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1. Chuyển đổi số: Thủ tục thông quan hàng hóa và nộp 
thuế chỉ tính bằng giây 
Theo đánh giá của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, ứng dụng CNTT và 
chuyển sang phương thức quản lý điện tử đã mang đến cho ngành 
Hải quan bước chuyển lịch sử. 

Trao đổi với phóng viên trong cuộc gặp gỡ vừa được tổ chức, lãnh đạo 
Tổng cục Hải quan đã có đánh giá, nhìn lại những thay đổi của ngành nhờ 
ứng dụng CNTT và chuyển đổi trong hoạt động theo phương thức hiện đại. 

Ông Nguyễn Dương Thái, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho 
biết: “10 năm qua mang tính bước ngoặt lịch sử của Hải quan Việt Nam khi 
chuyển mình từ phương thức quản lý thủ công, bán điện tử sang phương 
thức quản lý hiện đại dựa trên quản lý rủi ro, thực hiện thủ tục hải quan 
điện tử, ứng dụng CNTT và sử dụng trang thiết bị hiện đại”. 

Tự động hóa nhiều thủ tục hải quan 

 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái. 
Ảnh: Duy Vũ 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chia sẻ, năm 2014, lần đầu 
tiên Hải quan Việt Nam sử dụng hệ thống hải quan tự động 
(VNACCS/VCIS). Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả các thủ tục hải quan 
cốt lõi hoàn toàn thực hiện bằng phương thức tự động thông qua thông 
quan tự động tại tất cả các đơn vị hải quan trên phạm vi toàn quốc với hơn 



99% doanh nghiệp tham gia. Hệ thống này cũng xử lý hơn 99,6% tờ khai 
và thời gian tiếp nhận, xử lý, trả kết quả trong thời gian chỉ từ 1-3 giây. 

Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới, nhờ hệ thống thông quan tự động, 
thời gian thông quan những lô hàng xuất khẩu giàm 3 giờ, và giảm 6 giờ 
với lô hàng nhập khẩu. Với khoảng 11- 12 triệu tờ khai/năm, hệ thống 
thông quan điện tử đã giúp tiết kiệm khoảng 200 triệu USD. 

Cũng theo lãnh đạo Tổng cục Hải quan, hiện đã có hơn 98% thuế, phí, lệ 
phí với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện bằng phương thức 
điện tử tiên tiến. 

Nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 là hình thức nộp tiền thuế và các 
khoản phải nộp khác qua ngân hàng thương mại phối hợp thu với Tổng 
cục Hải quan thông qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan. 

Năm 2019, Tổng cục Hải quan tiếp tục xây dựng và triển khai đề án 
“Chương trình nộp thuế điện tử Doanh nghiệp nhờ thu”. Đề án được nâng 
cấp trên nền tảng Hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 nhằm tạo 
thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục xuất nhập 
khẩu có số lượng lớn tờ khai phải nộp tiền thuế, có đủ năng lực tài chính. 
Hiện đã có 43 ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan, 29 ngân 
hàng triển khai kết nối 24/7, 6 ngân hàng triển khai chương trình doanh 
nghiệp nhờ thu. “Thời gian nộp thuế trước đây tính bằng giờ thì hiện tại chỉ 
tính chỉ bằng giây không kể thời gian khai báo”, ông Thái cho biết. 

Không chỉ phục vụ cho cơ quan Hải quan và tạo điều kiện thuận lợi cho 
doanh nghiệp, hệ thống thu thuế điện tử còn phục vụ cho các cơ quan 
quản lý nhà nước có liên quan, chẳng hạn việc thu phí sử dụng công trình 
kết cấu hạ tầng cảng biển Hải Phòng qua Cổng thanh toán điện tử Hải 
quan 24/7 được triển khai đầu năm 2020 với 4 ngân hàng phối hợp thu. 

Cũng theo đại diện Tổng cục Hải quan, trong tương lai, hệ thống này sẽ 
phục vụ thanh toán bằng phương thức điện tử không chỉ giữa doanh 
nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước (B2G) mà còn cả thanh toán 
điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp tham gia Cơ chế một cửa 
quốc gia. 

Đưa thêm dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp 



 

Tổng cục Hải quan dự kiến đưa thêm 60 dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2020.  

Ảnh: Báo Hải quan 

Triển khai dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực 
hiện thủ tục hải quan, góp phần tích cực vào công tác cải cách thủ tục 
hành chính. 

Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử và 
Kế hoạch triển khai Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của Bộ Tài chính, 
Tổng cục Hải quan chính thức triển khai Hệ thống DVCTT từ 2017. 

Đến nay gần 90% thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan đã được 
cung cấp DVCTT mức độ 3,4, trong đó 100% các thủ tục cốt lõi của ngành 
Hải quan đã được cung cấp DVCTT ở mức độ 4. Hơn 98% số thủ tục hành 
chính của ngành Hải quan trong tổng số 192 thủ tục được thực hiện bằng 
phương thức điện tử. 

Theo dự kiến, Tổng cục Hải quan sẽ tích hợp 60 dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2020 theo Danh mục 
dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính tích hợp, cung cấp trên Cổng 
Dịch vụ công quốc gia năm 2020 mà Bộ Tài chính vừa ban hành. 

Tổng cục Hải quan cũng là cơ quan chủ trì thực hiện Cơ chế một cửa quốc 
gia. Báo cáo từ đơn vị này cho biết: tính đến ngày 30/5, có 13 Bộ, ngành 
tham gia kết nối; 198 thủ tục hành chính được đưa lên Cơ chế một cửa 
quốc gia với tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên Cổng thông tin 



một cửa quốc gia xấp xỉ 3,104 triệu bộ hồ sơ và trên 38,7 nghìn doanh 
nghiệp tham gia. 

Duy Vũ 

 Nguồn: https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/tong-cuc-hai-quan-
ung-dung-cntt-chuyen-doi-so-256534.html 

 

2. Khắc phục tình trạng chồng chéo giữa các văn bản 
quy phạm pháp luật 
Sáng 18/6, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội thông qua dự án Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật (Luật BHVBQPPL). Luật này được cho là sẽ khắc phục tình 
trạng mâu thuẫn, chồng chéo ngay từ khâu xây dựng văn bản. 

 
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng: hồ sơ dự án luật trình 

Quốc hội phải có báo cáo về rà soát các VBQPPL có liên quan.  
Ảnh: quochoi.vn 

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, Chủ nhiệm Ủy 
ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, trước đó, có ý 
kiến đề nghị quy định HĐND cấp tỉnh có thể giao UBND cấp tỉnh quy định 
thủ tục hành chính để tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND trong 
trường hợp cần thiết. 

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nhận thấy, các quy 
định thủ tục hành chính có tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp 
của người dân, do đó về nguyên tắc phải được quy định cụ thể trong luật. 



Trường hợp cần thiết mới quy định trong nghị định của Chính phủ; riêng 
đối với nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND thì chỉ được quy định 
thủ tục hành chính trong trường hợp được luật giao. 

Trong sửa đổi luật lần này, để khắc phục một số vướng mắc đã được nhận 
diện qua tổng kết thực tiễn, dự thảo luật đã cho phép HĐND cấp tỉnh được 
quy định thủ tục hành chính khi ban hành nghị quyết để quy định biện pháp 
có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương. Nếu cho phép HĐND cấp tỉnh tiếp tục “ủy quyền” cho UBND cấp 
tỉnh quy định thủ tục hành chính để thực hiện nghị quyết của HĐND sẽ mở 
rộng thêm chủ thể, thêm hình thức văn bản quy định về thủ tục hành chính. 
Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về vấn đề này như dự 
thảo luật. 

