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1. Hướng dẫn mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư 
ra nước ngoài 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự 
thảo Thông tư hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục 
đầu tư ra nước ngoài thay thế Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT. 

 

Ảnh minh họa 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được 
Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, 
trong đó, Chương V về đầu tư ra nước ngoài đã sửa đổi, bổ sung một số 
quy định mới và dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về đầu tư ra 
nước ngoài có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 sửa đổi, bổ sung một số quy 
định theo Luật Đầu tư có liên quan đến mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu 
tư ra nước ngoài. Cụ thể: các trường hợp thay đổi phải đăng ký điều chỉnh 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (GCNĐK ĐTRNN); Quy 



định mục tiêu chính của hoạt động ĐTRNN; Thông tin nhà đầu tư có kê 
khai thêm “mã số định danh cá nhân”; Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra quyết 
định chấm dứt hiệu lực GCNĐK ĐTRNN; Trường hợp cấp lại GCNĐK 
ĐTRNN… 

Căn cứ vào các quy định mới đặt ra, việc xây dựng Thông tư thay thế 
Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản 
thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài là yêu cầu khách quan và cần thiết. 

Về nguyên tắc dự thảo Thông tư sửa đổi, bám sát các nội dung trong Luật 
Đầu tư và dự thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài. Đồng thời, 
đơn giản hóa tối đa các nội dung trong mẫu kết quả thủ tục hành chính để 
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ thông 
tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về đầu tư ra nước ngoài. 

Các mẫu trong dự thảo Thông tư được xây dựng đảm bảo tính đồng nhất 
để tích hợp với Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, góp phần giảm thiểu 
trách nhiệm và tạo thuận lợi trong việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý 
nhà nước về đầu tư ra nước ngoài. 

Dự thảo Thông tư gồm 6 Điều và 19 Mẫu văn bản. So với Thông tư số 
03/2018/TT-BKHĐT, dự thảo Thông tư sửa 02 Điều và 16 mẫu, giữ 
nguyên 4 Điều và 1 mẫu, bỏ 3 Điều và 1 mẫu, bổ sung 02 mẫu mới.  

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự 
thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Huong-dan-mau-van-ban-
thuc-hien-thu-tuc-dau-tu-ra-nuoc-ngoai/412556.vgp 

 

2. Hai điểm đột phá trong quá trình hội nhập 
Năm học 2019 - 2020, ngành giáo dục nói chung, giáo dục đại học 
(GDĐH) nói riêng chịu khá nhiều tác động của dịch Covid-19. Tuy 
nhiên, đây cũng là năm GDĐH thu được nhiều thành tựu, tạo bước 
đột phá trong thực hiện tự chủ, nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng 
định uy tín quốc tế. 

Đẩy nhanh quá trình tự chủ 

Theo Vụ trưởng GDĐH, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) Nguyễn Thu 
Thủy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH đã tạo cơ sở 
pháp lý quan trọng thúc đẩy thực hiện tự chủ, sử dụng hiệu quả các nguồn 
lực để nâng cao chất lượng GDĐH. Năm học 2019 - 2020 quyền tự chủ 
cho các trường đại học (ĐH) trong đào tạo, nhân sự và tài chính... được 



đẩy mạnh. Bộ GD và ĐT đã tổ chức rà soát, xây dựng và ban hành nhiều 
văn bản quy phạm pháp luật để tăng cường quyền tự chủ và trách nhiệm 
giải trình của các cơ sở GDĐH gắn chặt với điều kiện bảo đảm chất lượng 
theo quy định. Trong đó, các trường được giao quyền mạnh hơn trong 
hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tổ chức và tài 
chính; chủ động, linh hoạt hơn về tổ chức bộ máy, tuyển dụng nhân sự và 
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Quá trình mở ngành được rút ngắn, giảm 
bớt thủ tục hành chính giúp các trường chủ động trong đào tạo, đáp ứng 
kịp thời nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của xã hội. Số lượng mở ngành 
đào tạo tăng dần từng năm, tính từ năm 2016 đến giữa năm 2020 đã mở 
mới thêm 1.733 ngành. Nếu như năm 2016, Bộ GD và ĐT giao mở 295 
ngành và các trường tự chủ mở 94 ngành đào tạo, thì trong 5 tháng đầu 
năm 2020 Bộ GD và ĐT chỉ giao mở 28 ngành, các trường tự chủ mở 149 
ngành. 

Giờ thực hành của sinh viên Khoa Cơ khí, Trường đại học Công nghiệp Hà 
Nội. Ảnh: MINH HÀ 

Đối với công tác tuyển sinh, các trường ĐH thực hiện tự chủ đã thay đổi 
định hướng đào tạo ở các hệ khác nhau; điều chỉnh cơ cấu ngành nghề, 
trình độ đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội. Quy mô đào tạo chính quy đại trà có phần suy giảm trong khi quy mô 
đào tạo chương trình tiên tiến, chất lượng cao tăng nhanh. Năm học 2019 - 
2020, tổng quy mô đào tạo là gần 1,7 triệu sinh viên (không bao gồm sinh 
viên đào tạo từ xa). Bên cạnh đó, nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ trọng 
tâm không thể tách rời của trường. Vì vậy, trên cơ sở được giao quyền tự 



chủ, các trường đã chủ động hơn trong việc quyết định hướng nghiên cứu 
và tham gia các nhiệm vụ khoa học - công nghệ. Các công trình khoa học 
được đăng tải trên các tạp chí chuyên môn nước ngoài; chỉ số nghiên cứu 
khoa học tăng mạnh. Nếu như năm 2015, số lượng các công trình công bố 
trên hệ thống SCOPUS/ISI chỉ có 4.159 bài báo khoa học thì đến năm 
2019, tổng số công bố trên các hệ thống này đạt 12.307 bài. Đáng chú ý, 
năm 2020, lần đầu tiên một tạp chí khoa học của Việt Nam được lọt vào 
danh sách 25% tạp chí khoa học uy tín nhất thế giới. 

Khẳng định uy tín quốc tế 

Cùng với thành công của quá trình tự chủ đại học, uy tín quốc tế của 
GDĐH Việt Nam ngày càng được nâng cao. Theo Bộ trưởng GD và ĐT 
Phùng Xuân Nhạ, chất lượng GDĐH và uy tín quốc tế là hai trong nhiều 
yếu tố quan trọng tác động đến sự tồn tại và phát triển của các trường ĐH. 
Nếu như chất lượng tạo ra nền tảng phát triển bền vững thì uy tín quốc tế 
giúp các trường ĐH khẳng định vị thế và thu hút nguồn lực quốc tế để 
vươn xa hơn. Hệ thống GDĐH Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi 
mạnh mẽ với xu thế quốc tế hóa và tự chủ đại học. Điều đó đặt ra nhiều 
thách thức đối với các cơ sở GDĐH, đặc biệt là vấn đề cạnh tranh về vị thế 
trong khu vực và trên thế giới về thứ hạng, danh tiếng. Bộ GD và ĐT cũng 
đã tham mưu cho Chính phủ ban hành nhiều chính sách để tập trung 
nguồn lực đầu tư phát triển cho các cơ sở GDĐH hàng đầu. Bên cạnh việc 
đẩy mạnh tự chủ, Nhà nước vẫn quan tâm đầu tư, hỗ trợ, tạo điều kiện về 
chính sách, cơ sở vật chất cho một số cơ sở GDĐH để nâng cao chất 
lượng đào tạo, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học. Thời gian qua, 
các cơ sở GDĐH Việt Nam đã liên tục được ghi nhận trong các bảng xếp 
hạng đại học uy tín hàng đầu của thế giới. 

Đến đầu năm học 2020 - 2021, cả nước có hơn 160 cơ sở GDĐH và hơn 
300 chương trình đào tạo đã được các tổ chức kiểm định uy tín trong nước 
và quốc tế kiểm định chất lượng. Các cơ sở GDĐH đã và đang tiếp cận 
các công cụ quản trị để nhận diện năng lực của mình. Trước năm 2016, 
chỉ có hai đến ba trường ĐH của Việt Nam được vào danh sách các 
trường ĐH hàng đầu châu Á. Tuy nhiên, kết quả xếp hạng 505 đại học tốt 
nhất châu Á năm 2019 (QS Asia 2019) do Tổ chức giáo dục Quacquarelli 
Symonds (QS) của Anh quốc công bố, Việt Nam đã có bảy trường ĐH 
được xếp hạng gồm: ĐH Quốc gia Hà Nội (hạng 124), ĐH Quốc gia TP Hồ 
Chí Minh (hạng 144); Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (nhóm 261-270), 
Trường ĐH Tôn Đức Thắng (nhóm 291-300), Trường ĐH Cần Thơ (nhóm 
351-400), ĐH Huế và ĐH Đà Nẵng (nhóm 451-500). 



Đáng chú ý, theo công bố tháng 9-2020, ba cơ sở giáo dục ĐH lọt vào 
bảng xếp hạng ĐH thế giới (World University Rankings 2021) của Thời báo 
Giáo dục đại học Times Higher Education (Anh quốc). Trong đó, ĐH Quốc 
gia Hà Nội được xếp trong nhóm 801 - 1.000; ĐH Quốc gia TP Hồ Chí 
Minh và Trường ĐH Bách khoa Hà Nội trong nhóm 1.001+. ĐH Quốc gia 
Hà Nội và ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh cũng vào tốp 101-150 bảng xếp 
hạng các trường ĐH trẻ tuổi có chất lượng giáo dục hàng đầu trên thế giới 
của Tổ chức xếp hạng đại học QS. Trong khi đó, xếp hạng ĐH thế giới 
theo thành tựu học thuật, Việt Nam có 11 nhóm ngành thuộc tốp 1.000 thế 
giới. Các nhóm ngành gồm: Ngành Kỹ thuật xây dựng, ngành Cơ khí, 
ngành Khoa học thông tin và Khoa học máy tính, ngành Kỹ thuật hóa học, 
ngành Toán học, nhóm ngành Kỹ thuật, nhóm ngành Kỹ thuật điện - điện 
tử, nhóm ngành Công nghệ, ngành Hóa học, ngành Vật lý, Y học và Khoa 
học sức khỏe. Trong đó, ngành Kỹ thuật xây dựng (Civil Engineering) đứng 
vị trí 373 thế giới và là vị trí nhóm ngành cao nhất của các trường ĐH Việt 
Nam… 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-giao-duc/hai-diem-dot-pha-trong-
qua-trinh-hoi-nhap-622643/ 

 

3. Nhanh chóng thông quan, tránh ách tắc đối với mặt 
hàng thịt và gia cầm 
Tổng cục Hải quan ban hành văn bản số 6932/TCHQ-GSQL ngày 
28/10/2020, chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố nhanh chóng 
thực hiện thủ tục thông quan cho mặt hàng thịt và gia cầm nhập 
khẩu, tránh việc gây ách tắc tại cửa khẩu nhập. 

