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1. Dự thảo hướng dẫn thanh toán chi phí khám, chữa 
bệnh BHYT theo giá dịch vụ 
Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, 
chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ. 

 

Ảnh minh họa 

Dự thảo nêu rõ, thanh toán theo giá dịch vụ là phương thức thanh toán chi 
phí KCB trên cơ sở giá dịch vụ KCB do cấp có thẩm quyền quy định và chi 
phí về thuốc, hóa chất, vật tư y tế, máu, chế phẩm máu chưa được tính 
vào giá dịch vụ được sử dụng cho người bệnh tại cơ sở KCB. 

Thanh toán theo giá dịch vụ KCB được áp dụng để thanh toán chi phí KCB 
bảo hiểm y tế, trừ chi phí của các dịch vụ y tế đã được thanh toán theo 
phương thức khác. 

Nguyên tắc thanh toán theo giá dịch vụ được đề xuất như sau: Giá dịch vụ 
KCB bảo hiểm y tế áp dụng thống nhất đối với các bệnh viện cùng hạng 
trên toàn quốc; chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa tính vào giá dịch 
vụ KCB thì thanh toán theo giá mua theo quy định của pháp luật về đấu 
thầu; chi phí máu và chế phẩm máu thanh toán theo hướng dẫn của Bộ 
trưởng Bộ Y tế. 

Thanh toán chi phí KCB bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ hằng năm 



Theo dự thảo, tổng mức thanh toán hằng năm được xác định theo công 
thức: 

T= [Tn-1 x k] thuốc, hóa chất + [Tn-1 x k] vật tư y tế + [Tn-1] máu, chế 
phẩm máu + [Tn-1] dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh + Cn 

Trong đó: T là tổng mức thanh toán chi phí KCB bảo hiểm y tế (BHYT) tại 
cơ sở bằng tổng mức thanh toán chi phí KCB nội trú và tổng mức thanh 
toán chi phí KCB ngoại trú. 

Tn-1 là chi phí KCB bảo hiểm y tế năm trước liền kề tại cơ sở đã được cơ 
quan bảo hiểm xã hội thẩm định quyết toán, kể cả chi phí KCB BHYT được 
đưa vào quyết toán bổ sung hoặc thu hồi vào các năm sau. Trường hợp 
chi phí KCB BHYT đưa vào quyết toán bổ sung vào các năm được cộng 
vào Tn-1 , trường hợp chi phí KCB BHYT phải thu hồi vào các năm sau thì 
giảm trừ vào Tn-1. 

Tn-1 không bao gồm chi phí thanh toán trực tiếp và chi phí vận chuyển 
người bệnh. 

k là hệ số điều chỉnh do biến động về giá thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại cơ 
sở KCB tương ứng của từng yếu tố thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa được 
tính vào giá dịch vụ, không bao gồm các chi phí đã được tính trong Cn. 
Căn cứ chỉ số giá của từng yếu tố thuốc, hóa chất, vật tư y tế do Tổng cục 
Thống kê công bố, Bộ Y tế thông báo hệ số k sau khi thống nhất với Bộ Tài 
chính. Trong thời gian Bộ Y tế chưa thông báo thì tạm thời áp dụng k = 1. 

Cn là phần chi phí phát sinh tăng hoặc giảm trong năm tại cơ sở KCB. 

Theo dự thảo, Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí KCB theo báo cáo 
quyết toán năm của cơ sở KCB đã được thẩm định nhưng không vượt 
tổng mức thanh toán chi phí KCB bảo hiểm y tế được xác định. 

Trường hợp cơ sở KCB áp dụng phương thức thanh toán theo định suất 
hoặc trường hợp bệnh (DRG), chi phí thực hiện theo định suất hoặc DRG 
được thanh toán theo hướng dẫn về phương thức thanh toán theo định 
suất và DRG. 

Chi phí KCB ngoại trú ngoài chi phí thanh toán theo định suất và chi phí 
điều trị nội trú ngoài chi phí thanh toán theo DRG được xác định và thanh 
toán dựa trên chi phí của thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ 
thuật y tế được sử dụng cho người bệnh. 

Trường hợp cơ sở KCB thực hiện thanh toán theo định suất, không thực 
hiện theo DRG thì tổng mức thanh toán theo giá dịch vụ được xác định 
như sau: Đối với chi phí điều trị nội trú được xác định theo tổng mức thanh 
toán năm nêu trên; đối với chi phí KCB ngoại trú ngoài định suất được xác 



định dựa trên chi phí của thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ 
thuật y tế được sử dụng cho người bệnh. 

Trường hợp cơ sở KCB thực hiện thanh toán theo DRG, không thực hiện 
thanh toán theo định suất thì tổng mức thanh toán theo giá dịch vụ được 
xác định nư sau: Đối với chi phí điều trị ngoại trú được xác định theo tổng 
mức thanh toán năm nêu trên; đối với chi phí điều trị nội trú ngoài DRG 
được xác định dựa trên chi phí của thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, 
dịch vụ kỹ thuật y tế được sử dụng cho người bệnh. 

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của 
Bộ. 

Tuệ Văn 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Du-thao-huong-dan-thanh-
toan-chi-phi-kham-chua-benh-BHYT-theo-gia-dich-vu/420262.vgp 

 
2. Nghị định 148: Tháo gỡ vướng mắc cho văn phòng 
đăng ký đất đai 
Ngày 8/2 tới đây, Nghị định 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 
sẽ có hiệu lực. Nghị định này sẽ giải quyết được rất nhiều vướng mắc 
phát sinh trong thời gian qua, trong đó có vấn đề cơ chế, nhiệm vụ 
của Văn phòng Đăng ký đất đai và nhiều đổi mới trong việc cấp giấy 
chứng nhận (GCN) cho người dân. 
Tháo gỡ cơ chế tài chính 

Theo quy định của Nghị định 
141/2016/NĐ-CP, nguồn thu phí 
theo pháp luật về phí, lệ phí 
được để lại chi theo quy định 
của pháp luật phí và lệ phí, 
trong khi đó hiện nay, rất nhiều 
văn phòng theo cơ chế tự chủ 
hoàn toàn, không được ngân 
sách cấp để thực hiện các hoạt 
động thường xuyên của đơn vị, 
nếu không có cơ chế thu để đủ 
bù đắp chi sẽ dẫn đến không có 
nguồn tài chính đáp ứng nhiệm 



vụ, làm ảnh hưởng đến việc 
cung cấp dịch vụ cho tổ chức, 
cá nhân. 

