
a   

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

               

 

 

 

      

ĐIỂM BÁO 

 

              Ngày 10 tháng 11  năm  2020 



Bộ, ngành 
1. Hệ thống thể chế, chính sách minh bạch sẽ thúc đẩy nỗ 
lực đổi mới 

2. Bộ trưởng cam kết gì về dỡ bỏ rào cản cho dân và doanh 
nghiệp? 

3. Còn lẩn khuất giấy phép con trong văn bản dưới luật 

4. Ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính của Bộ TN&MT: 
Không thể dừng lại hay bằng lòng! 

5. Nhiều tiện ích với ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số 

6. Triển khai hệ thống thông báo nộp hồ sơ khai thuế điện tử 

 

Địa phương 
7. Hà Nội tiếp nhận, giải quyết hơn 5 triệu hồ sơ thủ tục hành 
chính 

8. Quảng Ninh: Lợi ích thiết thực từ dịch vụ công trực tuyến 

9. Cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của người 
bệnh 

10. Hòa Bình nâng cấp kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh 
lên phiên bản 2.0 

11. Tập huấn cho công chức tham mưu công tác cải cách 
hành chính cấp xã 

12. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết 
BHTN 

  



1. Hệ thống thể chế, chính sách minh bạch sẽ thúc 
đẩy nỗ lực đổi mới 
Bên hành lang nghị trường kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Đại biểu Vũ 
Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI đã có những chia sẻ về câu chuyện chuyển đổi số 
nền kinh tế Việt Nam với nhiều quan điểm thú vị. 

 

Đại biểu Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. 
(Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+) 

Đánh giá về chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam, đại biểu Vũ Tiến Lộc, Chủ 
tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng năng lượng 
sáng tạo của người Việt Nam, của nền kinh tế Việt Nam là vô tận. 

Tuy nhiên, theo đại biểu này, “nút thắt” cần tháo gỡ là làm sao để hệ thống 
thể chế thúc đẩy và giải phóng được những nỗ lực sáng tạo, thì khi đó Việt 
Nam mới có thể ghi thêm dấu ấn mới trong nền kinh tế thế giới. 

Bên hành lang nghị trường kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, đại biểu Vũ 
Tiến Lộc đã có những chia sẻ về câu chuyện chuyển đổi số nền kinh tế 
Việt Nam. 

Đổi mới chính sách để thúc đẩy sáng tạo 

- Thưa đại biểu, chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam được đánh giá rất 
cao, ý kiến của ông về vấn đề này thế nào? 

Đại biểu Vũ Tiến Lộc: Trước hết tôi muốn nói rằng, bản thân con người 
Việt Nam, lực lượng trẻ Việt Nam đã là một nguồn lực, nguồn năng lượng 
rất lớn cho đổi mới sáng tạo. Chính cuộc cách mạng của chúng ta, sự 
nghiệp xây dựng đất nước của chúng ta đã là điển hình của sáng tạo. 



Vấn đề là làm sao khơi dậy được sự sáng tạo đó và quan trọng nhất làm 
cho những ý tưởng sáng tạo, giải pháp sáng tạo, đổi mới sáng tạo có thể 
đi vào thực tiễn. Như vậy cần phải đổi mới về thể chế chính sách, để thúc 
đẩy những sáng tạo này. 

Tôi nghĩ năng lượng sáng tạo của người Việt Nam, của nền kinh tế Việt 
Nam là vô tận. Nhưng khi hệ thống thể chế, quy định thúc đẩy và giải 
phóng được những nỗ lực sáng tạo thì Việt Nam mới có thể ghi thêm dấu 
ấn mới trong nền kinh tế thế giới. 

- Như đại biểu từng chia sẻ, chuyển đổi số được coi là một trong những 
điểm mạnh, kỳ tích của Việt Nam, đại biểu có thể nói kỹ hơn về điều này? 

Đại biểu Vũ Tiến Lộc: Chuyển đổi số đang là yêu cầu rất quan trọng của 
mọi nền kinh tế và đó chính là động lực tăng trưởng của Việt Nam. Chúng 
ta đi sau các nước nên có dư địa lớn cho đổi mới sáng tạo. Hiện Việt Nam 
đang là điển hình thành công trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo cũng như 
chuyển đổi số. 

Tôi hy vọng trong thời gian tới, hệ thống thể chế, chính sách Việt Nam sẽ 
minh bạch hơn nữa để khuyến khích cạnh tranh để thúc đẩy những nỗ lực 
đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số. 

Khi môi trường kinh doanh không dựa trên quan hệ, không dựa trên cơ 
chế “xin-cho” thì chắc chắn sẽ dựa vào nỗ lực đổi mới, sáng tạo. Chuyển 
đổi số là nền tảng rất quan trọng cho một nền kinh tế đổi mới, sáng tạo, 
nền kinh tế internet. 

Tố chất của con người Việt Nam rất thích hợp với yêu cầu của chuyển đổi 
số và phát triển kinh tế số. Tôi tin rằng với những nỗ lực của Đảng, Nhà 
nước trong cải cách môi trường kinh doanh, cải thiện thủ tục hành chính, 
có những biện pháp khuyến khích thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và chuyển 
đổi số..., chúng ta hoàn toàn có thể đón đầu, vượt lên trong cuộc cách 
mạng này. 

Quyết liệt đưa công nghệ vào hoạt động của doanh nghiệp 

- VCCI là cánh tay nối dài kết nối giữa doanh nghiệp và Chính phủ, Quốc 
hội. Là người đứng đầu VCCI, đại biểu có đề xuất cải cách gì để cộng đồng 
doanh nghiệp phát triển sâu rộng hơn trong năm tới? 

Đại biểu Vũ Tiến Lộc: Hiện nay, Chính phủ cũng như Quốc hội đã thành 
lập những nhóm công tác để rà soát các quy định pháp lý liên quan đến 
môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính. Tôi rất hy vọng với kết quả rà 
soát này, Chính phủ và Quốc hội sẽ có những điều chỉnh mạnh mẽ hệ 
thống thể chế các quy định pháp luật về kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi 
cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 



Để đón bắt làn sóng đầu tư mới mà có lợi cho Việt Nam, tôi đề nghị cần 
phải có luật về công nghiệp hỗ trợ. Bản chất của làn sóng đầu tư 
mới, chuyển dịch đầu tư từ các nước xung quanh sang Việt Nam, sang 
Đông Nam Á chính là làn sóng chuyển dịch ngành công nghiệp hỗ trợ. Vì 
thế chúng ta cần sớm có khuôn khổ pháp lý cũng như chính sách mạnh 
mẽ để thúc đẩy quá trình này. 

Phát triển công nghiệp hỗ trợ cũng có nghĩa là phát triển doanh nghiệp vừa 
và nhỏ. Tự nâng cấp doanh nghiệp về quản trị, công nghệ sẽ tạo điều kiện 
cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam kết nối vào các chuỗi giá trị 
toàn cầu, để làm sao các nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài không còn là 
ốc đảo trong nền kinh tế Việt Nam mà là một hệ thống các thực thể cộng 
sinh, kết nối cùng có lợi với các doanh nghiệp Việt. Đây là một trong những 
điều chúng tôi mong muốn có thể tạo ra đột phá trong những năm tới. 

Ngoài ra, những chính sách thúc đẩy cho chuyển đổi số, cho việc đưa các 
nền tảng công nghệ vào hoạt động của doanh nghiệp cũng cần mạnh mẽ 
hơn. Hiện chúng ta đã bắt đầu việc này nhưng cần kiên định, quyết liệt 
hơn. Đây không chỉ là việc của các doanh nghiệp lớn mà các doanh nghiệp 
siêu nhỏ, nhỏ và vừa, thậm chí các hộ gia đình cũng phải tiếp cận nền kinh 
tế số. Bằng cách đó sẽ tạo động lực sáng tạo cho nền kinh tế Việt Nam. 

Tôi cũng cho rằng bên cạnh đổi mới, sáng tạo, bên cạnh phát triển nền 
kinh tế số, cùng việc chúng ta “vươn lên các vì sao” thì điều rất quan trọng 
mà tôi tha thiết kiến nghị Đảng và Quốc hội là sẽ có những Nghị quyết về 
phát triển bền vững, để đảm bảo mọi mô hình phát triển trong thời gian tới 
được thực thi ở Việt Nam, gắn kết các nội dung về kinh tế-xã hội-môi 
trường. 