Cụ thể, khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu đối với mặt hàng thịt và gia 
cầm nói chung và từ thị trường Hoa Kỳ nói riêng yêu cầu công chức hải 
quan thực hiện theo đúng quy định hiện hành nhanh chóng thực hiện thủ 
tục thông quan cho hàng hóa nhập khẩu, tránh việc gây ách tắc tại cửa 
khẩu nhập. 

Việc kiểm tra xuất xứ hàng hóa đối với mặt hàng thịt và gia cầm nhập khẩu 
thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 
20/4/2018 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 
5/9/2019) và Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 của Bộ Tài 
chính. 

Đối với mặt hàng thịt và gia cầm nhập khẩu từ Hoa Kỳ khi kiểm tra C/O 
thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 38/2018/TT-BTC. Theo đó, 



nội dung quy định tại điều này không yêu cầu trên C/O phải có con dấu của 
cơ quan cấp C/O. Do vậy, khi thực hiện kiểm tra, đối chiếu C/O công chức 
hải quan không được yêu cầu trên C/O phải có dấu xác nhận của cơ quan 
cấp. 

Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất 
triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn nêu trên. 

Trước đó Tổng cục Hải quan có nhận được phản ánh về một số lô hàng thịt 
và gia cầm nhập khẩu bị ách tắc tại cửa khẩu cảng Hải Phòng. Ngay sau 
khi nhận được phản ánh, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Hải quan Hải 
Phòng kiểm tra, rà soát nội dung vụ việc và nhanh chóng thực hiện thủ tục 
thông quan cho các lô hàng thịt và gia cầm nhập khẩu. Theo báo cáo của 
Cục Hải quan Hải Phòng thì không có hiện tượng ách tắc hàng hóa nhập 
khẩu tại các cửa khẩu. 

Nguồn: http://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/nhanh-chong-thong-
quan-tranh-ach-tac-doi-voi-mat-hang-thit-va-gia-cam-329418.html 

 

4. Singapore áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt 
tại các điểm nhập cảnh 
Công dân, người có thẻ cư trú dài hạn và những du khách đã đăng ký 
sinh trắc học khuôn mặt và mống mắt với ICA Singapore có thể nhập 
cảnh mà không cần hộ chiếu. 

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh (ICA) Singapore ngày 28/10 cho biết nước 
này đã áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt và mống mắt tại tất cả các 
trạm kiểm soát nhập cảnh, thay thế quét vân tay để xác định danh tính người 
nhập cảnh. 

Điều này đưa Singapore tiến gần hơn một bước tới tương lai không sử dụng 
hộ chiếu. 

ICA cho biết các công dân, người thường trú, người có thẻ cư trú dài hạn và 
những du khách đã đăng ký sinh trắc học khuôn mặt và mống mắt với ICA 
giờ đây có thể nhập cảnh tại tất cả các điểm kiểm soát trên bộ, trên biển và 
trên không mà không cần dùng hộ chiếu. 

Tới nay, đã có hơn 2 triệu người dân Singapore đủ tiêu chuẩn và 130.000 
người thường trú đã đăng ký sinh trắc học khuôn mặt và mống mắt. 

Đối với những người chưa đăng ký, hoặc không thể sử dụng dịch vụ nhận 
diện khuôn mặt và mống mắt, vẫn có thể sử dụng vân tay để làm thủ tục 
nhập cảnh. 



Công nghệ này đã được ICA thử nghiệm tại sân bay Changi và Trạm kiểm 
soát Tuas từ năm 2019. 

 

Hành khách nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Changi, Singapore ngày 16/3. 
Ảnh: cnbc.com 

Khách du lịch nước ngoài có thể đăng ký sinh trắc học khuôn mặt và mống 
mắt khi họ nhập cảnh lần đầu và có thể sử dụng dịch vụ này trong những lần 
nhập cảnh, xuất cảnh sau đó, với điều kiện họ sử dụng hộ chiếu theo đăng 
ký. 

ICA lên kế hoạch tới năm 2022, tất cả cư dân sinh sống tại Singapore sẽ có 
thể nhập cảnh mà không phải sử dụng hộ chiếu. 

Dù vậy, trẻ em dưới 6 tuổi vẫn phải sử dụng làn nhập cảnh thông thường vì 
không đủ điều kiện để quét nhận diện khuôn mặt và mống mắt. Điều này là 
bởi các đặc điểm thể chất và sinh trắc học liên quan của trẻ vẫn đang phát 
triển. 

Nguồn: https://tuoitre.vn/singapore-ap-dung-cong-nghe-nhan-dien-khuon-
mat-tai-cac-diem-nhap-canh-20201030140318248.htm 

 

 

 



5. Ứng dụng công nghệ thông tin tạo nhiều đột phá 
cho ngành tài chính 
Thời gian qua, việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về ứng 
dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành tài chính cho thấy thay 
đổi tích cực trong công tác quản lý nhà nước, trở thành phong trào 
thi đua yêu nước mang lại hiệu quả rõ rệt cho toàn xã hội, tạo thuận 
lợi cho người dân và doanh nghiệp. 

Người nộp thuế được hỗ trợ, tư vấn và làm thủ tục quyết toán thuế thu 
nhập cá nhân 2019 tại một thành viên thuộc câu lạc bộ đại lý thuế thành 

phố (Ảnh minh họa: Hoàng Liêm). 

Hoạt động thiết thực 

Thanh toán điện tử (E-payment) là Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 
24/7 được Tổng cục Hải quan triển khai từ năm 2017. 

Với hình thức này, doanh nghiệp (DN) có thể nộp tiền thuế vào mọi lúc, 
mọi nơi, mọi phương tiện, bảo đảm thông tin nộp tiền được thanh khoản 
thuế kịp thời, chính xác. Giảm thời gian nộp thuế, đồng thời thông quan 
hàng hóa ngay sau khi nộp thuế, DN rút ngắn được rất nhiều thời gian 
hoàn thành thủ tục hải quan (TTHQ).  

Trong thời gian qua, hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS đã được 
triển khai thực hiện tại 100% Cục, Chi cục Hải quan trong phạm vi cả 
nước, với 99,65% DN tham gia thực hiện. Đến nay, tất cả TTHQ cơ bản đã 



được tự động hóa với thời gian xử lý bộ hồ sơ hải quan chỉ từ một tới ba 
giây. 

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến thời điểm hiện tại, số thu 
ngân sách bằng phương thức điện tử đạt 97,1% tổng số thu ngân sách, 
cao gấp hơn 1,5 lần so với giai đoạn 2011-2015. 

Ứng dụng CNTT đã tạo ra những thành tích nổi bật của Tổng cục Hải quan 
trong giai đoạn 2016 - 2020. Năm 2019, đơn vị này đã được Hội Truyền 
thông số Việt Nam (VDCA) trao Giải thưởng "Cơ quan Nhà nước chuyển 
đổi số xuất sắc năm 2019". 

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT đã trở thành phong trào thi 
đua được triển khai rộng rãi tại các đơn vị của Bộ Tài chính. Trong giai 
đoạn 2016-2020, Bộ Tài chính đã phát động phong trào thi đua "Kỷ cương, 
liêm chính, hành động, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT 
xây dựng Bộ Tài chính điện tử", triển khai ứng dụng sâu rộng công nghệ 
trong hầu hết các hoạt động nghiệp vụ, quản lý nhà nước của ngành.  

Trong đó, Bộ đã thực hiện xây dựng Chính phủ điện tử ngành tài chính, 
xây dựng hệ thống thông tin báo cáo kết nối với hệ thống thông tin báo cáo 
Chính phủ, triển khai chương trình quản lý văn bản điều hành eDocTC, xây 
dựng chương trình quản lý văn bản và điều hành trên nền tảng Mobile 
App, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến... 

Tại các đơn vị, việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT cũng trở thành phong trào 
thi đua được triển khai đồng bộ. Kho bạc Nhà nước cũng phát động phong 
trào thi đua “Tập trung nguồn lực thực hiện thành công Chiến lược phát 
triển Kho bạc Nhà nước; đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa theo định 
hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thực hiện tinh gọn bộ 
máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; hoàn thành thắng lợi các 
nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao”.  

Bộ Tài chính cũng triển khai phần mềm quản lý Thi đua - Khen thưởng và 
triển khai ứng dụng trong toàn ngành, giúp cho công tác thi đua khen 
thưởng của ngành được triển khai một cách hiệu quả, đồng bộ và thông 
suốt. 

Nỗ lực hiện đại hóa  

Trong những năm vừa qua, công tác hiện đại hóa trong lĩnh vực tài chính - 
ngân sách đã được Bộ Tài chính đặc biệt chú trọng và đã đạt được những 
bước tiến lớn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành. 
Kết quả tích cực có thể thấy trong việc trong cải thiện môi trường đầu tư 



kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, được xã hội, cộng 
đồng DN và các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.  

Trong công tác ứng dụng CNTT, hiện đại hóa ngành tài chính: Cục Tin học 
và Thống kê Tài chính (Bộ Tài chính); Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục 
Thuế); Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải 
quan) và Cục Công nghệ thông tin (Kho bạc Nhà nước) là các tập thể tiêu 
biểu, đã có nhiều thành tích đóng góp trong việc triển khai ứng dụng 
CNTT, hiện đại hóa ngành tài chính.  

Cụ thể, trong lĩnh vực thuế, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai 
tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc. Số DN sử dụng 
dịch vụ là 99,9%. 

Hiện nay, các đơn vị trong ngành thuế đã phối hợp 55 ngân hàng thương 
mại và 63 Cục Thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử, với tỷ lệ DN đã 
đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 99,8%. Dịch vụ hoàn 
thuế điện tử được mở rộng triển khai cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế 
tại 63 tỉnh, thành phố với 96,8% DN tham gia sử dụng… 

Trong lĩnh vực kho bạc, hệ thống thanh toán song phương điện tử đã triển 
khai thành công và phối hợp thu ngân sách trên toàn quốc với bốn hệ 
thống ngân hàng thương mại cho toàn bộ các Kho bạc Nhà nước cấp 
huyện trong hệ thống kho bạc Nhà nước và Sở giao dịch Kho bạc Nhà 
nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý quỹ ngân sách. 

