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1. Cổng dịch vụ công quốc gia được xây dựng thế nào? 
Để xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia dichvucong.gov.vn sẽ giúp 
tiết kiệm 4.222 tỷ/năm, Văn phòng Chính phủ đã cùng với Tập đoàn 
VNPT lựa chọn những giải pháp giúp việc triển khai được nhanh, 
giảm thiểu các rủi ro liên quan đến kiến trúc, hiệu năng và an toàn 
bảo mật.  

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trải nghiệm 
Cổng dịch vụ công quốc gia 

Liên tục cải thiện trải nghiệm cho người dùng  

Với kinh nghiệm của một nhà cung cấp giải pháp công nghệ số hiện đại, 
VNPT đã được lựa chọn đồng hành cùng Văn phòng Chính phủ xây dựng 
hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia.  

Với mục tiêu hướng tới là giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận 
thông tin, tiết kiệm thời gian, chi phí, cung cấp nhiều tiện ích cho người 
dùng, hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia được thiết kế có 9 hợp phần 
chính, gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (TTHC); Dịch 
vụ công trực tuyến; Hệ thống phản ánh, kiến nghị; Bộ câu hỏi/trả lời; Hệ 
thống quản lý xác thực và định danh; Nền tảng thanh toán 
(PaymentPlatform); Phân hệ theo dõi, đánh giá việc giải quyết TTHC; 
Phân hệ quản lý dữ liệu người dùng; Hệ thống chatbot.  

Theo ông Huỳnh Quang Liêm - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT, để 
thuận lợi cho người dân, VNPT đã cùng Văn phòng Chính phủ tham khảo 
rất nhiều nền tảng trên thế giới, trước khi quyết định lựa chọn công nghệ 
Việt Nam. Đồng thời, VNPT sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá trải nghiệm của 



người dân khi tiếp xúc với cổng dịch vụ, để liên tục cải thiện trải nghiệm 
cho người dùng.    

Xác định việc triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia là một địa chỉ duy 
nhất kết nối liên thông với toàn bộ các cổng dịch vụ công của các bộ, 
ngành và địa phương nhằm phục vụ tra cứu và thực hiện các dịch vụ 
công trên không gian mạng, VNPT đã dành nhiều nguồn lực tập trung đáp 
ứng các yêu cầu về băng thông kết nối, vấn đề an toàn an ninh mạng và 
coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Thủ tướng Chính phủ 
giao cho Tập đoàn VNPT.  

Hệ thống hạ tầng cho Cổng dịch vụ công quốc gia được triển khai trên hạ 
tầng VNPT-IDC đạt tiêu chuẩn quốc tế Tier3, kết nối 63/63 tỉnh, thành trên 
toàn quốc và kết nối với quốc tế với tổng dung lượng chiếm 70% băng 
thông quốc tế tại Việt Nam.  

Với nhiệm vụ đảm bảo chất lượng dịch vụ chính thức phục vụ người dân 
và doanh nghiệp khi khai thác Cổng dịch vụ công quốc gia, Văn phòng 
Chính phủ đã phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và 
Truyền thông (TT&TT), Ban Cơ yếu Chính phủ đánh giá về mức độ an 
toàn, đồng thời, đã được các chuyên gia kiểm thử đánh giá các tính năng 
của Cổng theo yêu cầu đặt ra. Bộ Công an, Cục An toàn thông tin (ATTT) 
– Bộ TT&TT, Ban Cơ yếu Chính phủ và các nhà mạng cũng sẽ phối hợp 
để đảm bảo ATTT cho hệ thống Cổng dịch vụ công. 

Với vai trò là đơn vị phát triển và vận hành hệ thống kỹ thuật Cổng dịch vụ 
công quốc gia, Tập đoàn VNPT đã bố trí hệ thống hiện đại thực hiện công 
tác giám sát 24/7, cùng huy động nguồn lực là các chuyên gia về ATTT 
ứng trực trong việc giám sát đảm bảo ATTT cho hệ thống. 

Tích hợp nhiều tiện ích  

Trên cơ sở tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng thông tin 
một cửa quốc gia, Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử 
của các bộ, cơ quan, địa phương, Cổng dịch vụ công quốc gia cung cấp 
thông tin, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công để cá 
nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu, tìm kiếm theo mục đích, nhu cầu người 
dùng; theo từ khóa, lĩnh vực, cơ quan thực hiện và theo mức độ dịch vụ 
công trực tuyến. 

Thông qua hình thức Tổng đài hỗ trợ tự động, tiếp nhận và hướng dẫn 
qua hòm thư, thông báo gửi hướng dẫn tự động qua hệ thống trao đổi nội 
bộ, công cụ trả lời tự động sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), Cổng 
dịch công quốc gia cung cấp các gợi ý, nhắc nhở người dùng các thao 
tác, công việc khi thực hiện thủ tục hành chính.  

Đặc biệt, Cổng dịch vụ công cung cấp dịch vụ công trực tuyến với tính 
năng xác thực, quản lý dữ liệu người dùng trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ 



liệu. Người dân, doanh nghiệp chỉ cần đăng nhập, khai báo một lần trên 
Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ  thực hiện được nhiều dịch vụ công trực 
tuyến của các bộ, ngành, địa phương và các dịch vụ công về y tế, giáo 
dục, điện, nước,... theo mức độ xác thực của từng dịch vụ mà không phải 
khai thông tin nhiều lần, không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành 
chính.  

Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được tích hợp với Cổng dịch vụ công 
quốc gia như đăng ký kinh doanh, thuế, bảo hiểm,… sẽ cho phép giấy tờ, 
thông tin của tổ chức, cá nhân đã cung cấp một lần thành công khi thực 
hiện dịch vụ công trực tuyến lần đầu trên Cổng dịch vụ công quốc gia 
được tái sử dụng khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến lần sau và kết quả 
giải quyết TTHC được công nhận tính pháp lý trên toàn hệ thống. Việc 
này  không chỉ cắt giảm các trình tự kiểm tra, xác nhận đối với các thông 
tin, tạo tính công khai, minh bạch mà còn giúp người dân, doanh nghiệp 
tiết kiệm được chi phí và công sức.  

Nguồn: https://baophapluat.vn/hi-tech/cong-dich-vu-cong-quoc-gia-duoc-
xay-dung-the-nao-484072.html 

 

2. Có thể cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất qua qua 
Cổng Dịch vụ công quốc gia 

 

Từ ngày 9.12, người dân có thể làm thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do 
hỏng, mất qua Cổng Dịch vụ công quốc gia http://dichvucong.gov.vn. 



Ngay sau khi Cổng Dịch vụ công quốc gia chính thức đi vào vận hành vào 
chiều ngày 9.12, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 4617/BHXH-
CNTT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc liên 
thông thủ tục Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất với Cổng Dịch vụ công quốc 
gia. 

Công văn nêu rõ, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ 
và các đơn vị liên quan thực hiện nâng cấp hệ thống Giao dịch điện tử 
BHXH tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện liên thông 
Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất được quy định tại thủ tục Cấp lại, đổi, điều 
chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định số 929/QĐ-
BHXH ngày 26/7/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (mã quy trình 
612a). 

 

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện thủ tục cấp lại thẻ BHYT do 
hỏng, mất (612a) theo đúng quy trình nghiệp vụ hiện hành. Đồng thời, 
tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử đối 
với đối tượng cá nhân thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa 
chỉ: http://dichvucong.gov.vn. 

Điều này giúp ngành BHXH cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất 
lượng phục vụ, kiểm soát được tình trạng gian lận khi thanh toán bảo 
hiểm. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo hiểm xã hội đã được chia sẻ với 
hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch nhằm phục vụ đăng ký khai 
sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, góp phần giảm đáng 
kể số lượng giấy tờ, thủ tục và chi phí.  

Cấp lại thẻ BHXH do hỏng, mất là một trong tám dịch vụ công được tích 
hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Người dân có thể thực hiện ngay 



dịch vụ này ngay từ chiều 9.12 - thời điểm khai trương, chính thức đi vào 
hoạt động của Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Thống kê của BHXH Việt Nam cho hay, tới hết tháng 11 năm nay, cả 
nước đã có gần 86 triệu người tham gia BHYT. Tỷ lệ tham gia BHYT năm 
nay cũng đã đạt và vượt kế hoạch năm được giao. Ngành BHXH cũng đã 
thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT khoảng 168 triệu lượt người. 

Cổng dịch vụ công quốc gia gồm 6 phần chính: Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
thủ tục hành chính; xác thực, đăng nhập một lần; thanh toán trực tuyến; 
hệ thống phản ánh, kiến nghị cho người dân, doanh nghiệp; tích hợp các 
dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương; hỗ trợ trực tuyến 
và Tổng đài hỗ trợ. 