Liên quan đến xử lý mâu thuẫn, xung đột pháp luật, ông Hoàng Thanh 
Tùng cho biết, trước đó, qua thảo luận, có ý kiến đề nghị dự thảo luật cần 
cụ thể hóa cơ chế bảo hiến trong Hiến pháp hoặc bổ sung quy định về 
trách nhiệm của Tòa án Nhân dân tối cao trong việc xử lý xung đột, mâu 
thuẫn trong áp dụng nguyên tắc tại Điều 12 và Điều 156 của Luật 
BHVBQPPL. Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định “trường hợp VBQPPL 
ban hành trước có quy định ưu tiên áp dụng pháp luật đối với vấn đề đó thì 
áp dụng quy định của văn bản ban hành trước”. 

UBTVQH nhận thấy, nguyên nhân chủ yếu của tình trạng còn xảy ra một 
số mâu thuẫn, chồng chéo trong quy định giữa các luật là do ngay từ giai 
đoạn tổng kết, đánh giá, xây dựng dự thảo văn bản mới, các cơ quan liên 
quan chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc rà soát, phát hiện và 
xử lý kịp thời các nội dung có quy định khác nhau trong các văn bản luật 
ban hành trước. 

“Trong hệ thống pháp luật của chúng ta, nguyên tắc xử lý xung đột đã 
được thống nhất và áp dụng nhất quán từ Luật BHVBQPPL năm 1996 đến 
nay là trong trường hợp các VBQPPL do cùng một cơ quan ban hành có 
quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản 
ban hành sau. Nếu nay bổ sung nguyên tắc “ưu tiên áp dụng pháp luật” thì 
sẽ mâu thuẫn với nguyên tắc nêu trên, đồng thời khi có xung đột xảy ra 
giữa các luật thì không có cơ sở để xác định luật nào được áp dụng” - Chủ 
nhiệm Ủy ban Pháp luật nói. 

Do đó, để hạn chế và khắc phục tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo ngay từ 
khâu xây dựng văn bản, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bổ 
sung vào dự thảo luật quy định hồ sơ dự án gửi thẩm định, thẩm tra, trình 



Quốc hội phải có báo cáo về rà soát các VBQPPL có liên quan đến dự án, 
dự thảo. 

Đồng thời, bổ sung vào khoản 2 Điều 12 quy định “trường hợp VBQPPL đã 
ban hành có quy định khác với văn bản mới nhưng cần tiếp tục được áp 
dụng thì phải được chỉ rõ trong văn bản mới đó”. 

Luật này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021./. 

Minh Anh 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2020-06-18/khac-
phuc-tinh-trang-chong-cheo-giua-cac-van-ban-quy-pham-phap-luat-

88301.aspx 

 

3. Phát huy vai trò của bưu điện trong chính quyền 
điện tử 
Mạng lưới bưu điện đã thể hiện rõ vai trò cánh tay nối dài của các cơ 
quan hành chính nhà nước. Mục tiêu xa hơn nữa, bưu điện sẽ là nhân 
tố tích cực và quan trọng của chính quyền điện tử, chính phủ điện tử. 

Đưa dịch vụ công đến gần với người dân 

Minh chứng rõ hơn cho nhận định bưu điện đã thể hiện được vai trò là 
cánh tay nối dài của các cơ quan hành chính nhà nước, đưa các dịch vụ 
hành chính công đến gần với người dân hơn, ông Đỗ Văn Tư, Giám đốc 
Bưu điện tỉnh Hưng Yên cung cấp những số liệu cụ thể tại địa phương này: 
Số lượng hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) phát sinh qua dịch vụ bưu 
chính công ích tăng dần qua các năm: Năm 2018 trên 70.000 hồ sơ, năm 
2019 đạt trên 100.000 hồ sơ. Trong 4 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng 
của đại dịch Covid-19, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành hướng dẫn người 
dân tăng cường thực hiện các TTHC công trực tuyến, lượng hồ sơ phát 
sinh qua bưu điện đã đạt trên 50.000 hồ sơ. 



 

Mạng lưới Bưu điện Việt Nam đã tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện 
đại kết nối hệ thống công nghệ thông tin với các cơ quan nhà nước để 

đảm bảo hiệu quả dịch vụ bưu chính – hành chính công. 

“Khi mới bắt đầu triển khai, cán bộ nhân viên bưu điện chưa có khả năng 
chuyên sâu về nghiệp vụ nên việc giải đáp thắc mắc, hỗ trợ người dân về các 
TTHC còn hạn chế. Công tác truyền thông cũng chưa được đẩy mạnh nên 
việc người dân biết và sử dụng dịch vụ công qua bưu điện chưa nhiều. Thời 
gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường công tác đào tạo cho lực lượng nhân viên 
bưu điện về kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ người dân tốt hơn. 
Bên cạnh đó, đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, cố gắng 100% điểm phục vụ 
của bưu điện đủ điều kiện để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC. Chúng tôi 
cũng sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông bao phủ toàn tỉnh để người dân, tổ 
chức, doanh nghiệp nắm bắt được dịch vụ của bưu điện và tích cực tham 
gia. Qua đó, bưu điện ngày càng thể hiện rõ nét hơn vai trò là cánh tay nối 
dài của cơ quan hành chính nhà nước, đưa dịch vụ công đến người dân 
được tốt nhất”, Giám đốc Đỗ Văn Tư thẳng thắn chia sẻ. 

Nhân tố tích cực của chính quyền điện tử 

Trước khi có Quyết định số 45/2016 của Thủ tướng Chính phủ, người dân 
và doanh nghiệp chỉ có 2 lựa chọn khi muốn thực hiện dịch vụ công: Đến 
trực tiếp trung tâm dịch vụ hành chính công; Thực hiện qua cổng dịch vụ 
công của quốc gia hoặc của các bộ, ngành, địa phương. 



 

Hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và xử lý qua hệ thống phần mềm 

“Giờ đây, người dân và doanh nghiệp đã có thêm hình thức thứ ba là qua 
mạng bưu chính công cộng và dịch vụ bưu chính công ích; không phải trực 
tiếp giao tiếp với cán bộ thực hiện TTHC, qua đó giúp giảm bớt nhũng 
nhiễu không cần thiết”, ông Nguyễn Quốc Vinh, Thành viên Hội đồng 
Thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam không giấu vẻ tự hào khi trao 
đổi với chúng tôi. 

“Nắm bắt chủ trương của Chính phủ là ngày càng tăng cường dịch vụ công 
trực tuyến, Bưu điện Việt Nam đã nghiên cứu, triển khai giải pháp định 
danh và xác thực điện tử PostID. Mỗi người dân được cấp miễn phí 1 tài 
khoản để truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia cũng như của các bộ, 
ngành, địa phương để sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Bưu điện Việt 
Nam cũng đã chủ động phát triển giải pháp hệ sinh thái cho mảng dịch vụ 
hành chính công, cài app (ứng dụng) cho người dân, tiến tới mỗi người 
dân cài app này đều có kênh giao tiếp với các cấp chính quyền địa 
phương, qua đó có thể phản ánh kiến nghị với chính quyền cũng như sử 
dụng các dịch vụ công trực tuyến”, ông Nguyễn Quốc Vinh chia sẻ. 

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, vị lãnh đạo Bưu điện Việt Nam đặc 
biệt bày tỏ sự tâm đắc đối với Đề án “Cung ứng dịch vụ công qua mạng 
bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương” mà Bưu 



điện Việt Nam đã tích cực phối hợp xây dựng theo chỉ đạo của Bộ TT&TT, 
đang trình Chính phủ phê duyệt. 

 

Ông Nguyễn Quốc Vinh, Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Công 
ty Bưu điện Việt Nam chia sẻ thông tin với Báo VietNamNet. 

