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1. Không cát cứ thông tin, xây dựng Chính phủ số 
liêm chính, minh bạch, hành động, phục vụ 
Các bộ, các ngành, các địa phương không được cát cứ thông tin, 
không được làm đẹp số liệu để lấy thành tích, Thủ tướng nêu rõ, 
thông tin dữ liệu cần chính xác, tin cậy, minh bạch, thống nhất và cần 
đẩy mạnh số hóa liên thông, chia sẻ thông tin phải hướng tới xây 
dựng Chính phủ số liêm chính, minh bạch, hành động, phục vụ người 
dân và doanh nghiệp. 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khai trương  
- Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Sáng nay, 19/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khai trương Hệ 
thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công thứ 1.000 
trên Cổng Dịch vụ công quốc gia - những dấu ấn mới trong xây dựng 
Chính phủ điện tử ở Việt Nam. 

Thông qua Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc và chỉ đạo trực tiếp với lãnh đạo một 
số địa phương, cơ quan tại các điểm cầu: Bình Phước, Quảng Ninh, Thừa 
Thiên-Huế và Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn. 



Kết nối với Trung tâm Giám sát, điều hành tỉnh Bình Phước, từ Trung tâm 
Thông tin, chỉ đạo điều hành tại Văn phòng Chính phủ (VPCP), Thủ tướng 
yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bình Phước báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu 
kép, gồm tình hình thu chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công. 

Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, tỉnh sẽ kiên trì 
thực hiện mục tiêu đề ra trong năm như tăng trưởng trên 8%, thu ngân 
sách trên 10.000 tỷ đồng. Bình Phước thực hiện nhất quán phương châm 
hành động “2 nhanh” và “3 tốt”: nhanh chóng giải phóng mặt bằng và 
nhanh chóng thực hiện các thủ tục đầu tư; chính sách tốt, hạ tầng tốt, tình 
cảm tốt. Tỉnh cho biết, đã quyết liệt trong phòng chống dịch, đến nay, chưa 
phát hiện ca dương tính COVID-19 trên địa bàn. 

Tiếp tục kết nối với tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng cho rằng, đây là một 
trong những địa phương dẫn đầu về triển khai Chính phủ điện tử; yêu cầu 
tỉnh báo cáo tóm tắt về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển 
KTXH năm 2020, trong đó có tình hình thu NSNN, giải ngân vốn đầu tư 
công và công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho biết, đến nay, tỉnh chưa có ca lây 
nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, tỉnh không chủ quan, tiếp tục 
tập trung sức lực để ngăn chặn dịch bệnh có nguy cơ xảy ra mọi lúc, mọi 
nơi. Với du lịch là ngành đóng góp lớn vào tăng trưởng, tăng trưởng của 
Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng nhiều bởi COVID-19. Tuy nhiên, ông Phan 
Ngọc Thọ khẳng định, sẽ phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong 
năm nay. Tập trung chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh, của quốc gia 
hoàn thành theo tiến độ trong đó có dự án giải tỏa, di dân khỏi di tích Kinh 
thành Huế. 

Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ cũng kết nối với điểm cầu Trung tâm điều hành tỉnh Quảng Ninh và 
Trung tâm điều hành TP. Móng Cái. 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng khẳng định, tỉnh kiên 
định mục tiêu phát triển KTXH đã đề ra, sẽ phấn đấu đạt tốc độ tăng 
trưởng ở mức 2 con số, chỉ tiêu thu ngân sách đạt 100%. Tỉnh sẽ thực hiện 
nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng chống 
COVID-19, không để xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép. 

Cho rằng Quảng Ninh là địa phương dễ bị ảnh hưởng của COVID-19, Thủ 
tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Với quy 
mô kinh tế lớn, tỉnh cần nỗ lực đóng góp cho quốc gia, nhất là thu ngân 
sách, giải ngân vốn đầu tư công cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai trong thời 



gian tới. Tỉnh cần đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19 cùng với phát 
triển kinh tế - xã hội. 

Kết nối với Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn, Thủ tướng đã 
trực tiếp nghe Thượng tá Nguyễn Ngọc Sơn - Chỉ huy trưởng Trung tâm 
và kíp trực báo cáo tình hình. 

Trong 24h qua, Trung tâm đã tiếp nhận thông tin về 10 sự cố thiên tai, tai 
nạn thủy nội địa, làm chết 5 người và tham mưu cho lãnh đạo điều động 
trên 500 lượt người, trong đó có 300 chiến sĩ tham gia ứng phó. 

Thay mặt, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiệt liệt biểu dương Trung tâm 
Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn đã có nhiều đóng góp trong công tác 
giảm thiểu sự cố, điều phối tìm kiếm, cứu nạn đạt hiệu quả tích cực, Thủ 
tướng nhấn mạnh, thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, 
bất thường, “đòi hỏi các đồng chí phải luôn sẵn sàng, ứng phó với mọi tình 
huống, không để bị động, bất ngờ”. Thủ tướng yêu cầu được kết nối trực 
tiếp một điểm ứng trực để xem khả năng sẵn sàng ứng phó, triển khai cứu 
hộ, cứu nạn. 

Cám ơn Thủ tướng Chính phủ đã động viên cán bộ, chiến sĩ tại Trung tâm, 
Thượng tá Nguyễn Ngọc Sơn xin hứa dù trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh 
nào luôn duy trì nghiêm kíp trực, chủ động nắm bắt vụ việc ứng phó hiệu 
quả với các tình huống xảy ra và thực hiện yêu cầu của Thủ tướng, kết nối 
với tàu Cảnh sát biển 8003. 

Theo báo cáo của Thuyền trưởng Tàu 8003 Lại Vĩnh Đại, tàu CSB 8003 
đang phối hợp với các lực lượng luyện tập nội dung tìm kiếm cứu nạn tại 
khu vực vùng biển Hải Phòng, quân số 25 đồng chí. Lực lượng trên tàu 
8003 sức khỏe tốt, luôn yên tâm công tác sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt 
nhiệm vụ. 



 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nghe báo cáo từ tàu cảnh sát biển 8003 - 
Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến việc thực hiện 
các dịch vụ công trực tuyến thứ 1000: Kê khai, nộp lệ phí trước bạ và nộp 
tờ khai đăng ký ô tô trực tuyến; dịch vụ công số 999: Liên thông đăng 
ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và báo 
cáo tình hình thay đổi lao động; và dịch vụ công thứ 998: Đóng BHXH bắt 
buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề 
nghiệp. 

Hướng tới một "Việt Nam số" 

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, sự kiện này 
có ý nghĩa lớn khi được tổ chức đúng vào dịp VPCP tổ chức kỷ niệm 75 
năm Ngày truyền thống, Đại hội thi đua yêu nước; cả nước thi đua lập 
thành tích chào mừng 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 

Qua ý kiến của các đại biểu, của các đối tượng thụ hưởng dịch vụ công, 
Thủ tướng biểu dương sự nỗ lực của VPCP, trong đó có vai trò quan trọng 
của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và các bộ, cơ quan, đơn 
vị liên quan đã tích cực phối hợp triển khai, đưa vào khai trương Hệ thống 
thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành. 