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động và thời gian tới xung 
đột lớn nhất trên thế giới sẽ là xung đột giữa con người với tự nhiên và 
dịch bệnh. Dó đó, phát triển bền vững phải coi là mô hình kinh doanh, là 
nền tảng của mọi phát triển, nền tảng cho phát triển của nền kinh tế và nền 
tảng cho phát triển của từng doanh nghiệp. 

Tôi cho rằng hướng các doanh nghiệp vào phát triển bền vững, thực hiện 
đầy đủ trách nhiệm xã hội đồng thời tiếp cận nền kinh tế số, thực hiện đổi 
mới sáng tạo chính là đôi cánh cho nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp 
của chúng ta có thể bay lên. 

- Xin cảm ơn đại biểu./. 

Xuân Mai (Vietnam+) 

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/he-thong-the-che-chinh-sach-minh-
bach-se-thuc-day-no-luc-doi-moi/675837.vnp 

 



2. Bộ trưởng cam kết gì về dỡ bỏ rào cản cho dân và 
doanh nghiệp? 
Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) nêu vấn đề, nhiều thủ tục hành 
chính trong thông tư của các bộ còn đặt ra không ít rào cản, gây khó khăn 
cho doanh nghiệp thực hiện quyền của mình. 

Người dân và doanh nghiệp được Hiến pháp trao quyền, được luật tạo điều 
kiện để thực hiện quyền của mình, nhưng nhiều thủ tục hành chính trong 
thông tư của các bộ, thậm chí trong một số nghị định của Chính phủ vẫn 
còn đặt ra không ít rào cản khiến cho người dân và doanh nghiệp khó khăn 
trong việc thực hiện quyền của mình. 

Sáng 9/11, trong phiên chất vấn tại Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thị Kim 
Thúy (Đà Nẵng) đã đặt vấn đề như trên. Theo đại biểu, mặc dù, trong cải 
cách hành chính, các cơ quan nhà nước cũng đã dỡ bỏ nhiều rào cản 
nhưng mà dỡ chỗ này thì lại nảy sinh ở những chỗ khác và dỡ rào cản cũ 
thì lại mọc ra rào cản mới. 

Bà Thúy đề nghị Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết trách nhiệm của Bộ Tư 
pháp và giải pháp để khắc phục tình trạng trên. Bộ trưởng có cam kết gì 
trước Quốc hội và cử tri cả nước?   

Đồng thời, đại biểu Thuý  cũng muốn biết quan điểm của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ về vấn đề trên. 

 

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) chất vấn hai Bộ trưởng. 



Trả lời đại biểu Thúy, Bộ trưởng Long khẳng định đang cố gắng thực hiện 
nguyên tắc đối với những lĩnh vực liên quan đến quyền và lợi ích trực tiếp 
của người dân, doanh nghiệp thì phải quy định trong luật. Các điều kiện 
kinh doanh và các thủ tục có liên quan thì tầm văn bản quy phạm pháp luật 
thấp nhất là nghị định của Chính phủ. 

Khẳng định quy trình để thực hiện xây dựng, trình ban hành và tổ chức 
thực hiện một văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có thông tư, nghị 
định, luật đều được quy định rất chặt chẽ, nhưng ông Long thừa nhận trên 
thực tế vẫn xảy ra tình trạng như đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy nói. 

Việc bỏ sót các điều kiện kinh doanh, đặc biệt là thủ tục trong một số văn 
bản quy phạm pháp luật là một thực tế chúng ta vẫn phải tiếp tục để giải 
quyết - Bộ trưởng nói. 

Ông cũng nói rõ hơn là trong kiểm tra văn bản thì thẩm quyền được giao 
của Bộ Tư pháp chỉ dừng lại ở các thông tư và các văn bản quy phạm 
pháp luật của bộ, ngành cũng như một số văn bản quy phạm pháp luật của 
địa phương. Khi phát hiện ra có vấn đề thì chỉ có thẩm quyền xem xét, đề 
xuất các cơ quan có thẩm quyền xử lý, Bộ Tư pháp không xử lý. 

Cho rằng vẫn phải sống với thực tế đại biểu nêu, nhưng Bộ trưởng cũng 
khẳng định sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để hạn chế tình trạng này trong 
thời gian tới. 

Rất đồng tình ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng 
- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nêu kết quả đã cắt giảm 3.893/6.191 
điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 6.776/9.926 thủ tục hành chính và đã 
cắt bỏ 30/120 bộ thủ tục hành chính, đang xử lý tiếp 1.501 quy định chồng 
chéo của các bộ, các ngành hàng. 

"Đúng là câu chuyện như đại biểu Kim Thúy có nêu là điều kiện kinh doanh 
và thủ tục hành chính nhiều trong lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp và có 
những trường hợp cắt điều kiện kinh doanh này nhưng lại mọc các thủ tục 
khác, cắt điều kiện kinh doanh này lại chuyển sang thành tiêu chuẩn và 
quy chuẩn, từ đó vẫn gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân" - ông 
Dũng nói. 

Ông cho biết Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục rà soát, kiểm soát ngay từ khâu 
dự thảo và nâng cao chất lượng của cơ quan thẩm tra. Giải pháp nữa là 
phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để công khai hóa trong việc 
để các doanh nghiệp giám sát, người dân giám sát và thực hiện quy trình. 
Quan trọng là phải thực hiện được quy trình về thủ tục hành chính, làm sao 
thực sự cắt giảm những gì chi phí cho doanh nghiệp. 

Trao đổi lại, đại biểu Thúy nhấn mạnh, cải cách thủ tục hành chính phải 
theo hướng đơn giản, thuận lợi, minh bạch để nâng cao chất lượng phục 
vụ người dân và doanh nghiệp, phải ngăn chặn việc phát sinh những quy 



định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho 
người dân, doanh nghiệp, ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước, 
tránh tình trạng người dân muốn thực hiện quyền của mình thì lại phải nộp 
nhiều loại giấy tờ, trong đó có những loại giấy tờ không cần thiết và phải đi 
lại nhiều nơi. 

"Cho nên, tôi nghĩ rằng cải cách hành chính là hạn chế tối đa việc dỡ bỏ 
thủ tục này, nhưng sinh ra thủ tục khác còn rườm rà hơn, phức tạp hơn. 
Nhân đây, tôi muốn dẫn một câu của một nghị sĩ nước ngoài đã từng nói 
rằng “nếu cho bạn viết luật về nội dung và cho tôi viết luật về thủ tục thì tôi 
có thể đánh bại bạn vào bất cứ lúc nào”. Như vậy, có nghĩa nắm trong tay 
thủ tục thì có thể vô hiệu hóa mọi cố gắng của người khác một cách dễ 
dàng", đại biểu Thuý nói.  

Nguồn: https://baodautu.vn/bo-truong-cam-ket-gi-ve-do-bo-rao-can-cho-
dan-va-doanh-nghiep-d132890.html 

 

3. Còn lẩn khuất giấy phép con trong văn bản dưới luật 

 

Các bộ trưởng nhìn nhận vẫn còn tình trạng “đẻ thêm” những loại giấy 
phép con, tiêu chuẩn... lẩn khuất trong các văn bản dưới luật để gây khó. 

Công tác cán bộ - vấn đề cốt lõi - cùng với việc rườm rà, phức tạp của thủ 
tục hành chính, điều kiện kinh doanh... tiếp tục được đại biểu (ĐB) Quốc 
hội đưa ra chất vấn vào ngày 9-11 tại kỳ họp. 

“Xin cho biết căn cứ để nói tham nhũng được kiềm chế” 



ĐB Đỗ Đức Hồng Hà (Hà Nội) đã đặt hai câu hỏi cho Tổng thanh tra Chính 
phủ Lê Minh Khái: “Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp, trong 
nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, 
viên chức gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc cho người 
dân và doanh nghiệp. Đề nghị Tổng thanh tra Chính phủ cho biết tình trạng 
này xảy ra nhiều nhất trong lĩnh vực nào, ai phải chịu trách nhiệm... Tổng 
thanh tra Chính phủ có trách nhiệm gì và có giải pháp gì để ngăn chặn tình 
trạng nêu trên?”. 

 
Người dân và doanh nghiệp làm thủ tục kinh doanh tại Sở Kế hoạch và đầu 

tư TP.HCM. Ảnh: HTD 

ĐB Hà tiếp câu hỏi thứ hai: “Cử tri rất vui mừng khi nghe Chính phủ báo 
cáo tình hình tham nhũng ở nước ta thời gian qua đang từng bước được 
kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm. Xin Tổng thanh tra Chính phủ 
cho biết căn cứ vào đâu để có được kết luận như nêu trên?”. 

