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1. Thủ tướng: VPCP phải giúp ‘truyền và giữ lửa’ tinh 
thần cải cách 
Văn phòng Chính phủ (VPCP) phải tiếp tục khẳng định vai trò là cơ 
quan tham mưu tổng hợp chuyên nghiệp, hiện đại, vững vàng, tin cậy 
cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo điều hành đất nước. 

Ngày 20/8, VPCP tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống (28/8) và Đại 
hội thi đua yêu nước VPCP giai đoạn 2020-2025. 

Dự và phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi những lời 
chúc mừng tốt đẹp tới toàn thể các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động của VPCP cũng như văn phòng các cơ quan hành chính 
Nhà nước trong cả nước nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Văn 
phòng cơ quan hành chính Nhà nước (ngày 28/8). 

Lịch sử và truyền thống 75 năm của VPCP gắn liền với lịch sử hoạt động 
của Chính phủ qua các thời kỳ. “Chúng ta vô cùng tự hào ngay từ khi 
thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa, “Văn phòng Chủ tịch Chính phủ” - tiền thân của VPCP ngày nay - đã 
được Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, đào tạo và rèn luyện”, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc nói. 

Trong những năm qua, VPCP đã có nhiều cố gắng trong việc đổi mới và 
nâng cao chất lượng công tác tham mưu, góp phần tích cực vào việc tăng 
cường hiệu quả hoạt động của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao 
của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước. 

VPCP đã thực hiện tốt hơn chức năng xây dựng và quản lý chương trình, 
kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; có nhiều giải 
pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp. Chủ 
động tham mưu chỉ đạo cũng như đề xuất tổ chức thực hiện trên các lĩnh 
vực quản lý Nhà nước, nhất là trong xây dựng thể chế, chính sách; chỉ đạo 
điều hành các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các vấn 
đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; tổ chức bộ máy và 
công tác cán bộ; cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện 
tử...  

VPCP đã không ngừng đổi mới cách làm việc, xây dựng và thực hiện chặt 
chẽ quy chế làm việc, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả 
chỉ đạo, điều hành và giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết kịp 
thời cả các công việc thường xuyên và các vấn đề quan trọng, cấp bách 
mà thực tiễn đặt ra. 



VPCP đã làm tốt các công tác phục vụ họp, văn thư lưu trữ, biên tập các 
báo cáo, bài phát biểu của lãnh đạo; bảo đảm thông tin, tuyên truyền; thực 
hiện chu đáo các nhiệm vụ về quản trị, hậu cần, kỹ thuật, lễ tân, bảo vệ và 
phục vụ, đáp ứng tốt mọi yêu cầu hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả làm việc tại trụ sở Chính phủ 
hay trong các chuyến công tác trong nước và nước ngoài. 

Đặc biệt, thời gian gần đây, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, 
cán bộ, công chức VPCP đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời nắm 
tình hình, tham mưu, đề xuất cho Thủ tướng chỉ đạo và triển khai thực hiện 
quyết liệt các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh ở các địa phương, 
góp phần cùng cả nước vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển 
kinh tế-xã hội, đưa Việt Nam trở thành điểm sáng trên thế giới về phòng, 
chống dịch và không để đứt gãy nền kinh tế. 

“Có thể nói trong bất cứ cục, vụ, đơn vị nào, kể cả các đơn vị sự nghiệp, ở 
bất kì vị trí công tác nào ở VPCP, tôi đều thấy có nhiều cán bộ, công chức, 
nhân viên, người lao động làm việc với tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, 
tận tụy hết mình và thầm lặng, không quản ngày đêm, điều kiện thời tiết để 
hoàn thành công việc được giao”, Thủ tướng nêu rõ. 

Thủ tướng cũng đánh giá cao việc VPCP có nhiều đổi mới, sáng tạo, tổ 
chức phát động 6 phong trào thi đua với những khẩu hiệu, nội dung và giải 
pháp hành động cụ thể, phù hợp với chức năng nhiệm vụ, hướng tới mục 
tiêu tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị 
được Đảng, Nhà nước giao phó. Đặc biệt, ngày hôm qua (19/8), VPCP đã 
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. 

Trong 75 năm qua, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù với các tên gọi khác 
nhau, VPCP cũng luôn vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu vươn lên 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm nhận trách nhiệm nặng nề và hết sức vẻ 
vang là trực tiếp tham mưu, giúp việc, phục vụ Thủ tướng Chính phủ, 
Chính phủ - cơ quan hành chính cao nhất của Nhà nước ta. 

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đang ở trong một giai đoạn lịch sử đầy thử 
thách, khó khăn. Chúng ta cần có sự nhận diện sâu sắc, đánh giá đầy đủ 
về tình hình, cần có chiến lược và sách lược phù hợp. Trên cơ sở đường 
lối, nguyên tắc đổi mới của Đảng, Chính phủ kiên định chính sách để cải 
cách mạnh mẽ và linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành vì 
lợi ích quốc gia, dân tộc; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh 
tế-xã hội mà Đảng, Quốc hội đã đề ra, trước mắt là “mục tiêu kép” - đẩy lùi 
dịch bệnh và không để đứt gãy các hoạt động kinh tế-xã hội, bảo đảm tăng 
trưởng dương. 



Tình hình và bối cảnh đó đòi hỏi VPCP phải ngày càng làm tốt hơn chức 
năng tham mưu tổng hợp, trực tiếp giúp việc cho Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ. Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị VPCP tập trung thực hiện 
tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. 

Thứ nhất, VPCP phải tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu tổng 
hợp chuyên nghiệp, hiện đại, vững vàng, tin cậy cho Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đất nước. VPCP là 
cơ quan giúp “truyền và giữ lửa” tinh thần cải cách, xây dựng Chính phủ 
kiến tạo, phát triển, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

VPCP cần chủ động nghiên cứu, đề xuất kịp thời với Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ xây dựng những cơ chế, chính sách; thực hiện những 
giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, phù hợp 
với yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn trong từng thời kỳ, nhất là đối với tình 
hình phức tạp hiện nay. 

Thứ hai, VPCP phải thực hiện tốt đồng thời cả 3 chức năng, nhiệm vụ chủ 
yếu là tham mưu tổng hợp, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều 
hoà, phối hợp tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ; giúp Thủ 
tướng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động hiệu lực, hiệu quả 
của hệ thống hành chính Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, làm 
sao chống cho được bệnh quan liêu xa dân; bảo đảm thông tin, phục vụ 
công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp thông tin cho 
công chúng; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. “Trong 3 chức năng, nhiệm vụ này, nếu 
các đổng chí coi nhẹ bất kỳ nhiệm vụ nào thì sẽ không thể hoàn thành tốt 
nhiệm vụ”. 

Thứ ba, VPCP phải thường xuyên phối hợp có hiệu quả với các văn phòng 
Trung ương, các bộ, ngành, MTTQ Việt Nam và các địa phương, các cơ 
quan, tổ chức liên quan; lắng nghe, tiếp thu ý kiến người dân và doanh 
nghiệp trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị và hoàn chỉnh các đề án, cơ 
chế chính sách phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối 
ngoại..., dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu kịp thời, khách 
quan, đúng quy định và nâng cao chất lượng của các văn bản, chính sách 
được ban hành. Trong thẩm tra chính sách, chống cho được lợi ích nhóm. 

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chi thị 05 của 
Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thực 
hiện phê bình và tự phê bình. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây 
dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của VPCP có tài, có tầm, đặc 
biệt có đức, tận tâm, tận lực phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 



Cán bộ, công chức VPCP cần đề cao kỷ luật, kỷ cương công tác; tăng 
cường đoàn kết nội bộ; nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, 
thực hiện lời dạy của Bác Hồ: "Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, 
việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh".  

VPCP phải là cơ quan tiên phong trong phát động, thực hiện các phong 
trào thi đua; là cơ quan điển hình trong cả nước về tổ chức, triển khai thực 
hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VPCP ngày nay phải 
nhận thức sâu sắc rằng chúng ta được công tác tại VPCP, được tham gia 
tham mưu, giúp việc, phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ không chỉ 
là niềm vinh dự, tự hào to lớn mà còn là trách nhiệm nặng nề và vẻ vang. 

Thủ tướng tin tưởng VPCP sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, hăng hái thi đua, 
phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân 
dân giao phó, tiếp tục ghi thêm những trang sử vẻ vang của VPCP. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn 
quốc tặng Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và Phó Chủ nhiệm 
VPCP Nguyễn Xuân Thành.  

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Lao 
động hạng Nhì tặng Phó Chủ nhiệm VPCP Mai Thu Vân, trao Huân 
chương Lao động hạng Ba tặng Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành 
chính Ngô Hải Phan. 

VPCP đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 với 
chủ đề: “Kỷ cương, trách nhiệm, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả”. 

Nguồn: https://khoahocphattrien.vn/tin-tuc/chien-thuat-phat-trien-cho-cac-
doanh-nghiep-giao-duc-hau-covid19/2020081907569191p1c882.htm 

 

2. Thủ tục đổi CMND sang CCCD đơn giản, dễ hiểu 
Hiện nay, việc đổi thẻ chứng minh nhân dân (CMND) sang thẻ căn 
cước công dân (CCCD) mới được thực hiện tại 16/63 tỉnh thành trên 
cả nước. Thực chất, thủ tục này chính là việc công dân xin cấp mới 
thẻ CCCD. 

Căn cứ : 

- Thông tư 07/2016/TT-BCA 

- Thông tư 40/2019/TT-BCA 

Thủ tục đổi CMND sang CCCD đơn giản, dễ hiểu 

 Bước 1: Điền vào Tờ khai Căn cước công dân 



Công dân điển vào Tờ khai Căn cước công dân khi đến làm CCCD tại Bộ 
phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp tỉnh hoặc điền Tờ khai trực tuyến. 

Trường hợp công dân kê khai thông tin trên trang thông tin điện tử dịch vụ 
công trực tuyến thì lựa chọn ngày, tháng, năm làm thủ tục cấp thẻ CCCD 
và gửi Tờ khai đến cơ quan quản lý CCCD nơi công dân đăng ký thường 
trú trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến. 

 

Thủ tục đổi CMND sang CCCD đơn giản, dễ hiểu (Ảnh minh họa) 

Bước 2: Xuất trình sổ hộ khẩu 

Hiện nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đi vào vận hành thì công 
dân khi đi làm CCCD phải xuất trình sổ hộ khẩu. Trường hợp thông tin trên 
sổ hộ khẩu chưa đầy đủ hoặc không thống nhất với thông tin công dân 
khai trên Tờ khai Căn cước công dân thì yêu cầu công dân xuất trình Giấy 
khai sinh, CMND cũ hoặc các giấy tờ hợp pháp khác về những thông tin 
cần ghi trong Tờ khai Căn cước công dân. 

Từ thời điểm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đi vào vận hành thì cán bộ 
tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu thông tin của công dân trong Tờ khai 
căn cước công dân với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu căn cước công dân để xác định chính 
xác người cần cấp thẻ và thống nhất các nội dung thông tin về công dân. 
Trường hợp công dân kê khai trực tuyến thì thu nhận qua thiết bị đọc mã 
vạch hoặc thiết bị thu nhận thông tin vào hệ thống. 

Bước 3: Chụp ảnh, lấy dấu vân tay  



Cán bộ cơ quan quản lý CCCD chụp ảnh, thu thập vân tay, đặc điểm nhận 
dạng của người đến làm thủ tục cấp thẻ CCCD để in trên Phiếu thu nhận 
thông tin CCCD và thẻ CCCD. 

Bước 4: Nhận giấy hẹn trả thẻ và đến lấy thẻ CCCD 

Sau khi chụp ảnh, lấy vân tay và đặc điểm nhận dạng của công dân, cán 
bộ cấp giấy hẹn trả thẻ CCCD cho người đến làm thủ tục. 

Trường hợp hồ sơ, thủ tục chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn công 
dân hoàn thiện để cấp thẻ CCCD. 

Công dân đến nhận thẻ CCCD và sổ hộ khẩu (nếu có) theo thời gian và địa 
điểm trong giấy hẹn. 

Nơi trả thẻ CCCD là nơi làm thủ tục cấp thẻ; trường hợp công dân có yêu 
cầu trả thẻ tại địa điểm khác thì công dân ghi cụ thể địa chỉ nơi trả thẻ tại 
Tờ khai Căn cước công dân (công dân phải trả phí chuyển phát khi muốn 
trả thẻ tại địa điểm khác). 

Cách xử lý CMND cũ khi xin cấp thẻ CCCD 

Khi công dân làm thủ tục chuyển từ CMND sang thẻ CCCD thì cán bộ tiếp 
nhận hồ sơ có trách nhiệm thu CMND, sau đó tiến hành như sau: 

Đối với CMND 09 số 

- Trường hợp CMND 09 số còn rõ nét thì cắt góc phía trên bên phải mặt 
trước của CMND đó, mỗi cạnh góc vuông là 02 cm, ghi vào hồ sơ và trả 
CMND đã được cắt góc cho người đến làm thủ tục. 

Ngay sau khi nhận CMND đã cắt góc hoặc sau đó, nếu công dân có yêu 
cầu thì cơ quan tiến hành cắt góc CMND 09 số có trách nhiệm cấp Giấy 
xác nhận số Chứng minh nhân dân cho công dân; 

- Trường hợp CMND 09 số bị hỏng, bong tróc, không rõ nét thì thu, hủy 
CMND đó, ghi vào hồ sơ và cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân 
cho công dân. 

