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1. Dọn sạch 'mảnh đất' thể chế 
Còn thập niên vừa qua và hiện nay, một xu hướng đáng ngại nổi bật 
khác là “doanh nghiệp sân sau”, “doanh nghiệp thân hữu”. 

Quan chức tham nhũng cấu kết với doanh nghiệp "sân sau" bán rẻ hoặc rút 
ruột tài sản công, vừa làm thất thoát nghiêm trọng tài sản quốc gia vừa ảnh 
hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh lành mạnh.  

Vụ án liên quan ông Nguyễn Thành Tài và bà Lê Thị Thanh Thúy là minh 
chứng mới nhất cho xu hướng đáng lo ngại đó, trước đó nữa là các vụ án 
liên quan Vũ "nhôm", Út "trọc", AVG - MobiFone, Nhật Cường...: quan chức 
cấu kết với các "doanh nghiệp sân sau" để bán rẻ tài sản nhà nước, đặc biệt 
là các khu đất "vàng". 

Nhà nước thất thoát khối lượng tài sản khổng lồ trị giá hàng chục nghìn tỉ là 
thiệt hại nhãn tiền ai cũng thấy rõ. Nhưng hệ quả lớn hơn, dài hạn, không đo 
đếm được cụ thể bằng con số là những hệ quả về mặt chính sách tác động 
trực tiếp đến môi trường kinh doanh, đến nền kinh tế.  

Nguồn lực phát triển quốc gia dưới dạng tài nguyên, dưới dạng tài sản đất 
đai và tài sản tài chính, thông qua mối quan hệ thân hữu, đã bị phân bổ một 
cách méo mó cho những nhóm trục lợi, thay vì chảy vào những doanh 
nghiệp, những tổ chức có thể sử dụng chúng để tạo ra hiệu quả tối ưu. 

Và nữa, các doanh nghiệp làm ăn chân chính - vốn dùng chất xám, công 
nghệ, năng lực và hiệu quả quản trị để cạnh tranh - bị chèn ép, bị bóp nghẹt 
bởi các "doanh nghiệp thân hữu". Nền kinh tế đương nhiên không thể phát 
triển tối ưu trong một môi trường như vậy. 

Vì vậy những động thái quyết liệt xử lý các quan chức tham nhũng và các 
"doanh nghiệp thân hữu" thời gian qua rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, đó 
chỉ mới là điều kiện cần chứ chưa đủ. Điều kiện đủ là phải dọn sạch "mảnh 
đất" thể chế - vì những doanh nghiệp và cá nhân tìm cách trục lợi thể chế coi 
đó như "mảnh đất" món hời - là nơi nảy sinh và nuôi dưỡng những "con sâu" 
kể trên. 

Những nỗ lực gần đây của Quốc hội và Chính phủ, từ những hành động rất 
cụ thể: quyết tâm khai tử hợp đồng BT (đổi đất lấy hạ tầng) - mảnh đất màu 
mỡ của tham nhũng trong đầu tư xây dựng hạ tầng cơ bản; ứng dụng công 
nghệ để minh bạch thông tin và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà 
nước, đã đóng góp vào những thay đổi mang tính thể chế như vậy. 

Tuy vậy, những cải cách căn bản hơn, thách thức hơn còn là hoàn thiện thể 
chế kinh tế thị trường và cắt giảm các giấy phép con, điều kiện kinh doanh 



và thủ tục hành chính; cải cách các chế định về quyền sở hữu tài sản, đặc 
biệt là tài sản đất đai...  

Làm được như vậy, "doanh nghiệp sân sau", "doanh nghiệp thân hữu" mới 
hết sạch đất sống; niềm tin vào một nhà nước pháp quyền vững mạnh mới 
có thể được khôi phục và xây đắp cho dài lâu. 

Nguồn: https://tuoitre.vn/don-sach-manh-dat-the-che-
20200919100213725.htm 

 

2. Bước tiến mới trong cải cách thủ tục BHXH 
Đến nay, đã có 15 dịch vụ công trực tuyến của Bảo hiểm xã hội tích 
hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia - đây cũng là các dịch vụ công 
có liên quan tới hàng chục triệu người dân tham gia BHXH và cộng 
đồng doanh nghiệp. 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng. Ảnh: VGP 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng vừa 
có cuộc trao đổi với báo chí về hiệu quả của các dịch vụ công ngành bảo 
hiểm xã hội (BHXH) cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG). 



Hơn 8.000 lượt thực hiện, thanh toán trực tuyến gần 6 tỷ đồng 

Tháng 7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu các bộ, ngành 
triển khai đẩy mạnh ứng dụng Cổng DVCQG. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành đẩy nhanh việc cung cấp các 
nhóm dịch vụ công, thủ tục hành chính có tính liên thông, tối ưu hóa các 
quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu thủ tục hành chính để tạo thuận lợi doanh 
nghiệp trong thực hiện.  

Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với 
BHXH Việt Nam, VPCP cung cấp dịch vụ khai báo tình hình sử dụng lao 
động liên thông với thủ tục đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm thất nghiệp và kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia trong 
tháng 9 năm 2020. 

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp 2 
dịch vụ công: Đóng tiếp BHXH tự nguyện và gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế 
theo hộ gia đình, kết nối với Cổng DVCQG trong tháng 7/2020. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đánh giá những kết quả tích cực bước đầu 
của Cổng DVCQG có sự đóng góp, phối hợp rất tích cực của ngành 
BHXH. 

"BHXH Việt Nam là đơn vị tiên phong trong cải cách nói chung và cải cách 
thủ tục hành chính nói riêng", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đánh giá. 
Trong đó, phải kể đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu ngành BHXH, được 
đánh giá là rất lớn và giá trị. 

Với tổng số 27 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, BHXH Việt 
Nam đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 18 thủ tục 
hành chính, trong đó 15 dịch vụ công trực tuyến của BHXH đã tích hợp 
trên Cổng DVCQG. 

"Đây đều là những thủ tục hành chính có số lượng hồ sơ lớn, liên quan 
mật thiết tới đời sống của nhân dân và đã được cung cấp mức độ 4, nghĩa 
là toàn bộ quy trình thực hiện thủ tục, bao gồm cả thanh toán đều có thể 
thực hiện trên Cổng DVCQG", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết. 

Sau thời gian ngắn triển khai, theo thống kê của BHXH Việt Nam, đến nay 
đã có hơn 8.000 lượt thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngành BHXH, với 
số tiền thanh toán thành công gần 6 tỷ đồng. 

Đặc biệt, trong đó có 3 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp từ ngày 
12/5/2020 theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, để hỗ 
trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, bao 
gồm: Hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí 



và tử tuất; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc 
đối với người lao động; hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp 
đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương. 

Kết quả, từ ngày 16/5 đến ngày 15/9/2020, đã tiếp nhận 838 hồ sơ và giải 
quyết 283 hồ sơ của các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-
19 trên Cổng DVCQG. 

Tiết kiệm chi phí, thời gian thực hiện dịch vụ công 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đánh giá những nỗ lực này 
của ngành BHXH Việt Nam góp phần không nhỏ trong nỗ lực triển khai 
Chính phủ điện tử. 

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc xây dựng Chính phủ điện tử, 
hướng tới một Chính phủ kiến tạo, phục vụ, vì lợi ích của người dân và 
doanh nghiệp, trong những năm qua, đặc biệt là thời gian gần đây, BHXH 
Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông 
tin, hiện đại hóa hành chính, hướng tới Chính phủ điện tử trong lĩnh vực 
BHXH. 

Điều này được thực hiện qua qua việc ngành khẩn trương thiết lập các hệ 
thống thông tin, hệ thống giám định bảo hiểm y tế, cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cũng như tạo nền tảng 
dữ liệu giúp đơn giản hóa TTHC cho người dân, doanh nghiệp. 

BHXH Việt Nam tiếp tục tháo gỡ các rào cản trong giải quyết thủ tục hành 
chính, tiết kiệm đáng kể chi phí, thời gian giao dịch cho doanh nghiệp, 
người dân với cơ quan BHXH, được Chính phủ và người dân ghi nhận, 
đánh giá cao. 

Trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19, việc cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến trên Cổng DVCQG đã hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp khi 
làm thủ tục liên quan đến việc đề nghị và hưởng chế độ BHXH, bảo hiểm y 
tế, bảo hiểm thất nghiệp, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo 
quyền lợi cho người tham gia, giảm số người phải trực tiếp đến liên hệ, 
giao dịch tại cơ quan BHXH các cấp. 

Một con số ấn tượng của Cổng DVCQG được Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
VPCP cho biết, từ 8 nhóm dịch vụ công ở thời điểm khai trương tháng 
12/2019, đến nay Cổng DVCQG đã có 1.191 dịch vụ công cấp độ 3, 4 
cung cấp cho người dân, doanh nghiệp. 

Sau hơn 9 tháng hoạt động, Cổng DVCQG có trên 66 triệu lượt truy cập, 
trên 264 nghìn tài khoản đăng ký; hơn 17 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái. 



Cổng đã cùng cấp 1.191 dịch vụ công trực tuyến/6.842 thủ tục hành chính 
tại 4 cấp chính quyền, tiếp nhận trên 369 nghìn hồ sơ thực hiện trực 
tuyến; tiếp nhận, hỗ trợ trên 24 nghìn cuộc gọi và 7,8 nghìn phản ánh, kiến 
nghị.  

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Buoc-tien-moi-trong-cai-cach-thu-
tuc-BHXH/408085.vgp 

 

3. Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chỉ còn được sử dụng đến 
hết năm 2022? 
Đây là một trong hai phương án được Bộ Công an đề xuất tại dự thảo 
Luật Cư trú (sửa đổi lần 5). Vậy cụ thể những quy định mới về việc sử 
dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú tại dự thảo này được quy định thế nào? 

Sẽ quản lý công dân bằng mã định danh cá nhân? 

Theo Nghị quyết 112/NQ-CP của Chính phủ, về việc đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thì một số thủ 
tục liên quan đăng ký, quản lý cư trú thực hiện ở cấp huyện, xã đều được 
thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân: 

- Bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng sổ hộ khẩu và 
thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân. 

- Bãi bỏ hình thức quản lý dân cư tạm trú bằng sổ tạm trú và thay thế bằng 
hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân. 

Theo tinh thần này, dự thảo Luật Cư trú sửa đổi được ban hành theo 
hướng thay thế phương thức quản lý cư trú bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
giấy bằng việc quản lý thông qua dữ liệu điện tử mà ở đây là mã số định 
danh cá nhân. 