Trả lời, Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái dẫn ra việc Đảng, Nhà 
nước dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước đã quyết liệt, 
thường xuyên đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng và cho rằng: “Công 
tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được những kết quả tích cực, toàn 
diện trên tất cả lĩnh vực, góp phần ổn định chính trị, phục vụ cho phát triển 
kinh tế - xã hội, tạo niềm tin cho nhân dân và được quốc tế đánh giá rất cao”. 

Ông tiếp: “Tình trạng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà 
nước còn nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân là một vấn đề hết sức 
quan trọng và được Đảng cũng như nhân dân rất quan tâm”. 



2 tỉ USD từ trung ương và bốn nguồn lực cho ĐBSCL 

Tại phiên chất vấn, trả lời về nguồn lực phát triển ĐBSCL, Bộ trưởng 
Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết Thủ tướng đã đồng ý tăng thêm 
cho khu vực này 2 tỉ USD trong giai đoạn tới và cho hay có bốn nguồn 
lực để phát triển khu vực này. 

Nguồn lực thứ nhất: Bộ GTVT sẽ tính toán và thống nhất lo những 
tuyến đường quốc lộ, đặc biệt là đường cao tốc từ Cà Mau đến Bạc 
Liêu và từ Bạc Liêu đến Cần Thơ. Chúng tôi đã thống nhất với Bộ 
GTVT sẽ hoàn thành từ nay đến năm 2025. 

Nguồn lực thứ hai: Địa phương phải lấy từ nguồn được hỗ trợ của 
trung ương cộng với ngân sách của địa phương để thực hiện các dự 
án hạ tầng. 

Nguồn lực thứ ba là nguồn lực của trung ương. Thủ tướng đã đồng ý 
tăng thêm cho ĐBSCL 2 tỉ USD trong giai đoạn tới. Riêng từ năm 2021 
đến 2025, chúng tôi xây dựng một dự án hỗ trợ của các nhà tài trợ 
thông qua ngân sách, khoảng 1,05 tỉ USD, để tập trung làm toàn bộ 
đường ven biển cho ĐBSCL, một số hồ như ở tỉnh An Giang và một số 
tuyến giao thông quan trọng đối với một số tỉnh không có đường ven 
biển. Nguồn từ trung ương hỗ trợ các dự án trọng điểm có tính chất 
liên vùng. Chúng tôi đã thống nhất với các địa phương rồi và sẽ thông 
qua hội đồng vùng sắp tới để trình Chính phủ. Mỗi địa phương theo đó 
sẽ được hỗ trợ một dự án động lực quan trọng nhất của tỉnh có tính 
liên vùng để có điều kiện phát triển trong thời gian tới. 

Cuối cùng là một nguồn lực phải huy động là từ hợp tác đối tác công - 
tư, tức là huy động vốn từ xã hội. Chúng ta cũng tập trung nhiều nguồn 
lực để có thể thực hiện được hạ tầng cho ĐBSCL có điều kiện phát 
triển nhanh, bền vững trong thời gian tới. 

Ông không trả lời trực tiếp “nhũng nhiễu ở lĩnh vực nào” mà dẫn Chỉ thị số 
10 của Thủ tướng và cho rằng chỉ thị đó đã nêu rất rõ. “Có thể nói những 
lĩnh vực thường xuyên tiếp xúc với người dân, những lĩnh vực cán bộ, 
công chức thiếu rèn luyện thì dễ xảy ra tham nhũng, ví dụ như những khu 
vực phục vụ dịch vụ công cho người dân” - ông nói. 

Ông cho biết đã đề xuất, tham mưu và Thủ tướng có chỉ thị về giảm và 
chống gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp trong 
quá trình giải quyết công việc và Công điện số 724 ngày 17-6-2019 về 
phòng ngừa tham nhũng trong hoạt động công vụ. “Hai văn bản này có ý 
nghĩa rất lớn trong chấn chỉnh tình trạng nhũng nhiễu của cán bộ, công 



chức thực hiện công vụ khi giải quyết công việc cho người dân” - ông Khái 
cho hay. 

Cắt giảm thủ tục phiền hà 

Dù không nêu cụ thể về mối liên hệ giữa thủ tục hành chính, quy định pháp 
luật với tham nhũng nhưng phần trả lời của hai bộ trưởng Tư pháp và chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ hàm ý rằng: Muốn người dân, doanh nghiệp bớt 
bị nhũng nhiễu, phiền hà và chống tham nhũng thì phải cải cách pháp luật. 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long khi trả lời chất vấn về rào cản đối 
với người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính “lẫn” 
trong các văn bản pháp luật đã giải thích: 

Các thủ tục về hành chính và các điều kiện kinh doanh được quy định ở 
các văn bản quy phạm pháp luật đều có nguyên tắc. Ví dụ, chúng ta đang 
cố gắng thực hiện nguyên tắc đối với những lĩnh vực liên quan đến quyền 
và lợi ích trực tiếp của người dân, doanh nghiệp thì phải quy định trong 
luật. Các điều kiện kinh doanh và các thủ tục có liên quan thì tầm văn bản 
quy phạm pháp luật thấp nhất là nghị định của Chính phủ. 

“Việc bỏ sót các điều kiện kinh doanh, đặc biệt là thủ tục trong một số văn 
bản quy phạm pháp luật là một thực tế chúng ta vẫn phải tiếp tục để giải 
quyết”. Cuối cùng, Bộ trưởng Long nói về việc các điều kiện kinh doanh lẩn 
khuất trong các thông tư rằng: “Chúng ta vẫn phải sống với tình trạng thực 
tế này, cố gắng làm sao để hạn chế”. 

Đồng tình với Bộ trưởng Long, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính 
phủ Mai Tiến Dũng cho biết: Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Thủ 
tướng thì việc quyết liệt cắt giảm các thủ tục hành chính là một bước đi rất 
đúng và rất thực chất. 

“Chúng ta đã cắt giảm 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 
6.776/9.926 thủ tục hành chính và đã cắt bỏ 30/120 bộ thủ tục hành chính, 
đang xử lý tiếp 1.501 sự chồng chéo của các bộ, các ngành hàng” - Bộ 
trưởng Mai Tiến Dũng thông tin. 

“Có những trường hợp cắt điều kiện kinh doanh này nhưng lại mọc các thủ 
tục khác, cắt điều kiện kinh doanh này lại chuyển sang thành tiêu chuẩn và 
quy chuẩn, từ đó vẫn gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân” - ông tiếp. 

Để hạn chế tình trạng này, Bộ trưởng Dũng nêu các giải pháp như: Phải kiểm 
soát ngay từ khâu dự thảo và nâng cao chất lượng của cơ quan thẩm tra; 
phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để công khai hóa trong việc để 
các doanh nghiệp giám sát, người dân giám sát và thực hiện quy trình. 

“Quan trọng là phải thực hiện được quy trình về thủ tục hành chính, làm 
sao thực sự cắt giảm những gì chi phí cho doanh nghiệp” - Bộ trưởng 
Dũng nói.• 



Cán bộ gây khó, cung cấp thông tin cho bộ trưởng 

Đến giờ này, mọi giao dịch đối với khách hàng bên ngoài, chúng 
tôi thực hiện các mô hình một cửa của Bộ Nội vụ. Tất cả vị ĐB 
nếu phát hiện cán bộ, công chức của ngành nội vụ vi phạm đạo 
đức công vụ hoặc là gây khó khăn trong thực hiện công vụ đối 
với các bộ, ngành, địa phương, tôi đề nghị các ĐB cung cấp 
thông tin cho bộ trưởng. Chúng tôi sẽ cương quyết và xử lý 
nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ LÊ VĨNH TÂN 

Đề xuất xử hình sự cán bộ dùng bằng giả 

Hiện tình trạng các đối tượng giả mạo các trang web rồi quảng 
bá các dịch vụ làm giấy tờ giả, chứng chỉ giả với nhiều mức giá 
diễn ra một cách công khai trên hệ thống mạng Internet. Bộ 
Công an đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triệt phá nhiều tổ 
chức, băng nhóm làm, sản xuất, những đường dây làm giấy tờ 
giả, chứng chỉ giả, thậm chí có những tổ chức quy mô rất lớn. 