Trường hợp công dân mất CMND 09 số mà làm thủ tục cấp thẻ CCCD thì 
khi công dân có yêu cầu, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công 
dân có trách nhiệm cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân 09 số đã 
mất cho công dân. 

Đối với CMND 12 số 

Đối với Chứng minh nhân dân 12 số, cắt góc phía trên bên phải mặt trước 
của Chứng minh nhân dân đó, mỗi cạnh góc vuông là 1,5 cm, ghi vào hồ 
sơ trả CMND đã cắt góc cho người đến làm thủ tục. 

Nguồn: https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thu-tuc-doi-cmnd-sang-cccd-don-
gian-de-hieu-570-26460-article.html 



3. Dữ liệu doanh nghiệp phải được coi là "bí mật kinh 
doanh" 
Trong văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, VCCI đề nghị bổ 
sung quy định làm rõ việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với dữ liệu 
với tư cách bí mật kinh doanh 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sau khi tham vấn 
một số doanh nghiệp, chuyên gia đã có văn bản trả lời Bộ Thông tin và 
Truyền thông về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
công nghiệp Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT). 

 

VCCI cho rằng việc bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan đối với các 
phần mềm, nội dung số là cần thiết. 

Với vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với dữ liệu, theo Điều 69 của 
Luật Công nghệ thông tin có quy định về việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tuy nhiên, VCCI cho rằng quy định này 
vẫn chung chung và dường như chỉ hướng đến việc bảo vệ phần mềm, nội 
dung số với tư cách quyền tác giả và quyền liên quan. Việc bảo vệ quyền 
tác giả và quyền liên quan đối với các phần mềm, nội dung số là cần thiết. 
Hiện nay, pháp luật hình sự Việt Nam đã có một số tội danh áp dụng cho 
các hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm, hệ thống thông tin 
và nội dung số. Thêm vào đó, các doanh nghiệp hiện nay có nhiều biện 
pháp kỹ thuật để bảo vệ phần mềm, hệ thống thông tin và nội dung số 
tương đối hiệu quả. 

Trong nền kinh tế số, ngoài phần mềm thì dữ liệu cũng được coi là tài sản 
có giá trị cao. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, pháp luật 
chưa rõ trong việc xử lý các hành vi xâm phạm đến dữ liệu của doanh 



nghiệp. Tình trạng dữ liệu của doanh nghiệp bị đánh cắp (do người lao 
động hoặc đối thủ cạnh tranh) diễn ra tương đối nhiều mà chưa có cơ chế 
pháp lý hữu hiệu để xử lý. Có trường hợp, cơ quan nhà nước còn không 
coi dữ liệu là tài sản trí tuệ của doanh nghiệp (dưới dạng bí mật kinh 
doanh) nên không được áp dụng cơ chế bảo vệ phù hợp. 

Do đó, VCCI đề nghị bổ sung quy định làm rõ việc bảo vệ quyền sở hữu trí 
tuệ đối với dữ liệu với tư cách bí mật kinh doanh. Đồng thời nghiên cứu bổ 
sung các cơ chế pháp lý giúp chống các hành vi xâm phạm tính bí mật của 
dữ liệu, đặc biệt là các hành vi xâm phạm từ phía người lao động của 
doanh nghiệp. 

Về thủ tục thông báo thiết lập trang thông tin điện tử, theo Điều 23.2 của 
Luật Công nghệ thông tin có quy định yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải 
làm thủ tục thông báo thiết lập trang thông tin điện tử không sử dụng tên 
miền quốc gia. Do đó, VCCI đề nghị bỏ quy định này vì không cần thiết, 
thiếu tính khả thi và gây gánh nặng thủ tục hành chính cho xã hội. 

Về ưu đãi hỗ trợ công nghiệp ICT, VCCI cho biết thời gian qua, các biện 
pháp ưu đãi, hỗ trợ công nghiệp ICT trong giai đoạn đầu của nền kinh tế số 
đã phát huy một số hiệu quả. Đây được coi như nguồn lực ban đầu, có tính 
chất thúc đẩy của Nhà nước để giúp một số lĩnh vực trong công nghiệp 
ICT phát triển như hạ tầng thông tin, phần mềm và nội dung số. Tuy nhiên, 
VCCI cho rằng với nguồn lực Nhà nước có hạn, cần nghiên cứu để các 
biện pháp hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm. Cần tránh ưu đãi vào những 
lĩnh vực đã có thể tự phát triển và có nguồn thu ổn định mà tập trung ưu 
đãi vào các lĩnh vực đang có tiềm năng phát triển như hạ tầng công nghệ 
thông tin, các nền tảng (platforms) và dữ liệu. 

Nguồn: https://enternews.vn/du-lieu-doanh-nghiep-phai-duoc-coi-la-bi-mat-
kinh-doanh-179854.html 

 

4. Tạo điều kiện tối đa cho người dân về cư trú, đi lại 
Quản lí dân cư bằng công nghệ 4.0 – nhiều lợi ích với người dân và 
doanh nghiệp – là chủ đề buổi giao lưu trực tuyến do Báo CAND tổ 
chức vào sáng 21-8 nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin cập 
nhật nhất và góp phần hỗ trợ các cơ quan chức năng nắm bắt nguyện 
vọng, nhu cầu chính đáng của nhân dân liên quan đến vấn đề cư trú. 

Tham dự buổi giao lưu có Đại tá Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND; 
Đại tá Trần Thanh Phong, Phó Tổng Biên tập Báo CAND cùng 3 vị khách 
mời là: Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH); Thượng tá Nguyễn Thị Quế 
Thu, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính, Tư pháp, Bộ 



Công an; bà Trần Thị Vân Hà, Trưởng phòng Thông tin – Truyền thông, 
Cục Quản lý lao động nước ngoài, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 
(LĐTBXH); đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam – nhà 
tài trợ của buổi giao lưu trực tuyến… 

Bước ngoặt để quản lý công dân bằng mã số định danh cá nhân 

Phát biểu khai mạc buổi giao lưu, Đại tá Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo 
CAND nhấn mạnh, theo quy định của pháp luật, cư trú được hiểu là “việc 
công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn dưới hình 
thức thường trú hoặc tạm trú”. Điều 23 Hiến pháp năm 2013 quy định: 
“Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước 
ngoài và từ nước ngoài về nước. Việc thực hiện các quyền này do pháp 
luật quy định”. 

Toàn cảnh buổi Giao lưu trực tuyến. Ảnh: Phong Sơn. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa giúp công dân tự do cư trú và làm 
việc, vừa qua Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan chức năng, do Bộ Công an 
chủ trì, khẩn trương xây dựng dự án Luật Cư trú (sửa đổi). Trong đó, đưa 
các nội dung đăng ký cư trú bằng nền tảng công nghệ số, quản lý thông 
qua mã số định danh cá nhân và được cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư, cư trú. 

“Việc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa giúp người dân khi thực hiện các 
thủ tục hành chính nêu trên, cũng như tạo ra sự chuyển biến căn bản trong 
việc giải quyết các thủ tục đó giữa cơ quan Nhà nước và người dân” – Đại 
tá Phạm Khải khẳng định và nhấn mạnh buổi giao lưu nhằm giúp bạn đọc 



hiểu thêm về những quy định mới trong dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi), 
đồng thời chuyển tải quan điểm, nguyện vọng của công dân tới cơ quan 
chức năng trong quá trình xây dựng Luật. 

Tại buổi giao lưu, các đại biểu khách mời khẳng định, quan điểm của Bộ 
Công an trong xây dựng Luật Cư trú là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 
người dân, giúp họ có đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ tại nơi mình sinh sống, 
học tập, lao động và cũng giúp cho cơ quan quản lý Nhà nước làm tốt hơn 
chức năng quản lý Nhà nước và định hướng phát triển kinh tế, xã hội. 

Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 
cho biết, bỏ sổ hộ khẩu tức là chúng ta thay đổi phương thức quản lý từ 
thủ công sang điện tử, còn việc quản lý dân cư, quản lý cư trú thì bất cứ 
Nhà nước nào cũng phải thực hiện. Luật Cư trú (sửa đổi) có điểm đổi mới 
nổi bật nhất là sẽ bỏ điều kiện thường trú, tạm trú ở thành phố trực thuộc 
Trung ương để áp dụng thống nhất một điều kiện là công dân có chỗ ở 
hợp pháp ở chỗ nào thì đăng ký thường trú ở chỗ đó. 

Thượng tá Nguyễn Thị Quế Thu khẳng định, Luật Cư trú (sửa đổi) để tạo 
ra cơ sở pháp lý nhằm thay đổi cơ chế quản lý dân cư từ thủ công, lỗi thời, 
lạc hậu, sang phương thức quản lý điện tử qua mã định danh cá nhân. Mỗi 
người theo đó sẽ được cấp mã định danh cá nhân 12 chữ số, mã hóa 
thông tin cần thiết về cá nhân đó, phục vụ công tác quản lý xã hội và quản 
lý dân cư. 

Luật Cư trú (sửa đổi) lần này sẽ tạo ra cơ sở pháp lý để thay đổi toàn bộ 
phương thức quản lý chứng minh thư, sổ hộ khẩu, đăng ký tạm trú từ rất 
thủ công sang công nghệ 4.0. 

Đại tá Ngô Như Cường cho biết thêm, mã số định danh là một dãy số tự 
nhiên do Bộ Công an thống nhất quản lý, được quy định trong Luật Căn 
cước công dân và những quy định do Bộ Công an hướng dẫn. Hiện nay, 
Bộ Công an sẽ thống nhất quản lý toàn quốc và cấp cho mỗi công dân Việt 
Nam không trùng lặp. Theo Nghị định 137/CP ngày 31-12-2015, mã số 
định danh là dãy số tự nhiên gồm 12 số, trong đó chứa đựng các thông tin 
về mã tỉnh, giới tính, năm sinh, và đuôi là dãy số tự nhiên cấp cho từng 
công dân. 

Theo Đại tá Ngô Như Cường, việc bỏ hộ khẩu giấy không có nghĩa là bỏ 
việc quản lý hộ khẩu mà các thông tin trong sổ hộ khẩu giấy hiện nay sẽ 
được chuyển sang thu thập, cập nhật trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư. Tức là Nhà nước sẽ quản lý bằng dữ liệu điện tử các thông 
tin về cư trú của công dân. Việc sử dụng thông tin thì luật hiện hành đã quy 
định là công dân được khai thác thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư. 



Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về dân cư, các cơ quan Nhà nước, các tổ 
chức chính trị xã hội được khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia 
theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình. Thời gian tới, Chính phủ, Bộ 
Công an sẽ có hướng dẫn khai thác, chia sẻ để công dân được thông suốt, 
tạo thuận lợi cho cơ quan, tổ chức trong việc khai thác dữ liệu. 

Cũng theo Đại tá Ngô Như Cường dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi), công dân 
có nhu cầu đăng ký tạm trú, thường trú thì nộp hồ sơ tại Cơ quan Công an 
nơi mình cư trú. Khi Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư được vận hành, 
công dân có thể lựa chọn nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ quan Công an hoặc 
qua mạng theo hướng dẫn của Bộ Công an. 

Đại tá Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND tặng hoa các vị khách mời. 
Ảnh: Phong Sơn. 

Thượng tá Nguyễn Thị Quế Thu cũng cho biết, đề xuất sửa đổi Luật Cư trú 
và xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGDC) là hai chủ 
trương lớn của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an mà 
trực tiếp là đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ 
Công an. Hai nhiệm vụ này được tiến hành song song với nhau: Xây dựng 
CSDLQGDC là để thay đổi phương thức quản lý cư trú đã lỗi thời, lạc hậu 
sang quản lý bằng công nghệ số; còn sửa đổi luật Cư trú là để tạo ra cơ sở 
pháp lý để xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư. Do vậy, hai việc này được tiến hành song song, đồng thời. Dự 
kiến, ngày 1-7-2021, khi luật Cư trú sửa đổi có hiệu lực thi hành thì cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư cũng được đưa vào vận hành. 

Tạo điều kiện cho người dân tối đa về cư trú 

Rất nhiều câu hỏi của bạn đọc liên quan đến sổ hộ khẩu, điều kiện thường 
trú, tạm trú, đặc biệt là việc nhập khẩu vào các thành phố trực thuộc Trung 



ương để đảm bảo quyền lợi, chế độ chính sách cho bản thân và gia đình… 
đã được các vị khách mời là các chuyên gia giải đáp. Đặc biệt, các vấn đề 
lâu nay gần như bế tắc, rất khó giải quyết trong việc nhập, tách hộ khẩu 
của công dân như vợ chồng ly hôn người vợ/chồng không còn cư trú tại 
nơi ở cũ nhưng không chịu chuyển hộ khẩu, hoặc ngược lại họ muốn 
chuyển hộ khẩu nhưng chủ hộ gây khó dễ, không chịu làm thủ tục đều 
được các đại biểu khách mời trả lời thấu đáo, rõ ràng, dễ hiểu. 

