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1. Dịch vụ công quốc gia: Mang lại lợi ích thiết thực 
cho người dân, doanh nghiệp 
Cổng dịch vụ công quốc gia được đánh giá chỉ thành công khi người dân, 
doanh nghiệp sử dụng và mang lại lợi ích thiết thực. Vậy các nhà quản lý 
đã cung cấp được những dịch vụ công thiết yếu, tiện ích nào cho người 
dùng? 

 
Người dân làm thủ tục qua mạng - sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia. 

ẢNH: KHẢ HÒA 

Vào thời điểm khai trương tháng 9.2019, Cổng dịch vụ công quốc 
gia (DVCQG) triển khai 8 nhóm thủ tục. Đến thời điểm hiện nay, Cổng 
DVCQG cung cấp 1.298 dịch vụ công trực tuyến; trong đó có 762 dịch vụ 
công dành cho doanh nghiệp (DN), 640 dịch vụ công dành cho công dân. 

Các thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ trên Cổng DVCQG đã tăng 
gấp hơn 160 lần so với thời điểm khai trương và đang tiếp tục tăng lên 
nhanh chóng, hướng tới là kênh giao tiếp điện tử hiệu quả giữa người dân, 
DN và các cơ quan nhà nước. 

Sau hơn 9 tháng hoạt động, Cổng DVCQG đã có hơn 69 triệu lượt truy 
cập, hơn 280.000 tài khoản đăng ký; tiếp nhận, hỗ trợ trên 30.000 cuộc gọi 
và 8.500 phản ánh, kiến nghị. Điều này cho thấy sự quan tâm lớn của 
người dân, DN đối với các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên 



Cổng DVCQG. Đến nay, nhiều dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, tiện ích 
đã được cung cấp trên Cổng DVCQG. Không phụ thuộc thời gian, vị trí địa 
lý, người dân chỉ cần ngồi nhà vẫn được cung cấp dịch vụ công thông qua 
Cổng DVCQG. 

 
Công dân đầu tiên đăng ký ô tô trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Cấp đổi giấy phép lái xe chỉ trong vài phút 
Tại thời điểm khai trương, Cổng DVCQG cung cấp các dịch vụ công thực 
hiện tại 63 tỉnh, TP gồm đổi giấy phép lái xe (GPLX), thông báo hoạt động 
khuyến mãi, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất, hỏng, cấp điện hạ áp (phục 
vụ người dân, hộ gia đình), cấp điện trung áp (phục vụ DN) và tích hợp tiện 
ích thanh toán tiền điện; cung cấp các dịch vụ công thực hiện tại cấp Bộ 
gồm cấp GPLX quốc tế, đăng ký khuyến mãi, nhóm dịch vụ về cấp giấy 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa... 

Cấp đổi GPLX là một trong những dịch vụ công trực tuyến được cung cấp 
đầu tiên khi Cổng DVCQG khai trương tháng 12.2019. Đến 22.9.2020, việc 
cấp đổi GPLX trực tuyến thực hiện từ Cổng DVCQG là 1.239 trường hợp, 
trong đó có 52 trường hợp thực hiện thí điểm mức độ 4. 

Nếu như trước kia người dân muốn đổi GPLX phải trực tiếp đến các địa 
điểm cấp đổi khai báo rồi lấy số thứ tự ngồi đợi tới lượt, nhận giấy hẹn đến 
lấy GPLX mới. Nhưng từ khi có Cổng DVCQG, người dân chỉ cần khai báo 
trực tuyến tại nhà hoặc những nơi có mạng internet. Sau khi khai báo, 
người dân có thể theo dõi quá trình xử lý hồ sơ đến khi hoàn tất. Việc làm 
này vừa tiện lợi cho người dân, vừa tiết kiệm được thời gian, giảm tải việc 
tiếp công dân, giảm chi phí phát sinh cho các cơ quan công quyền. Mọi 



thông tin giao dịch đều được thông báo trên điện thoại di động nên cá 
nhân, DN có thể nắm bắt được tiến độ hồ sơ của mình. 

3 phút để nộp phạt vi phạm giao thông 
Tiếp tục trong tháng 3.2020, thêm 11 dịch vụ công trực tuyến được cập 
nhật lên Cổng DVCQG, đặc biệt những dịch vụ này chú trọng đến thanh 
toán trực tuyến gồm: nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
giao thông đường bộ (thí điểm tại 5 địa phương là Hà Nội, TP.HCM, Đà 
Nẵng, Hải Phòng và Bình Thuận); nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe gắn máy (thí 
điểm tại Hà Nội và TP.HCM); đăng ký khai sinh tại 45 tỉnh, TP; cấp phiếu lý 
lịch tư pháp tại 58 tỉnh, TP; nộp thuế cá nhân; nộp thuế DN; nộp thuế môn 
bài; hủy tờ khai hải quan; khai bổ sung tờ khai hải quan; đăng ký cung ứng 
hợp đồng lao động; đăng ký mã số đơn vị quan hệ ngân sách. Các dịch vụ 
công này được tích hợp lên Cổng DVCQG đúng thời điểm dịch Covid-19 
ảnh hưởng đến đời sống xã hội. Theo thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó cục 
trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), việc đưa 2 dịch vụ công là xử phạt vi 
phạm hành chính và nộp lệ phí trước bạ lên Cổng DVCQG còn giúp giảm 
thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, tiết kiệm thời gian, giảm phiền hà cho 
người dân. 

Thay vì đến kho bạc để nộp phạt rồi lại quay về cơ quan công an - nơi ra 
quyết định xử phạt, để trình biên lai đóng tiền rồi mới được nhận lại các 
loại giấy tờ, thì hiện nay sau khi nhận quyết định xử phạt, người dân nếu vi 
phạm giao thông tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Thuận 
chỉ mất khoảng 3 phút để truy nhập Cổng DVCQG nộp phạt và lựa chọn 
đăng ký nhận kết quả tại nhà qua bưu điện. Tính đến nay, số trường hợp 
nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ trên 
Cổng DVCQG là 2.027. 

Phấn đấu “xe ra khỏi gara là có biển số” 
Mới đây, tháng 8.2020, Cổng DVCQG đánh dấu thời điểm tích hợp dịch vụ 
công thứ 1.000: dịch vụ kê khai, nộp lệ phí trước bạ và nộp tờ khai đăng ký 
ô tô trực tuyến. Sau một tháng đi vào vận hành, số kê khai lệ phí trước bạ 
thông qua Cổng DVCQG là 1.303 trường hợp, nộp lệ phí trước bạ trực 
tuyến là 58.325 truờng hợp, đăng ký cấp biển số ô tô trực tuyến thí điểm 
tại Hà Nội và TP.HCM đã có 15 trường hợp thực hiện. 

Là dịch vụ công khi triển khai tích hợp đã gây khó cho các cơ quan quản lý 
bởi lần đầu tiên triển khai và phải cấu trúc lại quy trình. Tuy nhiên, Bộ 
trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh khi dịch vụ công này được vận hành 
chính là sản phẩm thay đổi tư duy, cách quản lý, là hành động cụ thể phục 
vụ người dân, DN theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 



Thời điểm được tích hợp, những công dân đầu tiên thực hiện thành công 
dịch vụ công thứ 1.000 về kê khai nộp lệ phí trước bạ, cấp đăng ký, biển 
số xe trực tuyến cho biết rất bất ngờ bởi thủ tục thật “đơn giản, quá thuận 
lợi cho người dân”. Trải nghiệm thực tế từ người dùng cho thấy đăng ký, 
cấp biển số xe trực tuyến rất đơn giản, chỉ mất khoảng 2 phút đối với kê 
khai, nộp lệ phí trước bạ và 3 phút với đăng ký xe, thay vì trước đây phải 
mất nửa ngày đi đến cơ quan thuế nộp thuế và nhiều ngày đi lại đến cơ 
quan công an để đăng ký xe. 

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết 
Cục CSGT sẽ tiến tới điện tử hóa toàn bộ quy trình đăng ký xe, phấn đấu 
xe ra khỏi gara đã có biển số. 

Cấp giấy phép xây dựng qua mạng 
Sắp tới, Cổng DVCQG tiếp tục tích hợp một số dịch vụ thiết yếu được 
người dân, DN mong chờ. Đó là dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch; cấp 
giấy phép xây dựng; thanh toán nghĩa vụ tài chính đối với thủ tục hành 
chính về đất đai; cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất. 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết đây đều là những dịch vụ công thiết yếu, 
đặc biệt dịch vụ cấp giấy phép xây dựng và cấp giấy chứng nhận, đăng ký 
biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với 
đất, có số lượng đối tượng thực hiện lớn, nằm trong số 20 loại dịch vụ 
được Liên Hiệp Quốc đánh giá trong chỉ số phát triển chính phủ điện tử. 
Hiện Bộ TN-MT đang hoàn thiện vấn đề thể chế cũng như phát triển hệ 
thống phần mềm... 

Theo dự kiến, tháng 11.2020 sẽ tiếp tục đưa các dịch vụ này lên Cổng 
Dịch vụ công quốc gia. 