Thời gian qua, hầu hết các văn phòng đăng ký đất đai ở địa phương trong 
tỉnh đều phản ánh gặp khó khăn về cơ chế tài chính do Nghị định 
141/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự 
nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Các 
văn phòng đã triển khai thực hiện, bước đầu đạt những hiệu quả nhất định. 
Song, theo quy định tại điểm I, khoản 1, Điều 5 tại Thông tư 85/2019/TT-
BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 
định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì “Phí thẩm định 
hồ sơ cấp GCN quyền sử dụng đất là khoản thu đối với công việc thẩm 
định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp GCN”. 

Để giải quyết vấn đề này, Nghị định 148 đã sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 
1, Điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, cụ thể quy định: khi văn phòng đăng 
ký đất đai cung cấp các dịch vụ thì người yêu cầu cung cấp dịch vụ có 
trách nhiệm chi trả chi phí cho việc được cung cấp dịch vụ đó. Đối với thủ 
tục đăng ký, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất, người yêu cầu cung cấp dịch vụ có trách nhiệm trả 
phí thẩm định hồ sơ và thẩm định các điều kiện đăng ký, cấp GCN quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trả chi 
phí đối với các công việc còn lại của thủ tục theo giá cung cấp dịch vụ công 
do UBND cấp tỉnh ban hành. 

Bên cạnh đó, nghị định cũng bổ sung một số nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu 
của người dân, cơ quan quản lý nhà nước như: Điều tra, đánh giá đất đai; 
cải tạo đất; Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Đo đạc, lập bản đồ địa 
chính, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đăng ký, lập hồ sơ 
cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất; Tư vấn xác định giá đất; Đấu giá quyền sử dụng đất; Bồi thường, 
hỗ trợ và tái định cư; Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai, thông tin về thị 
trường quyền sử dụng đất và thông tin khác về đất đai; Tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai theo nhu cầu về thời 
gian và địa điểm của người yêu cầu cung cấp dịch vụ; Các dịch vụ khác 
theo chức năng, nhiệm vụ. 

Thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận 
Để đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, 
nghị định quy định cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ 
tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại GCN 



là văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Điều 
này đồng nghĩa với việc bổ sung chi nhánh văn phòng đất đai có thể giải 
quyết các vấn đề này. 

Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định đối với trường hợp văn phòng đăng 
ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn 
liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại GCN theo nhu cầu của người sử dụng 
đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục được thực hiện theo thỏa thuận giữa 
người có nhu cầu và văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng 
đăng ký đất đai nhưng không quá thời gian thực hiện thủ tục do UBND cấp 
tỉnh quy định. 

Đối với địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để thực hiện việc tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của 
Chính phủ thì các sở TN-MT, phòng TN-MT, văn phòng đăng ký đất đai, 
chi nhánh văn phòng thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông 
qua bộ phận một cửa theo quyết định của UBND cấp tỉnh, trừ trường hợp 
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản 
khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại GCN tại địa điểm ngoài trụ sở 
văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai theo nhu 
cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

LS NGUYỄN HƯƠNG QUÊ 

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Phú Yên 

Nguồn: http://www.baophuyen.com.vn/82/251444/nghi-dinh-148--thao-go-
vuong-mac-cho-van-phong-dang-ky-dat-dai.html 

 
3. Đăng ký xe chính chủ - đừng để “nước đến chân 
mới nhảy” 
Theo hướng dẫn của Bộ Công an, người dân được tiến hành đăng ký, 
sang tên xe qua nhiều đời chủ khi không có giấy tờ chuyển quyền sở 
hữu (mua bán, tặng cho…) từ ngày 1/8/2020 đến hết ngày 31/12/2021. 
Tuy nhiên, trên thực tế nhiều người vẫn chủ quan để rồi vướng vào 
những rắc rối pháp lý. 
 

 

 



 

 
Thông tư 58 tạo thuận lợi cho người dân khi mua bán, sang tên phương 

tiện chính chủ cho mình. 

Chị Đặng Thị A ở quận Tây Hồ, TP Hà Nội bất ngờ khi nhận được giấy 
phạt nguội đối với lỗi điều khiển xe máy lưu thông vào đường ưu tiên dành 
cho xe buýt. Điều đáng nói là chiếc xe này chị đã bán cách đây hơn một 
năm…  

Sau khi hỏi kinh nghiệm nhiều người, chị A được biết chị chỉ có thể tránh 
được “tai nạn không mong muốn” này nếu chị tìm lại được người đã mua 
xe của chị để làm thủ tục sang tên, tránh rắc rối pháp lý nếu người chủ xe 
mới vi phạm giao thông, thậm chí gây va chạm, tai nạn hoặc các vụ việc vi 
phạm pháp luật khác. 

“Cách đây hơn năm, tôi để lại chiếc xe cũ của mình cho cô bán rau quen ở 
khu chợ gần nhà để làm phương tiện chở hàng. Đợt gần đây không thấy 
cô ấy bán ở chợ này nữa thì tôi biết tìm đâu bây giờ. Khi bán tôi nghĩ đơn 
giản nên chỉ đưa đăng ký xe mang tên tôi cho cô ấy là xong” – chị A than 
thở.  