Trả lời câu hỏi của bạn đọc về việc làm thế nào để cắt được hộ khẩu của 
vợ khi hai vợ chồng đã ly hôn hơn 3 năm, hiện sắp cưới vợ mới nhưng vợ 
cũ không chịu chuyển hộ khẩu, Thượng tá Nguyễn Thị Quế Thu cho biết, 
sau khi ly hôn, người chồng hoàn toàn có thể tách vợ cũ ra khỏi hộ khẩu 
và nhập hộ khẩu cho vợ mới với điều kiện phải cung cấp đầy đủ các thông 
tin liên quan như: Quyết định giải quyết ly hôn của Tòa án và đăng ký kết 
hôn với vợ mới để Cơ quan Công an biết và giải quyết việc đăng ký 
thường trú cho vợ mới. 

Khi vợ cũ không còn sống tại địa chỉ đăng ký thường trú nữa thì theo 
khoản 1 Điều 26 Luật Cư trú (sửa đổi), người đã đăng ký thường trú mà 
chuyển chỗ ở đến chỗ ở hợp pháp khác trong thời hạn 12 tháng có trách 
nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới theo quy định tại Điều 22 của Luật 
này. Do vậy, vợ cũ phải có trách nhiệm thực hiện đăng ký thường trú ở chỗ 
ở mới nếu đủ điều kiện, còn trường hợp vợ cũ của độc giả không đủ điều 
kiện đăng ký thường trú tại chỗ ở mới thì vẫn được giữ đăng ký thường trú 
tại chỗ ở cũ. 

Tại một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thẩm tra về Luật Cư 
trú sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã bày tỏ trăn trở khi có người 
gọi điện cho Bộ trưởng cầu cứu về việc đã ly hôn nhưng không chuyển 
được hộ khẩu khỏi nhà chồng cũ do mẹ chồng không đồng ý. Bộ trưởng 
cho biết, qua khảo sát có khoảng 3.000 người phụ nữ trong hoàn cảnh như 
vậy. 

Tại buổi giao lưu trực tuyến của Báo CAND, một phụ nữ đã ly hôn chồng 
đã 5 năm nhưng vì mâu thuẫn trước đó cũng rất ấm ức khi nói về việc mẹ 
chồng không cho chuyển hộ khẩu đi với các lý do như bận, không có thời 
gian, và cũng không cho mượn hộ khẩu để làm các thủ tục hành chính. 
Người phụ nữ này muốn hỏi phải làm thế nào để chuyển được hộ khẩu? 
Luật Cư trú (sửa đổi) có xử lý được người cố tình gây khó khăn về hộ khẩu 
cho người khác hay không? 

Trả lời câu hỏi trên, Đại tá Ngô Như Cường cho biết, theo quy định của 
Luật Cư trú, thủ tục đăng ký thường trú bao gồm phiếu báo thay đổi hộ 
khẩu và giấy chuyển hộ khẩu. Để được giấy chuyển hộ khẩu, công dân 
phải viết phiếu báo và xuất trình sổ hộ khẩu. Tuy nhiên, theo phản ánh của 



bạn đọc, vì không có sổ hộ khẩu nên không làm được giấy chuyển hộ 
khẩu. Đây là một trong những tồn đọng, vướng mắc của Luật Cư trú. 

“Vì vậy, để giải quyết vấn đề này, bạn cần kiến nghị với Cơ quan Công an 
nơi cư trú để đề nghị Cơ quan Công an giúp đỡ, yêu cầu người giữ sổ hộ 
khẩu phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ cung cấp sổ để bạn làm thủ 
tục hành chính. Trường hợp cố tình thì sẽ đề nghị Cơ quan Công an xử lý 
vi phạm hành chính” – Đại tá Ngô Như Cường hướng dẫn và cho biết, để 
giải quyết vướng mắc trên, Luật Cư trú (sửa đổi) hoàn toàn xử lý được vấn 
đề này, bởi luật đã bỏ sổ hộ khẩu nên trong thủ tục đăng ký cư trú sẽ 
không yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu nữa, công dân chỉ cần khai tờ khai 
thay đổi nơi cư trú. Cơ quan Công an sẽ cập nhật thông tin thay đổi trên cơ 
sở dữ liệu, đồng thời báo lại cho công dân biết. 

Bỏ điều kiện đăng ký thường trú vào thành phố trực thuộc Trung 
ương 

Hiện nay, có hàng triệu người đang sinh sống, làm việc tại các thành phố 
lớn nhưng không nhập được hộ khẩu vì không đủ điều kiện. Trong dự thảo 
Luật Cư trú (sửa đổi), Bộ Công an đề nghị bỏ sổ hộ khẩu giấy; bãi bỏ các 
quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc 
Trung ương, trong đó bãi bỏ khoản 3, khoản 4 Điều 19 Luật Thủ đô quy 
định về điều kiện đăng ký thường trú ở Thủ đô. Biết quy định này, nhiều 
người rất mừng vì sắp tới sẽ được trở thành “công dân loại 1”, không phải 
chịu cảnh “con đẻ, con nuôi” khi sinh sống, làm việc học tập ở các thành 
phố trực thuộc Trung ương nữa. 

Nhưng, cũng có nhiều người lo lắng, việc bỏ điều kiện nhập khẩu vào các 
thành phố lớn, nhất là Hà Nội thì sẽ tạo “làn sóng” nhập khẩu vào Hà Nội, 
gây khó khăn, quá tải cho hạ tầng. 

Trả lời câu hỏi này, Thượng tá Nguyễn Thị Quế Thu cho biết, khi xây dựng 
dự thảo Luật, Bộ Công an đã tiến hành khảo sát ở Hà Nội, TP Hồ Chí 
Minh; nghiên cứu tài liệu về thành phố Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng. 3 
TP Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ chưa đủ dân số để bảo đảm quy định 
của Chính phủ là thành phố trực thuộc Trung ương. 

Áp lực về dân số hiện chỉ có TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Việc tăng dân 
số cơ học của 2 thành phố này không phải do quản lý dân cư mà còn phụ 
thuộc các yếu tố khác như: Việc làm, y tế, giáo dục, môi trường sống. Do 
vậy, điều kiện đăng ký thường trú vào thành phố trực thuộc Trung ương 
được Bộ Công an bỏ. 

Việc bỏ điều kiện riêng để thường trú vào thành phố trực thuộc Trung 
ương tạo điều kiện đảm bảo quyền tự do cư trú của công dân – Thượng tá 
Nguyễn Thị Quế Thu kiến nghị. 



Đại tá Ngô Như Cường nhấn mạnh, vấn đề di chuyển lao động từ nông 
thôn ra đô thị không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước trên thế 
giới. “Qua tổng kết theo dõi, chúng tôi thấy điều kiện đăng ký thường trú ở 
TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh chỉ hạn chế được người đăng ký thường trú 
chứ không hạn chế được dân số. Ví dụ quận Thanh Xuân, Hà Nội tăng 
40% người tạm trú, hay huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh cũng có số 
lượng tăng tương tự. Giải pháp căn cơ về vấn đề dân cư là quy hoạch, xây 
dựng và các yếu tố khác, chứ Luật Cư trú không ảnh hưởng nhiều” – Đại tá 
Ngô Như Cường nhấn mạnh. 

Trả lời về vấn đề lao động, việc làm khi bỏ điều kiện nhập khẩu vào thành 
phố trực thuộc Trung ương, bà Trần Thị Vân Hà cho biết, việc bỏ điều kiện 
cư trú không liên quan đến việc làm, việc người lao động di chuyển từ 
nông thôn ra đô thị hay ra nước ngoài không ảnh hưởng gì. Việc tìm việc 
làm chỉ ảnh hưởng đến lý lịch tư pháp, độ tuổi, bằng cấp, không liên quan 
đến tạm trú hay thường trú, không có hộ khẩu Hà Nội không ảnh hưởng 
đến việc xin việc làm. 

Hồ sơ xin việc có bộ sơ yếu lý lịch và các điều kiện về bằng cấp nên việc 
giảm bớt các thủ tục về cư trú không ảnh hưởng đến nhu cầu tìm việc của 
người lao động. Về vấn đề gây quá tải hạ tầng, trước đây chúng ta đã có 
quy hoạch các khu Công nghiệp ở các tỉnh lân cận như: Bắc Ninh, Vĩnh 
Phúc… nên những nơi này mới tập trung đông người lao động, còn Hà Nội 
chỉ tập trung các cơ quan hành chính, do đó không chịu áp lực nặng nề về 
hạ tầng, trong đó có giao thông. 

“Hiện nay, đúng là có hộ khẩu tại các đô thị lớn thì người ta yên tâm hơn 
trong một số việc như đăng ký phương tiện giao thông…. Thế nhưng 
không có thì cũng không sao, bạn vẫn đi lại bình thường, mua nhà bình 
thường. Bên cạnh đó, khi có công việc tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ 
Chí Minh, chỉ cần người lao động có thu nhập đủ trang trải sinh hoạt phí, 
cho con cái đi học, thuê nhà… thì đã có thể tạm trú rồi. 

Việc có hộ khẩu hay tạm trú không ảnh hưởng gì. Về luồng di cư, vấn đề 
này phụ thuộc vào quy hoạch của các đô thị, các đô thị cần tính toán giãn 
cách dân cư để nhà ở không tập trung quá đông, gây áp lực lên cơ sở hạ 
tầng, giao thông. 

Đây là một bước đi lâu dài” – bà Trần Thị Vân Hà nhấn mạnh và lấy ví dụ ở 
Hà Nội thì chỉ nên có các cơ quan, doanh nghiệp tập trung không quá đông 
người lao động để tránh gây quá tải cho hạ tầng, nhà ở… Tại các tỉnh, 
thành phố lân cận như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Nội, nơi có 
nhiều khu công nghiệp và tập trung lượng lớn lao động thì cần tính toán 
đến quy hoạch để phù hợp. 



Tại buổi giao lưu, các đại biểu khách mời cũng đã trả lời nhiều câu hỏi của 
bạn đọc Báo CAND liên quan đến việc làm, điều kiện phương thức, đăng 
ký thường trú, tạm trú…; giải đáp các thắc mắc, lo lắng về các giao dịch 
dân sự, đăng ký điện nước… khi không còn sổ hộ khẩu giấy. 

Kết thúc buổi giao lưu trực tuyến, thừa ủy quyền của Đại tá Phạm Khải, 
Tổng Biên tập Báo CAND, Thượng tá Trần Duy Hiển, Trưởng Ban Điện tử 
Báo CAND khẳng định việc xây dựng Luật cư trú sửa đổi, đưa các nội 
dung đăng ký cư trú lên nền tảng công nghệ số để tạo điều kiện thuận lợi 
cho công dân được thực hiện quyền tự do cư trú và lựa chọn nơi cư trú 
đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện, có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi, chỉ 
cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet là có thể hoàn tất 
thủ tục đăng ký tạm trú, để “an cư lập nghiệp” hoặc đơn giản là đi du lịch, 
dã ngoại…đảm bảo tối đa quyền tự do cư trú, tự do đi lại cho mọi người 
dân. 

Nguồn: https://thanhphohaiphong.gov.vn/tao-dieu-kien-toi-da-cho-nguoi-
dan-ve-cu-tru-di-lai.html 

 

5. Bước chạy đà để tăng tốc phát triển 

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển 
mạnh mẽ, cũng như Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với nền 
kinh tế thế giới, các vấn đề liên quan đến chuyển đổi số, kinh tế số 
ngày càng được Chính phủ và các địa phương quan tâm, chú trọng, 
đặt ra những mục tiêu cụ thể để phát triển trong tương lai gần. 

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030 đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt, Chính phủ xác 
định tầm nhìn đến 2030, Việt Nam sẽ trở thành “quốc gia số”, ổn định và 
thịnh vượng. Trong đó, mục tiêu kép mà chương trình hướng tới là vừa 
phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh 
nghiệp (DN) công nghệ số Việt Nam có năng lực tiến ra thế giới… 

Đối với Đồng Nai, để chuẩn bị đón đầu xu hướng cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư và phát triển nền kinh tế số, chính quyền điện tử, UBND tỉnh đã 
có Kế hoạch số 7600/KH-UBND ngày 3-7-2020. Kế hoạch này nhằm cụ thể 
hóa việc triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17-4-2020 về Chương 
trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 
27-9-2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động 
tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Kế hoạch số 331-
KH/TU ngày 26-2-2020 của Tỉnh ủy. 

Theo đó, mục tiêu của tỉnh trong những năm tới là phấn đấu trở thành tỉnh 
công nghiệp, dịch vụ, hiện đại, phát triển kinh tế năng động dựa trên khoa 



học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đến năm 2030, Đồng 
Nai phấn đấu hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử tỉnh, đô thị thông 
minh, kết nối với mạng lưới đô thị thông minh của khu vực và cả nước. 
Kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP của tỉnh; phấn đấu xây dựng và 
chuyển đổi liên kết ngành công nghiệp, DN công nghiệp trên địa bàn tỉnh 
có quy mô lớn, đa quốc gia, có năng lực cạnh tranh quốc tế và sản phẩm 
công nghiệp khác biệt, nổi trội. 

 

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới hình thức mua hàng trực tuyến, 
nhất là việc chọn mua hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử. (Ảnh: 

Lam Phương) 

Trên thực tế, trong những năm qua, Đồng Nai là một trong những địa 
phương chủ động, có nhiều nỗ lực trong việc phát triển số hóa trên nhiều 
lĩnh vực, nhất là hoạt động thương mại điện tử, ngân hàng số, cải cách thủ 
tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử… tạo tiền đề để phát triển 
nền kinh tế số nói riêng và xây dựng mô hình kết nối các đô thị thông minh 
nói chung. 