Thúc đẩy các giao dịch số trong lĩnh vực dân sự, kinh tế 
Đầu tháng 7.2020, thêm 6 dịch vụ công thiết yếu được cung cấp trên Cổng 
DVCQG, gồm: chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; cấp mới, đổi 
GPLX mức độ 4; nộp tiền xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực giao 
thông đường bộ thuộc thẩm quyền của thanh tra giao thông; nộp tiền xử lý 
vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền 
của CSGT; đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện; gia hạn thẻ bảo hiểm y tế 
theo hộ gia đình. 

Trong đó, dịch vụ công số 725 - chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, 
là dịch vụ quan trọng, có vai trò thúc đẩy số hóa, với giá trị sử dụng của 
bản sao điện tử đã được chứng thực thay cho bản chính... sẽ giúp đưa 



hầu hết các thủ tục hành chính thực hiện hoàn toàn trực tuyến trên môi 
trường điện tử (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4), cũng như tạo điều kiện 
để thực hiện các giao dịch số trong lĩnh vực dân sự, kinh tế. 

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, việc 
cung cấp 6 dịch vụ công trực tuyến này trên Cổng DVCQG có thể giúp tiết 
kiệm được thời gian, chi phí thực hiện của người dân, DN tối thiểu khoảng 
1.686 tỉ đồng/năm. 

Dù các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đã bắt 
đầu được người dân đón nhận, tuy nhiên số người dùng chưa thực sự lớn 
tiếp tục đặt ra cho các nhà quản lý về sự cải cách quy trình, tính tiện ích, 
sự bảo mật và tuyên truyền để tạo niềm tin cho người dân sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến trên Cổng DVCQG. Đây cũng là những điều tất yếu tiến tới 
xã hội văn minh. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/dich-vu-cong-quoc-gia-mang-lai-loi-ich-
thiet-thuc-cho-nguoi-dan-doanh-nghiep-1284373.html 

 
2. Ðẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi cho 
người dân và doanh nghiệp 

Việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp qua thẻ ATM mang lại 
nhiều tiện ích cho người dân. Ảnh: MINH THƯ 

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc xây dựng Chính phủ điện tử, 
thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cải 



cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), 
hiện đại hóa nền hành chính, hướng tới triển khai Chính phủ điện tử trong 
lĩnh vực BHXH. 

Ðẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công quốc gia 
Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến nay đã có 15 dịch vụ công của 
ngành BHXH, dịch vụ công 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 theo tinh thần Nghị quyết 
số 42/NQ-CP của Chính phủ, gồm: 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 
người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao 
động. 

Có thể thấy, với việc cung cấp các dịch vụ 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. Thông qua đó, 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 
dịch vụ của các bộ, ngành, địa phương; tra cứu thông tin, dịch vụ công các 
ngành, lĩnh vực, các địa phương tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; gửi 
phản ánh kiến nghị liên quan đến việc giải quyết TTHC, dịch vụ công... Ðặc 
biệt, các  dịch vụ cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phần lớn là 
các dịch vụ công mức độ 4 (người dân và doanh nghiệp 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/nhận hồ sơ) cho nên giúp tiết kiệm thời gian và 
chi phí cho cả người thực hiện dịch vụ công cũng như cơ quan cung ứng. 
Người dân có thể 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... 

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) do hỏng, mất là 1.499 trường hợp. Các dịch 
vụ công thanh toán trực tuyến như: gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình; 
đóng tiếp BHXH tự nguyện là 925 trường hợp. Các dịch vụ công hỗ trợ 
người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với 838 hồ 



sơ. Trong đó, có gần 300 hồ sơ hợp lệ được giải quyết, nhiều hồ sơ không 
hợp lệ chủ yếu do doanh nghiệp kê khai chưa đúng thông tin về mã đơn vị, 
mã cơ quan BHXH… Ðối với các hồ sơ không hợp lệ khi trả lại, BHXH Việt 
Nam đều có thông báo, hướng dẫn cho doanh nghiệp điều chỉnh, bổ sung 
thông tin, thành phần hồ sơ một cách chi tiết, cụ thể. 

Ðồng thời, để tạo thuận lợi cho người dân, giúp giảm thời gian và chi phí 
khi thực hiện dịch vụ công về BHXH, BHYT, ngành BHXH đã và đang tiếp 
tục cung cấp các dịch vụ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của ngành tại 
địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Hiện, Cổng Dịch vụ công 
của BHXH Việt Nam đang cung cấp 19 trong số 27 dịch vụ trực tuyến mức 
độ 3, 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. 

Thanh toán không dùng tiền mặt 
Cùng với việc triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện 
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 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. BHXH Việt Nam đã ban hành kế hoạch thực 
hiện đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh 
toán không dùng tiền mặt; đồng thời giao chỉ tiêu phấn đấu số người, số 
tiền chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt cho BHXH các 
tỉnh cụ thể từng năm, với từng chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp. 

Ước tính trong sáu tháng đầu năm 2020, số người hưởng lương hưu, trợ 
cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị bình quân 
trên toàn quốc đạt 28% trong tổng số người hưởng lương hưu, trợ cấp 
BHXH, tăng 4% so kết quả đạt được năm 2019; 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% trong tổng số người hưởng các chế độ BHXH một lần, 
tăng 7% so kết quả đạt được năm 2019; số người hưởng trợ cấp thất 
nghiệp qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị bình quân trên toàn quốc đạt 
69% trong tổng số người hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 16% so kết quả 
đạt được năm 2019. 

Báo cáo của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng cho thấy, trong kỳ chi 
trả tháng 8-2020, cơ quan bưu điện đã thực hiện chi trả cho khoảng gần 
3,2 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, với tổng số 
tiền khoảng hơn 14 nghìn tỷ đồng, trong đó chi qua tài khoản cá nhân ATM 
cho khoảng 730 nghìn người với số tiền khoảng 4.125 tỷ đồng... 



Với những nỗ lực không ngừng trong thời gian qua, liên tiếp trong ba năm 
2017, 2018, 2019, BHXH Việt Nam đã giữ vững vị trí đứng đầu trong Bảng 
xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong khối các cơ quan thuộc Chính 
phủ. Ngành BHXH 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, đem lại sự hài lòng cho các tổ chức và cá nhân khi tham 
gia giao dịch với cơ quan BHXH. 

Thảo An 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/bhxh-va-cuoc-song/ay-manh-dich-vu-cong-
truc-tuyen-tao-thuan-loi-cho-nguoi-dan-va-doanh-nghiep-618330/ 

 
3. Kiểm tra chuyên ngành vẫn làm khó doanh nghiệp 
Quy định, thủ tục trong quản lý kiểm tra chuyên ngành đang là rào 
cản, gây tốn kém thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. 
Yêu cầu về cải cách quản lý kiểm tra chuyên ngành là mục tiêu trọng tâm 
của Chính phủ đặt ra trong những năm qua. Mặc dù đã có sự chuyển biến, 
song những thay đổi tích cực vẫn còn quá ít so với yêu cầu của Chính phủ 
và cộng đồng doanh nghiệp. Bởi hiện tại còn nhiều vướng mắc, bất cập về 
quy định, thủ tục trong quản lý kiểm tra chuyên ngành đang là rào cản, gây 
tốn kém thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. 

Theo nghiên cứu vừa công bố của Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung 
ương, sau thời gian triển khai, việc cải cách đã đạt được một số kết quả 
tích cực. Theo đó, số mặt hàng phải thực hiện quản lý, kiểm tra chuyên 
ngành đã giảm từ 100.000 (năm 2015), đến nay xuống còn 78.000 mặt 
hàng; tỷ lệ các lô hàng xuất - nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại 
giai đoạn thông quan chỉ còn 19,4%. 



 
Kiểm tra chuyên ngành vẫn còn phiền hà cho doanh nghiệp 

Bên cạnh đó, tính đến tháng 6 vừa qua,  đã có 13 bộ, ngành tham gia kết 
nối với 198 thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia… Những kết 
quả trên phần nào thể hiện sự chuyển biến trong cải cách về quản lý, kiểm 
tra chuyên ngành. Mặc dù vậy, những thay đổi vẫn còn quá ít so với yêu 
cầu của Chính phủ và sự kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp. 

Phó Tổng Thư ký Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam 
Nguyễn Hoài Nam cho biết, hiện các doanh nghiệp đang gặp những vướng 
mắc trong quy định đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài trên bao 
bì các lô thủy sản xuất khẩu. 

“Vấn đề mã số mã vạch mà chúng ta đang nói ở Nghị định 74, chúng tôi 
mong muốn rằng trong năm nay sửa đổi trong Nghị định 74 để thực sự có 
tính xây dựng, có tính pháp lý và không ngăn cản cho các doanh nghiệp 
xuất khẩu nữa hoặc làm khó cho xuất khẩu nữa”, ông Nam nêu ý kiến.   

Còn ông Nguyễn Quốc Huy, Tiểu ban Thực phẩm dinh dưỡng, Hiệp hội 
Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam mong muốn, vấn đề HS (Hệ thống hài 
hòa mô tả và mã hóa hàng hóa) được làm rõ nhất là về vấn đề dinh 
dưỡng. Bởi vì hiện nhiều văn bản hướng dẫn mâu thuẫn, nhóm thực phẩm 
chức năng bao gồm cả thực phẩm dinh dưỡng y tế, trong khi nhóm này 
thuộc nhóm khác, dẫn tới thuế suất chênh lệnh nhau, khó cho cả doanh 
nghiệp và hải quan khi thực thi. 