Thủ tướng cảm ơn sự hỗ trợ, đóng góp của các tổ chức quốc tế như Đại 
sứ quán Nhật Bản, Ngân hàng Thế giới, Công ty Samsung Việt Nam, các 



doanh nghiệp công nghệ thông tin, các chuyên gia trong nghiên cứu, đánh 
giá, lựa chọn các chức năng, tính năng, giải pháp thiết lập Hệ thống thông 
tin báo cáo quốc gia; ghi nhận, biểu dương Tập đoàn Bưu chính viễn thông 
Việt Nam (VNPT) đã đã xây dựng Hệ thống theo hình thức doanh nghiệp 
đầu tư và cho thuê lại dịch vụ, nhằm phục vụ tốt hơn công tác tham mưu 
chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Thủ tướng nêu rõ, xây dựng và phát triển Chính phủ số là xu thế tất yếu, 
nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch của Chính phủ, đẩy lùi nạn tham 
nhũng, lãng phí; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động xã 
hội và là con đường đúng đắn để phát triển một đất nước Việt Nam hùng 
cường và thịnh vượng. “Do đó, chúng ta cần tiếp tục khẳng định một cách 
mạnh mẽ rằng năm 2020 là năm chuyển đổi số quốc gia, là năm khởi động 
tiến trình hướng tới một "Việt Nam số"". 

 

Nghi thức khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm 
Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ - 

Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Phải tinh thông về nghiệp vụ, giỏi về công nghệ 

Nhân dịp này, Thủ tướng lưu ý một số vấn đề với các bộ, địa phương, cơ 
quan. Theo đó, cần tiếp tục đổi mới trong triển khai xây dựng Chính 
phủ điện tử, Chính phủ số, gắn cải cách quản trị công với chuyển đổi số 



trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Thông tin dữ liệu phải thống nhất, 
theo tiêu chuẩn, hoạt động thông suốt, đem lại hiệu quả cao nhất. 

Thúc đẩy mạnh mẽ cán bộ, công chức làm việc trên môi trường mạng; đào 
tạo, nâng cao năng lực công nghệ thông tin, trang bị kỹ năng số cần thiết 
để có những thay đổi nhanh chóng; ngày càng thích ứng với môi trường 
làm việc trên mạng. “Trong thời gian tới, công chức, viên chức Nhà nước 
phải là những người tinh thông nghiệp vụ và giỏi về công nghệ”. 

Trong tương lai không xa, chúng ta phải hướng tới, xây dựng hệ thống 
thông tin chia sẻ liên chính phủ trên một số lĩnh vực với các nước trên 
thế giới; đặc biệt đối với các nước Cộng đồng ASEAN. Phát triển Chính 
phủ điện tử có kết nối, liên thông, tương tác quốc tế, được xem là công 
cụ quan trọng giúp tăng cường ngoại giao và thúc đẩy hợp tác, hội nhập 
quốc tế. 

Về Cổng Dịch vụ công quốc gia, hoàn thành việc tích hợp các dịch vụ công 
thiết yếu như xuất nhập khẩu, đất đai, xây dựng, khoáng sản, thuế, xử lý vi 
phạm hành chính, viện phí, học phí… Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các 
tính năng của Cổng để bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày 
càng tốt hơn. Mục tiêu là phải hoàn thành chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 4 trong năm 2020. 

Các công ty công nghệ thông tin đặc biệt là các Tập đoàn VNPT, Viettel 
cần phải tiếp tục cố gắng vươn lên, đồng hành, góp phần giúp các cơ quan 
quản lý hành chính Nhà nước các cấp trong xây dựng Chính phủ số, cung 
cấp những giải pháp kỹ thuật tối ưu, an toàn, an ninh nhất, những hệ thống 
thông tin của người Việt, phục vụ người Việt và bảo đảm tính tự chủ của 
các hệ thống. 

Các bộ, các ngành, các địa phương không được cát cứ thông tin, không 
được làm đẹp số liệu để lấy thành tích, Thủ tướng nêu rõ, thông tin dữ liệu 
cần được chính xác, tin cậy, minh bạch, thống nhất và cần đẩy mạnh số 
hóa liên thông, chia sẻ thông tin phải hướng tới xây dựng Chính phủ số 
liêm chính, minh bạch, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. 
Các bộ, các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phải chuẩn hóa, 
điện tử hóa hơn 200 chế độ báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, 
Quốc hội để tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, hoàn 
thành chuẩn hóa, số hóa kiểu mẫu kết nối tích hợp các chỉ tiêu KTXH lên 
Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. 

Thủ tướng giao VPCP chủ trì phối hợp với các bộ, các ngành, các địa 
phương lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu phục vụ chỉ đạo 
điều hành hằng ngày của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cung cấp trên 



Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin chỉ đạo điều 
hành, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, 
Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, 
không để xảy ra lộ lọt thông tin, dữ liệu. 

Thủ tướng yêu cầu VPCP phải sắp xếp lại bộ máy nhân sự để quản lý vận 
hành trung tâm này phù hợp, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu việc đưa vào 
hoạt động Hệ thống báo cáo thông tin quốc gia, Trung tâm Thông tin chỉ 
đạo, điều hành, không hình thành một đầu mối tổ chức mới, không tăng 
biên chế theo tinh thần của Nghị quyết 18 của Trung ương. 

Sau lễ khai trương, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành phải được vận 
hành hoạt động tốt và phát huy tác dụng tốt. “Thủ tướng sẽ kiểm tra xem 
nó hoạt động như thế nào và hằng ngày Thủ tướng nhận được những báo 
cáo nào, những chỉ tiêu nào mà thể hiện qua Hệ thống thông tin báo cáo 
quốc gia này, nhất là những chỉ tiêu quan trọng của đất nước để Thủ 
tướng và các thành viên Chính phủ biết, để điều hành kịp thời hơn”. 

Đức Tuân 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-
nuoc/Khong-cat-cu-thong-tin-xay-dung-Chinh-phu-so-liem-chinh-minh-

bach-hanh-dong-phuc-vu/404722.vgp 

 

2. Nhiều điều kiện kinh doanh chung chung đã được 
cắt giảm 
Theo Báo cáo Cải thiện môi trường kinh doanh và cắt giảm chi phí 
cho doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến nay, cải cách quy 
định về điều kiện kinh doanh đã có những kết quả tích cực. 



 

Trong gần 4 năm qua (2016 - 2019), các bộ, ngành đã trình ban 
hành 29 văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm 3.425/6.191 điều 

kiện kinh doanh. Ảnh: Lê Tiên 

Về cơ bản, các điều kiện kinh doanh quy định chung chung, khó tiên liệu, 
không rõ ràng, trùng lặp đã được cắt giảm nhằm dỡ bỏ rào cản gia nhập 
thị trường, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi. Kết quả đạt 
được ngày càng rõ ràng, qua đó, củng cố niềm tin của cộng đồng doanh 
nghiệp vào nỗ lực cải cách của Chính phủ. 

Trong gần 4 năm qua (2016 - 2019), các bộ, ngành đã trình ban hành 29 
văn bản quy phạm pháp luật để chính thức cắt giảm 3.425/6.191 điều kiện 
kinh doanh (đạt 110,6%, vượt 10,6% so với yêu cầu). Ngày 17/6/2020, 
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi), theo đó đề xuất bãi 
bỏ 21 ngành, nghề; sửa đổi 24 ngành, nghề và bổ sung 7 ngành, nghề đầu 
tư, kinh doanh có điều kiện. 

