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1. Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ 
tháng 8 
Hôm nay, 4/9, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, 
Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8/2020, đánh giá tình hình kinh 
tế-xã hội thời gian qua, bàn định hướng phát triển những tháng cuối 
năm và một số nội dung quan trọng khác. 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 8/2020. 
Ảnh: Quang Hiếu 

Theo chương trình, tại phiên họp, Chính phủ sẽ nghe, thảo luận về tình 
hình kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020; tình hình kinh tế-xã 
hội năm 2020 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; kết 
quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; kế hoạch đầu 
tư công trung hạn 2021-2025; tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước 
(NSNN) năm 2020, dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch tài chính NSNN 
3 năm quốc gia 2021-2023; tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm 
quốc gia giai đoạn 2016-2020 và định hướng, kế hoạch tài chính 5 năm 
quốc gia giai đoạn 2021-2025; tình hình triển khai Nghị quyết 17/NQ-CP về 
phát triển Chính phủ điện tử, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và kết 
quả kiểm tra của Tổ công tác tháng 8/2020… 

Về tình hình kinh tế-xã hội, trong tháng qua, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, chúng ta tiếp tục duy trì được nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định; 



lạm phát được kiểm soát. CPI tháng 8 tăng 0,07% so với tháng trước, 
giảm 0,12% so với tháng 12/2019 - mức thấp nhất trong giai đoạn 2016-
2020. 

Các bộ, ngành địa phương đã thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công; 
giải ngân tháng 8 tăng 45,4%; 8 tháng năm 2020 tăng 30,4%, cao nhất 
trong giai đoạn 2016-2020. Sản xuất nông nghiệp vẫn phát triển ổn định, 
bảo đảm an ninh lương thực. Nông sản xuất siêu khoảng 6,2 tỷ USD, tăng 
4,9% so với cùng kỳ. Xuất nhập khẩu hàng hóa tiếp tục là điểm sáng (tổng 
kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng đạt trên 337 tỷ USD, tăng 0,03%; xuất 
khẩu đạt trên 174 tỷ USD, tăng 1,6%; xuất khẩu khu vực trong nước đạt 
gần 61 tỷ USD, tăng 15,3%). Có 27 mặt hàng xuất khẩu có giá trị trên 1 tỷ 
USD. Xuất siêu trên 11,9 tỷ USD. 

Sản xuất công nghiệp vẫn tăng trưởng, nhưng ở mức thấp 2,2%. Tổng 
mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8 sụt giảm do thực hiện 
giãn cách xã hội tại một số địa phương. 

Sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhất là doanh nghiệp 
nhỏ và vừa (tính chung 8 tháng có gần 89 nghìn doanh nghiệp thành lập 
mới, giảm 2%). Tuy nhiên, tín hiệu đáng mừng là số doanh nghiệp quay trở 
lại hoạt động tăng 27,9%; doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ 
tục giải thể giảm 5,9% và doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể giảm 
1,9%. 

Các lĩnh vực xã hội được chú trọng, các gói hỗ trợ cho người dân và 
doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh tiếp tục được triển khai thực 
hiện. Đời sống người dân được bảo đảm. Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp 
THPT và tuyển sinh đại học. Trong tháng qua và những ngày đầu tháng 9, 
chúng ta đã tổ chức chu đáo, trang trọng, an toàn nhiều hoạt động chu đáo 
kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm ngày 
thành lập của nhiều ngành, cơ quan Trung ương… 

Tuy nhiên, khó khăn, thách thức trong thời gian tới còn rất lớn, còn tiềm ẩn 
nhiều rủi ro trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp. 
Chỉ còn 4 tháng là kết thúc năm 2020, khối lượng công việc vẫn còn lớn; 
nhiệm vụ hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội là rất 
nặng nề. Tại phiên họp, Chính phủ sẽ tập trung thảo luận các biện pháp 
cần làm ngay nhằm hoàn thành các mục tiêu ở mức cao nhất cũng như 
những giải pháp mang tính vĩ mô để tạo đà cho tăng trưởng ngay từ ngày 
đầu tháng đầu năm 2021. 

Cổng TTĐT Chính phủ sẽ tiếp tục thông tin về phiên họp này. 



Đức Tuân 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-
nuoc/Thu-tuong-chu-tri-phien-hop-Chinh-phu-thuong-ky-thang-

8/406742.vgp 

 

2. Nhiều đại biểu tán thành giấy phép môi trường “7 
trong 1” 
Ngày 4-9, Hội nghị Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chuyên trách đã diễn ra 
tại Nhà Quốc hội. Trong buổi sáng, các ĐB đã nghe các tờ trình, báo 
cáo và cho ý kiến về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). 

 
Hội nghị Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chuyên trách sẽ cho ý kiến 

về hai dự án Luật 

Lưu ý đến nội dung tích hợp các loại giấy tờ thủ tục hành chính trong một 
giấy phép về môi trường, trong đó bao gồm cả giấy phép xả nước thải vào 
công trình thủy lợi, ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, 
Công nghệ và Môi trường cho biết, do còn có những ý kiến khác nhau, dự 
thảo trình 2 phương án. 

Phương án 1 (phương án Chính phủ trình): Chỉ dùng 1 loại giấy phép môi 
trường, trong đó bao gồm cả nội dung cấp phép xả nước thải vào công 
trình thủy lợi, thay thế 7 loại giấy tờ thủ tục hành chính (TTHC) cấp phép 
về môi trường. Đồng thời quy định trong nội dung giấy phép môi trường 
(GPMT) đối với trường hợp có xả nước thải vào công trình thủy lợi phải có 
các yêu cầu bảo đảm an toàn công trình thủy lợi. 



Phương án 2 là tiếp tục duy trì giấy phép “Xả nước thải vào công trình thủy 
lợi” như đã được quy định trong Luật Thủy lợi thông qua tại Kỳ họp thứ 3 
(năm 2017) và đang được triển khai thực hiện. Theo tinh thần của Luật 
Thủy lợi, việc bảo đảm chất lượng nước cấp là vấn đề quyết định giá sản 
phẩm, dịch vụ thủy lợi. Cơ quan quản lý nhà nước về công trình thủy lợi sẽ 
bảo đảm việc kiểm tra, giám sát thường xuyên, phát hiện, ngăn chặn và xử 
lý kịp thời việc xả nước thải vào công trình thủy lợi. Bảo vệ chất lượng 
nước không chỉ để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp mà còn cho dịch vụ, 
sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của người dân… 

Phát biểu tại phiên họp, nhiều ĐBQH tán thành phương án 1. ĐB Nguyễn 
Thị Lệ Thuỷ (Bến Tre) nhận định, việc tích hợp giấy phép xả nước thải vào 
giấy phép môi trường là phù hợp với cách thức quản lý tài nguyên nước 
tổng hợp – xu thế mới và tiến bộ. Các giấy phép hiện nay được cấp trên 
cơ sở Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), có những tiêu chí 
tương đồng, tránh được tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo. 

ĐB Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) có cùng quan điểm này khi cho rằng 
phương án 1 sẽ giải quyết được nhiều vấn đề. Các loại Giấy xác nhận 
hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, Giấy phép xả nước thải vào 
nguồn nước hoặc Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi đều được 
cấp dựa trên báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được phê 
duyệt, kết quả vận hành công trình bảo vệ môi trường và quy chuẩn kỹ 
thuật về môi trường. Nội dung quản lý nước thải trong các giấy phép này 
cơ bản giống nhau. 

Cũng theo ĐB, công trình thủy lợi là một bộ phận cấu thành của mạng lưới 
tài nguyên nước; việc quy định nhiều cơ quan cấp phép xả thải như hiện 
nay không bảo đảm nguyên tắc quản lý tổng hợp, một việc được giao 
nhiều cơ quan thực hiện sẽ gây chồng chéo, khi xảy ra ô nhiễm thì khó 
phân định rạch ròi trách nhiệm. 

“Giải pháp tích hợp thể hiện tốt tinh thần cải cách hành chính, rõ trách 
nhiệm quản lý. Tuy nhiên, cần hướng dẫn rõ hơn chức năng các bộ để 
thực hiện. Bên cạnh đó, Luật cần minh bạch hoá việc lập và phê duyệt 
Báo cáo ĐTM. Tôi từng nghe các doanh nghiệp mách nhau là nếu thuê 
chính cơ quan chịu trách nhiệm phê duyệt làm ĐTM thì được thông qua 
rất nhanh”, ĐB Nguyễn Sỹ Cương phát biểu. 

Một nội dung khác cũng được nhiều ĐB lưu ý là vấn đề quản lý chất thải. 
Dự thảo Luật đã chỉnh lý quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt 
thành 3 loại cơ bản và căn cứ điều kiện kinh tế xã hội của từng địa 
phương, UBND cấp tỉnh quyết định việc phân loại cụ thể chất thải rắn sinh 



hoạt khác như tại Điều 76; giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
hướng dẫn kỹ thuật về phân loại, hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận 
chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng, chủng loại phát 
sinh tại khoản 5 Điều 80. 

Về lộ trình thực hiện, giao UBND cấp tỉnh ban hành quy định chi tiết về 
quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân thuộc địa bàn quản 
lý; quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất 
thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước (NSNN); quy 
định cụ thể hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho 
công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên 
lượng, chủng loại chất thải phát sinh trước ngày 1-1-2025 như tại khoản 6 
Điều 80 Dự thảo Luật. 