Khuyến khích người dân đăng ký xe chính chủ 
Cách đây nửa năm, ngày 1/8/2020, Thông tư số 58/2020/TT-BCA quy định 
quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2020 thay thế Thông tư 15-
2014/TT-BCA ngày 4/1/2016 quy định về đăng ký xe. Việc chủ trương cải 
cách thủ tục hành chính trong quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số 



phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên cả nước, tạo điều kiện 
thuận lợi cho người dân.  

Theo đó, từ ngày 1/8/2020, những người có nhu cầu sang tên, đổi chủ xe 
nhưng không tìm được người chủ ban đầu thì chỉ cần có giấy khai đăng ký 
sang tên, di chuyển xe (theo mẫu) và viết cam kết chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về chiếc xe, có xác nhận của công an cấp xã/phường về địa chỉ 
thường trú của người đang sử dụng xe nộp cho cơ quan đăng ký xe. 

Cơ quan đăng ký xe sẽ tiếp nhận và gửi thông báo đến người đứng tên 
trong đăng ký xe biết và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan đăng ký xe. 
Sau 30 ngày nếu không có các khiếu nại, tranh chấp thì cơ quan đăng ký 
xe sẽ giải quyết cấp biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang 
sử dụng xe. 

Nói về Thông tư mới, nhiều ý kiến cho rằng, quy định mới khuyến khích 
người dân đăng ký xe chính chủ. “Theo tôi, Thông tư 58/2020/TT-BCA giúp 
tháo gỡ khó khăn cho nhiều người đang sử dụng xe cũ không chính chủ, 
không có giấy tờ. Thông tư này cũng có nhiều đổi mới về quy trình, rút 
ngắn thời gian cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe, 
tạo nhiều thuận lợi cho người dân” - anh Đặng Đình Phúc (phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết.  

Còn theo ông Nguyễn Quang Nhật (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà 
Nội) thì pháp luật có quy định người điều khiển phương tiện khi tham gia 
giao thông nếu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ phương tiện 
như không có giấy tờ, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, 
chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp… thì sẽ bị tịch thu xe vĩnh viễn. 

Thế nên, quy định mới tại Thông tư 58/2020/TT-BCA cho phép xe không 
giấy tờ vẫn được sang tên đổi chủ sẽ giúp người dân có điều kiện trở 
thành chủ sở hữu hợp pháp chính phương tiện của mình và không bị tịch 
thu vĩnh viễn vì không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ phương tiện. 

Còn tâm lý chủ quan 
Cũng tại Thông tư 58/2020/TT-BCA có một vấn đề cần lưu ý là, nếu như 
trước đây tại Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định xe đã chuyển quyền sở 
hữu qua nhiều người chỉ được giải quyết đăng ký sang tên đến hết ngày 
31/12/2016 thì Thông tư 58/2020/TT-BCA căn cứ thực tế cho thấy nhu cầu 
của người dân vẫn còn nhiều nên đã tạo điều kiện bằng cách cho phép xe 
đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy 
tờ chuyển quyền sở hữu vẫn được giải quyết đăng ký, sang tên cho đến 
hết ngày 31/12/2021 (Điều 19 Thông tư 58). 



Tuy nhiên, thực tế cho thấy, sau hơn 5 tháng Thông tư 58/2020/TT-BCA có 
hiệu lực, vẫn rất ít người đến làm thủ tục sang tên đổi chủ cho những xe cũ 
đang sử dụng, dù quy định và thủ tục rất cởi mở, dễ dàng. Có thể nhiều 
người nghĩ do thời gian làm thủ tục sang tên, mua bán xe mất giấy tờ đến 
ngày 31/12/2021 còn dài. 

Theo Đại úy Vương Tiến Tâm - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự 
Công an quận Đống Đa, Hà Nội, dù Thông tư 58/2020/TT-BCA rất tạo điều 
kiện cho người dân nhưng vẫn còn người dân chủ quan, không làm thủ tục 
sang tên đổi chủ phương tiện vì không ý thức được việc rắc rối khi sử 
dụng xe không chính chủ, khi bán xe không sang tên đổi chủ.  

“Thông tư 58/2020/TT-BCA có thời hạn mở đến ngày 31/12/2021. Vì vậy, 
người dân cần khẩn trương thực hiện để tránh sau ngày 31/12/2021, sẽ 
không thể đăng ký chính chủ cho các xe mua bán qua nhiều đời chủ, mà 
không có chứng từ chuyển nhượng hoặc chứng từ chuyển nhượng đã quá 
lâu”, Đại uý Tâm lưu ý. 

Quay lại với câu chuyện của chị Đặng Thị A. nói trên, khi đến cơ quan 
chức năng hỏi về các vấn đề liên quan đến việc chiếc xe mà chị đã bán bị 
phạt nguội, chị được giải thích khi xe bị ghi hình phạt nguội hoặc tạm giữ 
do vi phạm luật giao thông hoặc gây tai nạn giao thông, cơ quan công an 
sẽ truy tìm theo đăng ký xe. 

Chủ xe sẽ phải tiếp tục chịu trách nhiệm liên đới về mặt hành chính cũng 
như hình sự nếu như xe sau khi đã bán, cho, tặng không sang tên chủ mới 
mà chiếc xe nằm trong diện tranh chấp, khởi tố hoặc điều tra vụ việc liên 
quan.Với những xe bị tạm giữ, theo quy định hiện chỉ có chủ xe đứng tên 
trên giấy tờ mới có quyền lấy lại xe. 

Sẽ rất rắc rối đối với người sử dụng xe nếu chủ xe ở xa hoặc xe sau mua, 
bán, cho, tặng mà không thể liên lạc được với chủ xe. “Bây giờ tôi đã nhận 
thức được việc bán xe mà không sang tên của mình là sai vì xe không 
chính chủ khiến người chủ mới và chủ cũ đều gặp rắc rối và lực lượng 
chức năng cũng gặp khó khăn trong công tác giải quyết tai nạn giao thông, 
xử phạt nguội vi phạm giao thông” – chị A. cho biết.  