Tuy vậy, Báo cáo cũng nêu rõ, thực tế vẫn còn các điều kiện kinh doanh 
gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhưng ít ý nghĩa về hiệu quả quản lý nhà 
nước; hoặc cắt giảm theo hướng hạ thấp mức độ yêu cầu để đảm bảo đơn 
giản hóa hơn là cắt bỏ quy định, cải cách thực chất vì doanh nghiệp; hoặc 
cắt bỏ các quy định, thủ tục ít gây khó cho doanh nghiệp, trong khi vẫn giữ 
lại những thủ tục tạo quyền lực hoặc khó cho doanh nghiệp… Bên cạnh 
đó, hầu hết các bộ mới chỉ đăng tải công khai các điều kiện kinh doanh sau 



khi cắt giảm, nhưng chưa theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả, hiệu lực 
thực thi những cải cách này. 

Nguồn: https://baodauthau.vn/nhieu-dieu-kien-kinh-doanh-chung-chung-da-
duoc-cat-giam-post94421.html 

 

3. Những người đầu tiên nhận biển số ngay khi đăng 
ký xe qua mạng 
Ngày 19/8, những công dân đầu tiên đã thực hiện thành công dịch vụ 
kê khai, nộp lệ phí trước bạ và cấp đăng ký, biển số xe qua Cổng dịch 
vụ công quốc gia 

Cùng với việc khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung 
tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
ngày 19/8, Văn phòng Chính phủ đã công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên 
Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG). 

Ba dịch vụ công trực tuyến thứ 998, 999 và 1.000 vừa được tích hợp, cung 
cấp cho người dân, doanh nghiệp trên Cổng DVCQG lần lượt là: Đóng bảo 
hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Liên thông đăng ký điều chỉnh đóng bảo 
hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và báo cáo tình 
hình thay đổi lao động; Kê khai, nộp lệ phí trước bạ mức độ 4 và cấp đăng 
ký, biển số xe mức độ 3 (thí điểm đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước 
tại Hà Nội, TP HCM). 



 

Cổng dịch vụ công quốc gia. (Ảnh chụp màn hình). 

Đặc biệt, với dịch vụ thứ 1.000 – Kê khai, nộp lệ phí trước bạ mức độ 4 và 
cấp đăng ký, biển số xe mức độ 3, giúp người dân, doanh nghiệp hoàn 
toàn có thể ngồi tại nhà để khai, nộp lệ phí trước bạ; đồng thời chỉ cần đến 
cơ quan công an một lần để bấm biển số và lấy biển số, giấy chứng nhận 
đăng ký xe. 

Dịch vụ công thứ 1.000 mang đến quy trình thực hiện vô cùng đơn giản 
cho công dân. Cá nhân, tổ chức chỉ cần đăng nhập, khai số seri phiếu kiểm 
tra chất lượng xuất xưởng, mã hồ sơ lệ phí trước bạ và một số thông tin 
của chủ xe để hoàn thành tờ khai giấy đăng ký xe. Trên cơ sở đó, các dữ 
liệu (thuế, đăng kiểm) sẽ được tự động tích hợp vào tờ khai (thông tin của 
người nộp thuế, thông tin của xe). 

Người khai đăng ký sẽ nhận được thông báo bằng tin nhắn về điện thoại 
từ Cổng DVCQG thông báo địa điểm đến đăng ký xe. Chủ xe chỉ cần đưa 
xe, mang theo hóa đơn hoặc giấy tờ mua bán xe và giấy tờ tùy thân đến 
cơ quan cảnh sát giao thông để bấm biển, lấy biển số và giấy chứng nhận 
đăng ký xe. 

Theo số liệu tổng hợp của Cảnh sát giao thông, khi triển khai toàn quốc, 
dịch vụ kê khai, nộp lệ phí trước bạ mức độ 4 và cấp đăng ký, biển số xe 
mức độ 3 sẽ phục vụ khoảng hơn 4 triệu trường hợp đăng ký xe trong một 
năm. Với việc áp dụng thí điểm tại Hà Nội, TP HCM, ước tính chi phí tiết 
kiệm được của xã hội tối thiểu khoảng hơn 327 tỷ đồng. 



 

Phòng CSGT Hà Nội trao biển số ô tô cho anh Nguyễn Việt Hưng - công 
dân đầu tiên thực hiện thành công dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng 

DVCQG. (Ảnh: Chỉnh phủ) 

Cũng trong sáng 19/8, ngay tại Phòng CSGT Hà Nội, các cán bộ đã trao 
biển số xe cho anh Nguyễn Việt Hưng - công dân đầu tiên thực hiện thành 
công dịch vụ công mới nhất trên Cổng DVCQG.  

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, 
lợi ích của dịch vụ công này là rất lớn, khi lần đầu tiên có cơ sở dữ liệu 
dùng chung giữa các bộ, ngành trong lĩnh vực này. Hiện nay dữ liệu về kỹ 
thuật phương tiện, về thuế, dữ liệu đăng ký đã tổng hợp trên Cổng 
DVCQG, người dân chỉ cần kê khai một lần và dùng chung dữ liệu này. 
Trước kia cần 6 loại giấy tờ thì hiện nay nhờ dữ liệu điện tử chỉ còn 2 loại 
giấy tờ.  

"Cục CSGT sẽ tiến tới điện tử hóa toàn bộ quy trình đăng ký xe, phấn đấu 
xe ra khỏi gara đã có biển số" - Đại tá Đỗ Thanh Bình cho biết./. 

Gia Linh/VOV.VN 

Nguồn: https://vov.vn/oto-xe-may/tuvan/nhung-nguoi-dau-tien-nhan-bien-
so-ngay-khi-dang-ky-xe-qua-mang-1085263.vov 

 

4. Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Giảm gần 90% số lượng 
thủ tục hành chính 



Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các hoạt động 
nghiệp vụ của ngành cũng như trong giao dịch, giải quyết thủ tục 
hành chính (TTHC) với tổ chức, cá nhân được Bảo hiểm xã hội 
(BHXH) Việt Nam tập trung, quyết liệt triển khai. 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Giảm gần 90% số lượng thủ tục hành chính 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các hoạt động nghiệp vụ 
của ngành cũng như trong giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) 
với tổ chức, cá nhân được Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tập trung, 
quyết liệt triển khai thực hiện, được người dân, tổ chức đánh giá cao; giao 
dịch điện tử được triển khai trên tất cả lĩnh vực như thu, cấp sổ BHXH, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), giải quyết các chế độ BHXH, BHYT và giám 
định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT. 

BHXH Việt Nam đã tổ chức thực hiện thí điểm và triển khai diện rộng việc 
kê khai hồ sơ thu, nộp BHXH, BHYT qua mạng tại các tỉnh, thành phố với 
hơn 30.000 doanh nghiệp (DN), góp phần giảm đáng kể thời gian và chi 
phí đi lại nộp hồ sơ và nhận kết quả cho DN trong quá trình giao dịch với 
cơ quan BHXH. 

Tính đến nay, hệ thống giao dịch điện tử của BHXH Việt Nam đã có 
501.044 đơn vị đăng ký tham gia. BHXH Việt Nam cũng đã cung cấp được 
18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; qua đó đã tiếp nhận gần 2,5 
triệu hồ sơ giao dịch điện tử. 