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu nói trên, chính quyền địa phương, DN và 
người dân cần có sự thống nhất, đồng thuận cao trong quá trình phát triển 
các lĩnh vực theo hướng số hóa, áp dụng các tiến bộ khoa hoa công nghệ, 
hình thành hệ sinh thái số gắn với quá trình phát triển, hội nhập kinh tế 



quốc tế, từ đó tạo ra “bước chạy đà” quan trọng để phát triển bền vững 
trong tương lai. 

Kế hoạch số 7600/KH-UBND của UBND tỉnh đã đề ra những nhiệm vụ và 
giải pháp trọng tâm. Trong đó, chú trọng xây dựng và phát triển cơ sở hạ 
tầng thiết yếu, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; 
cải cách thủ tục hành chính; chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà 
nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo thuận lợi 
cho việc chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.  

Đồng thời, các sở, ngành, địa phương liên quan cần nghiên cứu, xây 
dựng, đề xuất các chính sách, chương trình phát triển, nâng cao năng lực 
đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực thích ứng với yêu cầu của 
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; phát triển các ngành công nghệ 
ưu tiên hướng tới hội nhập quốc tế… 

Bên cạnh các cơ chế, chính sách phù hợp, nhất quán, để phát triển kinh tế 
số một cách nhanh chóng và bền vững đòi hỏi các DN trong nước nói 
chung và DN ở địa phương nói riêng cần có sự chủ động, nắm bắt các xu 
thế, cơ hội trong thời đại số, internet, mạng xã hội ngày càng phát triển; 
thúc đẩy đổi mới công nghệ, tích hợp số hóa vào sản xuất, tối ưu hóa các 
mô hình kinh doanh, nhất là khi phải cạnh tranh với các tập đoàn, công ty 
nước ngoài vốn có thế mạnh về vốn, công nghệ... 

Từ đó, DN cần liên kết, phát triển các ứng dụng, dịch vụ xoay quanh hệ 
sinh thái số để có thể đa dạng hóa các kênh giao dịch, thanh toán trực 
tuyến, mang lại nhiều lợi ích, góp phần thay đổi thói quen của người tiêu 
dùng. 

Trong những năm gần đây, thói quen và hành vi tiêu dùng của người dân 
ngày càng năng động nhờ “chất xúc tác” là sự không ngừng đổi mới về 
công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật… Đặc biệt, đại dịch Covid-19 đã và 
đang khiến cho xu hướng tiêu dùng, giao dịch… của người dân có nhiều 
thay đổi lớn. Đây vừa là thách thức, vừa là điều kiện giúp các DN tự làm 
mới mình trong sản xuất, kinh doanh để tồn tại và phát triển dựa trên nền 
tảng hiện đại, thuận tiện hóa các loại hình dịch vụ… 

Trước xu thế số hóa như hiện nay, mỗi người dân cần trở thành những 
người tiêu dùng thông minh, chủ động cảnh giác, thận trọng để tránh bị kẻ 
xấu lợi dụng, lừa đảo. Đồng thời, người tiêu dùng cũng nên dần xây dựng 
những thói quen tích cực, lành mạnh để góp phần hình thành nên một hệ 
sinh thái thương mại, dịch vụ hiện đại, tiện lợi, an toàn và văn minh. 

Nguồn: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202008/buoc-
chay-da-de-tang-toc-phat-trien-3018664/ 

 



6. Thấy gì từ thứ hạng của Việt Nam trên BXH Chính 
phủ số do Liên Hợp Quốc công bố? 
Vị trí của Việt Nam trên bảng xếp hạng của Liên Hợp Quốc cho thấy 
Việt Nam cần cải thiện ở nhiều chỉ số thành phần.  

Nghiêm cấm cung cấp thông tin không đúng sự thật khi đăng ký hộ tịch 
trực tuyếnQuy định mới về mã định danh điện tử phục vụ chia sẻ dữ liệu 
sốCách mạng về Chính phủ điện tử trước hết là cách mạng về nhận thức! 

 

Chính phủ số thay cho Chính phủ điện tử 

Năm nay, lần đầu tiên Liên Hợp Quốc đưa ra chủ đề “Chính phủ số” cho 
báo cáo kết quả xếp hạng của mình. Chủ đề năm 2020 là “Chính phủ số 
trong một thập kỷ hành động vì sự phát triển bền vững”. 

Trước đó, từ năm 2001 đến năm 2018, chủ đề thường được dùng là 
“Chính phủ điện tử”. Chủ đề năm 2018 là “Chính phủ điện tử hỗ trợ chuyển 
đổi xã hội bền vững, phục hồi nhanh”; Chủ đề năm 2016 là “Chính phủ 
điện tử vì sự phát triển bền vững”… 

Vậy Chính phủ số có gì khác với Chính phủ điện tử?. Theo hãng Gartner, 
có 5 cấp độ của một chính phủ hiện đại: Chính phủ điện tử, Chính phủ mở, 
Chính phủ lấy dữ liệu làm trung tâm, Chính phủ số, Chính phủ thông minh. 
Trong khi Chính phủ điện tử là giai đoạn đầu thì Chính phủ số là giai đoạn 
thứ tư. 

Trong bài phát biểu tại Hội nghị UB Quốc gia về Chính phủ Điện tử ngày 
12/2/2020 , Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã định nghĩa rằng 
trọng tâm của Chính phủ điện tử là triển khai các dịch vụ công trực tuyến 



bằng CNTT. Còn mục tiêu của Chính phủ số là đưa tất cả hoạt động của 
chính phủ lên môi trường số, không chỉ là dịch vụ công trực tuyến. Chính 
phủ số cung cấp các dịch vụ số cho người dân; toàn bộ bộ máy công 
quyền chuyển sang hoạt động trên môi trường số; sử dụng dữ liệu và các 
công nghệ số giúp cho việc gia quyết định và quản lý xã hội hiệu quả hơn; 
dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia. 

Liên Hợp Quốc cho rằng năm 2020 là năm khởi đầu của thập kỷ, trong đó 
Chính phủ số được xác định là giải pháp quan trọng nhằm cụ thể hóa mục 
tiêu phát triển bền vững đặt ra đến năm 2030. 

Thứ hạng của Việt Nam trong bảng xếp hạng Chính phủ số: Chỉ số 
chung tăng nhưng chỉ số thành phần lại giảm 

Theo Báo cáo khảo sát xếp hạng Chính phủ số năm 2020 mà Liên Hợp 
Quốc vừa công bố, trong số 193 quốc gia được xếp hạng, Việt Nam đứng 
vị trí thứ 86 – cải thiện 2 bậc so với năm ngoái. 

Nếu so với các quốc gia châu Á thì vị trí của Việt Nam là 24/47. Còn so với 
các nước Đông Nam Á, Việt Nam xếp ở vị trí khiêm tốn 6/11. 

Chỉ số tổng hợp của Việt Nam là 0,6667, cao hơn chỉ số trung bình của thế 
giới và khu vực. 

Khi xét đến các chỉ số thành phần và chỉ số phụ, có những chỉ số Việt Nam 
giảm khá nhiều. Cụ thể: chỉ số Dịch vụ trực tuyến giảm 22 bậc; Chỉ số Dữ 
liệu mở: Việt Nam xếp hạng 97/193 quốc gia, xếp thứ 26/47 châu Á và 
6/11 Đông Nam Á, thuộc nhóm quốc gia ở mức trung bình. Đây là năm đầu 
tiên Liên Hợp Quốc đưa vào đánh giá chỉ số Dữ liệu mở. Nó cho thấy sự 
hạn chế của người dân trong việc tiếp cận dữ liệu của các bộ, ngành. 

Việt Nam có cải thiện ở chỉ số Hạ tầng Viễn thông khi tăng 31 bậc, chỉ số 
Nhân lực tăng 3 bậc, chỉ số Tham gia Điện tử tăng 2 bậc. 

Đối với chỉ số Dịch vụ trực tuyến của địa phương, TP.HCM là địa phương 
duy nhất của Việt Nam nằm trong danh sách, xếp thứ 42/100, thuộc mức 
trung bình. 

Kết quả xếp hạng của Việt Nam cho thấy điều gì? 

Về thứ hạng chung, như đã nêu ở trên, Việt Nam đã duy trì được mức 
thăng hạng liên tục từ năm 2014 đến nay, từ vị trí 99 lên 86. Điều này đã 
phản ánh những nỗ lực của Việt Nam. Tuy nhiên, thứ hạng của chúng ta 
trong khu vực Đông Nam Á vẫn không thay đổi. 

Đáng lưu ý là khoảng cách giữa Việt Nam và các quốc gia đang xếp sau 
trong khu vực như Indonesia và Campuchia đã thu hẹp đáng kể. Nhiều 
quốc gia có sự thăng hạng mạnh như Indonesia tăng 19 bậc, Thái Lan 
tăng 16 bậc, Myanmar tăng 11 bậc. 



Cần biết rằng 5 quốc gia xếp trên Việt Nam là Singapore, Malaysia, Thái 
Lan, Brunei, Philippines và quốc gia ngay sau Việt Nam đều đã tuyên bố 
chiến lược phát triển Chính phủ số. 

(ảnh: chinhphu.vn) 

Từ những năm 2000, Đảng và chính phủ Việt Nam đã quan tâm đến việc 
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xác 
định đây là động lực để đi tắt đón đầu trong công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Năm 2014, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 36-
NQ/TW xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2020 là “triển khai có hiệu quả 
chương trình cải cách hành chính, gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng 
Chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao và 
trong nhiều lĩnh vực”. 

Năm 2015, chính phủ đã có nghị quyết đầu tiên về Chính phủ điện tử 
nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan nhà nước, công khai 
minh bạch hoạt động của nhà nước trên môi trường mạng”. 

Nhưng theo bảng xếp hạng mà Liên Hợp Quốc công bố trong những năm 
qua thì có thể thấy việc triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam chưa đạt 
được như mong muốn, Việt Nam vẫn đứng ở vị trí trung bình trong khu 
vực. Các nước xếp trên chúng ta trong khu vực đã tính tới Chính phủ số 
trong khi chúng ta vẫn đang loay hoay với Chính phủ điện tử. 

Vì sao việc phát triển Chính phủ điện tử ở Việt Nam chưa được như mong 
muốn? Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, 
nguyên nhân  là do nhiều cấp, ngành chưa xác định rõ lộ trình và nhiệm vụ 



cụ thể để triển khai. Thiếu gắn kết giữa ứng dụng CNTT với cải cách thủ 
tục hành chính và đổi mới lề lối phương thức làm việc, nhất là trong quan 
hệ với người dân, doanh nghiệp. Chưa phát huy vai trò của người đứng 
đầu trong chỉ đạo thực hiện. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ 
quan hành chính nhà nước cũng như quy định về cơ chế tích hợp chia sẻ 
dữ liệu còn thiếu. Thói quen cát cứ dữ liệu còn tồn tại ở nhiều cơ quan. 
Việc đảm bảo an toàn, an ninh cho các hệ thống thông tin của cơ quan nhà 
nước còn chưa được quan tâm đúng mức. 

Cũng theo ông Mai Tiến Dũng, Việt Nam còn thiếu khung pháp lý đồng bộ 
về xây dựng Chính phủ điện tử, thiếu quy định cụ thể về xác thực cá nhân 
và tổ chức trong giao dịch điện tử. Chúng ta cũng thiếu các quy định pháp 
lý về văn thư, lưu trữ điện tử, giá trị pháp lý của văn bản điện tử trong giao 
dịch hành chính và thanh toán. Cơ chế bảo đảm thực thi nhiệm vụ xây 
dựng Chính phủ điện tử chưa đủ mạnh cũng là nguyên nhân của việc thực 
hiện còn thiếu hiệu quả và mang nặng tính hình thức. Việt Nam cũng chưa 
phát huy tối đa sự tham gia của khu vực tư nhân trong xây dựng Chính 
phủ điện tử và thiếu cơ chế tài chính và đầu tư phù hợp với đặc thù dự án 
công nghệ thông tin. 

Làm gì để cải thiện vị trí xếp hạng của Việt Nam?  

 

Thủ tướng tham quan Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh 
Quảng Nam (ảnh: báo Quảng Nam) 

Để có bước phát triển đột phá, Việt Nam cần học tập kinh nghiệm của các 
nước trên thế giới, đồng thời xây dựng các bước triển khai thật cụ thể. 
Được biết, từ nay đến năm 2025, chính phủ sẽ tập trung vào 4 nhiệm vụ 
ưu tiên: 



Thứ nhất, đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý 
đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai, xây dựng phát triển Chính phủ điện 
tử. 

Thứ hai, hoàn thành các cơ sở dữ liệu quốc gia mang tính chất nền tảng. 

Thứ ba, thiết lập các hệ thống ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp 
và phục vụ quản lý điều hành của Chính phủ. 

Thứ tư, rà soát, sắp xếp lại và huy động mọi nguồn lực cả về tài chính và 
con người. 

Bộ Thông tin và Truyền thông, đơn vị được chính phủ giao chủ trì xây 
dựng “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030”, mới đây cũng đã đưa ra những đề xuất nhằm đẩy mạnh 
phát triển Chính phủ số trong giai đoạn mới. Cụ thể là: 

Đề xuất chính phủ đôn đốc bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai 
Chính phủ điện tử, nâng cao Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt 
Nam theo phương pháp đánh giá của Liên Hợp Quốc. Trong đó, tập trung 
chỉ đạo, đôn đốc nâng cao Chỉ số Dịch vụ trực tuyến, Chỉ số Hạ tầng viễn 
thông. 