Tạo điều kiện cho người mua cuối cùng 
Trung tá Phạm Việt Công - Trưởng phòng Hướng dẫn đăng ký và kiểm 
định phương tiện, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, Thông tư 
58/2020/TT-BCA đã cải cách triệt để về thủ tục hành chính, cũng như tạo 
thuận lợi cho người dân khi mua bán, sang tên phương tiện chính chủ cho 
mình.  



Không chỉ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, các đơn vị quận, huyện, 
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh, thành phố đều bố trí người ứng 
trực trên tinh thần tạo điều kiện tốt nhất cho người dân khi đến làm thủ tục 
đăng kí chính chủ phương tiện, để xe mua bán qua nhiều đời chủ mà 
không có chứng từ chuyển nhượng, hoặc chứng từ chuyển nhượng đã 
quá lâu; ngay cả xe mất một số giấy tờ, việc đăng kí chính chủ cũng rất 
đơn giản, nhanh gọn, tạo điều kiện cho người mua cuối cùng. 

Hồng Minh 

Nguồn: https://baophapluat.vn/giao-thong/dang-ky-xe-chinh-chu-dung-de-
nuoc-den-chan-moi-nhay-568754.html 

 
4. Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh 
Quảng Trị đi vào hoạt động 
Trung tâm Giám sát điều hành thông minh (IOC) Quảng Trị là hệ 
thống công nghệ thông tin khi đưa vào hoạt động sẽ có chức năng 
giám sát, điều hành tổng hợp nhiều hoạt động của tỉnh. 

 

Lễ khai trương Trung tâm Giám sát điều hành thông minh 
(IOC) Quảng Trị - Ảnh: VGP/Minh Trang 

Ngày 19/1, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ khai trương Trung tâm Giám sát 
điều hành thông minh (IOC). 

Trung tâm IOC của tỉnh đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông, là hệ thống 
công nghệ thông tin có chức năng giám sát, điều hành, tổng hợp nhiều 
hoạt động của tỉnh nhằm thu thập, chuẩn hóa dữ liệu, phân tích, xử lý 



thông tin, góp phần nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo 
tỉnh, tạo sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành và địa phương, nâng cao 
chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp để thúc đẩy kinh tế-xã hội 
tỉnh phát triển bền vững. 

Trung tâm này được triển khai gồm 11 thành phần, trong đó có trung tâm 
giám sát điều hành giao thông, an ninh công cộng, thông tin báo chí và 
truyền thông, dịch vụ hành chính công và trung tâm giám sát an ninh 
mạng. Bên cạnh đó là hệ thống thông tin cơ sở kinh tế xã hội, cơ sở dữ 
liệu y tế, giáo dục, cổng thông tin phản ánh hiện trường, trung tâm hỏi đáp 
ý kiến phục vụ người dân, trung tâm phân tích dữ liệu. 

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Trung tâm 
IOC tỉnh là hệ thống công nghệ thông tin có chức năng giám sát, điều hành 
tổng hợp nhiều hoạt động của tỉnh. Từ đó, phục vụ đắc lực cho các cấp 
lãnh đạo và các cơ quan đơn vị thông qua việc thu thập, chuẩn hóa dữ 
liệu, phân tích, xử lý nhằm đưa ra các báo cáo, thống kê, hỗ trợ ra quyết 
định chỉ đạo, điều hành và xử lý thông tin kịp thời. 

Để Trung tâm IOC tỉnh hoạt động hiệu quả, các đơn vị liên quan tại địa 
phương sẽ triển khai các giải pháp, các ứng dụng công nghệ thông tin để 
phục vụ xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số và phát 
triển đô thị thông minh. 

Trong số các chức năng mà Trung tâm IOC tỉnh Quảng Trị đảm nhận, 
Trung tâm Giám sát, điều hành giao thông và Trung tâm Giám sát, điều 
hành an ninh công cộng sẽ được triển khai thử nghiệm ở TP. Đông Hà. Hai 
trung tâm nói trên sẽ kết nối với hệ thống camera giao thông và tích hợp 
camera an ninh để giám sát xử phạt vi phạm giao thông, xử lý hình ảnh 
thông minh qua thuật toán nhận diện sinh trắc học giúp tìm kiếm các đối 
tượng nghi vấn... 

Qua 2 trung tâm này, người dân sẽ là đôi mắt, cánh tay nối dài của chính 
quyền. Đơn cử, khi người dân phát hiện có phương tiện vi phạm giao 
thông ở trên đường, sẽ phản ánh đến Trung tâm IOC. Tiếp nhận phản ánh, 
Trung tâm IOC sẽ rà soát dữ liệu để kịp thời xác thực, nếu phản ánh có cơ 
sở, sẽ chuyển cho cơ quan chức năng xử lý... 

                                                                                                    Minh Trang 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Khoa-hoc-Cong-nghe/Trung-tam-Giam-sat-
dieu-hanh-thong-minh-tinh-Quang-Tri-di-vao-hoat-dong/420189.vgp 

 



5. Bến Tre phấn đấu đạt 100% dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 4 năm 2021 
Bến Tre phấn đấu đến cuối năm 2021, thủ tục hành chính các cấp 
thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt tỉ lệ 100%, 
tạo dấu mốc quan trọng trong cải cách hành chính của tỉnh. 
Trong năm 2020, công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Bến Tre đã có 
nhiều chuyển biến tích cực. Các thủ tục hành chính (TTHC) đã được hiện 
đại hóa nền hành chính được đẩy mạnh thực hiện đã mang lại diện mạo 
mới về quan hệ, giao tiếp giữa các cơ quan, đơn vị, người dân, doanh 
nghiệp… Thời gian tới, Bến Tre đã đề ra các mục tiêu trong nâng cao công 
tác CCHC giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. 