Nếu đề án được thông qua, người dân sẽ hết sức thuận lợi khi làm dịch vụ 
công. Ví dụ, các trung tâm phục vụ hành chính công của các cấp chính 
quyền địa phương sẽ được đưa về các bưu điện trung tâm tại địa phương. 
Người dân ra bưu điện hoàn toàn có thể sử dụng các dịch vụ hành chính 
công vừa liên thông theo ngành dọc và mở rộng liên kết cả theo chiều 
ngang. Bên cạnh đó, Bưu điện sẽ cung cấp giải pháp chính quyền điện tử 
cho các địa phương chưa có điều kiện cung ứng. 

“Chúng tôi hoàn toàn có thể cung cấp các trang thiết bị, và có đội ngũ nhân 
viên bưu điện sẵn sàng tham gia tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC ngay 
tại các trung tâm phục vụ hành chính công. Qua đó giúp giảm biên chế các 
cấp chính quyền theo đúng Nghị quyết số 18 của Trung ương 6 về chuyển 
giao một số nhiệm vụ mà các cơ quan nhà nước không nhất thiết phải thực 
hiện cho các doanh nghiệp. Nếu Bưu điện được tham gia cung cấp giải 
pháp hành chính công, có thể nói đây là một bước cải tiến còn mạnh hơn 
nữa so với hiện nay. Sự cải cách hành chính mạnh mẽ chính là một động 
lực để phát triển kinh tế xã hội”, ông Nguyễn Quốc Vinh khẳng định. 



Những lĩnh vực có nhu cầu nộp hồ sơ và trả kết quả qua bưu điện nhiều 
nhất là bảo hiểm xã hội, cấp phiếu lý lịch tư pháp, giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, bản sao bằng tốt nghiệp, bản sao giấy khai sinh, chứng nhận 
về y dược, thuốc bảo vệ thực vật, đăng ký thành lập doanh nghiệp... 

Hiện Vietnam Post đã thực hiện liên thông, kết nối dữ liệu thông tin hoàn 
toàn với 57 tỉnh, 7 Bộ (Tư pháp, Xây dựng, TN&MT, LĐ-TB&XH, TT&TT, 
VH-TT&DL, KH&ĐT). Các địa phương, bộ, ngành còn lại đang kết nối để 
sớm thực hiện liên thông dữ liệu trong thời gian tới. 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/dich-vu-buu-chinh-
hanh-chinh-cong-phat-huy-vai-tro-cua-buu-dien-trong-chinh-quyen-dien-tu-

648951.html 

 

4. Chi trả bảo hiểm, đơn giản quy trình, giảm nhẹ gánh lo 
Không chỉ cung cấp các sản phẩm bảo hiểm “may đo” theo nhu cầu 
của khách hàng, các doanh nghiệp bảo hiểm còn chú trọng nâng cao 
chất lượng dịch vụ, cải tiến quy trình nhằm mang đến trải nghiệm 
đơn giản và tiện lợi cho khách hàng. Để làm được điều này, bên cạnh 
nỗ lực chuyển đổi số của doanh nghiệp, yếu tố con người vẫn luôn 
được coi là điểm nhấn mang lại giá trị trong chuỗi trải nghiệm đó, 
nhất là trong chi trả quyền lợi bảo hiểm. 

Luôn sát cánh cùng khách hàng 

Ngày nay, công nghệ đóng vai trò quan trọng đời sống khi xuất hiện ở hầu 
hết các hoạt động thường nhật của con người. Trong lĩnh vực bảo hiểm, 
công nghệ đã hỗ trợ và trao quyền chủ động cho khách hàng khi tham gia 
bảo hiểm từ khâu tư vấn tìm hiểu thông tin cho tới trải nghiệm dịch vụ. 

Cũng nhờ công nghệ, sự tương tác giữa khách hàng và doanh nghiệp bảo 
hiểm trở nên xuyên suốt, dễ dàng hơn. Tuy vậy, bảo hiểm nhân thọ vẫn có 
những đặc thù riêng, đó chính là yếu tố con người – các tư vấn viên luôn 
song hành cùng công nghệ để hỗ trợ tốt hơn và thực hiện vai trò người 
bạn đồng hành của khách hàng trong hành trình trải nghiệm dịch vụ bảo 
hiểm. 



 
Tư vấn viên áp dụng công nghệ số trong tư vấn khách hàng.  

Ảnh: Prudential 

Để làm tròn vai trò của mình, tư vấn viên không chỉ làm nghề bằng trách 
nhiệm mà còn bằng tình cảm, sự tận tâm, đặc biệt trong thời điểm khách 
hàng gặp khó khăn biến cố. 

18 năm theo nghề bảo hiểm, chứng kiến nhiều câu chuyện nhưng anh N.T 
Khương, Giám đốc văn phòng Tổng đại lý Prudential tại Quảng Ninh, 
không thể quên câu chuyện của vị “khách hàng 1 ngày” mặc dù đã xảy ra 
từ nhiều năm trước: 

“Khách hàng của tư vấn viên trong nhóm tôi tham gia bảo hiểm với 
Prudential đã không may tử vong trong một tai nạn giao thông. Điều đáng 
nói là vị khách hàng này có tuổi đời rất trẻ, hợp đồng của khách hàng chỉ 
vừa được phát hành trước đó một ngày và còn chưa được giao tới tay. Vì 
vậy, gia đình khách hàng hoàn toàn không hay biết về hợp đồng của con 
mình. 

Ngay sau khi biết tin, tôi đã cùng tư vấn viên nhanh chóng tới thăm hỏi, 
động viên và hướng dẫn gia đình hoàn tất các thủ tục để nhận quyền lợi 
bảo hiểm. Chúng tôi chỉ mong sự chia sẻ và quyền lợi bảo hiểm có thể 
phần nào giúp gia đình nguôi ngoai nỗi đau, cũng như có thêm khoản kinh 
phí để lo hậu sự cho con”. 



Trong cảm nhận của không ít khách hàng, tư vấn viên luôn là người bạn 
đồng hành thầm lặng mà mỗi khi khách hàng gặp biến cố, họ kịp thời có 
mặt để sẻ chia và góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm. 

“Lúc con tôi mất, trong nhà quýnh quáng quá không ai nhớ đến chuyện 
thông báo cho bảo hiểm. Cô Tài, là tư vấn viên bảo hiểm Prudential, biết 
tin đã xuống nhà không chỉ để an ủi động viên, mà còn hỗ trợ tôi chuẩn bị 
các thủ tục yêu cầu quyền lợi bảo hiểm, hướng dẫn tận tình đường đi 
nước bước. 

Sự cố trong gia đình xảy ra là điều không ai muốn, bên bảo hiểm người ta 
có cái tình mới xuống an ủi, chia sẻ với gia đình như vậy. Lúc đó, tuy đau 
buồn nhưng tôi cũng thấy ấm lòng lắm”, chia sẻ câu chuyện của mình, bà 
Đặng Thị Bé (Đồng Tháp) không giấu được sự xúc động bởi với bà sự 
thấu hiểu và sẻ chia trong thời điểm khó khăn đó đôi khi còn quý giá hơn 
giá trị vật chất mà quyền lợi bảo hiểm mang lại. 

Trách nhiệm và sự tận tâm giúp gắn kết tư vấn viên và khách hàng. 
 Ảnh: Prudential 

Trải nghiệm dịch vụ chi trả khác biệt nhờ ứng dụng công nghệ số 

Trong chuỗi trải nghiệm dịch vụ, chi trả quyền lợi thường là mối quan tâm 
hàng đầu của khách hàng khi tham gia bảo hiểm. Tuy nhiên, các thủ tục 
cùng quy trình yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trước đây ít nhiều 
gây ra những bất tiện và khiến khách hàng phải chờ đợi. 



Thấu hiểu điều này, Prudential đã không ngừng phát triển và ứng dụng các 
giải pháp số nhằm đơn giản hóa quy trình, tạo sự dễ dàng, nhanh chóng 
và minh bạch trong hoạt động chi trả. Theo đó, các kênh tiếp nhận yêu cầu 
giải quyết quyền lợi bảo hiểm liên tục được phát triển một cách đa dạng. 

