niệm chương về sự nghiệp Thông tin và Truyền
thông cho 35 cá nhân đang công tác tại tỉnh Hải Dương đã có nhiều
đóng góp to lớn cho ngành Thông tin và Truyền thông.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển
đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phải đi đầu trong việc đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước, cải
cách thủ tục hành chính, cấp phép qua mạng; quản lý và vận hành có
hiệu quả đối với hoạt động của Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, góp
phần từng bước xây dựng thành công Chính quyền điện tử, đô thị
thông minh tại Hải Dương.
Trong thời gian tới, Sở cần xây dựng chương trình hành động cụ thể,
tiếp tục kiện toàn, nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức và người lao động của ngành cả về phẩm chất chính

trị, đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới.
Dịp này, UBND tỉnh Hải Dương cũng ký biên bản ghi nhớ với Bộ Thông
tin và Truyền thông về hợp tác phát triển thông tin và truyền thông.
Công ty Cổ phần Misa ký thỏa thuận hợp tác với Ủy ban Nhân dân tỉnh
Hải Dương về việc hỗ trợ triển khai thành công nền tảng kế toán và hóa
đơn điện tử cho các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp trên
địa bàn tỉnh Hải Dương.
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10. Nâng tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính
trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích
Chiều 01/10, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An - Trần Kỳ Đức
có cuộc làm việc với Sở Ngoại vụ về tình hình thực hiện nhiệm vụ
cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính
(TTHC) năm 2019.

Cuộc làm việc giữa Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An - Trần Kỳ
Đức (bìa phải, hàng giữa) với Sở Ngoại vụ về tình hình thực hiện nhiệm
vụ cải cách hành chính 2019
Thời gian qua, Sở Ngoại vụ quan tâm triển khai, cụ thể hóa các văn
bản chỉ đạo của cấp trên; chủ động xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ

đạo thực hiện công tác CCHC của ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao.
Sở phối hợp Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh giải quyết 8
TTHC thuộc thẩm quyền theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3. Từ
đầu năm 2019 đến 16/9/2019, sở tiếp nhận 90 HS, giải quyết 80 HS;
trong đó, trước hạn 26 HS (28,9%), đúng hạn 43 HS (47,8%).
Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An - Trần Kỳ Đức yêu cầu sở khắc
phục ngay tình trạng HS trễ hẹn; đồng thời nâng tỷ lệ giải quyết HS
TTHC trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích cũng như tăng cường
công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC./.
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11. Giải quyết trên 277 nghìn hồ sơ thủ tục hành
chính
Trong quý III năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh có 284.999 hồ sơ yêu
cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), trong đó hồ sơ mới tiếp
nhận (trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính) là 273.120 hồ sơ, hồ
sơ từ kỳ trước chuyển qua là 7.819 hồ sơ, tiếp nhận trực tuyến là
4.060 hồ sơ.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các sở, ngành, địa phương đã nỗ lực
giải quyết các TTHC đảm bảo nhanh chóng, đúng quy định pháp luật.
Trong quý III đã giải quyết được 277.753 hồ sơ TTHC, trong đó hồ sơ
giải quyết đúng hạn là 277.109, số hồ sơ quá hạn là 644. Để tiếp tục
đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong quý IV năm 2019, UBND
tỉnh chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện
có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa,
một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Thực hiện nghiêm túc việc
niêm yết công khai các TTHC do cơ quan, đơn vị giải quyết tại trụ sở
làm việc, trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo đúng quy
định. Thực hiện tốt việc giải quyết TTHC, hạn chế tối đa TTHC bị quá
hạn, có văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân với kết quả giải quyết TTHC bị
quá hạn.
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12. Thường xuyên cập nhật, phổ biến các quy định
mới về thủ tục hành chính

Đó là yêu cầu của Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An - Trần Kỳ
Đức đối với Sở Giao thông Vận tải tại cuộc kiểm tra thực hiện
công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm
2019 vào sáng 01/10.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An - Trần Kỳ Đức có cuộc làm việc
với Sở Giao thông Vận tải
Ông Trần Kỳ Đức nhấn mạnh, Sở Giao thông Vận tải cần duy trì, mở
rộng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc; đẩy mạnh
công tác thông tin, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân về việc sử
dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đồng thời, thường xuyên
phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh thực hiện tốt
công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính theo quy định.
Sở hiện có 104 thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa
với 3 lĩnh vực: Đăng kiểm, đường bộ và đường thủy nội địa. Từ đầu
năm 2019 đến 25/9/2019, sở tiếp nhận và giải quyết 9.674 hồ sơ; thực
hiện tốt việc triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; duy
trì hiệu quả các phần mềm: Quản lý văn bản và điều hành; cấp đổi các
loại giấy phép, giấy chứng nhận; quản lý hồ sơ một cửa;…