Với những kết quả trên, từ năm 2016 đến nay, Bộ Tài chính luôn duy trì vị 
trí cao trong khối các bộ, ngành về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng 
dụng CNTT. Trong bốn năm liên tiếp, từ năm 2016 đến năm 2019, Bộ Tài 
chính giữ vị trí đứng đầu trong khối các bộ, ngành về chỉ số sẵn sàng cho 
phát triển và ứng dụng CNTT (ICT Index).  

Những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng CNTT trong ngành 
tài chính thực sự góp phần quan trọng cho cải thiện môi trường đầu tư - 
kinh doanh của đất nước theo định hướng của Chính phủ. 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/ung-dung-cong-nghe-thong-
tin-tao-nhieu-dot-pha-cho-nganh-tai-chinh--622685/ 

 

 

 

 



6. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Tạo môi trường 
đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa 
Kỳ tại Việt Nam                                 
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định 
Việt Nam cam kết kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để 
các doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động thành công lâu dài tại Việt Nam.  

 

Ngày 30/10/2020, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng 
Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael 
Pompeo nhân chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Pompeo từ ngày 
29 - 30/10/2020 nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt 
Nam – Hoa Kỳ.  

Tại cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh 
đánh giá cao việc hai nước linh hoạt tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 
năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh 
Covid-19 gây nên.  

Trong đó có việc duy trì tiếp xúc, trao đổi thư mừng giữa lãnh đạo cấp cao 
hai nước, đồng thời cảm ơn Chính phủ và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có 
những hỗ trợ thiết thực và kịp thời dành cho Việt Nam ứng phó đại dịch 
Covid-19 và thảm họa lũ lụt ở miền Trung vừa qua có khoản hỗ trợ 2 triệu 
đô la từ Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID). 

Khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Hoa Kỳ, Phó 
Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng trước 



sự phát triển tích cực và toàn diện của quan hệ song phương từ chính trị - 
ngoại giao, kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng đến giao lưu nhân 
dân. 

 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh 

Tăng cường và mở rộng quan hệ Đối tác toàn diện 

Về phần mình, Ngoại trưởng Michael Pompeo đánh giá cao việc hai nước 
tăng cường và mở rộng quan hệ Đối tác toàn diện trên cơ sở tôn trọng độc 
lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau;  

Ông khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng, 
đóng vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực, đồng thời cam kết duy trì 
quan hệ ổn định và sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam thúc đẩy quan hệ hai 
nước tiến triển thực chất, tin cậy, hiệu quả, bền vững, đóng góp tích cực 
cho an ninh, hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. 

Hai bên cũng trao đổi về các biện pháp thúc đẩy làm sâu sắc hơn nữa 
quan hệ hai nước trong thời gian tới, trong đó ưu tiên thúc đẩy sớm nối lại 
các hoạt động trao đổi đoàn thường xuyên, đặc biệt là đoàn cấp cao;  

Tăng cường hợp tác nhân đạo, và khắc phục hậu quả chiến tranh, góp 
phần xây dựng lòng tin hai nước, tiếp tục tạo thuận lợi cho việc tăng 
cường quan hệ thương mại và đầu tư song phương trên cơ sở cùng có lợi. 



Hướng tới cán cân thương mại hài hòa và bền vững 

 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh hai 
bên triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động hướng tới cán cân thương 
mại hài hòa và bền vững, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng phát triển hợp 
tác năng lượng trong quan hệ kinh tế song phương;  

Và khẳng định Việt Nam cam kết kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh 
thuận lợi để các doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động thành công lâu dài tại 
Việt Nam.  

Về các vấn đề khu vực cùng quan tâm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm 
Bình Minh đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm và đoàn kết của 
ASEAN, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Hoa Kỳ.  

Ngoại trưởng Hoa Kỳ đánh giá cao các biện pháp Chính phủ Việt Nam đã 
triển khai hướng tới quan hệ thương mại hài hòa và bền vững, việc doanh 
nghiệp hai nước ký kết nhiều hợp đồng thương mại quan trọng vừa qua;  

Đồng thời, khẳng định ủng hộ hai bên tiếp tục đối thoại, tham vấn nhằm 
xây dựng quan hệ thương mại phát triển ổn định.  

Ngoại trưởng Pompeo đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên cương vị 
Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực HĐBA/LHQ 2020 - 
2021, mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp trong xử lý các 



thách thức chung, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển 
tại khu vực và trên thế giới.   

Nguồn: https://baodansinh.vn/pho-thu-tuong-pham-binh-minh-tao-moi-
truong-dau-tu-kinh-doanh-thuan-loi-cho-doanh-nghiep-hoa-ky-tai-viet-nam-
20201030231147222.htm 

 

7. TP.HCM sẽ thực hiện nghiêm quy định thư xin lỗi 
với hồ sơ trễ hạn 
Sáng 30.10, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình 
cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Chương trình 
hành động số 18-CTRHĐ/TU của Thành ủy và phương hướng, nhiệm 
vụ giai đoạn 2021 - 2030. 

 

Người dân tra cứu hồ sơ, thủ tục hành chính tại UBND Q.Bình Tân, 
TP.HCM 

ẢNH: NGỌC DƯƠNG 

Báo cáo tại hội nghị, Sở Nội vụ TP cho biết từ tháng 6.2011 đến nay, TP 
tiếp nhận 507 trường hợp phản ánh, kiến nghị của người dân, chủ yếu 
phản ánh về việc chậm trễ, gây phiền hà giải quyết hồ sơ đất đai. 

Từ năm 2015 - 2019, các sở ban ngành, UBND cấp huyện, xã đã tiếp nhận 
hơn 84 triệu hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn mỗi năm đạt khoảng 99% 
nhưng vẫn còn một số trường hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ 
hạn, chưa xin lỗi kịp thời, chủ yếu ở lĩnh vực lý lịch tư pháp, đất đai. 



Theo Báo cáo tổng kết Chương trình hành động số 18 của Thành ủy, công 
tác đánh giá chỉ số cải cách hành chính TP những năm qua có sự cải thiện 
về điểm số nhưng chưa đạt kết quả mong muốn trong lĩnh vực đất đai, xây 
dựng; một số đơn vị chưa thường xuyên tự kiểm tra để chấn chỉnh việc 
niêm yết thủ tục hành chính... 

Ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh TP sẽ 
quyết liệt nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, TP sẽ thực hiện 
nghiêm quy định vềthư xin lỗi trong trường hợp hồ sơ trễ hạn; tăng cường 
kiểm tra, thanh tra công vụ và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định 
về xin lỗi, công chức viên chức thiếu ý thức phục vụ người dân, giải quyết 
hồ sơ trễ hạn nhiều lần nhưng không có lý do chính đáng... 

Nguồn: https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tphcm-se-thuc-hien-
nghiem-quy-dinh-thu-xin-loi-voi-ho-so-tre-han-1298689.html 

 

8. TP.HCM: Nội dung phản ánh thủ tục hành chính chủ 
yếu về đất đai 
TP.HCM cho biết sẽ thực hiện nghiêm quy định về thư xin lỗi trong 
trường hợp hồ sơ trễ hạn, xử lý nghiêm trường hợp công - viên chức 
thiếu ý thức phục vụ người dân... trong công tác cải cách thủ tục 
hành chính. 

 

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại hội nghị 

ẢNH: PHẠM THU NGÂN 



Sáng 30.10, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình cải 
cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Chương trình 
hành động số 18-CTRHĐ/TU của Thành ủy và phương hướng, nhiệm vụ 
giai đoạn 2021 - 2030. 

Sẽ thực hiện nghiêm thư xin lỗi đối với hồ sơ trễ hẹn 

Báo cáo tại Hội nghị, bà Ngô Thị Hoàng Các (Phó giám đốc Sở Nội vụ) cho 
biết từ tháng 6.2011 đến nay, TP.HCM đã tiếp nhận 507 trường hợp phản 
ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức chủ yếu về việc chậm trễ, gây phiền 
hà, không thực hiện đúng quy định của cơ quan hành chính nhà nước... 
Nội dung phản ánh phần lớn liên quan đến việc giải quyết hồ sơ về nhà 
đất. 

Toàn cảnh hội nghị 

ẢNH: PHẠM THU NGÂN 

Ngoài ra, từ năm 2015 - 2019, các sở ban - ngành, UBND cấp huyện, cấp 
xã đã tiếp nhận hơn 84.012.611 hồ sơ (trung bình hơn 16 triệu hồ 
sơ/năm), trong đó ở các sở ban - ngành TP.HCM  là 24.723.018 hồ sơ, tỷ 
lệ giải quyết đúng hạn mỗi năm đạt từ 97,52% - 99,93%; UBND quận, 
huyện là 11.506.571 hồ sơ, giải quyết đạt từ 98,16% - 99,92%; UBND xã, 
phường, thị trấn là 47.783.022 hồ sơ, giải quyết đạt từ 99,97% - 99,99%.  



Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính 
(TTHC) trễ hạn, chưa xin lỗi kịp thời, chủ yếu ở lĩnh vực lý lịch tư pháp, đất 
đai. 

Đồng thời, theo Báo cáo tổng kết Chương trình hành động số 18-
CTRHĐ/TU của Thành ủy về chương trình CCHC giai đoạn 2021 - 2030, 
công tác đánh giá chỉ số PAR Index (chỉ số CCHC) TP.HCM có sự cải 
thiện về điểm số nhưng chưa bền vững, ổn định. Công tác khảo sát, đánh 
giá sự hài lòng của cá nhân tổ chức trong giai đoạn 2016 - 2020 đạt từ 
80% trở lên nhưng chưa đạt kết quả mong muốn trong lĩnh vực đầu tư, đất 
đai, xây dựng; một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự tìm hiểu các giải pháp 
đối với những phản hồi chưa hài lòng của người dân... 

Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ thực hiện nghiêm quy định về thư xin lỗi 
trong trường hợp hồ sơ trễ hạn; tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ và 
xử lý nghiêm trường hợp công - viên chức thiếu ý thức phục vụ người dân, 
giải quyết hồ sơ trễ hạn nhiều lần nhưng không có lý do chính đáng; rà 
soát, đơn giản hóa, công khai minh bạch TTHC; xử lý kịp thời phản ánh, 
kiến nghị của người dân... 

Bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Phó Chánh văn phòng UBND TP.HCM, cho biết so 
với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, từ năm 2012 đến 2019, kết quả cải 
cách TTHC của TP.HCM đã đạt thứ hạng và tổng điểm tốt nhất là hạng 5 
(đạt 99,86% so với điểm chuẩn của tiêu chí này).  

Báo cáo tham luận tại Hội nghị, ông Lê Trương Hải Hiếu (Chủ tịch UBND 
Q.12)cho biết Q.12 thời gian qua đã thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính 
ngoài giờ từ 11 giờ 30 đến 13 giờ vào thứ 2, 4, 6 hàng tuần đối với các lĩnh 
vực của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận, Phòng Quản lý đô 
thị... Đặc biệt, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cấp giấy chứng 
nhận Quyền sở hữu nhà và Quyền sử dụng đất tại UBND các phường, rút 
ngắn thời gian luân chuyển hồ sơ, cắt giảm từ giảm 9 bước TTHC còn 2 
bước. Đồng thời, phối hợp với Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Q.12, 
Chi cục thuế quận triển khai liên thông điện tử. Q.12 cho biết tỷ lệ hài lòng 
của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt 99,8%.  

Nhiều mô hình tại TP.HCM cần được nhân rộng trên cả nước 

TP.HCM đã triển khai đề án xây dựng TP.HCM thành thành phố thông 
minh và ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử là một điểm nổi bật trong 
việc tham mưu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại 
TP.HCM. Đồng thời, đổi mới phương thức làm việc trên cơ sở ứng dụng 
mạnh mẽ CNTT, xây dựng chính quyền điện tử. TP.HCM đã triển khai 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Đến 



nay, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là 668/1.176 
TTHC.  

Tuy vậy, hiện trạng hạ tầng CNTT của các phường - xã chưa được các 
quận - huyện quan tâm đúng mức; Ứng dụng CNTT theo ngành dọc chưa 
có sự phối hợp một cách tổng thể... 

 

Ông Nguyễn Trọng Thừa (Thứ trưởng Bộ Nội vụ) cho biết nhiều mô hình 
tại TP.HCM cần được nhân rộng ra cả nước 

ẢNH: PHẠM THU NGÂN 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Thừa (Thứ trưởng Bộ Nội vụ) 
cho biết TP.HCM đã đề ra 26 nhiệm vụ cụ thể để phát triển trong thời gian 
tới. Ông Thừa nêu ra 8 nội dung nổi bật của TPHCM, như: là một trong 
những địa phương quyết liệt trong việc cải cách TTHC, nổi lên một số mô 
hình có thể cả nước phải nhân rộng như: mô hình Q.Bình Thạnh trực 
tuyến, Q.Bình Tân công dân số, phòng họp không giấy tờ; liên thông điện 
tử trong giải quyết TTHC đất đai...; một trong những thành phố đầu tiên 
xây dựng chính quyền điện tử đô thị thông minh... 

Ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh việc CCHC 
tại TP không chỉ theo xu thế toàn cầu mà còn theo sự hài lòng của người 
dân; cuộc công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, TP.HCM phải quyết liệt 
nâng cao các chỉ số CCHC; thanh tra, tiếp nhận, xử lý các khiếu nại liên 
quan đến CCHC; xử lý các cá nhân, cơ quan có thái độ gây khó khăn... 



Theo báo cáo tại hội nghị, TP.HCM đã tăng cường cơ chế tự chủ đối với 
các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn, số lượng người làm việc được UBND 
TP.HCM giao năm 2019 giảm so với năm 2017 là 24.687 người. Về tình 
hình quản lý biên chế, giai đoạn từ năm 2011 - 2015, tăng 2.745 biên chế; 
giai đoạn từ năm 2015 đến nay thực hiện giảm biên chế. TP.HCM giao 
biên chế năm 2020 là 10.405, giảm 1.928 biên chế so với biên chế thành 
phố giao năm 2015 là 12.333 biên chế. 

Về các chính sách an sinh xã hội, tình hình số người lao động tham gia 
BHXH bắt buộc tại TP.HCM tăng nhanh mỗi năm, năm 2011 là 
1.717.940/3.908.851 người, chiếm tỷ lệ 43,95%; năm 2019 là 
2.484.125/4.651.808 người, chiếm tỷ lệ 53,4%. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/tphcm-noi-dung-phan-anh-thu-tuc-
hanh-chinh-chu-yeu-ve-dat-dai-1298540.html 

 

9. ‘Mỗi cán bộ là đại sứ trong cải cách hành chính' 
Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Ngô Minh Châu - phó chủ tịch UBND 
TP.HCM - tại hội nghị tổng kết chương trình cải cách hành chính Nhà 
nước giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-
2030, sáng 30-10. 

 

Ông Ngô Minh Châu - phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu chỉ đạo hội 
nghị - Ảnh: DUYÊN PHAN 



Báo cáo tại hội nghị, bà Ngô Thị Hoàng Các - phó giám đốc Sở Nội vụ - cho 
biết giai đoạn 2011-2020, TP đã tập trung triển khai xây dựng, hoàn thiện thể 
chế, cơ chế chính sách pháp luật trong cải cách hành chính. 

Giai đoạn 2011-2015, TP thực thi 197/197 thủ tục hành chính, kiến nghị đơn 
giản hóa 77 thủ tục, sửa đổi bổ sung 41 thủ tục, bãi bỏ 18 thủ tục… Giai đoạn 
2016-2019, TP đề xuất phương án đơn giản hóa 44  thủ tục hành chính. 

Các đơn vị đã rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đa dạng hóa cách thức thực 
hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; triển khai cơ chế 
"một cửa", "một cửa liên thông" trong tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành 
chính. 

Theo bà Các, TP đã tăng cường cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp, 
năm 2019 số người được UBND giao làm việc giảm gần 25.000 người so 
với năm 2017. TP đang triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, 
xã chưa đạt chuẩn 50% cả về tiêu chuẩn diện tích và dân số; tinh giản biên 
chế, nâng cao hiệu quả hoạt động. 

Các đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành 
chính, thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Thừa - thứ trưởng Bộ Nội vụ - 
đánh giá cao kết quả TP.HCM đạt được trong cải cách hành chính. Theo 
ông Thừa, TP.HCM đã lấy dân làm trung tâm của cải cách, sự hài lòng của 
người dân là thước đo chất lượng, hiệu quả công việc. 

 

Ông Nguyễn Trọng Thừa - thứ trưởng Bộ Nội vụ - Ảnh: DUYÊN PHAN 



Trong đó, ông Thừa cho rằng đề án thành lập TP Thủ Đức đã được TP triển 
khai xây dựng tích cực. Việc thành lập TP Thủ Đức là phù hợp với yêu cầu 
thực tiễn, gắn liền với thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, tinh giản biên 
chế. 

Tuy nhiên, ông Thừa cho rằng một số đơn vị còn chưa cập nhật, công khai 
kịp thời thủ tục hành chính, tình trạng trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành 
chính còn xảy ra, việc tinh giản biên chế còn bất cập. 

Ông Thừa chỉ đạo TP.HCM trong thời gian tới tiếp tục triển khai các biện 
pháp cụ thể đẩy mạnh cải cách hành chính, kịp thời khắc phục hạn chế. TP 
cần đẩy mạnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính theo hướng 
tinh gọn, hiệu quả. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Ngô Minh Châu cho rằng để nâng cao chất 
lượng hiệu quả cải cách hành chính, các cấp cần tập trung xây dựng và triển 
khai các giải pháp tại đơn vị theo hướng xây dựng hình ảnh chính quyền TP 
phục vụ nhân dân thân thiện, hiện đại, đoàn kết, nghĩa tình. Thủ tưởng các 
cơ quan, đơn vị lấy tỉ lệ hài lòng của người dân làm căn cứ đánh giá cán bộ. 

Các cơ sở cần phát huy sự sáng tạo, cải tiến trong cải cách hành chính, đưa 
ra các giải pháp cụ thể, đẩy mạnh khảo sát sự hài lòng của người dân đối 
với phục vụ của cán bộ. 

"Mỗi cán bộ, công chức, viên chức là một đại sứ trong cải cách hành chính, 
thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; thân thiện, nhiệt tình, vui vẻ 
khi tiếp xúc giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp", ông Châu 
nói. 

Bên cạnh đó, các cấp tích cực triển khai đồng bộ kế hoạch thực hiện "Đề án 
xây dựng TP.HCM thành TP thông minh", kiến trúc chính quyền điện tử TP 
2.0, khuyến khích người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 
4… 

Dịp này, UBND TP đã tặng bằng khen cho 104 tập thể và 64 cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020. 
Báo Tuổi Trẻ vinh dự được UBND TP trao bằng khen là tập thể có thành tích 
xuất sắc trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính.  

Nguồn: https://tuoitre.vn/moi-can-bo-la-dai-su-trong-cai-cach-hanh-chinh-
20201030133837696.htm 

 

 

 



10. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong cải 
cách hành chính 
Những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong 
giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ngày càng được đẩy mạnh, góp 
phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành và phục vụ các doanh 
nghiệp, tổ chức, cá nhân. 

 

Người dân làm thủ tục tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Đồng thời, cũng góp phần tạo nên sự công bằng, minh bạch và hiệu quả 
trong cải cách hành chính, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. 

* Nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp 

Theo Phó giám đốc Sở Nội vụ Tạ Quang Trường, những năm qua, công 
tác cải cách hành chính, nhất là cải cách TTHC ngày càng chuyển biến tích 
cực theo hướng phục vụ, coi trọng việc ứng dụng CNTT, xây dựng chính 
quyền điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước và cung cấp dịch vụ 
công phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

Trong đó, phần mềm một cửa Egov đã được sử dụng đồng bộ, nâng cao 
hiệu quả quản lý, giám sát giải quyết TTHC. Các cơ quan hành chính nhà 
nước ở cấp tỉnh, huyện, xã trao đổi bằng 100% văn bản điện tử qua trục 
liên thông. Các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu cho người dân, doanh 
nghiệp được triển khai đồng bộ, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia. 