Đồng tình với nội dung này, ĐB Dương Minh Tuấn (Bà Rịa - Vĩnh Tàu) 
nhìn nhận, tuy đây là việc làm khó, vì phải thay đổi thói quen, tập quán của 
đông đảo người dân, nhưng rất cần tập trung thực hiện, vì đó là xu hướng 
tất yếu của một quốc gia tiên tiến, văn minh. Do đó, cần quy định rõ vào 
Luật. 

ANH PHƯƠNG 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/nhieu-dai-bieu-tan-thanh-giay-phep-moi-
truong-7-trong-1-683315.html 

 

3. Cần thời gian chuyển tiếp trước khi bỏ sổ hộ khẩu 
Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (QH) tuần này tiến hành Phiên họp 
toàn thể lần thứ 29 tiến hành thẩm tra, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo 
giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi).  

Báo cáo một số vấn đề lớn về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật 
Cư trú (sửa đổi), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Trương Minh Hoàng 
nêu rõ, tại kỳ họp thứ 9, QH khóa XIV, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về 
dự án luật. Về xóa đăng ký thường trú (ÐKTT) (Ðiều 25), thảo luận tại kỳ 
họp QH, một số đại biểu QH còn băn khoăn với quy định về xóa ÐKTT, đề 
nghị cần xem xét thận trọng các trường hợp xóa ÐKTT có thể sẽ tác động 
bất lợi đến người dân khi thực hiện các quyền và thủ tục hành chính có 
yêu cầu thông tin cá nhân, thông tin về nơi thường trú. Qua nghiên cứu, 
các cơ quan nghiên cứu, xem xét thấy rằng việc "xóa ÐKTT" đã được quy 
định trong luật hiện hành; dự thảo luật do Chính phủ trình tiếp tục quy định 
về xóa ÐKTT nhưng đã có những điều chỉnh để phù hợp việc thực hiện 
phương thức quản lý cư trú mới thông qua cơ sở dữ liệu. Cụ thể là xóa 



ÐKTT chỉ là xóa thông tin về nơi thường trú đang được đăng ký của công 
dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú; khi 
tra cứu thông tin về nơi thường trú của công dân sẽ không thể hiện địa chỉ 
nơi thường trú đã bị xóa, vẫn giữ nguyên mọi thông tin khác của công dân. 

Tham gia phát biểu ý kiến, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Ðoàn đại biểu 
QH Hòa Bình Nguyễn Tiến Sinh cho biết, dư luận nhân dân đồng tình với 
đề nghị của Chính phủ vì những vướng mắc của sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. 
Chính phủ đã cam kết bảo đảm đủ về nhân lực, vật lực cho việc thực hiện 
bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Việc xóa ÐKTT nhằm ghi nhận chính xác 
tình trạng cư trú của người dân, bảo đảm thực hiện chặt chẽ công tác quản 
lý dân cư nói chung và quản lý về cư trú nói riêng; không ảnh hưởng các 
thông tin cá nhân, thông tin về hộ tịch khác của công dân. Ðối với trường 
hợp công dân đã vắng mặt tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên nhưng 
không đăng ký cư trú ở nơi ở khác và cũng không khai báo tạm vắng thì 
không thể tiếp tục ghi nhận nơi đã đăng ký là nơi thường trú của người này 
để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tránh tình trạng cư trú 
ảo, đồng thời tạo áp lực để người dân có ý thức hơn trong việc thực hiện 
đầy đủ các quy định của pháp luật về cư trú. 

Tại diễn đàn QH và qua thảo luận, nhiều ý kiến đại biểu QH đề nghị cho 
phép người dân được tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp 
để chứng minh thông tin về nơi cư trú thay thế cho giấy tờ xác nhận về cư 
trú theo quy định của luật này khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao 
dịch dân sự có yêu cầu thông tin về nơi cư trú cho đến hết ngày 31-12-
2022. Lý do đưa ra là trong giai đoạn đầu, đang trong quá trình xây dựng, 
hoàn thiện điều kiện kỹ thuật để kết nối, khai thác, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú với các bộ, ngành, 
địa phương. Như vậy khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc giao dịch tại 
các cơ quan, tổ chức chưa kịp triển khai xong việc kết nối liên thông hoặc 
với các tổ chức, cá nhân bên ngoài hệ thống các cơ quan nhà nước (như 
đăng ký nhập học đối với học sinh phổ thông, đăng ký nơi khám chữa 
bệnh ban đầu theo bảo hiểm y tế, đăng ký sử dụng các dịch vụ điện, nước, 
viễn thông…), người dân vẫn phải có giấy tờ nhất định để chứng minh về 
nơi cư trú của mình. 

Nhằm tránh làm phát sinh thêm thủ tục, thêm khó khăn, phiền phức cho 
người dân, tạo áp lực quá lớn cho các cơ quan quản lý, đăng ký cư trú tại 
thời điểm luật mới có hiệu lực thi hành, việc cho phép người dân tiếp tục 
sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp trước đây thay cho việc phải 
đến cơ quan công an để xin cấp giấy tờ xác nhận về cư trú để thực hiện 
thủ tục hành chính, giao dịch dân sự tại những nơi chưa thực hiện được 



việc kết nối liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một giải 
pháp phù hợp. Qua đó giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho cả cơ quan 
quản lý và người dân. 

Về điều kiện đăng ký tạm trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ 
(Khoản 2, Ðiều 28), qua thảo luận, nhiều ý kiến tán thành quy định có tính 
kế thừa luật hiện hành là người đăng ký tạm trú vào chỗ ở hợp pháp do 
thuê, mượn, ở nhờ thì phải được người cho thuê, cho mượn, ở nhờ đồng 
ý bằng văn bản, nhưng có bổ sung ngoại lệ đối với người đăng ký tạm trú 
có quan hệ nhân thân. Tuy nhiên, một số ý kiến khác đề nghị không quy 
định điều kiện đăng ký tạm trú phải được người cho thuê, cho mượn, cho 
ở nhờ đồng ý vì quy định này cản trở quyền đăng ký cư trú của công dân, 
ảnh hưởng tiêu cực công tác quản lý cư trú của các cơ quan nhà nước. 
Người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ không thể từ chối hay cản trở 
người đang thực tế cư trú thực hiện việc đăng ký tạm trú với cơ quan nhà 
nước nhằm bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của mình và trật tự quản 
lý nhà nước về cư trú. Quy định như vậy nhằm nâng cao trách nhiệm của 
tổ chức, cá nhân có nhà ở cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, góp phần hạn 
chế tình trạng cho người lao động ngoại tỉnh thuê, ở nhờ nhà tràn lan mà 
không khai báo dẫn đến khó kiểm soát như hiện nay. 

Khi chúng ta hoàn thiện những vấn đề về hạ tầng kỹ thuật và khi người 
dân đã quen việc không có sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì mới bỏ. Như vậy bảo 
đảm tính khả thi và quá trình chuyển đổi không làm xáo trộn quá lớn cuộc 
sống người dân. 

Hoàng Thanh Tùng - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật   

Văn Chúc 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/can-thoi-gian-chuyen-tiep-
truoc-khi-bo-so-ho-khau-615485/ 

 

4. Bí quyết giúp Khánh Hòa tăng trưởng nhanh dịch 
vụ công trực tuyến mức 4 
So với thời điểm cuối tháng 7/2020, hiện số dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 4 của Khánh Hòa đã tăng thêm 358 dịch vụ. Theo Cục Tin học 
hóa, Bộ TT&TT, kết quả này là nhờ tỉnh đã có các bước chuẩn bị 
đồng bộ, kỹ lưỡng. 



 

Khánh Hòa hiện có 391 dịch vụ công mức độ 4, đạt tỉ lệ 34,21% trên 
tổng số dịch vụ công của tỉnh (Ảnh minh họa) 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công bố danh mục mới các thủ tục hành chính 
cho phép người dân, doanh nghiệp được nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán 
trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Theo danh mục mới được công bố, tỉnh Khánh Hòa hiện có 746 dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó có 391 dịch vụ công mức độ 4, đạt tỉ 
lệ 34,21% trên tổng số dịch vụ công của tỉnh. Đây được đánh giá là một 
bước đột phá của tỉnh Khánh Hòa so với thời điểm chưa công bố danh 
mục mới. Bởi lẽ, đến cuối tháng 7/2020, tỉnh Khánh Hòa mới chỉ công bố 
107 dịch vụ công mức độ 3 và 33 dịch vụ công mức độ 4. 

Cũng tại danh mục trên, UBND tỉnh Khánh Hòa đã công bố cập nhật 451 
dịch vụ công cho phép thanh toán trực tuyến, chiếm gần 40% tổng số dịch 
vụ công của tỉnh, tăng 191 thủ tục so với thời điểm cuối tháng 7/2020. 

Cùng với việc công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến và thanh toán 
trực tuyến, UBND tỉnh Khánh Hòa còn cho phép áp dụng dịch vụ bưu 
chính công ích đối với 100% dịch vụ công của tỉnh. 

Như vậy, kể từ tháng 9/2020, người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục 
hành chính tại các cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa đã có thể sử dụng 
dịch vụ bưu chính công ích để nhận kết quả tại nhà với tất cả các thủ tục 
hành chính. Đồng thời, người dân, doanh nghiệp cũng có thể sử dụng dịch 



vụ nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính với các thủ tục không bắt buộc người 
thực hiện hiện phải có mặt tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. 

Theo đánh giá của đại diện Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT, để có được kết 
quả trên, tỉnh Khánh Hòa đã có những bước chuẩn bị đồng bộ và kỹ 
lưỡng. 