Những người này làm giấy tờ giả để hoạt động lừa đảo và để phục 
vụ cho tuyển dụng cán bộ, đánh giá cán bộ, năng lực cán bộ. 

... Trước đây, với một số người mà sử dụng giấy tờ giả hầu như 
nặng nhiều về xử lý hành chính, ít khi xử lý về hình sự. Tuy 
nhiên, chúng tôi thấy đã đến mức phải xử lý hình sự. 

Bộ trưởng Bộ Công an TÔ LÂM 

 NHÓM PHÓNG VIÊN 

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/con-lan-khuat-giay-phep-con-trong-van-ban-
duoi-luat-949054.html 

 

4. Ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính của Bộ 
TN&MT: Không thể dừng lại hay bằng lòng! 
“Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cải cách hành chính được 
coi là yếu tố then chốt giúp Bộ TN&MT hiện đại hóa nền hành chính, xây 
dựng Chính phủ số, Chính phủ điện tử. Việc ứng dụng CNTT là liên tục, 
không thể dừng lại hay bằng lòng, nhất là trong bối cảnh phát triển, thay 
đổi công nghệ diễn ra hàng ngày hiện nay”. 



Ông Khuất Hoàng Kiên - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ 
liệu Tài nguyên môi trường cho biết như vậy, khi trao đổi với Phóng viên 
(PV) Báo Tài nguyên và Môi trường. 

 

Ông Khuất Hoàng Kiên - Phó Cục 
trưởng Cục Công nghệ thông tin và 

Dữ liệu Tài nguyên môi trường 

PV: Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa công 
tác hành chính của Bộ TN&MT thời gian qua được thực hiện như thế nào, 
thưa ông? 

Ông Khuất Hoàng Kiên: 

Trong thời gian qua, lãnh đạo Bộ TN&MT, các đơn vị trực thuộc Bộ đã rất 
quan tâm đến ứng dụng CNTT và coi đây là nhiệm vụ quan trọng để thực 
hiện mục tiêu xây dựng vận hành Chính phủ điện tử, cải cách hành chính tại 
Bộ TN&MT. Bộ đã tập trung chỉ đạo Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng 
Bộ và các đơn vị liên quan triển khai và hoàn thành vượt mức các nhiệm 
vụ chỉ tiêu được Chính phủ giao và được Chính phủ ghi nhận, đánh giá 
cao trong Báo cáo số 7065/BC-VPCP ngày 25/8/2020 của Văn phòng 
Chính phủ. 

Các hoạt động triển khai vận hành các hệ thống thông tin, xây dựng cơ sở 
dữ liệu của Bộ đã được thực hiện bao gồm: Hệ thống quản lý văn bản và 
hồ sơ điện tử; Triển khai phương thức họp, làm việc trực tuyến, Hệ thống 
thông tin báo cáo tổng hợp ngành TN&MT; Triển khai nền tảng tích hợp, 
chia sẻ dữ liệu của Bộ; Vận hành các hệ thống thông tin phục vụ làm việc, 
chỉ đạo điều hành (Thư điện tử; Thanh tra; Khoa học công nghệ)... 



Đẩy mạnh công tác xây dựng các đề án, dự án về ứng dụng CNTT ngành 
TN&MT, trong đó tập trung đẩy mạnh tiến độ các dự án trọng tâm nhằm 
hiện đại hoá hành chính phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và quản lý 
Nhà nước của Bộ; xác lập hạ tầng thông tin, dữ liệu và hạ tầng tri thức, 
đảm bảo triển khai Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử hướng tới 
Chính phủ điện tử số, nền kinh tế số ngành TN&MT. Quản lý, vận hành cơ 
sở hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo, an toàn, an ninh thông tin... Qua 
các hoạt động này, có thể thấy rằng, các hệ thống CNTT là các công cụ, 
phương tiện không thể thiếu trong công tác hành chính hiện nay. Đặc biệt, 
trong những thời điểm dịch bệnh Covid-19, hệ thống CNTT đã góp một 
phần đắc lực trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Đây là 
giai đoạn ghi đậm dấu của của CNTT trong công tác hiện đại hóa hành 
chính, từ nhận thức, hành động đến kết quả đạt được. 

Song tôi cũng cho rằng, công tác ứng dụng CNTT là liên tục, không thể 
dừng lại hay bằng lòng, nhất là trong bối cảnh phát triển, thay đổi công 
nghệ diễn ra hàng ngày hiện nay. 

PV: Việc triển khai ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính đã góp phần 
quan trọng trong công tác xây dựng, vận hành Chính phủ điện tử trong năm 
2020 ở Bộ TN&MT. Ông có thể cho biết kết quả nổi bật của công tác này? 

Ông Khuất Hoàng Kiên: 

Việc triển khai triển khai, vận hành Chính phủ điện tử trong năm 2020 ở Bộ 
TN&MT đã có được nhiều thành tích, kết quả nổi bật được Chính phủ ghi 
nhận. Thứ nhất, việc vận hành Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử, 
tích hợp giải pháp dịch vụ ký số (gồm cả trên thiết bị di động thông minh), 
kết nối liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia để gửi/nhận văn 
bản điện tử với các đơn vị ngoài Bộ; kết nối, tích hợp, liên thông với các hệ 
thống thông tin dùng chung khác của Bộ phục vụ công tác chỉ đạo, điều 
hành, phân công, xử lý văn bản đi, đến, hồ sơ điện tử với kết quả, hiệu quả 
rất cao. 



 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính của Bộ 
TN&MT. Ảnh: MH 

Tính đến ngày 30/9, nội bộ có 37.285 văn bản, số văn bản điện tử đã ký số 
33.558 văn bản (chiếm tỷ lệ 90%). Qua Trục liên thông văn bản quốc gia, 
tổng số văn bản điện tử: 12.072 văn bản, số văn bản điện tử đã ký số 
11.712 văn bản (chiếm tỷ lệ 97%). Số liệu này đặc biệt ở chỗ là chúng ta 
khép kín hoàn toàn từ khâu dự thảo đến ký số, phát hành trên môi trường 
điện tử, không có in ấn ký thông thường rồi scan đóng dấu điện tử như 
nhiều cơ quan khác. 

Thứ hai, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nâng cấp, tích hợp Cổng Dịch vụ 
công trực tuyến (DVCTT) của Bộ, kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 
Các dịch vụ như thanh toán trực tuyến, kết nối và xác thực các cơ sở dữ 
liệu quốc gia như đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội và tới đây là dân 
cư… tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ trực tuyến, 
hướng tới đơn giản hóa các thành phần hồ sơ phải nộp/xuất trình, rút ngắn 
thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Đến nay, Bộ đã cung cấp được 53 
dịch vụ công (DVC) mức độ 3, 54 DVC mức độ 4, đạt tỷ lệ 50,5%; đã tích 
hợp, cung cấp 17 TTHC (32 DVCTT mức độ 3, 4) lên Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia. 

Đặc biệt, ngày 4/6/2020, Bộ đã khai trương Trung tâm điều hành thông 
minh. Trung tâm tích hợp hạ tầng dữ liệu TN&MT. Đây là nền tảng triển 
khai Chính phủ điện tử, giúp xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp 
ứng các nhu cầu ứng dụng CNTT của các đơn vị trực thuộc, đảm bảo an 
toàn, bảo mật thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, xây 



dựng văn phòng thông minh, văn phòng không giấy tờ; là nền tảng để 
ngành TN&MT đóng góp cho phát triển nền kinh tế số, Chính phủ số, đáp 
ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. 

PV: Với góc nhìn của người làm Công nghệ thông tin, theo ông, trong thời 
gian tới, việc hiện đại hóa nền hành chính sẽ cần phải thực hiện những nội 
dụng nào tiếp theo? 

Ông Khuất Hoàng Kiên: 

Theo tôi, chúng ta cần tiếp tục phải đẩy mạnh việc duy trì, áp dụng Hệ 
thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các các đơn vị 
thuộc Bộ. Hướng tới xây dựng, ban hành và áp dụng các quy trình điện tử 
phù hợp với các công cụ CNTT là bắt buộc để phát huy được hết sức 
mạnh mà CNTT mang lại. 