Cụ thể, khoản 3 Điều 31 dự thảo quy định: 

- Nội dung thông báo về lưu trú gồm: Họ và tên, số định danh cá nhân 
hoặc số CMND, số hộ chiếu, lý do lưu trú, địa chỉ lưu trú; 

- Nội dung khai báo tạm vắng gồm: Họ và tên, số định danh cá nhân hoặc 
số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu, lý do tạm vắng, thời gian tạm vắng, 
địa chỉ nơi đến. 

Khoản 4 Điều 3 dự thảo khẳng định: 



Thông tin về cư trú phải được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của pháp luật; tại một thời điểm, 
mỗi công dân chỉ được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại một nơi. 

Như vậy, dự thảo cũng bãi bỏ việc giải quyết các thủ liên quan đến sổ hộ 
khẩu, sổ tạm trú mà thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư, về cư trú. 

Kéo theo đó, có thể thấy, việc quản lý công dân bằng mã số định danh 
cũng đồng nghĩa với việc nhiều thủ tục hành chính liên quan đến sổ hộ 
khẩu, sổ tạm trú cũng được bãi bỏ như: Cấp, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ 
tạm trú; điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú, cấp lại sổ hộ khẩu… 

 

Sẽ hoàn toàn bỏ sổ hộ khẩu trên cả nước từ năm 2023? (Ảnh minh họa) 

2 phương án sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú được đề xuất 

Mặc dù dự thảo quy định sẽ quản lý công dân bằng mã số định danh 
nhưng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hiện nay vẫn được sử dụng trong rất nhiều 
thủ tục hành chính. Do đó, dự thảo cũng xây dựng 02 phương án về việc 
sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú gồm: 

- Phương án 1: Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và 
có giá trị như giấy tờ xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022. 

Đặc biệt: Khi thực hiện đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông 
tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì sẽ thu hồi và không cấp mới, cấp lại 02 
loại giấy tờ này mà điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về 
cư trú. 



- Phương án 2: Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú không có giá trị sử dụng trong các 
giao dịch, quan hệ pháp luật được xác lập mới kể từ ngày Luật này có hiệu 
lực. Các giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ sổ 
hộ khẩu, sổ tạm trú vẫn giữ nguyên hiệu lực pháp luật. 

Có thể thấy, dù chọn phương án 1 hoặc phương án 2 thì sắp tới đây, sổ hộ 
khẩu, sổ tạm trú sẽ dần bị “loại bỏ”. 

Người dân “dễ dàng” nhập khẩu Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh hơn? 

Hiện nay, để được đăng ký tại thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là 
TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, công dân phải đáp ứng điều kiện riêng và thực 
hiện theo thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 1 Luật Cư trú sửa đổi năm 2013. 

Tuy nhiên, những địa phương này là nơi tập trung nhiều người dân ở các 
tỉnh, thành khác. Và thực tế, nếu vẫn duy trì những điều kiện, thủ tục riêng 
sẽ khiến việc đăng ký thường trú, tạm trú của công dân gặp rất nhiều khó 
khăn khi làm việc, học tập… 

Do đó, nhận thấy tình hình thực tế như vậy, dự thảo Luật Cư trú lần này đã 
bỏ quy định về điều kiện đăng ký thường trú vào thành phố trực thuộc 
Trung ương. 

Nếu dự thảo lần này được thông qua thì việc đăng ký thường trú của công dân 
sẽ không có sự phân biệt, được áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước. 

Theo đó, điều kiện đăng ký thường trú được nêu cụ thể tại Điều 21 dự thảo 
như sau: 

- Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình được đăng 
ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó; 

- Công dân được đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp không thuộc 
quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp 
đó đồng ý và thuộc trường hợp: Vợ về ở với chồng, con đẻ, con nuôi về ở 
với cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi; Ông bà nội, ông bà ngoại về ở với cháu 
ruột… 

- Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở 
nhờ nếu được người cho thuê, mượn, ở nhờ đồng ý và đảm bảo diện tích 
nhà ở tối thiểu không dưới 08m2 sàn/người… 

Trên đây là một số điểm mới của dự thảo Luật Cư trú sửa đổi so với quy 
định hiện nay. Đặc biệt nổi bật là quy định mới về việc dự kiến xóa bỏ sổ 
hộ khẩu trong thời gian tới và thay thế bằng số định danh cá nhân. 

Nguồn: https://luatvietnam.vn/du-thao/bo-so-ho-khau-628-26795-
article.html 



4. Bộ Công Thương: Đi đầu trong cải cách hành chính 
và xây dựng chính phủ điện tử 
Trong giai đoạn 2016-2020, cùng với việc thực thi các nhiệm vụ chính 
trị thường xuyên, Bộ Công Thương đã coi cải cách hành chính 
(CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần tạo môi 
trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. 

 

Tiên phong cải cách và những kết quả đáng ghi nhận 

Báo cáo của Bộ Công Thương tại Hội nghị "Tổng kết thực hiện chương 
trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng 
giai đoạn 2021 – 2030" cho thấy, công tác CCHC của trong giai đoạn 2011 
- 2020 được tiến hành đồng bộ và có những chuyển biến tích cực trên 
nhiều lĩnh vực. Từ công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng văn bản pháp luật, 
cải cách tài chính công, hiện đại hoá hành chính… 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016-2020, Bộ Công Thương đã xây dựng và thực 
hiện quyết liệt chương trình CCHC, trong đó ưu tiên đơn giản hóa, cắt 
giảm thủ tục hành chính; điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách kiểm tra 
chuyên ngành. Hằng năm, Bộ Công Thương thực hiện rà soát đánh giá 
tổng thể các TTHC, tiếp tục xây dựng, ban hành Phương án đơn giản hóa, 
cắt giảm TTHC và đảm bảo khả năng thực thi của các TTHC được đề xuất 
cắt giảm, đơn giản hóa. Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm 
thước đo chất lượng công tác CCHC của mình. 



Lãnh đạo Bộ thường xuyên lồng ghép, phổ biến, quán triệt sâu rộng về tầm 
quan trọng và mục tiêu, ý nghĩa của công tác CCHC thông qua các hội 
nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các hội nghị, hội thảo 
chuyên môn và đặc biệt là các hội nghị giao ban của Bộ..., đã tạo chuyển 
biến rõ rệt từ tư tưởng đến hành động của toàn bộ hệ thống Lãnh đạo, cán 
bộ, công chức, người lao động của Bộ Công Thương, góp phần nâng cao 
tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và 
triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. 

 Cho đến nay, Bộ đã cắt giảm 880/1216 điều kiện đầu tư kinh doanh; cắt 
giảm danh mục các sản phẩm, hàng hóa là đối tượng kiểm tra chuyên 
ngành của Bộ Công Thương 1051 mã HS/1891 mã HS đạt tỷ lệ hơn 56%. 
Bộ Công Thương là Bộ về đích sớm nhất các mục tiêu cắt giảm, đơn giản 
hóa ít nhất 50% các thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh Thủ tướng 
giao. 

Đánh giá về công tác cải cách điều kiện kinh doanh của Bộ Công Thương, 
ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam 
(VCCI) cho rằng, Bộ Công Thương dưới sự chỉ đạo tích cực của Chính 
phủ đã có chuyển biến tích cực trong lĩnh cực cải cách các điều kiện kinh 
doanh. Bộ Công Thương đã làm lĩnh vực này rất một cách rất bài bản và 
tự nguyện, xuất phát từ tư duy quản lý chứ không phải sự ép buộc hay áp 
lực của Thủ tướng. 

Về công tác cải cách bộ máy, Bộ Công Thương đã bám sát các chỉ đạo 
của Trung ương, Chính phủ để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 
thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, Bộ Công 
Thương đã cắt giảm số đơn vị đầu mối, từ 35 đơn vị (30 đơn vị hành 
chính, 5 đơn vị sự nghiệp) xuống còn 30 đơn vị (26 đơn vị hành chính, 4 
đơn vị sự nghiệp); số lượng phòng giảm từ 197 phòng xuống còn 125 
phòng (giảm 72 phòng). Đặc biệt, trong cơ cấu tổ chức Bộ Công Thương 
hiện chỉ có duy nhất một đơn vị cấp tổng cục là Tổng cục QLTT được 
thành lập và hoạt động theo Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg. Đến nay, 
Tổng cục QLTT đã sắp xếp giảm được 235 Đội QLTT cấp huyện, và đang 
hướng tới thành lập 19 Cục QLTT liên tỉnh trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất 
38 Cục QLTT cấp tỉnh để giảm 19 Cục QLTT cấp tỉnh. 

Đi đầu trong xây dựng Chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến 

Bộ Công Thương là một trong những Bộ đi đầu về ứng dụng công nghệ 
thông tin; đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, Bộ điện tử; cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến. 



Trong giai đoạn 2016-2020, Bộ đã xây dựng thể chế thúc đẩy Chính phủ 
điện tử bằng 05 quyết định và nhiều văn bản hướng dẫn thi hành, triển 
khai quyết liệt, sâu rộng. Đặc biệt để đạt mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt 
động và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển Bộ Công 
Thương điện tử (e-MOIT) gắn với đổi mới; đồng thời phát triển CPĐT dựa 
trên dữ liệu và dữ liệu mở, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số, bảo đảm an 
toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng; triển khai Kiến trúc Chính phủ điện 
tử cấp bộ theo đúng yêu cầu về chất lượng, tiến độ theo quy định của 
Chính phủ; Từ tháng 6/2019, Bộ Công Thương đã tiếp nhận và sử dụng 
chính thức Hệ thống e-Cabinet (Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý 
công việc của Chính phủ), qua đó thể hiện quyết tâm trong tiến trình cải 
cách hành chính, là bước đi lớn trong hiện thực hoá Chính phủ phi giấy tờ 
trong lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử. 

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin trong hoạt động của Bộ nâng cao tính minh bạch trong quản lý nhà 
nước và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu phát 
triển bền vững và hội nhập quốc tế theo yêu cầu tại các Nghị quyết, Nghị 
định, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chủ động nâng cao 
tính bảo mật hệ thống; thường xuyên phối hợp với các bộ, ngành chức 
năng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn, liên tục; ngăn chặn, 
phòng tránh các nguy cơ bị tấn công từ bên ngoài; thường xuyên tổ chức 
và cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao về trình độ 
quản lý, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu của 
các đơn vị liên quan thuộc Bộ. 