Trình Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành “Chiến lược phát triển Chính 
phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” và xây dựng “Kế 
hoạch phát triển Chính phủ số giai đoạn 2021-2023” để cụ thể hóa Chiến 
lược nói trên. 

Khẩn trương phát triển các hệ thống kỹ thuật nền tảng quốc gia hỗ trợ 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Mở dữ liệu của cơ quan nhà nước, 
trước hết là Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, Hệ thống hỗ trợ 
thanh toán dịch vụ công trực tuyến toàn quốc, Cổng Dữ liệu quốc gia... 

Để giúp Việt Nam cải thiện thứ hạng về Chính phủ số, vai trò của Bộ Giáo 
dục Đào tạo cũng rất quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực đáp 
ứng cho công cuộc Chuyển đổi số quốc gia. Mọi người dân cần được phát 
triển kỹ năng số để không ai bị bỏ lại phía sau. Ngành giáo dục cần ứng 
dụng mạnh mẽ công nghệ số để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
giáo dục và đào tạo, đưa Giáo dục và Đào tạo trở thành một trong các lĩnh 
vực đi đầu trong chuyển đổi số. 

Cũng theo đề xuất của Bộ TT&TT, các bộ, ngành, địa phương cần tập 
trung triển khai, ưu tiên nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt 
ra tại 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". Trong đó, tập trung hoàn thành dứt điểm các 
chỉ tiêu đặt ra trong năm 2020, đặc biệt là chỉ tiêu cung cấp 30% dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 4. Thực hiện cách làm mới, đẩy nhanh tiến độ để 



có thể hướng tới cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ cao ngay 
trong năm 2021. 

Nguồn: https://viettimes.vn/thay-gi-tu-thu-hang-cua-viet-nam-tren-bxh-
chinh-phu-so-do-lien-hop-quoc-cong-bo-491323.html 

 

7. Cả nước còn 21 doanh nghiệp có giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 
Hiện số lượng doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
bán hàng đa cấp chỉ còn 21 doanh nghiệp, giảm 30% so cuối năm 
2018. 

 

 

Cả nước có 21 doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán 
hàng đa cấp (Ảnh minh họa: KT) 

Báo cáo của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương 
cho thấy, hiện số lượng doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động bán hàng đa cấp chỉ còn 21 doanh nghiệp, giảm 30% so cuối năm 
2018. 

Nếu như đầu năm 2019, trên thị trường có 30 doanh nghiệp được cấp giấy 
chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp đang hoạt động và trong năm này 
có 3 doanh nghiệp được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán 
hàng đa cấp, nhưng, từ đầu năm 2019 đến nay, đã có 12 doanh nghiệp 
chấm dứt hoạt động. Trong đó, có 5 doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng 
nhận do không đáp ứng điều kiện mới của Nghị định 40/2018/NĐ-CP; 1 



doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận do vi phạm điều cấm của Nghị 
định 40/2018/NĐ-CP; 2 doanh nghiệp không được gia hạn giấy chứng 
nhận do không duy trì các điều kiện theo quy định Nghị định 40/2018/NĐ-
CP; 2 doanh nghiệp hết hạn giấy chứng nhận và không làm thủ tục gia 
hạn; và 2 doanh nghiệp tự nguyện chấm dứt hoạt động. 

Tổng số lượng người tham gia bán hàng đa cấp năm 2019 được thống kê 
là 1.105.003 người, giảm 159.401 người (khoảng 12%) so với cuối năm 
2018. Trong đó, số lượng người có phát sinh doanh thu, hoa hồng chiếm 
khoảng 50%. 

Mặc dù số lượng người tham gia bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp 
giảm nhưng tổng doanh thu bán hàng đa cấp năm 2019 của các doanh 
nghiệp đạt khoảng 12.575 tỷ đồng, tăng hơn 1.793 tỷ đồng (tăng 16%) so 
với năm 2018 và tăng 4.247 tỷ đồng (tăng 35%) so với năm 2017. 

Tổng số thuế đã nộp về ngân sách nhà nước trong năm 2019 của 24 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đạt hơn 1.661 tỷ đồng, trong đó 
chủ yếu là thuế giá trị gia tăng do người tiêu dùng chi trả (chiếm 35,77%) 
và thuế xuất nhập khẩu (chiếm 38,02%). 

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương cho biết, 
công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật bán hàng đa cấp đã 
được tập trung làm mạnh trong thời gian qua. Ở cấp Trung ương, Cục 
Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã phối hợp với các cơ quan liên 
quan Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về 
tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã hoàn thành thanh tra 
chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp và xử phạt 4 
doanh nghiệp với tổng số tiền phạt là 1.810 triệu đồng và thu hồi giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của 1 doanh nghiệp. Ở 
cấp địa phương, tổng số tiền phạt của các cơ quan quản lý tại địa phương 
là 1.139 triệu đồng. 

Ngoài ra, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng phối hợp các cơ quan 
quản lý liên quan khác đã thực hiện nhiều các biện pháp tuyên truyền, 
cảnh báo về các hành vi có dấu hiệu hoạt động bán hàng đa cấp trái phép 
để nâng cao nhận thức đồng thời ngăn ngừa được các thiệt hại không 
đáng có cho người dân. 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động bán hàng 
đa cấp cũng được quan tâm, chú trọng. Có thể kể đến như việc Công bố 
dịch vụ công trực tuyến trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp đối với 
các thủ tục hành chính: Cấp và sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động bán hàng đa cấp: https://banhangdacap.dvctt.gov.vn/; Giới thiệu 
trang thông tin điện tử quản lý bán hàng đa cấp (mới nâng cấp) với nhiều 
chức năng và ứng dụng mới, www.bhdc.vcca.gov.vn có thể hỗ trợ cung 



cấp các thông số liệu cập nhật, minh bạch, đầy đủ về lĩnh vực bán hàng đa 
cấp, giúp tăng cường trao đổi thông tin, tương tác giữa cơ quan quản lý 
nhà nước từ Trung ương tới các địa phương qua đó nâng cao hiệu quả 
quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. 

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cũng đã công bố ứng dụng 
iMLM nhằm hỗ trợ cung cấp và tiếp nhận thông tin về quản lý lĩnh vực bán 
hàng đa cấp tại Việt Nam. Ứng dụng này hiện đang phát triển trên nền 
tảng iOS./. 

Nguồn: https://doisong.vn/ca-nuoc-con-21-doanh-nghiep-co-giay-chung-
nhan-dang-ky-hoat-dong-ban-hang-da-cap-163287.html 

 

8. Gian lận bảo hiểm y tế ngày càng tinh vi 
Quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) được mở rộng, có 
lợi cho người bệnh. Nhưng bên cạnh đó, các chiêu trò trục lợi BHYT 
cũng “nở rộ” và tinh vi hơn.  

Dùng thẻ của người chết đi khám bệnh 

Ông Lê Văn Phúc - Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT, Bảo hiểm xã 
hội (BHXH - Việt Nam) cho biết, qua hệ thống giám định, cơ quan bảo 
hiểm đã phát hiện một số người không tham gia BHYT nhưng mượn thẻ 
BHYT của người thân, người quen để đi khám chữa bệnh BHYT. Một số 
trường hợp sau khi người bệnh đến khám chữa bệnh, nhân viên y tế dùng 
mã thẻ của người bệnh tiếp tục kê khống đơn lĩnh thuốc và đề nghị thanh 
toán. 

"Quyền lợi dành cho người bệnh tham gia khám chữa bệnh BHYT ngày 
càng được mở rộng. Chính sách BHYT đã góp phần giảm chi trực tiếp từ 
tiền túi hộ gia đình cho dịch vụ y tế, góp phần tạo nên sự công bằng trong 
chăm sóc sức khỏe, đặc biệt đối với nhóm người yếu thế trong xã hội". 

Ông Phạm Lương Sơn 

Báo cáo của Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tầng khu vực 
phía Bắc cũng cho thấy, có 82 trường hợp sử dụng thẻ của người đã tử 
vong đi khám chữa bệnh 135 lần với tổng số tiền trên 38,46 triệu đồng. Cụ 
thể như 1 trường hợp chạy thận nhân tạo tử vong ngày 2/6/2019 nhưng 
vẫn tiếp tục đề nghị BHXH thanh toán 12 lượt khám chữa bệnh từ ngày 3 - 
28/6, số tiền hơn 8,5 triệu đồng. 

Ngoài ra, trung tâm cũng phát hiện 16 trường hợp mượn thẻ BHYT đi 
khám chữa bệnh với số tiền 82,8 triệu đồng. Điển hình là một trường hợp 
ở tỉnh Cà Mau cho 2 người mượn thẻ BHYT đi khám chữa bệnh, trong đó 



1 người mượn thẻ để phẫu thuật nội soi cắt khối chửa ngoài tử cung và 1 
trường hợp khác phẫu thuật lấy thai. 

 

Cán bộ bảo hiểm tuyên truyền chính sách BHYT, BHXH cho người dân. 
Ảnh: B.H 

Đáng nói có trường hợp nhân viên y tế dùng mã thẻ của người bệnh để 
tiếp tục kê khống đơn lĩnh thuốc và đề nghị thanh toán BHYT. 



Chính sách bảo vệ người dân 

Ông Phúc cho biết, hiện nay trong công tác kiểm tra, BHXH các tỉnh mới 
chỉ tập trung vào việc từ chối thanh toán các chi phí sai quy định về thủ tục 
hành chính, chưa tập trung vào việc đánh giá tính hợp lý của các chỉ định 
chẩn đoán và điều trị. Trong khi đó, tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ khám 
chữa bệnh BHYT của một số cơ sở khám chữa bệnh ngày càng tinh vi, 
khó phát hiện… 

Theo ông Phúc, BHXH Việt Nam đã đề nghị Bộ Y tế có văn bản quy định 
và hướng dẫn cụ thể về các hành vi trục lợi quỹ BHYT, làm cơ sở để các 
cơ quan, đơn vị chức năng có biện pháp xử lý kịp thời, giúp bảo đảm an 
toàn nguồn quỹ và quyền lợi cho người có thẻ BHYT. 

Trước thực trạng trục lợi BHYT tinh vi, ông Phạm Lương Sơn - Phó Tổng 
Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, hệ thống thông tin giám định BHYT 
ngày càng được hoàn thiện, đã kịp thời phân tích, phát hiện và thông báo 
thường xuyên cho cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan BHXH địa phương 
những biến động bất thường. Chỉ rõ các trường hợp chỉ định thuốc, dịch vụ 
kỹ thuật không đúng quy định, quá mức cần thiết, không đúng quy trình 
chuyên môn, tần suất chỉ định dịch vụ tăng bất thường; chỉ định xét nghiệm 
cận lâm sàng ngoại trú rộng rãi; sử dụng thuốc quá mức cần thiết… 

Hệ thống cũng phát hiện và công khai các trường hợp lạm dụng BHYT 
như: Đi khám chữa bệnh nhiều lần, nhiều nơi trong ngày; thu dung người 
bệnh có thẻ BHYT để trục lợi… giúp BHXH tỉnh, thành phố kịp thời kiểm 
tra, giám định lại các khoản chi BHYT. Cơ sở y tế cũng chủ động xem xét, 
điều chỉnh việc thống kê thanh toán và việc chỉ định sử dụng dịch vụ y tế. 

Nhằm hạn chế trục lợi BHYT, ông Sơn cho hay BHXH Việt Nam đã đề nghị 
Bộ Y tế nghiên cứu, xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn kịp 
thời, đồng bộ, để cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển 
khai thực hiện chính sách BHYT. Đặc biệt, các đơn vị của Bộ Y tế và 
BHXH Việt Nam cần thống nhất triển khai mô hình giám định BHYT theo tỷ 
lệ, theo chuyên đề để vừa phù hợp thực tiễn vừa nhằm hạn chế trục lợi 
quỹ. Bên cạnh đó, cùng đồng hành và phối hợp chặt chẽ trong việc thẩm 
định nguyên nhân vượt trần, vượt Quỹ BHYT.  

Nguồn: https://danviet.vn/gian-lan-bao-hiem-y-te-ngay-cang-tinh-vi-
20200821154256859.htm 

 

 

 



9. Đề xuất siết trách nhiệm của Facebook, Google 
trong quảng cáo 
Theo Bộ TT&TT, hiện các nhà cung cấp quảng cáo như Facebook, 
Google đang chiếm thị phần lớn nên đề xuất quy định mới nhằm siết 
chặt trách nhiệm. 

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 
Nghị định số 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quảng 
cáo. 

Theo Bộ này, hoạt động quảng cáo trực tuyến đang chiếm một tỷ trọng khá 
lớn trong tổng đầu tư quảng cáo tại Việt Nam. Trong đó, 2 nền tảng được 
các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân lựa chọn quảng cáo trực tuyến nhiều 
nhất là Google và Facebook, chiếm khoảng 70% doanh thu thị trường 
quảng cáo trực tuyến. 

 

Google và Facebook chiếm khoảng 70% doanh thu thị trường quảng cáo 
trực tuyến tại Việt Nam. 