 

Ông Phan Văn Mãi - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre khảo sát tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Hữu Hiệp 

Theo đó, đến cuối năm 2021, 100% TTHC cấp tỉnh, huyện và cấp xã thực 
hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Cuối năm 2025, thí điểm 
xây dựng mô hình chính quyền đô thị đối với TP. Bến Tre, mô hình chính 
quyền nông thôn cấp huyện đối với huyện Thạnh Phú và mô hình chính 
quyền đô thị cấp xã đối với phường An Hội, TP Bến Tre; mô hình chính 
quyền nông thôn cấp xã đối với xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc. 



Tầm nhìn đến năm 2030, hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh 
hoàn chỉnh, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp 
đảm bảo 100% phù hợp với quy định của pháp luật. Đạt 100% cơ quan, 
đơn vị trong hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả, phấn đấu duy trì các đơn vị sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; 
100% cơ quan hành chính nhà nước các cấp áp dụng có hiệu quả ISO 
điện tử. Giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà 
nước so với năm 2025; trở thành địa phương có kết quả chuyển đổi số 
trong Top 5 của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long… 

Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, năm 2021 Bến Tre cần tăng cường 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện CCHC các cấp. Tập trung 
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho 
đội ngũ công chức, viên chức. Bên cạnh đó cần ưu tiên đầu tư nguồn lực 
nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị Trung tâm Phục vụ hành chính 
công. Đồng thời, hiện đại hóa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thực hiện 
khung chính quyền điện tử… 

Bạch Dương 

Nguồn: https://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/ben-tre-phan-dau-dat-100-
dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-4-nam-2021-568790.html 

 
6. Hiệu quả hoạt động của Trung tâm Điều hành thành 
phố thông minh 
Tháng 8/2019, Quảng Ninh chính thức đưa vào vận hành thí điểm 
Trung tâm Điều hành thành phố thông minh. Qua đó, nhằm tiếp tục 
nâng cao năng lực quản lý, chất lượng, hiệu quả các hoạt động KT-
XH, nâng cao hiệu quả các hoạt động phục vụ nhân dân. Sau một thời 
gian vận hành, Trung tâm Điều hành thành phố thông minh đã cho 
thấy nhiều hiệu quả khả quan. 



 

Trung tâm Điều hành thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh chính 
thức kết nối thành công với Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia, 

Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ từ tháng 8/2020. 

Trung tâm Điều hành thành phố thông minh tỉnh do Công ty CP Tiến bộ 
Quốc tế (AIC Group) thiết kế, xây dựng, tích hợp và phối hợp với Văn 
phòng UBND tỉnh triển khai thí điểm. Trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật, Trung tâm được kỳ vọng sẽ là “bộ não số” của tỉnh. Tại Trung 
tâm có tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có của tỉnh cùng với các phần 
mềm sẽ được đầu tư thêm và hợp phần được tích hợp đồng bộ, tạo ra một 
cái nhìn toàn cảnh về tỉnh Quảng Ninh trên mọi lĩnh vực. 

Thông tin và công nghệ phân tích sẽ giúp người điều hành ra những quyết 
định sáng suốt, kịp thời, giúp quản lý được đa dạng các vấn đề, bao gồm 
cả những vấn đề đã được dự liệu trước và những vấn đề xảy ra đột xuất, 
tình huống khẩn cấp… Đồng thời tăng tính tương tác ngược lại khi người 
dân có thể gửi ý kiến góp ý, thông báo cho các cơ quan trong tỉnh biết về 
các sự cố, vấn đề liên quan tới hạ tầng đô thị, giao thông, an ninh an toàn, 
môi trường… 

Đến nay, Trung tâm Điều hành thành phố thông minh tỉnh đã đưa vào thử 
nghiệm 5 hợp phần thí điểm, gồm: Xem báo cáo và gửi báo cáo; chỉ đạo - 
điều hành, quản lý văn bản, quản lý lịch làm việc, quản lý nhiệm vụ, 
chương trình họp thông minh; hệ thống quản lý, giám sát camera và cảm 
biến; hệ thống giám sát an ninh - an toàn thông tin; và hệ thống hiển thị 
thông minh nhiều lớp trên bản đồ GIS. Đây là những nền tảng quan trọng 



để vừa nâng cao hiệu quả điều hành của chính quyền, vừa mang lại cho 
người dân những trải nghiệm mới của mô hình đô thị thông minh. 

 

Cán bộ kỹ thuật làm việc tại Trung tâm Điều hành thành phố thông 
minh quản lý và giám sát lĩnh vực giao thông đường bộ thông qua 

dữ liệu của hệ thống camera được lắp đặt trên địa bàn tỉnh. 

Hiện Trung tâm đã có thể quản lý và giám sát từ tổng thể đến chi tiết từng 
tình huống diễn ra trong thực tế ở tất cả các lĩnh vực, đời sống xã hội 
thông qua dữ liệu thu thập từ hơn 2.000 camera giám sát được lắp đặt tại 
nhiều địa điểm công cộng, tuyến giao thông, cơ quan, đơn vị, trường học… 
trên địa bàn toàn tỉnh tỉnh. Toàn bộ camera kết nối về Trung tâm được sắp 
xếp và hiển thị trên nền bản đồ số. Hầu hết các camera đều đạt chất lượng 
hình ảnh rõ nét. 

Bên cạnh việc quản lý và giám sát bằng hình ảnh qua hệ thống camera, 
Trung tâm còn có thể theo dõi một cách trực quan các chỉ tiêu đánh giá về 
tình hình KT-XH. Với các báo cáo số được các sở, ngành, địa phương của 
tỉnh cập nhật thường xuyên, hệ thống của Trung tâm tập hợp và thống kê 
số liệu KT-XH của tỉnh, hỗ trợ cho lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các chính 
sách phát triển KT-XH kịp thời, chính xác. 