Trong đó phải kể đến quy trình thực hiện trên nền tảng Zalo cho phép 
khách hàng chủ động nộp yêu cầu trực tuyến 24/7, theo dõi tình trạng và 
nhận quyết định chi trả nhanh chóng. Cuối năm 2019, Prudential tiếp tục 
phát triển thêm tính năng xử lí và phản hồi kết quả chi trả “20 giây” với 
trường hợp đăng kí và nộp yêu cầu giải quyêt quyền lợi bảo hiểm qua 
Zalo. Quá trình xử lí xuyên suốt, không có sự can thiệp của con người đã 
giúp tiết kiệm tối đa thời gian. Có thể nói, tự động hóa chính là điểm nhấn 
trong cải tiến quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm của Prudential. 

Thông qua các giải pháp số, khách hàng hoàn toàn chủ động trong việc 
yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Ảnh: Prudential 

Những kết quả ban đầu cùng phản hồi tích cực từ người dùng đã chứng 
minh cho tính hiệu quả của các cải tiến này. Trong đó, Zalo đã trở thành 
một kênh yêu cầu chi trả quan trọng khi tiếp nhận tới 70% số lượng yêu 
cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, đồng thời xử lí hàng nghìn ca chi trả 
cho kết quả tức thì. 



Chị Mai Hương (31 tuổi, Hà Nội), khách hàng Prudential đã trải nghiệm 
dịch vụ chi trả nhanh cảm thấy khá hài lòng, chị cho biết: “Trước đây, tôi 
thường nhờ tư vấn viên hỗ trơ mỗi khi có yêu cầu chi trả. Tuy nhiên, kể từ 
khi biết tới và sử dụng tính năng yêu cầu bồi thường qua zalo, tôi thấy khá 
hài lòng vì nó đơn giản, nhanh, tiện lợi. Quan trọng là tôi hoàn toàn chủ 
động vì tính năng này luôn sẵn sàng mọi lúc mọi nơi”. 

Thực hiện cam kết đồng hành cùng khách hàng, đặc biệt trước những biến 
cố của cuộc sống, Prudential đã chi trả hơn 6.257 tỉ đồng quyền lợi bảo 
hiểm, chiếm gần 1/3 tổng quyền lợi bảo hiểm toàn ngành chi trả trong năm 
2019. Trong đó, các quyền lợi liên quan tới sự kiện bảo hiểm như tử vong, 
bệnh hiểm nghèo, chăm sóc sức khỏe… chiếm gần 1.000 tỉ đồng. 

A. TÙNG 

Nguồn: https://laodong.vn/kinh-te/chi-tra-bao-hiem-don-gian-quy-trinh-
giam-nhe-ganh-lo-813537.ldo 

 

5. Kế hoạch quản lý, chia sẻ sử dụng dữ liệu ngành tài 
nguyên và môi trường 
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị 
định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ 
dữ liệu số của cơ quan nhà nước. 

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ TN&MT và các đơn vị 

Kế hoạch nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu 
quả các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 47/2020/NĐ-CP; 
Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn 
thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức 
thực hiện và kết quả triển khai Kế hoạch này là cơ sở để đánh giá kết quả 
thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Đồng thời, phổ biến, tuyên truyền nội dung thực hiện Nghị định số 
47/2020/NĐ-CP của ngành tài nguyên và môi trường tới các cơ quan, đơn 
vị trong ngành, các cơ quan nhà nước liên quan và tổ chức, cá nhân; thể 
hiện sự đóng góp hiệu quả của ngành tài nguyên và môi trường vào quá 
trình chuyển đổi số, công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước. 



 

Ảnh minh hoạ 

Kế hoạch này yêu cầu nâng cao nhận thức nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư 
duy, trách nhiệm thực hiện trong quản lý, kết nối, chia sẻ sử dụng dữ liệu 
ngành tài nguyên và môi trường trong bối cảnh nước ta đang chủ động 
tham gia thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển dựa 
trên chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. 

Đồng thời, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tài nguyên và Môi 
trường với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; giữa các đơn vị trực thuộc Bộ với Sở Tài nguyên và 
Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

5 nhiệm vụ chính 

Để đáp ứng nhu cầu trên, Kế hoạch đặt ra 5 nhiệm vụ chung, gồm: Xây 
dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi 
trường bảo đảm sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu, các cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành, trong đó phải bảo đảm sẵn sàng kết nối, liên thông, tích 
hợp, chia sẻ sử dụng dữ liệu số với các cơ quan nhà nước trung ương, địa 
phương và các tổ chức, cá nhân theo quy định; 

Tổ chức thực hiện, bảo đảm thực hiện cung cấp kết nối và chia sẻ thuận 
lợi, an toàn dữ liệu số với cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân theo 
quy định; Kiểm tra, đôn đốc, giám sát, hướng dẫn công tác thực thi các quy 
định của Nghị định trong ngành tài nguyên và môi trường; Tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện kết nối, chia sẻ và sử dụng dữ 
liệu số tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp cận thông tin, dữ 
liệu và hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường. 



Trong đó, các nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện, gồm: Rà soát, đề xuất cập 
nhật, bổ sung các cơ sở dữ liệu quốc gia thuộc thẩm quyền, phạm vi quản 
lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng Danh mục cơ sở dữ liệu 
dùng chung của Bộ, ngành tài nguyên và môi trường; Xây dựng Danh mục 
dữ liệu mở ngành tài nguyên và môi trường. 

Xây dựng quy chế, quy định tích hợp, kết nối, liên thông phục vụ chia sẻ, 
khai thác, sử dụng dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường; Rà soát, điều 
chỉnh, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa 
các thủ tục, nghiệp vụ hành chính cung cấp thông tin, dữ liệu chuyên 
ngành trên cơ sở khai thác dữ liệu được chia sẻ…. 

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/ke-hoach-quan-ly-chia-se-su-
dung-du-lieu-nganh-tai-nguyen-va-moi-truong-305934.html 

 

6. Làm rõ đặc thù dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý 
của Bộ Tư pháp 
Sáng 18/6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì Hội 
đồng nghiệm thu đề án khoa học: “Xây dựng tiêu chí, mô hình, quy trình 
và phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với các dịch 
vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp”. Đề án do T.S Nguyễn 
Quốc Hoàn, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện. 

 

 

Phát biểu tại Hội đồng nghiệm thu, T.S Nguyễn Quốc Hoàn, Chánh Văn 
phòng Bộ Tư pháp cho biết đề án được thực hiện trong 2 năm với 14 



chuyên đề, 2 bài báo, 1 báo cáo khảo sát. Nội dung đề án đặt ra 4 nhiệm 
vụ là xây dựng tiêu chí đo lường, xây dựng mô hình đo lường, qui trình đo 
lường và phương pháp đo lường.  

Theo đó, nhóm nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí đo lường trên cơ sở 
5 yếu tố cơ bản của quá trình cung ứng dịch vụ công và gắn với dịch vụ 
công đặc thù của Bộ Tư pháp. Cụ thể đề xuất 92 tiêu chí đo lường sự hài 
lòng, trong đó có 70 tiêu chí đề xuất mới và 22 tiêu chí đo lường theo Đề 
án của Bộ Nội vụ và 9 tiêu chí bổ trợ khác. Trên cơ sở 101 tiêu chí, nhóm 
nghiên cứu xây dựng Ngân hàng câu hỏi để đánh giá sự hài lòng. 