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải – Nguyễn Thành Ngoãn thông tin
một số thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai, thực hiện cải cách hành
chính tại đơn vị
Bên cạnh kết quả, công tác cải cách hành chính của sở còn một số hạn
chế cần khắc phục trong thời gian tới: Nhiều phần mềm sử dụng riêng
lẻ do Trung ương triển khai không nằm trong phần mềm một cửa của
tỉnh; việc phát hành văn bản đi đến nhiều đối tượng ngoài phân hệ
nhận văn bản điện tử nên chưa đáp ứng được tỷ lệ văn bản được trao
đổi dưới dạng điện tử theo quy định;…/.
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13. Ngành y tế Hà Nội: Tạo thuận lợi nhất cho
người dân, bệnh nhân
Thực hiện Chương trình 08 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh cải
cách hành chính, tạo bước chuyển 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”, từ năm 2016 đến
nay, Sở Y tế Hà Nội đã, đang triển khai thực hiện nghiêm túc và
hiệu quả.

Bệnh nhân khám mắt tại Bệnh viện Mắt Hà Đông.
Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Về công tác cải cách thể chế, từ năm 2016 đến nay, Sở Y tế đã tham
mưu UBND trình HĐND TP ban hành 6 văn bản quy phạm pháp luật;
Sở Y tế trình UBND TP ban hành 3 văn bản quy phạm pháp luật. Đồng
thời, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do TP ban hành liên quan
tới quản lý ngành, phát hiện kịp thời những nội dung không còn phù
hợp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ. Theo thống
kê, đến hết tháng 7/2019, Sở Y tế đã kiến nghị UBND TP thay thế 7
văn bản quy phạm pháp luật.
Việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính được ngành thực hiện
nghiêm túc. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại bộ
phận một cửa và trên website Sở Y tế. Tại các đơn vị được Sở ủy
quyền giải quyết thủ tục hành chính, các thủ tục hành chính được niêm
yết tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của đơn vị.
Sở Y tế luôn rà soát, thực hiện đơn giản hóa quy trình nhằm rút ngắn
thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Từ 1/1/2015, đã giảm 50% thời
gian cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động khám chữa
bệnh; thời gian cấp chứng chỉ hành nghề từ 60 ngày giảm xuống còn

30 ngày; thời gian cấp giấy phép hoạt động từ 90 ngày giảm còn 45
ngày. Từ năm 2017, thời gian giải quyết với 4 thủ tục hành chính lĩnh
vực an toàn thực phẩm đã giảm từ 10 ngày xuống còn 7 ngày/thủ tục.
Từ 1/8/2018 triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, thời gian cấp
chứng chỉ hành nghề tiếp tục giảm xuống còn 10 ngày. Về công bố thủ
tục hành chính, từ năm 2016 đến nay, Sở Y tế Hà Nội đã công bố 332
thủ tục hành chính, trong đó số thủ tục hành chính đã bị bãi bỏ là 122.
Hiện tại toàn ngành còn 210 thủ tục hành chính.
Tinh gọn bộ máy quản lý
Sở Y tế cũng quyết liệt thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính
Nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đối với cơ quan quản lý Nhà
nước, văn phòng Sở Y tế đã giảm từ 8 phòng xuống còn 7 phòng; Chi
cục Dân số - KHHGĐ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đều giảm từ
4 phòng xuống còn 3 phòng. Các đơn vị trong ngành được sắp xếp
theo hướng sáp nhập những đơn vị có cùng chức năng để giảm đầu
mối.
Trung tâm Y tế (TTYT) dự phòng Hà Nội được tổ chức lại trên cơ sở
sáp nhập 8 đơn vị. Đến tháng 8/2018, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP
Hà Nội được thành lập trên cơ sở kiện toàn lại TTYT Dự phòng, số
khoa phòng giảm từ 26 xuống còn 16. Các đơn vị khác như Bệnh viện
(BV) Phổi Hà Nội, BV Phụ sản Hà Nội, TTYT tuyến quận, huyện cũng
sắp xếp lại các khoa, phòng theo hướng tinh gọn.
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
Để thực hiện hiệu quả việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Sở Y
tế Hà Nội đã triển khai các đề án đào tạo chuyên sâu, cử 498 cán bộ đi
học về chuyên môn, 46 cán bộ học về lý luận chính trị... Theo đề xuất
của các đơn vị, năm 2018, Sở cử 671 cán bộ, công chức, viên chức (6
tháng đầu năm 2019 là 171 người) dự thi các chuyên ngành phù hợp
với nhu cầu của đơn vị tuyến dưới. Sở cũng đã đào tạo được 72 bác sĩ
nội trú trong Đề án Bác sĩ nội trú.
Trong 6 tháng năm 2019, có 18 cán bộ tham dự lớp đào tạo về quản lý
y tế tại Cộng hòa Pháp; 20 cán bộ được bồi dưỡng nâng cao năng lực
lãnh đạo quản lý đối với cấp trưởng, phó phòng và tương đương.
Song song với nâng cao năng lực chuyên môn, cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động trong ngành y tế đã chấp hành tốt kỷ luật, kỷ
cương hành chính, thực hiện tốt các nội quy về quy tắc ứng xử tại nơi
làm việc, tại nơi công cộng.