Đồng thời, trong thời gian qua, BHXH Việt Nam đã nỗ lực triển khai kế 
hoạch thực hiện việc đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua 
phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Ước tính, trong 6 tháng đầu 
năm 2020, số người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản ATM tại các 
vùng đô thị bình quân trên toàn quốc đạt 69% trên tổng số người hưởng 
trợ cấp thất nghiệp; số người hưởng các chế độ BHXH một lần qua tài 
khoản ATM đạt 44% và số người hưởng lương hưu qua tài khoản ATM đạt 
28%... 

Với nhiều giải pháp đồng bộ, việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC của BHXH 
Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như: Đã giảm gần 
90% số lượng TTHC, từ 263 thủ tục năm 2009 xuống còn 115 thủ tục (giai 
đoạn 2012-2014), 33 thủ tục (năm 2015), 32 thủ tục (năm 2016), 28 thủ tục 
(năm 2017), 27 thủ tục (năm 2019). 

Đến nay, BHXH Việt Nam cũng đã giảm 21,42% biểu mẫu, 39,2% tiêu 
thức; 8,11% quy trình, thao tác thực hiện và 19,7% thành phần hồ sơ. 
Trong khi đó, theo Báo cáo Môi trường kinh doanh (DB), liên tục trong 
nhiều năm, BHXH Việt Nam đã giảm số giờ nộp BHXH đối với DN, từ 335 



giờ (năm 2015) xuống còn 273 giờ (năm 2016), 189 giờ (năm 2017), 147 
giờ (năm 2018).  Hà Anh 

BHXH Việt Nam tiếp nhận bản quyền phần mềm eLMIS 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa phối hợp với Cơ quan Phát triển 
Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID) tổ chức buổi bàn giao bản quyền 
phần mềm Quản lý hợp đồng và cung ứng thuốc đấu thầu tập trung eLMIS. 
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn và Giám đốc 
USAID Michael Greene tham dự buổi bàn giao. 

Phát biểu tại buổi bàn giao, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm 
Lương Sơn nhấn mạnh, sự giúp đỡ của USAID trong công tác đấu thầu 
thuốc tập trung; nâng cao năng lực cán bộ giám định bảo hiểm y tế 
(BHYT); xây dựng mô hình tính toán cân đối quỹ BHYT… đã góp phần 
giúp người dân được sử dụng các dịch vụ và thuốc chất lượng với giá 
thành phù hợp, chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT được sử dụng hợp 
lý, hiệu quả. Phó tổng giám đốc cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới 
USAID sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật cho BHXH Việt Nam trong 
công tác đấu thầu thuốc, nâng cao năng lực cán bộ giám định BHYT…  

Ông Michael Greene - Giám đốc USAID - cho biết, để tiếp tục nâng cao 
năng lực cho các cán bộ ngành BHXH trong việc lập kế hoạch và cung 
ứng thuốc, USAID đã hỗ trợ BHXH Việt Nam xây dựng và phát triển phần 
mềm Quản lý hợp đồng và cung ứng thuốc đấu thầu tập trung eLMIS. Đây 
sẽ là phần mềm giúp các cán bộ có thể quản lý thuốc một cách đơn giản 
và hữu ích nhất. 

Được biết, từ 7.2019 đến 4.2020, Dự án Chuỗi cung ứng y tế toàn cầu - 
Quản lý đấu thầu và cung ứng của USAID phối hợp cùng Trung tâm Giám 
định BHYT và Thanh toán đa tuyến (BHXH Việt Nam) đã phát triển và hoàn 
thiện phần mềm Quản lý hợp đồng và cung ứng thuốc đấu thầu tập trung 
eLMIS. Phần mềm được thiết kế nhằm quản lý quá trình thực hiện hợp 
đồng của các thuốc đấu thầu tập trung quốc gia từ nguồn quỹ BHYT, với 
nhiều tính năng hiệu quả, giúp kết nối liên thông dữ liệu với Hệ thống thông 
tin giám định BHYT, góp phần tích cực, hiệu quả vào công tác quản lý 
thông tin, dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành quản lý chính sách. 
Hằng Thanh 

NHÓM PV 

Nguồn: https://laodong.vn/cong-doan/bao-hiem-xa-hoi-viet-nam-giam-gan-
90-so-luong-thu-tuc-hanh-chinh-829279.ldo 

 



5. Thận trọng với 5G 
Trong chiến lược phát triển 5G tại Việt Nam, từ năm 2019, Bộ TT-TT đã 
cấp phép thử nghiệm mạng 5G cho 3 doanh nghiệp (DN): Viettel, VNPT và 
MobiFone tại 4 tỉnh thành Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Hải Phòng. 

DN được cấp phép thử nghiệm với các thuê bao nội bộ để đánh giá tính 
năng kỹ thuật và khả năng triển khai cơ sở hạ tầng viễn thông sử dụng 
công nghệ mới. Đến nay, cả 3 DN đều đã triển khai thử nghiệm 5G. 

Cục Viễn thông cho biết, thời hạn giấy phép thử nghiệm cũ của VNPT đã 
hết và DN này đang làm thủ tục gia hạn. Trước đó, Viettel và MobiFone đã 
được gia hạn giấy phép thử nghiệm đến tháng 1-2021 và tháng 5-2021. 
Như vậy việc phát triển 5G tại Việt Nam vẫn tiếp tục và sẽ tiến hành theo 
từng bước. 

Sau khi thử nghiệm thành công 5G, phía VNPT cho biết mạng VinaPhone 
5G sẽ không dừng lại ở việc cung cấp dữ liệu siêu tốc độ, mà còn đem đến 
hệ sinh thái số cho người dùng và các nền tảng chính phủ điện tử, đô thị 
thông minh; đồng hành trong xây dựng chính phủ điện tử và thể hiện vai 
trò tiên phong trong cung cấp các dịch vụ di động thế hệ mới tại Việt Nam. 

Sự hào hứng của MobiFone cũng không kém sau khi công bố thử nghiệm 
thành công 5G. Song, kế hoạch thương mại cho 5G vẫn đang trong quá 
trình tìm hướng đầu tư thích hợp nhất. Phía Viettel cho hay, Viettel sẽ là 
nhà cung cấp thứ 6 trên thế giới sản xuất hệ thống thiết bị gNodeB 5G. 
Việc tự thiết kế và sản xuất thiết bị 5G sẽ giúp Viettel chủ động trong triển 
khai 5G cho mạng di dộng của mình và các dịch vụ gia tăng đi kèm. 

Để thúc đẩy các DN viễn thông tiếp tục thử nghiệm hiệu quả và sớm cung 
cấp thử nghiệm thương mại, Cục Viễn thông đề nghị các Sở TT-TT căn cứ 
điều kiện kinh tế - xã hội tại địa bàn, phối hợp với các DN viễn thông để 
đưa địa phương vào kế hoạch thử nghiệm kỹ thuật, thử nghiệm thương 
mại. Tại TPHCM, Sở TT-TT đang phát triển chiến lược ứng dụng 5G, đặc 
biệt chú trọng ứng dụng vào quá trình xây dựng đô thị thông minh. 