Bên cạnh đó, một 
số cơ sở dữ liệu 
quan trọng như: cơ 
sở dữ liệu đất đai, 
bảo hiểm xã hội, 

dân cư… phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành đã phát huy hiệu 
quả. Hệ thống xử lý hồ sơ công việc, hồ sơ TTHC một cửa trên môi trường 
mạng được đưa vào vận hành, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm 
của đội ngũ cán bộ, công chức. Hệ thống tiếp nhận phản ánh kiến nghị về 
TTHC phát huy tác dụng tốt, trở thành kênh tương tác giữa người dân, 
doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước… 

Phó chủ tịch UBND H.Nhơn Trạch Lương Hữu Ích cho biết, huyện luôn coi 
trọng việc tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan 
hành chính nhà nước, xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu trong thực hiện 
cải cách hành chính trên địa bàn huyện. 

Nhiều năm qua, trên địa bàn H.Nhơn Trạch đã triển khai các phần mềm 
trong hoạt động chỉ đạo công tác hành chính, giải quyết hồ sơ như: phần 
mềm I-Ofice, Egov, phần mềm quản lý cán bộ, công chức; ứng dụng 
chứng thư số, chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc số hóa văn 
bản điện tử (ký điện tử) để trao đổi văn bản trên môi trường điện tử. Triển 
khai hệ thống nhắn tin chủ động liên quan đến các văn bản chỉ đạo, điều 
hành mang tính chất đột xuất, quan trọng, giấy mời họp, kết quả giải quyết 
TTHC cho người dân. 

Bên cạnh đó, 100% cán bộ công chức cấp huyện, xã đảm bảo có kỹ năng 
ứng dụng CNTT một cách thành thạo; 100% bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả huyện, xã được quản lý qua hệ thống camera giám sát. 

Ngoài ra, H.Nhơn Trạch tiếp tục triển khai hệ thống đánh giá thái độ phục 
vụ của cán bộ, công chức qua website đảm bảo người dân trực tiếp tham 
gia đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ, công chức qua hệ thống. Qua đó, 
đảm bảo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành 
chính nhà nước trên địa bàn huyện luôn đạt trên 95%. 

* Để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn 

Nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến chính sách 
pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất 
nghiệp (BHTN) trên môi trường mạng và tăng tính tương tác, trao đổi 
thông tin giữa cơ quan BHXH và người dân, đơn vị sử dụng lao động, 
BHXH tỉnh đã đăng ký và đưa vào hoạt động trang thông tin chính thức 
của BHXH tỉnh trên ứng dụng Zalo. 

Có thể thấy rằng, việc ứng dụng CNTT trong cải 
cách TTHC đang rất được chú trọng, qua đó đã tạo 
nên tính minh bạch và hiệu quả trong công tác cải 
cách hành chính. 



Theo Giám đốc BHXH tỉnh Phạm Minh Thành, kênh truyền thông này đã 
đem lại tác động rất tích cực, hiệu quả, đảm bảo truyền tải thông tin đến 
người dân, người lao động nhanh, thuận tiện và dễ tiếp cận. Đặc biệt, 
thông qua tính năng Chat, cơ quan BHXH dễ dàng tư vấn, giải đáp chế độ 
chính sách, hướng dẫn lập và nộp hồ sơ, TTHC lĩnh vực BHXH, BHYT, 
BHTN một cách nhanh chóng, thuận tiện bằng cách cung cấp các đường 
link TTHC và các văn bản, biểu mẫu để tạo thói quen cho người dân tự tìm 
hiểu pháp luật liên quan khi cần thực hiện các TTHC. 

Giám đốc BHXH tỉnh Phạm Minh Thành nhấn mạnh, việc ứng dụng CNTT 
trong giải quyết TTHC, điển hình như: việc triển khai ứng dụng Zalo trong 
tuyên truyền và tiếp nhận một số TTHC qua ứng dụng Zalo, nhất là trong 
bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp phải thực hiện giãn cách 
xã hội, cách làm này đã giúp đảm bảo phục vụ tốt hơn cho người dân và 
doanh nghiệp. 

Đồng Nai là địa phương đi đầu trong cả nước về hoàn thành cơ sở dữ liệu 
đất đai và cung cấp công khai cho người dân tra cứu trên mạng internet. 
Theo đó, người dân chỉ cần tải ứng dụng hoặc vào trang thông tin điện tử 
liên quan của Sở TN-MT là có thể tra cứu được các thông tin về số tờ, số 
thửa, loại đất sử dụng, thông tin quy hoạch đất đai... 

Theo Sở TN-MT, dịch vụ này nhằm công khai, minh bạch các dữ liệu liên 
quan đến đất đai, góp phần cải cách TTHC, phục vụ người dân một cách 
toàn diện, nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm. Từ đó, tạo điều kiện thuận 
lợi cho người dân trong việc mua bán, chuyển nhượng đất đai, tránh được 
những rắc rối phát sinh. 

Đã cài đặt và sử dụng ứng dụng DNAI.LIS trên điện thoại của mình, anh 
Lê Đăng Tiến (ngụ P.Phước Tân, TP.Biên Hòa) chia sẻ: “Ứng dụng 
DNAI.LIS rất thiết thực và ý nghĩa. Nhờ ứng dụng này, người dân có thể 
tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất bằng điện thoại một cách thuận 
tiện, dễ dàng, nhất là sẽ cảm thấy an tâm, chắc chắn, không phải lo lắng 
về việc “mua nhầm” đất”. 

Trong khi đó, kể từ năm 2017, Sở Ngoại vụ đã cập nhật ứng dụng phần 
mềm trong quản lý hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ, giúp cho việc 
giao, trả hộ chiếu được thực hiện nhanh chóng, chính xác. Văn phòng 
HĐND tỉnh triển khai sử dụng phần mềm quản lý khiếu nại tố cáo của 
Thanh tra Chính phủ (do Thanh tra Chính phủ hỗ trợ chuyển giao tài khoản 
sử dụng) để tra cứu thông tin, tiến độ kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại 
tố cáo của công dân, các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết trên địa 
bàn tỉnh... 

Nguồn: http://baodongnai.com.vn/chinhtri/202010/chu-trong-ung-dung-
cong-nghe-thong-tin-trong-cai-cach-hanh-chinh-3028571/ 



11. Thanh Hóa: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cải 
cách hành chính 
Việc ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC ở Thanh Hóa đã góp phần 
nâng cao năng lực quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân, doanh 
nghiệp. 

Ông Đỗ Hữu Quyết - Giám đốc Sở TT&TT Thanh Hóa đọc đề dẫn tại Hội 
nghị Tham vấn Định hướng và giải pháp xây dựng chính quyền điện tử và 

phát triển các dịch vụ thành phố thông minh tỉnh Thanh Hóa diễn ra hồi 
tháng 5/2019 

Những năm gần đây, ở Thanh Hóa, việc ứng dụng công nghệ thông tin 
(CNTT) trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ngày càng được đẩy 
mạnh, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành và phục vụ nhân 
dân, doanh nghiệp. 

Xác định cải cách hành chính (CCHC) làm nhiệm vụ then chốt trong thời 
đại 4.0, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT)Thanh Hóa 
đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành nhiều văn bản 
làm cơ sở pháp lý quan trọng đẩy mạnh ứng dụng CNTT - xây dựng thành 
công Chính quyền điện tử, góp phần đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh, công khai, minh bạch. Áp dụng CNTT sẽ rút 
ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công 
việc, tiết kiệm thời gian và chi phí, mang lại hiệu quả thiết thực cho các cơ 
quan nhà nước, người dân, doanh nghiệp. 

Theo đánh giá của Sở TT&TT Thanh Hóa, 100% các Sở, ban, ngành cấp 
tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã điều hành, 



xử lý công việc trên Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công 
việc, chuyển từ hình thức làm việc giấy tờ sang điều hành, xử lý công việc 
trên môi trường điện tử trong cơ quan nhà nước.  

Khi áp dụng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy, chi phí ước tính tiết 
kiệm cho việc phát hành văn bản giấy của các Sở, ban, ngành, UBND cấp 
huyện, cấp xã là trên 30 tỷ đồng/năm. Thời gian gửi, nhận văn bản từ tỉnh 
đến xã chỉ còn tính bằng giây. Tỷ lệ gửi, nhận văn bản điện tử có ký sốcủa 
các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đến nay đạt 93.37%. 

Công dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Thanh Hóa 

Qua thống kê cho thấy, hiện nay, Thanh Hóa có 01 Cổng thông tin điện tử 
của tỉnh, 48 trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính Nhà nước 
cấp tỉnh, cấp huyện (đạt tỷ lệ 100%) và 635 trang thông tin điện tử cấp xã 
(đạt tỷ lệ 100%). 

Cổng TTĐT của tỉnh và các Trang TTĐT của các cơ quan nhà nước trên 
địa bàn tỉnh đã cơ bản kịp thời cập nhật số liệu, thông tin và công khai các 
thông tin về lịch công tác của lãnh đạo đơn vị, hoạt động của cơ quan nhà 
nước để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức khi cần đến liên hệ công 
tác có thể tìm hiểu và nắm bắt được đầy đủ thông tin. 

Cổng Dịch vụ công của tỉnh đã cung cấp 479 DVC mức độ 3, mức độ 4 (cụ 
thể là: 283 DVC mức độ 3 và 196 DVC mức độ 4) tạo điều kiện thuận lợi, 
cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện giải quyết các TTHC; Đã 
tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia281 dịch vụ công mức độ 3, mức 
độ 4 (xếp thứ 2 toàn quốc).  



Cổng dịch vụ công tỉnh và Hệ thống Một cửa điện tử cấp tỉnh, cấp huyện, 
cấp xã đã phát huy hiệu quả;Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 đạt 
49.7%, mức độ 4 đạt 53.53% (số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến tăng gấp 27,5 
lần so với cùng kỳ năm trước), góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

Trung tâm điều hành thành phố Sầm Sơn là kết quả trong việc thực hiện 
Đề án: “Chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông 

minh trên địa bàn tỉnhThanh Hóa” 

Việc triển khai thực hiện và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn TCVN ISO 9001:2008 ngày càng được mở rộng. Năm 2014, mới chỉ 
có 71 cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước sử dụng, đến nay, toàn tỉnh 
có 203 cơ quan, đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và đang thực hiện chuyển đổi sang hệ thống 
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO TCVN 9001:2015, góp 
phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, bảo đảm nhanh 
gọn, công khai, minh bạch, phục vụ tốt các tổ chức và công dân. 