Cùng với đó, triển khai nghiêm túc các Chỉ đạo của Chính phủ trong đẩy 
mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thực hiện 
DVCTT, trong đó tập trung lựa chọn, tái cấu trúc quy trình, cung cấp trên 
môi trường điện tử các thủ tục hành chính có nhu cầu lớn, liên quan nhiều 
đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp, số hoá hồ sơ, kết quả giải 
quyết, nâng cao chất lượng dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 
45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020. Trước mắt, cần triển khai các dịch vụ công 
trực tuyến thiết yếu theo đánh giá của Liên Hợp quốc theo mô hình tập 
trung thống nhất trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cho nhóm thủ tục hành 
chính về đăng ký đất đai và đánh giá tác động môi trường theo chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ. 

PV: Trân trọng cám ơn ông! 

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/ung-dung-cntt-trong-cai-cach-
hanh-chinh-cua-bo-tn-mt-khong-the-dung-lai-hay-bang-long-315523.html 

 

5. Nhiều tiện ích với ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã 
hội số 
Để phục vụ tốt hơn nữa người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
chuẩn bị ra mắt và đưa vào sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số 
trên hai kho ứng dụng Google Play - hệ điều hành Android và AppStore - 
hệ điều hành iOS. 



Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của 
Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã 
hội, nhằm hướng tới sự hài lòng của người tham gia, thụ hưởng chính 
sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, những năm 
qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiều giải 
pháp cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, với mong muốn 
mang đến nhiều dịch vụ tiện ích để phục vụ người tham gia, thụ hưởng 
chính sách được thuận lợi nhất. 

Thời gian qua, nhiều dịch vụ tiện ích trong giao dịch điện tử giữa cơ quan 
Bảo hiểm xã hội với người dân, đơn vị, doanh nghiệp đã được Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam cung cấp, được người dân, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng 
hiệu quả, ghi nhận và đánh giá cao, như: Tích hợp cung cấp dịch vụ thanh 
toán trực tuyến; kê khai nộp bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử; tích 
hợp, liên thông các phần mềm nghiệp vụ nhằm kiểm tra, đối chiếu dữ liệu 
thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, tin nhắn (SMS); hệ thống 
Chatbot hỗ trợ khách hàng (trả lời chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế tự động bằng trí tuệ nhân tạo)… 

Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số sẽ cung cấp các thông tin thiết yếu, 
liên quan đến quá trình đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm thất nghiệp để người sử dụng biết được quá trình tham gia và quyền 
lợi đã được thụ hưởng của bản thân; thực hiện giám sát nghĩa vụ đóng 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động 
của người sử dụng lao động; góp phần công khai, minh bạch thông tin về 
quá trình tham gia và thụ hưởng các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, 



bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, VssID - Bảo hiểm xã hội số còn là một kênh 
truyền thông trực tiếp đến người tham gia, để người sử dụng thấy được 
giá trị nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Đảng 
và Nhà nước. 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, về tính năng, ứng dụng là dịch vụ tiện 
ích trên thiết bị điện thoại thông minh có nhiều tính năng, tiện ích phục vụ 
linh hoạt các nhu cầu thông tin thiết yếu cho người tham gia và thụ hưởng 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, như: Cung cấp các 
thông tin về: Thẻ bảo hiểm y tế; quá trình tham gia (bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, bảo 
hiểm y tế); thông tin hưởng (các chế độ một lần: Ốm đau, thai sản, tai nạn 
lao động - bệnh nghề nghiệp); sổ khám chữa bệnh (tiện ích chỉ cung cấp 
lịch sử khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người tham gia từ năm 2017 - 
thời điểm Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ sở khám chữa bệnh bảo 
hiểm y tế chính thức liên thông dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm xã hội 
của người tham gia trên Hệ thống Thông tin giám định bảo hiểm y tế - 
đến nay)... 

Cung cấp các tiện ích tra cứu: Mã số bảo hiểm xã hội; cơ quan bảo hiểm 
xã hội; cơ sở khám chữa bệnh ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y 
tế; cơ sở khám chữa bệnh cấp giấy nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; 
đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội; điểm thu, đại lý thu bảo hiểm xã hội tự 
nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình… 

Hỗ trợ tư vấn trực tuyến 24/7 (trả lời tự động - Chatbot, tổng đài hỗ trợ 
1900.9068, email, câu hỏi thường gặp) để kịp thời giải đáp, tư vấn, hỗ trợ 
các câu hỏi, băn khoăn, thắc mắc về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm thất nghiệp cho người dân. 

Cung cấp các tin tức hoạt động ngành bảo hiểm xã hội; các video về chế 
độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... để 
giúp người dân hiểu rõ hơn về lợi ích, quyền lợi được hưởng, cũng như 
cách thức khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hướng tới tích hợp 
tiện ích: Thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội điện tử thay thế sổ và thẻ 
giấy; dịch vụ công; thanh toán trực tuyến... trong thời gian tới./. 

Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số hoạt động trên các loại 
điện thoại thông minh, máy tính bảng sử dụng hệ điều hành 
Android 4.1 hoặc iOS 9.0 trở lên. Người dùng có thể truy cập 
vào 2 kho ứng dụng này và thực hiện tìm kiếm với từ khóa 
“VssID” thực hiện các bước tải và cài đặt tương tự như các ứng 
dụng khác. 



Sau khi cài đặt, người dùng khởi động ứng dụng bằng cách 
nhấn vào biểu tượng của ứng dụng trên màn hình thiết bị di 
động. Người dùng phải có tài khoản giao dịch điện tử bảo hiểm 
xã hội với cơ quan bảo hiểm xã hội để đăng nhập và sử dụng 
các tính năng, tiện ích của ứng dụng. Theo đó, để đăng nhập và 
sử dụng các chức năng, tiện ích của ứng dụng, người dùng cần 
đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã 
hội. Để đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan Bảo 
hiểm xã hội, người dùng truy vào cập đường dẫn 
https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/#/dang-ky và làm theo 
hướng dẫn. 

Bảo Duy 

Nguồn: https://laodongthudo.vn/nhieu-tien-ich-voi-ung-dung-vssid-bao-
hiem-xa-hoi-so-115389.html 

 

6. Triển khai hệ thống thông báo nộp hồ sơ khai thuế 
điện tử 
Để đảm bảo việc thông báo tình hình khai thuế của người nộp thuế một 
cách kịp thời, Tổng cục Thuế triển khai ứng dụng thư nhắc nộp hồ sơ khai 
thuế và thông báo nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử. 

 
Người nộp thuế sẽ được nhắc nộp hồ sơ khai thuế và thông báo nộp hồ sơ 

khai thuế bằng phương thức điện tử. Ảnh: Nhật Minh. 



Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc xây dựng kênh giao tiếp bằng 
hình thức điện tử giữa cơ quan nhà nước và người dân, tăng cường sử 
dụng văn bản điện tử thay thế cho văn bản giấy, giúp đơn giản hóa thủ tục 
hành chính…, Tổng cục Thuế đã xây dựng ứng dụng thư nhắc nộp hồ sơ 
khai thuế và thông báo yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức 
điện tử. 

Ứng dụng này sẽ được áp dụng đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân 
đã đăng ký sử dụng dịch vụ thuế điện tử và có tài khoản giao dịch điện tử 
trên hệ thống ứng dụng thuế tiện tử eTax, hoặc qua tổ chức cung cấp dịch 
vụ T-VAN sẽ nhận được thư nhắc nộp hồ sơ khai thuế, thông báo yêu cầu 
nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử thay cho văn bản giấy từ 
15/11/2020. 

Để triển khai ứng dụng này, cơ quan thuế các cấp phải thực hiện đôn đốc 
kê khai bằng phương thức điện tử đối với người nộp thuế sử dụng dịch vụ 
thuế điện tử tại hệ thống thuế điện tử eTax, không gửi thông báo bằng 
giấy. 

Căn cứ cơ sở dữ liệu quản lý nghĩa vụ kê khai trên hệ thống ứng dụng của 
ngành Thuế, hàng tháng ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) hỗ trợ tự 
động tạo và truyền sang ứng dụng ký điện tử tập trung dữ liệu thư nhắc 
nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế đã nộp hồ sơ khai thuế quá 
thời hạn quy định của các kỳ khai thuế trước đó. 

Người nộp thuế mới thành lập, hoặc mới phát sinh loại hồ sơ khai thuế 
phải nộp; thông báo yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế 
chưa nộp hồ sơ khai thuế sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, hoặc thời gian 
gia hạn nộp hồ sơ khai thuế. 