Bộ Công Thương đẩy mạnh thực hiện hiện đại hóa hành chính tại bộ thông 
qua việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản tại các cơ quan hành chính 
thuộc bộ. Tiến hành cải tiến quy trình xử lý văn bản và triển khai xây dựng, 
ứng dụng Hệ thống xử lý văn bản điện tử Bộ Công Thương (iMOIT) đối với 
100% đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ từ năm 2016. Theo đó, 100% các văn 
bản đi và đến được trao đổi, xử lý và lưu trữ trực tiếp trên môi trường 
mạng; Tỷ lệ xử lý văn bản đến trong Bộ đạt tỷ lệ trên 90%. Hệ thống IMOIT 
đã được kết nối liên thông với hệ thống quản lý văn bản điện tử của Văn 
phòng Chính phủ. 

Song song với đó, Bộ Công Thương đã đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến (DVCTT) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người 
dân giải quyết nhanh thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí, công 
sức, góp phần nâng cao cạnh tranh trên thị trường, hạn chế tình trạng 
nhũng nhiễu của một số công chức thực thi công vụ. 



Tính đến tháng 6/2020, tất cả 295 thủ tục hành chính cấp Trung ương 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương đã được triển khai áp dụng 
DVCTT mức độ 2 trở lên; tích hợp 129/206 dịch vụ công trực tuyến với 
Cổng Dịch vụ công quốc gia, tích hợp 01 báo cáo với Hệ thống thông tin 
báo cáo Chính phủ; kết nối 11 DVCTT Cơ chế một cửa Quốc gia và Cơ 
chế một cửa ASEAN. 

Đến nay, đã có hơn 31.000 doanh nghiệp đăng ký sử dụng Cổng DVCTT 
của Bộ. Trong năm 2019, Bộ Công Thương đã xử lý hơn 1.540.000 bộ hồ 
sơ điện tử qua các DVCTT mức độ 3, 4 (trong đó số lượng hồ sơ trực 
tuyến được gửi qua các DVVTT mức độ 3 là hơn 1.314.000, hồ sơ được 
gửi qua DVCTT mức độ 4 là hơn 225.465), tương ứng 99% tổng số hồ sơ 
được gửi đến Bộ. 

“Với quan điểm và thực tiễn lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, 
Bộ Công Thương đã chủ động lựa chọn những dịch vụ công thuộc thẩm 
quyền của Bộ có số lượng hồ sơ lớn, có tác động trực tiếp tới doanh 
nghiệp, người dân và những dịch vụ công phù hợp với hội nhập kinh tế 
quốc tế, tạo thuận lợi dễ dàng cho việc thực thi của cơ quan quản lý và tính 
lan toả của dịch vụ dựa trên cơ sở các tiêu chí theo hướng công khai, minh 
bạch, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người dân; giảm bớt sự tiếp xúc 
trực tiếp nhằm loại bỏ những nguy cơ tiêu cực, nhũng nhiễu từ cơ quan 
quản lý …để đưa lên Cơ chế một cửa Quốc gia, Cổng dịch vụ công Quốc 
gia. Ví dụ như dịch vụ Cấp giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi, dịch vụ Đăng 
ký hoạt động khuyến mại. Đây là các nhóm thủ tục có số lượng hồ sơ trực 
tuyến lớn nhất thực hiện tại Bộ Công Thương” – Bộ trưởng Trần Tuấn Anh 
chia sẻ. 

Đối với việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa 
ASEAN, cho đến thời điểm này, Bộ Công Thương hiện đã kết nối 11 
DVCTT với Cơ chế một cửa quốc gia (VNSW). Trong 2019, Bộ Công 
Thương đã xử lý hơn 192.000 hồ sơ điện tử thông qua VNSW. Riêng đối 
với thủ tục Cấp giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D, Bộ Công Thương đã phối 
hợp với Tổng cục Hải quan kết nối thành công và đã trao đổi Giấy chứng 
nhận xuất xứ mẫu D điện tử với 6 nước bao gồm: Indonesia, Thái Lan, 
Singapore, Malaysia và Bruinei, Campuchia. Trong năm 2019, tổng số hồ 
sơ điện tử đã trao đổi với các nước là 137.580 hồ sơ. Đây là chứng từ điện 
tử đầu tiên của Việt Nam được gửi ra nước ngoài, tạo tiền đề, đòn bẩy để 
Việt Nam tiếp tục trao đổi, xử lý trực tuyến các chứng từ thương mại khác 
dưới dạng điện tử khác với các nước, khối - cộng đồng kinh tế theo các 
thỏa thuận và cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 



Nhờ những nỗ lực của mình, vị trí xếp hạng Chỉ số CCHC (Parindex) của 
Bộ Công Thương liên tục có những bước tiến vượt bậc: năm 2016, đứng 
thứ 12/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ; năm 2017, đứng thứ 5/19; năm 2018 tiếp 
tục giữ vị trí thứ 5/18 và duy trì trong năm 2019. 

Đánh giá về công tác CCHC của Bộ Công Thương giai đoạn 2011-2020, 
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã đánh giá cao công tác chỉ 
đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công Thương, đặc biệt là Bộ trưởng Trần 
Tuấn Anh trong công tác CCHC. Trong 2 nhiệm kỳ, Bộ Công Thương đã 
hoàn thiện số lượng lớn văn bản pháp luật (trong đó có nhiều bộ luật rất 
khó), cắt giảm 880 thủ tục, điều kiện kinh doanh…qua đó tạo sự lan toả, 
tác động tích cực đến nền kinh tế xã hội. Bộ Công Thương cũng đã tiên 
phong trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đã tiếp nhận, xử lý 
hàng trăm nghìn hồ sơ điện tử. Đây là con số rất đáng ngưỡng mộ. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình cho rằng Bộ Công Thương 
là một bộ đa ngành, có những đóng góp lớn cho nền kinh tế do đó trong 
giai đoạn tới, cần phát huy kết qủa CCHC đã đạt được, nhất là trong việc 
ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công, thực hiện Chính 
phủ điện tử và đi đầu trong kinh tế số. 

Nguồn: https://congthuong.vn/bo-cong-thuong-di-dau-trong-cai-cach-hanh-
chinh-va-xay-dung-chinh-phu-dien-tu-143800.html 

 

5. Nghiên cứu giải pháp miễn, giảm phí, lệ phí thực 
hiện dịch vụ công trực tuyến 
Bộ Tài chính vừa được giao chủ trì việc nghiên cứu, trình Chính phủ 
giải pháp miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến và 
các chi phí liên quan (bưu chính, tài khoản), với thời hạn hoàn thành 
là trong tháng 10/2020.  

Giấy phép xây dựng sẽ được cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc giaThủ 
tướng có kênh đo lường, kiểm tra chéo hiệu quả hoạt động của bộ ngành, 
địa phươngCông bố 6 dịch vụ công mới trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

Đẩy nhanh chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương 

Trong Nghị quyết 129 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2020 
mới được ban hành, Chính phủ thống nhất đánh giá, với quyết tâm cao và 
sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp 



và nhân dân cả nước, chúng ta đã cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19, 
đồng thời thúc đẩy phục hồi kinh tế - xã hội. 

 

Nghiên cứu giải pháp miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến. 

Yêu cầu các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong 
thời gian tới tuyệt đối không lơ là, chủ quan với dịch, Chính phủ cũng nêu 
rõ, cần tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tăng trưởng ở mức cao nhất; vừa quyết 
liệt phòng, chống dịch bệnh. 

Với các bộ, cơ quan, địa phương, một trong những nội dung Chính phủ 
yêu cầu chú trọng là khắc phục hiệu quả những hạn chế, tồn tại, đổi mới 
cách thức quản trị để thích ứng với tình hình mới; tập trung thực hiện hiệu 
quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi 
số trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương để phát triển kinh tế 
số, tạo bứt phá. 

Chính phủ chỉ đạo Bộ TT&TT tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền 
thông về những nỗ lực của toàn xã hội trong việc thực hiện "mục tiêu kép”; 
kịp thời phản bác lại các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù 
địch. 



Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền việc xây dựng nền tảng 
hạ tầng số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước; tiếp tục chủ trì, phối 
hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương triển khai 
thực hiện các công việc, nhiệm vụ xây dụng Chính phủ điện tử. 

Trình giải pháp miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện DVCTT trong tháng 10 

Dành một mục riêng trong Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 8/2020 
để đề cập đến việc xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành 
chính, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung triển khai 
các công việc, nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận tại cuộc 
họp của Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử vào ngày 26/8/2020. 

Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, 
ngành, địa phương mình, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ 
trong quý IV/2020. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách, đơn 
giản hóa, điện tử hóa các thủ tục hành chính và xử lý kịp thời phản ánh, 
kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. 

Với Bộ TT&TT, Chính phủ giao Bộ này chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính 
đề xuất giải pháp giảm giá thành duy trì, vận hành chữ ký số công cộng, 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2020. 

Ban Cơ yếu Chính phủ phải đẩy nhanh tiến độ triển khai phân cấp, ủy 
quyền một số dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ theo 
chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại văn bản 3402 ngày 
29/4/2020 của Văn phòng Chính phủ. 

Cùng với đó, trong tháng 9/2020, các địa phương hoàn thành triển khai 
việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, thực hiện ghi nhận tính 
pháp lý của hồ sơ điện tử theo thẩm quyền. 

Đặc biệt, Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan có liên quan 
nghiên cứu, trình Chính phủ giải pháp miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện dịch 
vụ công trực tuyến (DVCTT) và các chi phí liên quan (bưu chính, tài 
khoản). Thời hạn phải hoàn thành nhiệm vụ này là trong tháng 10/2020. 

Trên thực tế, miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến và 
các chi phí liên quan như phí chuyển phát dịch vụ bưu chính công ích đã 
được một số địa phương chọn áp dụng trong một giai đoạn nhất định 
nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến.  

Bộ TT&TT đánh giá, trong tháng 8/2020 các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ 
điện tử đã tiếp tục được các bộ, ngành, địa phương quan tâm và tích cực 



triển khai. Đặc biệt, các biện pháp đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến, nhất là dịch vụ mức 4 trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tiếp tục 
được tăng cường. 
 
Theo thống kê, tính đến 20/8, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã 
đạt 17,97%, tăng 2,06% so với tháng 7; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 
4 có phát sinh hồ sơ cũng tăng nhẹ so với tháng 7, đạt 29,81%; và tỷ lệ hồ 
sơ giải quyết trực tuyến là 22,15%. Cùng với đó, các nền tảng cho phát 
triển Chính phủ điện tử, thực hiện chuyển đổi số quốc gia cũng tiếp tục 
được thúc đẩy phát triển mạnh mẽ. 