Giao diện đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia. Ảnh PV 

Hiện Cổng dịch vụ công quốc gia cung cấp 5 dịch vụ công trực tuyến tại 
63 địa phương là: Đổi giấy phép lái xe; thông báo hoạt động khuyến mại; 
cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất, hỏng; dịch vụ cấp điện hạ áp (phục vụ 
người dân, hộ gia đình); dịch vụ cấp điện trung áp (phục vụ doanh 
nghiệp).  

Ngoài ra, Cổng cung cấp 3 dịch vụ công thực hiện tại cấp bộ là cấp giấy 
phép lái xe quốc tế; đăng ký khuyến mãi; cấp giấy chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa. Hai tiện ích được tích hợp trên Cổng là thanh toán tiền điện và 
nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp. Với Hà Nội có thêm Đăng ký khai 
sinh, xác nhận tình trạng hôn nhân. TP HCM có thêm Đăng ký hộ kinh 
doanh và Đăng ký thuế.  

Nguồn: https://laodong.vn/cong-doan/co-the-cap-lai-the-bhyt-do-hong-
mat-qua-qua-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-771593.ldo 

 



3. Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, 

Quốc hội khóa XIV 
Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 100/2019/QH14 về hoạt động 
chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. 

Theo Nghị quyết, Quốc hội ghi nhận các kết quả đạt được và giải pháp, 
cam kết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ: Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Nội vụ, Thông tin và 
Truyền thông, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong việc 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành tập 
trung thực hiện các giải pháp, khắc phục những hạn chế, tạo chuyển biến 
mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được chất 
vấn. 

Khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

Cụ thể, đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, thực hiện có 
hiệu quả Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 về tiếp tục nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp; xây dựng và 
triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2021-2025 gắn với phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí 
hậu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân khu vực nông 
thôn. 

Đẩy nhanh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng xây dựng vùng sản 
xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị; 
rà soát quy mô, cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tiềm năng, lợi thế 
của từng vùng, gắn với nhu cầu thị trường; ban hành cơ chế, chính sách 
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, ứng dụng công nghệ cao trong nông 
nghiệp, đầu tư vào khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa... 

Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cần chú trọng phát triển thị 
trường trong nước, duy trì và phát triển thị trường truyền thống, chủ động 
tìm kiếm thị trường mới, tiềm năng; tích cực triển khai thực hiện các Hiệp 
định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên; xây dựng thương hiệu, 
nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp, nhất là gạo, trái cây và một 
số nông sản chủ lực khác... 

Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kịp 
thời ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Chăn nuôi; tổng 
kết, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 
2020 (giai đoạn 2008-2018) và định hướng phát triển chăn nuôi giai đoạn 
2020-2030, tầm nhìn 2040; rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách thúc đẩy 



phát triển ngành chăn nuôi bền vững; kiện toàn, củng cố hệ thống cơ 
quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp theo quy định của Luật Thú y, 
nhất là tại cơ sở; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi; đẩy nhanh tiến độ hỗ 
trợ chống dịch bệnh,xử lý nghiêm các hành vi trục lợi từ chính sách; làm 
tốt công tác tái đàn sau dịch bệnh... 

Các bộ, ngành cần rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách 
nhằm thúc đẩy phát triển ngành thủy sản bền vững; ban hành Chiến lược 
phát triển thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đẩy mạnh 
khai thác xa bờ, cơ cấu lại hoạt động khai thác, phương tiện đánh bắt phù 
hợp với trữ lượng nguồn lợi thủy sản; hiện đại hóa đội tàu cá, tàu hậu cần 
nghề cá xa bờ và công nghệ khai thác, bảo quản, chế biến sản phẩm; tập 
trung quy hoạch vùng nuôi, trồng thủy sản, chú trọng phát triển nghề nuôi 
biển; tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng ngành thủy sản, 
đặc biệt là cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và hạ tầng phục 
vụ nuôi biển. Sớm tháo gỡ khó khăn cho ngư dân trong hỗ trợ đóng tàu; 
xử lý nghiêm các hành vi trục lợi từ chính sách. Tăng cường ngăn chặn 
việc khai thác hải sản bất hợp pháp. 

Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt 

Đối với lĩnh vực công thương, Quốc hội đề nghị các đơn vị triển khai hiệu 
quả Chiến lược xuất, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng 
đến năm 2030; xây dựng, ban hành Chiến lược xuất, nhập khẩu hàng 
hóa thời kỳ 2020-2030; tiếp tục đơn giản hóa, công khai, minh bạch thủ 
tục hành chính trong hoạt động xuất, nhập khẩu; đẩy mạnh xây dựng 
thương hiệu hàng hóa Việt Nam và hỗ trợ các doanh nghiệp bảo vệ 
thương hiệu trên thị trường quốc tế; thực hiện các biện pháp phòng vệ 
thương mại, hỗ trợ xử lý kịp thời các tranh chấp thương mại, cảnh báo, 
cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp xuất khẩu, bảo vệ các ngành 
sản xuất trong nước phù hợp với các quy định và thông lệ quốc tế; tiếp 
tục đàm phán, ký kết, tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện các 
Hiệp định Thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên. 

Chính phủ, Bộ Công Thương có trách nhiệm khẩn trương ban hành đầy 
đủ các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Cạnh tranh; rà soát, tổng 
kết, đánh giá, hoàn thiện pháp luật về quản lý thị trường, pháp luật về bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng; sớm ban hành quy định về cách xác định 
hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam; giám sát chặt chẽ 
việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, xử lý nghiêm việc lợi dụng, 
giả mạo xuất xứ Việt Nam; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của 
lực lượng quản lý thị trường; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, 
phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, tiếp tay cho gian lận 



thương mại; quản lý, giám sát chặt chẽ chất lượng hàng hóa kinh doanh 
trên mạng, hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp... 

Năm 2020, hoàn thành Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; năm 
2021, hoàn thành Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia theo quy 
định của Luật Quy hoạch và Luật Điện lực, bảo đảm phát triển cân đối 
nguồn điện giữa các vùng, miền, giữa nguồn và lưới điện; khẩn trương rà 
soát, xử lý những bất cập trong quy hoạch, đầu tư, vận hành các dự án 
điện, đặc biệt là các dự án điện mặt trời; đề xuất cơ chế, giải pháp để 
sớm đưa vào vận hành các dự án điện trong quy hoạch phát triển điện 
lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030 bị chậm tiến độ, 
bảo đảm an ninh năng lượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong năm 
2020 và các năm tiếp theo, không để xảy ra thiếu điện cho sản xuất, kinh 
doanh và sinh hoạt... 

Ngành Công Thương cần tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách khuyến 
khích đổi mới công nghệ, phát triển cơ khí chế tạo; phát triển và nâng cao 
năng lực doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ; ưu tiên sử dụng sản phẩm cơ 
khí chế tạo trong nước; tập trung hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, hiệu 
quả các dự án cơ khí chế tạo, sản xuất linh kiện, máy nông nghiệp, sản 
phẩm phụ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp, ngư nghiệp.  

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy 

Đối với lĩnh vực nội vụ, Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục thực hiện 
theo lộ trình việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo chủ trương của Đảng và Nghị 
quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn 
thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống cơ quan nhà nước, làm cơ sở 
sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, tinh giản biên chế và thực 
hiện cải cách tiền lương. 

Chính phủ, Bộ Nội vụ có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các 
quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, thôi giữ chức 
vụ, miễn nhiệm, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức, 
phù hợp với các nội dung theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; rà soát, hoàn thiện 
các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, nhất là quy 
định về trình độ tin học, ngoại ngữ trong tuyển dụng, thi, xét nâng ngạch, 
thăng hạng viên chức, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhằm bảo đảm đánh giá 
đúng trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức và phù hợp với 
thực tiễn, gắn với vị trí việc làm; nghiên cứu chính sách ưu tiên trong 
tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là 
người dân tộc thiểu số. 



Trong năm 2020, cần sơ kết, đánh giá Đề án thí điểm thi tuyển vào các 
chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, phòng để sớm ban hành văn bản 
hướng dẫn thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực 
hiện quy định của pháp luật trong công tác cán bộ; xử lý nghiêm các sai 
phạm, xem xét thay thế kịp thời cán bộ, công chức, viên chức tham 
nhũng, vi phạm các quy định trong thực thi công vụ, không đáp ứng yêu 
cầu của vị trí việc làm. 

Trong năm 2019, cần cơ bản hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính 
cấp huyện, cấp xã, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục; có phương 
án, lộ trình bố trí, sắp xếp và bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức, 
viên chức diện dôi dư. 