Về mô hình, nhóm nghiên cứu xác định với dịch vụ công do Bộ tư pháp 
trực tiếp giải quyết, thời gian thực hiện là đo lường thường xuyên qua 
Cổng dịch vụ công của Bộ tư pháp. Với dịch vụ công do Bộ Tư pháp quản 
lý nhưng không trực tiếp giải quyết, việc đo lường tập trung vào các tiêu 
chí để thực hiện vai trò của Bộ Tư pháp là cơ quan quản lý nhà nước, 
tham mưu xây dựng chính sách. Việc này được thực hiện hàng năm và 
định kỳ khảo sát lại để kiểm chứng những cải thiện trong cung cấp dịch vụ 
công.  

Theo Đề án, trên cơ sở đề xuất của Nhóm nghiên cứu về tiêu chí, mô hình, 
qui trình và phương pháp đo lường, cần sớm nghiên cứu, tham mưu trình 
Lãnh đạo Bộ ban hành Đề án. Việc đo lường cần thực hiện định kỳ hàng 
năm để thúc đẩy các cơ quan nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ công, 
chất lượng phục vụ người dân, đặc biệt đảm bảo yêu cầu cải cách hành 
chính của Chính phủ là trên 80% người dân, tổ chức hài lòng vào năm 
2020.  

 



Phản biện tại hội đồng, T.S Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Khoa 
học Pháp lý cho rằng về tổng quan, triển khai Đề án này rất phù hợp trong 
điều kiện hiện nay. Xu hướng chung của thế giới là hướng tới đo lường sự 
hài lòng với Thủ tục hành chính đặt ra. T.S Hoàng Quốc Hùng, Giám đốc 
Trung tâm lý lịch Tư pháp quốc gia cũng đánh giá căn cứ nêu ra trong Đề 
án hết sức xác đáng.  

Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Bổ trợ Tư pháp nhận 
định công trình được nghiên cứu bài bản cả về lý luận và số lượng... Hầu 
hết thành viên Hội đồng nghiệm thu đều ghi nhận, đánh giá cao nội dung, 
cấu trúc của Đề án khoa học. Ngoài ra, TS Chu Thị Hoa, Viện Khoa học 
pháp lý cho rằng đề án đưa ra đặc thù của dịch vụ công của ngành Tư 
pháp, một số dịch vụ công còn gắn với qui trình tố tụng nên đề nghị cần 
nghiêm túc, cẩn trọng hơn so với các dịch vụ công khác.  

 

Sau khi nghe các ý kiến phản biện, nhận xét của Ủy viên Hội đồng…, Thứ 
trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cho rằng Ban chủ nhiệm đề tài đã bám sát mục 
tiêu, nhiệm vụ được giao, đề cương được phê duyệt, quá trình thực hiện 
Dự án nghiêm túc. Chất lượng nghiên cứu nhìn đã đáp ứng được yêu cầu 
theo quy định. Quá trình nghiên cứu để xây dựng Đề án, Ban chủ nhiệm 
đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp, huy động được lực 
lượng cán bộ tham gia nghiên cứu đông đảo.  



Thứ trưởng chũng chỉ ra những ưu điểm của Đề án, đặc biệt là các đề xuất 
giải pháp thực hiện Đề án, kiến nghị cụ thể. Kết quả nghiên cứu của đề án 
với tính chất là một công trình xây dựng khoa học, thể hiện hoạt động 
nghiên cứu công phu nghiêm túc của Nhóm nghiên cứu...  

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua ý kiến của phản biện, của Hội 
đồng, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Ban chủ nhiệm tiếp tục 
nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện một số nội dung: Phương pháp, tiêu chí, 
mô hình, quy trình đo lường sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ 
công thuộc lĩnh vực của Bộ Tư pháp. “Cần làm rõ tính đặc thù của các dịch 
vụ công, từ đó có những đề xuất, cách thực hiện phương pháp tổ chức 
thực hiện. Việc chúng ta áp dụng kết quả nghiên cứu này với Bộ Tư pháp 
và các Bộ ngành khác có khác nhau gì khác không?. Báo cáo cần chỉ rõ”, 
Thứ trưởng Tịnh nói.  

Hồng Mây 

Nguồn: https://baophapluat.vn/tu-phap/lam-ro-dac-thu-dich-vu-cong-thuoc-
linh-vuc-quan-ly-cua-bo-tu-phap-524408.html 

 

7. Xây dựng lộ trình để tận dụng cơ hội từ Hiệp định 
EVIPA 
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, cùng với Hiệp định Thương mại tự 
do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên 
minh châu Âu (EVIPA) sẽ tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư từ các doanh 
nghiệp châu Âu vào Việt Nam và ngược lại. 

Với tỷ lệ tán thành 95,03%, sáng 18/6, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết 
thông qua Nghị quyết về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ 
quan giải quyết tranh chấp theo quy định của Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt 
Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA). Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ 
ngày Hiệp định EVIPA có hiệu lực. 

Bên lề kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, nhiều đại biểu cho rằng, cùng với 
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định EVIPA sẽ 
tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư từ các doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam 
và ngược lại. Tuy nhiên, bên cạnh việc xây dựng lộ trình đồng bộ về cải 
cách thể chế, doanh nghiệp Việt cần chủ động trong việc nâng cao năng 
lực cạnh tranh, quản lý tốt nguồn nhân lực để tận dụng cơ hội từ Hiệp định 
EVIPA. 

Đại biểu Đỗ Văn Sinh (Đoàn Quảng Trị): Tạo lực đẩy thu hút đầu tư 



 

Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Đỗ Văn Sinh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN 

Hiệp định EVIPA có hiệu lực sẽ giúp Việt Nam kêu gọi dòng vốn đầu tư 
nước ngoài, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Đây là thời cơ để mở rộng 
cánh cửa, nhưng phải có sự chuẩn bị căn cơ. Chẳng hạn như hoàn thiện 
hệ thống pháp luật, sửa đổi Luật Đầu tư bởi luật này rất quan trọng, quy 
chiếu tất cả vấn đề đầu tư có liên quan, kể cả hợp tác công tư. Đặc biệt, tại 
kỳ họp này Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Luật Xây dựng, Luật Đầu 
tư theo hình thức đối tác công tư. Tuy nhiên, để luật đi vào cuộc sống thì 
cần những hành động cụ thể của các bộ, ngành và địa phương.  

Bên cạnh đó, xem xét lại toàn bộ định hướng thu hút đầu tư, nhất là những 
dự án lớn, giá trị cao, đảm bảo yêu cầu về môi trường, công nghệ cũng 
như tận dụng cơ hội tiếp cận được các nhà đầu tư nhằm giúp chuyển giao 
công nghệ vì đã trên 30 năm thực hiện thu hút đầu tư, nhưng công nghệ 
vẫn dừng lại ở mức khiêm tốn. 

Hiện nay, Việt Nam cũng muốn đầu tư ra nước ngoài, song những lĩnh vực 
có tiềm năng và thế mạnh lại không nhiều nên chủ yếu vẫn kỳ vọng thu hút 
đầu tư từ nước ngoài. 

Việc thực thi Hiệp định EVIPA là điều kiện tốt mở rộng các cơ hội đầu tư 
và thương mại giữa hai bên; đồng thời cũng là động lực giúp Việt Nam tiếp 
tục cải cách, hoàn thiện thể chế thu hút đầu tư. 



Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP Hồ Chí Minh): Hoàn thiện thể chế 

 
Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh Trần Hoàng Ngân. 

Ảnh: Văn Điệp/TTXVN 

Trong tình hình hiện nay, có thể thấy Hiệp định EVIPA được thực thi sẽ thu 
hút được một dòng vốn đầu tư từ châu Âu. Những năm qua, Việt Nam đã 
thu hút được khoảng 32.000 dự án với tổng vốn đăng ký 370 tỷ USD, 
nhưng khu vực châu Âu mới chiếm khoảng 2.500 dự án và số vốn đầu tư 
còn rất khiêm tốn với khoảng 27,5 tỷ USD. 