Nguồn: https://viettimes.vn/nghien-cuu-giai-phap-mien-giam-phi-le-phi-
thuc-hien-dich-vu-cong-truc-tuyen-493405.html 

 

6. Một cú nhấp chuột, BHXH giải quyết được nhiều 
thủ tục cho dân 
Hiện nay BHXH Việt Nam đã triển khai các dịch vụ công trực tuyến, 
chi trả BHXH qua ngân hàng nhằm tạo thuận cho người dân và doanh 
nghiệp. 

 
Người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian khi thực hiện các thủ tục 

trực tuyến. Ảnh: V.LONG 

BHXH Việt Nam, cho biết tính đến nay có 15 dịch vụ công của ngành 
BHXH liên thông với các bộ, ngành được cung cấp trên Cổng dịch vụ công 
Quốc gia.  

Trong đó, có ba dịch vụ công nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 
dịch COVID-19 là: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh 



hưởng của đại dịch COVID-19; hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện 
hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ doanh 
nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động. 

Dịch vụ công mang lại lợi ích gì ? 

Việc cung cấp các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia của các 
bộ, ngành, địa phương nói chung và các dịch vụ công của BHXH Việt Nam 
nói riêng đã đem lại nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp. 

Chẳng hạn, người dân, doanh nghiệp chỉ cần có một tài khoản duy nhất 
trên Cổng dịch vụ công Quốc gia là có thể thực hiện tất cả các dịch vụ 
công của các Bộ, ngành, địa phương. Đơn cử như tra cứu thông tin, gửi 
phản ánh kiến nghị liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính 
(TTHC)... 

Cạnh đó, các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đa phần là các 
dịch vụ công mức độ 4. Do đó, người dân và doanh nghiệp chỉ việc gửi hồ 
sơ trực tuyến, nhận kết quả trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công 
ích, không cần phải đi lại để gửi và nhận hồ sơ. Việc này tiết kiệm thời gian 
và chi phí cho cả người thực hiện dịch vụ công cũng như cơ quan cung 
ứng dịch vụ. 

Dịch vụ cũng giúp người dân sử dụng tài khoản của các ngân hàng, trung 
gian thanh toán để thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện TTHC, dịch 
vụ công. Theo dõi toàn bộ quá trình giải quyết TTHC và xử lý phản ánh 
kiến nghị của mình bằng cách cung cấp mã hồ sơ, kể cả mã hồ sơ TTHC 
không thực hiện qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, cổng dịch vụ công của 
bộ, ngành, địa phương… 

BHXH Việt Nam cho biết thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, tính đến 
ngày 31-8, ngành BHXH đã tiếp nhận và giải quyết gần 3.500 hồ sơ của 
người dân và doanh nghiệp. Trong đó, một số dịch vụ công có tần suất 
thực hiện lớn như cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trực tuyến do hỏng, 
mất (1.499 trường hợp), gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình, đóng tiếp 
BHXH tự nguyện cho 925 trường hợp.  

Đặc biệt, dịch COVID19 vừa qua dịch vụ công thực hiện hỗ trợ giải quyết 
hơn 830 hồ sơ trực tuyến cho doanh nghiệp, người dân. Trên cơ sở đó, 
giúp giảm thời gian và chi phí khi thực hiện dịch vụ công về BHXH, BHYT 
cho người dân. Ngành BHXH đã và đang tiếp tục cung cấp các dịch vụ 
công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của ngành tại địa chỉ 
https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. 



Tại đây, người dân có thể thực hiện các dịch vụ công cơ bản như: Cấp lại 
thẻ BHYT do hỏng, mất; giải quyết hưởng BHXH một lần; giải quyết hưởng 
trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng 
tháng ra nước ngoài để định cư; giải quyết hưởng chế độ tử tuất…. 

“Hiện Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam đang cung cấp 19/27 dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3 và 4. Tính từ đầu năm 2020, đến ngày 31-8, 
toàn ngành đã tiếp nhận và giải quyết 52,7 triệu hồ sơ giao dịch điện tử 
của hơn 500 nghìn đơn vị sử dụng lao động và hơn 7.000 cá nhân…” - 
lãnh đạo BHXH Việt Nam thông tin. 

Nhiều người nhận lương hưu qua ATM 

Cùng với triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện chỉ 
đạo của Thủ tướng về việc tăng cường các giao dịch không dùng tiền mặt, 
ngành BHXH đã xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống thu nộp, chi trả 
BHXH điện tử liên thông với các phần mềm nghiệp vụ để thực hiện hạch 
toán tự động. 

Ước tính 6 tháng đầu năm 2020, số người hưởng lương hưu, trợ cấp 
BHXH hàng tháng qua ATM tại các vùng đô thị bình quân trên toàn quốc 
đạt 28% trên tổng số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, tăng 4% so 
với kết quả đạt được năm 2019. 

 
BHXH Việt Nam luôn dẫn đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin.  



Số người hưởng các chế độ BHXH một lần qua tài khoản ATM tại các 
vùng đô thị bình quân trên toàn quốc đạt 44% trên tổng số người hưởng 
các chế độ BHXH một lần, tăng 7% so với kết quả đạt được năm 2019. 

Người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị 
bình quân trên toàn quốc đạt 69% trên tổng số người hưởng trợ cấp thất 
nghiệp, tăng 16% so với kết quả đạt được năm 2019.  

Theo báo cáo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, chỉ tính riêng tháng 8-
2020, cơ quan này thực hiện chi trả cho khoảng hơn 3,1 triệu người hưởng 
lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng với tổng số tiền khoảng 14.055 tỉ 
đồng. Trong đó chi qua tài khoản cá nhân ATM cho khoảng 730.000 người, 
với số tiền khoảng 4.125 tỉ đồng. 

Với những nỗ lực không ngừng trong thời gian qua, liên tiếp trong 3 năm 
(2017, 2018 và 2019) BHXH Việt Nam giữ vững vị trí đứng đầu trong bảng 
xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong khối các cơ quan 
thuộc Chính phủ.  

“Với mục tiêu đem lại sự hài lòng hơn cho các tổ chức, cá nhân khi tham 
gia giao dịch với cơ quan BHXH, thời gian tới ngành sẽ tiếp tục nỗ lực 
cùng các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Chính phủ điện tử, cung cấp 
ngày càng nhiều các tiện ích, giúp giảm thời gian, chi phí cho người dân, 
doanh nghiệp…”- BHXH Việt Nam khẳng định. 

Nguồn: https://plo.vn/xa-hoi/mot-cu-nhap-chuot-bhxh-giai-quyet-duoc-
nhieu-thu-tuc-cho-dan-939315.html 

 

7. Giản tiện quy trình nộp hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất 
nghiệp cho người lao động 
Hưởng ứng cuộc thi viết “Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô anh hùng, 
Thành phố vì hòa bình” góp phần vào công cuộc xây dựng Thành phố 
thông minh, tác giả Lê Hải Anh- Phó trưởng phòng Bảo hiểm thất 
nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, trực thuộc Sở Lao động 
Thương binh và Xã hội Hà Nội đã đóng góp ý tưởng “Xây dựng ứng 
dụng Mobile App trên điện thoại di động phục vụ việc đặt lịch và lấy 
số thứ tự nộp hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp”. Ý tưởng này đã 
được triển khai thực hiện hiệu quả từ tháng 4 năm 2020 đến nay. Báo 
Lao động Thủ đô xin trân trọng giới thiệu ý tưởng của tác giả Lê Hải 
Anh. 

Hiện nay, do số lượng lao động nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp 
tăng cao, đặc biệt là sau khoảng thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh 



Covid- 19 nên việc lấy số thứ tự để nộp hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp 
tại trụ sở chính của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội trở nên quá tải. 

Với tâm lý của người lao động muốn giải quyết ở trụ sở chính và thời tiết 
nóng bức ngày hè nên rất nhiều lao động đến sớm để xếp hàng lấy số thứ 
tự, bên cạnh đó một số ngày lao động đến quá đông dẫn đến Trung tâm 
phải mời người lao động nộp hồ sơ ở các điểm, sàn giao dịch việc làm vệ 
tinh hoặc hẹn người lao động đến lấy số vào các buổi làm việc khác gây 
tâm lý khó chịu đối với người lao động. 

Ảnh minh họa 

Để thực hiện các giái pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành 
chính nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại đối với người lao động nộp 
hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp thì cần thiết phải ứng dụng công nghệ 
thông tin và thực hiện một số công đoạn qua môi trường mạng, xử lý thông 
tin điện tử. 

- Thực trạng của vấn đề: hiện nay người lao động đến nộp hồ sơ hưởng 
Bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm rất đông và xếp hàng từ rất sớm đầu 
giờ các buổi làm việc. Do một số người lao động vì công việc cá nhân 
không thể đến sớm để xếp hàng lấy số thứ tự được nên thường xuyên bị 
hết số thứ tự khi đến nộp hồ sơ tại trụ sở chính của trung tâm. Thời thiết 
nắng nóng cộng với việc phải xếp hàng từ rất sớm khiến nhiều lao động 
giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm có thái độ bức xúc, thiếu kiềm 
chế dẫn đến không hợp tác với cán bộ của Trung tâm. 

Ngoài ra hiện nay các công đoạn về xếp lịch tiếp đón người lao động đến 
giao dịch tại Trung tâm đang thực hiện thủ công theo phương thức ai đến 



trước thì lấy số thứ tự trước và chờ đến lượt để giải quyết, do vậy trung 
tâm chưa có sự chủ động về việc phải tiếp đón bao nhiêu người trong một 
thời điểm nhằm có giải pháp bố trí nhân lực xử lý kịp thời các giao dịch. 

- Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề: 

A. Xây dựng Mobile App: 

- Cho phép người lao động tải ứng dụng Mobile App về cài đặt trên điện 
thoại thông minh của mình. 

- Mobile App được đưa lên kho ứng dụng của App Store và Google Play. 

- Người dùng có thể quét mã QR để tìm ứng dụng tải về. 

B. Xây dựng chức năng của Mobile App: 

- Chức năng đăng nhập vào Mobile App: 

+ Người lao động nhập số điện thoại để đăng nhập vào hệ thống. 

+ Nhập thông tin về tài khoản. 

- Chức năng hướng dẫn bảo hiểm thất nghiệp: 

+ Phân hệ xem danh sách địa chỉ nộp hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp: 

Cho phép người lao động biết được các địa điểm tiếp nhận hồ sơ hưởng 
Bảo hiểm thất nghiệp của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. 

+ Phân hệ tính hưởng: 

Người lao động nhập mức đóng bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng liền kề trước 
khi mất việc làm và tổng thời gian đóng Bảo hiểm thất nghiệp. Phần mềm 
sẽ tạm tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp và thời gian hưởng của người 
lao động. 