Cụ thể, từ cuối năm 2018, tỉnh Khánh Hòa đã trở thành một trong các 
tỉnh/thành phố sớm hoàn thành việc xây dựng nền tảng thanh toán trực 
tuyến (online payment platform) và tích hợp vào Cổng dịch vụ công của 
tỉnh. 

Cũng tại thời điểm đó, hệ thống Trung tâm dịch vụ hành chính công trực 
tuyến tỉnh Khánh Hòa (gồm Cổng Dịch vụ công, phần mềm một cửa điện 
tử dùng chung toàn tỉnh và các phân hệ hỗ trợ) đã kết nối đồng bộ với hệ 
thống quản lý dịch vụ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost). 
Sau hơn 2 năm triển khai, tỉnh Khánh Hòa luôn là địa phương hoàn thành 
vượt mức các chỉ tiêu về giải quyết hồ sơ trực tuyến và cung cấp dịch vụ 
bưu chính công ích. 

Đặc biệt, từ thời điểm xảy ra dịch Covid-19 vào đầu tháng 2/2020, tuy chưa 
có quyết định công bố danh mục nhưng UBND tỉnh Khánh Hòa đã cho 
phép tất cả các dịch vụ công đủ điều kiện được thực hiện trực tuyến trên 
Cổng dịch vụ công của tỉnh. Việc này nhằm phục vụ nhu cầu của người 
dân, doanh nghiệp và đảm bảo việc cung cấp dịch vụ công trong thời gian 
thực hiện giãn cách xã hội. 

Thông qua việc mở rộng phạm vi và tăng cường cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến trong thời gian chống dịch Covid-19, tỉnh Khánh Hòa đã có 
những cơ sở quan trọng để thực hiện rà soát, công bố danh mục thủ tục 
hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực 
hiện bưu chính công ích. 

Đến nay, Khánh Hòa đã có tên trong số những tỉnh, thành phố sớm hoàn 
thành mục tiêu cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 
trong năm 2020 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 17. 

Với quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ 
trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích mới ban 
hành, tỉnh Khánh Hòa đang kỳ vọng sẽ tạo ra những bước đột phá mới 
trong thời gian tới, góp phần đưa Khánh Hòa trở thành một trong những 
địa phương dẫn đầu cả nước về triển khai dịch vụ công trực tuyến và cung 
cấp các tiện ích hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công.  



Theo thống kê của Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT, tính đến nay, đã có 23 bộ, 
ngành, địa phương hoàn thành chỉ tiêu cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ 
công trực tuyến mức 4, với 9 bộ, ngành gồm các bộ: KH&ĐT, Nội vụ, Tài 
chính, TT&TT, Giao thông Vận tải, Y tế, Xây dựng, VHTT&DL, Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam; và 14 tỉnh, thành phố gồm An Giang, Đà Nẵng, Lào Cai, 
Lạng Sơn, Thừa Thiên - Huế, Tiền Giang, Nam Định, Bình Dương, Bình 
Phước, Trà Vinh, Quảng Ninh, Ninh Thuận, Hòa Bình và Khánh Hòa. 

Tuy nhiên, trong phát biểu tại hội nghị trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về 
Chính phủ điện tử với Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/chính quyền 
điện tử các bộ, ngành, địa phương vào chiều ngày 26/8, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ rõ, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 vẫn 
thấp và nếu không có cách làm mới sẽ không thể đạt mục tiêu 30% trong 
năm 2020. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, ít nhất đạt mục tiêu 30% trong 
năm 2020 và hướng đến năm 2021 hầu hết các dịch vụ công được cung 
cấp trực tuyến mức độ 4. 

Vân Anh 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/bi-quyet-giup-
khanh-hoa-tang-truong-nhanh-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-4-671259.html 

 

5. Hệ thống Cổng dịch vụ công và “một cửa” điện tử 
của tỉnh nằm trong tốp đầu các tỉnh, thành phố 
Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, hệ thống Cổng dịch vụ công và 
một cửa điện tử của tỉnh Bình Dương thường xuyên nằm trong tốp đầu 
danh sách các tỉnh, thành phố về thực hiện việc tích hợp đồng bộ với Cổng 
dịch vụ công quốc gia. Cổng dịch vụ công của tỉnh đã cung cấp 1.088 dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 với tổng số 1.964 TTHC. Hệ thống 
đường dây nóng 1022 đã chuyển 1.025 phản ánh kiến nghị cho 47 đầu mối 
các sở, ban, ngành với tỷ lệ phản hồi thỏa đáng 77%. 

Cổng thông tin điện tử tỉnh được xây dựng, nâng cấp từ năm 2015 đáp 
ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông, đạt 1 triệu 
lượt truy cập/năm. 

HỒ VĂN 

Nguồn: http://baobinhduong.vn/he-thong-cong-dich-vu-cong-va-mot-cua-
dien-tu-cua-tinh-nam-trong-top-dau-cac-tinh-thanh-pho-a230180.html 

 



6. Tiện ích từ Cổng dịch vụ công trực tuyến 
Theo Sở TT-TT, đến nay, Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tỉnh đã 
cung cấp cho 141 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh DVCTT ở các mức độ. 
DVCTT của tỉnh đã hoàn thành kết nối, đồng bộ trạng thái hồ sơ tiếp nhận, 
giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lên Cổng DVC quốc gia; hoàn thành 
việc tích hợp đăng nhập một lần khi đăng ký tài khoản từ Cổng DVC quốc 
gia; bố trí máy chủ bảo mật và thực hiện việc cập nhật chứng chỉ bảo mật 
SSL cho hệ thống Cổng DVC của tỉnh đáp ứng theo yêu cầu của Văn 
phòng Chính phủ, của Bộ TT-TT và thực hiện việc đồng bộ, cập nhật đầy 
đủ 1.680 TTHC của tỉnh lên Cổng DVC quốc gia. 

Theo đó, cấp sở, ngành tiếp nhận 20.750 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 
20.324 hồ sơ, trễ hạn 149 hồ sơ; cấp huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận 
16.775 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 11.343 hồ sơ và trễ hạn 3.110 hồ sơ; 
cấp xã, phường, thị trấn tiếp nhận 44.384 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 
42.972 hồ sơ và trễ hạn 1.015 hồ sơ. Qua đó đáp ứng việc tiếp nhận, xử lý 
hồ sơ và trả kết quả trên hệ thống; công khai, minh bạch quá trình tiếp 
nhận và giải quyết TTHC. 

PHONG NHÃ 

Nguồn: http://www.baophuyen.com.vn/141/245174/tien-ich-tu-cong-dich-
vu-cong-truc-tuyen.html 

 

7. Cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy ở Long An 

 

Người dân làm thủ tục, giấy tờ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Long An 
thuận lợi hơn trước. 



Thời gian qua, việc tập trung cải cách hành chính (CCHC) và tinh gọn bộ 
máy đã giúp tỉnh Long An tăng chỉ số CCHC (Par Index) đứng thứ năm 
trong cả nước, giảm chi ngân sách thường xuyên hơn 72,5 tỷ đồng/năm; 
thu hút nhiều doanh nghiệp (DN) đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả 
nêu trên đã góp phần đưa tỉnh vượt lên đứng đầu khu vực đồng bằng sông 
Cửu Long về thu ngân sách nhà nước và là địa phương phát triển năng 
động trong Vùng kinh tế trọng điểm phía nam. 

Năm 2020, Tỉnh ủy Long An đề ra mục tiêu: "Tiếp tục tập trung tái cơ cấu 
kinh tế của tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất 
lượng tăng trưởng; huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng 
giao thông; thực hiện đạt hiệu quả hai chương trình đột phá và ba công 
trình trọng điểm của Nghị quyết Ðại hội 10 Ðảng bộ tỉnh; tăng cường xã hội 
hóa trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao 
đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh CCHC, thúc đẩy phát 
triển khoa học - công nghệ; tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị,…". Ðể đạt được 
các mục tiêu đề ra, tỉnh quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp CCHC, cải 
thiện môi trường kinh doanh, chú trọng đầu tư phát triển hệ thống giao 
thông đồng bộ tạo điểm nhấn để thu hút đầu tư. 

Thực tế, điểm CCHC tăng là nhờ sự năng động, linh hoạt của lãnh đạo tỉnh 
trong quá trình giải quyết các vấn đề liên quan DN và nhanh gọn trong triển 
khai các thủ tục hành chính (TTHC). Hiện, tất cả các cơ quan hành chính 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông với 19/19 sở, ngành cấp tỉnh 
và Trung tâm phục vụ hành chính công (HCC) cấp tỉnh, Công an tỉnh, Cục 
thuế tỉnh. Cấp huyện có 15/15 trung tâm HCC; 192/192 UBND cấp xã; Hải 
quan, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội đã tổ chức thực hiện cơ chế 
một cửa rất hiệu quả. Theo đó, mô hình sử dụng hệ thống một cửa điện tử 
đang áp dụng tại Trung tâm phục vụ HCC cấp tỉnh, 15/15 trung tâm HCC 
cấp huyện, 192/192 UBND cấp xã, 17/19 sở, ngành để tiếp nhận, xử lý và 
cung cấp thông tin tra cứu hồ sơ qua hệ thống mạng như: Cổng dịch vụ 
công trực tuyến của tỉnh, tổng đài điện thoại, tin nhắn SMS, qua ứng dụng 
Zalo đang mang lại hiệu quả cao trong quá trình giải quyết TTHC cho 
người dân, DN nhanh gọn, công khai, minh bạch và dân chủ. Toàn bộ hồ 
sơ TTHC được lưu trữ, luân chuyển từ các trung tâm HCC đến cơ quan 
chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, UBND cấp xã qua hệ thống một cửa điện 
tử, không phụ thuộc vào hồ sơ giấy, rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết 
hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, để mang lại sự hài lòng cho cá 
nhân, tổ chức, thời gian qua Trung tâm phục vụ HCC tỉnh Long An đã tiếp 
nhận, giải quyết ngay trong ngày đối với hồ sơ đăng ký thành lập DN, cấp 



lại giấy chứng nhận đăng ký DN, thông báo tạm ngừng kinh doanh, thông 
báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo cụ thể đối với 
hồ sơ được tiếp nhận trong buổi sáng trước 11 giờ 30 phút và được giải 
quyết, trả kết quả trong ngày. Năm 2019, toàn tỉnh tiếp nhận gần 2,3 triệu 
hồ sơ, giải quyết hơn 2,241 triệu hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn hơn 
501.300 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 98%, tăng 2% so cùng 
kỳ, đạt hơn 95% mục tiêu đề ra. 

Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Trần Anh Long An Hà Văn 
Thiện cho biết: Từ khi Long An triển khai giải quyết TTHC theo cơ chế "một 
cửa liên thông" đã mang lại rất nhiều thuận tiện cho DN và người dân. Nếu 
như trước đây hồ sơ hành chính có liên quan đến thẩm quyền giải quyết 
của nhiều cấp, nhiều cơ quan, DN phải thông qua nhiều đầu mối mới có 
kết quả cuối cùng thì nay chỉ cần nộp hồ sơ và nhận lại kết quả tại một đầu 
mối, giảm đáng kể thời gian và chi phí cho DN. Bên cạnh đó, TTHC được 
công khai trên website của trung tâm phục vụ HCC đã giúp DN chủ động 
thực hiện thủ tục của đơn vị, nắm bắt được tiến độ và giám sát việc giải 
quyết hồ sơ của cơ quan nhà nước. Mặt khác, sự đổi mới hoạt động của 
cơ quan HCC, đặc biệt là thái độ phục vụ thân thiện của cán bộ, công chức 
đã đem đến sự hài lòng cho nhân dân. Bà Phạm Thị Hồng Dung, người 
dân tại thị trấn Cần Giuộc (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) cho biết: Từ khi 
trung tâm phục vụ HCC hoạt động, việc giải quyết thủ tục, giấy tờ rất thuận 
lợi. Ðiều đáng khen là nhân viên các trung tâm HCC rất vui vẻ, tận tình 
hướng dẫn người dân và kết quả trả hồ sơ rất đúng hẹn. 

Sau hai năm thực hiện tinh gọn bộ máy hành chính, tinh giản biên chế, sắp 
xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức theo vị trí việc làm, tỉnh Long An đã giảm năm đầu mối 
tương đương cấp sở, 117 đầu mối cấp phòng và tương đương trực thuộc 
sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, UBND cấp huyện; giảm ba cấp 
trưởng đơn vị cấp tỉnh, giảm 209 trưởng, phó phòng và tương đương, 
giảm 256 biên chế khối cơ quan đảng, mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội 
và khối cơ quan chính quyền. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 
Long An Võ Minh Thành cho biết: Sau hai năm sắp xếp, tinh gọn bộ máy 
hành chính, ngành tài nguyên và môi trường đã giảm 24 đơn vị trực thuộc 
sở; giảm 22 cấp trưởng, phó các phòng thuộc Chi cục và trực thuộc sở; 
giảm 17 cấp trưởng, cấp phó trực thuộc đơn vị sự nghiệp và giảm 111 biên 
chế viên chức. Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy đã giúp cho công tác quản lý 
được chặt chẽ, trực tiếp, sâu sát. Công tác tham mưu của cấp phòng, ban 
chủ động hơn, nêu cao được trách nhiệm của người đứng đầu, đạt hiệu 



quả cao, giảm chi thường xuyên và thu nhập của công chức năm 2019 
tăng thêm bình quân 1,85 lần so cùng kỳ năm trước. 

Cụ thể, tại Văn phòng quản lý đất đai, nếu như cùng kỳ năm 2019 số 
lượng hồ sơ tồn đọng, chưa kịp giải quyết là hơn 10% trong tổng số hơn 
322.000 hồ sơ đã tiếp nhận thì nay chỉ còn dưới 1%. Ðạt được kết quả 
này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cơ cấu tổ chức lại bộ máy trong toàn 
đơn vị, xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ rõ ràng, lấy hiệu quả làm 
thước đo trách nhiệm, thường xuyên đào tạo chuyên môn và nghiệp vụ; 
sâu sát thông tin tại 15 huyện, thị xã, thành phố và các phòng chuyên môn 
để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong mỗi tuần. Xây dựng quy trình kiểm soát 
công việc nội bộ cơ quan theo từng khâu, ngày giờ cụ thể của từng vụ việc 
và gắn trách nhiệm cho người đứng đầu. Tập trung ứng dụng công nghệ 
thông tin trong kết nối cơ sở dữ liệu trong quá trình lưu chuyển hồ sơ từ 
Văn phòng quản lý đất đai sang Trung tâm phục vụ HCC đến Chi cục thuế 
và ngược lại; theo dõi thời gian hồ sơ đi và đến để đánh giá trách nhiệm 
của từng cơ quan liên quan. 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An Trần Kỳ Ðức cho biết: Trước khi 
sắp xếp lại theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-
NQ/TW của Trung ương, bộ máy hệ thống chính trị của Long An còn một 
số bộ phận chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, chưa phát huy hiệu quả 
cao mặc dù lực lượng cán bộ, công chức, viên chức khá đông. Có trường 
hợp, cùng một nhiệm vụ liên quan đến hai đơn vị cho nên khi triển khai đến 
cơ sở bị chồng chéo, lãng phí nguồn lực, đôi khi chỉ đạo không thống nhất. 
Việc sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có 
sự tương đồng, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, không chỉ giúp tinh gọn 
bộ máy mà còn thống nhất trong quản lý, chỉ đạo công tác, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả hoạt động. Kết quả sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ 
máy đã góp phần giảm chi hoạt động thường xuyên năm 2019 hơn 72,5 tỷ 
đồng từ ngân sách nhà nước, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết 
bị, nâng cao thu nhập của cán bộ, công chức; người hoạt động không 
chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách được 
hưởng phụ cấp khoảng 1.112.000 đồng/tháng. 

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An Nguyễn Thanh Hải cho biết: Bài học 
kinh nghiệm trong quá trình CCHC và tinh gọn bộ máy là: Phải có lộ trình, 
bước đi phù hợp, tránh xáo trộn; kịp thời có cơ chế và chế độ chính sách 
phù hợp; công tác cán bộ trong việc sắp xếp phải làm chặt chẽ, bố trí lại 
chức danh dôi dư phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh 
bạch và đúng quy trình. Thường xuyên theo dõi, giám sát, rút kinh nghiệm 
để điều chỉnh kịp thời những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực 



hiện. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, chính 
quyền, đơn vị, địa phương, bảo đảm phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong 
tinh giản biên chế. Lấy kết quả thực hiện sắp xếp, tinh giản biên chế là một 
trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 
và tín nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

Bài và ảnh: Thanh Phong 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/dang-va-cuoc-song/cai-cach-hanh-chinh-
tinh-gon-bo-may-o-long-an-615483/ 

 

8. 100% cơ quan kết nối liên thông các phần mềm 
quản lý văn bản 
Đến nay, tỷ lệ cơ quan thực hiện kết nối liên thông các phần mềm quản lý 
văn bản từ cấp tỉnh đến cấp xã đạt tỷ lệ 100%, có 256 cơ quan, đơn vị với 
hơn 8.000 người dùng được triển khai phần mềm. Trục liên thông văn bản 
được Sở Thông tin và Truyền thông đầu tư nâng cấp bảo đảm điều kiện 
kết nối liên thông văn bản đến 4 cấp theo chỉ đạo của Chính phủ; các 
nghiệp vụ theo hướng dẫn tại Quyết định số 28/2018/QĐ- TTg của Thủ 
tướng Chính phủ. 

Theo thống kê từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, trung bình hàng năm 
trên địa bàn tỉnh có gần 700.000 văn bản trao đổi giữa các cơ quan, đơn 
vị. Chữ ký số điện tử được áp dụng trong quá trình luân chuyển, trao đổi 
văn bản điện tử đạt tỷ lệ 78%. 

SÔNG TRÀ 

Nguồn: http://baobinhduong.vn/100-co-quan-ket-noi-lien-thong-cac-phan-
mem-quan-ly-van-ban-a230181.html 

 

9. Cục Hải quan Đồng Nai: Chia sẻ khó khăn cùng 
doanh nghiệp 

Đại dịch Covid-19 xuất hiện từ đầu năm 2020 và đến nay vẫn còn diễn 
biến phức tạp, gây tác động tiêu cực đến mọi lĩnh vực, trong đó có 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN) trên địa bàn 
tỉnh. Hiện đã có rất nhiều DN bị ảnh hưởng trực tiếp từ sự gián đoạn 
của chuỗi cung ứng toàn cầu. 



 

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa được tạo điều kiện thông 
quan nhanh chóng.Trong ảnh: Vận chuyển hàng xuất khẩu tại cảng 

Đồng Nai 

Chủ động “nhập cuộc” đồng hành, chia sẻ khó khăn với cộng đồng DN trên 
địa bàn tỉnh ngay từ khi vừa có dịch, Cục Hải quan Đồng Nai (HQĐN) đã 
có nhiều giải pháp thiết thực trong giải quyết thủ tục hải quan. 