Hiện đại hóa nền hành chính
Ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ được thực hiện tại cơ quan
Sở Y tế mà được toàn ngành y tế thực hiện. Tại các BV hạng I có
phòng CNTT, BV hạng II, hạng III là tổ CNTT. Các đơn vị đã ứng dụng
tối đa CNTT và tự động hóa trong quy trình khám chữa bệnh từ tiếp
nhận, khám bệnh, quản lý người bệnh nằm viện, hồ sơ bệnh án, tiến tới
bệnh án điện tử. Áp dụng phần mềm quản lý BV, trong đó khuyến khích
phần mềm quản lý thông tin người bệnh, quản lý viện phí, dược, xét
nghiệm, kê đơn thuốc và điều trị ngoại trú. Thực hiện áp dụng mã vạch,
thẻ từ trong việc xác định người bệnh, không để nhầm lẫn, sai sót cũng
như tạo thuận lợi cho việc trao đổi thông tin về người bệnh giữa các
khoa, phòng, bộ phận trong BV.
Sở cũng thí điểm áp dụng tại 2 BV Xanh Pôn và Đức Giang khám chữa
bệnh và quản lý hồ sơ người bệnh bằng bệnh án điện tử, bảo đảm liên
thông, đồng bộ cơ sở dữ liệu giữa các khoa, phòng đến tận máy tính
của từng y, bác sĩ để có thể truy cập thông tin người bệnh nhanh nhất.
Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, trong thời gian tới, ngành y tế tiếp tục thực
hiện tốt Chương trình 08 của Thành ủy Hà Nội cũng như có những giải
pháp để nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác cải cách thủ tục
hành chính trong toàn ngành.
Theo kinhtedothi.vn

14. Điện Biên: Giải pháp nào cho việc tách thửa và
xin cấp sổ đỏ nhanh?
Người dân Điện Biên mong muốn những người có trình độ nghiệp
vụ đúng chuyên môn làm lãnh đạo để công việc được giải quyết
nhanh và hiệu quả.
Như Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã phản ánh nội dung trong
bài “Người dân Điện Biên gặp khó trong việc tách thửa và xin cấp sổ
đỏ” đề cập đến câu chuyện, nhiều người dân ở huyện Điện Biên (tỉnh
Điện Biên) khi làm thủ tục đo đạc, tách thửa và cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất gặp khó khăn, thời gian đi lại nhiều lần và đặc biệt
thời gian kéo dài khiến người dân bức xúc.