Chính vì vậy, Hiệp định EVIPA sẽ giúp Việt Nam có điều kiện tiếp cận 
được các nhà đầu tư với công nghệ hiện đại đến từ châu Âu. 

Tuy nhiên, Việt Nam cần thúc đẩy hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 
cũng như đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính, cải thiện môi trường 
đầu tư, kinh doanh tốt hơn. 

Hơn nữa, EU là thị trường rất khó tính, GDP bình quân đầu người của 
châu Âu trên 33.000 USD và yêu cầu chất lượng hàng hóa rất cao. Vì vậy, 
điều này sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất hàng hóa 
chuyên nghiệp hơn và hồ sơ, sổ sách cũng minh bạch hơn để có thể 
hưởng được các ưu đãi thuế quan. 

Do đó, để hiệp định có thể đi vào cuộc sống, không chỉ tuyên truyền cho 
doanh nghiệp hiểu mà trong bộ máy quản lý nhà nước, các cơ quan quản 
lý nhà nước, đội ngũ cán bộ cũng phải hiểu về Hiệp định để tạo điều kiện 
hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận được lợi thế. 



Ngoài ra, lời văn của hiệp định rất chặt chẽ và theo câu từ của luật pháp 
nên cần nội địa hóa, cụ thể hóa thành những văn bản cụ thể để triển khai 
cho doanh nghiệp dễ thực hiện. 

Đặc biệt, Hiệp định EVIPA đòi hỏi phải hoàn thiện lại các văn bản luật pháp 
trước đây nên Chính phủ cũng như Quốc hội phải xây dựng một lộ trình 
đồng bộ nhất là trong việc hoàn thiện sửa chữa hệ thống luật pháp để cho 
việc triển khai được thuận lợi hơn. 

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp): Nắm bắt cơ hội 

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN 

Cùng với Hiệp định EVFTA, Hiệp định EVIPA cũng rất quan trọng đối với 
Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam đang mở cửa thu hút làn sóng đầu tư nên 
các lĩnh vực về thương mại, kinh tế và dịch vụ giữa Việt Nam và thế giới có 
sự phối hợp chặt chẽ thông qua EVIPA này. Do đó, đây là thời cơ và cũng 
là thách thức lớn đối với Việt Nam. 

Việc Hiệp định EVIPA được thực thi sẽ khiến các nhà đầu tư vào Việt Nam 
trở nên thuận lợi hơn trong việc đơn giản hoá thủ tục. 

Tuy nhiên, Việt Nam cần cắt giảm bớt thủ tục rườm rà đối với các nhà đầu 
tư và doanh nghiệp cần có sự cạnh tranh lành mạnh với các nhà đầu tư 
nước ngoài vào Việt Nam. 



Vì vậy, nếu Hiệp định EVIPA đi vào thực thi doanh nghiệp cần tìm hiểu rõ 
thông tin, am hiểu tường tận luật quốc tế để nắm bắt được cơ hội này và 
tránh rủi ro đáng tiếc xảy ra. 

Uyên Hương - Thành Trung (TTXVN) 

Nguồn: https://baotintuc.vn/kinh-te/xay-dung-lo-trinh-de-tan-dung-co-hoi-tu-
hiep-dinh-evipa-20200618161410298.htm 

 

8. Tra cứu nguồn gốc đất bằng “click chuột” 
Để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, việc ứng dụng Công 
nghệ 4.0 là một trong những yêu cầu quan trọng nhất góp phần xây 
dựng cơ sở dữ liệu chung, đáp ứng thực thi Chính phủ điện tử của 
ngành TN&MT. 

Nhu cầu ứng dụng công nghệ phát triển cơ sở dữ liệu đất đai đang rất cấp 
bách, nhưng công cụ triển khai còn chưa đáp ứng được. Nhận thức của 
đội ngũ cán bộ về Chính phủ điện tử còn hạn chế, chưa nắm rõ yêu cầu 
của cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0 cho ngành đất đai. Theo các chuyên 
gia, yêu cầu hiện nay là cần có khung phát triển cụ thể, xác định những 
yếu tố cần thiết để định hướng và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực quản 
lý đất đai, nỗ lực theo kịp trình độ phát triển quốc tế. 

Liên quan đến hệ thống thông tin đất đai quốc gia, hệ thống gồm 2 thành 
phần: Cấp Trung ương do Bộ TN&MT quản lý và cấp địa phương do 
UBND các tỉnh quản lý. Trên cơ sở này, kiến trúc dữ liệu đất đai và các 
ứng dụng, công nghệ và đảm bảo an toàn thông tin bao gồm cả cơ sở dữ 
liệu (CSDL) đất đai cấp Trung ương và cấp tỉnh. Theo lộ trình triển khai 
kiến trúc này, công tác xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai các cấp vẫn 
đang tiếp tục được hoàn thiện từ nay đến 2025 và đảm bảo vòng đời hệ 
thống thông tin đất đai được duy trì và thực thi 5 năm 1 lần. 



 

Ảnh minh họa 

Đối với ngành quản lý đất đai, mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử 
(CPĐT) là xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia tích hợp, chia sẻ 
dữ liệu với các hệ thống thông tin, CSDL các Bộ, ngành, địa phương. 
Nhiệm vụ chủ yếu của ngành trong giai đoạn 2018 - 2020 là tiếp tục triển 
khai CSDL đất đai quốc gia trên nền tảng xây dựng cơ sở dữ liệu cấp tỉnh 
và cấp Trung ương; kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, 
CSDL các Bộ, ngành, kết nối cổng Dịch vụ công Quốc gia, hệ thống thực 
định danh điện tử. Trong đó, giai đoạn 2019 - 2020 tập trung hoàn thiện 
CSDL về TN&MT, xây dựng CSDL không gian địa lý quốc gia cung cấp hạ 
tầng dữ liệu thiết yếu cho vận hành, phát triển CPĐT, các dịch vụ công trực 
tuyến, phát triển đô thị thông minh. Từ 2021 - 2025 sẽ tiếp tục hoàn thiện. 

Việc ứng dụng Công nghệ 4.0 chủ yếu trong thể chế, chính sách và nên 
tảng công nghệ. Trong đó, nghiên cứu bổ sung công nghệ mới trong xây 
dựng chính sách như: Block Chain trong giao dịch điện tử lĩnh vực đất đai; 
ứng dụng chuẩn giao tiếp mở giữa các cổng thông tin. Về công nghệ, thiết 
lập nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, CSDL 
quản lý đất đai theo công nghệ tiên tiến thế giới, Block Chain trong giao 
dịch giữa các hệ thống; ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn trong thu thập, 
phân tích dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định trong quản lý. Đồng thời, nghiên cứu 
mở dữ liệu cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển các ứng 
dụng phục vụ người dân. 



Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/tra-cuu-nguon-goc-dat-bang-
click-chuot-305865.html 

 

9. Cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp: Tạo nền tảng phát 
triển chính quyền điện tử 
Trong những năm qua, nhờ những nỗ lực không ngừng trong công 
tác đổi mới thu hút đầu tư, tỉnh Bình Dương đã tạo dựng được một 
cộng đồng doanh nghiệp (DN) phát triển hết sức năng động, đóng 
góp rất tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy 
nhiên, cũng còn một số DN, nhà đầu tư chưa nhận thức đầy đủ nghĩa 
vụ và trách nhiệm của DN được quy định tại Luật DN và một số luật 
khác có liên quan đến đăng ký kinh doanh. 