Luật Quảng cáo và Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Quảng cáo đã có quy định cơ bản điều chỉnh hoạt 
động quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam. Tuy nhiên, các quy định này 
chưa có hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm của các bên tham gia cung cấp 
dịch vụ, đặc biệt về vấn đề kiểm duyệt nội dung sản phẩm quảng cáo trước 
khi phát hành và thực hiện nghĩa vụ về thuế khi cung cấp dịch vụ qua biên 
giới tại Việt Nam. 

Ngoài ra, việc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về quảng cáo 
xuyên biên giới chưa rõ ràng, chồng chéo (Bộ Thông tin và Truyền thông 



được phân công quản lý quảng cáo trực tuyến nhưng quản lý quảng cáo 
xuyên biên giới lại do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý) dẫn đến 
việc xây dựng và thực thi chính sách quản lý về quảng cáo không thống 
nhất, đồng bộ, hiệu quả chưa cao. 

Để khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong thực tế quản lý hiện nay, Bộ đề 
xuất: Bỏ quy định các tổ chức, doanh nghiệp muốn quảng cáo trên các nền 
tảng xuyên biên giới phải thông qua người kinh doanh dịch vụ quảng 
cáo (Khoản 2 Điều 13 Nghị định 181/2013/NĐ-CP). 

Bỏ quy định trước khi quảng cáo 15 ngày, tổ chức, cá nhân nước ngoài 
cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới phải thông báo bằng văn bản 
cho cơ quan quản lý có thẩm quyền thông tin của người kinh doanh dịch 
vụ quảng cáo Việt Nam (Khoản 2 Điều 14). 

Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất: Bổ sung trách nhiệm của tổ 
chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới và 
điều chỉnh đầu mối cơ quan quản lý Nhà nước về quảng cáo xuyên biên 
giới để đảm bảo thống nhất (Điều 13). 

Cụ thể: Thông báo thông tin liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông; chủ 
động rà soát, kiểm tra sản phẩm quảng cáo không vi phạm quy định tại 
Điều 8 Luật Quảng cáo và không đặt sản phẩm quảng cáo vào các vị trí có 
nội dung vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng; thực 
hiện việc ngăn chặn, gỡ bỏ xử lý thông tin vi phạm theo yêu cầu của Bộ 
Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng có thẩm quyền… 

Được biết, Tổng cục Thuế cũng đang đẩy mạnh quản lý thu thuế từ hoạt 
động kinh doanh qua mạng đặc biệt là từ Google, Facebook, Zalo. 

Hồi cuối năm 2019, tại Hội nghị đối thoại chính sách, thủ tục hành chính 
thuế, hải quan với doanh nghiệp Hàn Quốc, đại diện Công ty JOBPRO cho 
biết, doanh nghiệp thực hiện quảng cáo trên Google – doanh nghiệp toàn 
cầu. Theo đó, hàng tháng doanh nghiệp phải trả chi phí cho Google nhưng 
không nhận được hóa đơn GTGT. Do không có hóa đơn GTGT nên lãnh 
đạo phải dùng tiền cá nhân để vận hành doanh nghiệp mà không thể thực 
hiện các thủ tục thanh toán chi phí với bộ phận kế toán. 

Khi doanh nghiệp thắc mắc lý do không xuất hóa đơn GTGT thì nhận được 
câu trả lời là phí quảng cáo phải trên 50 triệu đồng/tháng mới đủ điều kiện 
xuất hóa đơn GTGT. Đây là điều vô lý. Ở Việt Nam, doanh thu quảng cáo 
của Google chỉ có 30% doanh nghiệp là có chi phí trên 50 triệu/tháng. Như 
vậy, 70% doanh thu sẽ không nộp thuế. 

Trên cơ sở đó, doanh nghiệp này đề nghị Tổng cục Thuế kiểm soát chặt 
chẽ Google cũng như các doanh nghiệp công nghệ thông tin phải nộp thuế 
và phát hành hóa đơn GTGT chính đáng cho những khoản tiền khách 
hàng chi trả. 



Trả lời vướng mắc, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, về hóa đơn, đối với 
Google, doanh nghiệp kinh doanh toàn cầu do không thành lập tại Việt 
Nam theo pháp luật Việt Nam và không có cơ sở thường trú tại Việt Nam 
nên không sử dụng hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng theo các quy 
định khi cung cấp dịch vụ quảng cáo cho tổ chức, cá nhân Việt Nam. 

Về nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế đã thực hiện thu thuế đối với Google do có 
hoạt động cung cấp dịch vụ thông tin, quảng cáo trên mạng… cho các tổ 
chức, cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam theo hình thức các tổ chức, cá nhân 
Việt Nam được Google cung cấp dịch vụ thông tin, quảng cáo trên mạng… 
thực hiện việc khấu trừ, nộp thay thuế GTGT, thu nhập doanh nghiệp cho 
Google trước khi thanh toán chuyển trả tiền dịch vụ cho Google. 

Khoản 4, Điều 42 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã quy định về vấn 
đề này. Thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu, tham mưu đề xuất Bộ 
Tài chính để ban hành quy định việc đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại 
Việt Nam đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh 
dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác được thực hiện bởi nhà cung cấp 
ở nước ngoài, không có cơ sở thường trú tại Việt Nam. Trong đó có quy 
định trách nhiệm phối hợp của các cơ quan liên quan với cơ quan thuế 
trong việc quản lý thu thuế hoạt động kinh doanh này. 

Nguồn: https://etime.danviet.vn/de-xuat-siet-trach-nhiem-cua-facebook-
google-trong-quang-cao-20200821124925124.htm 

 

10. Nộp lệ phí trước bạ và tờ khai đăng ký ô-tô trực 
tuyến nhờ dịch vụ công số 1.000 
Sáng 19-8, với sự ra mắt của ba dịch vụ công mới được tích hợp trên 
Cổng dịch vụ công quốc gia, VNPT Pay tiếp tục là đơn vị đầu tiên 
cung cấp thanh toán toàn bộ các dịch vụ cho người dân được cung 
cấp qua hệ thống này. 

Sau hơn tám tháng vận hành, Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) đã 
hoàn thiện tích hợp 1.000 dịch vụ công phục vụ quản lý hành chính các 
lĩnh vực. Ba dịch vụ mới ra mắt là các dịch vụ được đông đảo người dân 
và doanh nghiệp quan tâm, bao gồm: Dịch vụ công thứ 1.000: 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. 

Song hành với việc gia tăng các dịch vụ công được tích hợp, Cổng 
DVCQG cũng thúc đẩy liên kết với các kênh thanh toán trực tuyến nhằm 
đồng bộ phương thức quản lý, giao dịch tiện dụng, minh bạch. Bảo đảm 



cho mọi người dân có thể thực hiện các thủ tục hành chính và thanh toán 
phí ngay tại nhà. 

 
Đi đầu trong các đơn vị cung cấp giải pháp thanh toán trên Cổng DVCQG 
là VNPT Pay. Đây là Hệ sinh thái thanh toán số do Tập đoàn VNPT phát 
triển và hiện là đơn vị đầu tiên đã thực hiện tích hợp để thanh toán cho 
toàn bộ các dịch vụ dành cho công dân trên Cổng DVCQG. Sử dụng kênh 
thanh toán qua VNPT Pay, người dân có thể tùy chọn nhiều phương thức 
thanh toán được tích hợp trong chỉ một ứng dụng, bao gồm: Thanh toán 
qua ví điện tử VNPT Pay hoặc thanh toán qua tài khoản/thẻ nội địa của 34 
ngân hàng tại Việt Nam hiện đã liên kết trên ứng dụng VNPT Pay. Mọi giao 
dịch được thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác với độ bảo mật cao 
nhất. 

Được biết, Tập đoàn VNPT cũng là đơn vị chủ trì việc xây dựng và vận 
hành Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ được khai trương dưới sự 
chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ cùng ngày 19-8 vừa qua. Sự kiện 
này được coi là điểm nhấn quan trọng mang tính đổi mới, thay đổi phương 
thức chỉ đạo, điều hành từ dựa trên thông tin, số liệu trên văn bản giấy 
chuyển sang dựa trên dữ liệu số, theo định hướng Chính phủ không giấy 
tờ. Đây là dấu ấn đặc biệt quan trọng, tiếp tục khẳng định quyết tâm của 
Tập đoàn VNPT trong việc đồng hành cùng Chính phủ xây dựng Chính 
phủ điện tử cũng như thực hiện sứ mệnh mở rộng kết nối và mang dịch vụ 
số tiện ích tới gần hơn với từng người dân trên mọi miền Tổ quốc, để 
không ai bị bỏ lại phía sau. 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/thong-tin-doanh-nghiep/nop-le-phi-truoc-
ba-va-to-khai-dang-ky-o-to-truc-tuyen-nho-dich-vu-cong-so-1-000-613799/ 



11. Sẵn sàng cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) mới 
đây đã có văn bản gửi công an 16 địa phương đề nghị tạm dừng 
tuyên truyền tới người dân việc cấp đổi chứng minh nhân dân 
(CMND) sang thẻ căn cước công dân hiện tại (có mã vạch), nhằm tiến 
tới cấp và sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử. 
Việc đề xuất sử dụng CCCD gắn chíp điện tử thay thế CCCD mã vạch, 
tác dụng của thẻ CCCD gắn chíp và giá trị sử dụng của hai loại 
CMND, CCCD mã vạch đang sử dụng hiện nay sau khi triển khai cấp 
CCCD gắn chíp là vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm. 

Người dân làm thủ tục đổi thẻ căn cước công dân tại Phòng Cảnh sát quản 
lý hành chính về trật tự xã hội (Hà Nội). Ảnh: PHƯƠNG MINH 

Thực hiện Luật CCCD (có hiệu lực từ ngày 1-1-2016) thì từ năm 2016, Bộ 
Công an đã triển khai cấp CCCD mã vạch tại 16 tỉnh, thành phố, gồm: Hà 
Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, 
Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, 
Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Quảng Bình. Đến thời điểm hiện tại, 16 
triệu thẻ CCCD mã vạch đã được cấp để người dân sử dụng. Với những 
người chưa đổi sang CCCD mã vạch thì vẫn sử dụng CMND loại 12 số 
hoặc CMND loại 9 số. 

Mới đây, Bộ Công an đã báo cáo Chính phủ xin chủ trương cấp thẻ CCCD 
gắn chíp điện tử thay cho CCCD mã vạch như hiện nay. Nếu được Chính 
phủ phê duyệt và đáp ứng được các yêu cầu, thì từ tháng 11-2020, sẽ bắt 
đầu cấp CCCD gắn chíp trên toàn quốc. 



Việc thay đổi mẫu CCCD này khiến nhiều người bất ngờ. Anh Trần Hồng 
Nam, trú tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết: “Tôi mới đổi từ CMND 
sang CCCD mã vạch. Nếu biết có kế hoạch đổi sang CCCD gắn chíp, tôi 
sẽ đợi để đổi sau”. Những ngày gần đây, tại Phòng PC06, Công an TP Hà 
Nội, lượng người đến cấp đổi CMND sang thẻ CCCD mã vạch đã giảm rất 
nhiều. Theo cán bộ Phòng PC06, lượng người đến làm thủ tục cấp đổi 
giảm tới 50%. Với những người không biết thông tin sắp tới sẽ cấp CCCD 
gắn chíp, vẫn đến để làm thủ tục cấp đổi CMND sang thẻ CCCD mã vạch, 
cán bộ công an đều giải thích để người dân hiểu và khuyến cáo chưa nên 
đổi vào thời điểm này. Tuy nhiên, đối với những trường hợp người dân 
thật sự cần thiết phải cấp đổi, cấp lại, cấp mới CCCD để phục vụ các giao 
dịch dân sự, PC06 vẫn cấp bình thường. Chị Lê Thu Giang ở quận Đống 
Đa (Hà Nội) đến làm thủ tục cấp lại CCCD mã vạch cho biết: Do bị mất 
CCCD trong thời điểm phải thực hiện các giao dịch tại ngân hàng, giao 
dịch về nhà đất, cho nên dù biết sắp tới sẽ cấp CCCD gắn chíp, chị vẫn 
phải đề nghị cấp lại CCCD mã vạch. 

Theo khuyến cáo của Bộ Công an, từ nay tới khi cấp thẻ CCCD gắn chíp, 
người dân ở 16 tỉnh, thành phố khi tới làm thủ tục cấp đổi thẻ CCCD mã 
vạch sẽ được lực lượng công an giải thích để hiểu rõ việc này. Người dân 
bị mất CMND hoặc CMND bị hư hỏng vẫn được làm thủ tục cấp đổi sang 
thẻ CCCD mã vạch. Nếu CMND còn sử dụng được thì người dân nên tiếp 
tục sử dụng, chờ tới khi được cấp thẻ CCCD có gắn chíp hiện đại, để vừa 
đỡ tốn kém ngân sách nhà nước, vừa đỡ mất công đổi lại nhiều lần. 

Khi cấp thẻ CCCD gắn chíp trên cả nước thì CMND và thẻ CCCD mã vạch 
đã cấp cho người dân trước đây vẫn có giá trị sử dụng bình thường cho tới 
khi hết hạn theo quy định của Luật CCCD. Mong muốn của Bộ Công an là 
dự án cấp thẻ CCCD được thực hiện song trùng với dự án xây dựng Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Mục tiêu từ nay tới ngày 1-7-2021, cấp 
được 50 triệu CCCD cho người đến tuổi theo quy định. Đến cuối năm 
2020, khi bắt đầu cấp thẻ CCCD gắn chíp, sẽ có đồng thời bốn mẫu căn 
cước cùng có hiệu lực, có giá trị sử dụng, gồm: CMND 9 số, CMND 12 số, 
CCCD mã vạch và CCCD gắn chíp. 