Nhiều người dân bức xúc vì thời gian làm sổ đỏ kéo dài.
Trao đổi với PV, một cán bộ xã thuộc huyện Điện Biên cho rằng, nói về
thủ tục đất đai bây giờ có nhiều bất cập, gây khó cho bà con nhân dân.
Trước đây quy trình cấp GCNQSDĐ khác hiện nay, bây giờ theo quy
định cán bộ huyện, sở đi làm.
Cũng theo vị này cho biết, ở địa phương có địa chính xã, nhưng thẩm
quyền và nhiệm vụ chuyên môn để làm các thủ tục đo đạc lại không
được giao. Thời kỳ trước có giao cho địa chính xã như kẻ vẽ, đo vẽ,
sau đo báo cáo lên huyện, huyện về thẩm định, sau đó làm hồ sơ để
huyện cấp. Bây giờ do huyện và Sở Tài nguyên phối kết hợp với nhau
từ kẻ vẽ, đo vẽ nên người dân phải đi đăng ký ở tận trên huyện.
“Cái này cũng đề nghị cấp trên xem xét điều chỉnh lại cho nó phù hợp,
nhanh gọn cho dân. Bây giờ làm thủ tục hành chính 1 cửa hoặc 1 cửa
liên thông cũng nhằm mục đích muốn giải tỏa những cái gì vướng mắc
cho nó nhanh gọn. Cải cách thủ tục hành chính nhưng lại khiến thời
gian giải quyết, đi lại của người dân mất nhiều thời gian, kéo dài thì
không được....”, vị cán bộ kia bày tỏ.

Nhiều người dân khi trao đổi với PV đều có mong muốn, các cơ quan
chức năng của tỉnh Điện Biên cần có giải pháp nhằm sớm giải quyết
những bức xúc của người dân trong vấn đề này. Nhiều ý kiến cho rằng,
cần phải thay đổi phương pháp làm việc trong đó cần nâng cao vai trò,
trách nhiệm của cán bộ địa chính xã và chính quyền địa phương cấp
xã, nhằm giảm bớt thủ tục cho cấp chính quyền huyện, tỉnh. Một số ý
kiến cho rằng, cần phải trú trọng vào nhân tố con người, vào cán bộ
công chức thực hiện nhiệm vụ, giao nhiệu vụ cho những người có
chuyên môn, nghiệp vụ điều hành thì công việc sẽ hiệu quả hơn.
“Ông Ngô Xuân Trang giữ chức Phó Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ thuộc
Sở TN&MT tỉnh Điện Biên. Tháng 4/2019, ông Trang kiêm nhiệm giữ
chức Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Điện Biên. Trước
đó, ông này đảm nhận vị trí quản lý về mảng công nghệ thông tin. Ông
này tốt nghiệp các ngành học như CNTT, sư phạm, cơ khí mà được
giao phụ trách CN Văn phòng ĐKĐĐ là không đúng và không phù hợp
với chuyên ngành được đào tạo...”, một người dân nêu ý kiến.

Nhiều hộ dân phản ánh việc chậm chạm của CN VPĐKĐĐ huyện
Điện Biên.

Trong một diễn biến liên quan đến công tác kiện toàn đơn vị sự nghiệp
thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Sở Nội vụ tỉnh Điện
Biên vừa có văn bản 1376 ngày 10/9 về việc rà soát, hoàn thiện Đề án
kiện toàn sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập.
Theo đó, UBND TP. Điện Biên Phủ , thị xã Mường Lay, huyện Điện
Biên chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Điện Biên hoàn thiện Đề án
thành lập Trung tâm Quản lý đất đai thuộc 3 đơn vị cấp huyện, trên cơ
sở hợp nhất Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thuộc Văn phòng
ĐKĐĐ thuộc sở TN&MT với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất
trực thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở TN&MT.
Người dân đồng thuận với việc đưa các đơn vị này về cấp huyện quản
lý và cũng mong muốn những cán bộ đứng đầu phải là người có
chuyên môn nghiệp vụ, có tâm có tầm để điều hành công việc, tránh để
công việc ùn ứ gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân như
thời gian vừa qua.
Theo moitruongvadothi.vn

15. Giảm chi phí, tăng thuận lợi cho dân
Trong những năm qua, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin
trong các cơ quan nhà nước của thành phố Hà Nội đã có bước
tiến mạnh mẽ. Theo đó, Thành phố đặc biệt quan tâm chú trọng
phát triển các ứng dụng, cung cấp các dịch vụ trực tuyến, các giải
pháp công nghệ... để rút ngắn khoảng cách giữa người dân và các
sở, ban ngành của thành phố, nhằm mang lại những tiện ích, an
toàn và thân thiện cho người dân.
Hoàn thành xong cơ sở dữ liệu dân cư
Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính quyền và người dân trong việc
hiện đại hoá các dịch vụ công, ngay từ năm 2012, Thành phố Hà Nội
đã phê duyệt quy hoạch phát triển công nghệ thông tin, đặt mục tiêu
xây dựng thành phố điện tử với công dân điện tử, chính quyền điện tử
vào năm 2020. Đây là một trong những cơ sở pháp lý quan trọng cho
những nỗ lực của các cơ quan Nhà nước và toàn xã hội, vì một môi
trường mà người dân là trung tâm để phục vụ.
Cụ thể, Uỷ ban nhân dân Thành phố đã định hướng thiết lập một hệ
thống công nghệ thông tin sử dụng chung trên toàn địa bàn Thành phố
theo hướng tổng thể, đồng bộ, thống nhất. Theo đó, chuyển đổi từ hình