* Nắm bắt khó khăn từ DN 

Theo ghi nhận của Cục HQĐN, hiện có 70% DN trên địa bàn tỉnh hoạt 
động theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu. Nguồn nguyên liệu nhập 
khẩu chiếm 80%, chủ yếu từ Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản 
và các quốc gia khác thuộc châu Á. Thị trường xuất khẩu sản phẩm chủ 
yếu là Mỹ, các nước châu Âu, Nhật Bản... 

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 7 
tháng của năm 2020 của Cục HQĐN 
đạt trên 16,3 tỷ USD, đạt 89,4% so 
với cùng kỳ năm 2019, giảm tương 
đương hơn 1,9 tỷ USD. Trong đó, 
kim ngạch nhập khẩu đạt trên 7 tỷ 
USD, giảm 12,5% so với cùng kỳ 
năm 2019 (8,075 tỷ USD). Kim ngạch 
xuất khẩu đạt trên 9,3 tỷ USD, giảm 



Khi dịch bệnh gây ảnh hưởng đến 
các DN, Cục HQĐN đã có các giải 
pháp, phương án hỗ trợ DN ổn 
định hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. Ông Lê Văn Thọ, Trưởng 

phòng Thuế xuất nhập khẩu (HQĐN) chia sẻ, Cục HQĐN đã tăng cường 
các hoạt động tiếp xúc với DN, đặc biệt là các DN chịu tác động ảnh 
hưởng trực tiếp từ dịch Covid-19 với những nguyên nhân như: tình trạng 
thiếu các chuyên gia nước ngoài do không thể qua Việt Nam để điều hành, 
chỉ đạo hoạt động; nguồn nguyên liệu sản xuất bị gián đoạn vì thị trường 
cung cấp là các quốc gia không thể xuất hàng do dịch bệnh. Ngoài ra, ở 
nhiều DN, sản phẩm sản xuất không thể xuất khẩu, các đơn hàng bị hủy… 
do các quốc gia ngừng nhập khẩu hàng hóa; nguồn vốn lưu động của DN 
bị thiếu hụt vì hàng hóa sản xuất không được tiêu thụ… Cục HQĐN đã nỗ 
lực nắm bắt thông tin để có sự đánh giá chính xác tác động của dịch 
Covid-19 đến hoạt động kinh doanh, sản xuất của DN. 

Bên cạnh đó, Cục HQĐN cũng thường xuyên kết nối chặt chẽ với các hiệp 
hội DN trên địa bàn tỉnh để kịp thời ghi nhận các khó khăn, vướng mắc của 
DN trong hoạt động xuất nhập khẩu, qua đó có các giải pháp hỗ trợ phù 
hợp. Đồng thời, khuyến khích các DN tìm kiếm thị trường nguyên liệu trong 
nước thay thế nguyên liệu nhập khẩu; khai thác và tận dụng liên kết chuỗi 
cung ứng theo kiểu sản phẩm sản xuất của công ty này là nguyên liệu sản 
xuất của công ty khác… 

* Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 

Bên cạnh việc nắm bắt, lắng nghe những khó khăn từ DN, HQĐN cũng 
tăng cường các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm điện 
tử quản lý nghiệp vụ như: thông quan điện tử, thu - nộp thuế điện tử 24/7, 
giải quyết các thủ tục hải quan (TTHQ) trên hệ thống một cửa quốc gia, 
một cửa Asean… qua các phần mềm ứng dụng công nghệ. Cách làm này 
đã rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận tiện cho các DN trong quá trình 
làm các TTHQ, góp phần hạn chế phát sinh chi phí lưu công, lưu bãi của 
DN... 

9% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng 
thu ngân sách nhà nước 7 tháng của 
năm 2020 của Cục HQĐN đạt gần 
8,6 ngàn tỷ đồng. 



 

Nhân viên Chi cục hải quan Biên Hòa kiểm tra kho hàng tại 
Cảng Đồng Nai. 

Ông Vũ Đức Sinh, Chánh Văn phòng Cục HQĐN cho hay, Cục HQĐN đã 
chủ động phân công, bố trí cán bộ trực ngoài giờ bao gồm cả thứ bảy và 
chủ nhật, lễ, tết để hỗ trợ DN giải quyết TTHQ, thông quan, giải phóng 
hàng hóa đảm bảo nhanh chóng ngay cả trong giai đoạn cách ly xã hội. 
Ngoài việc đẩy mạnh cải cách trong nội bộ ngành, HQĐN còn phối hợp 
chặt chẽ với các đơn vị chức năng gồm các cơ quan quản lý chuyên 
ngành, kho bạc, ngân hàng, cảng vụ, biên phòng… để tập trung giải quyết 
nhanh chóng các vướng mắc phát sinh của DN trong quá trình làm TTHQ 
cho hàng hóa XNK. Bên cạnh đó, kịp thời báo cáo Tổng cục HQ các 
vướng mắc vượt thẩm quyền xử lý và đề xuất ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn 
thực hiện tháo gỡ khó khăn cho DN, đảm bảo ổn định, hạn chế ảnh 
hưởng, xáo trộn đến hoạt động xuất nhập khẩu của các DN. 

Đến nay 100% các TTHC thuộc lĩnh vực hải quan được cung cấp trên hệ 
thống dịch vụ công trực tuyến. Cục HQĐN giải đáp, xử lý trên 19 ngàn hồ 
sơ và trên 1 ngàn câu hỏi của DN về các chính sách liên quan đến HQ. 

Chia sẻ về hoạt động hỗ trợ DN trong thời gian tới, Cục trưởng Cục HQĐN 
Phùng Thị Bích Hường cho rằng, Cục HQĐN sẽ tiếp tục tăng cường chỉ 
đạo các hoạt động cụ thể hỗ trợ DN phù hợp với tình hình thực tế phát 
sinh, những thay đổi, bổ sung mới về chính sách của Nhà nước về lĩnh 
vực hải quan. Dự kiến trong tháng 9-2020, Cục HQĐN sẽ tổ chức hội nghị 
đối thoại với DN thường niên. Qua đó, tiếp tục lắng nghe, giải đáp trực tiếp 



các vướng mắc, kiến nghị của DN liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu 
hàng hóa, đồng thời cũng mong muốn nhận được các đóng góp ý kiến của 
DN về các giải pháp, phương án để Cục HQĐN tiếp tục nâng cao hiệu quả 
trong công tác hỗ trợ, đồng hành, chia sẻ khó khăn với cộng đồng DN 
trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay. 

Ngọc Liên 

Nguồn: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202009/cuc-hai-quan-dong-
nai-chia-se-kho-khan-cung-doanh-nghiep-3020443/ 

 

10. Bảy điểm khác biệt giữa Chính phủ điện tử và 
Chính phủ số 
Năm 2020 là lần đầu tiên thuật ngữ Chính phủ số được Liên Hợp Quốc sử 
dụng làm chủ đề Báo cáo khảo sát xếp hạng mức độ phát triển Chính phủ 
điện tử của 193 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Chính phủ số không 
phải là một khái niệm thay thế Chính phủ điện tử. Chính phủ số bao hàm 
Chính phủ điện tử nhưng thể hiện một sự thay đổi về mặt nhận thức, một 
mức độ trưởng thành lớn hơn, phát triển cao hơn. Dưới đây là bảy điểm 
khác biệt giữa Chính phủ điện tử và Chính phủ số. 

1. Chính phủ như là một nền tảng 

Đó là sự chuyển đổi về tư duy quản lý, từ việc Chính phủ cung cấp dịch vụ 
công để phục vụ sự quản lý nhà nước là chính sang việc Chính phủ cung 
cấp dịch vụ công mang tính nền tảng, để kiến tạo sự phát triển cho xã hội 
là chính. Đó là sự chuyển đổi về cách thức triển khai, từ việc triển khai các 
dịch vụ riêng lẻ theo từng hệ thống riêng lẻ đến việc triển khai toàn bộ các 
dịch vụ thông qua một nền tảng. 

Ví dụ, một cơ quan cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 
thông qua việc sử dụng nền tảng thay vì triển khai riêng lẻ từng dịch vụ 
công trực tuyến theo từng hệ thống công nghệ thông tin khác nhau. 

2. Tích hợp đa kênh trực tuyến và trực tiếp trong việc cung cấp dịch vụ 

Đó là sự chuyển đổi về cách thức cung cấp dịch vụ, từ việc cơ quan chính 
quyền hoặc chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến (online), hoặc chỉ tiếp nhận hồ 
sơ trực tiếp (offline), hoặc đây là 2 quy trình riêng rẽ, đến việc tích hợp, 
cung cấp dịch vụ đa kênh, tạo ra sự tiện lợi và mang đến trải nghiệm tốt 
nhất cho người sử dụng. Lúc này, ranh giới hành chính giữa các bộ, 
ngành, ranh giới địa lý giữa các địa phương sẽ bị xóa nhòa. 



Ảnh minh hoạ. 

Ví dụ, người dân, tùy theo kỹ năng số và điều kiện của mình, có thể lựa 
chọn kênh thực hiện thủ tục hành chính phù hợp. Có thể nộp hồ sơ trực 
tuyến ở bất cứ đâu, nhưng nhận kết quả trực tiếp tại địa điểm mong muốn. 
Có thể nộp hồ sơ trực tiếp ở địa điểm phục vụ gần nhất, nhưng nhận kết 
quả trực tuyến hoặc nhận kết quả tại một địa điểm khác mà họ mong 
muốn. 