Do đó, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam kiến nghị, ông Huy 
cho biết: “Chúng tôi đã và đang kiến nghị với Tổng cục Hải quan nên có sự 
thống nhất với các bộ ngành tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 
trong việc xuất - nhập khẩu”. 



Theo bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng Ban Nghiên cứu Môi trường kinh 
doanh và Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung 
ương, sau cao trào cải cách trong 2 năm vừa qua, số lượng văn bản về 
quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã 
tăng lên hơn 120 văn bản- điều này đã gây khó khăn, lúng túng cho cả 
doanh nghiệp và cơ quan hải quan trong việc theo dõi, cập nhật và áp 
dụng. 

Cùng với đó, chất lượng văn bản lại thường xuyên thay đổi, điều chỉnh dẫn 
tới khó khăn cho doanh nghiệp. Bên cạnh một số quy định đã tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhưng có văn bản gây trở ngại hơn. 
Thậm chí có quy định ở văn bản mới còn mâu thuẫn và trái ngược với quy 
định của pháp luật hiện hành. 

“Tới đây, các Bộ cần phải có sự quan tâm hơn nữa đẩy mạnh nhanh và 
sớm hơn nữa các giải pháp để chúng ta cải cách các quy định, các thủ tục 
áp dụng các thông lệ quốc tế tốt; áp dụng trên hệ thống Cổng thông tin Một 
cửa Quốc gia một cách thực chất. Nhờ đó sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện 
các thủ tục thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phải rà soát lại danh 
mục các mặt hàng trong diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành để chúng ta 
xem những mặt hàng nào thực sự cần thiết và có ý nghĩa quản lý chúng ta 
mới đưa vào danh mục”, bà Thảo nói. 

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất- nhập khẩu thực 
tế cho thấy yêu cầu đặt ra trong thời gian tới đó là cần tiếp tục coi trọng cải 
cách, đơn giản hoá, tạo sự minh bạch trong quy định, thủ tục. Tiếp tục thực 
hiện cải cách quản lý, kiểm tra chuyên ngành phù hợp với thông lệ quốc tế 
tốt và yêu cầu của các Hiệp định thương mại tự do. 

Từ đó để giúp vực dậy doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do ảnh 
hưởng của dịch bệnh bệnh Covid-19, cũng như góp phần vào tăng trưởng 
kinh tế của đất nước thời gian tới./. 

Nguyễn Hằng/VOV1 

Nguồn: https://vov.vn/kinh-te/kiem-tra-chuyen-nganh-van-lam-kho-doanh-
nghiep-781286.vov 

 
4. Chính thức trình Quốc hội dự án Luật Giao thông 
đường bộ (sửa đổi) 
Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) vừa được Chính phủ 
trình Quốc hội sẽ gồm 6 chương, 102 điều, giảm 2 chương so với 
Luật Giao thông đường bộ năm 2008. 



Theo thông tin của baodautu.vn, ngày 25/9, thay mặt Chính phủ, thừa ủy 
quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã ký tờ trình 
số 436/TTr – CP gửi Quốc hội về Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa 
đổi). 

So với Luật Giao thông đường bộ năm 2008, dự thảo Luật Giao thông 
đường bộ (sửa đổi) có sự thay đổi về phạm vi điều chỉnh. Theo đó, dự thảo 
Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) không quy định về quy tắc giao thông 
đường bộ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, 
đăng ký phương tiện giao thông đường bộ, đào tạo sát hạch, cấp giấy 
phép lái xe. 

Như vậy, phạm vi điều chỉnh hiện nay của Luật Giao thông đường bộ (sửa 
đổi) chỉ bao gồm: kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hệ thống báo hiệu 
đường bộ, tổ chức giao thông; quản lý an toàn kỹ thuật phương tiện giao 
thông đường bộ, vận tải đường bộ, quản lý nhà nước về giao thông đường 
bộ. 

Chính phủ cho biết là trên cơ sở Nghị quyết số 123/NQ – CP ngày 
31/8/2020 về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2020, 
hiện nay, dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) gồm 6 Chương, 102 
điều. So với Luật Giao thông đường bộ năm 2008, dự thảo Luật đã bỏ 2 

 

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) đã đổ sung các quy 
định về cơ chế đầu tư xây dựng, kinh doanh đường cao tốc để thu 

hút nguồn vốn để đầu tư, xây dựng đường cao tốc. 



Chương: Chương quy định về quy tắc giao thông đường bộ và Chương về 
người điều khiển phương tiện tham gia đường bộ. 

So với Luật Giao thông đường bộ năm 2008, dự thảo Luật Giao thông 
đường bộ (sửa đổi) có một số điểm mới, cụ thể: 

Bổ sung hệ thống đường thôn xóm vào mạng lưới đường bộ nhằm phát 
triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn theo chương trình mục tiêu 
quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết số 26/TW của Ban 
Chấp hành trung ương khóa X, theo đó, đường giao thông nông thôn thuộc 
đường địa phương do chính quyền địa phương quản lý. 

Quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh trong việc quy định chi tiết điều kiện, tiêu chí điều chỉnh các 
tuyến đường từ trung ương thành địa phương và ngược lại, điều chỉnh các 
tuyến đường trong hệ thống địa phương để làm cơ sở điều chuyển tài sản 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Điều 9). 

Quy định cụ thể đất dành cho kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành 
lang an toàn giao thông đường bộ; các trường hợp mà hành lang an toàn 
giao thông chống lẫn giữa đường bộ với đường sắt, đường thủy, đê điều, 
công trình thủy lợi, … làm cơ sở để đền bù, giải phóng mặt bằng hành lang 
an toàn đường bộ theo quy hoạch các tuyến đường, cắm mốc lộ giới và 
phân định trách nhiệm quản lý; việc quản lý, sử dụng hành lang an toàn 
giao thông đường bộ (Điều 16) cũng đã được quy định chi tiết hơn, theo 
đó, đất hành lang an toàn đường bộ đã được Nhà nước thu hồi để xây 
dựng và quản lý bảo vệ công trình đường bộ phải được quản lý, sử dụng 
theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, pháp luật về đất đai 
và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Đối với đất hành lang an 
toàn đường bộ chưa được Nhà nước thu hồi thì quản lý, sử dụng theo quy 
định của pháp luật về đất đai nhưng phải bảo đảm an toàn giao thông, 
không che lấp hệ thống báo hiệu đường bộ, không ảnh hưởng đến tầm 
nhìn xe chạy trên đường và phải bảo đảm an toàn công trình đường bộ. 

Quy định rõ hơn các hoạt động bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ, trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan quản lý đường bộ trong hoạt 
động bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để đảm bảo phòng 
ngừa, ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ và phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ một 
cách kịp thời, hiệu quả (Điều 20). 

Bổ sung quy định về tổ chức giao thông, theo đó, tổ chức giao thông là các 
hoạt động được thực hiện từ giai đoạn quy hoạch, đầu tư xây dựng đến 
quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nhằm đảm 



bảo giao thông thông suốt, an toàn, hiệu quả. Dự thảo luật cũng cho phép 
trong quá trình khai thác, cơ quan quản lý đường bộ được điều chỉnh tổ 
chức giao thông để giải quyết các bất cập về tổ chức giao thông, phù hợp 
với hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, lưu lượng phương 
tiện, nguồn lực và các điều kiện khác để bảo đảm giao thông thông suốt, 
an toàn. Đồng thời cũng đã quy định rõ trách nhiệm  giao thông công cộng, 
tổ chức giao thông của tổ chức quản lý, khai thác đường chuyên dùng có 
hoạt động. Tổ chức, cá nhân quản lý khi thác đường chuyên dùng chịu 
trách nhiệm tổ chức giao thông trên đường chuyên dùng; trường hợp 
đường chuyên dùng có hoạt động giao thông công cộng phải tổ chức giao 
thông theo quy định của Điều này (Điều 27). 

Đối với quy định về tốc độ, dự thảo Luật đã phân định rõ tốc độ thiết kế của 
đường, tốc độ lưu hành trên đường bộ để làm cơ sở đầu tư, khai thác có 
hiệu quả tuyến đường. Theo đó tốc độ thiết kế của đường bộ là giá trị vận 
tốc được dùng để tính toán các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu của đường bộ 
trong điều kiện khó khăn và được xác định trong giai đoạn đầu tư xây 
dựng, cải tạo, nâng cấp đường bộ nhằm bảo đảm cho phương tiện vận 
hành an  toàn. Tốc độ lưu hành trên đường bộ là giá trị giới hạn tốc độ (tốc 
độ tối đa, tốc độ tối thiểu) cho phép phương tiện tham gia giao thông nhằm 
bảo đảm an toàn giao thông và khai thác hiệu quả tuyến đường. Đây chính 
là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện việc lắp đặt hệ thống báo hiệu 
tốc độ một cách hợp lý, hiệu quả, đảm bảo giao thông vận hành thông 
suốt, an toàn, nâng cao năng lực khai thác của đường bộ (Điều 29). 