thức triển khai nhỏ lẻ sang triển khai theo mô hình tập trung, ưu tiên
hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin mang lại sự tiện ích, an
toàn, thân thiện cho mọi người dân dựa trên nền tảng ứng dụng những
công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng 4.0 như: Công nghệ điện toán
đám mây, Dữ liệu lớn (Big data), Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet kết nối
vạn vật (IOT).

Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà
nước của thành phố Hà Nội đã có bước tiến mạnh mẽ.
Đến nay, Thành phố đã bước đầu hoàn thiện các thành phần cơ bản
của chính quyền điện tử gồm: Trung tâm dữ liệu Nhà nước, mạng diện
rộng (WAN), cổng giao tiếp điện tử thành phố, cổng dịch vụ công; hệ
thống và giải pháp an toàn, an ninh thông tin được bước đầu triển khai;
hạ tầng kỹ thuật tại các đơn vị cũng từng bước hoàn thiện, đáp ứng yêu
cầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin.
Theo ông Đặng Vũ Tuấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Hà Nội, Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong 63 tỉnh thành đã xây dựng và
hoàn thành xong cơ sở dữ liệu dân cư cho hơn 7,5 triệu dân. Đây là
“trái tim” của nền hành chính điện tử, từ đó triển khai hiệu quả các ứng
dụng, dịch vụ phục vụ công dân, doanh nghiệp và công tác quản lý điều
hành của Thành phố. Hà Nội đã triển khai các hệ thống thông tin trên
một nền tảng ứng dụng đồng bộ, dùng chung, thống nhất, tạo tiền đề
thuận lợi trong việc liên thông, trao đổi, chia sẻ dữ liệu. Ông Tuấn cho

hay: Công tác phối hợp và chia sẻ cơ sở dữ liệu dân cư với các Sở,
ban, ngành của Thành phố đã được triển khai tích cực.
Trong thời gian qua, Công an Thành phố đã kết nối, chia sẻ cơ sở dữ
liệu dân cư kết nối thông tin với Bảo hiểm xã hội Thành phố, Sở Tư
pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư
nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đáp ứng việc tăng cường
liên thông, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phục vụ công dân trên
một nền tảng thống nhất đồng bộ tại tất cả 30 quận, huyện, thị xã và
584 xã, phường. Năm 2018, báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công
nghệ thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông xếp hạng Hà Nội
đứng thứ 3.
100% quận, huyện sẽ triển khai giao ban trực tuyến
Với cơ sở dữ liệu dân cư được thiết lập, Hà Nội là thành phố đầu tiên
trên cả nước triển khai diện rộng hệ thống quản lý hồ sơ sức khoẻ điện
tử cho nhân dân và hệ thống quản lý tầm soát ung thư sớm. Bảo hiểm
xã hội Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị trang bị máy tính và lắp
đường truyền cho 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế công
lập; chuẩn hóa danh mục dùng chung về thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ
thuật và kết nối chuyển dữ liệu hàng ngày lên cổng tiếp nhận dữ liệu
Hệ thống thông tin giám định của cơ quan Bảo hiểm xã hội theo đúng
quy định của Bộ Y tế.
Đối với lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội cũng là thành phố đầu
tiên trên cả nước triển khai hệ thống tuyển sinh đầu cấp trực tuyến. 4
năm trở lại đây, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thành công tuyển
sinh trực tuyến đầu cấp vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6. Tỷ lệ hồ
sơ đăng ký trực tuyến của cả 3 cấp tăng dần qua các năm.
Đồng thời, triển khai xây dựng phần mềm quản lý học bạ điện tử, tuyển
sinh trực tuyến, sổ liên lạc điện tử, quản lý kết quả giáo dục tiểu học và
tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng thành thạo đối với toàn bộ đội
ngũ giáo viên và đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2016-2017. Thành
phố cũng đã triển khai thí điểm mô hình “Trường học điện tử” với một
số trường trên địa bàn các quận Long Biên, Bắc Từ Liêm, Thành Xuân
tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận môi trường giáo dục hiện đại.
Bên cạnh đó, Thành phố cũng xác định giao thông thông minh là chìa
khoá góp phần quan trọng xúc tiến giao thương, kinh tế, tiết kiệm thời
gian, chi phí cho mỗi người dân và toàn xã hội, đồng thời mang lại bộ
mặt đô thị văn minh, thân thiện. Từ năm 2017, Thành phố đã thí điểm