3. Khả năng linh hoạt, nhanh chóng cung cấp dịch vụ mới 

Đó là sự chuyển đổi về thời gian cần thiết để đưa ra một dịch vụ mới, từ 
vài tháng, vài năm theo cách cũ đến chỉ còn vài tuần, vài ngày, thậm chí 
vài giờ, theo cách mới để phản ứng kịp thời với thách thức hoặc nhu cầu 
của xã hội. 

Ví dụ, trong khi diễn ra cách ly xã hội trong giai đoạn Covid-19, cơ quan 
quản lý xuất nhập cảnh chỉ mất vài ngày có thể triển khai dịch vụ tờ khai 
xuất nhập cảnh điện tử. Chính quyền có thể đo lường theo thời gian thực 
hành vi tụ tập đông người và các điểm nóng dịch bệnh để cảnh báo tức 
thời, theo thời gian thực, tới người dân. 

4. Cho phép sự tham gia nhiều hơn của người dân, của doanh nghiệp 

Đó là sự chuyển đổi về cách thức tương tác giữa người dân và cơ quan 
chính quyền, từ việc người dân chỉ thụ động nhận kết quả đến việc người 
dân có thể tham gia vào việc làm cho chất lượng dịch vụ trở nên tốt hơn, 
từ việc doanh 14 nghiệp chỉ tham gia vào thiết lập các hệ thống kỹ thuật 
công nghệ để cung cấp dịch vụ đến việc doanh nghiệp có thể tham gia 



cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng cho người dân trên cơ sở dữ liệu mở của 
Chính phủ. 

Trong sự chuyển đổi này, Chính phủ không chỉ cung cấp dịch vụ công, mà 
còn trở thành nhà cung cấp nền tảng lớn cho phép bên thứ 3 kết nối, ví dụ, 
dữ liệu mở hoặc các hệ thống phân tích dữ liệu, phục vụ phát triển kinh tế, 
xã hội. Ví dụ, các dịch vụ triển khai giai đoạn COVID-19 như dịch vụ khai 
báo tình trạng sức khỏe bản thân, khai báo trường hợp nghi nhiễm v.v… 
hay dịch vụ phản ánh hiện trường trong đô thị thông minh. 

5. Dữ liệu là trung tâm 

Đó là sự chuyển đổi về cách thức ra quyết định của cơ quan chính quyền 
từ dựa trên báo cáo bản giấy truyền thống là chính sang dựa trên dữ liệu 
phân tích định lượng, có thể được tổng hợp tự động từ nhiều nguồn khác 
nhau. 

Ví dụ, quá trình ra quyết định phân luồng, cho phép thông quan hàng hóa 
ở cửa khẩu được hỗ trợ bởi việc tự động tổng hợp, phân tích dữ liệu liên 
quan (khai báo điện tử, truy xuất dữ liệu lịch sử, v.v…) đã giúp rút thời gian 
xử lý từ nhiều giờ xuống chỉ còn vài giây. 

6. Phát triển kỹ năng số 

Đó là sự chuyển đổi về kỹ năng số của từng cán bộ trong cơ quan chính 
quyền từ việc chỉ đơn thuần là kỹ năng sử dụng công nghệ sang bổ sung 
thêm các kỹ năng về phân tích và xử lý dữ liệu và kỹ năng giao tiếp hiệu 
quả với các bên để thích ứng với sự chuyển đổi từ chính phủ điện tử sang 
chính phủ số. 

7. Ứng dụng công nghệ mới 

Đó là sự chuyển đổi về cách thức ứng dụng công nghệ trong cơ quan nhà 
nước khi xuất hiện hàng loạt công nghệ mới, chuyển từ việc ứng dụng 
công nghệ để đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ sang ứng dụng công nghệ 
để phục vụ và thích ứng kịp với sự phát triển nhanh và sáng tạo của nền 
kinh tế số, sự bùng nổ thông tin và sự phát triển của xã hội số. 

Trước đây vòng đời của một giải pháp công nghệ ứng dụng trong Chính 
phủ được tính theo năm thì hiện nay, các giải pháp công nghệ phải nâng 
cấp hàng tháng, thậm chí hàng tuần để đáp ứng nhu cầu quản lý. 

Trước đây việc thay đổi quy trình nghiệp vụ, cải cách hành chính thường 
được đánh giá và ra quyết định dựa trên các cuộc khảo sát tốn kém và mất 
nhiều thời gian thì nay, việc cải tiến quy trình nghiệp vụ được tiến hành 
thường xuyên dựa trên dữ liệu của chính các hệ thống công nghệ đang 
vận hành nhờ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn. 



Việc ứng dụng công nghệ mới giúp Chính phủ phục vụ theo nhu cầu riêng 
của từng người dân, doanh nghiệp, chẳng hạn các ứng dụng AI chatbots, 
ứng dụng di động kết hợp trợ lý ảo. 

Phương Bùi 

Nguồn: https://laodongthudo.vn/bay-diem-khac-biet-giua-chinh-phu-dien-tu-
va-chinh-phu-so-112490.html 

 

11. Đảm bảo hiệu quả trong cấp phiếu lý lịch tư tư 
pháp 
Trong những năm qua, công tác cấp phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) tại tỉnh 
Yên Bái đã đáp ứng được yêu cầu của người dân, cơ quan và tổ chức. 

 

Người dân đến làm TTHC tại Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Báo 
Đáp, huyện Trấn Yên. 

Từ 01/7/2010 đến ngày 30/6/2020, số lượng hồ sơ xin cấp Phiếu LLTP số 
1 là 11.816 hồ sơ, hồ sơ xin cấp Phiếu LLTP số 2 là 1.096 hồ sơ. Mục đích 
khi yêu cầu Phiếu LLTP là để bổ sung hồ sơ làm việc, bổ sung hồ sơ công 
chức, viên chức, cấp chứng chỉ hành nghề, xuất khẩu lao động, xin con 
nuôi, xuất khẩu lao động, định cư ở nước ngoài, kết hôn với người nước 
ngoài, xin việc, đăng ký kinh doanh có điều kiện....Các cơ quan, tổ chức đã 
cung cấp 39.261 thông tin lý lịch tư pháp, trong đó, các cơ quan Tòa án, 



Viện kiểm sát, Công an đã cung cấp 18.736 thông tin; cơ quan Thi hành án 
dân sự đã phối hợp cung cấp 5.780 thông tin; UBND cấp xã, cấp huyện 
cung cấp 11.578 thông tin về chứng tử, cải chính hộ tịch. Trên địa bàn tỉnh 
Yên Bái chưa phát sinh thông tin về pháp nhân thương mại phạm tội theo 
quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2019. 

Chỉ riêng từ năm 2017 đến hết tháng 6/2020, tổng số hồ sơ xin cấp Phiếu 
LLTP là 6.850 hồ sơ. Qua việc tra cứu, xác minh thông tin, đã tiến hành trả 
kết quả đúng hạn cho 6.747 trường hợp; trễ hạn 103 trường hợp... Đối với 
những trường hợp có án tích, Sở Tư pháp tra cứu trực tiếp tại cơ sở dữ 
liệu LLTP do Sở Tư pháp quản lý, đồng thời phối hợp với cơ quan Công 
an, Tòa án, Thi hành án dân sự, UBND cấp xã tra cứu, xác minh thông tin 
để cấp Phiếu LLTP. 

Để đáp ứng ngày càng tốt hơn việc yêu cầu cấp Phiếu LLTP của cá nhân, 
tổ chức, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính bằng các hình thức cụ thể như: chỉ đạo Sở Tư pháp triển khai đăng 
ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến và chuyển trả Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu 
chính; ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh Yên Bái về việc cung ứng dịch vụ 
chuyển phát kết quả cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu điện; thực hiện đơn 
giản hóa thủ tục hành chính theo hướng không yêu cầu tổ chức, cá nhân 
phải nộp bản sao có công chứng, chứng thực một số loại giấy tờ; chỉ đạo 
việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cấp Phiếu LLTP tại cấp huyện. 

Cùng với đó, từ năm 2018, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái đã triển khai, ứng 
dụng giải pháp “Kiềng 3 chân” vào quá trình giải quyết thủ tục cấp Phiếu 
LLTP cho tổ chức, cá nhân. Giải pháp này đã giúp rút ngắn thời gian tra 
cứu, bảo đảm thời hạn cấp Phiếu LLTP, đẩy mạnh cải cách hành chính 
trong cấp Phiếu LLTP, phục vụ nhu cầu của người dân đạt hiệu quả cao... 

Thanh Thủy 

Nguồn: http://www.yenbai.gov.vn/noidung/tintuc/Pages/chi-tiet-tin-
tuc.aspx?ItemID=23834&l=Tintrongtinh 

 

12. Cải cách thủ tục hành chính: Nhiều kết quả tích cực 



 

Bộ phận một cửa xã An Thạch (huyện Tuy An) trả TTHC cho công dân. 
Ảnh: THÙY THẢO 

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ trọng tâm, được 
UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều 
kết quả tích cực. 

Một trong những kết quả nổi bật mà tổ chức, cá nhân thời gian qua nhận 
thấy là chất lượng giải quyết TTHC được nâng cao rõ rệt qua công tác rà 
soát, đơn giản hóa TTHC. Mở rộng hình thức, nâng cao chất lượng của 
việc đánh giá mức độ hài lòng của công dân, tổ chức, lấy kết quả đánh giá 
làm thước đo về chất lượng phục vụ dịch vụ hành chính công. 