Bổ sung các quy định mang tính đặc thù khi xây dựng công trình giao 
thông đường bộ như: phải bố trí hạng mục hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung 
phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt; xây dựng đường bên dọc 
đường cao tốc ở đô thị; xây dựng các điểm dừng đỗ xe trên đường có vận 
tải hành khách công cộng; xây dựng điểm dừng đỗ xe đưa đón học sinh tại 
nơi có trường học nhằm khắc phục ùn tắc giao thông và nguy cơ mất an 
toàn giao thông tại cổng trường học. Đặc biệt, dự thảo Luật đã gắn công 
tác đầu tư xây dựng với công tác lập quy hoạch, gắn với nhu cầu đầu tư 
xây dựng với nhu cầu vận tải và công nghệ phát triển của phương tiện giao 
thông đường bộ để đảm bảo tính đồng bộ, tính hiện đại đồng thời quy định 
công trình đường bộ đang khai thác chưa đảm bảo cấp kỹ thuật, quá  thời 
hạn khai thác, không đáp ứng lưu lượng vận tải phải thực hiện các biện 
pháp bảo đảm an toàn trong khai thác và từng bước đầu tư, nâng cấp, cải 
tạo để đảm bảo cấp kỹ thuật theo tiêu chuẩn đường bộ để đảm bảo tính 
đồng bộ của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Điều 31). 



Bổ sung các quy định về cơ chế đầu tư xây dựng, kinh doanh đường cao 
tốc để phát triển mạng lưới đường cao tốc Việt Nam ngày một đồng bộ 
hơn, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao của người dân cũng như tạo cơ 
chế để thu hút nguồn vốn để đầu tư, xây dựng đường cao tốc (Điều 47 - 
49). 

Đây là những nội dung thuộc về chính sách: hoàn thiện khung pháp lý kết 
cấu hạ tầng giao thông đường bộ để tạo động lực cho sự thu hút các 
nguồn lực tham gia đầu tư, xây dựng, bảo vệ và phát triển kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ... 

Nguồn: https://baodautu.vn/chinh-thuc-trinh-quoc-hoi-du-an-luat-giao-
thong-duong-bo-sua-doi-d130264.html 

 
5. Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng 
chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 
Tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX vừa qua, Hội đồng nhân dân 
tỉnh đã thông qua Nghị quyết về Đề án Phát triển ứng dụng công nghệ 
thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 
2025. Đây là Nghị quyết quan trọng, thể hiện quyết tâm của tỉnh 
Quảng Nam trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính 
sách của Đảng, Chính phủ về các giải pháp, chương trình hành động 
để chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và phát 
triển chính phủ số. 



 
Các đại biểu HĐND biểu quyết thông qua Nghị quyết. 

Nghị quyết là sự tiếp nối quá trình liên tục xây dựng Chính quyền điện tử 
trên địa bàn tỉnh trong hơn 10 năm qua, tiếp tục khai thác hiệu quả, kế 
thừa và phát triển các kết quả, thành tựu đã đạt được của các chương 
trình đầu tư ứng dụng CNTT trong thời gian qua; đồng thời xác định cuộc 
CMCN 4.0 là cơ hội, động lực để Quảng Nam đẩy nhanh tiến độ xây dựng 
Chính quyền điện tử, đảm bảo các mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội bền vững theo hướng chuyển đổi sang nền kinh tế số. 

Hiện nay, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn 
ra nhanh chóng và tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó 
có việc xây dựng Chính phủ số, chính quyền số và đẩy mạnh thực hiện 
chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực,  Chính phủ đã xác định nhiệm vụ 
xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số và nền 
kinh tế số là một trong những ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn 2016-2020 
để tạo ra những nền móng vững chắc cho việc chuyển đổi số toàn diện 
trong giai đoạn 2021-2030. 

Đối với tỉnh Quảng Nam, trong những năm qua, lãnh đạo tỉnh đã quan tâm 
chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng CNTT, triển khai Chính quyền điện tử, bước 
đầu đã tạo lập được nền tảng Chính quyền điện tử, phục vụ có hiệu quả 
công tác chỉ đạo, điều hành và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3,4 cho người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công 



việc và cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những 
kết quả đạt được, việc phát triển CNTT-TT của tỉnh trong giai đoạn vừa 
qua chưa thực sự bền vững, ứng dụng CNTT chưa thực sự gắn với cải 
cách hành chính, tăng chất lượng dịch vụ công, nâng cao năng lực cạnh 
tranh, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Đề án với mục tiêu xây dựng các nền tảng, phát triển hạ tầng Công nghệ 
thông tin - Truyền thông (CNTT-TT) hiện đại, đồng bộ; ứng dụng Công 
nghệ thông tin (CNTT) sâu rộng, phát triển nguồn nhân lực CNTT-TT; nâng 
cao an toàn thông tin trong toàn hệ thống chính trị; ứng dụng các thành tựu 
của cuộc CMCN 4.0 hướng đến nền kinh tế số, xã hội số, góp phần nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, 
tăng cường năng lực cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, 
cải thiện mối liên kết giữa chính quyền – người dân – doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân; nâng cao sự hài lòng, cải thiện chất lượng cuộc sống của 
người dân. 

Hiện đại hoá và nâng cao hiệu hoạt động công tác đô thị, tạo lập nền tảng 
xây dựng và phát triển các chuỗi dịch vụ, sản phẩm chất lượng cao, có tính 
kết nối và mang lại những lợi ích về kinh tế - xã hội cho các đô thị lớn song 
vẫn đảm bảo giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể. 
Nâng cao chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT, chỉ số năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công 
cấp tỉnh (PAPI), chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân (SiPas), chỉ số 
cải cách hành chính (PAR Index). 

Mục tiêu cụ thể của Đề án, phấn đấu 100% các giao dịch trên Cổng dịch vụ 
công tỉnh và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, huyện, xã được 
xác thực điện tử. Duy trì kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cổng dịch vụ công 
tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia. Cung cấp 100% các dịch vụ công trực 
tuyến liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp ở mức độ 3, 4 trên 
Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh; 40% số lượng người dân và doanh 
nghiệp tham gia hệ thống Chính quyền số được xác thực định danh điện tử 
thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin từ cấp tỉnh tới cơ 
sở. Trên 50% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, 4; 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tích hợp 50% các dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, 4 của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia; tối thiểu 90% người 
dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính;… 

Các nội dung của Đề án sẽ triển khai như Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật 
CNTT; Xây dựng nền tảng Chính quyền số của tỉnh; hoàn thiện, nâng cấp 
các ứng dụng dùng chung theo hướng tích hợp, chia sẻ dữ liệu và khai 



thác các CSDL quốc gia, CSDL địa phương; xây dựng và triển khai các 
ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người 
dân, doanh nghiệp; An toàn, bảo mật thông tin; Truyền thông, đào tạo 
nguồn nhân lực CNTT cho Chính quyền số;… 

Để đạt các mục tiêu trên, Đề án đã đề ra một số giải pháp thực hiện trong 
thời gian đến như xây dựng các giải pháp cải cách hành chính công; rà 
soát, tối ưu hoá và đổi mới phương thức cung cấp các dịch vụ công. Cụ 
thể hóa và thể chế hóa các chủ trương, chính sách, quy định về ứng dụng 
và phát triển CNTT nhằm tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi cho việc đẩy 
mạnh ứng dụng và phát triển Chính quyền điện tử và Chính quyền số của 
tỉnh; Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh giai đoạn 
2021 – 2025; Thành lập các Ban Chỉ đạo ở cấp huyện tương ứng với mô 
hình cấp tỉnh để trên khai Đề án trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; 
xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT. 

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các 
phương tiện thông tin đại chúng về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 
nhằm tạo sự đồng thuận trong các cấp chính quyền, tổ chức, doanh 
nghiệp và nhân dân trên địa bàn. Nâng cao văn hoá khai thác và ý thức sử 
dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng 
tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã 
hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử 
dụng. 

Hy vọng, Đề án triển khai theo đúng lộ trình, góp phần thúc đẩy quá trình 
phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhằm hướng đến mục tiêu cơ bản trở 
thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2025. 

Thùy Dung 

Nguồn:http://www.quangnam.gov.vn/CMSPages/BaiViet/Default.aspx?IDB
aiViet=34061 

 
6. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 
Những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) nói chung, cải 
cách thủ tục hành chính (TTHC) nói riêng trên địa bàn tỉnh đã được 
các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai, thực hiện; 
qua đó góp phần tích cực xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; công nhận, tôn trọng, 
bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân. 



 

Người dân theo dõi thủ tục hành chính niêm yết tại Chi cục Hải quan 
Nam Định. 

Thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình 
tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Nghị quyết 
số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử, đảm bảo thực hiện có 
hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn II (2016-
2020); UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 337/QĐ-UBND về Kế hoạch 
CCHC Nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch số 
88/KH-UBND về Chương trình tổng thể CCHC tỉnh Nam Định giai đoạn 
2016-2020; BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về đẩy 
mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến đầu tư giai đoạn 
2016-2020. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để chỉ đạo việc thực 
hiện các nội dung về CCHC trên địa bàn tỉnh; đồng thời xác định rõ mục 
tiêu, giải pháp của từng lĩnh vực cần tập trung triển khai đó là cải cách 
TTHC, cải cách tài chính công, cải cách tổ chức bộ máy, đổi mới và nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ. Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, tỉnh đã định kỳ tổ chức 
các hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của 
tỉnh; chỉ đạo Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và hệ thống 
thông tin điện tử thường xuyên tuyên truyền, cập nhật các nội dung liên 
quan đến công tác CCHC; phản ánh tâm tư, nguyện vọng, việc giám sát 
của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC. Hàng năm, UBND tỉnh 
đều thành lập các đoàn kiểm tra công tác CCHC tại các sở, ban, ngành và 
các huyện, thành phố; giao Sở Nội vụ tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra 
công tác nội vụ trên địa bàn tỉnh. Kết quả thực hiện công tác CCHC của 
các đơn vị được đưa vào tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua hàng năm. 



Với sự quan tâm, chỉ đạo cụ thể, sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp 
trên địa bàn tỉnh, công tác kiểm soát TTHC đã dần đi vào nền nếp, đạt hiệu 
quả tích cực. Hàng năm, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban 
hành kế hoạch kiểm soát TTHC, kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC để 
triển khai trên địa bàn tỉnh và công bố công khai trên Cổng Thông tin điện 
tử của tỉnh. Tính đến nay, tỉnh ta đang có 1.706 TTHC trên tất cả các lĩnh 
vực thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành; UBND cấp huyện, 
thành phố; UBND cấp xã, thị trấn. Việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 
theo các quy định của Chính phủ được thực hiện nghiêm túc. Việc rà soát, 
đơn giản hóa TTHC tập trung vào trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, 
giảm thời gian thực hiện, thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện TTHC. Giai 
đoạn 2011-2020, tỉnh ta đã thực hiện rà soát đối với 1.419 TTHC; trong đó 
giữ nguyên 931 TTHC, kiến nghị đơn giản hóa 488 TTHC. Từ năm 2011 
đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận 44 phản ánh kiến nghị về quy định hành 
chính. Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC tại các sở, ban, ngành, UBND cấp 
huyện, cấp xã đã bám sát các quy định pháp luật về TTHC. Hoạt động cập 
nhật, công bố thủ tục hành chính được thực hiện theo kế hoạch. Căn cứ 
quy định của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật, từ năm 2011-
2020, Văn phòng UBND tỉnh đã trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC, 
danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền 
giải quyết của cơ quan, đơn vị, của UBND cấp huyện, UBND cấp xã theo 
ngành, lĩnh vực với 168 quyết định. Tổng số TTHC đã công bố từ 2011 đến 
nay là 6.474; trong đó ban hành mới 3.060 thủ tục; sửa đổi 1.019 thủ tục; 
bãi bỏ 2.398 thủ tục. Việc công khai thủ tục hành chính theo quy định của 
Chính phủ được thực hiện tốt. Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định 
công bố TTHC, danh mục TTHC, các TTHC đều được Phòng Kiểm soát 
TTHC cập nhập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và niêm yết công 
khai tại nơi tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành, 
UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông trong giải quyết TTHC là điểm nhấn của tỉnh. Thực hiện Nghị 
định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh đã quyết định thành lập 
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; kiện toàn bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã. Ngày 30-9-2019, Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định chính thức đi vào hoạt động 
với hệ thống trang thiết bị hiện đại như máy lấy số, máy đánh giá độ hài 
lòng của người dân, hệ thống camera, máy tính phục vụ người dân, doanh 
nghiệp. Ngoài các sở, ban, ngành của tỉnh, một số đơn vị ngành dọc của 
Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC, công khai TTHC, số điện thoại, địa chỉ phản ánh kiến nghị 



tại Trung tâm. Hiện tại số TTHC thực hiện tại Trung tâm là 1.237 thủ tục; 
không tính các thủ tục thuộc lĩnh vực Thanh tra, thủ tục giải quyết trực tiếp 
tại thực địa, thủ tục thực hiện tại các đơn vị sự nghiệp như trung tâm đấu 
giá, công chứng, chứng thực... Cùng với Trung tâm của tỉnh, 100% UBND 
cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh đã thành lập hoặc kiện toàn lại bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; 100% TTHC cấp huyện, cấp xã 
được công khai và tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND 
cấp huyện, cấp xã. 

Nhằm đẩy mạnh cải cách TTHC, UBND tỉnh đã chỉ đạo, đưa Cổng dịch vụ 
công trực tuyến của tỉnh đi vào hoạt động từ tháng 3-2018 với địa chỉ 
dichvucong.namdinh.gov.vn. Tính đến nay đã có 1.294.195 lượt người truy 
cập. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Nam Định là một trong 8 địa 
phương đầu tiên của cả nước hoàn thành việc kết nối với Cổng cung cấp 
dịch vụ công quốc gia. Hiện 100% các sở, ngành, UBND các huyện, thành 
phố đã thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC trên Cổng, với 
tổng số TTHC được cung cấp ở mức độ 3, mức độ 4 là 720/1.706 TTHC, 
đạt tỷ lệ 42%. Trong đó, cấp sở là 616 dịch vụ; cấp huyện là 98 dịch vụ và 
cấp xã là 6 dịch vụ. Trên 50% số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 
4 đã phát sinh hồ sơ. Từ khi đi vào hoạt động, mỗi năm Cổng dịch vụ công 
trực tuyến của tỉnh tiếp nhận hơn 60 nghìn hồ sơ trực tuyến; trong đó có 
hơn 12 nghìn hồ sơ được giải quyết trực tuyến ở mức độ 3, 4; bình quân 
hàng tháng đã tiếp nhận và giải quyết hơn 6 nghìn hồ sơ TTHC; tỷ lệ hồ sơ 
giải quyết đúng hạn hàng năm đều đạt trên 98%. Hiện đã có 203 TTHC 
của tỉnh thuộc 5 lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, bưu chính, đường bộ, xúc tiến 
thương mại được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Cổng dịch vụ 
công trực tuyến đi vào hoạt động là một dấu mốc trong quá trình hiện đại 
hóa nền hành chính của tỉnh, xây dựng chính phủ kiến tạo, tạo điều kiện 
thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc sử dụng các dịch vụ 
công. 

Bên cạnh những mặt tích cực, công tác CCHC nói chung, cải cách TTHC 
nói riêng trên địa bàn tỉnh vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Đầu 
mối kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 
là cán bộ kiêm nhiệm, phụ trách nhiều mảng công việc khác nhau. Các văn 
bản pháp luật thay đổi liên tục, nội dung văn bản còn chồng chéo nên 
TTHC nhanh chóng phải công bố mới, sửa đổi, bãi bỏ. TTHC ở nhiều bộ, 
ngành công bố không đủ bộ phận cấu thành, công bố thủ tục thuộc nội bộ 
cơ quan Nhà nước không đúng với quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-
CP của Chính phủ gây khó khăn trong việc triển khai. Việc rà soát đơn giản 
TTHC của nhiều đơn vị còn hình thức, chủ yếu kiến nghị giảm thời gian 



giải quyết, chưa đầu tư tâm huyết trong việc kiến nghị đơn giản hóa các 
thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện, mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu điều 
kiện, dẫn đến việc kiến nghị đơn giản hóa TTHC chưa thực chất. Việc triển 
khai các sáng kiến, đặc biệt là sáng kiến trong lĩnh vực CCHC còn hạn 
chế. Vì vậy việc giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế này là mong muốn 
của tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, góp phần tích cực thúc 
đẩy kinh tế - xã hội phát triển./. 

Bài và ảnh: Xuân Thu 

Nguồn: http://baonamdinh.vn/channel/5086/202009/day-manh-cai-cach-
thu-tuc-hanh-chinh-2539974/ 

 
7. TPHCM sáp nhập phường, quận: Dân không mất tiền 
chuyển đổi giấy tờ 

 

 
Khi sáp nhập phường, quận, TPHCM không thu các loại phí, lệ phí khi thực 

hiện chuyển đổi giấy tờ. Ảnh: Minh Quân 

Khi tiến hành sáp nhập phường, quận, TPHCM sẽ không thu các loại phí, lệ 
phí và tạo thuận lợi trong việc chuyển đổi giấy tờ thủ tục cho người dân và 
doanh nghiệp. 

Không thu phí, lệ phí chuyển đổi giấy tờ 



Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại TPHCM giai 
đoạn 2019 – 2021, sẽ có 3 quận và 19 phường thuộc diện sáp nhập. 

Cụ thể, ở cấp huyện, TPHCM nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức để 
hình thành một đơn vị hành chính mới – thành phố Thủ Đức. Ở cấp xã, 
TPHCM sắp xếp 19 phường thuộc các quận: 2, 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận. 

UBND TPHCM đánh giá, việc sắp xếp, bố trí địa bàn dân cư bước đầu có 
ảnh hưởng đến nếp sống, điều kiện sinh hoạt của người dân khi nhập với 
đơn vị hành chính mới. Ngoài ra, ít nhiều gây xáo trộn đến đời sống người 
dân ở địa phương được sáp nhập trong việc thay đổi giấy tờ tùy thân. 