Bộ phận kế toán thuế phải đảm bảo quản lý đúng nghĩa vụ kê khai của 
người nộp thuế, rà soát thư nhắc nộp hồ sơ khai thuế, thông báo yêu cầu 
nộp hồ sơ khai thuế đảm bảo tính chính xác, không gây ảnh hưởng đến 
người nộp thuế chấp hành tốt nghĩa vụ thuế trước khi thực hiện ký điện tử 
và gửi thông báo điện tử qua cổng thông tin của Tổng cục Thuế cho người 
nộp thuế. 

Tổng cục Thuế yêu cầu đến 31/3/2021, tỷ lệ đôn đốc theo phương thức 
điện tử đối với người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế đạt tối thiểu 80% 
số lượt người nộp thuế sử dụng dịch vụ thuế điện tử thuộc các trường hợp 
phải đôn đốc. 

Tổng cục Thuế cho biết, để triển khai ứng dụng thư nhắc nộp hồ sơ khai 
thuế và thông báo nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử, Tổng 
cục Thuế đã tiến hành nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin qua hệ 
thống điện tử của ngành Thuế từ tháng 12/2019. Tổ chức đào tạo cho cơ 



quan thuế các cấp để nắm được chủ trương cũng như triển khai thực hiện 
theo đúng tiến độ được giao./. 

Nhật Minh 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2020-
11-10/trien-khai-he-thong-thong-bao-nop-ho-so-khai-thue-dien-tu-

94930.aspx 

 

7. Hà Nội tiếp nhận, giải quyết hơn 5 triệu hồ sơ thủ 
tục hành chính 
Trong quý III/2020, TP. Hà Nội đã tiếp nhận, giải quyết 5.067.867 hồ 
sơ, bao gồm cả số liệu hồ sơ tiếp nhận của cơ quan theo ngành dọc 
đóng trên địa bàn 

UBND TP. Hà Nội vừa có báo cáo về kết quả công tác kiểm soát thủ tục 
hành chính (TTHC), quý III/2020, trên địa bàn TP. Hà Nội. 

Trong quý III/2020, thành phố đã triển khai nhiều hoạt động liên quan đến 
công tác kiểm soát TTHC. 

Trong đó, đáng chú ý đã tiếp nhận, giải quyết 5.067.867 hồ sơ, bao gồm cả 
số liệu hồ sơ tiếp nhận của cơ quan theo ngành dọc đóng trên địa bàn 
như: hải quan, ngân hàng, công an, kho bạc nhà nước... và số liệu hồ sơ 
do cơ quan thuộc thành phố tiếp nhận, giải quyết theo phần mềm chuyên 
ngành do của bộ, ngành quản lý. 

Đến nay, UBND thành phố đã ban hành 5 quyết định phê duyệt phương án 
đơn giản hóa đối với 58 TTHC, thuộc các lĩnh vực: tài chính 12 thủ tục, 
Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất thành phố có 15 thủ tục, 
ngoại vụ 3 thủ tục, xây dựng 12 thủ tục, giáo dục và đào tạo 19 thủ tục. 
Hiện lĩnh vực kế hoạch và đầu đang được sở chuyên ngành tích cực rà 
soát, bảo đảm việc hoàn thành theo kế hoạch. 

Thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc công bố, công 
khai TTHC theo quy định; cập nhập đầy đủ, thường xuyên rà soát dữ liệu 
sau công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; đồng thời, thực hiện 
việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định 
hành chính, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định. 

UBND thành phố cũng chỉ đạo tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC; bảo 
đảm đúng quy trình đánh giá tác động, góp ý, thẩm định đối với các TTHC 
trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của thành phố; thực hiện tốt 
việc thông tin, tuyên truyền về kiểm soát TTHC; tiếp tục tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC. Thực hiện 
thống nhất cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, bảo đảm minh bạch, cụ 



thể gắn với trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu trong việc 
tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC…/. 

Khánh Linh 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2020-11-09/ha-
noi-tiep-nhan-giai-quyet-hon-5-trieu-ho-so-thu-tuc-hanh-chinh-94907.aspx 

 

8. Quảng Ninh: Lợi ích thiết thực từ dịch vụ công trực 
tuyến 
Được xây dựng từ tháng 7/2016, đến nay, Hệ thống cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến (DVCTT) tập trung của tỉnh Quảng Ninh đã góp phần cải 
cách hành chính (CCHC), đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và DN. 

Dẫn đầu cả nước 

Theo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Quảng Ninh: Địa phương 
đã xây dựng được hệ thống cung cấp dịch vụ công tập trung của 3 cấp 
chính quyền, cung cấp 100% DVCTT mức độ 2. Tổng số DVCTT mức độ 
3, 4 đạt tỷ lệ 89,9%. Trong đó, DVCTT mức độ 4 đạt tỷ lệ 36%, mức độ 3 
đạt tỷ lệ 53,9%. Theo thống kê, số công dân trực tuyến trên trang 
http://dochjvucong.quangninh.gov.vn để tìm hiểu thông tin thực hiện thủ tục 
hành chính (TTHC) và nộp hồ sơ trực tuyến luôn đạt trung bình trên 1.500 
người tại một thời điểm. Hiện, Quảng Ninh là 1 trong 3 địa phương đầu 
tiên kết nối thành công Cổng dịch vụ công của tỉnh vào Cổng dịch vụ công 
quốc gia. Là cổng dịch vụ công thứ 2 trong toàn quốc (sau TP.Hồ Chí 
Minh) được công bố, công khai kết quả giải quyết TTHC từ cấp tỉnh đến xã 
trên cổng thông tin của Chính phủ, người dân có thể tra cứu quá trình giải 
quyết hồ sơ thông qua mã số biên nhận. 

Kể từ khi được thực hiện đến ngày 21/10/2020 đã có trên 439 nghìn hồ sơ giải 
quyết TTHC được tiếp nhận và xử lý qua mạng. Riêng trong năm 2020 (tính 
đến hết 21/10/2020), tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến hơn 203 nghìn hồ sơ. 
Giúp Quảng Ninh là một trong những địa phương có tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến 
cao nhất toàn quốc đến thời điểm hiện tại. Tỷ lệ thực hiện hồ sơ giải quyết 
TTHC được giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 99%. 

Việc đưa các DVCTT lên Cổng dịch vụ công quốc gia đã giúp người dân, DN có 
thể giải quyết TTHC mọi lúc, mọi nơi, không giới hạn về khoảng cách địa lý và 
thời gian. 



 

DVCTT tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát huy hiệu quả 

Tích cực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp 

Kết quả trên có được nhờ Quảng Ninh đã tích cực tuyên truyền để người dân, 
DN biết, khai thác các tiện ích của Hệ thống chính quyền điện tử, trong đó có sử 
dụng các DVCTT. Bên cạnh đó, địa phương cũng tích cực hướng dẫn, hỗ trợ 
người dân thực hiện DVCTT mức độ 3, 4. Giúp người dân, DN dễ dàng tiếp cận 
và sử dụng DVCTT. 

Bên cạnh xây dựng phần mềm, đào tạo nguồn nhân lực, tỉnh Quảng Ninh đã 
chú trọng trang bị cơ sở vật chất hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến qua 
mạng. Cụ thể, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 14 trung tâm cấp 
huyện, 186 xã, phường, thị trấn đều có quầy hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực 
tuyến… 

Mặc dù vậy, hiện việc triển khai DVCTT vẫn còn hạn chế do nhiều TTHC có 
thành phần hồ sơ phức tạp, khó số hóa như lĩnh vực cấp phép xây dựng, lĩnh 
vực đất đai… 

Theo đại diện Sở TT&TT Quảng Ninh, để đạt được mục tiêu cung cấp 50% 
DVCTT mức độ 4 trong năm 2020 và phấn đầu năm 2021 hầu hết các dịch vụ 
công được cung cấp trực tuyến mức độ 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ tại Thông báo số 339/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ. Sở TT&TT đã 
tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai cung cấp DVCTT mức 
độ 3, 4 của các cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh Quảng Ninh trong năm 2021. 
Theo đó, gần 100% DVCTT mức độ 3 của tỉnh sẽ được rà soát, điều chỉnh để 
nâng cấp thành DVCTT mức độ 4. 

Bên cạnh đó, Sở đã trình UBND tỉnh Kế hoạch triển khai biên lai, hóa đơn điện 
tử cho Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, các Trung tâm hành chính 



công cấp huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Đồng thời, 
phối hợp với Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ) hoàn thiện kết nối 
các trung gian thanh toán vào Cổng dịch vụ công của tỉnh để phục vụ, hỗ trợ 
người dân và DN trong giải quyết TTHC qua DVCTT mức độ 4. 