Do đặc điểm kỹ thuật nên không thể phủ sóng 5G như 4G, các địa phương 
cần phối hợp với các nhà mạng xem xét ưu tiên phủ 5G ở những địa điểm 
nào trước. Đây là căn cứ để Bộ TT-TT cấp phép thử nghiệm cho DN. Cục 
Viễn thông yêu cầu các DN phối hợp với Sở TT-TT triển khai dùng chung 
cơ sở hạ tầng viễn thông và xây dựng kế hoạch dùng chung cơ sở hạ tầng 
kỹ thuật liên ngành bởi công nghệ 5G đòi hỏi số trạm phát sóng lớn hơn rất 
nhiều lần so với các công nghệ thế hệ trước. Do đó, Cục Viễn thông phối 
hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, đánh giá kết quả thử nghiệm 



của DN. Tiếp tục nghiên cứu việc chuẩn hóa công nghệ, xu hướng triển 
khai 5G trên thế giới để xây dựng điều kiện cấp phép và lộ trình triển khai 
5G thương mại phù hợp, đáp ứng sự phát triển của xã hội. 

Theo Bộ TT-TT, hạ tầng viễn thông đang có sự chuyển dịch quan trọng, từ 
hạ tầng tần số làm nền tảng kinh tế trở thành hạ tầng nền tảng quốc gia. 
Triển khai 5G tại Việt Nam đang thuận lợi khi các DN điện tử viễn thông 
trong nước đã chủ động sản xuất nhiều thiết bị thông tin, hạ tầng viễn 
thông, trong khi trước đây ta phải phụ thuộc vào các nhà sản xuất thiết bị 
nước ngoài về tần số. 

TẤN BA 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/than-trong-voi-5g-680504.html 

 

6. Cân nhắc kỹ điều kiện về chỗ ở khi đăng ký thường 
trú 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý một số vấn đề tiếp tục hoàn thiện dự 
thảo Luật Cư trú (sửa đổi) 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu tiếp tục rà soát, cân nhắc kỹ về việc 
quy định các điều kiện đăng ký thường trú, nhất là đối với người đăng ký 
thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ. 

 

Tăng dân số cơ học quá nhanh là vấn đề khiến Hà Nội lo ngại - Ảnh QP 



Tổng Thư ký Quốc hội vừa có văn bản thông báo kết luận của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 47 (tháng 8/2020), trong đó có 
những lưu ý về tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi). 

Làm rõ sự cần thiết quy định diện tích chỗ ở 

Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ 
họp giữa năm nay, dự kiến sẽ thông qua vào kỳ họp thứ 10 tới đây, với 
một trong các thay đổi lớn là bỏ điều kiện riêng về đăng ký thường trú tại 
thành phố trực thuộc trung ương. 

Tuy nhiên, theo Uỷ ban Pháp luật, so với quy định hiện hành, điều kiện 
đăng ký thường trú áp dụng chung cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương theo dự thảo Luật đã bổ sung điều kiện về diện tích bình quân tối 
thiểu của nơi ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ nên thực chất đối với 
thành phố trực thuộc trung ương chỉ là bỏ điều kiện về thời gian tạm trú để 
được đăng ký thường trú. 

Cụ thể, điều 21 dự thảo luật quy định một trong những điều kiện công dân 
phải đáp ứng được khi đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, 
mượn, ở nhờ là bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân về chỗ ở theo 
quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Quy định này, theo phân tích của cơ quan thẩm tra dự án luật là có thể tạo 
ra sự khác nhau giữa các địa phương về điều kiện đăng ký thường trú và 
tuy là nhằm bảo đảm cho người đăng ký thường trú có được điều kiện về 
không gian sống cần thiết nhưng thực tế áp dụng tại Thủ đô Hà Nội thời 
gian qua cho thấy đối tượng đăng ký thường trú theo trường hợp này 
không nhiều mà chủ yếu lại đăng ký theo diện sở hữu nhà hoặc chuyển về 
ở cùng người thân thì lại không bị giới hạn bởi điều kiện về diện tích chỗ ở. 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội lưu ý, cần làm rõ sự cần thiết của việc giao 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định về diện tích bình quân về chỗ ở làm 
điều kiện cho việc đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ tại 
từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; hạn chế việc sử dụng các điều 
kiện để làm ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền cư trú của công dân. 

Việc xử lý các vấn đề về tăng dân số cơ học quá nhanh tại các đô thị vượt 
quá khả năng đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật đô thị và năng lực quản lý của 
chính quyền, gây áp lực cho hệ thống y tế, giáo dục cần được nghiên cứu, 
giải quyết một cách tổng thể thông qua các giải pháp về quy hoạch, về 
chính sách đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội thay cho các biện pháp có tính 
hành chính, mệnh lệnh, kết luận nêu rõ. 

Trước 1/7/2021 phải cấp xong số định danh cá nhân 



Một chính sách lớn của lần sửa đổi này là bỏ hộ khẩu giấy, với điều kiện 
phải hoàn thành việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở 
dữ liệu về cư trú để có thể vận hành chính thức từ ngày 01/7/2021 là thời 
điểm Luật Cư trú (sửa đổi) dự kiến có hiệu lực thi hành. 

Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát của Thường trực Ủy ban Pháp luật thì 
còn khá nhiều ý kiến lo ngại về việc bảo đảm thực hiện các điều kiện nói 
trên bởi đến nay vẫn còn một số địa phương chưa thu thập đủ phiếu thông 
tin về dân cư ; một số phiếu đã thu thập nhưng còn sai sót, thiếu thông tin, 
hoặc chưa đạt yêu cầu. 

Sau phiên họp thứ 47, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ có 
biện pháp chỉ đạo quyết liệt Bộ Công an, các Bộ, ngành hữu quan và chính 
quyền địa phương các cấp để hoàn thành việc cấp số định danh cá nhân 
cho tất cả công dân, xây dựng xong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ 
sở dữ liệu về cư trú, tổ chức kết nối các cơ sở dữ liệu có liên quan, trong 
đó có việc bố trí ngân sách, đầu tư, mua sắm trang thiết bị, bồi dưỡng, tập 
huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú… trước 
ngày 01/7/2021. Việc này nhằm bảo đảm tính khả thi và để Luật có hiệu 
lực thi hành theo đúng thời điểm mà Bộ Công an, Chính phủ đã đề xuất, 
cam kết với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tránh phải điều chỉnh 
thời điểm có hiệu lực của Luật. 

Bên cạnh đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo 
các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan khác có liên quan tích cực triển khai 
rà soát các văn bản quy phạm pháp luật mà mình đã ban hành có nội dung 
quy định về Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các 
thủ tục có yêu cầu xuất trình giấy tờ xác nhận về cư trú nhằm bảo đảm tính 
đồng bộ, tránh gây khó khăn cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành 
chính hoặc giao dịch dân sự khi chuyển sang phương thức quản lý cư trú 
mới theo quy định của Luật này. 

Nguồn: https://baodautu.vn/can-nhac-ky-dieu-kien-ve-cho-o-khi-dang-ky-
thuong-tru-d128073.html 

 

7. Giúp người dân nâng cao ý thức pháp luật 
Thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thế nhưng 
với sự nỗ lực, cố gắng trong công tác, những hoạt động của Hội đồng phổ 
biến giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội vẫn duy trì đúng kế hoạch đã đề 
ra và đạt nhiều kết quả tích cực. 