 

Cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý đăng ký 
thành lập DN qua mạng 

 Tạo hệ thống thông tin, quản lý doanh nghiệp 

Theo quy định của pháp luật, việc kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong 
hoạt động của DN trên địa bàn thuộc thẩm quyền của UBND các cấp và 
các sở, ngành chuyên môn theo nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. Do 
vậy, nếu mỗi ngành, mỗi cấp đều kiểm tra mà không có sự phối hợp sẽ 
dẫn đến tình trạng có DN bị kiểm tra nhiều lần, cũng có trường hợp chưa 



được kiểm tra lần nào, không có cơ quan đầu mối nào tổng hợp, thống kê, 
báo cáo việc chấp hành quy định của pháp luật sau đăng ký thành lập trên 
địa bàn tỉnh. 

Thực hiện Đề án 419/QĐ- TTg ngày 11-4-2012 của Thủ tướng Chính phủ 
về đổi mới quản lý nhà nước đối với DN sau khi thành lập, với vai trò là cơ 
quan tham mưu UBND tỉnh về công tác đăng ký DN, quản lý DN sau khi 
đăng ký thành lập, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã xác định: Để quản 
lý DN một cách hiệu quả, vừa tiết kiệm nguồn lực của Nhà nước đồng thời 
tạo điều kiện thuận lợi cho DN hoạt động, phát triển cần tạo ra một hệ 
thống thông tin thông suốt giữa các cơ quan quản lý nhà nước, DN và 
người dân. Điều này chỉ có thể hiện thực được bằng cách xây dựng một 
cơ sở dữ liệu (CSDL) DN - đầu mối tập trung các thông tin về DN trên địa 
bàn tỉnh, đồng thời xây dựng các công cụ phần mềm phục vụ cho việc 
quản lý và cung cấp thông tin DN. Từ đó thực hiện việc liên thông quản lý 
của các đơn vị quản lý nhà nước liên quan cũng như cung cấp thông tin 
DN cho cộng đồng. 

Ở các nước phát triển như TP.Eindhoven - Hà Lan, CSDL là một phần 
quan trọng góp phần làm nên sự thịnh vượng thành phố này. CSDL về DN 
nói chung là một thành phần trong các hệ thống các CSDL quan trọng của 
quốc gia, là một nguồn tài nguyên vô cùng hữu ích, cần khai thác hiệu quả. 
Bên cạnh mục tiêu phục vụ cho cơ quan quản lý nhà nước trong hoạch 
định chính sách điều hành kinh tế vĩ mô, CSDL về đăng ký DN còn là thông 
tin đầu vào hữu ích cho DN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc 
thay đổi mô hình kinh doanh. Cụ thể hơn, trong quá trình sản xuất, kinh 
doanh cũng như tìm kiếm bạn hàng, DN hay tổ chức, cá nhân nào cũng có 
thể truy cập để lấy được thông tin về bất cứ một DN cụ thể hoặc xu hướng 
sản xuất, kinh doanh của các DN trong các lĩnh vực hoặc địa bàn hoạt 
động khác nhau nhằm phục vụ cho quá trình thiết lập mô hình kinh doanh 
hay mở rộng mô hình kinh doanh. 

Ngoài ra, CSDL về DN ra đời sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng công 
nghệ thông tin, tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử, ứng dụng rộng 
rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, 
hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động, cung cấp 
thông tin, dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao, trên diện rộng cho người 
dân và DN cả trong và ngoài tỉnh. 

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh tại Quyết định số 2876/QĐ-UBND 
ngày 19-10- 2017, Sở KH&ĐT đã tổ chức nghiên cứu, phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị có liên quan triển khai Dự án CSDL DN tỉnh Bình Dương. Dự 
án có mục tiêu chung là xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu số hóa, đầu 



tư trang bị hạ tầng kỹ thuật cần thiết để khai thác vận hành CSDL DN dùng 
chung của tỉnh; xây dựng CSDL DN dùng chung đáp ứng nhu cầu quản lý 
nhà nước về DN của các cơ quan trong tỉnh. 

Sở KH&ĐT cũng xác định những mục tiêu cụ thể đối với dự án, gồm: Tạo 
một hệ thống thông tin thông suốt giữa các đơn vị quản lý, tránh sự cập 
nhật và quản lý thông tin chồng chéo giữa các đơn vị; việc cập nhật, chia 
sẻ dữ liệu giữa các đơn vị diễn ra một cách nhanh chóng, thuận tiện. Các 
công việc đều được thực hiện qua môi trường mạng. Kết nối, chia sẻ dữ 
liệu về DN với các CSDL chuyên ngành, các hệ thống thông tin chuyên 
ngành của các cơ quan Nhà nước trên cơ sở mã số DN và các trường 
thông tin có liên quan. 

Các nhà lãnh đạo, quản lý có một công cụ thuận tiện, chính xác cho việc 
thống kê, báo cáo nhanh các số liệu về DN. Người dân và DN có khả năng 
tiếp cận nguồn thông tin chính thống về các DN trên địa bàn tỉnh, từ đó có 
cơ sở để đầu tư, hợp tác kinh doanh... Về cơ bản, dự án được chia thành 
2 giai đoạn, giai đoạn 1 sẽ hoàn tất CSDL về DN chuyên ngành kế hoạch - 
đầu tư, trung tâm của các hệ thống CSDL về DN (đến nay đã cơ bản hoàn 
tất), giai đoạn 2 dự kiến sẽ kết nối, giao tiếp với CSDL chuyên ngành về 
DN khác, tiến tới hình thành CSDL DN dùng chung của tỉnh và có khả 
năng cung cấp các dịch vụ công, cung cấp thông tin DN trên hệ thống. 

CSDL DN tỉnh Bình Dương là một dự án quan trọng, phù hợp với Nghị 
quyết số 17/ NQ-CP ngày 7-3-2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, 
giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định 
hướng đến 2025, khung kiến trúc Chính phủ điện tử và thực hiện theo 
đúng mục tiêu của Đề án Thành phố thông minh trong tương lai đã được 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt. 

Quan tâm về an ninh mạng 

Trong quá trình nghiên cứu xây dựng dự án CSDL cũng đã đặt ra một số 
vấn đề cần quan tâm, như: Trình độ ứng dụng công nghệ thông tin và hệ 
thống CSDL của các đơn vị chưa đồng bộ, còn thiếu thông tin; vấn đề an 
ninh, an toàn thông tin; việc kết nối CSDL DN tỉnh với CSDL quốc gia cũng 
như việc kết nối với các CSDL chuyên ngành để chia sẻ, khai thác, nguồn 
nhân lực phục vụ phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin vẫn còn thiếu 
và chưa đủ chuyên nghiệp… 

Để đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm hiệu quả trong tổ chức triển khai thực 
hiện, dự án cần sự quan tâm, phối hợp của lãnh đạo các sở, ban, ngành 
trong việc thực hiện các công việc sau: Dự án có sức lan tỏa và phạm vi 
ứng dụng rộng, tạo tiền đề quan trọng cho các giai đoạn sau, do đó phải có 



sự quan tâm đúng mức của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp của cả phòng 
ban liên quan và đặc biệt là việc giám sát, quản lý chặt chẽ từ Ban Quản lý 
dự án nhằm bảo đảm thực hiện đúng tiến độ và mục tiêu đã đề ra. 

Song song đó, xác định, đây là dự án có liên quan đến nhiều sở, ngành và 
các cấp chính quyền địa phương. Vì vậy rất cần sự chỉ đạo đồng bộ, sự 
thống nhất, đồng thuận giữa các ngành, các cấp trong quá trình xây dựng 
cũng như triển khai, đưa dự án vào sử dụng. Sở KH&ĐT sẽ phối hợp với 
các sở, ngành đề xuất UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho 
việc xây dựng, quản lý và khai thác CSDL về DN; nghiên cứu xây dựng 
các quy chế phối hợp với các sở, ngành trong xây dựng và khai thác 
CSDL, các quy định về bảo vệ bí mật thông tin, quy chế bảo đảm an ninh, 
an toàn thông tin cho CSDL. 