Thời gian tới, Sở TTTT tỉnh Quảng Ninh sẽ đẩy mạnh đơn giản hóa các 
thao tác trong thực hiện DVCTT để người dân, DN thực hiện được trên 
điện thoại thông minh mà không cần dùng máy tính và máy quét. 

Tiến Dũng 

Nguồn: https://congthuong.vn/quang-ninh-loi-ich-thiet-thuc-tu-dich-vu-cong-truc-
tuyen-147208.html 

 

9. Cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của 
người bệnh 
Xác định cải cách hành chính trong lĩnh vực khám, chữa bệnh (KCB) 
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giảm phiền hà tại 
các cơ sở y tế, hướng đến sự hài lòng của người bệnh, ngành Y tế 
tỉnh đã từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại các cơ sở y tế 
trong toàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu KCB ngày càng cao của nhân dân. 

 

Người dân khi đến làm thủ tục thanh toán BHYT tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
được hướng dẫn tận tình, giải quyết nhanh gọn. Ảnh: Dương Chung 



Là bệnh viện tuyến đầu của tỉnh, mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp 
nhận 800-900 lượt bệnh nhân tới khám và điều trị. Với số lượng người dân 
đến KCB ngày càng đông, một trong những nhiệm vụ hàng đầu của bệnh 
viện là cải cách hành chính, đổi mới phương thức phục vụ để nâng cao 
chất lượng khám, chăm sóc, phục vụ và điều trị bệnh nhân. 

Vì thế, dù khu vực khám bệnh luôn trong tình trạng đông đúc, nhưng 
không có cảnh chen lấn, mà thay vào đó là quy trình trật tự, nghiêm túc. 
Ngay khi tới bệnh viện, bệnh nhân được sát khuẩn tay, đo nhiệt độ, yêu 
cầu sử dụng khẩu trang, sau đó được hướng dẫn lấy số thứ tự từ hệ thống 
tự động và ngồi chờ gọi tên để làm thủ tục khám bệnh. 

Sau khi làm thủ tục, hồ sơ của bệnh nhân sẽ được chuyển qua hệ thống 
mạng về các phòng khám. Nhờ quy trình trên, hoạt động tại khu vực khám 
bệnh luôn được thực hiện nhanh chóng, không còn xảy ra tình trạng chen 
lấn, xô đẩy, rút ngắn thời gian chờ đợi của bệnh nhân, bảo đảm quyền lợi 
của người bệnh khi KCB tại bệnh viện. 

Để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngoài việc đầu tư 
cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo cán bộ chuyên sâu, ngành Y tế tỉnh 
đã cải tiến quy trình và thủ tục khám bệnh theo hướng xây dựng bệnh viện 
thông minh, xanh - sạch - đẹp. 

Hiện nay, hầu hết các cơ sở y tế đã và đang khẩn trương triển khai hoàn 
thiện ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm tin học. Từ khâu 
lấy số, đăng ký KCB, cấp phát thuốc, thanh toán viện phí được thực hiện 
theo một chiều; đến hoạt động quản lý và điều hành, sử dụng phần mềm 
KCB bảo hiểm y tế, quản lý hành nghề KCB của Bộ Y tế đều được thực 
hiện thông suốt… góp phần đắc lực vào công tác KCB và quản lý của các 
cơ sở y tế. Người bệnh thể hiện sự đồng tình ủng hộ cao; cán bộ y tế cũng 
phấn khởi hơn vì áp lực công việc được giảm bớt nên tâm lý thoải mái, 
nhẹ nhàng hơn. 

Bên cạnh đó, sơ đồ quy trình KCB, giá viện phí, quy định bệnh viện, quy 
tắc ứng xử của cán bộ, nhân viên y tế, hòm thư góp ý, thông tin đường dây 
nóng để nhận phản ánh đều được niêm yết công khai tại các nơi dễ thấy 
của các cơ sở y tế. 

Biện pháp này giúp ngành Y tế tỉnh có thể nắm bắt được tình hình thực tế, 
đưa ra những giải pháp phù hợp kịp thời. Mọi vi phạm quy định về phong 
cách phục vụ và quy tắc ứng xử với người bệnh và khách đến bệnh viện 
đều được lãnh đạo các cơ sở y tế xử lý nghiêm minh. 

Do đặc thù mỗi cơ sở y tế có những điểm khác nhau, nên bên cạnh việc 
đẩy mạnh cải cách hành chính trong toàn ngành, Sở Y tế khuyến khích 
những cách làm sáng tạo, linh hoạt ở từng đơn vị, tất cả vì mục tiêu phục 
vụ tốt nhất cho người bệnh. 



Đơn cử như tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, để có thể kịp thời điều trị cứu sống 
những bệnh nhân nặng, đang trong tình trạng nguy kịch được đưa vào cấp 
cứu, lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo rút gọn một số thủ tục hành chính, quy 
trình, thủ tục ra, vào viện; thực hiện siêu âm, xét nghiệm chẩn đoán bệnh 
trong thời gian ngắn nhất. 

Để đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, ngành Y tế tỉnh tiếp tục đẩy mạnh 
công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực KCB, tạo mọi điều kiện để người 
bệnh và người nhà bệnh nhân được phục vụ, chăm sóc tốt hơn. Nhất là việc 
duy trì đường dây nóng để giải quyết kịp thời những thắc mắc, khiếu nại của 
người bệnh và người nhà người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng công 
tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Minh Nguyệt 

Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn/xa-hoi/54892/cai-cach-hanh-chinh-
huong-toi-su-hai-long-cua-nguoi-benh.html 

 

10. Hòa Bình nâng cấp kiến trúc chính quyền điện tử 
của tỉnh lên phiên bản 2.0 

Một điểm mới của Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình phiên 

bản 2.0 so với phiên bản 1.0 là cập nhật các xu thế công nghệ như 

Cloud Computing, AI, Big Data và hạ tầng mạng Truyền số liệu 

chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước. 

Cơ sở để lãnh đạo tỉnh ra quyết định đầu tư 

Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình phiên bản 2.0 vừa được 
UBND tỉnh này ra quyết định phê duyệt. 



 

Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình phiên bản 2.0 sẽ giúp đảm bảo 
khả năng ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí và 

thời gian triển khai của các cơ quan nhà nước (Ảnh: Báo Hòa Bình). 

UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, việc xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử 
tỉnh Hòa Bình nhằm giúp lãnh đạo tỉnh có cơ sở đưa ra các quyết định đầu 
tư triển khai chính quyền điện tử kịp thời, chính xác; nâng cao hiệu quả, 
chất lượng các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. 

Đặc biệt, ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tại tỉnh Hòa Bình 
ngày càng được phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng. Kiến trúc chính 
phủ điện tử sẽ giúp đạt được các mục tiêu: tăng cường khả năng kết nối 
liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; 
tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư, đảm bảo khả năng ứng 
dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển 
khai của cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình. 

Cùng với đó, Kiến trúc chính quyền điện tử cũng hướng tới nâng cao tính 
linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống thông tin theo 
điều kiện thực tế tại tỉnh Hòa Bình; tạo cơ sở xác định các thành phần, hệ 
thống CNTT cần xây dựng và lộ trình, trách nhiệm triển khai Chính phủ 
điện tử tại Việt Nam. 

Trong bản Kiến trúc chính quyền điện tử mới nâng cấp lên phiên bản 2.0, 
UBND tỉnh Hòa Bình cũng chỉ rõ các điểm mới, cải tiến của phiên bản này 
so với phiên bản đầu tiên như: bổ sung, cập nhật mô hình kiến trúc phù 
hợp với sự phát triển của xu hướng phát triển Chính phủ điện tử hướng tới 



Chính phủ số; cập nhật, bổ sung các khái niệm “Khung kiến trúc chính phủ 
điện tử”, “Kiến trúc chính phủ điện tử cấp bộ”, “Kiến trúc chính quyền điện 
tử cấp tỉnh”. 

Phiên bản mới còn cập nhật các nguyên tắc xây dựng kiến trúc, tầm nhìn 
kiến trúc, định hướng phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam phù hợp với 
hiện tại cũng như thể hiện rõ 5 mô hình tham chiếu để tỉnh Hòa Bình xây 
dựng kiến trúc (gồm kiến trúc nghiệp vụ, kiến trúc dữ liệu, kiến trúc ứng 
dụng, kiến trúc kỹ thuật công nghệ, kiến trúc an toàn thông tin). 