Nhiều thủ tục thiết thực được cải cách 

Theo UBND tỉnh, kết quả đáng ghi nhận trong công tác cải cách TTHC là 
tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu 
tư; thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh 
nghiệp; tổ chức sinh hoạt cà phê doanh nhân 2 tuần/lần, đối thoại giữa cơ 
quan nhà nước với nhà đầu tư; thành lập tổ công tác giúp việc cho UBND 
tỉnh và các sở, ban ngành, nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư 
tại tỉnh, tiếp cận các thông tin, thủ tục và quy trình đầu tư dự án từ giai 
đoạn đề xuất chủ trương đầu tư đến khi đầu tư hoàn thành dự án; hướng 
dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp trong công tác đền bù, giải phóng 
mặt bằng, bàn giao đất; triển khai thực hiện chương trình “Đồng hành cùng 
doanh nghiệp khởi nghiệp” để hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện 
chính sách, pháp luật về thuế. 



Đồng chí Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh cho hay: “Việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông được đảm bảo theo quy định, chất lượng giải quyết được nâng 
cao. Việc đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động 
đã tạo chuyển biến tích cực trong việc đẩy mạnh cải cách TTHC. Bộ phận 
một cửa của UBND cấp huyện, xã được đầu tư xây dựng, trang bị cơ sở 
vật chất, trang thiết bị cơ bản đảm bảo phục tốt nhất cho người dân, tổ 
chức khi đến giao dịch, giải quyết TTHC”. 

Còn ông Lê Ngọc Tính, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa cho biết: “Để tạo 
thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC huyện đã tổ 
chức các hoạt động đối thoại; quy định xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải 
quyết TTHC có sai sót, trễ hạn, đẩy mạnh cơ chế một cửa liên thông. Đồng 
thời niêm yết công khai các TTHC để tổ chức, cá nhân thuận tiện liên hệ 
giải quyết công việc”. 

“Gia đình tôi muốn phát triển hoạt động kinh doanh. Trong lúc lúng túng 
chưa biết thực hiện thủ tục thế nào, nhờ có sự giúp sức, hướng dẫn của 
bộ phận “một cửa” thị xã mà tôi đã hoàn thành thủ tục. Tôi đang chờ 
chuyển trả thủ tục bằng đường bưu điện giao tận nhà”, chị Nguyễn Thị 
Tường Vi (phường Hòa Vinh, TX Đông Hòa) chia sẻ. 

Đẩy mạnh kiểm soát TTHC 

Thời gian qua, công tác kiểm soát TTHC được tỉnh và các sở, ngành, địa 
phương thực hiện thường xuyên. Qua rà soát đã đề nghị cắt giảm nhiều 
TTHC rườm rà, không cần thiết, giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm 
được chi phí, thời gian thực hiện TTHC. Cụ thể, trong lĩnh vực quyết định 
chủ trương đầu tư: giảm 17 ngày so với quy định là 35 ngày làm việc; đăng 
ký doanh nghiệp: về cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp, 
giảm 2 ngày so với quy định; đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 
giảm từ 3 ngày theo quy định. 

Theo Cục Thuế tỉnh, thời gian qua, ngành Thuế đã đơn giản hóa TTHC 
thuế cho doanh nghiệp: giảm số lần khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng 
(GTGT) từ 12 lần/năm xuống còn 4 lần/năm; đơn giản hóa mẫu biểu tờ 
khai thuế GTGT, giảm bớt các chỉ tiêu kê khai thông tin về hóa đơn chứng 
từ để doanh nghiệp có thể tự động kết xuất tờ khai từ phần mềm kế toán; 
giảm số lần khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ 5 lần/năm xuống 
còn 1 lần/năm; số giờ TTHC về thuế giảm từ 537 giờ xuống chỉ còn 117 
giờ. Đồng thời giảm được 8 lần khai và nộp thuế GTGT, 4 lần nộp thuế 
TNDN tạm tính... 



Đến nay, toàn tỉnh đã tiến hành rà soát trên 1.000 thủ tục trên nhiều lĩnh 
vực, gồm: Công chứng, đường bộ, quy hoạch, đầu tư, môi trường, đất đai, 
khoáng sản, hộ tịch, văn hóa, thành lập và hoạt động doanh nghiệp, xây 
dựng, giám định tư pháp, bất động sản... Qua rà soát, UBND tỉnh ban hành 
các quyết định về phương án đơn giản hóa TTHC trên địa bàn tỉnh; ban 
hành danh mục 485 TTHC cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền 
giải quyết của các sở, ban ngành, UBND cấp huyện và xã trên địa bàn tỉnh. 

UBND tỉnh cũng đã ban hành 2 quyết định công bố danh mục TTHC tiếp 
nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính với 914 thủ tục của 17/19 sở, 
ngành, 9/9 huyện, thị xã, thành phố và 77/110 xã, phường, thị trấn; chỉ đạo 
các sở, ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến và công khai danh mục 
TTHC tiếp nhận và không tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích trên 
trang thông tin của đơn vị và tại trụ sở cơ quan. 

“Ngoài ra, để thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị 
của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, UBND tỉnh quan tâm, chỉ 
đạo tăng cường thực hiện công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh, 
thường xuyên chấn chỉnh công tác kiểm soát TTHC về cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và ban hành Quy chế phối hợp 
tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành 
chính để làm cơ sở pháp lý cho việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị 
trên địa bàn tỉnh”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế cho biết thêm.  

Những năm qua, công tác xây dựng, rà soát thể chế, đơn giản 
hóa TTHC, cắt giảm thủ tục trên toàn quốc đạt những kết quả 
thiết thực. Thời gian đến, các ngành, địa phương phải cắt hết 
những vòng vèo trong thủ tục; nội dung nào người dân, doanh 
nghiệp cần thì triển khai quyết liệt, các dịch vụ nào người dân có 
nhu cầu lớn thì càng triển khai sớm. Làm đến đâu chắc đến đấy. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng 

PHẠM THÙY 

Nguồn: http://www.baophuyen.com.vn/141/245176/cai-cach-thu-tuc-hanh-
chinh--nhieu-ket-qua-tich-cuc.html 

 

13. Trung tâm điều hành giám sát thông minh của tỉnh 
Trà Vinh chính thức hoạt động 



Nhằm giúp các tỉnh, thành phố trong cả nước thực hiện thành công 
Chính quyền điện tử, Tập đoàn VNPT vừa hỗ trợ xây dựng và khai 
trương Trung tâm điều hành giám sát thông minh (Intelligent 
Operation Center - IOC) cho tỉnh Trà Vinh. 

Trung tâm điều hành giám sát IOC tỉnh Trà Vinh được xây dựng với mục 
tiêu cung cấp cho lãnh đạo chính quyền cái nhìn toàn diện về các hoạt 
động đang diễn ra trên địa bàn. Hệ thống có khả năng giám sát và quản lý 
từ cấp tổng quan đến chi tiết từng tình huống; các chỉ tiêu đánh giá về tình 
hình kinh tế-xã hội; tình hình chất lượng dịch vụ; tình hình giải quyết dịch 
vụ hành chính công… nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân 
và nâng cao hoạt động các cơ quan nhà nước, thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh 
Trà Vinh phát triển theo xu thế của Cuộc CMCN lần thứ 4. 

Triển khai xây dựng Trung tâm điều hành giám sát IOC, UBND tỉnh Trà 
Vinh đã phối hợp với VNPT trên địa bàn hoàn thành lắp đặt hệ thống hiển 
thị màn hình, hệ thống phụ trợ và công nghệ thông tin; thu thập, cập nhật 
số liệu kết nối dữ liệu từ các phần mềm riêng lẻ vào hệ thống phần mềm lõi 
vận hành IOC; thiết kế các bảng hiển thị giúp lãnh đạo tỉnh dễ dàng theo 
dõi, phân tích, đánh giá và đưa ra quyết định trong chỉ đạo, điều hành. 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh và Đại diện Tập đoàn VNPT cùng 
nhấn nút khai trương Trung tâm IOC Trà Vinh. 

Việc phối hợp với Tập đoàn VNPT để đầu tư xây dựng một Trung tâm điều 
hành giám sát thông minh đã được chính quyền tỉnh Trà Vinh hết sức chú 



trọng, coi việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các hoạt động chỉ đạo, điều 
hành là một trong những yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy cải cách hành 
chính cũng như cải thiện môi trường đầu tư của địa phương. 

Trung tâm điều hành thông minh được ví như “bộ não số” của một tỉnh với 
khả năng tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có cùng các phần mềm điều 
khiển trung tâm, tạo ra một cái nhìn toàn cảnh về tỉnh, thành phố trên mọi 
lĩnh vực. 

Đà Lạt là thành phố đầu tiên trên cả nước đưa trung tâm điều hành thông 
minh vào hoạt động (tháng 12-2019). Trong năm 2020, VNPT tiếp tục cùng 
các địa phương như Hà Nam, Cao Bằng; đang triển khai cho 10 tỉnh: Hà 
Giang, Tiền Giang, Bình Phước, Phú Thọ, Ninh Bình, Tây Ninh, Lào Cai… 
đưa các trung tâm IOC vào vận hành, hoạt động. 