Các cơ quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các mục tiêu cụ thể 
theo từng giai đoạn đối với việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản 
lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 
công lập; rà soát, sửa đổi các định mức về số học sinh, số giáo viên trên 
1 lớp học, số nhân viên y tế trên 1 giường bệnh phù hợp theo điều kiện 
của từng vùng, miền và cân đối giữa nông thôn với đô thị, giữa miền núi 
với đồng bằng, bảo đảm mục tiêu người học phải có giáo viên, người 
bệnh phải có nhân viên y tế. Năm 2019, xử lý dứt điểm những bất cập về 
hợp đồng đối với giáo viên và nhân viên y tế; chỉ đạo sát sao đối với việc 
thực hiện tinh giản số lượng người làm việc trong ngành giáo dục, y tế 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước, song vẫn phải bảo đảm đủ khả 
năng cung cấp các dịch vụ công thiết yếu cho xã hội. 

Xử lý nghiêm việc lợi dụng mạng xã hội để phá hoại nền tảng tư 
tưởng của Đảng 

Đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông, Quốc hội yêu cầu các cơ quan 
tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật Báo chí năm 2016; tiếp tục khẩn 
trương triển khai Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 
năm 2025; khẩn trương ban hành quy định của pháp luật để quản lý hoạt 
động của tạp chí điện tử; rà soát, chấn chỉnh hoạt động liên kết giữa các 
tổ chức, doanh nghiệp với cơ quan báo chí... 

Các cơ quan cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản, 
tổng biên tập trong việc quản lý văn phòng đại diện, cơ quan thường trú, 
phóng viên và nội dung thông tin; chú trọng công tác bồi dưỡng kiến thức, 
kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp người làm báo; tăng cường thanh tra, kiểm 
tra, rà soát chặt chẽ các điều kiện về cấp phép trong lĩnh vực báo chí, 
việc thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, quy định của pháp luật về báo chí; 
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề 
nghiệp, trách nhiệm của cơ quan chủ quản, tổng biên tập trong việc để 
xảy ra vi phạm... 



Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tăng cường hiệu 
quả công tác quản lý thông tin điện tử, đặc biệt là các trang thông tin điện 
tử tổng hợp và mạng xã hội; xử lý nghiêm tình trạng trang thông tin điện 
tử tổng hợp hoạt động như cơ quan báo chí; rà soát, hoàn thiện quy định 
pháp luật về an ninh mạng; chủ động phối hợp, yêu cầu các nhà cung cấp 
dịch vụ xuyên biên giới trong việc xác định danh tính người sử dụng dịch 
vụ, xử lý các thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc, thông tin mạo danh, 
tin giả; chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng, báo chí; 
có giải pháp ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm việc lợi dụng mạng xã hội 
để xuyên tạc chủ trương, đường lối và phá hoại nền tảng tư tưởng của 
Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, lừa đảo, đánh bạc, quảng 
cáo không đúng sự thật, thông tin gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội, 
xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân; kịp 
thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm trên không gian 
mạng; tiếp tục triển khai các giải pháp hiệu quả để xử lý tình trạng “sim 
rác”, “tin nhắn rác”, “cuộc gọi rác”. 

Các cơ quan cần khẩn trương ban hành bộ quy tắc ứng xử trên không 
gian mạng; thúc đẩy hình thành và phát triển nền tảng truyền thông xã hội 
trong nước; có chính sách phát triển các doanh nghiệp số Việt Nam; thực 
hiện chuyển đổi số quốc gia, kinh tế số, bảo đảm công bằng giữa các 
doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài... 

Xây dựng Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2021-2025, 
định hướng đến 2030 và Chiến lược quốc gia về dữ liệu đáp ứng yêu cầu 
xã hội; tiếp tục phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; đầu 
năm 2020, ban hành quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung; tiếp 
tục nghiên cứu, ban hành hướng dẫn triển khai mô hình thành phố thông 
minh; năm 2020 hình thành bộ mã bưu chính đến địa chỉ, hỗ trợ cho 
thương mại điện tử và kinh tế số. 

Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/nghi-quyet-ve-hoat-dong-chat-van-tai-
ky-hop-thu-8-quoc-hoi-khoa-xiv-20191211112207936.htm 

 

4. Quy định mới về dạy lái xe còn nhiều vướng mắc 
Thông tư 38/2019 có nhiều quy định mới để nâng cao chất lượng 
đào tạo, sát hạch lái xe nhưng trong thời gian triển khai quá ngắn 
nên rất khó thực hiện được ngay. 

Thông tư 38/2019 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung quy định về đào tạo, sát 
hạch và cấp giấy phép lái xe đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1-12-2019. 
Nhưng đến nay các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch trên cả nước vẫn 



còn nhiều thắc mắc về các quy định mới trong thông tư này. Dưới đây là 
những ý kiến chúng tôi ghi nhận được. 

Thời gian ngắn, không thể làm ngay được 

 
Bà TRẦN THỊ VINH 

Thông tư 38/2019 ra ngày 8-10-2019 và có hiệu lực thi hành ngay từ ngày 
1-12-2019. Với thời gian ngắn, chưa tới 60 ngày thì không cơ sở, trung 
tâm nào có thể đáp ứng được các quy định mới theo thông tư này. 

Cạnh đó, đến nay Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vẫn chưa có 
văn bản hướng dẫn thì làm sao triển khai thực hiện. Chúng tôi có hỏi lắp 
đặt loại camera, thiết bị định vị nào cho hợp thì cơ quan chức năng ở địa 
phương nói kiểu này, tổng cục lại bảo phải lắp kiểu kia… Cuối cùng trung 



tâm không biết lắp kiểu nào cho phù hợp. Hay như về môn học tác hại 
của rượu bia khi lái xe. Đây là môn học mới trong chương trình đào tạo lái 
xe, giúp cho học viên ý thức, trách nhiệm hơn trong việc sử dụng rượu 
bia. Nhưng đến nay vẫn chưa có nội dung, bài vở cụ thể nên trung tâm 
không biết tới đây sẽ giảng dạy cho học viên ra sao. 

Những quy định mới nêu trên là cần thiết, giúp ích cho người học nhưng 
thời gian triển khai quá ngắn nên khi làm sẽ rất lụp chụp. Do đó, các cơ 
sở đào tạo rất mong Bộ GTVT, tổng cục có hướng dẫn cụ thể, có lộ trình 
thực hiện từng công việc chứ không thể làm ngay được. 

Bà TRẦN THỊ VINH, Giám đốc Trung tâm Sát hạch 
lái xe cơ giới TP Cần Thơ 

 
Từ 1-5-2020, tất cả xe tập lái phải được trang bị camera để nhận dạng 

học viên. Ảnh: LƯU ĐỨC 

Chưa có quy chuẩn cho cabin điện tử mô phỏng lái xe 



 
Ông NGUYỄN THẮNG QUÂN 

Ý tưởng sử dụng cabin điện tử mô phỏng lái xe được Bộ GTVT đưa ra từ 
những năm 1995 đến 2000 nhưng đã bị đình lại vì tính hiệu quả trong đào 
tạo lái xe rất thấp. Loại cabin điện tử được sản xuất từ những năm đó đến 
nay như các trò chơi điện tử lái xe, không phù hợp cho việc đào tạo lái xe 
thực tế. 

Thông tư 38/2019 đưa ra quy định các cơ sở đào tạo phải lắp đặt loại thiết 
bị trên trong khi chưa có quá trình thí điểm, rút kinh nghiệm là rất khó 
thực hiện. Đến nay các cơ quan chức năng cũng chưa ban hành quy 
chuẩn (QCVN) về loại thiết bị này, gây khó khăn cho các cơ sở đào tạo 
khi trang bị. 

Theo tôi, cơ quan chức năng cần ban hành QCVN cho các thiết bị cần 
trang bị theo yêu cầu của Thông tư 38/2019 như camera, cabin điện tử, 
hộp đen… Có quy chuẩn rõ ràng thì các cơ sở mới có cơ sở mua sắm 
trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo ngày càng chất lượng hơn. 

Ông NGUYỄN THẮNG QUÂN, Chủ tịch Chi hội đào tạo - sát hạch lái xe, 
Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam 

Nên tạm dừng thực hiện Thông tư 38/2019 



 
Ông HOÀNG ĐỨC HẢI 

Thông tư 38/2019 đặt ra nhiều quy định mới để nâng cao chất lượng đào 
tạo, sát hạch lái xe nhưng rất khó thực hiện được ngay. Ví dụ quy định từ 
ngày 1-5-2020, các cơ sở đào tạo lái xe phải ứng dụng công nghệ nhận 
dạng (bằng hình ảnh và vân tay), theo dõi thời gian học lý thuyết môn học 
pháp luật giao thông đối với học viên. Muốn sử dụng công nghệ này thì 
cơ sở đào tạo phải trang bị máy móc nhận dạng vân tay, camera ghi hình 
ảnh học viên với chi phí rất lớn. 