Trong khi đó, một số công việc đang được triển khai thực hiện ở các địa 
phương trên địa bàn quận, phường sáp nhập sẽ chậm tiến độ vì bàn giao 
cho cơ quan quản lý mới, không liên tục và kéo dài trong một khoảng thời 
gian nhất định. 

Liên quan đến cải cách thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công, 
UBND TPHCM đã yêu cầu các quận, phường mới hình thành sau khi sắp 
xếp chủ động triển khai, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ 
tục chuyển đổi các loại giấy tờ. 

Thành phố sẽ không thu các loại phí, lệ phí khi thực hiện chuyển đổi và tạo 
thuận lợi trong việc chuyển đổi giấy tờ thủ tục cho người dân và doanh 
nghiệp. 

Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa chuyển đổi các loại giấy tờ được cơ 
quan có thẩm quyền cấp trước đây theo đơn vị hành chính cũ, nếu chưa 
hết thời hạn theo quy định vẫn tiếp tục được sử dụng tại đơn vị hành chính 
mới. 

Sắp sếp cán bộ dôi, dư thế nào? 
TPHCM có phương án bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị tại các quận, phường mới hình thành sau khi sắp xếp. 

Theo đó, đối với cán bộ, công chức cấp quận dôi dư sau sáp nhập thực 
hiện giảm dần trong thời gian 60 tháng. 

Cụ thể phương án bố trí, giải quyết cán bộ, công chức dôi dư: giải quyết 
nghỉ hưu (đúng tuổi, trước tuổi) hoặc không đủ chuẩn để tái cử; điều động 
sang quận, huyện khác hoặc xét chuyển thành công chức TPHCM. 

Trường hợp dôi dư không bố trí, sắp xếp được sang các đơn vị khác thì 
động viên thôi việc và được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định chính 
sách của TPHCM. 



Đối với cán bộ, công chức cấp xã, sau khi sắp xếp 19 phường thành các 
đơn vị hành chính mới, tổng số cán bộ, công chức của 19 phường hiện có 
308 người, tổng số người hoạt động không chuyên trách là 276. 

Số lượng cán bộ, công chức dôi dư là 107 người, số lượng người hoạt 
động không chuyên trách dôi dư 151 người. 

Phương án bố trí, giải quyết cán bộ, công chức dôi dư là: giải quyết nghỉ 
hưu (đúng tuổi, trước tuổi) hoặc không đủ chuẩn để tái cử; điều động sang 
phường khác hoặc xét chuyển thành công chức cấp huyện; giải quyết thôi 
việc; thực hiện tinh giản biên chế. 

MINH QUÂN 

Nguồn: https://laodong.vn/thoi-su/tphcm-sap-nhap-phuong-quan-dan-
khong-mat-tien-chuyen-doi-giay-to-839739.ldo 

 
8. Còn nhiều rào cản trong xây dựng nền hành chính công 
Qua 10 năm thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa 
bàn tỉnh, giai đoạn 2011 - 2020, đã đạt những kết quả quan trọng. Tuy 
nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ 
đến công tác phục vụ người dân. 
Nhiều bất cập, hạn chế 

Trong 10 năm qua, cơ quan kiểm soát TTHC của tỉnh đã thực hiện hàng 
chục cuộc kiểm tra việc thực hiện công tác này ở các cấp. Qua đó ghi nhận 
nhiều bất cập trong giải quyết TTHC cho công dân. 

Cụ thể, ở cấp tỉnh, dù tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng thời gian quy định 
trên 95%, nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Đến nay, việc cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, 4 chưa đạt 50% so với tổng số TTHC thuộc 
thẩm quyền giải quyết và quản lý của các cơ quan, địa phương trên địa 
bàn tỉnh. Đối với cấp huyện và xã, có tình trạng chưa thực hiện tiếp nhận 
hồ sơ, trả kết quả giải quyết thông qua "bộ phận một cửa" đối với 100% 
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.   



 

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh. 

Quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thông qua bộ phận một cửa tại một 
số địa phương cấp huyện, cấp xã chưa đảm bảo; còn tình trạng hồ sơ tiếp 
nhận đầu vào không có giấy biên nhận, không được nhập thông tin vào 
phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; hồ sơ giải quyết quá 
hạn nhưng không thực hiện xin lỗi, không hẹn lại ngày trả kết quả; còn tùy 
tiện trong việc trả hồ sơ không giải quyết. 

Về thực hiện rà soát, đánh giá TTHC cũng chưa đạt yêu cầu. Kết quả rà 
soát, đánh giá TTHC với mục tiêu bãi bỏ các quy định về TTHC không phù 
hợp; chưa thường xuyên rà soát, kiến nghị đơn giản hóa quy định hoặc 
thành phần hồ sơ TTHC... 

Cán bộ còn thiếu trách nhiệm 

Qua công tác kiểm soát TTHC, cơ quan chức năng chỉ ra nguyên nhân 
công tác CCHC còn nhiều hạn chế trong thời gian qua phần lớn là do yếu 
tố con người. Theo đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đôi lúc thiếu 
chuyên nghiệp, thiếu trách nhiệm trong quy trình giải quyết TTHC, còn có 
biểu hiện quan liêu khi thụ lý giải quyết hồ sơ cho người dân, nhất là trong 
lĩnh vực đất đai. Người đứng đầu không nhận thức đầy đủ quy định pháp 
luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; buông lỏng, không 
thực hiện kiểm tra nội bộ hoạt động giải quyết TTHC... 



Trong khi đó, việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về 
giải quyết TTHC chưa hiệu quả; việc vi phạm thời gian, hồ sơ giải quyết 
TTHC vẫn còn phổ biến, nhất là trong lĩnh vực đất đai... Lý do là biện pháp, 
hình thức xử lý trong lĩnh vực này còn chung chung, còn tình trạng né 
tránh, nể nang trong xem xét trách nhiệm. 

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nguyễn Thanh 
Hoài cho biết: "Qua thực tiễn 10 năm thực hiện cải cách TTHC, chúng tôi 
cho rằng, để khắc phục những hạn chế cần phải thực hiện đồng bộ nhiều 
biện pháp như thực hiện đồng bộ từ lãnh đạo, giám sát, cho đến triển khai 
thực hiện. Bởi thực tế cho thấy, nơi nào cấp ủy quan tâm lãnh đạo, HĐND 
cùng cấp có giám sát thì nơi đó triển khai hiệu quả. Địa phương nào quan 
tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC thì hoạt động cải cách 
TTHC triển khai thực chất và các vi phạm trong giải quyết TTHC sớm được 
phát hiện, chấn chỉnh; việc kiểm soát bộ phận một cửa chặt chẽ hơn". 

Bài, ảnh: BẢO LỘC 

Nguồn: http://www.baoquangngai.vn/channel/13024/202009/con-nhieu-rao-
can-trong-xay-dung-nen-hanh-chinh-cong-3023697/ 

 
9. Những mô hình cải cách hành chính gần dân 
Với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trong cải cách thủ tục 
hành chính, thị xã Long Mỹ đã và đang xây dựng chính quyền thân 
thiện, hướng tới sự hài lòng của người dân và tổ chức. 

 
Cán bộ (trái) trả kết quả cho người dân ở phường Bình Thạnh. 



Đến bộ phận một cửa ở phường Bình Thạnh sẽ ghi nhận có đến 4 mô hình 
về cải cách thủ tục hành chính. Đó là: Sổ tay cải cách hành chính; Quan 
tâm - chia sẻ; 3 trong 1 và mô hình viết hộ. 

Trong đó, Sổ tay cải cách hành chính có nội dung hướng dẫn từng loại 
giấy tờ cho 1 bộ hồ sơ, khi có sổ tay, người dân cần làm loại giấy nào, chỉ 
tham khảo và làm theo, đến nộp hồ sơ thì được giải quyết sớm. Quan tâm 
- chia sẻ là gửi thư chúc mừng hay chia buồn khi địa phương ghi nhận sự 
việc vui, buồn của bà con (không quan tâm, chia sẻ tất cả các trường hợp); 
3 trong 1 là cùng lúc cấp giấy khai sinh, nhập khẩu và cấp thẻ bảo hiểm y 
tế cho trẻ em; và viết hộ là viết giùm bà con trong tờ khai, yêu cầu vào các 
ngày cố định trong tuần khi có yêu cầu để đảm bảo ít sai, nhanh hơn. 

Ở phường Vĩnh Tường cũng tổ chức thực hiện các mô hình trên trừ Sổ tay 
cải cách hành chính. Trong khi đó, đây là phường áp dụng sớm nhất ở thị 
xã mô hình 3 trong 1. 

Về Sổ tay cải cách hành chính, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Thạnh 
Ngô Bảo Quốc thông tin, mô hình này triển khai từ năm 2016, in 1.000 
quyển và đã phát cho dân với số lượng khá để bà con tìm hiểu, áp dụng; 
đầu năm đến nay phát đến tay bà con 160 sổ, qua tìm hiểu, quyển sổ ấy 
rất hữu ích. “Chúng tôi ghi nhận bà con có đọc sổ tay, áp dụng trước khi 
đến phường làm giấy tờ; nếu như khi chưa có sổ tay phân phát ra dân, số 
người đến làm giấy 10 hỏi thủ tục 10 thì nay giảm 6-7”, ông Bảo Quốc 
nhấn mạnh. 