- Chức năng đăng ký lấy số xếp hàng: 

+ Đăng ký lấy số: Người lao động lựa chọn Điểm tiếp nhận, tiếp theo là 
dịch vụ đăng ký lấy số sau đó nhập: họ tên, số điện thoại, số sổ Bảo hiểm 
xã hội, ngày tháng năm sinh, ngày nhận quyết định nghỉ việc (phần mềm 
khống chế thời gian 3 tháng kể từ ngày nghỉ việc) 

+ Sau khi nhập đầy đủ thông tin, phần mềm cho phép người lao động lựa 
chọn, ngày và buổi (sáng, chiều) và khung giờ phù hợp để đăng ký thời 
gian nộp hồ sơ. 

+ Người lao động được cấp số thứ tự với đầy đủ thông tin về ngày, buổi, 
khung giờ và số thứ tự hẹn nộp hồ sơ với trung tâm và được lưu lại thông 
tin ở mục “số của tôi”. 

- Chức năng thông báo: 



+ Mobile App sẽ thông báo nhắc lịch hẹn cho người lao động vào ngày mà 
người lao động xếp lịch hẹn giao dịch với trung tâm. 

+ Nhắc lịch hẹn trả kết quả hưởng Bảo hiểm thất nghiệp đối với những 
người sử dụng số xếp hàng thông qua Mobile app. 

C. Xây dựng chức năng quản lý người đăng ký và gọi số cán bộ tiếp 
nhận hồ sơ: 

- Cho phép cán bộ xử lý theo dõi số lượng hồ sơ tăng mới theo từng ngày. 

- Xem được danh sách người lao động đặt lịch hẹn giải quyết hồ sơ. 

- Gọi số thứ tự thông qua phần mềm vào các quầy tiếp đón. 

- Quản lý số lượng giải quyết hồ sơ trong ngày. 

D. Xây dựng chức năng quản trị và thiết lập hệ thống đặt số thứ tự: 

- Báo cáo số lượng hồ sơ cần giải quyết theo từng dịch vụ. 

- Thiết lập các khung giờ tiếp đón trên hệ thống. 

- Thiết lập số cửa tiếp đón hàng ngày và lưu lượng tối đa cho từng dịch vụ, 
từng quầy tiếp đón. 

- Thiết lập danh mục địa điểm tiếp nhận, dịch vụ giải quyết. 

- Báo cáo tổng hợp tình hình hồ sơ theo tuần, tháng, quý, năm. 

- Hiệu quả, tác dụng của giải pháp: 

+ Thông qua Mobile App người lao động có thể đặt lịch hẹn giải quyết hồ 
sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội 
thông qua môi trường mạng internet mà không phải đến trực tiếp trung tâm 
gây mất thời gian và chi phí đi lại. 

+ Người lao động lựa chọn được thời gian phù hợp để đến nộp hồ sơ và 
biết được các địa điểm nộp hồ sơ gần với nơi người lao động đang sinh 
sống cũng như cơ bản biết được mức hưởng và thời gian hưởng trợ cấp 
thất nghiệp để có sự lựa chọn phù hợp. 

+ Đối với trung tâm ước lượng được số lao động dự kiến nộp hồ sơ hưởng 
bảo hiểm thất nghiệp hàng ngày để bố trí cán bộ phù hợp nhằm nâng cao 
chất lượng dịch vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân đến giải quyết 
thủ tục hành chính. 

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công 
tác cải cách hành chính tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân. 

Việc áp dụng Mobile App cho phép người lao động lấy số thứ tự và đặt lịch 
hẹn nộp hồ sơ giải quyết Bảo hiểm thất nghiệp sẽ tạo điều kiện thuận lợi 



cho người lao động thất nghiệp trong việc tiếp cận dịch vụ, có thể rút gọn 
được thời gian giải quyết, giảm thời gian đi lại và chờ đợi của người lao 
động, công khai và minh bạch quá trình giải quyết và thủ tục hồ sơ, mang 
lại sự hài lòng và được đông đảo người lao động thất nghiệp hưởng ứng 
thông qua số lượng tải App. 

Nguồn: https://laodongthudo.vn/gian-tien-quy-trinh-nop-ho-so-huong-bao-
hiem-that-nghiep-cho-nguoi-lao-dong-113291.html 

 

8. Bộ Công an thông tin về thẻ căn cước công dân 
gắn chip 
Bộ Công an trả lời các ý kiến hỏi về các vấn đề liên quan đến thẻ căn 
cước công dân gắn chip điện tử.  

 
Người dân làm thủ tục cấp CCCD tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM . Ảnh:  LÊ THOA 

Mới đây, Bộ Công an vừa trả lời một số ý kiến của cử tri liên quan đến dự 
án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD), trong đó có việc 
thay thế mẫu thẻ CCCD gắn mã vạch sang thẻ có gắn chip điện tử. 



Các ý kiến bày tỏ băn khoăn liệu chip điện tử được gắn trên thẻ CCCD có 
thể kiểm soát các hoạt động của từng cá nhân hay không, chip này có tính 
ưu việt gì so với mã vạch như trước đây… 

Về vấn đề này, Bộ Công an khẳng định chip được gắn trên thẻ CCCD là để 
lưu trữ các thông tin của công dân trên thẻ CCCD với mục tiêu là tạo điều 
kiện thuận tiện cho công dân thực hiện các giao dịch hành chính, đi lại, 
nâng cao hiệu quả của chính phủ điện tử, chính phủ số. 

Do đó, chip gắn trên thẻ CCCD không có chức năng định vị, theo dõi để 
xác định vị trí của công dân. Việc tích hợp, sử dụng thông tin trên chip tuân 
thủ quy định của pháp luật Việt Nam, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. 

Cũng theo Bộ Công an, việc sử dụng thẻ CCCD có gắn chip điện tử sẽ 
thuận lợi hơn trong các giao dịch hành chính của công dân cũng như phục 
vụ công tác quản lý nhà nước.  

 Đây là xu hướng tất yếu trong việc phát triển xã hội hiện nay. 

Theo Bộ Công an, thẻ CCCD có gắn chip  điện tử có độ bảo mật cao, dung 
lượng lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm như ứng dụng 
chữ ký số, hạ tầng khóa bảo mật công khai, ứng dụng sinh trắc học, ứng 
dụng mật khẩu một lần,… có thể được sử dụng và kết nối rộng rãi cho các 
dịch vụ công cộng và tư nhân. 

Đáng chú ý, khi thẻ CCCD gắn chip  điện tử có tích hợp đầy đủ các thông 
tin, lúc đó người dân đi giao dịch và làm các thủ tục sẽ không phải mang 
nhiều loại giấy tờ mà chỉ cần dùng thẻ CCCD có gắn chip  thì sẽ thực hiện 
được các giao dịch. 

Ngoài ra, việc tích hợp chip  trên CCCD đem lại tính linh hoạt khi cần bổ 
sung hoặc sửa đổi thông tin trên thẻ sau khi phát hành bởi cơ quan công 
an.  

Dữ liệu trên chip  có thể được truy cập ngay lập tức mà không bị phụ thuộc 
vào kết nối mạng thông qua các thiết bị cho phép đọc thông tin trên chip 
 giúp cho việc xác thực danh tính được thực hiện ngay, hạn chế tối đa việc 
giả mạo danh tính. 

Theo Bộ Công an, chip  sử dụng trên thẻ CCCD tuân thủ quy định bảo mật 
của thế giới và Việt Nam, trên chip  có thực hiện ký số, do vậy khó làm giả, 
đảm bảo độ tin cậy trong thực hiện các giao dịch. 

Khi đề xuất sử dụng CCCD có gắn chip điện tử, Bộ Công an đã xây dựng 
phương án đảm bảo tính bảo mật thông tin được lưu trữ trên chip. Phương 
án này được các đơn vị chuyên môn đánh giá, nghiệm thu, đảm bảo bảo 
mật trước khi đưa vào phát hành sử dụng rộng rãi trong xã hội. 



Cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân trước ngày 1-7-2021 

Trước đó, Thủ tướng đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự 
án CCCD. Đây là cơ sở để lực lượng công an khẩn trương triển khai thực 
hiện song song cùng với dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Bộ Công an nhấn mạnh điểm nổi bật của dự án CCCD là sẽ thay đổi cách 
thức thu thập vân tay. Dự kiến ngày 1-11-2020 sẽ tổ chức đồng bộ lấy 
vân tay theo phương thức mới trên toàn quốc. 

Cùng với đó, thẻ chip điện tử sẽ được sử dụng để đảm bảo tính bảo mật 
cao và tốc độ xử lý nhanh hơn, tích hợp được nhiều tiện ích trong quá 
trình sử dụng. CCCD mới cũng sẽ được thiết kế mở có thể tích hợp nhiều 
công nghệ nhận dạng hiện đại trong tương lai.  

Nguồn: https://plo.vn/ban-doc/bo-cong-an-thong-tin-ve-the-can-cuoc-cong-
dan-gan-chip-939251.html 

 

9. Nghiên cứu giải pháp miễn, giảm phí, lệ phí thực 
hiện dịch vụ công trực tuyến 
Bộ Tài chính vừa được giao chủ trì việc nghiên cứu, trình Chính phủ 
giải pháp miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến và 
các chi phí liên quan (bưu chính, tài khoản), với thời hạn hoàn thành 
là trong tháng 10/2020. 

Đẩy nhanh chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương 

Trong Nghị quyết 129 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2020 
mới được ban hành, Chính phủ thống nhất đánh giá, với quyết tâm cao và 
sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp 
và nhân dân cả nước, chúng ta đã cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19, 
đồng thời thúc đẩy phục hồi kinh tế - xã hội. 

Yêu cầu các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong 
thời gian tới tuyệt đối không lơ là, chủ quan với dịch, Chính phủ cũng nêu 
rõ, cần tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tăng trưởng ở mức cao nhất; vừa quyết 
liệt phòng, chống dịch bệnh. 

Với các bộ, cơ quan, địa phương, một trong những nội dung Chính phủ 
yêu cầu chú trọng là khắc phục hiệu quả những hạn chế, tồn tại, đổi mới 
cách thức quản trị để thích ứng với tình hình mới; tập trung thực hiện hiệu 



quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi 
số trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương để phát triển kinh tế 
số, tạo bứt phá. 

 

Nghiên cứu giải pháp miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến. 

Chính phủ chỉ đạo Bộ TT&TT tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền 
thông về những nỗ lực của toàn xã hội trong việc thực hiện "mục tiêu kép”; 
kịp thời phản bác lại các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù 
địch. 