Với các trường, cơ sở đào tạo thuộc các bộ, ngành như GTVT, công an, 
LĐ-TB&XH… thì việc mua các loại thiết bị trên là đầu tư công. Mà đầu tư 
công thì phải thông qua cơ chế phê duyệt, đấu thầu mua sắm…, mất rất 
nhiều thủ tục, thời gian. Vì thế, đến thời hạn 1-5-2020, các trường, cơ sở 
đào tạo chưa thể mua sắm, lắp đặt xong các loại thiết bị trên. Theo tôi, Bộ 
GTVT nên tạm dừng hoặc giãn thời gian thực hiện Thông tư 38/2019 để 
các cơ sở có thời gian chuẩn bị. 

Ông HOÀNG ĐỨC HẢI, Trường CĐ GTVT Trung ương II, TP Hải Phòng 

Đăng ký vân tay mới được học, được thi 

Thông tư 38/2019 quy định các cơ sở đào tạo, sát hạch phải trang bị, ứng 
dụng công nghệ nhận diện hiện đại. Cách thức nhận dạng, nhận diện sẽ 



là chụp ảnh so sánh khuôn mặt, so sánh vân tay người học và có thể sau 
này là nhận dạng mống mắt. 

Như vậy, các cơ sở đào tạo phải trang bị các thiết bị kỹ thuật như 
camera, máy soi chiếu để nhận diện khuôn mặt, nhận dạng và so sánh 
vân tay. Camera thì buộc phải gắn ở cả phòng học lý thuyết, phòng thi sát 
hạch lý thuyết và trên xe tập lái, xe thi lái trong hình, xe thi trên đường 
trường. 

Về phía học viên, ngoài chụp ảnh như lâu nay thì sẽ phải thêm phần đăng 
ký vân tay. Như vậy, khi học viên học (lý thuyết, tập lái) hoặc thi sát hạch 
(lý thuyết, thi tay lái trong hình và trên đường trường) đều phải qua chụp 
ảnh, nhận dạng vân tay đúng với đăng ký thì mới được học, được thi. 
Theo lộ trình thì từ 1-5-2020 mới áp dụng việc nhận dạng vân tay. Vì thế 
hiện nay học viên vẫn học thi bình thường. 

Ông NGÔ ĐÌNH QUANG, Trưởng phòng Quản lý sát hạch,  
cấp giấy phép lái xe, Sở GTVT TP.HCM  

Nguồn: https://plo.vn/ban-doc/quy-dinh-moi-ve-day-lai-xe-con-nhieu-
vuong-mac-876770.html 

 

5. Nhiều chỉ tiêu bảo hiểm xã hội về đích trước hạn 

Mặc dù chưa hết năm nhưng toàn ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đã 
thực hiện vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu đề ra cho cả năm 2019 như: 
số người tham gia BHXH tự nguyện và số người tham gia bảo hiểm 
y tế. Thông tin này vừa được báo cáo tại Hội nghị giao ban trực 
tuyến toàn quốc tháng 12/2019 của BHXH Việt Nam. 



 

toàn ngành BHXH đã thực hiện vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu đề ra cho cả 
năm 2019 

Số người tham gia BHXH tự nguyện vượt 13% kế hoạch 

BHXH Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 11/2019, có 2 chỉ tiêu đã 
vượt kế hoạch được giao. Cụ thể, cả nước có 533.000 người tham gia 
BHXH tự nguyện, đạt 113% kế hoạch giao; 85,29 triệu người tham gia 
BHYT (đạt 100,15% kế hoạch giao). 

Các chỉ tiêu còn lại cũng đạt ở mức cao, xấp xỉ với kế hoạch được giao. 
Trong đó, cả nước có khoảng 15,065 triệu người tham gia BHXH bắt 
buộc, đạt 99,6% so với kế hoạch giao; khoảng 13,193 triệu người tham 
gia BHTN, đạt 99,7% kế hoạch giao. 

Về số thu, toàn ngành đã thu BHXH, BHYT, BHTN được số tiền 322.316 
tỷ đồng (đạt 89,6% kế hoạch giao). Trong đó, thu BHXH là 218.687 tỷ 
đồng, thu BHTN là 15.522 tỷ đồng, thu BHYT là 87.576 tỷ đồng. Tổng số 
nợ BHXH phải tính lãi (từ 1 tháng trở lên) đạt khoảng 7.286 tỷ đồng, bằng 
2,03% so với kế hoạch thu được giao năm 2019. 

Toàn Ngành cũng đã giải quyết 107.440 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ 
cấp BHXH hàng tháng; 775.543 người hưởng trợ cấp 1 lần; 9.876.261 
lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức 
khỏe; thanh toán chi phí KCB BHYT khoảng 167,828 triệu lượt người; 



phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết 878.418 
người hưởng chế độ BHTN. 

Để đạt được kết quả tích cực nêu trên, theo BHXH Việt Nam, toàn Ngành 
đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), triển khai giao dịch điện 
tử đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp như: tổ chức bộ phận “Một 
cửa” tại BHXH cấp tỉnh, cấp huyện; vận hành có hiệu quả hệ thống “Một 
cửa điện tử”… 

Ngay trong tháng 11/2019, BHXH Việt Nam đã phối hợp Bộ Thông tin và 
Truyền thông chính thức khai trương cơ sở dữ liệu chuyên ngành BHXH 
và kết nối hệ thống thông tin quản lý hộ tịch qua trục dữ liệu quốc gia 
phục vụ liên thông khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi… Mới 
đây nhất, 1 trong 5 dịch vụ công sẽ được cung cấp đầu tiên trên Cổng 
dịch vụ công quốc gia (DVCQG) thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố trên cả 
nước là dịch vụ cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất, hỏng. 

Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng kể nêu trên, nhưng theo Thứ 
trưởng - Tổng giám đốc Nguyễn Thị Minh, tại một số tỉnh, thành phố, nhất 
là các tỉnh, thành phố lớn, số nợ phải tính lãi vẫn ở mức cao. Việc phát 
triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đã có sự chuyển biến, nhưng đang 
có dấu hiệu chững lại, nhất là BHXH tự nguyện. Công tác kiểm soát chi 
phí KCB BHYT tại một số địa phương chưa tốt. Việc thực hiện giám định 
trên Hệ thống thông tin giám định điện tử tại một số tỉnh, thành phố chưa 
đạt yêu cầu đề ra, kết quả từ chối thanh toán giám định theo các chuyên 
đề còn thấp, dẫn đến nguy cơ cao vượt dự toán chi KCB BHYT được 
giao năm 2019. Công tác rà soát, xử lý trùng dữ liệu, cấp mã số BHXH 
cho người tham gia vẫn chưa đạt yêu cầu, tiến độ đề ra… 

Theo phản ánh nhiều địa phương, một trong những chỉ tiêu còn gặp nhiều 
khó khăn nhất là chỉ tiêu giảm nợ. Không ít đơn vị sử dụng lao động chây 
ì, trốn đóng BHXH, BHYT cho người lao động, trong khi chế tài xử phạt 
chậm đóng vẫn chưa đủ sức răn đe... 

Đặt ra nhiệm vụ cho toàn Ngành trong tháng cuối cùng của năm 2019, 
Lãnh đạo BHXH Việt Nam chỉ đạo, các đơn vị trực thuộc và BHXH các 
tỉnh, thành phố cần chung sức, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện các chỉ 
tiêu, nhiệm vụ được giao. Toàn Ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; chú trọng phát 
triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; tăng cường thanh kiểm tra các 
đơn vị, DN nợ BHXH, BHYT để giảm nợ đọng. 

Đồng thời, cần tập trung hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ, giải quyết 
các vướng mắc còn tồn đọng trong năm 2019; rà soát, xử lý dữ liệu thẻ 



BHYT cấp trùng; hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH cho 
người tham gia... 

Đặc biệt, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh, toàn Ngành cần 
quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp một lần, 
chi trả trợ cấp BHTN. Tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí KCB 
BHYT tại cơ sở y tế, đảm bảo thực hiện thực hiện đúng dự toán được 
Chính phủ giao năm 2019. Thực hiện nghiêm túc việc giám định điện tử 
trên Hệ thống thông tin giám định, kết hợp duy trì giám định trực tiếp tại 
cơ sở KCB; kịp thời phối hợp xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 
BHXH. 

Cùng với đó, cần tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng, trách 
nhiệm trong quản lý, khai thác, sử dụng các phần mềm nghiệp vụ cho cán 
bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành. Triển khai hệ thống tương 
tác đa phương tiện giữa người dân và DN; mở rộng cung cấp các dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, 4; đẩy mạnh việc giao dịch điện tử, quản lý, sử 
dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan BHXH và trên trục liên 
thông của Chính phủ. 