Cho tới thời điểm này, VNPT là đối tác hợp tác triển khai Trung tâm điều 
hành thông minh cho hơn 30 tỉnh, thành trên cả nước. Điều này đã chứng 
minh sự tin tưởng mà các địa phương dành cho Tập đoàn VNPT trên con 
đường hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành công đô thị thông minh, 
chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội 
số. VNPT đã và đang tập trung đầu tư nguồn lực, công nghệ, tài chính, 
nhân lực để phát triển cơ sở hạ tầng Viễn thông - công nghệ thông tin 
nhằm cung cấp những sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin 
và truyền thông tốt nhất cho Chính phủ, địa phương và người dân. 

Tin, ảnh: NGUYỄN QUỲNH 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/khoa-hoc-cong-nghe/trong-nuoc/trung-tam-
dieu-hanh-giam-sat-thong-minh-cua-tinh-tra-vinh-chinh-thuc-hoat-dong-

633828 

 

14. Gia tăng tương tác trong dịch vụ hành chính công 
để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước 
Hiện nay, Hà Nội đang tích cực triển khai xây dựng chính phủ điện tử, 
trong đó đặc biệt chú trọng phát triển dịch vụ công, điều này cho 
phép người dân tương tác với các cơ quan nhà nước, góp phần công 
khai, minh bạch thông tin, cải thiện mối quan hệ giữa chính quyền với 
các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. 

Thực trạng hiện nay 

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên, hiện nay, hệ 
thống Dịch vụ công trực tuyến của thành phố Hà Nội vẫn còn một số hạn 



chế, dẫn đến sự tương tác trong thực hiện dịch vụ công giữa người dân và 
cơ quan cung cấp dịch vụ chưa đạt hiệu quả cao như mong muốn. Việc 
thực hiện Dịch vụ công trực tuyến trên các thiết bị còn chưa đồng bộ; công 
tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân còn chưa thực sự hiệu quả; một 
số hồ sơ, thủ tục hành chính chưa được đơn giản hóa,… 

Theo thống kê, thành phố Hà Nội hiện có số người người sử dụng internet 
đạt tỉ lệ cao so với cả nước, nhưng hiểu biết về tin học và cơ hội tiếp cận 
internet của người dân, nhất là người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, 
vùng xa còn rất hạn chế. 

Từ năm 2003, Hà Nội đã xây dựng một cổng thông tin điện tử làm 
cầu nối giao tiếp giữa chính quyền Thành phố với người dân và 

doanh nghiệp trên môi trường mạng. 

Bên cạnh đó, trình độ, hiểu biết về công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức còn hạn chế, ảnh hưởng đến sự tham gia của người 
dân và doanh nghiệp. Mặc dù thành phố Hà Nội đã mở nhiều lớp đào tạo, 
tập huấn cho cán bộ làm công tác công nghệ thông tin và trang bị máy tính 
tương đối đầy đủ, hiện đại, tuy nhiên, trình độ tin học và sự hiểu biết về 
công nghệ thông tin của đội ngũ công chức, viên chức còn hạn chế, dẫn 
đến tình trạng trình độ tin học vẫn chỉ ở mức xử lý văn bản văn phòng, vẫn 
còn tình trạng thụ động vào các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông 
tin. Vì vậy, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cung ứng Dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3 và 4 chưa đạt kết quả như mong muốn của 
người dân và doanh nghiệp. 

Giải pháp đề xuất 



Để nâng cao hiệu quả, chất lượng của các dịch vụ công và gia tăng sự 
tương tác trong thực hiện dịch vụ công giữa người đân và cơ quan cung 
cấp dịch vụ, góp phần nâng cao chất lượng sống của xã hội, Cổng Giao 
tiếp điện tử Hà Nội đề xuất bốn giải pháp trong thời gian tới: 

* Thứ nhất, đó là giải pháp về con người. 

Cần có nhân lực xử lý các dịch vụ công, bao gồm các cán bộ, công chức 
tham gia xử lý hồ sơ điện tử, các chuyên viên quản trị mạng và nhân viên 
kỹ thuật. Thêm vào đó, để đảm bảo việc cung cấp đầy đủ thông tin về các 
Dịch vụ công trực tuyến cần có các cán bộ biên tập nội dung số. Họ đảm 
nhiệm việc tiếp nhận, xử lý, biên tập, cập nhật thông tin và phối hợp xử lý 
Dịch vụ công để đảm bảo hoạt động của cổng thông tin điện tử. Công 
chức, viên chức biên tập nội dung số và chuyên viên quản trị hàng năm 
cần được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ phù hợp 
với lĩnh vực đảm nhiệm. Ngoài ra, người dân tham gia Dịch vụ công trực 
tuyến cũng cần phải có một số hiểu biết và kỹ năng về tin học hay công 
nghệ thông tin. 

Để nâng cao chất lượng của cán bộ thực hiện dịch vụ công, cần quán triệt 
sâu sắc tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Lấy người dân làm trung 
tâm và mục tiêu phục vụ, sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu, kiến nghị 
chính đáng của nhân dân, giải đáp kịp thời những vướng mắc cho người 
dân khi thực hiện các dịch vụ công. Đồng thời, triển khai mạnh mẽ Quy tắc 
ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ 
quan thuộc Hà Nội, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái 
độ, hành vi ứng xử trong thực hiện công vụ, nghiệp vụ và từng bước xây 
dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động “Kỷ cương - Trách 
nhiệm - Tận tình - Thân thiện”, góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống 
văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh 
lịch, văn minh. 

Cùng với đó, cần chú trọng tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chủ chốt, 
đặc biệt là cán bộ trực tiếp xử lý các dịch vụ công. 

* Thứ hai, giải pháp về cơ chế chính sách. 

Hiện nay, Thành phố đang tích cực xây dựng đô thị thông minh, vì vậy, 
phải chú trọng cải cách về thủ tục hành chính gắn với công khai, minh 
bạch trong giải quyết các thủ tục, đặc biệt là các lĩnh vực đã triển khai dịch 
vụ công,… nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm 
chi phí. 



 

Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước từ gia tăng tương tác trong 
dịch vụ hành chính công. (Nguồn ảnh: Lao động Thủ đô) 

Cùng với đó, cần triển khai đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ của các 
cơ quan hành chính nhà nước trên các lĩnh vực khác nhau, qua đó nắm 
bắt nhu cầu, mong muốn của người dân và doanh nghiệp để có biện pháp 
cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ, nâng cao hơn nữa sự 
hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành 
chính nhà nước; đồng thời, tăng cường thực hiện Bộ quy tắc ứng xử,… 

Tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp có sự tương tác, phản 
ánh, góp ý đối với cơ quan cung cấp dịch vụ công, đẩy mạnh xây dựng đô 
thị thông minh, xây dựng chính quyền điện tử, lấy sự hài lòng của người 
dân, doanh nghiệp làm mục tiêu phục vụ. Có hình thức khuyến khích 
người dân sử dụng dịch vụ như giảm lệ phí, giảm thời gian thực hiện,... 

* Thứ ba, giải pháp về công nghệ 

Tiếp tục mở rộng mạng đô thị thành phố để kết nối toàn bộ các cơ quan 
trực thuộc Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy 
ban nhân dân các quận, huyện, các đơn vị sự nghiệp có cung cấp dịch vụ 
công; mở rộng và hoàn thiện hệ thống kết nối không dây công cộng với 
công nghệ tiên tiến, tính ổn định cao, chất lượng dịch vụ tốt, bảo đảm yêu 
cầu về an ninh thông tin để cán bộ, công chức, viên chức của thành phố, 



doanh nghiệp, người dân dễ dàng truy cập internet và sử dụng Dịch vụ 
công trực tuyến; mở rộng hạ tầng, Trung tâm thông tin dịch vụ công phục 
vụ chính quyền và cộng đồng; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, đặc biệt 
là bảo mật về các thông tin của người dân được cung cấp trên môi trường 
mạng. 

Xây dựng các điểm truy cập internet miễn phí tại các vùng dân cư, đặc biệt 
là các vùng xa trung tâm để người dân tiếp cận với internet và sử dụng các 
dịch vụ công được thuận lợi. 

Ngoài ra, cần có các cơ sở dịch vụ công hướng dẫn qua điện thoại, hay 
giao tiếp trực tuyến để hỗ trợ những người khuyết tật hoặc bị hạn chế về 
sức khỏe không thể sử dụng các dịch vụ công. 

* Thứ tư, giải pháp về thông tin tuyên truyền. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về lợi ích, hiệu quả, phương 
thức sử dụng dịch vụ công trong đời sống xã hội đến từng người dân, 
doanh nghiệp. 

Các hình thức tuyên truyền phải được đa dạng, sinh động và phù hợp với 
từng vùng, từng đối tượng như thành thị, nông thôn, nông dân, công nhân, 
trí thức, người lao động,... Phát huy vai trò của các đoàn thể, nhất là đoàn 
thanh niên trong tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân trong thực hiện 
các dịch vụ công. 

Trong quá trình tuyên truyền, cần lắng nghe phản hồi của người dân để 
tổng hợp, đối thoại, có những giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả trong 
thực hiện dịch vụ công. Chủ động đến với dân để thực hiện một số dịch vụ 
như thiết thực với nhân dân,... 

Sự tham gia, sử dụng dịch vụ công của người dân và doanh nghiệp, tổ 
chức xã hội là những tác nhân quan trọng, nâng cao hơn nữa hiệu quả của 
chính quyền điện tử, góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng và 
phát triển Thủ đô Anh hùng - Thành phố vì hòa bình. 

Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội 

Nguồn: https://laodongthudo.vn/gia-tang-tuong-tac-trong-dich-vu-hanh-
chinh-cong-de-nang-cao-hieu-qua-quan-ly-nha-nuoc-112517.html 

 