và mở rộng triển khai ứng dụng tìm kiếm và thanh toán trông giữ xe ô
tô qua điện thoại di động - iParking.
Đến nay, hệ thống iParking của Hà Nội đã có 176 điểm đỗ trên toàn
thành phố với gần 5.000 chỗ đỗ ô tô. Song song với đó, ứng dụng công
nghệ thông tin cũng được thực hiện mạnh mẽ trong lĩnh vực Tài
nguyên Môi trường về hệ thống quan trắc môi trường không khí, hệ
thống quan trắc chất lượng nước Hồ Tây, hệ thống quan trắc lượng
mưa và bản đồ úng ngập trên Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố.
Thành phố hiện đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ việc đo vẽ và chỉnh lý bản
đồ, tạo lập cơ sở dữ liệu về đất đai.
Về nông nghiệp, Thành phố cũng đã triển khai hệ thống thông tin điện
tử ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm bằng các
thiết bị di động thông minh, đảm bảo an toàn đối với nông sản thực
phẩm tại các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đến
nay 263 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh của Hà Nội tham gia hệ thống
được cấp mã QR với 3000 dòng sản phẩm nông sản thực phẩm và mở
rộng hơn 200 dòng sản phẩm nông lâm thủy sản của 20 tỉnh, thành phố
cung cấp cho thị trường Hà Nội.
Đáng chú ý trong thời gian tới, 100% Uỷ ban nhân dân các quận, huyện
sẽ triển khai giao ban trực tuyến. Đây là một trong những mục tiêu
được đặt ra tại Kế hoạch Công nghệ thông tin của Hà Nội năm 2019.
Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, phát triển Chính quyền
điện tử.
Cụ thể trong năm 2019, Thành phố đặt mục tiêu 100% Uỷ ban nhân
dân các xã, phường, thị trấn được triển khai hệ thống hội nghị truyền
hình trực tuyến (giao ban trực tuyến) kết nối với Uỷ ban nhân dân
Thành phố và các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện,
thị xã. 80% cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác, sơ kết, tổng kết, tập
huấn của Thành phố, phấn đấu 30% cuộc họp có nhiều thành phần
tham dự để giải quyết công việc, họp giao ban định kỳ, các cuộc họp
khác của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đến cấp
xã được thực hiện trực tuyến. Đây cũng là một trong những nỗ lực cải
cách hành chính của Hà Nội nói chung và cả nước nói riêng.
Theo đó, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện phối hợp với VNPT Hà Nội
và Trung tâm tin học công báo – Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành
phố Hà Nội, xây dựng, lắp đặt hệ thống hội nghị giao ban trực tuyến

giữa Thành ủy, Quận ủy đến các phường thuộc quận, tạo thành một hệ
thống liên thông từ Trung ương đến địa phương.
Việc triển khai hệ thống hội nghị giao ban trực tuyến đánh dấu bước
ngoặt quan trọng trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin, hướng
tới chính quyền điện tử của Thành phố nói riêng và cả nước nói chung.
Đây sẽ là kênh trao đổi thông tin, giao ban, định hướng công việc trực
tiếp, không qua văn bản giấy tờ.
Đồng thời, hỗ trợ đắc lực cho cấp ủy, chính quyền cập nhật thông tin
thường xuyên, kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công
tác chỉ đạo điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc của đội
ngũ cán bộ, hạn chế tối đa các hội nghị tập trung nhằm tiết kiệm thời
gian và chi phí. Với mục tiêu hướng tới xây dựng Thành phố thông
minh, ngày càng hiện đại và phát triển bền vững.
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