Nguồn: https://baodauthau.vn/tai-chinh/nhieu-chi-tieu-bao-hiem-xa-hoi-ve-
dich-truoc-han-117583.html 

 

6. Thêm tiện ích cho dịch vụ công trực tuyến 
Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) vừa được khai trương là minh 
chứng cho thấy hệ thống hành chính của chúng ta đang thể hiện rõ 
nét tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp với việc đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin. 

Hiện tại, Cổng DVCQG đã cung cấp 8 dịch vụ công trực tuyến, thực hiện 
ở cấp bộ và 63 tỉnh, thành phố, cụ thể là: Đổi giấy phép lái xe; cấp giấy 
phép lái xe quốc tế; thông báo hoạt động khuyến mại, đăng ký khuyến 
mại; cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất, hỏng; dịch vụ cấp điện hạ áp (phục 
vụ người dân, hộ gia đình); dịch vụ cấp điện trung áp (phục vụ doanh 
nghiệp) và tích hợp tiện ích thanh toán tiền điện; nhóm dịch vụ về cấp 
giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; nộp thuế điện tử đối với doanh 
nghiệp. Cùng với đó, có 4 địa phương cung cấp thêm một số dịch vụ 
công, như TP Hồ Chí Minh là đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế; TP 
Hà Nội, TP Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh là đăng ký khai sinh… 



 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức khai 
trương cổng dịch vụ công quốc gia. Ảnh: VGP 

Có thể thấy, các dịch vụ công trực tuyến được lựa chọn ban đầu là những 
dịch vụ thông dụng liên quan đến hầu hết người dân, doanh nghiệp. Giờ 
đây, chỉ cần ngồi nhà, với chiếc máy vi tính, người dân có thể thực hiện 
được những dịch vụ công này, không phải mất thời gian đến cơ quan 
công quyền, giảm được rủi ro từ các “chi phí không chính thức”. 

Tuy nhiên, có một nhu cầu của người dân nên được các cơ quan quản lý 
nhà nước nghiên cứu để đưa vào thành một dịch vụ công trực tuyến. Đó 
là dịch vụ tra cứu bản đồ quy hoạch có sử dụng đất.   

Nhu cầu biết quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là nhu cầu chính đáng của 
người dân, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến lợi ích, cuộc sống của họ. 
Theo quy định của pháp luật, người dân có quyền được biết thông tin về 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ quan chức năng phải công bố các 
thông tin này (trừ các thông tin mật theo quy định). Ở các địa phương, 
đặc biệt là ở các đô thị lớn, mỗi quy hoạch được lập ra, là số phận của 
một khu dân cư bị ảnh hưởng. 

Nhưng có một thực tế là hiện nay, người dân không dễ để biết chính xác 
mảnh đất mình đang sử dụng, ngôi nhà mình đang ở có nằm trong quy 
hoạch hay không? Người ta chỉ biết ang áng, biết đại khái, và nhiều khi 
thông tin cứ úp úp mở mở và phần lớn trong số đó là thông tin truyền 
miệng. Trên mạng có những trang thông tin cung cấp các loại quy hoạch, 
nhưng không rõ độ tin cậy tới đâu, bản đồ trong các trang này chủ yếu là 
bản đồ tỷ lệ 1/2000, còn chưa cụ thể. Để biết thông tin, có nơi thì người 
dân lên phòng đô thị của quận để dò hỏi. Có nơi thì hỏi ở bộ phận một 



cửa. Nhưng tựu trung lại là chưa dễ dàng, chưa thuận lợi, thời gian chờ 
đợi lâu, thông tin thì hạn chế. 

Do tình trạng không dễ tiếp cận thông tin quy hoạch mà nhiều người dân 
đã bị thiệt hại. Có những trường hợp bị thu hồi đất, mặc dù không nằm 
trong quy hoạch. Trong khi đó, các nhóm lợi ích thân với chính quyền địa 
phương, biết được thông tin nên dễ trục lợi. Có một thực tế là hiện nay 
phần lớn các khiếu nại, tố cáo ở cơ sở có liên quan đến vấn đề đất đai, 
quy hoạch. Mà trong đó, vụ khu đô thị Thủ Thiêm là một điển hình. 

Chính vì vậy, trong thời gian tới, nếu như Cổng DVCQG có thể tích hợp 
chức năng tra cứu bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cơ quan 
chức năng thì sẽ giải quyết được một nhu cầu rất lớn của người dân, 
ngăn chặn những điểm nóng có thể phát sinh ở cơ sở. 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/them-tien-ich-cho-dich-vu-
cong-truc-tuyen-604934 

 

7. Hà Nội cung cấp 1.448 dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, 4 
Qua hơn 3 năm tổ chức triển khai Chương trình số 08 - CTr/TU của 
Thành ủy, công tác cải cách hành chính của thành phố đã được triển khai 
đầy đủ, toàn diện trên tất cả các nội dung. Đến nay, các chỉ tiêu, nhiệm vụ 
đề ra trong Chương trình số 08 cơ bản hoàn thành. Cải cách hành chính 
thực sự là khâu đột phá, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh 
tế - xã hội của Thủ đô.     

Đây là khẳng định của ông Phạm Tuấn Anh - Trưởng phòng cải cách 
hành chính - Sở Nội vụ Hà Nội tại buổi giao ban báo chí do Thành ủy Hà 
Nội tổ chức chiều ngày 10/12. 

Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của thành phố có nhiều 
đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt, sáng tạo, mang lại hiệu quả rõ rệt; 
tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ trên tinh thần 5 rõ “rõ người, rõ việc, 
rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”, “một đầu mối, một việc xuyên 
suốt”… Công tác xây dựng, ban hành và rà soát văn bản quy phạm pháp 
luật được tiến hành thường xuyên, kịp thời, có chất lượng, đáp ứng các 
hoạt động về quản lý nhà nước. Công tác cải cách thủ tục hành chính gắn 
với thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, rà soát, kiến 
nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy trình giải quyết theo thẩm 
quyền và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải 
quyết thủ tục hành chính đã tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp 
trong quá trình giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước. 



Tính đến nay, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 
các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố là 1.818 thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ 
sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn đạt 98,81% năm 2016, đến hết quý 
III/2019 đạt 99,86%. Thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 
trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4. Đến nay, toàn thành phố có 1.448 dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4 (đạt tỷ lệ 80%). Số lượng hồ sơ tiếp nhận trên Cổng 
Dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử Thành phố đạt hơn 2,2 triệu hồ 
sơ. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ 
quan hành chính nhà nước có các bước cải thiện, nâng cao qua từng 
năm. 

 

Hà Nội: Cải cách hành chính khâu đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội của Thủ đô 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành của thành 
phố và trong phục vụ nhân dân, doanh nghiệp mang lại hiệu quả rõ nét, là 
công cụ đòn bẩy quyết định thúc đẩy công tác cải cách hành chính của 
thành phố. 

Tổng hợp từ những kết quả nổi bật, trong giai đoạn 2016 - 2020, cải cách 
hành chính thực sự là một điểm sáng trong ba khâu đột phá của thành 
phố, được Trung ương, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, 
đánh giá cao. Thể hiện qua các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của 
chính quyền thành phố năm 2018: Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh 



tiếp tục duy trì giữ vững thứ hạng rất cao trong 2 năm liên tiếp, xếp thứ 
2/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ số năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố tăng 4 bậc so với năm 2017. 
Chỉ số hài lòng (SIPAS) của thành phố năm 2018 đạt 83%, tăng 16 bậc 
so với năm 2017. Chỉ số mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng 
công nghệ thông tin xếp thứ 2 cả nước. 

Hà Nội là địa phương đứng đầu toàn quốc về số lượng hồ sơ giao dịch 
qua mạng và cũng là địa phương duy nhất cung cấp dịch vụ công mức 3 
trong lĩnh vực tư pháp đồng bộ tới 100% xã, phường có liên thông dữ liệu 
với bảo hiểm xã hội và Công an Thành phố trên cơ sở khai thác cơ sở dữ 
liệu dân cư; đã triển khai chính thức, an toàn, thông suốt hệ thống điện tử 
một cửa dùng chung 3 cấp từ thành phố đến tất cả các xã, phường, thị 
trấn. 