Tích cực triển khai công tác tuyên truyền 



Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tại các Sở, ban, 
ngành, đoàn thể của Thành phố đã tích cực triển khai thực hiện công tác 
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; bám sát sự chỉ đạo của Thành 
phố, trong đó tập trung cao độ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 
pháp luật có liên quan đến Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; hoạt động 
xuất nhập cảnh (Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật Khám, chữa 
bệnh; Luật Dược; Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Nhập 
cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; các 
quy định về xử lý hình sự, hành chính liên quan đến phòng, chống dịch 
bệnh: 13 hành vi, nhóm hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch và 
chế tài xử lý; các biện pháp phòng, chống dịch,…) đến cán bộ và nhân dân 
trên địa bàn Thành phố và tổ chức thực hiện các biện pháp về phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ và Chủ tịch UBND Thành phố góp phần quan trọng cùng Thành 
phố đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. 

 

Một tiểu phẩm trong cuộc thi hòa giải viên giỏi Thành phố Hà Nội 

Bên cạnh đó, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tại các quận, huyện, thị 
xã cũng tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác phổ biến 
giáo dục pháp luật theo Kế hoạch đã đề ra. Với tổng số 3.628 hội nghị đại 
biểu nhân dân lồng ghép tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật của 
Trung ương, Thành phố và địa phương như: Luật Đầu tư công 2019; Luật 
Giáo dục 2019; Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia 2019; Luật Kinh 



doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi); Bộ luật Lao động 2019; 
Luật Dân quân tự vệ 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ 
chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 
2019. 

Đặc biệt, các quận, huyện, thị xã tập trung đẩy mạnh trong đợt cao điểm 
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống bệnh truyền 
nhiễm, dịch bệnh Covid-19 ngay từ giai đoạn đầu. Với tinh thần “Chống 
dịch như chống giặc”, các quận, huyện, thị xã đã tổ chức tuyên truyền, vận 
động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, hạn 
chế đến nơi đông người, vận động thực hiện hoãn các đám cưới, tổ chức 
tang văn minh tiến bộ điển hình như quận Bắc Từ Liêm, Long Biên sau đó 
được triển khai rộng rãi tới nhiều quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành 
phố. 

Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, cả hệ 
thống chính trị quận, huyện, thị xã đã vào cuộc, song song với việc đẩy 
mạnh tuyên truyền, kịp thời vận động, thuyết phục người dân trên địa bàn 
Thành phố thực hiện nghiêm việc giãn cách, triển khai tích cực hình thức 
tuyên truyền dưới nhiều hình thức tuyên truyền trên cơ sở tuân thủ tốt các 
biện pháp phòng, chống dịch.Cũng trong thời gian cao điểm tuyên truyền 
pháp luật để phòng, chống dịch bệnh Covid -19, việc tuyên truyền trực 
quan đã được các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh như qua đoàn xe tuyên 
truyền cổ động; phát hành tờ rơi, sách, sổ tay, cẩm nang, pa no, áp phích, 
băng rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền lưu động; dán cổ động trực quan; phát 
khẩu trang và đặt nước rửa tay sát khuẩn miễn phí; huy động các sinh viên 
trường Đại học Hà Nội, cộng đồng dân cư biết ngoại ngữ hỗ trợ công tác 
phiên dịch, tuyên truyền phòng chống dịch,... 

Nhiều mô hình sáng tạo 

Quận Hoàng Mai được đánh giá là quận có nhiều mô hình, cách làm hay, 
sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực.Đầu tiên phải kể đến mô hình tổ 
chức Ngày hội pháp luật; Ngày hội an toàn giao thông; Ngày tư vấn pháp 
luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cùng câu lạc bộ pháp luật,… Thông qua 
mô hình này, người dân, người lao động, người sử dụng lao động trong 
các doanh nghiệp và các đối tượng đặc thù được tư vấn, hướng dẫn, giải 
đáp về những vụ việc, vướng mắc pháp luật, được hỗ trợ, giúp đỡ bảo vệ 
các quyền, lợi ích hợp pháp gắn với các vụ việc, tình huống pháp lý cụ thể. 

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quận đã trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp 
luật được 42 việc ở các lĩnh vực Lao động - Hành chính -  Hình sự - Xây 



dựng, Hôn nhân gia đình, Dân sự,… Về giải quyết các thủ tục hành chính, 
tư pháp, quận đã hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến.Quận cũng 
cử trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng bào chữa cho 10 người thuộc 
diện được trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong các vụ 
án hình sự, ngoài tố tụng (có 8 người bị buộc tội trong các vụ án hình sự từ 
đủ 16 đến dưới 18 tuổi, 1 người dân tộc thiểu số sống vùng kinh tế đặc biệt 
khó khăn, 1 người khuyết tật đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy 
định của pháp luật). 

Ngành giáo dục và đào tạo quận có các mô hình: Tiết học pháp luật; Tuần 
lễ công dân; Sinh hoạt dưới cờ hàng tuần; Ký cam kết không vi phạm pháp 
luật và mắc tệ nạn xã hội trong các nhà trường; Tham quan các di tích lịch 
sử,… 

Hội Liên hiệp phụ nữ quận là tổ chức tích cực trong công tác thực hiện các 
câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật tại các hội cơ sở. Hội tiếp tục chỉ đạo các 
câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” tại phường Trần Phú, câu lạc bộ “phụ nữ 
với an toàn giao thông” tại phường Yên Sở, câu lạc bộ “Phòng chống buôn 
bán phụ nữ trẻ em” tại phường Tương Mai.Các câu lạc bộ sinh hoạt hàng 
quý với nhiều nội dung thiết thực. Thông qua các hoạt động, tuyên truyền 
phổ biến giáo dục pháp luật và các câu lạc bộ pháp luật đã giúp cho phụ 
nữ và nhân dân được tiếp cận, dễ dàng với những kiến thức pháp luật, 
kiến thức về tội phạm và cách phòng chống, tố giác tội phạm, phòng chống 
bạo lực gia đình, phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em. 

Các hoạt động dù trực tiếp hay gián tiếp đều có tác động đến việc nâng 
cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục ý 
thức pháp luật với giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống để hình 
thành nhân cách con người phát triển toàn diện ngay trong nhà trường.Các 
trường trên địa bàn đều đưa công tác giáo dục pháp luật vào các hoạt 
động chính khóa và ngoại khóa. Lồng ghép giáo dục pháp luật vào các tiết 
học đạo đức, giáo dục công dân và một số môn học khác; tổ chức cho học 
sinh học tập nội quy nhà trường, tổ chức tốt sinh hoạt dưới cờ với nhiều 
nội dung phong phú, cho học sinh ký cam kết; thành lập đội xung kích, hộp 
thư, quản lý theo dõi, tuyên truyền học sinh phòng chống ma túy và các tệ 
nạn xã hội,… 

Đoàn thanh niên quận cũng nhiệt tình trong công tác tuyên truyền phổ biến 
giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, nội dung như thực hiện đợt sinh 
hoạt chính trị chuyên đề, tổ chức các hoạt động về nguồn, triển khai cuộc 
thi vẽ tranh, sáng tác thơ theo chủ đề,…Tại phường Tương Mai, mô hình 
“Điểm tin báo công cộng” cũng trở thành một điểm sáng trong công tác phổ 
biến giáo dục pháp luật cho nhân dân. Đi vào hoạt động từ năm 2019, mô 



hình “Điểm tin báo công cộng” của UBND phường Tương Mai tại khu vườn 
hoa Tượng đài Hoàng Văn Thụ đã mang lại kết quả rõ nét.Hàng ngày, 
nhân dân trên địa bàn phường vẫn đến “Điểm tin báo công cộng” để được 
tiếp cận kịp thời thông tin từ các nguồn tin chính thống. Tại đây cũng có 
nhiều sách, tờ gấp về pháp luật nên ai cần tìm hiểu đều có thể đến xem. 

Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm đẩy 
mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống dịch bệnh, 
UBND quận Hoàng Mai đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các phòng, 
ban, ngành, đơn vị, UBND các phường về việc tuyên truyền phòng, chống 
dịch bệnh,… 

Nhằm giúp nhân dân nâng cao cảnh giác, quận đã phát hành tờ rơi, tờ 
gấp, sách; tuyên truyền trên loa truyền thanh, Cổng thông tin điện tử, xe 
lưu động các nội dung về phòng, chống dịch; xử lý vi phạm hành chính 
trong phòng, chống dịch bệnh; về trường hợp cố ý khai báo thông tin sai 
sự thật về bệnh truyền nhiễm; che giấu, không khai báo hoặc khai báo 
không kịp thời, trốn khỏi nơi cách ly là hành vi vi phạm pháp luật,...Ngoài 
ra, các cơ quan, đơn vị, UBND các phường còn tăng cường tuyên truyền 
về phòng chống dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều hình thức khác như vận 
động cán bộ, công chức, người lao động, kêu gọi các doanh nghiệp, các 
nhà hảo tâm chung tay đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; 
hưởng ứng tự làm tấm chắn bảo hộ; tổ chức tặng quà hỗ trợ nhân dân gặp 
khó khăn; động viên, tặng quà các chốt kiểm soát phòng, chống dịch./. 

H. Phong 

Nguồn: https://laodongthudo.vn/giup-nguoi-dan-nang-cao-y-thuc-phap-luat-
111891.html 

 

8. Dịch vụ điện trực tuyến: công nghệ thay sức con 
người 



 

Thay vì phải đi lại nhiều lần, mất thời gian, công sức, giờ đây 2,5 triệu 
khách hàng của Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) chỉ cần 
smart phone hoặc máy tính là “muốn gì được nấy” khi sử dụng các 
dịch vụ điện. 

Chỉ cần gõ tìm kiếm cụm từ “dịch vụ điện trực tuyến” trên Google, trong 
vòng 0,28 giây sẽ cho ra 218 triệu kết quả và “Dịch vụ điện trực tuyến” của 
EVNHANOI xuất hiện đầu tiên trên trang kết quả tìm kiếm. 

Kết quả này phản ánh nhu cầu của khách hàng sử dụng điện về các dịch 
vụ trực tuyến, đồng thời cũng ghi nhận nỗ lực của ngành điện trong việc 
mở rộng các kênh phục vụ khách hàng sử dụng các dịch vụ điện mọi lúc, 
mọi nơi và liên tục 24/24h. 



 

Nhờ áp dụng công nghệ thông tin, khách hàng của ngành điện Thủ đô có 
thể yêu cầu thực hiện tất cả các dịch vụ điện trực tuyến. 

Trên một số diễn đàn của Facebook, cũng xuất hiện nhiều bài chia sẻ về 
dịch vụ trực tuyến ngành điện và cho thấy người tiêu dùng đã tương tác và 
có ý kiến phản hồi khá tích cực. 

Đơn cử, với dịch vụ chăm sóc khách hàng tự động sử dụng trí tuệ nhân 
tạo "Chat bot" trên ứng dụng i.Messenger của Facebook, khách hàng của 
EVNHANOI chia sẻ thích nhất là “được trả lời ngay lập tức bất cứ câu hỏi 
nào và bất cứ lúc nào”. Qua đó, giúp họ thoả mãn được các thắc mắc mà 
không cần gọi điện đến tổng đài. Dưới nhiều bài viết là những bình luận 
chia sẻ trải nghiệm, đồng thời nhắc (tag) những cá nhân khác để tìm hiểu 
và sử dụng: “Thử một lần rồi sẽ dùng mãi mãi”, “Những dịch vụ nhanh như 
điện không thể không sử dụng”… Hay thông qua ứng dụng EVNHANOI 
chạy trên smart phone giúp khách hàng theo dõi và tra cứu số tiền sử dụng 
được đánh giá là “đỡ buốt ruột” trong quá trình sử dụng điện. 

Không chỉ “ghi điểm” trên mạng xã hội, dịch vụ điện trực tuyến của ngành 
điện Thủ đô cũng được người dân tiếp nhận nhanh chóng và sử dụng 
ngày càng phổ biến. Ông Đinh Mạnh Hải (Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội) nhận 
xét: “Dịch vụ điện trực tuyến vô cùng thuận lợi cho người dân, nhất là trong 
bối cảnh dịch bệnh COVID-19 như hiện nay”. “Nếu như trước đây phải đến 
tận nơi ký trực tiếp vào hợp đồng, các loại giấy tờ giao dịch khác với điện 
lực thì trong đợt bùng phát dịch COVID-19 này, gia đình tôi không thể lắp 



được công tơ điện mới. Đằng này tôi chỉ cần ngồi nhà vào website của 
EVNHANOI để đăng ký”, ông Hải nói. 

Khách hàng có thể đăng ký các dịch vụ điện trực tuyến của ngành điện 
Thủ đô thông qua App hoặc qua website. 

Từ năm 2019, gia đình ông Hải sử dụng dịch vụ thanh toán tiền điện trực 
tuyến của EVNHANOI. Và gần đây, khi có nhu cầu lắp công tơ điện mới, 
ông Hải đã sử dụng dịch vụ trực tuyến thay vì phải đến tận nơi đăng ký với 
ngành điện. “Trước đây, vào những ngày nhân viên đi thu tiền điện, vợ 
chồng tôi thường phải ở nhà, không dám đi đâu vì sợ nộp tiền điện không 
đúng ngày, sẽ bị cắt điện. Nhưng gần đây, tôi và gia đình chỉ cần vài phút 
là có thể thanh toán xong tiền điện cho cả 5 cái hóa đơn thông qua chiếc 
điện thoại cầm tay...", ông Hải khoe. 

Với mục tiêu mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng, nhiều năm qua, thực 
hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), EVNHANOI đã 
triển khai đồng thời hàng loạt các dịch vụ điện trực tuyến để khách hàng 
Thủ đô. Giờ đây, khách hàng chỉ cần truy cập vào website chăm sóc khách 
hàng của EVNHANOI tại địa chỉ: htttp://cskh.evnhanoi.com.vn; Cổng dịch 
vụ công Quốc gia: http://dichvucong.gov.vn; Cổng giao tiếp điện tử TP. Hà 
Nội: http://hanoi.gov.vn là có thể đăng ký các dịch vụ điện trực tuyến, như: 
cấp điện hạ áp, trung áp, thay đổi công suất, đổi chủ thể, gia hạn, chấm 
dứt hợp đồng mua bán điện; tạm ngừng sử dụng điện, thanh toán tiền 
điện… 



“Không chỉ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ điện, phù hợp với xu thế 
chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, EVNHANOI còn giúp khách 
hàng dễ dàng, thuận tiện hơn trong việc đăng ký sử dụng các dịch vụ điện, 
tạo sự minh bạch trong cung cấp dịch vụ. 

Hiện nay, EVNHANOI đã hợp tác với 18 ngân hàng và 10 tổ chức trung 
gian thanh toán, các ví điện tử nhằm tạo điều kiện cho khách hàng thanh 
toán tiền điện mọi lúc, mọi nơi, an toàn và không cần giao dịch tiền mặt...  