Thẻ CCCD sử dụng chíp điện tử có nhiều ưu điểm hơn so với mã vạch. 
Mức độ bảo mật của chíp rất cao, cho nên thông tin định danh của công 
dân được lưu trên CCCD gắn chíp là không thể thay đổi và không thể giả 
mạo. Thẻ CCCD gắn chíp điện tử có lượng thông tin lưu trữ lớn hơn nhiều 
lần so với thẻ CCCD mã vạch, có thể lưu trữ được nhiều trường thông tin, 
tích hợp thêm các thông tin của các bộ, ngành khác, như bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm xã hội, bằng lái xe và các loại giấy tờ có giá trị khác… Về mặt kỹ 
thuật công nghệ, độ mở của thẻ chíp rộng hơn và cũng linh hoạt hơn. Trên 
nền tảng thẻ chíp, hoàn toàn có thể triển khai thêm các loại thông tin, dữ 



liệu hay dịch vụ tiện ích trong tương lai. Khi thẻ CCCD gắn chíp điện tử có 
tích hợp đầy đủ các thông tin, thì người dân đi giao dịch và làm các thủ tục 
hành chính sẽ không phải mang nhiều loại giấy tờ, giảm thời gian và chi 
phí cho những thủ tục hành chính công, thuận lợi cho công dân khi thực 
hiện các giao dịch trực tuyến của Chính phủ điện tử. 

Việc thực hiện CCCD gắn chíp phù hợp với xu hướng công nghệ số đang 
phát triển. Trong tương lai, thẻ CCCD gắn chíp cũng có thể được tích hợp 
tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, ví điện tử…, qua đó giúp cho việc thanh 
toán một chạm, không dùng tiền mặt, dễ sử dụng và bảo quản, lưu trữ 
thông tin, hồ sơ cá nhân. 

Người có CCCD mã vạch nếu còn thời hạn sử dụng thì vẫn được dùng để 
thực hiện các giao dịch bình thường, nội dung thông tin cá nhân, số thẻ 
CCCD không có sự thay đổi giữa thẻ CCCD mã vạch và thẻ CCCD gắn 
chíp. 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/bandoc/san-sang-cap-can-cuoc-cong-dan-
gan-chip-dien-tu-613875 

 

12. Sở Thông tin và Truyền thông: Điểm sáng về Cải 
cách hành chính 
Với bước nhảy liên tiếp 3 bậc, năm 2019, Sở Thông tin và Truyền 
thông (TTTT) đã vươn lên vị trí thứ 3 trong khối các sở, ngành về Chỉ 
số cải cách hành chính (CCHC) và trở thành điểm sáng trong công tác 
CCHC trên địa bàn thành phố. Điều đó đã khẳng định sự cố gắng, nỗ 
lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Sở 
Thông tin và Truyền thông thời gian qua trong điều kiện, hoàn cảnh 
còn nhiều khó khăn… 

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vũ Đại Thắng cho biết: Công 
tác CCHC luôn được lãnh đạo Sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, là một trong 
những nội dung quan trọng trong các kế hoạch, chương trình công tác của 
Đảng bộ và cơ quan Sở. 

Sở đã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC gắn với các mục 
tiêu, nhiệm vụ của chương trình CCHC của thành phố, nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý điều hành cơ quan và nâng cao chất lượng phục vụ 
người dân, doanh nghiệp. 

Công tác quản lý điều hành của Sở sát thực; có sự phân công trách nhiệm 
cụ thể trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC cho từng phòng, đơn vị trực 
thuộc và cá nhân, không để xảy ra sự chồng chéo hoặc bỏ sót chức năng, 
nhiệm vụ giữa các bộ phận. 



Đi đôi với việc triển khai thực hiện kế hoạch CCHC, Sở đã coi trọng công 
tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, kịp thời phát hiện, chỉ đạo, 
xử lý khắc phục những hạn chế, khuyết điếm trong quá trình thực hiện, 
đảm bảo các nhiệm vụ đều được hoàn thành với chất lượng cao. 

Cán bộ, công chức tại bộ phận “Một cửa” của Sở TTTT phục vụ nhiệt tình 
trong việc hướng dẫn TTHC. 

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), năm 2019 việc tiếp nhận và xử lý 
hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” đúng quy định; không có tình trạng trả lại hồ 
sơ cho công dân với tổng số hồ sơ tiếp nhận là 1.429 hồ sơ. 

Trong đó, giải quyết đúng hạn và trước hạn là 1264 hồ sơ; mới tiếp nhận 
và đang chờ giải quyết trong thời gian quy định là 165 hồ sơ. Trong 6 
tháng đầu năm 2020, Sở tiếp nhận 322 hồ sơ và giải quyết đúng hạn và 
trước hạn là 317 hồ sơ. 

100% dịch vụ công thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở được 
đưa lên Cổng thông tin điện tử bao gồm: 37 dịch vụ công, trong đó số dịch 
vụ hành chính công trực tuyến mức độ 2 là 8 dịch vụ (chiếm 21,62%), mức 
độ 3 là 29 dịch vụ (chiếm 78,38%). 

Sở niêm yết công khai đầy đủ lịch tiếp dân, địa chỉ tiếp nhận, phản ánh, 
kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả theo đúng quy định. 



Để đạt được những bước tiến trong CCHC, đạt mục tiêu hiện đại hóa hành 
chính thì một trong những giải pháp trọng yếu là Sở TTTT luôn quan tâm 
thực hiện ứng dụng CNTT vào các hoạt động. 

Từ ngày 1-1-2019 Sở TTTT đã gửi và nhận văn bản qua Trục liên thông 
văn bản điện tử 4 cấp chính quyền của thành phố, 100% cán bộ công chức 
đều đã sử dụng thành thạo, 100% văn bản đi và đến được lưu chuyển trên 
môi trường mạng (trừ các văn bản mật). 

Lãnh đạo Sở giao việc và điều hành qua hệ thống phần mềm quản lý văn 
bản và điều hành của Sở. Bên cạnh đó, đã đưa vào khai thác, sư dụng 
phần mềm tra cứu chi tiết văn bản quy phạm pháp luật của Thanh tra Sở. 

Hầu hết các loại văn bản đều được số hóa và thông báo bằng hình thức 
văn bản điện tử đến cán bộ công chức của Sở. 

Cổng thông tin điện tử của Sở kịp thời công khai, đăng tải các thông tin 
theo quy định tại Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định 43/2011/NĐ-CP. Ngoài 
ra, Sở sử dụng các phần mềm chuyên ngành và phần mềm khác phục vụ 
công tác quản lý, bao gồm: phần mềm quản lý thanh tra, khiếu nại, tố cáo; 
phần mềm quản lý trạm phát sóng thông tin di động; quản lý báo chí. 

Đáng chú ý, thời gian qua, việc áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống ISO của 
Sở TTTT đã góp phần cải tiến phương pháp làm việc, tạo điều kiện cho 
tùng phòng, đơn vị và cán bộ, công chức giải quyết công việc thông suốt, 
kịp thời, hiệu quả; hạn chế tác động tiêu cực trong thực thi công vụ. 

Sở đã xây dựng quy trình ISO toàn bộ các TTHC đáp ứng các quy định 
của Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2015, giúp cho tổ chức, 
công dân kiểm tra, giám sát việc thực hiện trên thực tế các văn bản quy 
phạm pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là với các quy định về thời gian xử 
lý hồ sơ, về phí, lệ phí rõ ràng, minh bạch. 

Phó Giám đốc Sở TTTT Vũ Đại Thắng cho biết thêm: Để tiếp tục đạt được 
những kết quả trong công tác CCHC, thời gian tiếp theo, Sở TTTT thực hiện 
rà soát các TTHC trên các lĩnh vực quản lý của Sở nhằm đảm bảo sự thống 
nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công 
dân đến giao dịch, nâng cao lòng tin của nhân dân đối với Sở trong giải quyết 
công việc góp phần tích cực phòng, chống quan liêu, tham nhũng. 

Cùng với đó, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trình độ công tác, tinh thần trách 
nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức tiến tới xây 
dựng đội ngũ cán bộ công chức “công tâm, thạo việc” có đầy đủ phẩm chất 
đạo đức và có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tốt trong thực thi công vụ. 
Thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho UBND thành phố đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, góp 
phần đẩy mạnh CCHC. 

Nguồn: https://thanhphohaiphong.gov.vn/so-thong-tin-va-truyen-thong-
diem-sang-ve-cai-cach-hanh-chinh.html 



13. Khai thác tiềm năng kinh tế số 
Sự phát triển kinh tế năng động ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 
nói chung và ở Đồng Nai nói riêng đã tạo ra cơ hội, tiềm năng lớn cho 
hoạt động kinh tế số phát triển. 

 

Người tiêu dùng dễ dàng đặt mua, thanh toán tiền khi mua hàng trực 
tuyến. Ảnh: Lam Phương 

Trong thời gian qua, Đồng Nai đã có những bước tiến trên con đường 
chuyển đổi số. Theo đó, tỉnh hướng tới một nền kinh tế mạnh, phát triển 
nhanh nền hành chính công đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh 
nghiệp (DN); tập trung phát triển các mô hình kinh tế số, ưu tiên đẩy mạnh 
các ngành công nghiệp mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phong trào khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo, thích ứng với xu thế của cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư… 

* Nâng cao chỉ số thương mại điện tử 

Những năm gần đây, Đồng Nai liên tục nằm trong nhóm những địa 
phương trên cả nước có chỉ số thương mại điện tử cao. Theo Báo cáo chỉ 
số thương mại điện tử mới đây của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam 
(Vecom), chỉ số thương mại điện tử của tỉnh Đồng Nai trong năm 2019 xếp 
hạng thứ 6 toàn quốc với 54,9 điểm, tăng 1 bậc so với năm 2018. Chỉ số 



thương mại điện tử của Đồng Nai đứng sau các địa phương: TP.HCM, Hà 
Nội, Hải Phòng... 

Trong đó, tiêu chí thành phần giao dịch giữa DN với người tiêu dùng (B2C) 
- một tiêu chí quan trọng trong việc xếp hạng chỉ số thương mại điện tử, 
Đồng Nai xếp thứ 7 đứng sau TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Hải Phòng, 
Bắc Ninh, Đà Nẵng. 

Thương mại điện tử là một trong những kênh bán hàng hữu hiệu cho các 
DN, đặc biệt là DN ở địa phương… Thị trường bán lẻ đang ngày càng mở 
rộng các kênh, hình thức bán hàng để cạnh tranh, trong đó hình thức bán 
hàng qua các kênh thương mại điện tử ngày càng quan trọng. Nhiều DN, 
HTX, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh ngày càng quan tâm đến hoạt động 
thương mại điện tử, xây dựng website bán hàng, giới thiệu sản phẩm bằng 
các kênh trực tuyến. 

 

Các bạn trẻ tìm hiểu về lãi suất, thời gian gửi tiền online tại ứng dụng 
trực tuyến của một ngân hàng thương mại trên điện thoại thông minh. 

Ảnh: Hải Quân 

Bà Chu Hải Yến, đại diện Công ty CP Lothamilk (TP.Biên Hòa) cho biết, 
Lothamilk phấn đấu nâng tầm thương hiệu, không còn gói gọn mang tính 
địa phương mà còn hướng tới thương hiệu mang tính quốc gia, được 
nhiều người biết đến. Công ty chú trọng phát triển nhiều kênh quảng bá, 



giới thiệu sản phẩm, trong đó có việc nâng cao hiệu quả, tính thân thiện, 
tương tác trong việc quảng bá sản phẩm trên website, ứng dụng trực 
tuyến... 

Để thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, từ năm 2016, UBND tỉnh đã 
ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử của Đồng Nai giai 
đoạn 2016-2020 cũng như chương trình hằng năm. Trong đó, Sở Công 
thương hỗ trợ DN tham gia hệ thống thanh toán điện tử quốc gia, sử dụng 
rộng rãi các mô hình giao dịch; đẩy mạnh mô hình kinh doanh từ DN đến 
người tiêu dùng… 

Theo Sở Công thương, trong thời gian qua, Sở đã tiến hành khảo sát ứng 
dụng thương mại điện tử, tổng hợp cơ sở dữ liệu, nắm bắt thông tin đa 
chiều về thực trạng ứng dụng thương mại điện tử của các đơn vị, DN và cá 
nhân trong tỉnh. Sở cũng phối hợp với Bưu điện Đồng Nai tổ chức hội nghị 
đưa sản phẩm đặc sản của Đồng Nai lên sàn giao dịch điện tử Postmart.vn 
cho hơn 50 DN, HTX trên địa bàn. 

* Xây dựng hệ sinh thái không dùng tiền mặt 

Hiện nay, trên cả nước nói chung và ở Đồng Nai nói riêng, các ngân hàng 
thương mại đã phối hợp với nhiều đơn vị, công ty trên địa bàn triển khai 
các hoạt động, kênh thanh toán trực tuyến như: thu tiền điện, tiền nước, 
thu phí nhiều dịch vụ về y tế, giao thông, hóa đơn điện tử… thông qua các 
hình thức như: internet banking, mobile banking, trích nợ tự động. Ngoài 
ra, nhiều ngân hàng còn triển khai thêm ứng dụng (app) trên điện thoại 
thông minh (smartphone) nhằm hỗ trợ khách hàng thuận tiện hơn khi thực 
hiện các giao dịch trực tuyến. 