Ông Đỗ Hữu Quyết - Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Thanh Hóa cho biết, để 
thực hiện Đề án “Chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố 
thông minh trên địa bàn tỉnhThanh Hóa” một cách hiệu quả, thiết thực 
thì thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT và lấy người 
dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức 
là thước đo quan trọng trong xây dựng Chính quyền điện tử.  

“Để thực hiện tốt định hướng trên, trước hết cần phải hoàn thiện thể chế, 
tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai xây dựng Chính quyền điện tử; Đầu 
tư hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các nền tảng dùng chung, cơ sở dữ liệu của 



các ngành cũng như triển khai việc chuyển đổi số trong hoạt động của các 
cơ quan nhà nước.  

Việc xây dựng Chính quyền điện tử phải bảo đảm an toàn thông tin, an 
ninh mạng; các thông tin cá nhân phải được bảo vệ, phải tạo niềm tin cho 
tổ chức, công dân, doanh nghiệp khi sử dụng các dịch vụ công do chính 
quyền cung cấp.  

Phát triển Khu CNTT tập trung 7.35 ha tại Trung tâm TP Thanh Hóa, trước 
mắt hoàn thiện các phân khu chức năng trong Khu CNTT tập trung để tạo 
điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp CNTT…khi đưa vào 
hoạt động”, Ông Đỗ Hữu Quyết đưa ra một số giải pháp. 

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/thanh-hoa-day-manh-ung-dung-cntt-
trong-cai-cach-hanh-chinh-d484505.html 

 

12. Yên Bái: Nỗ lực cải thiện PCI 
Những năm qua, Yên Bái đã hiện thực hoá nhiều giải pháp mang tính 
đột phá tạo môi trường thông thoáng, minh bạch trong đầu tư kinh 
doanh. 

Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó chủ 
tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biêt, chỉ số PCI mà Yên Bái đạt được trong 
những năm gần đây liên tục tăng. Cụ thể, năm 2015 xếp thứ 51/63, năm 
2016 xếp thứ 47/63, năm 2017 xếp thứ 46/63, năm 2018 xếp thứ 42/63, 
năm 2019 xếp thứ 36/63 tỉnh, thành phố với tổng điểm 64,98, tăng 15 bậc 
so với năm 2015. 

- Để đạt được thành quả này, chắc hẳn tỉnh đã nỗ lực thực hiện đồng 
thời nhiều giải pháp mang tính đột phá, thưa ông? 

Đúng vậy, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo PCI, ban hành Chương trình hành 
động cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thành lập 
đường dây nóng giữa doanh nghiệp và lãnh đạo tỉnh. Ngoài ra, tỉnh còn rà 
soát, bổ sung, sửa đổi các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, thu hút 
đầu tư… 

Bên cạnh đó, tỉnh xây dựng kế hoạch hành động của ngành, địa phương 
về tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư... Phối hợp với các đơn vị liên quan 
tập trung khắc phục những chỉ số thành phần còn hạn chế, chưa được 
đánh giá cao từ cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt, tỉnh đẩy mạnh cải cách 
TTHC, tạo môi trường đầu tư bình đẳng giữa các doanh nghiệp; rà soát, 
cắt giảm và đơn giản hóa TTHC (rút ngắn thời gian, tăng cường năng lực 



hoạt động của các trung tâm hành chính công từ tỉnh, huyện xã) một cách 
thực chất, hiệu quả. Kịp thời công bố, công khai và cập nhật TTHC trên 
Trang thông tin điện tử của tỉnh, các cơ quan, và nơi tiếp nhận hồ sơ, trả 
hồ sơ đúng hạn và nâng cao tỷ lệ trả hồ sơ trước hạn. Thực hiện công tác 
khảo sát, đánh giá, chấm điểm và công bố kết quả đánh giá năng lực cạnh 
tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) qua đó đánh giá công tác điều 
hành của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương qua mức độ hài 
lòng của doanh nghiệp. 

 

Ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cùng các sở ngành đi kiểm tra 
việc thực hiện, triển khai các dự án trên địa bàn 

- Những giải pháp trên đã tác động tích cực như thế nào đến các mục 
tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh thời gian qua? 

Thực tế, minh chứng rõ nhất những năm qua là số lượng các dự án được 
cấp quyết định chủ trương đầu tư tăng: năm 2018 là 46 dự án (2.081 tỷ 
đồng); Năm 2019 là 55 dự án (tổng vốn đăng ký 17.214 tỷ đồng); 8 tháng 
đầu năm 2020 có 48 dự án (tổng vốn đăng ký đạt 4.110,5 tỷ đồng). Năm 
2018 có 249 doanh nghiệp thành lập, năm 2019 có 251 doanh nghiệp 
thành lập và 8 tháng đầu năm 2020 là 155 doanh nghiệp thành lập mới; 
Tạo việc làm mới cho 18.350 lao động (năm 2018) và 20.914 lao động 
(năm 2019). Cải thiện chỉ số PCI cũng góp phần duy trì đà tăng trưởng 
kinh tế: năm 2018 đạt 6,31% và năm 2019 đạt 7,03%; GDP bình quân đầu 
người năm 2019 đạt 36,74 triệu đồng/năm, tăng gấp gần 1,5 lần so với 



năm 2015. Việc cải thiện chất lượng điều hành kinh tế, tạo ra môi trường 
kinh doanh thuận lợi, TTHC thông thoáng góp phần khắc phục những hạn 
chế, bất lợi về vị trí địa lý, hạ tầng. 

- Theo ông, đâu là yếu tố quan trọng nhất khiến doanh nghiệp hài 
lòng với chính quyền? 

Chỉ số PCI của Yên Bái những năm gần đây đạt được những kết quả tích 
cực, cho thấy sức hút và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp với chính 
quyền địa phương ngày càng tăng. 

Theo đó, yếu tố quan trọng nhất để doanh nghiệp hài lòng với cách điều 
hành của chính quyền địa phương là tạo lập môi trường kinh doanh thuận 
lợi, TTHC thông thoáng, tích cực hỗ trợ, đồng hành giúp các doanh nghiệp, 
nhà đầu tư phát triển. 

Điểm ghi nhận, các nhà đầu tư lớn liên tiếp tìm đến và Yên Bái là điểm đỗ 
cho những dự án lớn trong khu vực, trong lĩnh vực hạ tầng, du lịch. Cụ thể 
như: Dự án Vincom Shophouse Yên Bái của tập đoàn VinGroup, Dự án 
Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng phức hợp Quốc tế Vân Hội của tập 
đoàn TH, một số dự án khác của Tập đoàn Cường Thịnh, Tập đoàn Bảo 
Lai, Công ty Cổ phần Eurowindow Holding. Mới đây tháng 8 vừa qua, Tập 
đoàn Apec cũng vừa trở thành chủ đầu tư dự án Khu đô thị thương mại du 
lịch đẳng cấp Apec Golden Valley Mường Lò. 

- Bên cạnh những thành quả đã đạt được, đâu là điều khiến chính 
quyền còn trăn trở? 

Thực tế, dù tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi qua địa phận Yên Bái 
đã góp phần không nhỏ giúp việc thu hút đầu tư của tỉnh khởi sắc thời gian 
qua. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông nội tỉnh vẫn chưa được hoàn thiện. Các 
khu, CCN đã được quy hoạch nhưng hạ tầng giao thông, điện nước còn 
chưa đồng bộ khiến các doanh nghiệp, nhà đầu tư còn e ngại. Chính vì 
vậy, tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp để bù đắp 
những hạn chế trên. 

- Xin cảm ơn ông! 

Nguồn: https://enternews.vn/yen-bai-no-luc-cai-thien-pci-184634.html 

 

 

 



13. Hiện đại hóa hành chính: Từng bước xây 
dựng chính quyền điện tử 
Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 30c của Chính phủ về 
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-
2020, hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) được triển 
khai một cách đồng bộ từ cấp tỉnh đến chính quyền cơ sở, từng bước 
xây dựng chính quyền điện tử. Nhận thức về ứng dụng CNTT của 
lãnh đạo và cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính nhà nước 
từng bước được nâng cao. 

 

Bộ phận “một cửa” huyện Tây Hòa ứng dụng CNTT giải quyết thủ tục cho 
công dân. Ảnh: THÙY THẢO 

Những kết quả tích cực 

Việc ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch ứng dụng 
CNTT của tỉnh; hạ tầng CNTT, hệ thống phần mềm quản lý, dữ liệu chuyên 
ngành, phát triển nguồn nhân lực CNTT của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; 
cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh 
nghiệp… đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Đó là, làm thay đổi nhận thức 
của lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương và cán bộ, công chức, viên 
chức về phương thức làm việc, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ cải cách theo 
quy định, tạo môi trường làm việc điện tử hiện đại, tiết kiệm chi phí, thời 
gian, góp phần tích cực trong việc cải cách hành chính và nâng cao hiệu 
quả công việc. Đồng thời giúp cho việc điều hành, xử lý công việc của các 



cơ quan được nhanh chóng, tiết kiệm được thời gian, chi phí tiến tới xóa 
bỏ việc lạm dụng giấy tờ trong hoạt động hành chính. 

Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa Lê Ngọc Tính cho biết: “Công tác ứng 
dụng CNTT được huyện chú trọng. Hầu hết các văn bản đều được các bộ 
phận thực hiện trên môi trường mạng. Bộ phận “một cửa” của huyện được 
trang bị hệ thống máy móc để giải quyết thủ tục cho công dân một cách 
nhanh chóng…”. 

Theo ông Trần Thanh Hưng, Giám đốc Sở TT-TT, đến nay, 100% các sở, 
ban ngành và UBND cấp huyện và UBND cấp xã đều đã có mạng lan và 
internet. Tỉnh triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến, tỉ lệ hồ sơ giải quyết 
qua hệ thống đến nay đạt 100%. Các đơn vị, cá nhân công chức, viên 
chức và người lao động đã sử dụng hiệu quả thư điện tử công vụ trong 
trao đổi công việc của cơ quan nhà nước, đảm bảo an toàn thông tin trên 
môi trường mạng. Trục liên thông văn bản tỉnh tại địa chỉ 
http://truclienthong.phuyen.gov.vn cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn, kỹ thuật 
theo quy định của Bộ TT-TT và đã kết nối thông suốt với Trục liên thông 
văn bản quốc gia. 