Cải cách hành chính đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 
Thủ đô, hoàn thành thắng lợi 13/13 chỉ tiêu đề ra của Đại hội Đảng bộ lần 
thứ XVI; 16/17 chỉ tiêu của Hội đồng nhân dân thành phố đề ra trong 
nhiệm kỳ 2015 - 2020; là tiền đề quan trọng tạo sự đột phá trong thu hút 
đầu tư, thúc đẩy sản xuất, cải thiện môi trường kinh doanh, từng bước cải 
thiện mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ 
của các cơ quan hành chính nhà nước. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại buổi giao ban, nhiều ý kiến cho 
rằng, Chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của 
thành phố đang đứng ở vị trí thấp. Một số chỉ số thành phần trong Chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cần tiếp tục được cải thiện thứ hạng 
trong thời gian tới…. Cơ chế phối hợp giữa cơ quan, đơn vị trong việc giải 
quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông còn ít, chưa phát 
huy hiệu quả, còn tình trạng quá hạn trong giải quyết hồ sơ lưu thông… 

Tại buổi giao ban, lãnh đạo Sở Nội vụ nhấn mạnh, trong giai đoạn 2021 - 
2026, xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của 
thành phố. Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý, điều hành và cung ứng dịch vụ công, xây dựng 
chính quyền điện tử, thành phố thông minh được Hà Nội coi đây là giải 
pháp đột phá để hiện đại hóa hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, 
là cơ sở để tinh giản biên chế trong bộ máy hành chính các cấp. 

Nguồn: https://congthuong.vn/ha-noi-cung-cap-1448-dich-vu-cong-truc-
tuyen-muc-do-3-4-129611.html 

8. Sơn La đẩy nhanh chi trả lương hưu, trợ cấp xã 
hội qua thẻ điện tử 



Từ tháng 12/2019, Bưu điện và Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La ứng 
dụng công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội, 
nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng 
của người dân.  

Cấp phát thẻ chi trả điện tử thay thế cho phiếu lĩnh lương hưu, trợ cấp xã 
hội cho người hưởng. 

Theo đó, hàng tháng, ngành Bưu điện và Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La 
phối hợp thực hiện chi trả cho 31.051 người hưởng lương hưu, trợ cấp 
bảo hiểm xã hội với tổng số tiền trên 120 tỷ đồng. 

Bà Đỗ Thị Thành, Phó Giám đốc Bưu điện thành phố Sơn La cho biết, 
việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội 
qua thẻ chi trả điện tử được triển khai, thực hiện theo lộ trình do Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam cùng với Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng. 

Tại tỉnh Sơn La, tháng 11/2019, cơ quan bưu điện đã tiến hành lấy thông 
tin, cấp phát thẻ chi trả điện tử thay thế cho phiếu lĩnh lương hưu, trợ cấp 
xã hội cho người hưởng trên địa bàn. Các điểm chi trả có số lượng cấp 
phát thẻ trên 80% thực hiện chi trả lương, trợ cấp xã hội qua thẻ chi trả 
điện tử ngay trong tháng 12/2019. 



Nhân viên bưu điện lấy thông tin, cấp phát thẻ chi trả điện tử thay thế cho 
phiếu lĩnh lương hưu, trợ cấp xã hội cho người hưởng. 

Bà Nguyễn Thị Thọ, trú tại tổ 4, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La chia 
sẻ, tháng 12/2019 là kỳ lương đầu tiên bà nhận qua thẻ chi trả điện tử. Bà 
nhận thấy đây là hình thức chi trả rất văn minh, tiện lợi, phù hợp với xu 
hướng công nghệ thông tin. Với thẻ chi trả điện tử được tích hợp ảnh, 
mỗi lần đi nhận lương, bà không phải mang theo chứng minh thư nhân 
dân hay giấy tờ tùy thân có ảnh để đối chiếu. Thẻ lại được cơ quan bưu 
điện cấp phát, sử dụng miễn phí và có thời hạn 5 năm, không mất thời 
gian đi thay mỗi năm như phiếu lĩnh trước đây. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội 
qua thẻ chi trả điện tử tạo điều kiện cho người hưởng có thể rút lương 
hưu, trợ cấp xã hội tại tất cả các điểm chi trả của bưu điện, không phụ 
thuộc vào nơi đăng ký danh sách nhận ban đầu. Hoặc có thể rút vào bất 
kỳ thời điểm nào thích hợp, không phụ thuộc vào ngày chi trả lương hay 
linh động chọn nhận hết, nhận từng phần và khoản tiền còn vẫn nằm 
trong tài khoản thẻ. 



Nhân viên bưu điện tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin trong chi 
trả lương hưu, trợ cấp xã hội qua thẻ chi trả điện tử cho người hưởng. 

Theo bà Phạm Thanh Hải, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Bảo hiểm 
xã hội tỉnh Sơn La, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả lương 
hưu, trợ cấp xã hội qua thẻ chi trả điện tử nhằm hiện đại hóa công tác chi 
trả, giảm thủ tục hành chính, góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho 
người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp xã hội. Đặc biệt, các khoản chế 
độ, trợ cấp được tích hợp trên cùng một thẻ giúp người hưởng thuận tiện 
hơn trong việc quản lý, không phải đi nhận tiền nhiều lần tại nhiều điểm 
chi trả khác nhau. 

Ông Phùng Thế Hùng, Giám đốc Bưu điện tỉnh Sơn La cho biết, với thẻ 
chi trả điện tử, người hưởng có thể quản lý, theo dõi số tiền và thông tin 
giao dịch thông qua các công cụ như website, điện thoại di động và các 
điểm chi trả. Ngành Bưu điện và Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ có thêm công cụ 
quản lý người hưởng một cách hợp lý, hiệu quả, bảo đảm chính xác và 
tránh thiếu sót, gây trục quỹ bảo hiểm xã hội. Thời gian tới, ngành Bưu 
điện sẽ đề xuất với Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường nhân lực tham gia 
kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các điểm chi trả có số người hưởng trên 100 
người nhằm bảo đảm tiến độ và nâng cao hiệu quả chi trả lương hưu, trợ 
cấp xã hội qua thẻ chi trả điện tử. 



Nhân viên bưu điện tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin trong chi 
trả lương hưu, trợ cấp xã hội qua thẻ chi trả điện tử cho người hưởng. 

Cùng với đó, ngành Bưu điện và Bảo hiểm xã hội tỉnh vẫn tiếp tục phối 
hợp duy trì song song các điểm chi trả tập trung để bảo đảm không làm 
ảnh hưởng đến việc nhận lương hưu, trợ cấp xã hội của người hưởng. 
Cùng với đó, hai ngành tăng cường tuyên truyền ứng dụng công nghệ 
thông tin trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua thẻ chi trả 
điện tử, phấn đấu đến tháng 1/2020 sẽ triển khai, thực hiện đồng loạt tại 
các điểm chi trả trong toàn tỉnh. 

Nguồn: https://baotintuc.vn/xa-hoi/son-la-day-nhanh-chi-tra-luong-huu-tro-
cap-xa-hoi-qua-the-dien-tu-20191210071817605.htm 

 

9. Giúp người dân làm căn cước công dân nhanh gọn 
Để cải cách thủ tục hành chính, giúp người dân làm căn cước công 
dân (CCCD) thuận tiện, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội Công an TPHCM (PC06) đến các trường học, bệnh viện và tận 
nhà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công để thực hiện quy 
trình cấp CCCD. 



 

Mới đây, PC06 đã đến bệnh viện cấp CCCD cho các y - bác sĩ, viên chức 
Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ và Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM (ảnh). 
Theo kế hoạch, trong 3 tuần tới, PC06 tiếp tục đến hỗ trợ y bác sĩ, viên 
chức ở các bệnh viện: Bình Dân, Ung Bướu, Chợ Rẫy làm CCCD. 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/giup-nguoi-dan-lam-can-cuoc-cong-dan-
nhanh-gon-634046.html 

 

10. Người dân Quảng Ninh tiếp cận 11 dịch vụ ở 
Cổng dịch vụ công Quốc gia 

Hiện tại, người dân Quảng Ninh có thể thực hiện nhanh chóng, thuận tiện 
11 dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. 

Chị Hà Thị Huế (phường Cao Xanh, TP Hạ Long) là người dân Quảng 
Ninh đầu tiên được trải nghiệm đăng ký dịch vụ công trực tuyến trên Cổng 
dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ dichvucong.gov.vn. Chỉ bằng vài thao 
tác nhập thông tin đơn giản, ngay lập tức chị đã nhận được tin nhắn tới 
điện thoại, xác nhận đăng ký thành công giấy khai sinh cho con mình. 



Chị Hà Thị Huế chia sẻ rất hài lòng với tiện ích của Cổng dịch vụ công 
Quốc gia. 

Chị Hà Thị Huế cho biết: “Dịch vụ công Quốc gia rất tiện lợi. Thay vì tôi 
phải ra UBND phường để làm các thủ tục mất thời gian di chuyển, mất 
thời gian chờ đợi giải quyết thì tôi chỉ cần ở nhà và mất thời gian khoảng 
5 phút đăng nhập vào hệ thống là có thể giải quyết xong. Tôi mong muốn 
được tiếp cận thêm nhiều dịch vụ công trực tuyến hơn nữa đảm bảo 
được công việc của nhà mình hoàn toàn thuận lợi”. 