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền việc xây dựng nền tảng 
hạ tầng số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước; tiếp tục chủ trì, phối 
hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương triển khai 
thực hiện các công việc, nhiệm vụ xây dụng Chính phủ điện tử. 

Trình giải pháp miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện DVCTT trong tháng 10 

Dành một mục riêng trong Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 8/2020 
để đề cập đến việc xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành 
chính, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung triển khai 
các công việc, nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận tại cuộc 
họp của Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử vào ngày 26/8/2020. 



Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, 
ngành, địa phương mình, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ 
trong quý IV/2020. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách, đơn 
giản hóa, điện tử hóa các thủ tục hành chính và xử lý kịp thời phản ánh, 
kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. 

Với Bộ TT&TT, Chính phủ giao Bộ này chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính 
đề xuất giải pháp giảm giá thành duy trì, vận hành chữ ký số công cộng, 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2020. 

Ban Cơ yếu Chính phủ phải đẩy nhanh tiến độ triển khai phân cấp, ủy 
quyền một số dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ theo 
chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại văn bản 3402 ngày 
29/4/2020 của Văn phòng Chính phủ. 

Cùng với đó, trong tháng 9/2020, các địa phương hoàn thành triển khai 
việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, thực hiện ghi nhận tính 
pháp lý của hồ sơ điện tử theo thẩm quyền. 

Đặc biệt, Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan có liên quan 
nghiên cứu, trình Chính phủ giải pháp miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện dịch 
vụ công trực tuyến (DVCTT) và các chi phí liên quan (bưu chính, tài 
khoản). Thời hạn phải hoàn thành nhiệm vụ này là trong tháng 10/2020. 

Trên thực tế, miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các 
chi phí liên quan như phí chuyển phát dịch vụ bưu chính công ích đã được 
một số địa phương chọn áp dụng trong một giai đoạn nhất định nhằm khuyến 
khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.  

Bộ TT&TT đánh giá, trong tháng 8/2020 các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ 
điện tử đã tiếp tục được các bộ, ngành, địa phương quan tâm và tích cực 
triển khai. Đặc biệt, các biện pháp đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến, nhất là dịch vụ mức 4 trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tiếp tục 
được tăng cường. 

Theo thống kê, tính đến 20/8, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã 
đạt 17,97%, tăng 2,06% so với tháng 7; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 
4 có phát sinh hồ sơ cũng tăng nhẹ so với tháng 7, đạt 29,81%; và tỷ lệ hồ 
sơ giải quyết trực tuyến là 22,15%. Cùng với đó, các nền tảng cho phát 
triển Chính phủ điện tử, thực hiện chuyển đổi số quốc gia cũng tiếp tục 
được thúc đẩy phát triển mạnh mẽ. 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/nghien-cuu-giai-phap-mien-
giam-phi-le-phi-thuc-hien-dich-vu-cong-truc-tuyen-674808.html 



10. Ra mắt Cẩm nang chuyển đổi số 
Chiều 18-9, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ ra mắt Cẩm 
nang chuyển đổi số bao gồm hơn 20 câu hỏi lớn và 100 câu hỏi nhỏ, 
ghi tóm lược những điều quan trọng và thiết yếu của chuyển đổi số. 

Toàn cảnh buổi ra mắt Cẩm nang chuyển đổi số. 

Đây là tài liệu miễn phí dành cho mọi người và được cung cấp phiên bản 
điện tử tại địa chỉ: https://dx.mic.gov.vn. 

Cẩm nang được trình bày một cách ngắn gọn, súc tích, trong sáng để bảo 
đảm mọi người dễ đọc, dễ hiểu. Câu trả lời được trình bày gồm trước tiên 
là nội dung giải thích ngắn gọn nhất, sau đó là một số câu hỏi và câu trả lời 
mang tính giải thích sâu hơn, dành cho những ai muốn quan tâm sâu hơn, 
và cuối cùng là một số ví dụ minh họa, dành cho những ai muốn liên hệ 
thực tế. 

Cuốn Cẩm nang chuyển đổi số ra đời với sứ mệnh thực hiện nhiệm vụ 
chuyển đổi nhận thức về sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số 
trong xã hội, với mong muốn đưa đến người đọc những điều quan trọng và 
thiết yếu về chuyển đổi số. 

Nội dung Cẩm nang được cấu trúc thành bốn phần chính, phù hợp với 
nhiều đối tượng khác nhau: Cẩm nang cơ bản, Cẩm nang cho người dân, 
Cẩm nang cho doanh nghiệp, Cẩm nang cho cơ quan nhà nước. 



Cẩm nang chuyển đổi số có nhiều tầng nấc tri thức phục vụ nhu cầu tìm 
hiểu từ nông đến sâu của người đọc. Cẩm nang cũng mang đến với người 
đọc các câu chuyện về chuyển đổi số từ khắp nơi trên thế giới. 

Cuốn Cẩm nang chuyển đổi số. 

Cẩm nang này có thể trở thành một cuốn sách truyền cảm hứng, để mỗi 
khi đọc nó, người dân, doanh nghiệp, tổ chức thấy chuyển đổi số không 
phải là việc xa vời mà rất gần gũi, không phải việc khó khăn mà kỳ thực rất 
đơn giản, để có thêm động lực để khởi đầu và tiếp tục quá trình chuyển đổi 
số cho bản thân và đơn vị. 

Ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục Tin học hóa cho biết, dự kiến sắp 
tới Cục Tin học hóa sẽ thiết kế website của Cẩm nang theo hướng mở như 
wiki pedia để mọi người có quyền góp ý, chỉnh sửa cho cuốn Cẩm nang. 

Đối với là trẻ em, học sinh, một đối tượng cũng rất cần được bảo vệ trên 
môi trường mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có tài liệu hướng dẫn 
về kỹ năng an toàn thông tin theo với hình thức truyện tranh hay hoạt hình 
để các em dễ tiếp thu, học mà chơi, chơi mà học. 

Đối với người dân nơi chưa có điều kiện tiếp cận với sách giấy hoặc chưa 
có điều kiện sử dụng internet, mạng di động, có thể sử dụng hệ thống 
truyền thanh cơ sở, được hỗ trợ bởi ứng dụng trí tuệ nhân tạo biến văn 
bản thành giọng nói để tự động đọc nội dung sách. 



Ông Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại lễ ra mắt Cẩm nang chuyển đổi số. 

Đối với các doanh nghiệp, không nên coi chuyển đổi số là một khoản chi 
phí mà nên coi đó là cách để mở rộng doanh thu. Các doanh nghiệp công 
nghệ số cần trở thành sứ giả truyền bá Chuyển đổi số chứ ko phải là đối 
tượng của cẩm nang này. Cục Tin học hóa mong muốn sẽ biến thứ 6 hàng 
tuần thành ngày thứ 6 công nghệ để tổ chức các hoạt động công nghệ của 
Bộ, của Cục. 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/thong-tin-so/ra-mat-cam-nang-chuyen-doi-
so-617318/ 

 

11. Kon Tum khai trương Trung tâm điều hành thông 
minh 
Chiều 18/9, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức khai trương Trung tâm điều 
hành thông minh tỉnh sau 5 tháng triển khai. 

Hệ thống điều hành Trung tâm gồm 9 hợp phần. Đến nay đã triển khai 
được 7 hợp phần, vượt kế hoạch đề ra, gồm: Hợp phần giám sát, điều 
hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội; hợp phần giám sát hiệu quả hoạt động của 
chính quyền; hợp phần giám sát, điều hành lĩnh vực y tế; hợp phần giám 
sát điều hành lĩnh vực giáo dục và đào tạo; hợp phần phản ánh hiện 
trường, phản ánh kiến nghị người dân; hợp phần giám sát an toàn thông 



tin trên môi trường mạng; hợp phần giám sát an ninh trật tự, an toàn giao 
thông. 

 

Lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn VNPT thực hiện nghi thức khai trương.  

Hệ thống điều hành có khả năng giám sát và quản lý từ cấp tổng quan đến 
chi tiết từng tình huống, như các chỉ tiêu đánh giá về tình hình kinh tế - xã 
hội, giám sát trực quan trên bản đồ số, tình hình chất lượng dịch vụ y tế, 
việc xử lý phản ánh về bất cập đô thị, camera trí tuệ nhân tạo giám sát đô 
thị trực tiếp, tình hình giải quyết dịch vụ hành chính công… sẽ cung cấp 
cho cơ quan quản lý nhà nước cái nhìn toàn diện về các hoạt động đang 
diễn ra trên địa bàn tỉnh. 

Đặc biệt, với công nghệ được áp dụng trong Hệ thống điều hành sẽ cho 
phép thực hiện phân tích dữ liệu lớn để phát ra các cảnh báo, hỗ trợ ra 
quyết định, xây dựng phương án tổ chức, điều hành đối với các tình 
huống... 

Cùng với các hợp phần của Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh đã 
được triển khai trong giai đoạn 1, Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum đã phối 
hợp với Viễn thông Kon Tum xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh 
Kon Tum nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Đến 
nay, Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh đã được tích hợp 58 biểu mẫu 
báo cáo số liệu của địa phương; đồng thời đã hoàn thành việc kết nối với 
Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia. 



Thời gian tới, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên 
quan và Viễn thông Kon Tum triển khai các hợp phần của giai đoạn 2 gồm: 
Hợp phần giám sát điều hành an ninh trật tự đô thị, an toàn giao thông và 
hợp phần giám sát tài nguyên môi trường, đất đai; cập nhật, rà soát hoàn 
thiện các thông tin kinh tế - xã hội đối với hợp phần giám sát, điều hành chỉ 
tiêu kinh tế - xã hội. 

Việc triển khai thử nghiệm Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh tỉnh 
là 1 trong những giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách 
hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số trong 
thời gian tới. 

Thời gian qua, công tác triển khai xây dựng chính quyền điện tử của Kon 
Tum, nhất là công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ công 
tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã đạt được 
những kết quả quan trọng. 

Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh (VNPT-iOffice) đã được 
triển khai liên thông đến 22 đơn vị cấp tỉnh, 10 huyện, thành phố, 102 xã, 
phường, thị trấn và đã được kết nối vào trục liên thông văn bản quốc gia; 
100% văn bản điện tử trên hệ thống đã được thực hiện ký số trên môi 
trường mạng với tổng số là 328.488 văn bản; hệ thống đã luân chuyển 
được 5.818.559 văn bản đi - đến qua môi trường điện tử, gửi - nhận qua 
trục liên thông văn bản quốc gia... 

Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đã được 
triển khai đồng bộ, thống nhất liên thông đến 100% các cơ quan hành 
chính nhà nước các cấp của tỉnh và được kết nối liên thông tới Cổng dịch 
vụ công quốc gia; cung cấp 1.547 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 315 
dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 139 dịch vụ công mức 4. Sau hơn 01 
năm đưa vào khai thác, đã có hơn 40.000 lượt hồ sơ được cập nhật luân 
chuyển và xử lý trên hệ thống, góp phần giải quyết thủ tục hành chính 
công, công khai minh bạch với người dân và doanh nghiệp. 

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đã kết nối liên thông 3 cấp từ 
trung ương đến các huyện, thành phố với mô hình kết nối linh hoạt, phục 
vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành kịp thời của lãnh đạo các cấp, 
nhất là trong thời gian cao điểm của đại dịch COVID 19 vừa qua. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Khoa-hoc-Cong-nghe/Kon-Tum-khai-truong-
Trung-tam-dieu-hanh-thong-minh/408093.vgp 

 

 



12. Vì nhân dân phục vụ 
Thực hiện phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục 
hành chính cho người dân”, Đoàn cơ sở Công an các cấp trong tỉnh 
đã phối hợp với Đoàn thanh niên xã, phường thực hiện cấp phát 
chứng minh nhân dân (CMND) tại địa phương để tạo thuận lợi cho 
người dân. 

 
Chiến sĩ thuộc Chi đoàn Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội Công an tỉnh thực hiện thủ tục làm giấy CMND cho người già yếu ở 

phường Thái Hòa (TX.Tân Uyên) 

CMND là một trong những loại giấy tờ tùy thân quan trọng, giúp công dân 
thực hiện được các giao dịch hành chính theo đúng quy định của pháp 
luật. Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều trường hợp bệnh tật, già yếu không thể 
đến trụ sở công an để làm giấy CMND. Nắm bắt được tâm tư, nguyện 
vọng của người dân, Chi đoàn Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật 
tự xã hội Công an tỉnh vừa phối hợp với Phường đoàn Thái Hòa (TX.Tân 
Uyên) tổ chức chương trình “Ngày thứ bảy tình nguyện”, hỗ trợ cấp CMND 
cho gia đình chính sách, người già yếu, bệnh tật trên địa bàn phường. 2 
đơn vị đoàn đã phối hợp đến nhà 15 người lớn tuổi thuộc đối tượng gia 
đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và các trường hợp ốm 
đau, bệnh tật để thực hiện các thủ tục làm giấy CMND. Với tinh thần tận 
tụy vì nhân dân phục vụ, một cái ghế ngồi cũng có thể là bàn viết để các 
chiến sĩ tiến hành thủ tục đầy đủ giấy tờ đúng theo quy định để làm CMND. 



Các chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội 
Công an tỉnh cũng vừa cùng đoàn viên thuộc Phường đoàn Định Hòa 
(TP.Thủ Dầu Một) phối hợp tổ chức làm thủ tục cấp phát CMND cho người 
dân ở địa phương. Để kịp thời làm CMND cho người dân, Phòng Cảnh sát 
quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp với Phường 
đoàn chia thành 2 tổ công tác. Tổ thứ nhất tiến hành làm thủ tục cấp phát 
CMND cho người dân tại trụ sở UBND phường và tổ thứ 2 đến tận gia 
đình làm thủ tục cấp phát CMND cho các đối tượng chính sách, người già, 
người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… 

Ông Trần Văn Hải, người dân ở phường Định Hòa, nói: “Được làm giấy 
CMND tại phường giúp cho tôi giảm được thời gian đi lại, nếu có thiếu giấy 
tờ gì về nhà lấy vẫn dễ dàng, không phải chờ đợi và thực hiện thủ tục 
thuận lợi hơn”. Khẩn trương hoàn thành các thủ tục, các chiến sĩ đã thực 
hiện xong những thủ tục cấp phát CMND cho gần 90 người dân ở phường 
Định Hòa. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa 
thiết thực nằm trong chuỗi hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện” của 
Phường đoàn và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội 
Công an tỉnh, góp phần đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại 
đơn vị. 

Thực hiện phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều 
Bác Hồ dạy”, thời gian qua, đội hình tình nguyện “Cấp phát CMND cho 
người lớn tuổi tại nhà” thuộc Đoàn Thanh niên Công an TP.Dĩ An cũng đã 
có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa phục vụ nhân dân. Có thể kể đến đó 
là hoạt động đến tận nhà giúp người dân, hỗ trợ giải quyết làm thủ tục cấp, 
đổi giấy CMND. Trong thời gian từ tháng 6-2020 đến nay, đội hình đã tiến 
hành rà soát các trường hợp người bị bệnh tật, già yếu, không đi lại được 
để hỗ trợ làm CMND. Qua đó, đã giải quyết được 29 trường hợp làm giấy 
CMND tại nhà. 

Tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính là hoạt động thiết thực và ý 
nghĩa “Vì nhân dân dân phục vụ”. Đội ngũ cán bộ công chức, đoàn viên 
thanh niên làm việc trong lĩnh vực thủ tục hành chính tích cực tham gia 
chương trình “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho 
người dân” đã thể hiện tinh thần tình nguyện, giúp đỡ người dân giải quyết 
các thủ tục một cách nhanh chóng, thuận tiện, góp phần mang lại hiệu quả 
trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính. 

Tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính là hoạt động thiết thực và ý 
nghĩa “Vì nhân dân phục vụ”. Đội ngũ cán bộ công chức, đoàn viên thanh 



niên làm việc trong lĩnh vực thủ tục hành chính tích cực tham gia chương 
trình “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho người 
dân” đã thể hiện tinh thần tình nguyện, giúp đỡ người dân giải quyết các 
thủ tục một cách nhanh chóng, thuận tiện, góp phần mang lại hiệu quả 
trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính. 

Nguồn: http://baobinhduong.vn/vi-nhan-dan-phuc-vu-a231219.html 

 

13. Đổi tên đường Lê Văn Duyệt: Tạo điều kiện thuận 
lợi cho dân đổi giấy tờ 
Người dân lo lắng khi tên đổi tên đường sẽ gặp khó khăn trong việc 
thay đổi các giấy tờ tuy thân. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho 
rằng, việc thay đổi thủ tục giấy tờ theo tên đường mới không khó 
khăn và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho dân. 

 

Đoạn đường Đinh Tiên Hoàng được thay đổi thành đường Lê Văn Duyệt. 
Ảnh: Huân Cao 

Người dân lo đi làm giấy tờ sẽ khó khăn 

Đoạn đường Đinh Tiên Hoàng cũ (từ cầu Bông đến đường Phan Đăng 
Lưu, quận Bình Thạnh, TPHCM) vừa được đổi tên thành Lê Văn Duyệt.  



Năm nay bước sang tuổi 86, vợ chồng ông Trần Văn Nam (135-137 đường 
Lê Văn Duyệt, phường 1, quận Bình Thạnh) lần thứ 2 chứng kiến tên 
đường nơi ông ở thay đổi. Ông Nam vui vì tên đường được đặt lại như 
trước đây, nhưng lo lắng khi thủ tục đổi giấy tờ có khó khăn gì không, trong 
khi vì vợ chồng ông tuổi cao, sức yếu. 

Tên đường thay đổi sẽ kéo theo việc thay đổi hàng loạt giấy tờ. Ảnh: Huân Cao 

"Tôi sống ở đây hơn 70 năm rồi, trước năm 1975, đường này vốn mang 
tên là Lê Văn Duyệt. Sau đó, chính quyền đổi sang tên Đinh Tiên Hoàng. 
Khi đó gia đình tôi phải đi làm lại tất cả giấy tờ từ giấy tờ nhà đất đến sổ hộ 
khẩu, chứng minh thư, hộ chiếu,...Nay chính quyền lại đổi về tên cũ, gia 
đình tôi phải đi làm lại thủ tục giấy tờ như trước, nhưng không biết có gặp 
khó khăn gì hay không" cụ ông Trần Văn Nam nói.  

Cùng tâm trạng như ông Nam, ông Nguyễn Chí Dũng (hẻm 60, đường Lê 
Văn Duyệt, phường 1, quận Bình Thạnh) cho biết, người dân trong khu 
phố đều đồng tình, ủng hộ việc đổi tên đường. Tuy nhiên, nghĩ đến cái 
cảnh phải đi lại nhiều lần để làm lại các loại giấy tờ thì e ngại. 

"Tôi và nhiều người dân trong khu phố đang đợi chính quyền thông báo về 
quy trình thay đổi giấy tờ, mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho dân, 
tránh phải đi lại nhiều lần thì phiền lắm" - ông Dũng nói. 



Ông Nguyễn Chí Dũng mong muốn chính quyền tạo thuận lợi cho dân. 
Ảnh: Huân Cao 

Chính quyền nói không khó và tạo thuận lợi cho dân 

Trao đổi với Lao Động, ông Huỳnh Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND 
phường 1 (quận Bình Thạnh) cho biết, việc đổi tên đường được đông đảo 
nhân dân trên địa bàn phường đồng tình ủng hộ. UBND phường cũng nắm 
bắt được tâm lý của nhiều người dân lo lắng khi đổi tên đường sẽ có rắc 
rối về thủ tục đổi những giấy tờ liên quan như căn cước công dân, giấy tờ 
nhà đất hay sổ hộ khẩu... 

"Khi quận hướng dẫn, triển khai thì có thể có nhiều hình thức như người 
dân tự đi làm hoặc tập trung về đầu mối là phường và phường sẽ tiếp 
nhận toàn bộ thông tin hồ sơ chuyển cho quận giải quyết. Tôi nghĩ không 
đến nỗi khó khăn gì đâu, vì quận đã có kinh nghiệm làm một số phường 
rồi, không riêng gì phường 1, trước đây cũng có 1 số phường như phường 
13, phường 25 cũng có đổi tên nhiều tuyến đường rồi" - ông Tuấn nói.  

Ông Đặng Minh Nguyên - Chánh Văn phòng UBND quận Bình Thạnh cho 
biết, kế hoạch triển khai việc đổi số nhà và thay đổi các giấy tờ tùy thân 
cho người dân đã được quận ban hành xong, dự kiến chính thức triển khai 
vào thứ hai tuần tới. Lãnh đạo UBND UBND quận đã có chỉ đạo cho các 
phòng và UBND các phường, trên tinh thần chung là tạo mọi điều kiện 
thuận lợi nhất cho người dân thực hiện đổi giấy tờ.  