Từ năm 2020, tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng của UBND tỉnh, trên 
cơ sở báo cáo của Sở KH&ĐT tổng hợp, các chỉ tiêu về KT-XH được 
Trung tâm cập nhật và trình diễn, đồ thị hóa theo hướng trực quan, sinh 
động trên màn hình lớn. Các tài liệu phục vụ cuộc họp cũng đều được tích 



hợp đầy đủ trên Hệ thống họp thông minh trước khi tổ chức cuộc họp để 
các đại biểu nghiên cứu, không phải in ấn tài liệu giấy phục vụ cuộc họp. 

 

Các thông tin, số liệu trong nhiều ngành, lĩnh vực được hệ thống 
hiển thị thông minh nhiều lớp trên bản đồ GIS tại Trung tâm Điều 

hành thành phố thông minh. 

Ngoài ra, hệ thống của Trung tâm còn giúp lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các 
sở, ngành có thể theo dõi sát sao nhiều nội dung như chất lượng dịch vụ y 
tế, thông tin môi trường, tình hình giải quyết thủ tục hành chính và đặc biệt 
là phản ánh của người dân về những bất cập xảy ra trên địa bàn. Đây là 
nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng để lãnh đạo tỉnh có thể đưa ra những 
quyết định xử lý nhanh chóng, chính xác và đáp ứng nhanh, giải quyết kịp 
thời nguyện vọng của người dân. 

Tháng 8/2020, Trung tâm Điều hành thành phố thông minh đã kết nối 
thành công với Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, 
chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với 5 chỉ số báo 
cáo được cập nhật số liệu tự động trên hệ thống, gồm: Thu ngân sách Nhà 
nước, chi ngân sách nhà nước, tổng kim ngạch xuất khẩu, tổng kim ngạch 
nhập khẩu, tổng vốn đầu tư phát triển xã hội. Hiện Trung tâm Điều hành 
thành phố thông minh tỉnh vẫn đang tiếp tục trong quá trình vận hành và 
tích hợp thêm các hợp phần. 



Các vấn đề phát sinh, các lỗi hệ thống và các vướng mắc trong quá trình 
vận hành đều được Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Công ty CP Tiến 
bộ Quốc tế AIC tìm hướng khắc phục, giải quyết để từng bước hoàn thiện. 

Minh Hà 

Nguồn: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/202101/hieu-qua-hoat-dong-
cua-trung-tam-dieu-hanh-thanh-pho-thong-minh-2518188/ 

 
7. Nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân 
Nhiều năm nay, công tác cải cách hành chính (CCHC) ở các xã, thị 
trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) đã đi vào nền nếp. 
Công tác tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) trong giải quyết các hồ 
sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân được thực hiện đúng 
quy định. 

 
Người dân đến Bộ phận TN&TKQ của UBND xã Thạnh Quới làm thủ tục 

hành chính. 

Ông Nguyễn Văn Tèo ở xã Thạnh Quới, đến Bộ phận TN&TKQ của UBND 
xã để làm thủ tục hành chính. Ông khá hài lòng với thái độ phục vụ của 
cán bộ, công chức nơi đây. Ông Tèo nói: “Tôi đã nhiều lần đến đây làm 
các thủ tục hành chính: chứng thực giấy tờ, đăng ký quyền sử dụng đất... 
Lần nào, tôi cũng được cán bộ nhiệt tình hướng dẫn, giải quyết nhanh 
chóng. Nhờ vậy, tôi đỡ mất công chờ đợi và đi lại nhiều lần”. 



Ðội ngũ cán bộ, công chức ở Bộ phận TN&TKQ của UBND xã Thạnh Quới 
luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân. Năm 2020, 
Bộ phận TN&TKQ của UBND xã đã tiếp nhận và giải quyết 3.970 hồ sơ 
các loại. Trong đó, lĩnh vực hộ tịch có 1.093 hồ sơ; 90 hồ sơ ở lĩnh vực đất 
đai;  2.565 hồ sơ chứng thực hợp đồng giao dịch, sao y bản chính… Ða số 
hồ sơ đều được giải quyết trước và đúng hẹn; đồng thời, đều được lưu 
vào sổ theo dõi và cập nhật trên phần mềm theo quy định. Ông Lê Chí 
Truyện, Chủ tịch UBND xã Thạnh Quới, cho biết: Ðảng ủy, UBND xã quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, tăng 
cường trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan hành chính trong 
việc chỉ đạo triển khai thực hiện công tác CCHC. Ðồng thời, quan tâm lựa 
chọn, bố trí cán bộ, công chức có đầy đủ năng lực, trình độ làm tại bộ phận 
này. Thường xuyên kiểm tra chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ cho 
công dân và tổ chức thông qua Bộ phận TN&TKQ. 

Hiện nay, hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh đều đã 
ban hành Quy chế hoạt động của bộ phận TN&TKQ. Các xã, thị trấn đã bố 
trí đầy đủ số lượng chức danh theo quy định; đội ngũ đảm bảo đạt chuẩn 
theo yêu cầu về trình độ chuyên môn, lý luận. Nơi làm việc tại bộ phận 
TN&TKQ của các xã, thị trấn thoáng mát, đầy đủ trang thiết bị, đáp ứng tốt 
yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. 

Theo ông Bùi Quang Nam, Chủ tịch UBND xã Thạnh Lợi, công tác CCHC 
ở xã tiếp tục được nâng cao về chất lượng, nhất là  giải quyết kịp thời, 
đảm bảo thời gian các thủ tục hồ sơ giải quyết theo cơ chế “một cửa”, “một 
cửa liên thông”; tạo được bước chuyển biến về nhận thức trong đội ngũ 
cán bộ, công chức và tổ chức, công dân. “Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao 
chất lượng mô hình “một cửa” điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin 
vào hoạt động tại Bộ phận TN&TKQ của xã, nhằm từng bước mang hiệu 
quả cao trong việc rút ngắn thời gian giải quyết và nâng cao chất lượng 
giải quyết công việc” - ông Bùi Quang Nam nói. 