Với việc sớm xây dựng Cổng dịch vụ công và các thành quả đi đầu trong 
cải cách hành chính, tỉnh Quảng Ninh được chọn là một trong 3 địa 
phương (cùng với TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) thực hiện thí điểm việc 
kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công Quốc gia. 

Đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh sẽ cung cấp 11 dịch vụ công trên 
Cổng dịch vụ công Quốc gia, như Đăng ký giấy khai sinh, Đổi giấy phép 
lái xe, Thông báo hoạt động khuyến mại, Cấp chứng chỉ hành nghề khám 
chữa bệnh, Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, Đăng ký lại phương 
tiện... 

Cùng với đó, Quảng Ninh đã xây dựng và cung cấp cho người dân Hệ 
thống dịch vụ công trực tuyến tập trung từ năm 2016 tại địa chỉ 
dichvucong.quangninh.gov.vn. Cổng dịch vụ công này hiện cung cấp 
100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, mức độ 2 và trên 80% dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 



Từ khi đi vào hoạt động, Cổng dịch vụ công Quảng Ninh đã tiếp nhận và 
xử lý qua mạng hơn 223 nghìn hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua mạng trên 
tổng số hồ sơ đạt trên 20%. Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh 
Quảng Ninh có thể sử dụng chung Hệ thống xác thực của Cổng dịch vụ 
công Quốc gia. 

Quảng Ninh đã rà soát, chuẩn hoá xong dữ liệu thủ tục hành chính đối với 
100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính 
quyền trên địa bàn tỉnh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành 
chính. 

Ông Đinh Sỹ Nguyên, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh 
Quảng Ninh cho biết: “Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Quảng Ninh sẽ là địa 
phương đi đầu cập nhật các thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công 
Quốc gia. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả những dịch vụ công nào có thể 
tích hợp được là làm ngay, chứ không chỉ ở mức 20% theo chỉ đạo của 
Chính phủ mà có thể nhiều hơn”./. 

Nguồn: https://vov.vn/tin-24h/nguoi-dan-quang-ninh-tiep-can-11-dich-vu-
o-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-988107.vov 

 
11. Du lịch Quảng Ninh và ‘điều kiện đủ’ để vươn tầm 
thế giới 

Quảng Ninh hiện sở hữu hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch đồng bộ, 
hiện đại và đẳng cấp bậc nhất cả nước. Tuy nhiên, để trở thành điểm 
đến tầm cỡ khu vực và đón được 50 triệu du khách, hạ tầng mới chỉ 
là điều kiện “cần”. 

Kinh tế Quảng Ninh- bứt phá nhờ du lịch 

Mấy năm gần đây, Quảng Ninh luôn nằm trong nhóm các tỉnh, thành có 
tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước và đạt trên 10% mỗi 
năm. Nhờ những cải cách mang tính đột phá nhằm đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, nên 2 
năm liên tiếp, Quảng Ninh đã giữ ngôi vị quán quân về chỉ số cạnh tranh 
cấp tỉnh PCI. 

Không chỉ vậy, những thành tích đột phá trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng 
du lịch trong thời gian qua đã và đang dẫn dắt kinh tế Quảng Ninh đứng 
trước vận hội bứt phá ngoạn mục nhờ du lịch và đưa thành phố di sản trở 
thành điểm đến tầm cỡ châu lục. 



Cuối năm 2018, đồng loạt các công trình giao thông trọng điểm của 
Quảng Ninh đi vào hoạt động, gồm: Cảng sân bay quốc tế Vân Đồn; 
Cảng tàu du lịch khách quốc tế chuyên biệt đầu tiên của Việt Nam; Cao 
tốc Hạ Long - Vân Đồn.... Cả ba công trình đều do Tập đoàn Sun Group 
đầu tư, tới nay, đã và đang tiếp thêm sức mạnh cho du lịch Quảng Ninh 
cất cánh. 

Theo thống kê, cả năm 2018, Quảng Ninh đón 12,2 triệu lượt du khách, 
trong đó 5,2 triệu lượt khách quốc tế - thành tích chỉ kém TP. HCM và Hà 
Nội. 9 tháng năm 2019, tổng khách du lịch trên địa bàn đạt trên 11,3 triệu 
lượt, trong đó khách quốc tế đạt trên 4,1 triệu lượt, tăng 14% so với cùng 
kỳ năm 2018. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 22.000 tỷ đồng, tăng 29%. 



Không chỉ tăng trưởng về số lượng và doanh thu, thời gian lưu trú của 
khách du lịch đến Quảng Ninh cũng đã thay đổi tích cực, dao động ở mức 
2-3 ngày. Trong đó, khách du lịch quốc tế là 2,8 ngày, chỉ thấp hơn một 
số địa điểm du lịch quen thuộc như Hà Nội, TP.HCM hay các địa bàn nghỉ 
dưỡng đặc thù ở Khánh Hòa, Phú Quốc. Đây là số liệu đáng khích lệ, cho 
thấy chất lượng dịch vụ du lịch Quảng Ninh đã có nhiều chuyển biến. 

Những con số ấn tượng trên cũng đã cho thấy hướng đi đúng đắn của 
Quảng Ninh khi chuyển từ “nâu” sang “xanh” và tập trung đầu tư cho cơ 
sở hạ tầng và dịch vụ du lịch. 

Vẫn nhiều thách thức 

Tuy nhiên, theo các chuyên gia du lịch, thế mạnh về cơ sở hạ tầng mới 
chỉ là điều kiện cần để du lịch Quảng Ninh bứt phá và phát triển bền 
vững. Bởi lẽ, nếu so với các đối thủ đáng gờm trong khu vực, Quảng Ninh 
vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức. 

Năm 2018, Quảng Ninh đón hơn 5 triệu lượt khách quốc tế, nhưng con số 
này vẫn còn rất khiêm tốn nếu so với 10 triệu lượt khách của Phuket hay 
Pattaya (Thái Lan) hay gần 8,5 triệu khách của Bali (Indonesia)…- những 
điểm đến có cùng tiềm năng, thậm chí không đa dạng loại hình trải 
nghiệm như Quảng Ninh. 

So với các thành phố du lịch lớn trong nước như TP. HCM, Hà Nội, Đà 
Nẵng, Nha Trang…, Quảng Ninh tuy có thế mạnh cơ sở hạ tầng du lịch 
hiện đại, đồng bộ, song vẫn còn thiếu thốn các sản phẩm đặc thù, mang 



thương hiệu riêng của thành phố di sản cũng như lép vế về chất lượng 
dịch vụ cũng như các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa, nghệ thuật bổ 
trợ và đồng hành với du lịch. 

Nhắc đến tiềm năng du lịch Quảng Ninh, TS. Hà Bích Liên, giảng viên 
Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, cố vấn cấp cao cho hãng tàu Royal 
Caribbean Cruises (Mỹ) từng đánh giá: “Việc Cảng tàu khách quốc tế đầu 
tiên của Việt Nam tại Hạ Long (Quảng Ninh) được đưa vào sử dụng là 
bước tiến lớn để Việt Nam nâng cao năng lực tiếp đón du khách tàu biển 
vốn là đối tượng khách cao cấp, chi tiêu cao, lưu trú dài ngày. Tuy nhiên, 
nếu chúng ta chỉ có mỗi cái bến tàu thôi thì không đủ mà cần cả những 
sản phẩm dịch vụ cao cấp, những trung tâm mua sắm sang trọng, uy tín 
hay những khu vui chơi đẳng cấp tầm cỡ quốc tế để đáp ứng nhu cầu du 
khách…”. 

Việc cơ sở hạ tầng du lịch thiếu và yếu, chưa bắt kịp xu thế, không theo 
được tăng trưởng, không đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của du 
khách… vẫn được xem là hạn chế của nhiều điểm đến, chứ không riêng 
gì Quảng Ninh trong nhiều năm trở lại đây. Đà Nẵng là một ví dụ tiêu biểu 
cho mô hình thành công nhờ sản phẩm du lịch độc đáo, quy mô và ấn 
tượng, nhưng cũng đang cho thấy dấu hiệu chững lại vì chưa có nhiều 
đột phá trong những năm gần đây. 



Ngay cả những trung tâm lớn như Hà Nội, TP.HCM vẫn có đột phá đáng 
kể về cơ sở hạ tầng, đa dạng hoá sản phẩm du lịch. 