Phường Vĩnh Tường áp dụng sớm mô hình 3 trong 1 đến nay có lẽ nâng 
chất 1 bước khi sắp triển khai mô hình tạm gọi là mái nhà chung cùng cải 
cách. 

Theo đó, địa phương này phát động ngoài bộ phận một cửa thì các ngành, 
đoàn thể cùng tham gia cải cách thủ tục hành chính, cùng phục vụ. “Cải 
cách thủ tục hành chính là để phục vụ Nhân dân cho nên chúng tôi suy 
nghĩ, chủ động tìm ra biện pháp phục vụ hiệu quả nhất, miễn sao giảm thủ 
tục mà đúng quy định, người dân đến không lo, về vui vẻ là được”, ông Lý 
Minh Khánh, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tường nói. 

Với trách nhiệm và sự tận tâm của cán bộ hai địa phương trên mà khi gặp 
người dân đến phường yêu cầu giải quyết hồ sơ hành chính, hỏi, họ trả lời 
rất nhanh và thật lòng. “Tôi đến đây điều chỉnh họ của con từ Dương 
Thành Nguyễn, tôi mới đến đây 1 lần và được tiếp nhận hồ sơ, không gây 
khó dễ gì, chờ tới ngày trả kết quả là xong”, chị Dương Kim Tuyền, ở khu 
vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, cho biết. 



Ông Nguyễn Văn Nô, ở khu vực Bình Hiếu, phường Vĩnh Tường, cũng bày 
tỏ hài lòng khi được hỏi về thái độ phục vụ của bộ phận một cửa phường: 
“Tôi ít tới đây làm giấy lắm, cần mới tới nhưng thấy rõ là cán bộ nhiệt tình, 
tôi không biết là hỏi, họ chỉ dẫn rõ ràng, không quạu quọ. Hồ sơ của tôi làm 
đến nay lên xuống phường 3 lần rồi, không sao, cán bộ làm đúng quy định 
là chấp nhận, không than phiền gì!”. 

Qua ghi nhận, các bộ phận một cửa của thị xã còn có mô hình “4 xin - 4 
luôn” rất hiệu quả, đó là: xin chào, xin hỏi, xin lỗi, xin cảm ơn và luôn mỉm 
cười, luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ. Thời gian gần đây, khi 
một số bộ phận một cửa có sự phối hợp với bưu điện thì hồ sơ hành chính 
của dân có thể gửi qua đường bưu điện để yêu cầu giải quyết và gửi kết 
quả về tới nhà (nếu có yêu cầu), rất tiện lợi… 

“Thị xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ 
tục hành chính nói riêng đảm bảo liên thông chặt chẽ; giải quyết hồ sơ 
hành chính cấp độ 3, 4 nhiều hơn và tổ chức xây dựng chính quyền điện 
tử theo xu hướng chung; sớm triển khai mô hình cải cách thủ tục hành 
chính “4 tại chỗ”: Tiếp nhận, xử lý, trình ký và trả kết quả tại chỗ. Với nhiều 
mô hình đã và đang, sẽ thực hiện, chúng tôi khẳng định cải cách thủ tục 
hành chính ở thị xã luôn hướng đến phục vụ, sự hài lòng và niềm tin của 
người dân”, ông Nguyễn Tiến Danh, Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ, cho 
biết. 

Theo phản ánh, bộ thủ tục hành chính ở phường Vĩnh Tường và Bình 
Thạnh không thống nhất về lĩnh vực và thủ tục hành chính. Cụ thể, 
phường Bình Thạnh có 17 lĩnh vực, 138 thủ tục hành chính, trong khi đó 
phường Vĩnh Tường có 18 lĩnh vực và 152 thủ tục. Theo quy định là 
phải giống nhau ở các phường; điều này gây ra những bất cập trong áp 
dụng của cán bộ và người dân. Lãnh đạo 2 đơn vị này đề nghị cấp trên 
sớm có điều chỉnh để đảm bảo sự đồng bộ, dễ áp dụng... 

 Bài, ảnh: TRÍ THỨC 

 Nguồn: http://www.baohaugiang.com.vn/xay-dung-dang-chinh-
quyen/nhung-mo-hinh-cai-cach-hanh-chinh-gan-dan-92313.html 

 
10. “Ngày thứ ba không viết, ngày thứ sáu không đợi” 
ở thị trấn Phong Hải 



Thực hiện “Ngày thứ ba không viết, ngày thứ sáu không đợi” ở thị trấn 
Phong Hải (Bảo Thắng, Lào Cai). 

Đó là khẩu hiệu, phương châm hành động thực hiện cải cách hành chính 
thiết thưc, hiệu quả đối với cán bộ, công chức thị trấn Phong Hải, huyện 
Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, là mục tiêu cao nhất đặt ra của bộ phận “một 
cửa” ở đây để phục vụ người dân tốt hơn. 

“Ngày thứ ba không viết”   
Chúng tôi có mặt ở trụ sở UBND thị trấn Phong Hải vào đúng ngày thứ ba, 
mưa nhỏ nhưng rất đông bà con từ các thôn, tổ dân phố có nhu cầu, 
nguyện vọng cần giải quyết về đất đai, hộ tịch, hộ khẩu, xác nhận giấy tờ 
theo thủ tục quy định đến từ rất sớm, xếp hàng theo thứ tự để được tiếp 
nhận  và giải quyết ở bộ phận một cửa của thị trấn. 

 Anh Giàng Seo Vần ở thôn Sín Chải, thị trấn  Phong Hải tới bộ phận một 
cửa để làm thủ tục cấp giấy khai sinh cho con. Sau khi nộp đủ giấy tờ liên 
quan theo quy định, anh ra về chờ tới ngày trả kết quả mà không phải điền 
thông tin trên tờ khai đề nghị cấp giấy khai sinh như trước đây, do việc này 
đã được công chức tư pháp hỗ trợ làm giúp. 

“Mình học ít, không thạo viết chữ, nếu tự viết thông tin vào phiếu khai theo 
quy định thì rất khó khăn và mất nhiều thời gian, có khi còn bị sai, bị thiếu 
nữa. Được cán bộ một cửa điền thông tin giúp vào phiếu, mình yên tâm và 
phấn khởi lắm”, anh Vần chia sẻ. 



Tìm hiểu thì được biết, kể từ tháng 5-2020, Đảng ủy và UBND thị trấn 
Phong Hải quyết định thực hiện “Ngày thứ ba không viết”. Theo đó, cán bộ, 
công chức làm việc ở bộ phận một cửa của thị trấn tiếp nhận hồ sơ, yêu 
cầu của người dân; sau đó kiểm tra ngay tại chỗ và thông báo về việc còn 
thiếu giấy tờ, thủ tục gì cần bổ sung; cuối cùng là tự tay điền giúp thông tin 
vào phiếu ghi thông tin về khai sinh, hộ khẩu hoặc đất đai..., bảo đảm 
chính xác, rõ ràng, không để người dân phải tự ghi như trước đây.   

Theo Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phong Hải Lê Văn Dương, thị trấn có 15 
tôn, tổ dân phố, trong đó có 10 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn, với 264 
hộ, gồm chín dân tộc thiểu số chung sống, trong đó chiếm đa số là dân tộc 
H’Mông, Dao, Nùng, Thái, Mường…; nhiều thôn ở cách xa trung tâm hàng 
chục km như Vi Mã, Sín Chải, Sảng Pả, Cốc Né… 

Đa số người dân ở đây đời sống còn rát khó khăn do đường giao thông 
phần lớn là đi bộ, trình độ dân trí còn hạn chế nên khó “đọc thông, việt 
thạo”. Do vậy, họ gặp rất nhiều khó khăn khi phải làm giấy khai sinh, khai 
tử, hồ sơ đất đai, giấy xác nhận, chúng thực theo quy định…; chưa nói 
phải đi xa hàng chục km để đến trụ sở thị trấn làm các thủ tục nói trên. 

Những lỗi bà con thường gặp là, viết sai họ tên theo giấy khai sinh (do có 
tên gọi khác ngoài giấy khai sinh), sai địa danh hành chính, điền thiếu 
thông tin trên phiếu, chữ xấu rất khó đọc dễ gây nhầm lẫn, phải làm lại, 
mất thời gian, đi lại nhiều tốn kém công sức và thời gian của người dân. 

Xuất phát từ thực tế đó, Đảng ủy, UBND thị trấn Phong Hải quyết định 
thực hiện cán bộ, công chức bộ phận một cửa thực hiện tiếp nhận hồ sơ, 
yêu cầu của người dân,. Sau khi kiểm tra thấy đủ điều kiện thi trực tiếp viết 
hộ, điền thông tin vào phiếu ghi thông tin theo mẫu quy định đối với từng 
loại như giấy khai sinh, hộ khẩu, đất đai… 

Chị Nguyễn Thị Kim Phượng, công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn cho 
biết, để điền thông tin nhanh, chính xác, đầy đủ vào phiếu, cần phải cẩn 
thận, lấy giấy khai sinh hoặc hộ khẩu và chứng minh thư là căn cứ gốc khi 
có sự không thống nhất về tên đệm, địa danh... ; bên cạnh đó, giải thích 
cho người dân hiểu và chia sẻ với công chức làm công vụ. 