Anh Vũ đã cho tháo biển, để chuẩn bị lắp biển quán ăn mang tên đường 
mới. Ảnh: Huân Cao 

Theo ông Nguyên, trên địa bàn quận thời gian qua đã có nhiều tuyến 
đường được đổi, chứ không riêng gì đường Lê Văn Duyệt mới đây. Quy 
trình là UBND phường sẽ thống kê lại số lượng nhà được cấp quyết định 
mới, sau đó báo cáo đến UBND quận để ban hành quyết định số nhà mới. 
Từ quyết định này, người dân thực hiện các thủ tục đổi giấy tờ tùy thân 
hoặc giao dịch hành chính. Việc thay đổi này sẽ được UBND quận phối 
hợp với phường, công an và các đơn vị liên quan để hỗ trợ thủ tục đơn 
giản nhất, tránh đi lại nhiều lần và thực hiện trong thời gian sớm nhất.  

Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/doi-ten-duong-le-van-duyet-tao-dieu-kien-
thuan-loi-cho-dan-doi-giay-to-837136.ldo 

 

14. Hà Nội: Trên 1.700 thủ tục hành chính đủ điều kiện 
triển khai mức độ 3, 4 
TP. Hà Nội đã có 1.720 TTHC đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4, góp phần mang lại tiện ích cho người dân, doanh 
nghiệp. 

Theo Văn phòng UBND TP. Hà Nội, về nhiệm vụ thực hiện cải cách hành 
chính quý III/2020, Đoàn kiểm tra của Thành phố đã kết hợp kiểm tra định 
kỳ và kiểm tra đột xuất không báo trước đối với 26 cơ quan, đơn vị Thành 



phố, trong đó kiểm tra chuyên đề về nội dung chỉ số hiệu quả Quản trị và 
Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính 
(SIPAS) đối với 12 xã, phường, thị trấn thuộc 6 quận, huyện; kiểm tra 
CCHC tại quận, huyện và các xã, phường, thị trấn trực thuộc 14 đơn vị… 

 

Bộ phận một cửa huyện Đông Anh. Ảnh Hòa An 

Kết quả kiểm tra cho thấy việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính của 
công dân, tổ chức; việc tiếp công dân được duy trì ổn định; không có phản 
ánh kiến nghị về thái độ ứng xử không phù hợp của cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra cơ bản chấp hành nghiêm chỉnh 
thời gian làm việc theo quy định.  

Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đều có lịch phân công cán bộ lãnh đạo, 
quản lý, công chức, viên chức và người lao động làm việc luân phiên trong 
giai đoạn phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhằm đảm bảo giải quyết hồ 
sơ cá nhân, tổ chức theo yêu cầu công việc, phù hợp với yêu cầu chống 
Covid-19 trong giai đoạn mới. 

Đến hết tháng 8/2020, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các 
cơ quan hành chính thuộc Thành phố  là 1.813 TTHC. Tổng số TTHC đủ 
điều kiện để triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 của 
Thành phố là 1.720 TTHC; tổng số DVCTT mức 3, 4 của Thành phố đang 



cung cấp cho người dân và doanh nghiệp là: 1.671/1.720 TTHC. Trong đó, 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là: 1227 TTHC; mức độ 4 là 444 TTHC. 

Việc giải quyết hồ sơ TTHC, dịch vụ công trực tuyến các cấp trên Thành 
phố thực hiện tập trung tại hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng 
chung 3 cấp và các hệ thống thông tin chuyên ngành dùng chung (lĩnh vực 
giáo dục, y tế). 

Công tác cải cách thể chế tạo môi trường pháp lý thuận lợi để phát triển 
kinh tế là một trong những ưu tiên hàng đầu của Thành phố. UBND Thành 
phố đã ban hành một số VBQPPL liên quan phát triển kinh tế, hỗ trợ, 
khuyến khích doanh nghiệp nhằm mục đích xây dựng môi trường kinh 
doanh công bằng, thân thiện, thông thoáng; tạo thuận lợi hỗ trợ doanh 
nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo sự đột phá về thu 
hút đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Có chính sách hỗ trợ mặt 
bằng sản xuất; hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật; 
mở rộng thị trường; thông tin, tư vấn và pháp lý; tư vấn, phát triển nguồn 
nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa… 

Thành phố tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở tất cả các 
ngành, các cấp. Kết quả, đã sáp nhập Ban Quản lý dự án (quy hoạch kiến 
trúc thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng dân dụng và công nghiệp; sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp 
thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, giảm từ 21 trường còn 10 trường, 
giảm 11 trường (đạt tỷ lệ 52,4%), phương án sắp xếp các cơ sở bảo trợ xã 
hội (từ 12 cơ sở còn 5 cơ sở, giảm 07 cơ sở, tỷ lệ 58,3%). 

Bên cạnh đó, sắp xếp, chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, 
đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đổi tên và quy định 
lại chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn từ Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 
Hà Nội sang Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội; bổ sung chức năng, nhiệm vụ 
cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công 
nghiệp TP. Hà Nội. 

Thành phố cũng đã ban hành các Quyết định thông qua phương án đơn 
giản hóa TTHC, công bố Danh mục TTHC, các quy trình giải quyết nội bộ 
TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế trên một số lĩnh vực: Ngoại vụ, Văn 
hóa và Thể thao, Giao thông Vận Tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường. 

Nguồn: http://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1166/64269/ha-noi--tren-1-700-thu-tuc-
hanh-chinh-du-dieu-kien-trien-khai-muc-do-3--4.aspx 



15. Thúc đẩy Chính phủ số: Thể chế và công nghệ cần 
song hành  
Hội thảo eGov lần thứ 15 vừa diễn ra tại TP.HCM đã tập trung tìm giải 
pháp tháo gỡ vướng mắc trong phát triển dịch vụ công trực tuyến và 
phát triển Chính phủ số. 

 

Với chủ đề "Phát triển Chính phủ điện tử thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến 
hướng đến Chính phủ số - mô hình & giải pháp", Hội thảo Quốc gia về 
Chính phủ Điện tử (eGov) hướng đến mục tiêu thúc đẩy quá trình chuyển 
đổi số trong mảng Chính phủ điện tử, hướng đến mô hình Chính phủ số, 
nhằm mang lại nhiều giá trị phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.  

Theo ông Trương Gia Bình - Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục 
hành chính, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT: "Để phát triển Chính phủ điện 
tử từ cấp bộ ngành đến các cục vụ, từ trung ương đến địa phương, quan 
trọng nhất là phải bắt đầu từ việc đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành 
chính, cắt giảm thủ tục, đừng chạy theo số lượng mà hãy quan tâm đến 
chất lượng dịch vụ hành chính công trực tuyến. Làm sao cho người dân 
cảm thấy thuận lợi, dễ dàng nhất , phải truyền thông để người dân biết, 
xây dựng được cho người dân niềm tin về việc nhà nước đang nỗ lực thế 
nào trong phát triển Chính phủ điện tử. Đây sẽ là những nhân tố tăng tốc 
phát triển Chính phủ điện tử với mục tiêu coi người dân, doanh nghiệp là 
trung tâm mà Việt Nam đang hướng tới." 

Đồng tình với quan điểm này, đại diện các Bộ ngành tham dự tọa đàm như 
Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Quốc phòng, 



Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng chia sẻ, cần phải có thể chế, chính sách 
chuyên biệt hóa để dẫn đường cho sự phát triển, đầu tư ngân sách đúng 
mức và chính ngạch cho Công nghệ thông tin, đặt mục tiêu tập trung cho 
lợi ích của người dân, doanh nghiệp. 

 

Các đại biểu tham dự phần tọa đàm 

Phát biểu trong khuôn khổ tọa đàm, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch 
UBND TP.HCM chia sẻ: "Chuyển đổi số thành phố bắt nguồn từ việc kế 
thừa những thành quả đã có, tận dụng mọi nguồn lực công tư kết hợp, có 
cơ chế lựa chọn các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số tốt để đưa vào 
ứng dụng được ngay. Để làm được điều đó, lãnh đạo thành phố đóng vai 
trò vừa tích cực thúc đẩy vừa hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp 
phát triển năng lực. Chính quyền phải đóng vai trò kết nối, để tất cả các lực 
lượng cùng tham gia chuyển đổi số, góp phần xây dựng chính quyền số 
hiệu quả, phục vụ người dân tốt, phát triển nền kinh tế số mang lại giá trị 
thặng dư cao hơn". 

Tại Hội thảo, nhiều vấn đề nóng đã được đưa ra thảo luận tìm giải pháp 
như "Sáng tạo, năng động trong hoạt động quản lý Logistics", "Chuyển đổi 
số ngành giáo dục và xây dựng môi trường giáo dục 4.0", "Chuyển đổi số 
trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng". 

Đặc biệt, phiên tọa đàm cấp cao với chủ đề "Giải pháp công nghệ góp 
phần nâng cao hiệu quả Cổng dịch vụ công trực tuyến và phát triển Chính 
phủ số" diễn ra dưới sự điều phối của ông Trương Gia Bình, đã đưa ra 
được những giải pháp quan trọng, tập trung vào hai vấn đề chính: "Làm 
sao để người dân, doanh nghiệp tham gia tích cực hơn trong các dịch vụ 



công trực tuyến?" và "Giải pháp thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, 
hướng tới Chính phủ số". 

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc triển khai các giải pháp xây dựng 
Chính quyền điện tử cho nhiều Bộ, ngành và tỉnh, thành tại Việt Nam và 
một số quốc gia trên thế giới, FPT đã hỗ trợ tư vấn chuyển đổi số, xây 
dựng khung kiến trúc chính quyền điện tử, phát triển nền tảng tích hợp, 
liên thông dữ liệu, giúp tăng khả năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
mức độ cao cho người dân, doanh nghiệp dựa trên nền tảng dữ liệu. Tập 
đoàn cũng tập trung nghiên cứu và đưa vào ứng dụng các nhóm giải pháp 
công nghệ cho các lĩnh vực trọng điểm như giao thông, y tế, giáo dục, góp 
phần kiến tạo các đô thị thông minh ở nhiều địa phương: Quảng Ninh, 
TP.HCM, Hải Phòng... Mới nhất, FPT là một trong các đơn vị hỗ trợ, tư vấn 
cho thành phố về khung kiến trúc Chính quyền điện tử cũng như xây dựng 
nền tảng chia sẻ, liên thông dữ liệu (LGSP HCM) vừa được ra mắt tháng 
7/2020. 

Nguồn: https://baothaibinh.com.vn/news/218/112434/thuc-day-chinh-phu-
so-the-che-va-cong-nghe-can-song-hanh 

 