 NGUYỄN THANH AN (Phó phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT) 

Nguồn: http://baobinhduong.vn/co-so-du-lieu-ve-doanh-nghiep-tao-nen-
tang-phat-trien-chinh-quyen-dien-tu-a225273.html 

 

10. Đột phá từ dịch vụ công trực tuyến 
Với 1.501/1.659 thủ tục hành chính đã triển khai dịch vụ công trực 
tuyến mức 3, mức 4, thành phố Hà Nội đã tạo ra sự đột phá trong xây 
dựng chính quyền điện tử, mang lại sự thuận tiện, nhanh chóng cho 
người dân, doanh nghiệp. Đây chính là tiền đề để Hà Nội tiếp tục hiện 
đại hóa hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng đến các 
“công dân điện tử”. 

Nhiều chuyển biến tích cực 

Trong thời gian qua, kết quả công tác cải cách hành chính của thành phố 
Hà Nội đã được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao. Chỉ số cải cách hành 
chính của thành phố Hà Nội năm 2019 tiếp tục xếp hạng rất cao, đứng thứ 
2/63 tỉnh, thành phố. 



 

Người dân được hướng dẫn làm thủ tục dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3,4. 

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ 
quan, đơn vị thuộc thành phố (SIPAS) đạt trên 80%, hoàn thành chỉ tiêu đề 
ra. Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 xếp thứ 9/63 tỉnh, thành 
phố. Đáng chú ý, trong thời gian có dịch Covid-19, các cơ quan, đơn vị đã 
nghiêm túc thực hiện việc tổ chức, chỉ đạo, điều hành công việc theo chỉ 
đạo của UBND thành phố và Trung ương, bảo đảm việc tiếp nhận và giải 
quyết hồ sơ hành chính, việc tiếp công dân và các nhiệm vụ chuyên môn 
thực hiện liên tục, không bị gián đoạn. 

Tính riêng trong thời gian này, tổng số hồ sơ dịch vụ công mức độ 4 đạt 
23,6%. Việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến 
các cấp trên thành phố thực hiện tập trung tại Hệ thống một cửa điện tử 
thành phố dùng chung 3 cấp và các hệ thống thông tin chuyên ngành dùng 
chung (lĩnh vực giáo dục, y tế). 

Để có được kết quả này, Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện 
Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ, các 
chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của thành phố, nhiều chỉ tiêu 
hoàn thành sớm và về đích trước thời hạn được đề ra trong Nghị quyết số 
30c/NQ-CP của Chính phủ. Thành phố cũng thực hiện tốt công tác chuẩn hóa 
thủ tục hành chính, kiểm soát việc công bố thủ tục hành chính. 



Từ đầu năm đến nay, thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn hóa 
thủ tục hành chính, kiểm soát việc công bố thủ tục hành chính. Từ đầu 
năm đến nay, thành phố đã ban hành 18 quyết định công bố. 100% các thủ 
tục hành chính của thành phố đều được thực hiện tại bộ phận một cửa. 
100% các quyết định công bố thủ tục hành chính sau khi ban hành đã 
được công khai theo quy định trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành 
chính, tại nơi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính và các hình thức 
khác theo quy định. 

Tính đến nay, tổng số thủ tục hành chính đã triển khai dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4 là 1.501/1.659 thủ tục hành chính, đạt 91% kế hoạch 
của cả giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó có 1.113 dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3 và 388 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Số lượng hồ sơ tiếp 
nhận trên cổng dịch vụ công thành phố đạt hơn 930 nghìn hồ sơ, tỷ lệ hồ 
sơ giải quyết đúng hạn đạt 91%. Đáng chú ý, thông qua việc thực hiện việc 
rà soát, thành phố đã đơn giản hóa 481 thủ tục hành chính với số chi phí 
tiết giảm thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân khoảng trên 91 
tỷ đồng/năm; rút ngắn thời gian xử lý công việc, bảo đảm tăng tỷ lệ giải 
quyết hồ sơ đúng hạn. 

Hiện đại hóa hành chính 

Về hiện đại hóa hành chính, thành phố tập trung triển khai 4/6 hệ thống 
thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi về dân cư, quản lý doanh nghiệp, quản lý 
bảo hiểm và tài chính. Tính đến ngày 24/5/2020, có 88 dịch vụ công đã tích 
hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia, đạt 34%. Từ ngày 26/10/2018 đến 
ngày 24/5/2020, tổng số hồ sơ tiếp nhận trên hệ thống thông tin một cửa 
điện tử thành phố là 3.458.474 hồ sơ, trong đó có 691.694 hồ sơ được tiếp 
nhận trực tuyến, đạt 20%. 

Thành phố đã xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông 
tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi và chuyên ngành. Rút ngắn từ 30 - 50% thời gian 
họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin 
phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử. 90% các cuộc họp của 
UBND thành phố diện rộng đến sở, ban, ngành, quận, huyện và cấp xã 

Nhằm rút ngắn thời gian xử lý công việc, bảo đảm tăng tỷ lệ giải quyết hồ 
sơ đúng hạn, thành phố Hà Nội đã tích hợp ứng dụng biên lai điện tử, dịch 
vụ bưu chính công ích trên hệ thống. Việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành 
chính, dịch vụ công trực tuyến các cấp của thành phố thực hiện tập trung 
tại hệ thống một cửa điện tử thành phố dùng chung 3 cấp và các hệ thống 
thông tin chuyên ngành dùng chung (lĩnh vực giáo dục, y tế). 



thực hiện trực tuyến; 80% các cuộc họp giữa các sở, ban, ngành, quận, 
huyện, thị xã diện rộng đến cấp xã thực hiện trực tuyến. 

Đặc biệt, trong đợt phòng, chống dịch Covid-19 đã khai thác, sử dụng hiệu 
quả hệ thống họp trực tuyến để triển khai các cuộc họp giao ban Ban Chỉ 
đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội đến cấp xã. 

Về triển khai ứng dụng cổng thông tin thành phố (Hà Nội SmartCity), đến 
nay, thành phố đã cập nhật lưu trữ dữ liệu của 22.790 người thuộc diện 
quản lý, giám sát liên quan đến dịch Covid-19. Tính đến ngày 24/5/2020, 
đã có 15.810.379 lượt truy cập xem bản đồ dịch trên ứng dụng; 57.370 tài 
khoản được đăng ký sử dụng trên hệ thống; 696.347 lượt tải ứng dụng 
trên 2 nền tảng di động iOS và Android; tiếp nhận, xử lý 2.632 phản ánh, 
kiến nghị của người dân về các lĩnh vực như: y tế (dịch Covid-19), giao 
thông, an ninh, môi trường... 

Trong thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, 
hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ công tại một số tổ dân phố, mô hình khu 
dân cư điện tử, đồng thời bố trí công chức và cộng tác viên giới thiệu, hướng 
dẫn tư vấn miễn phí cho tổ chức và công dân về dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3, mức độ 4. Đặc biệt, Hà Nội cũng thực hiện việc hướng dẫn dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, 4 cho học sinh khối trung học cơ sở, thông qua các em 
thực hiện tuyên truyền tới gia đình và cộng đồng dân cư, tạo tiền đề xây dựng 
“thành phố thông minh”, “công dân điện tử”. 

Nhiều chuyên gia cho rằng, trong thời gian tới, thành phố Hà Nội cần tiếp 
tục tập trung vào 3 trụ cột chính, gồm: Phát triển chính quyền số gắn với 
đô thị thông minh, phát triển kinh tế số và xã hội số. Thực tế, đây cũng là 
những lĩnh vực Hà Nội đang triển khai nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, 
tạo đột phá cho kinh tế Thủ đô bằng công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Tuấn Dũng 

Nguồn: https://laodongthudo.vn/dot-pha-tu-dich-vu-cong-truc-tuyen-
109503.html 

 