THANH THÚY 

Nguồn: https://plo.vn/thi-truong-tieu-dung/dich-vu-dien-truc-tuyen-cong-
nghe-thay-suc-con-nguoi-932619.html 

 

9. TP.Thuận An: Nhiều sáng kiến trong công tác cải cách 
hành chính 
Giai đoạn 2011-2020, UBND TP.Thuận An đề ra nhiều giải pháp, sáng 
kiến để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn, 
từng bước nâng cao hiệu quả công tác CCHC tại địa phương. 

Theo đó, năm 2015, thành phố có sáng kiến mở rộng bộ phận một cửa và 
tích hợp, bố trí cán bộ hướng dẫn ban đầu khi người dân, tổ chức liên hệ 
giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) để giảm thời gian tìm hiểu, chờ đợi 
khi thực hiện TTHC tại bộ phận một cửa. Năm 2016, thành phố thực hiện 
liên thông TTHC cấp số nhà đối với cá nhân có nhu cầu, người dân đến 
xã, phường thực hiện TTHC cấp số nhà tại bộ phận “một cửa” xã, phường. 
Năm 2017, thành phố thí điểm thực hiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy hệ 
thống chính trị địa bàn TP.Thuận An tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 
quả. Năm 2018, thành phố tổ chức cuộc thi tìm hiểu về CCHC với chủ đề 
“Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện”; kịp thời cập nhật các 
quyết định công bố TTHC của tỉnh trên trang chuyên mục kiểm soát TTHC 
theo biễu mẫu thống kê tại http:// thuanan.binhduong.gov.vn/web/kstthc. 
htm để hỗ trợ các cơ quan, đơn vị thống kê cập nhật TTHC cũng như tải 
đầy đủ bộ TTHC để niêm yết công khai. 

Năm 2019, thành phố triển khai phần mềm trực tuyến; bố trí thanh toán 
bằng máy POS không dùng tiền mặt tại bộ phận “một cửa”; tổ chức đối 
thoại với nhân dân về công tác CCHC trong lĩnh vực xây dựng, đăng ký 
kinh doanh. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và UBND các xã, 
phường bố trí máy vi tính công cộng, máy in và triển khai tờ khai, biểu mẫu 
điện tử tại http://thuanan.binhduong.gov.vn/ web/kioskta.html để người dân 
chủ động trong thực hiện điền các mẫu đơn, tờ khai và tra cứu TTHC… 



SÔNG TRÀ 

Nguồn: http://baobinhduong.vn/tp-thuan-an-nhieu-sang-kien-trong-cong-
tac-cai-cach-hanh-chinh-a229322.html 

 

10. Đoàn công tác Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ 
Thành ủy Thủ Dầu Một về thực hiện nhiệm vụ sau đại 
hội 
Sáng 19-8, Đoàn công tác Tỉnh ủy do đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm 
trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Thủ 
Dầu Một về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ sau Đại hội Đảng bộ 
thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.  

Ngay sau đại hội, BTV Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực 
hiện toàn diện các nhiệm vụ quan trọng của thành phố. Trong đó, tập trung 
cao độ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19; đồng thời đẩy 
mạnh các biện pháp để duy trì phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc 
phòng - an ninh trên địa bàn thành phố. Việc chỉ đạo xây dựng các chương 
trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố 
được tập trung chỉ đạo sớm, phân công phù hợp, nội dung sát với các chỉ 
tiêu Nghị quyết Đại hội và thiết thực với yêu cầu thực tiễn của thành 
phố. Từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, BTV đều nhận thức rõ vai trò, 
trách nhiệm của cá nhân trong việc tham gia lãnh đạo xây dựng Đảng, xây 
dựng hệ thống chính trị và phát triển thành phố, luôn nêu cao tinh thần 
đoàn kết, phát huy vai trò người đứng đầu, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ 
được giao và tham gia đóng góp xây dựng, hoàn chỉnh quy chế làm việc; 
hoàn thành các nội dung công việc của Ban Chấp hành, BTV cần phải 
thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Nam đánh giá cao 
Thành ủy Thủ Dầu Một đã triển khai các nhiệm vụ sau đại hội rất tốt; 
Đồng thời mong muốn thành phố tiếp tục phát huy thành công của Đại hội, 
nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết Đại hội. Nhấn 
mạnh Thủ Dầu Một là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa, là bộ mặt của 
tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thành phố cần phải đi đầu vượt qua những khó 
khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Song song đó 
cần đi đầu trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đẩy nhanh tiến 
độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm; nắm vững 
tình hình an ninh trật tự trong công nhân. Thành phố cần tiếp tục cải cách 



hành chính, mở rộng các hoạt động trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông 
tin; đổi mới cách thức hoạt động của các tổ chức hội, đoàn thể; nêu 
gương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm 
vụ vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội. 

Thu Thảo 

Nguồn: http://baobinhduong.vn/doan-cong-tac-tinh-uy-lam-viec-voi-ban-
thuong-vu-thanh-uy-thu-dau-mot-ve-thuc-hien-nhiem-vu-sau-dai-hoi-

a229291.html 

 

11. Huyện Nhơn Trạch: Nâng cao chất lượng giải quyết 
thủ tục hành chính 
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Nhơn Trạch Lê Thành Mỹ cho hay, 
thời gian qua, H.Nhơn Trạch đã triển khai quyết liệt nhiệm vụ cải cách 
hành chính (CCHC) và xem là bước đột phá thúc đẩy kinh tế - xã hội 
trên địa bàn phát triển. Trong đó, nâng cao chất lượng giải quyết thủ 
tục hành chính (TTHC), hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn 
rất được chú trọng. 

Nhiều quy trình, TTHC được Ban chỉ đạo huyện rà soát, sửa đổi và kiến 
nghị bổ sung, sửa đổi theo hướng đơn giản, nhanh, tạo thuận lợi cho tổ 
chức cá nhân. UBND huyện chỉ đạo thẩm định, rà soát các văn bản quy 
phạm pháp luật theo thẩm quyền. Đến nay, 100% văn bản quy phạm pháp 
luật ban hành đề đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ 
thuận lợi trong lưu hành, sử dụng. Ban chỉ đạo CCHC huyện chỉ đạo các 
xã, thị trấn niêm yết công khai các TTHC ở những nơi dễ thấy, dễ nhìn tại 
các cơ quan nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát (kể cả kiểm tra đột 
xuất) việc giải quyết TTHC tại các bộ phận một cửa… 

Từ năm 2011 đến nay, H.Nhơn Trạch luôn là địa phương đứng đầu tỉnh 
trong giải quyết hồ sơ đúng hạn với tỷ lệ trên 97,7% (cấp huyện) và 
99,69% (đối với cấp xã). Tổng số hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết qua hệ 
thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt trên 99,75%. 

Đồng chí Lê Thành Mỹ nhấn mạnh: “Hệ thống chính trị H.Nhơn Trạch luôn 
xác định, nhiệm vụ CCHC mà trọng tâm là TTHC phải được thực hiện 
quyết liệt, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân. Qua đó, sẽ thúc đẩy mạnh 
mẽ quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng H.Nhơn Trạch phát triển 
nhanh, bền vững”. 

Nam Anh 



Nguồn: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202008/huyen-nhon-trach-
nang-cao-chat-luong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-3018273/ 

 