Ngoài ra, Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình phiên bản 2.0 còn 
ban hành kèm theo chi tiết các hệ thống thông tin, hệ thống cơ sở dữ liệu 
tạo nền tảng để tham chiếu khi xây dựng. 

Tài liệu Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình phiên bản 2.0 được áp 
dụng cho các cơ quan nhà nước trong tỉnh. Các cơ quan khác gồm cơ 
quan Đảng, đoàn thể, hội... có thể tham khảo để triển khai ứng dụng CNTT 
của đơn vị mình. 

3 định hướng phát triển chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình 

Trong Kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh phiên bản 2.0 mới ban hành, 
UBND tỉnh Hòa Bình đã nêu rõ các định hướng phát triển chính quyền điện 
tử của địa phương, bao gồm: Xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách 
pháp luật về ứng dụng, phát triển CNTT; Xây dựng nền tảng công nghệ 
phát triển chính quyền điện tử tỉnh phù hợp với xu thế phát triển chính 
quyền điện tử; Xây dựng chính quyền điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ 
với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ 
thông tin cá nhân. 

Cụ thể, để hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về ứng dụng, phát triển 
CNTT, thời gian tới, Hòa Bình sẽ tập trung xây dựng Nghị quyết, đề án, 
chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển ứng dụng CNTT tỉnh, phát 
triển chính quyền số các cấp; thử nghiệm phát triển dịch vụ đô thị thông 
minh; xây dựng, cập nhật bộ mã định danh điện tử các cơ quan, tổ chức 
thống nhất theo tiêu chuẩn quy định, đảm bảo phục vụ kết nối, chia sẻ dữ 
liệu của tất cả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu... 

Bên cạnh đó, nhằm bảo đảm xây dựng chính quyền điện tử gắn kết với 
bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông 
tin cá nhân, song song với việc tăng cường hoạt động bảo đảm an toàn 
cho hệ thống CNTT của tỉnh, Hòa Bình sẽ tập trung triển khai dịch vụ 
chứng thực điện tử chữ ký số cho các hệ thống thông tin. Đặc biệt là, triển 
khai giải pháp ký số từ xa, trên thiết bị di động để thuận tiện cho việc sử 
dụng của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức trong 
giai đoạn 2021 – 2025. 



Một mục tiêu cụ thể đặt ra trong phát triển chính quyền điện tử tỉnh Hòa 
Bình đến năm 2025 là xây dựng nền tảng cơ sở hạ tầng bước đầu cho 
thành phố thông minh, xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh 
(giao thông, y tế, điện...); kiểm tra giám sát toàn bộ chất lượng hệ thống 
ứng dụng CNTT trên toàn tỉnh. 

Cũng đến năm 2025, 40% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia 
hệ thống chính quyền điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt, 
hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền; 60% 
các hệ thống thông tin của tỉnh có liên quan đến người dân, doanh nghiệp 
đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích 
hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp được số hóa 
và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia không phải cung cấp lại... 

M.T 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/hoa-binh-nang-cap-kien-truc-
chinh-quyen-dien-tu-cua-tinh-len-phien-ban-2-0-687353.html 

 

11. Tập huấn cho công chức tham mưu công tác cải 
cách hành chính cấp xã 
Ngày 09/11, tại Khách sạn An Thái, Sở Nội vụ đã phối hợp tổ chức Hội 
nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức tham 
mưu công tác cải cách hành chính của cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2020. 

Tham dự Hội nghị tập huấn có 102 cán bộ, công chức cấp xã được giao nhiệm 
vụ tham mưu công tác cải cách hành chính của cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

  



Quang cảnh Hội nghị 

Tại Hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên của Sở Nội vụ, Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh và Viễn thông Kon Tum thông tin, trao đổi về 
các chuyên đề về công tác cải cách hành chính và triển khai các nhiệm vụ, 
giải pháp trọng tâm về nâng cao chỉ số  PAPI, PARINDEX tỉnh Kon Tum 
trong thời gian tới. 

Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng Google Sheets, Google Foms để xây 
dựng, theo dõi, báo cáo và cập nhật tiến độ các nhiệm vụ cải cách hành 
chính; hướng dẫn kỹ năng chuyên sâu trong việc sử dụng các hệ thống 
phần mềm dùng chung trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Cổng dịch vụ công và 
Hệ thống thông tin một cửa điện tử; một số tính năng và khuyến nghị trong 
sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; hệ thống thông tin báo 
cáo tỉnh Kon Tum; Email công vụ; hệ thống đăng nhập 1 lần,… ). Thực 
trạng và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; một số 
nội dung về dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh và công tác tiếp nhận, 
xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp,... 

Đồng thời tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, trao đổi về những 
khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong quá trình tham mưu thực 
hiện công tác cải cách hành chính nói chung, công tác kiểm soát thủ tục 
hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nói riêng tại 
cơ sở.  

Thông qua Hội nghị tập huấn góp phần cung cấp thông tin, hướng dẫn 
nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tham 
mưu cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính của cấp xã trên 
địa bàn tỉnh; đồng thời tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong 
công tác tham mưu cải cách hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức 
cấp xã./. 

Vũ Huệ 

Nguồn: https://www.kontum.gov.vn/pages/detail/36565/Tap-huan-cho-
cong-chuc-tham-muu-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-cap-xa.html 

 

12. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong giải 
quyết BHTN 
Với mục tiêu giúp người lao động sớm quay lại thị trường lao động, 
có được việc làm phù hợp, thời gian qua Trung tâm Dịch vụ việc làm 
tỉnh (TT DVVL) không ngừng thực hiện cải cách thủ tục hành chính 
trong các khâu, đặc biệt là giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp 
(BHTN) cho người lao động.        



Có mặt khu vực giải quyết chế độ BHTN thuộc Trung tâm DVVL tỉnh, nơi 
làm nhiệm vụ tiếp nhận đăng ký và giải quyết các thủ tục về hưởng BHTN, 
điều dễ nhận thấy là thái độ làm việc chuyên nghiệp và nhiệt tình của các 
cán bộ nơi đây. Tại mỗi bàn làm giấy tờ, thủ tục đều có cán bộ trực hướng 
dẫn, giải đáp những thắc mắc của người lao động.  Để giải quyết kịp thời 
các chế độ chính sách cho người lao động, phòng BHTN đã tham mưu 
lãnh đạo Trung tâm xây dựng kế hoạch cụ thể trong từng năm, phân công 
nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ theo từng lĩnh vực được phụ trách. Với số 
lượng thủ tục cần giải quyết nhiều, phòng đã thành lập các tổ chuyên môn 
nhằm sắp xếp, thực hiện hiệu quả công việc gồm: tổ tiếp nhận hồ sơ, tổ 
thẩm định và tổ tư vấn việc làm, học nghề. 

Trung tâm DVVL tỉnh còn bố trí khu vực tiếp nhận, giải quyết chế độ chính 
sách BHTN ở vị trí  thuận lợi, giúp người lao động dễ dàng tìm thấy. Các 
thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ tại phòng và trên trang 
thông tin điện tử của Trung tâm để người lao động chủ động theo dõi, nắm 
được những quy định chung. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công 
tác cải cách hành chính được Trung tâm đầu tư, tất cả các cán bộ đều 
được trang bị máy tính, bàn làm việc, tủ để hồ sơ đáp ứng được yêu cầu 
công việc. Đặc biệt, Trung tâm đã triển khai sử dụng phần mềm giải quyết 
thủ tục hành chính liên quan đến chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Qua đó 
giúp cán bộ thực hiện công việc được nhanh gọn, thuận lợi, chính xác. 

Trong thời gian tới, TT DVVL tỉnh sẽ đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị mở 
các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời quán triệt cán 
bộ về thái độ phục vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, xử lý các tình huống; 
thường xuyên trau dồi, học hỏi lẫn nhau... Việc thực hiện cơ chế một cửa 
trong giải quyết chính sách BHTN đã góp phần giảm phiền hà, giảm thời 
gian đi lại cho người lao động, đảm bảo người lao động được hưởng đầy 
đủ các chính sách về BHTN./. 

Ngọc Quân 

Nguồn: http://haiduongtv.com.vn/xem-tin-tuc/day-manh-cai-cach-thu-tuc-
hanh-chinh-trong-giai-quyet-bhtn-108275.html 

 

 