Theo Hiệp hội Du lịch TP.HCM, số lượng tối đa du khách MICE mà thành 
phố có thể phục vụ mỗi lần chỉ là 800 người, trong khi đó, có những đoàn 
khách đến 3.000 người. Nguyên nhân là hầu như chưa một khách sạn 
nào có hội trường đáp ứng được yêu cầu tổ chức hội nghị lớn vài ngàn 
khách.  

Còn ở Hà Nội, tình trạng thiếu nguồn cung khách sạn đã diễn ra trong một 
vài năm trở lại đây, thành ra ở phân khúc khách sạn 5 sao, giá phòng 
bình quân không ngừng tăng. 

Khó khăn thì đã nhìn thấy, nhưng với Quảng Ninh, còn nhiều cơ hội để 
gỡ khó, bởi dư địa phát triển của tỉnh này còn quá lớn. Chỉ cần những 
chính sách phát triển có hoạch định bài bản, cộng thêm sự nhiệt huyết và 
cái tầm của những nhà đầu tư chiến lược lớn, Quảng Ninh chắc chắn sẽ 
làm được. Mà việc hút nhà đầu tư lớn, tạo điều kiện cho họ tạo nên 
những sản phẩm du lịch độc đáo, Quảng Ninh đã làm rất tốt những năm 
qua. 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/du-lich-quang-ninh-va-dieu-kien-
du-de-vuon-tam-the-gioi-596842.html 

 



12. Hà Nội: Nâng cao chất lượng công tác cải cách 
hành chính 
Hà Nội là địa phương đứng đầu toàn quốc về số lượng hồ sơ giao 
dịch qua mạng và cũng là địa phương duy nhất cung cấp dịch vụ 
công mức 3 trong lĩnh vực tư pháp đồng bộ tới 100% xã, phường có 
liên thông dữ liệu với Bảo hiểm xã hội và Công an thành phố trên cơ 
sở khai thác dữ liệu dân cư. 

Chiều 10/12, tại buổi Giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội thường kỳ, 
Trưởng phòng Cải cách hành chính (Sở Nội vụ Hà Nội) Phạm Tuấn Anh 
cho biết, thời gian qua, công tác cải cách hành chính đã góp phần thúc 
đẩy phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô, là tiền đề quan trọng tạo sự đột 
phá trong thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất, cải thiện môi trường kinh 
doanh; qua đó từng bước cải thiện mức độ hài lòng của người dân, 
doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. 
    

Người dân đến làm thủ tục tại bộ phận một cửa Văn phòng Đăng ký đất 
đai Hà Nội, quận Thanh Xuân. Ảnh minh họa: Đỗ Phương Anh/TTXVN 

Theo đó, Hà Nội là địa phương đứng đầu toàn quốc về số lượng hồ sơ 
giao dịch qua mạng và cũng là địa phương duy nhất cung cấp dịch vụ 
công mức 3 trong lĩnh vực tư pháp đồng bộ tới 100% xã, phường có liên 
thông dữ liệu với Bảo hiểm xã hội và Công an thành phố trên cơ sở khai 
thác dữ liệu dân cư. Ngoài ra, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của 
thành phố có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt, sáng tạo, 
mang lại hiệu quả rõ rệt; tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ trên tinh 



thần 5 rõ - “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”, 
và “một đầu mối, một việc xuyên suốt”. 

Đáng chú ý, Hà Nội cũng là một trong những địa phương tiên phong, 
thành công trong công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản 
biên chế, được Trung ương và dư luận đánh giá cao. Cụ thể, Hà Nội đã 
hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy 23 sở và tương đương, sau sắp xếp 
giảm một cơ quan hành chính ngang sở, giảm 49 phòng (từ 208 phòng 
xuống 159 phòng), giảm 29 trưởng phòng, 120 phó trưởng phòng. Tính 
đến nay, số lượng cấp phó tại các sở, cơ quan tương đương sở đã được 
thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Thủ 
tướng Chính phủ, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  

Thành phố thống nhất tổ chức 12 phòng chuyên môn tại 30 quận, huyện, 
thị xã, giảm 3 Phòng Dân tộc tại 3 huyện; thí điểm thành lập Đội Quản lý 
trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND cấp huyện theo Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ; kiện toàn, sắp xếp 102 Ban chỉ đạo thuộc UBND 
thành phố còn 28 Ban chỉ đạo, giảm 74 ban. Cùng với việc sắp xếp các 
cơ quan hành chính, UBND thành phố Hà Nội đã thực hiện sắp xếp các 
đơn vị sự nghiệp tinh gọn, hiệu quả. Kết quả là các đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc sở giảm từ 401 đơn vị xuống 280 đơn vị (giảm 121 đơn vị). Các 
đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện giảm từ 206 đơn vị còn 96 đơn vị 
(giảm 110 đơn vị). 

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc tuyển dụng đối với các giáo viên đã 
có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước, 
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Chí Đoàn cho biết, ngày 
5/11/2019, Bộ Nội vụ đã có văn bản 5378/BNV-CCVC hướng dẫn tuyển 
dụng đặc cách viên chức giáo viên, tức là tiếp nhận giáo viên không qua 
thi tuyển. Thực hiện hướng dẫn này, sáng 10/12/2019, Sở Nội vụ đã họp 
với 30 Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, 30 Trưởng phòng Nội vụ các 
quận, huyện, thị xã trên toàn địa bàn thành phố để phổ biến, quán triệt 
các bước công việc trong thời gian tới. 

“Sở Nội vụ Hà Nội đã yêu cầu lãnh đạo các phòng giáo dục, nội vụ rà soát 
chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng năm học 2019 - 2020. Còn đợt thi tuyển và 
xét tuyển vừa qua là tuyển dụng chỉ tiêu năm học 2018 - 2019. Trên cơ 
sở đó, Sở Nội vụ sẽ cùng các cơ quan liên quan xây dựng các phương 
án tuyển dụng, báo cáo xin ý kiến Bộ Nội vụ và UBND thành phố Hà Nội 
để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Nội vụ”, Phó Giám đốc Sở Nội vụ 
Hà Nội Nguyễn Chí Đoàn cho biết thêm. 

Cũng tại buổi Giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội thường kỳ, liên quan 
đến vụ "cắt đôi que thử HIV" ở Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Phó 
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học cho biết, ngay 



khi biết thông tin, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung 
đã có chỉ đạo xác minh, làm rõ vụ việc. "Từ các đồng chí lãnh đạo cao 
nhất của thành phố, đến Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đều rất 
sốc trước thông tin này. Tuy nhiên, trước các vụ việc phức tạp thì cần 
thời gian để xác minh, làm rõ; nếu như nhẹ thì kiểm điểm rút kinh nghiệm, 
nếu nặng thì có thể truy tố", ông Phạm Thanh Học nhấn mạnh. 

Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/ha-noi-nang-cao-chat-luong-cong-tac-
cai-cach-hanh-chinh-20191210195231075.htm 

 

13. Đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội 
Thời gian qua, công tác giám sát, phản biện xã hội, giải quyết đơn 
thư khiếu nại tố cáo của Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đạt nhiều 
thành tích nổi bật. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh có báo cáo và kiến nghị giám sát 
“Việc thực hiện các quy định về cải cách thủ tục hành chính của các cơ 
quan, địa phương trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2019”, cử thành viên 
tham gia các đoàn giám sát của HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan 
liên quan. Ngoài việc tổ chức giám sát các chuyên đề theo kế hoạch, phối 
hợp tham gia giám sát dự thảo các kế hoạch, chương trình, Ban Thường 
trực MTTQ tỉnh còn gửi văn bản phản biện xã hội đối với dự thảo đề án 
Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho giáo viên mầm non dạy trẻ mẫu giáo 3, 
4 tuổi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2023. Ủy ban MTTQ TP Tuy Hòa 
tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với quyết định ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát 
triển quỹ đất TP Tuy Hòa. 

Từ nửa cuối tháng 11 đến nay, Mặt trận tỉnh đã tiếp nhận 9 đơn thư khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, chuyển 1 đơn đến cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết, lưu 8 đơn vì đã được gửi đến các cơ quan có thẩm 
quyền. Cùng với việc phối hợp chính quyền thực hiện tốt công tác tiếp 
dân và tham gia giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại của công dân, 
các cấp Mặt trận cơ sở còn tham gia hòa giải thành 14/19 vụ mâu thuẫn ở 
địa bàn dân cư liên quan đến tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong gia 
đình. Trong đó, Mặt trận TX Sông Cầu giải quyết 5/10 vụ, Mặt trận TP Tuy 
Hòa 3/3 vụ, huyện Sơn Hòa 2/2 vụ, huyện Tuy An 4/4 vụ. 

Nguồn: http://www.baophuyen.com.vn/141/232499/day-manh-cong-tac-
giam-sat-phan-bien-xa-hoi.html 

 

 



 

 

 

 