Chị Phượng cho biết thêm, đây cũng là căn cứ để đánh giá công việc và 
xếp loại công chức theo từng tuần, tháng và quý; trong tuần cuối tháng 8-
2020, chị Phượng đã tiếp nhận và giải quyết được 60 hồ sơ đúng hạn, xếp 
loại hoàn thành xuất sắc công việc được giao. 





 
Thực hiện “Ngày thứ ba không viết, ngày thứ sáu không đợi” ở thị trấn 

Phong Hải (Bảo Thắng, Lào Cai) giúp người dân rút ngắn thời gian làm các 
thủ tục, đỡ vát vả vì đi lại nhiều lần. 

Ngày thứ sáu không đợi 
Cũng từ tháng 5-2020, thị trấn Phong Hải yêu cầu cán bộ, công chức bộ 
phận một cửa thực hiện “Ngày thứ sáu không hẹn”. 

Theo đó, cán bộ, công chức ở đây sẽ làm xong việc, chứ không làm hết 
giờ. Tất cả các hồ sơ của người dân về giấy khai sinh, xác nhận theo yêu 
cầu sẽ được hoàn thành và trả ngay kết quả trong ngày, không hẹn thời 
gian như trước đây. Các loại hồ sơ, thủ tục phải có thẩm định, phê duyệt 
của huyện như hộ khẩu, bìa đỏ đất đai… thì hẹn thứ sáu hằng tuần trả kết 
quả (không quá 15 ngày kể từ khi tiếp nhận yêu cầu của người dân). 

Theo Phó Chủ tịch thị trấn Lê Văn Dương, “Ngày thứ ba không viết” đã tạo 
thuận lợi cho “Ngày thứ sáu không hẹn”, rút ngắn thời gian chờ đợi của 
người dân. 

Do trình độ văn hóa hạn chế, nhiều người dân đến làm thủ tục hành chính 
khai thông tin theo mẫu không đúng quy định hoặc khai nhầm, thiếu nên 
phải thực hiện nhiều lần. Khi thực hiện mô hình “Ngày thứ ba không viết, 
ngày thứ sáu không đợi”, cán bộ bộ phận một cửa thực hiện việc này giúp 
người dân, vừa thuận lợi, vừa giảm được thời gian cho người dân và cán 
bộ làm nhiệm vụ. Trong ngày thứ sáu, nếu hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện 
theo quy định sẽ được giải quyết trong ngày, không hẹn trả vào tuần sau. 



Từ đầu năm đến nay, bộ phận một cửa của UBND thị trấn đã tiếp nhận và 
giải quyết hơn 4.000 hồ sơ cho công dân đúng hạn; riêng từ khi thực hiện 
“Ngày thứ ba không viết, ngày thứ sáu không đợi”, đã giải quyết được 
2.830 hồ sơ đúng hạn (102 hồ sơ địa chính, 65 hồ sơ văn hóa, 2.656 hồ 
sơ tư pháp), không có hồ sơ tồn đọng, không có kiến nghị, phản ánh của 
công dân liên quan đến thủ tục hành chính, người dân hài lòng vì rút ngắn 
thời gian, giảm đi lại nhiều lần, đỡ vất vả hơn rất nhiều. 

Ngoài thực hiện mô hình nêu trên, UBND thị trấn chỉ đạo bộ phận chuyên 
môn thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục hành 
chính liên quan đến nhu cầu giải quyết công việc của công dân nhằm kịp 
thời phát hiện những thủ tục chồng chéo, rườm rà, kiến nghị cấp có thẩm 
quyền bãi bỏ, sửa đổi cho phù hợp, nhất là lĩnh vực tư pháp, lao động, 
thương binh và xã hội. 

Hiện tại, thị trấn Nông trường Phong Hải đã được đầu tư hệ thống camera 
giám sát, hệ thống đồng bộ phần mềm điện tử giúp công chức thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn hiệu quả, nhanh chóng. 

Bài, ảnh: QUỐC HỒNG 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/ngay-thu-ba-khong-viet-ngay-
thu-sau-khong-doi-o-thi-tran-phong-hai-618350/ 

 
11. Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2025 trở thành 
tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại 
Sau 3 ngày làm việc, chiều 27/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh 
lần thứ XV đã hoàn thành những nội dung cuối cùng theo chương trình, kế 
hoạch đề ra. 

Trong chương trình làm việc chiều 27/9, Đại hội đã thống nhất biểu quyết 
thông qua Nghị quyết Đại hội với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 trở 
thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại; là một trong những trung tâm phát 
triển năng động, toàn diện của phía Bắc. 



Theo đó, mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 2020-2025 được Nghị quyết 
đề ra là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong 
sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; 
huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, 
bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân; bảo đảm vững chắc 
quốc phòng - an ninh; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công 
nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn 
diện của phía Bắc. 

Về xây dựng Đảng, phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt 
nhiệm vụ hằng năm đạt 90%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80%, trong đó 20% 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Số lượng đảng viên mới được kết nạp hằng 
năm đạt từ 3 - 3,5% so với số lượng đảng viên đầu năm. 

Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 
khoảng 10%/năm. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 
10.000 USD. Cơ cấu kinh tế năm 2025: Công nghiệp - xây dựng 49 - 50%; 
Dịch vụ 46 - 47%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản 3 - 5%. Tổng vốn đầu 
tư toàn xã hội bình quân tăng trên 10%/năm. Tốc độ tăng năng suất lao 

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký tặng hoa, chúc mừng 10 đồng 
chí ủy viên BCH Đảng bộ khóa XIV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 

không tham gia BCH Đảng bộ khóa XV. 



động xã hội bình quân trên 11%/năm. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 
trên 75%. Hằng năm, giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về Chỉ số năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số 
hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành 
chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 
(PAPI). 

Về xã hội, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đến năm 2025 đạt 87,5%, trong 
đó, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 52%. Tỷ 
lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 
2025 còn dưới 1%. Đến hết năm 2023, có 100% số xã đạt chuẩn nông 
thôn mới; ít nhất 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và ít nhất 
25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 100% đơn vị cấp huyện đạt 
chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tỉnh Quảng Ninh 
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Về môi trường, tỷ lệ sử dụng nước sạch của dân cư thành thị đạt 98%, tỷ 
lệ sử dụng nước hợp vệ sinh của dân cư nông thôn đạt trên 99%; giữ tỷ lệ 
che phủ rừng ổn định 55% và nâng cao chất lượng rừng... 

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định 
quyết tâm tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính 
trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 
các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng chính 
quyền liêm chính, phục vụ thực sự “của dân, do dân, vì dân”,  hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ 
phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình 
mới. Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phát huy dân 
chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân 
dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây là yếu tố có ý 
nghĩa quyết định đối với sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Quảng 
Ninh những năm tới. 



“Trong chặng đường tiếp theo, những mục tiêu mà tỉnh đưa ra là để đảm 
bảo kế thừa, phát huy những tư duy, tầm nhìn, phương pháp, lộ trình, 
những bước đi đột phá cho 10 năm tới. Tiếp tục việc xây dựng tỉnh Quảng 
Ninh trở thành một tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đóng góp 
nhiều hơn cho vùng kinh tế trọng điểm, cho khu vực phía Bắc của cả 
nước”, ông Ký nhấn mạnh. Để thực hiện được điều đó, tỉnh Quảng Ninh 
xác định tập trung vào ba khâu đột phát chiến lược. 

Trong đó, khâu đột phá đầu tiên là về nguồn nhân lực chất lượng cao gắn 
với tăng quy mô và tăng chất lượng dân số của Quảng Ninh. Đây là 1 trong 
những khâu đột phát hết sức đặc thù của Quảng Ninh vì tỉnh hiện mới có 
1,3 triệu dân. Nên trong những năm tới, tỉnh coi việc thu hút nguồn lao 
động có kỹ năng, nguồn nhân lực chất lượng cao, đã qua đào tạo cùng với 
việc chủ động xây dựng Đại học Hạ Long và các trường dạy nghề chất 
lượng cao, thu hút nguồn nhân lực trẻ về đào tạo, bố trí công ăn việc làm, 
nơi ăn chốn ở, an cư lạc nghiệp. Coi đây là yếu tố rất quan trọng cho sự 
phát triển bền vững. 

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh phát biểu bế 
mạc Đại hội. 



Tiếp nữa là hạ tầng giao thông chiến lược đảm bảo cho sự liên thông, 
đồng bộ, tổng thể, kết nối vùng và quốc gia và quốc tế. Cuối cùng là xây 
dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh 
khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh. 

 Nguồn: https://baodautu.vn/quang-ninh-dat-muc-tieu-den-nam-2025-tro-
thanh-tinh-dich-vu-cong-nghiep-hien-dai-d130273.html 

 

 

Họp báo công bố thông tin về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh 
khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 