 Chị Bùi Thị Thúy Hà, chủ cửa hàng tạp hóa Hòa Tiên (thị trấn Chí Thạnh, 
huyện Tuy An), cho biết: “Tôi buôn bán nên rất bận. Nhờ có CNTT mà ở 
nhà tôi cũng có thể tham gia đăng ký giải quyết thủ tục cần thiết qua mạng 
hoặc lên bộ phận “một cửa” của huyện bấm số điện tử rồi đúng giờ quay 
lại giải quyết thủ tục hành chính”. 

Tiếp tục khắc phục những khó khăn 

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế, trong 
thời gian qua, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh cơ bản hoạt động ổn định 
tại địa chỉ http://congdichvucong.phuyen.gov.vn, vừa thực hiện chức năng 
cổng vừa thực hiện chức năng một cửa điện tử, đáp ứng việc tiếp nhận, 
xử lý hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 và trả kết quả trên hệ thống, giúp công 
khai, minh bạch quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. 
Cổng/Trang thông tin điện tử tỉnh, của các sở, ban ngành và địa phương 
hoạt động ổn định 24/7, an toàn an ninh thông tin, công khai thông tin chỉ 
đạo điều hành của các cấp lãnh đạo và nhu cầu được tiếp cận thông tin 
của doanh nghiệp, người dân; công khai tình hình giải quyết thủ tục hành 
chính của toàn tỉnh và từng sở, ban ngành, địa phương để người dân, 
doanh nghiệp theo dõi, giám sát. Việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ 
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO được triển khai đạt chất 
lượng… 

  



Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn 
cần tiếp tục khắc phục để ngày càng hoàn thiện Chính quyền điện tử. Đó 
là, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa được chia sẻ, sử dụng cho các 
mục tiêu quản lý nhà nước chung của tỉnh như: Cơ sở dữ liệu đăng ký kinh 
doanh, bảo hiểm xã hội, thuế, giấy phép lái xe, tư pháp… Một số cơ sở dữ 
liệu nền tảng dùng để triển khai Chính quyền điện tử, cải cách hành chính 
không được ban hành, đưa vào sử dụng kịp thời như: Cơ sở dữ liệu công 
dân quốc gia, đất đai… Hướng dẫn về lưu trữ điện tử, sử dụng chữ ký số, 
thể thức trình bày ký số, chứng thực điện tử chưa ban hành kịp thời nên 
hạn chế việc triển khai thực hiện văn bản điện tử ký số trong các cơ quan 
nhà nước. 

Theo UBND tỉnh, việc triển khai áp dụng CNTT vào công việc chưa được 
các cơ quan triển khai triệt để; nhiều cơ quan chỉ đưa CNTT vào để giải 
quyết theo quy trình nghiệp vụ hiện tại chứ chưa áp dụng CNTT để thay 
đổi, cải tiến quy trình hiện tại. Hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến của 
tỉnh đã triển khai hoạt động, nhưng chưa liên thông được với phần mềm 
của ngành dọc như: Thuế, hải quan, giao thông, bảo hiểm, tư pháp… Việc 
áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vẫn 
còn một số đơn vị chưa thật sự quan tâm triển khai xây dựng…  

UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện Chính quyền điện tử; kịp thời triển khai các 
văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ về tạo lập, quản lý và chia sẻ 
dữ liệu, xác thực định danh điện tử, lưu trữ điện tử, ứng dụng CNTT. Đồng 
thời hoàn thiện, xây dựng các cơ sở dữ liệu nền và ứng dụng chuyên 
ngành để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và tái sử dụng khi người 
dân nộp hồ sơ một cửa, tiến đến không yêu cầu người dân nộp các giấy tờ 
đã có trong cơ sở dữ liệu. Trong đó tập trung vào các cơ sở dữ liệu: doanh 
nghiệp, bản đồ nền và đất đai, quy hoạch, nhà ở, giao thông, học bạ điện 
tử, bệnh án điện tử, lao động, người có công, đối tượng chính sách…. 

  

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế 

Nguồn: http://www.baophuyen.com.vn/141/248236/hien-dai-hoa-hanh-
chinh--tung-buoc-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu.html 

 

 

 



14. Ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng đi vào 
chiều sâu trong công tác quản lý nhà nước, cải cách 
hành chính 
Chiều 29-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung 
Chinh chủ trì Hội nghị công bố xếp hạng ứng dụng công nghệ thông 
tin của các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố 2019, với kết 
quả Sở Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội, UBND quận 
Thanh Khê, và UBND phường Hoà Hiệp Bắc tương ứng là 4 đơn vị 
đứng đầu 4 nhóm: nhóm sở, ban, ngành; nhóm các cơ quan Trung 
ương; nhóm quận, huyện; nhóm UBND các phường, xã. 

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì Hội 
nghị công bố xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, địa 

phương trên địa bàn thành phố 2019 

Nhiều đơn vị có thứ hạng tăng mạnh trong năm 2019 

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử và thành phố 
thông minh cho biết, theo các chủ trương, mục tiêu của Chính phủ và 
thành phố về xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, năm 
2019 Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) 
có yêu cầu cao hơn so với năm 2018, tuy vậy, kết quả đánh giá thực tế 
vẫn đạt kết quả cao. Điều này cho thấy, hoạt động ứng dụng CNTT ngày 



càng đi vào chiều sâu trong công tác quản lý nhà nước, cải cách hành 
chính. 

Ở nhóm sở, ban, ngành, điểm bình quân về chỉ số hạ tầng, ứng dụng và 
chính sách của các cơ quan đều tăng so với năm 2018, chỉ số nhân lực 
CNTT giảm nhẹ, với 7 cơ quan xếp loại Tốt, 10 cơ quan xếp loại Khá, và 7 
cơ quan xếp loại Trung bình; năm 2019 không có cơ quan xếp loại Yếu 
(năm 2018 có 3 cơ quan). Trong đó, các đơn vị dẫn đầu là Sở Thông tin và 
Truyền thông (tổng điểm 97,20), Sở Giao thông vận tải (tổng điểm 93,84), 
Sở Nội vụ (tổng điểm 93,06), Sở Khoa học và Công nghệ (tổng điểm 
90,93); không thay đổi so với năm 2018. Cùng với đó, một số cơ quan đã 
nỗ lực triển khai hiệu quả ứng dụng CNTT, tăng vị trí xếp hạng như Sở Du 
lịch (từ hạng 9 lên hạng 5), Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ hạng 11 lên hạng 
8); Sở Tài nguyên và Môi trường (từ hạng 20 lên hạng 10). 

Nhóm các cơ quan Trung ương có 3 đơn vị xếp loại Tốt và 3 đơn vị xếp 
loại Khá, không có loại Trung bình và Yếu (năm 2018 có 1 cơ quan xếp 
loại Trung bình và 1 cơ quan xếp loại Yếu). Trong đó 2 đơn vị dẫn đầu là 
Bảo hiểm xã hội (93,97) và Cục Thuế (91,18). Kết quả đánh giá cho thấy, 
so với năm 2018, các cơ quan Trung ương đã quan tâm hơn trong việc 
đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đồng thời, tích cực hơn trong việc triển 
khai sử dụng các phần mềm, ứng dụng như Một cửa điện tử, Quản lý văn 
bản điều hành… 

Đối với nhóm UBND các quận, huyện, hầu như điểm bình quân năm 2019 
các chỉ số đều cao hơn so với 2018, với 5 cơ quan xếp loại Tốt và 2 cơ 
quan xếp loại Khá, không có cơ quan xếp loại Trung bình (năm 2018 có 1 
cơ quan xếp loại Trung bình). Trong đó, 3 địa phương dẫn đầu là UBND 
quận Thanh Khê (tổng điểm 91,44), UBND huyện Hoà Vang (tổng điểm 
90,41), UBND quận Liên Chiểu (tổng điểm 86,38). Năm 2019, hạ tầng kỹ 
thuật của UBND các quận, huyện so với năm 2018 có sự cải thiện lớn; 
đồng thời, nhóm chỉ số nhân lực và chính sách CNTT của các quận, huyện 
có cải thiện; cán bộ chuyên trách CNTT tại UBND các quận, huyện bảo 
đảm về năng lực, phát huy vai trò tham mưu triển khai công tác ứng dụng 
CNTT. 

Năm 2019, vị trí các phường, xã có nhiều sự thay đổi lớn. Một số địa 
phương tăng hạng ấn tượng như: Hòa Bắc (từ hạng 25 lên hạng 5), Hòa 
Phước (từ hạng 14 lên hạng 6), Tân Chính (từ hạng 17 lên hạng 7), Khuê 
Trung (từ hạng 28 lên hạng 8), Hòa Sơn (từ hạng 43 lên hạng 12), Thọ 
Quang (từ hạng 31 lên hạng 13), Hải Châu 2 (từ hạng 46 lên hạng 18). 
Trong đó, 3 địa phương dẫn đầu là UBND phường Hoà Hiệp Bắc (tổng 
điểm 88,12), UBND phường Hoà An (tổng điểm 86,62), UBND phường 



Thạc Gián (tổng điểm 85,26). Kết quả đánh giá cho thấy, điểm bình quân 
các chỉ số ở nhóm UBND các phường xã đa phần giảm so với năm 2018; 
đặc biệt, cả 3 địa phương xếp loại Yếu là UBND phường Mỹ An, UBND 
phường Khuê Mỹ, UBND phường Hoà Quý đều thuộc quận Ngũ Hành 
Sơn. 

Nhìn chung, sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, địa phương trong công 
tác ứng dụng CNTT đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Hiện nay, Cổng dịch 
vụ công thành phố có 1.632 dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 97% 
(1.632/1.682); các thủ tục hành chính của quận, huyện, xã, phường đã đạt 
100% trực tuyến; đặc biệt bảo đảm, sẵn sàng cung cấp dịch vụ công cho 
người dân, doanh nghiệp trong thời gian dịch bệnh Covid-19, giảm việc ra 
đường và tập trung đông người. 

Riêng dịch vụ công trực tuyến mức 4 đã triển khai 753 dịch vụ (nộp hồ sơ 
qua mạng, trả lệ phí qua mạng và nhận kết quả qua mạng); đạt tỷ lệ 48% 
trên tổng số thủ tục hành chính của thành phố, vượt giá trị 30% giao các 
địa phương vào cuối năm 2020 theo Nghị quyết 17/NQ-CP của Chính phủ 
về Chính phủ điện tử và Nghị quyết số 02/2020/NQ-CP của Chính phủ về 
tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. 