Bên cạnh đó, các công ty, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán 
lẻ... đã mở rộng thêm nhiều hình thức thanh toán như: hỗ trợ thanh toán 
bằng thẻ của hầu hết các ngân hàng, áp dụng các ứng dụng thanh toán 
tiêu dùng thông qua các app tích hợp trong smartphone... 

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, tính đến cuối 
năm 2019, toàn tỉnh có hơn 3.900 máy cà thẻ ngân hàng hỗ trợ thanh toán 
tiền hóa đơn, dịch vụ hàng hóa như: POS, EFPPOS, EDC..., tăng khoảng 
2,5 lần so với năm 2016. Ngoài ra, đã có 2.700 đơn vị, cửa hàng chấp 
nhận thanh toán bằng thẻ ngân hàng…, tăng hơn 3 lần so với 4 năm trước 
đây. 

Bên cạnh đó, tỷ lệ lắp đặt máy ATM trên địa bàn tỉnh hiện đạt 22,7 máy 
trên 100 ngàn dân. Trong nửa đầu của năm 2020, hệ thống ATM của các 
chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã phục vụ hơn 29,5 triệu lượt giao 
dịch với doanh số thanh toán tiền mặt đạt trên 59 ngàn tỷ đồng. Hiện nay, 
các chi nhánh ngân hàng trong tỉnh đang phục vụ chi trả lương cho hơn 



3,2 ngàn DN/tổ chức với hơn 1,1 triệu người lao động được trả lương qua 
tài khoản. 

 

Hoạt động tìm hiểu về kỹ năng tìm kiếm, trao đổi thông tin, đưa đặc sản của 
địa phương lên sàn giao dịch điện tử Postmart.vn. Ảnh: Hương Giang 

Ông Phạm Quốc Bảo, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi 
nhánh Đồng Nai chia sẻ, các ngân hàng thương mại trong tỉnh đang tích 
cực đưa ra nhiều sản phẩm dịch vụ mới, nhất là phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị nhà nước tổ chức hình thức thanh toán không dùng tiền mặt nhiều 
dịch vụ công, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, áp dụng các hình thức 
thanh toán trực tuyến, thanh toán qua thẻ đối với lĩnh vực y tế, giáo dục, 
chi trả lương hưu, bảo hiểm xã hội... 

Theo ông Trương Đình Quốc, Phó giám đốc kinh doanh Công ty TNHH 
MTV điện lực Đồng Nai, trong thời gian qua, công ty đã mở rộng thêm các 
kênh thanh toán tiền điện, ký hợp đồng hợp tác với các ngân hàng, tổ chức 
thanh toán trung gian như: MoMo, ZaloPay, VNPay, Payoo, Airpay, 
ViettelPay… để khách hàng có thể thuận tiện trả tiền điện thông qua các 
điểm thu của ngân hàng, thẻ ATM, các cửa hàng tiện ích, siêu thị hoặc 
hình thức thanh toán điện tử... 

* Ưu tiên phát triển các ngành nghề liên quan đến kinh tế số 

Trong việc thu hút đầu tư nước ngoài, Đồng Nai ưu tiên các dự án ngành 
nghề sử dụng công nghệ cao, phát triển công nghiệp hỗ trợ, sản xuất vật 



liệu mới, các dự án tiết kiệm năng lượng, dự án thân thiện môi trường, bảo 
quản nông sản sau thu hoạch, công nghệ chế biến. Về nông nghiệp, tỉnh 
ưu tiên thu hút sản phẩm nông nghiệp sạch; sản xuất giống cây trồng, vật 
nuôi có năng suất, chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm. 

Cùng với việc đầu tư cho kinh tế thì vấn đề quan trọng nữa là tạo lập môi 
trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho DN. Thường xuyên 
rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, 
cung cấp dịch vụ trực tuyến mức độ 4, rút ngắn quy trình xử lý thủ tục 
hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Một trong những nội dung hấp dẫn của công cuộc hiện đại hóa, công nghệ 
hóa để hướng tới số hóa là xây dựng đô thị thông minh. Cùng với các địa 
phương, đô thị lớn của cả nước, Đồng Nai đã và đang tìm tòi, khảo nghiệm 
và đầu tư mạnh cho lĩnh vực này. Nhiều tập đoàn, công ty lớn trong và 
ngoài nước đã đặt chân đến Đồng Nai tìm hiểu, hợp tác xây dựng đô thị 
thông minh. Trong đó, Công ty CP Tiến bộ quốc tế AIC (có trụ sở tại Hà 
Nội) đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh xây dựng bản 
giới thiệu (demo) cho thành phố thông minh, chính quyền thông minh. Mới 
đây, Tập đoàn Viettel đã có cuộc gặp gỡ với lãnh đạo tỉnh và đại diện các 
sở, ngành đặt vấn đề hợp tác về lĩnh vực này. 

Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp - viễn 
thông Quân đội (Viettel) cho biết, tại Đồng Nai, thời gian qua tập đoàn và 
địa phương đã có nhiều kết quả tốt trong hợp tác, nhất là lĩnh vực viễn 
thông. Để phù hợp với xu hướng phát triển mới của xã hội, của thế giới, 
Viettel mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Đồng Nai trên các mảng 
như: truyền thông số, thương mại điện tử, đặc biệt là ứng dụng công nghệ 
để xây dựng thành phố thông minh. 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho biết, địa phương đang từng bước 
thử nghiệm, xây dựng mô hình thành phố thông minh. Hiện nay, đã có 
nhiều đơn vị, đối tác đến Đồng Nai giới thiệu, đặt vấn đề đề nghị hợp tác 
xây dựng thành phố thông minh. Một số đơn vị cũng đã xây dựng demo để 
các ngành, địa phương tham khảo. Quan điểm của tỉnh là đơn vị nào có 
sản phẩm tốt, đáp ứng nhu cầu phát triển, xây dựng thành phố thông minh 
sẽ được đánh giá, lựa chọn. 

Theo Kế hoạch số 7600/KH-UBND ngày 3-7-2020 của UBND tỉnh Đồng 
Nai, trong việc chuyển đổi thành nền kinh tế số, Đồng Nai phấn đấu đến 
năm 2025 kinh tế số chiếm 20% GRDP của tỉnh. 

Để làm được điều đó, các lĩnh vực liên quan cũng phải có sự thay đổi, 
phát triển, phấn đấu internet băng thông rộng phủ 100% các xã trên địa 
bàn tỉnh; năng suất lao động tăng bình quân trên 10%/năm. 



Đến năm 2030, phấn đấu mạng di động 5G phủ sóng toàn tỉnh; mọi 
người dân được truy cập internet băng thông rộng chi phí thấp; hoàn 
thành xây dựng chính quyền điện tử tỉnh, đô thị thông minh, kết nối với 
mạng lưới đô thị thông minh của khu vực và cả nước; kinh tế số chiếm 
30%. 

Nguồn: http://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202008/khai-thac-
tiem-nang-kinh-te-so-3018666/ 

 

14. Cầm 550 triệu làm thủ tục cấp điện: Sai phạm của 
cán bộ Điện lực Sóc Sơn 
Mới đây, bà Nguyễn Thị Hà Anh (trú tại xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, 
Hà Nội) đã có đơn gửi Công an thành phố Hà Nội đề nghị làm rõ vụ 
việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của một số cán bộ Công ty Điện lực 
Sóc Sơn, Hà Nội. Về vấn đề này, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đã có 
kết luận chính thức. 

“Cầm” 550 triệu đồng để làm thủ tục cấp điện 

Theo phản ánh, gia đình bà Hà Anh mở cơ sở tái chế nhựa nên đã liên hệ 
với Công ty Điện lực Sóc Sơn để mua điện. Sau đó, gia đình được ông 
Nguyễn Hải Đăng - Phụ trách Phòng Kỹ thuật và An toàn tư vấn toàn bộ 
thủ tục liên quan đến việc xin cấp điện và lắp đặt hệ thống đường dây 
400V. 
Mặc dù nhiều lần chuyển tiền qua tài khoản và tiền mặt, với tổng số là 550 
triệu đồng cho ông Đăng để “làm trọn gói”. Tuy nhiên, sau đó, gia đình chỉ 
được bàn giao 4 cột bêtông, khoảng 500m dây điện và 1 hộp kỹ thuật, 
cùng một bản hợp đồng mua bán điện không đúng với nhu cầu sử dụng. 

Sau khi ính toán tổng chi phí chỉ ước khoảng 70 triệu đồng, gia đình bà Hà 
Anh đã nhiều lần yêu cầu ông Đăng quyết toán công trình thực tế và trả lại 
tiền thừa, nhưng không được chấp nhận. 

Hàng loạt vi phạm tại Điện lực Sóc Sơn 

Về vấn đề này,  Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) đã có thông 
báo kết luận về nội dung tố cáo đối với một số cán bộ, nhân viên Công ty 
Điện lực Sóc Sơn có liên quan đến quá trình cấp điện mới cho khách hàng 
Nguyễn Thị Hà Anh. 

Kết luận khẳng định, ông Đăng không có nhiệm vụ thu các khoản chi phí 
liên quan đến dịch vụ cung cấp điện, nhưng ông đã trực tiếp nhận số tiền 
550 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Hà Anh để chuyển cho đơn vị thi công 



lắp đặt dây sau công tơ cho khách hàng. Điều này vi phạm khoản 4, Điều 
3, Chương I, Phần thứ hai, Giao dịch với khách hàng sử dụng điện. 

Ông Đăng đã thực hiện các hành vi nhận tiền từ bà Hà Anh ngày 2.6.2020, 
giải quyết vướng mắc với gia đình bà Hà Anh ngày 17.6.2020 và đến Công 
ty Cổ phần chế tạo Biến thế thiết bị điện Đông Anh vào giờ hành chính. 
Điều này đã vi phạm khoản 4, Điều 4, Chương II về thời giờ làm việc của 
EVN Hà Nội. 

Công ty Điện lực Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Bình Minh 

Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, vừa qua, 
EVNHANOI nhận được thông tin trường hợp bà Nguyễn Thị Hà Anh kiến 
nghị về việc có liên hệ với ông Nguyễn Hải Đăng - Phòng kỹ thuật, Công ty 
Điện lực Sóc Sơn (PCSOCSON) lắp đặt công trình cấp điện cho gia đình 
sử dụng có giá trị 550 triệu đồng tuy nhiên vẫn chưa nhận được hợp đồng 
và dự toán thi công. Ngay sau đó, EVNHANOI đã lập Đoàn thanh tra để 
xác minh, làm rõ sự việc nêu trên, kết quả cụ thể như sau:  

PCSOCSON nhận được đề nghị mua điện của bà Nguyễn Thị Hà Anh có 
địa chỉ nêu trên và tiến hành đầu tư, thi công toàn bộ phần dây trước công 
tơ, hệ thống đo đếm điện năng và thực hiện nghiệm thu đóng điện cho 
khách hàng ngày 12.6.2020. Toàn bộ quá trình này do ngành điện đầu tư, 
khách hàng không mất chi phí.  

PCSOCSON không có Hợp đồng dịch vụ cung cấp và lắp đặt dây dẫn sau 
công tơ với bà Nguyễn Thị Hà Anh. Theo Quy định tại Điểm i, Khoản 2, 
Điều 46 của Luật Điện lực năm 2004; Sửa đổi, bổ sung năm 2012 thì 
khách hàng sử dụng điện “Chịu trách nhiệm đầu tư đường dây dẫn điện từ 
sau công tơ mua điện đến nơi sử dụng điện” (Hệ thống dây dẫn phía sau 
công tơ về phụ tải sử dụng điện là tài sản của khách hàng).  



Bà Nguyễn Thị Hà Anh đã liên hệ với ông Nguyễn Hải Đăng (Phòng Kỹ 
thuật PCSOCSON) và đơn vị thi công để thỏa thuận, thi công cũng như 
giao dịch các chi phí liên quan. Do đó các thủ tục và chi phí liên quan đến 
việc thi công, lắp đặt dây dẫn sau công tơ của bà Nguyễn Thị Hà Anh 
không thuộc thẩm quyền giải quyết của PCSOCSON cũng như của 
EVNHANOI.  

EVNHANOI đã khẩn trương làm rõ, gửi văn bản phúc đáp đơn kiến nghị 
của bà Nguyễn Thị Hà Anh đồng thời đang xem xét trách nhiệm của ông 
Đăng, các cá nhân thuộc PCSOCSON có liên quan đến việc cấp điện mới 
cho khách hàng. EVNHANOI cam kết sẽ thực hiện xử lý nghiêm các sai 
phạm (nếu có) theo đúng quy định hiện hành. 

Tổng Giám đốc EVN Hà Nội đã yêu cầu Giám đốc Công ty Điện lực Sóc 
Sơn khẩn trương nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách 
nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và có hình thức xử lý kỷ luật. 

Nguồn: https://laodong.vn/kinh-te/cam-550-trieu-lam-thu-tuc-cap-dien-sai-
pham-cua-can-bo-dien-luc-soc-son-829926.ldo 

 