Thành phố đã tích hợp được 391 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch 
vụ công quốc gia và là địa phương tích hợp nhiều dịch vụ công trực tuyến 
nhất trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tỉ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến 
trung bình đạt 54% trên tổng số hồ sơ dịch vụ công; ứng dụng Văn bản 
điện tử, giảm thời gian nhận và xử lý văn bản tại các cơ quan từ 8 giờ 
xuống còn 4 giờ, triển khai ký số kết quả dịch vụ công. 

Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid-19, thành phố cũng kịp thời đưa 
ra nhiều ứng dụng để phục vụ bênh cạnh ứng dụng BlueZone của Bộ Y tế 
và Bộ Thông tin và Truyền thông như: cơ sở dữ liệu tra cứu thông tin bệnh 
nhận, dịch tễ; Bản đồ Covid-19; Biểu đồ số liệu Covid-19; Quản lý vào ra 
chợ, siêu thị, tòa nhà nhiều người sử dụng, công khai người dân được hỗ 
trợ Covid-19… 

Dịp này, UBND thành phố trao tặng Bằng khen cho 12 tập thể có thành tích 
xuất sắc trong công tác ứng dụng CNTT năm 2019. 



 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh trao Bằng 
khen của UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 

công tác ứng dụng CNTT năm 2019 

Ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh nhấn mạnh, ứng 
dụng CNTT hiện đang là vấn đề cốt lõi trong tất cả các mặt của đời sống 
kinh tế xã hội  và điều hành của chính quyền. “Là địa phương thực hiện thí 
điểm chính quyền đô thị và đang triển khai đề án Thành phố thông minh, 
việc ứng dụng CNTT phải là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên ở tất cả 
các ngành trong hệ thống chính trị của thành phố”, Phó Chủ tịch Lê Trung 
Chinh nêu rõ. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao 
trách nhiệm triển khai ứng dụng CNTT của Sở Thông tin và Truyền thông 
nói chung, của lãnh đạo các cơ quan, địa phương, và đặc biệt là các cơ 
quan, địa phương đã nỗ lực triển khai ứng dụng CNTT hiệu quả, có thứ 
hạng tăng mạnh trong năm 2019 như Sở Tài nguyên và Môi trường (tăng 
10 bậc), UBND xã Hòa Bắc (tăng 20 bậc). Đồng thời, lưu ý UBND quận 
Ngũ Hành Sơn cần quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác ứng dụng CNTT 
tại địa phương, nhằm cải thiện thứ hạng trong thời gian đến. 



 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu chỉ 
đạo hội nghị 

Theo Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh, để bảo đảm yêu cầu triển khai xây 
dựng Thành phố thông minh tại Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 
của Bộ Chính trị và triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia tại 
Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ, việc 
triển khai ứng dụng CNTT trên địa bàn thành phố còn nhiều nội dung, 
nhiệm vụ phải thực hiện, đặt ra yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, địa phương 
phải chủ động và trách nhiệm thường xuyên trong triển khai. 

Do vậy, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, địa phương 
cần tiếp tục tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 
2586/KH-UBND của UBND thành phố về thực hiện Chương trình số 37-
CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai Chuyên đề “Tập trung đầu 
tư phát triển, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, điện tử viễn thông phù hợp với xu 
hướng cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với xây dựng chính quyền điện tử, 
thành phố thông minh”. 

“Thủ trưởng các cơ quan, địa phương phải triển khai triệt để ký số kết quả 
thủ tục hành chính trả cho tổ chức, công dân. Mỗi cơ quan địa phương bảo 
đảm triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 và tối thiểu 50% 
dịch vụ công trực tuyến mức 4 vào cuối năm 2020; 100% cơ quan hoàn 
thành chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính và tích hợp tối thiểu 30% dịch vụ 



công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia”, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND thành phố yêu cầu. 

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh đề 
nghị cần khẩn trương hoàn thành trung tâm kết nối, chia sẻ dữ liệu chung 
của thành phố vào cuối năm 2021 để tích hợp dữ liệu số về môi trường, 
giao thông, camera an ninh, cấp phép xây dựng…; đồng thời, tăng cường 
tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cũng như 
cán bộ làm công tác CNTT; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng hiệu 
quả các dịch vụ công trực tuyến và những tiện ích của chính quyền điện 
tử. 

“Các đơn vị cần nhìn nhận, đánh giá lại kết quả của năm 2019, để có sự 
chỉ đạo cụ thể nhằm cải thiện những mặt còn hạn chế. Mục tiêu cuối cùng 
là cải thiện, nâng cao năng lực quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, 
nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ cho công dân, tổ chức”, Phó Chủ tịch 
Lê Trung Chinh nhấn mạnh. 

Nguồn: https://www.danang.gov.vn/chinh-quyen/chi-tiet?id=41509&_c=3 

 

15. Thúc đẩy thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3, 4 
Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 được coi là bước tiến trong 
cải cách hành chính, tăng tính công khai, minh bạch và là khâu quan trọng 
trong xây dựng chính quyền điện tử. Những năm gần đây, tỉnh triển khai 
nhiều giải pháp để thúc đẩy việc áp dụng thực hiện. 

Tháng 8/2017, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được thành lập, 
cập nhật công khai các thủ tục hành chính (TTHC). Từ ngày 1/7/2019, 
Cổng DVC của tỉnh chính thức vận hành với tên miền 
dichvuconghoabinh.gov.vn giải quyết DVCTT phục vụ tổ chức, cá nhân 
theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Ngày 9/12/2019, Cổng DVC của 
tỉnh được kết nối với Cổng DVC quốc gia, hiện cung cấp 386 DVCTT mức 
độ 3, 108 DVCTT mức độ 4. Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh 
đồng bộ cập nhật, bổ sung các DVCTT mức độ 3, 4. Kết nối, tích hợp dùng 
chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng DVC quốc gia để thanh 
toán trực tuyến phí, lệ phí trong giải quyết TTHC.  

Giai đoạn 2016-2020, nguồn lực dành cho chương trình mục tiêu CNTT 
trên 39 tỷ đồng (ngân sách T.Ư 19,720 tỷ đồng, ngân sách địa phương 
19,370 tỷ đồng). 



 

Đoàn viên phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) sẵn sàng hướng dẫn người 
dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

Sở KH&ĐT là một trong những đơn vị tích cực trong cung cấp và thực hiện 
DVCTT mức độ 3, 4. Thực hiện cơ chế giải quyết TTHC "4 tại chỗ” tiếp 
nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh với lĩnh vực đăng ký thành lập và hoạt động của doanh nghiệp. 
Giai đoạn 2017 - 2020, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 8.392 hồ sơ TTHC. 
Trong đó có 6.017 hồ sơ giải quyết theo DVCTT mức độ 3, 4; rút ngắn thời 
gian so với quy định từ 1/2 - 1 ngày làm việc. Tuy nhiên, việc thực hiện 
đăng ký hồ sơ qua mạng gặp nhiều khó khăn. Phó Giám đốc Sở KH&ĐT 
Bùi Thị Hạnh cho biết: Các tổ chức, cá nhân chưa nghiên cứu kỹ các thủ 
tục, hồ sơ, thể thức văn bản. Nhiều hồ sơ Phòng Đăng ký kinh doanh phải 
trả lời thông báo đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung nhiều lần, thậm chí có 
doanh nghiệp phải bổ sung 5 - 6 lần dù đã có thông báo sửa đổi nội dung 
cụ thể. 70% hồ sơ qua mạng phải bổ sung, sửa đổi. 

Thời gian qua, TP Hòa Bình quan tâm công tác tuyên truyền nâng cao 
nhận thức, kiến thức, kỹ năng cho người dân trong việc đẩy mạnh giải 
quyết TTHC qua DVCTT mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích. Từ 
năm 2017 - tháng 9/2020, toàn thành phố đã tiếp nhận, giải quyết 45.867 
hồ sơ TTHC, trong đó 2.068 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4. Con số đó cho 
thấy, mặc dù có nhiều nỗ lực, nhưng lượng hồ sơ giải quyết theo mức độ 
3, 4 chưa nhiều. Công chức tư pháp - hộ tịch các phường, xã phải nhập dữ 
liệu hồ sơ cùng lúc trên 3 phần mềm với 2.000 - 3.000 hồ sơ/ngày, dẫn 
đến quá tải công việc, chậm trả kết quả. 



Các sở, ngành như GTVT, TN&MT, Xây dựng… cũng chung hiện thực như 
vậy; lượng hồ sơ tiếp nhận, giải quyết ở mức độ 3, 4 ít, thậm chí chưa phát 
sinh. Đơn cử như lĩnh vực TN&MT cấp tỉnh có 42/91 TTHC, cấp huyện 
9/15 TTHC được xây dựng thực hiện DVCTT mức độ 3, 4, nhưng chưa có 
hồ sơ nào được tiếp nhận, giải quyết theo mức độ này. Đối với Sở Xây 
dựng cung cấp 29 DVCTT mức độ 3, 4 nhưng cũng chưa tiếp nhận hồ sơ 
nào.  

Công chức Nguyễn Thị Hải Yến được Sở Xây dựng phân công làm việc tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho rằng: "3 lý do chính khiến 
chưa phát sinh DVCTT mức độ 3, 4 là: Hồ sơ lĩnh vực xây dựng có các 
bản vẽ, thiết kế, tổ chức, cá nhân khi thực hiện DVCTT phải scan, dung 
lượng lớn, tải lên hệ thống để nộp rất chậm, ngay cả cán bộ cũng gặp khó 
khi thực hiện thao tác; phần mềm điện tử còn những hạn chế; tổ chức, cá 
nhân chưa thành thạo CNTT, chưa mặn mà thực hiện DVCTT. Giám đốc 
Sở Xây dựng Trần Hải Lâm đánh giá: Phần mềm chữ ký số mất nhiều thao 
tác, nhiều văn bản không ký được do xảy ra lỗi.  

Từ thực tế trên, các sở, ngành, đơn vị đều kiến nghị cần nâng cao trình độ 
CNTT cho cả cán bộ, công chức và người dân. Tăng cường truyền thông, 
hướng dẫn thực hiện DVCTT đến các tổ chức, cá nhân; đã có "cung” thì 
cũng cần những "công dân điện tử”. Tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, 
đồng bộ hóa về hạ tầng kỹ thuật phần mềm, các quy trình giải quyết TTHC; 
nâng cấp phần mềm chữ ký số, phần mềm điện tử. 

Nguồn: http://www.baohoabinh.com.vn/28/146771/Thuc-day-thuc-hien-
dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-3,-4.htm 

 

 