Tại thị trấn Vĩnh Thạnh, công tác CCHC được địa phương quan tâm, thực 
hiện có hiệu quả. Bộ phận TN&TKQ của UBND thị trấn được bố trí 7 cán 
bộ, công chức đáp ứng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Bộ phận này 
thực hiện tốt phương châm “4 luôn” - luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn 
lắng nghe và luôn giúp đỡ, và “4 xin” - xin chào, xin lỗi, xin phép và xin cảm 
ơn. Ông Nguyễn Khuất Hoàng Lâm, công chức Ðịa chính - Xây dựng - Ðô 
thị và Môi trường của UBND thị trấn Vĩnh Thạnh, cho biết: “Tôi thường học 
hỏi, nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành để áp dụng 
vào thực tiễn trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính. 
Ðồng thời, trau dồi, rèn kỹ năng giao tiếp để phục vụ nhân dân tốt hơn”. 



Ông Nguyễn Văn Dân ở thị trấn Vĩnh Thạnh, cho biết: “Ðến UBND thị trấn 
làm thủ tục hành chính bây giờ thuận lợi rất nhiều; chất lượng phục vụ 
người dân của đội ngũ cán bộ, công chức Bộ phận TN&TKQ của UBND thị 
trấn rất chu đáo, tận tình. Người dân chúng tôi dễ dàng hoàn thành thủ tục, 
không tốn thời gian đi lại nhiều lần nên rất phấn khởi, đồng tình ủng hộ”. 
Theo ông Ðoàn Quốc Sử, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Thạnh, hoạt động 
của đội ngũ cán bộ, công chức ở Bộ phận TN&TKQ luôn được quan tâm, 
nâng chất. Ðội ngũ này đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và thường 
xuyên được bồi dưỡng các kỹ năng giao tiếp. “Chúng tôi sẽ tiếp tục ứng 
dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, góp phần đưa công 
tác CCHC ở địa phương dần đi vào nền nếp, đáp ứng yêu cầu của tổ 
chức, cá nhân khi đến giao dịch hành chính” - ông Sử nhấn mạnh. 

Theo ông Ðỗ Thanh Thảo, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh 
Thạnh, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
công tác CCHC của huyện. Công tác tuyên truyền CCHC được các cơ 
quan, ban, ngành, xã, thị trấn thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, nội 
dung phong phú. Huyện sẽ tiếp tục phát huy mô hình “một cửa” và “một 
cửa liên thông”, rà soát, kiện toàn các quy chế phối hợp, đẩy mạnh cải 
cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục liên quan đến lĩnh vực đầu tư, 
kinh doanh, thuế, đất đai… Ðồng thời, rà soát, kiến nghị bãi bỏ các thủ tục 
không phù hợp, tạo mọi thuận lợi, rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực 
hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân. 

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG 

Nguồn: https://baocantho.com.vn/nang-cao-chat-luong-phuc-vu-to-chuc-ca-
nhan-a129588.html 

 
8. Để có đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới 
Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác cán bộ của Đảng thực sự đổi 
mới mạnh mẽ trên 2 phương diện: quyết liệt phòng chống tham 
nhũng (PCTN) để loại bỏ những cán bộ không đủ năng lực, tư cách, 
đạo đức; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp 
chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ 
trong tình hình mới. 



 
Công chức tận tình, chu đáo với người dân làm thủ tục hành chính tại 

UBND quận 4, TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG 

Cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ 
Tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020 diễn 
ra giữa tháng 12-2020, một lần nữa, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: “Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án 
tham nhũng, kinh tế đã khởi tố theo đúng quy định của Đảng, pháp luật 
Nhà nước, chú trọng phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng mới, 
không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu sự tác động không 
đúng của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào”. Đây cũng chính là tư tưởng chủ 
đạo, quan điểm xuyên suốt, nhất quán của Đảng và Nhà nước đối với công 
tác PCTN. Có thể khẳng định, chính công tác PCTN đã “sàng lọc” và “đào 
thải” những cán bộ, đảng viên không đủ phẩm chất, năng lực ra khỏi bộ 
máy của Đảng và Nhà nước; góp phần hình thành cơ chế kiểm soát quyền 
lực, kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền 
hạn; cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng 
lực và uy tín, ngang tầm niệm vụ trong giai đoạn mới. 

Nhiệm kỳ qua, nhiều vụ việc tiêu cực, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, 
phức tạp kéo dài, làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước, gây bức xúc 
trong xã hội liên quan đến cán bộ lãnh đạo các cấp, trong đó có cả cán bộ 
cấp cao đã được chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố và 
đưa ra xét xử công khai; thu hồi nhiều tiền, tài sản về cho ngân sách và 
công khai kết quả trước công luận đã có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn 
đe mạnh mẽ để phòng ngừa sai phạm. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, đã thi 
hành kỷ luật hơn 87.000 cán bộ, đảng viên, trong đó, có trên 3.200 đảng 



viên bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng; đã thi hành kỷ luật hơn 110 cán 
bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Kết quả này đã khẳng định quyết tâm 
chính trị của Đảng, Nhà nước trong cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, được đông đảo cán bộ, đảng viên 
và nhân dân đồng tình, đánh giá cao, củng cố và tăng cường niềm tin của 
nhân dân đối với Đảng. Kết quả đó cũng đã góp phần quan trọng cho sự 
thành công của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua và 
công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng. 

Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ 
Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư đã dành nhiều thời gian, công sức và lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt 
công tác xây dựng Đảng, trong đó có công tác cán bộ. Chỉ tính trong 3 năm 
đầu của nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành 4 nghị quyết, 
1 quy định; Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành gần 130 văn bản lãnh 
đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong các quy định, 
quy chế về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, có nhiều nội dung 
mới, lần đầu tiên được ban hành và thực hiện, đã tạo ra những chuyển 
biến tích cực, khá toàn diện, đồng bộ và có tính đột phá trong công tác cán 
bộ. Đặc biệt, việc ban hành quy định số 205-QĐ/TW (ngày 23-9-2019) của 
Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy 
chức, chạy quyền đã có tác động lớn, sức lan tỏa nhanh, mạnh trong Đảng 
và trong xã hội, góp phần từng bước kiềm chế tình trạng “chạy chức”, 
“chạy quyền” và những biểu hiện bao che, tiếp tay cho “chạy chức”, “chạy 
quyền”. 

Quy định số 214-QĐ/TW (ngày 2-1-2020) của Bộ Chính trị về khung tiêu 
chuẩn chức danh và khung tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp 
hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã làm cơ sở quan 
trọng cho việc đánh giá cán bộ được khách quan, toàn diện và chính xác 
hơn. Việc Trung ương ban hành các quy định về trách nhiệm nêu gương 
của cán bộ, đảng viên, trong đó quy định số 08-QĐ/TW (ngày 25-10-2018) 
đã quy định cụ thể về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước 
hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ cao cấp, với tinh thần 
cấp càng cao càng phải gương mẫu. 

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ 
chức Trung ương, một trong những đổi mới quan trọng, có tính đột phá 
trong nhiệm kỳ này về công tác cán bộ là đổi mới mạnh mẽ công tác đánh 
giá cán bộ. Theo đó, việc đánh giá đối với cán bộ phải tiến hành thường 
xuyên, liên tục, xuyên suốt cả quá trình công tác; đánh giá cán bộ phải 



đánh giá toàn diện về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý 
thức tổ chức kỷ luật, năng lực, kết quả công tác và sức khỏe. Đánh giá cán 
bộ phải bằng sản phẩm cụ thể, mà sản phẩm đó có thể cân, đong, đo, đếm 
được; đánh giá có sự so sánh với các chức danh khác tương đương; đánh 
giá phải công khai theo quy định và thông qua khảo sát khi cần thiết; đánh 
giá cá nhân người đứng đầu phải gắn với đánh giá của tập thể và kết quả 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị. 

Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức 
Trung ương) cho biết, công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng XIII có 
nhiều điểm mới. Qua nhiều lần quy hoạch, bổ sung, điều chỉnh, Ban Chấp 
Trung ương bỏ phiếu kín giới thiệu và đưa vào quy hoạch cán bộ cấp 
chiến lược khoảng 220 đồng chí, giảm gần 300 đồng chí so với số quy 
hoạch khóa XII. Việc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước 
nhiệm kỳ 2021-2026 cũng được tiến hành từng bước thận trọng theo quy 
trình chặt chẽ, dân chủ và trước hết là tập trung quy hoạch nhân sự phục 
vụ Đại hội XIII, không thể vừa quy hoạch nhân sự khóa XIII, vừa quy 
hoạch nhân sự cho “các nhiệm kỳ tiếp theo”. Trong đó tiến hành quy hoạch 
Ban Chấp hành Trung ương trước, quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau 
và cuối cùng là quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, 
Nhà nước. Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng được đặc biệt 
chú trọng về chất lượng trên cơ sở đảm bảo số lượng và cơ cấu hợp lý, 
nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. 

TRẦN LƯU 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/de-co-doi-ngu-can-bo-dap-ung-yeu-cau-
thoi-ky-moi-709920.html 

 
9. Cải cách hành chính: Đòn bẩy phát triển công 
nghiệp, thương mại Hải Dương 
Trong thời gian qua, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương đã thực hiện 
tốt công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho 
người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp và thương 
mại trên địa bàn; góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. 
Ông Phạm Thanh Hải - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hải Dương - cho 
biết: Trong năm 2020, sản xuất công nghiệp của tỉnh vẫn giữ được tốc độ 
tăng trưởng ổn định. Đây sẽ là bước tạo đà vững chắc để trong thời gian 



tới ngành công nghiệp của tỉnh có thể tiếp tục vượt qua khó khăn, không 
ngừng mở rộng và phát triển. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp cả năm 
ước đạt 254.751 tỷ đồng, tăng 3,5% so với năm 2019. Chỉ số sản xuất 
công nghiệp (IIP) cả năm ước tăng 2,1% so với năm 2019. 

 

Sở Công Thương tỉnh Hải Dương coi nhiệm vụ cải cách hành 
chính là nhiệm vụ trọng tâm 

Trong đó, một số mặt hàng công nghiệp tăng khá so với năm 2019 như: 
Điện sản xuất tăng 11,1%; nước sạch tăng 9,7%; sản phẩm may, trang 
phục tăng 2,9%; xi măng tăng 3,1%, ngành sản xuất và phân phối điện, khí 
đốt, nước nóng, hơi nước, điều hoà tăng 14,1%; ngành cung cấp nước, xử 
lý nước thải, rác thải tăng 8,7%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 
0,5%; ngành khai khoáng giảm 10,2% so với năm 2019. Đến nay, trên địa 
bàn tỉnh có 40 cụm công nghiệp được thành lập, với tổng diện tích đất tự 
nhiên khoảng 1.823,835 ha, diện tích đất công nghiệp khoảng 1.285,02 ha. 

Về thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 
cả năm của tỉnh ước đạt 61.152 tỷ đồng, tăng 6,38% so với thực hiện năm 
2019. Trong đó: Bán lẻ hàng hóa đạt 51.670 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ 
tiêu dùng đạt 9.482 tỷ đồng. Về tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, ước 
thực hiện cả năm đạt 7,776 tỷ USD, nhập khẩu hàng hóa đạt 5,918 tỷ 
USD. 



Trong năm 2020, có trên 90 doanh nghiệp xin cấp C/O tại Sở Công 
Thương Hải Dương. Lũy kế hết năm 2020, đã cấp 12.079 C/O; giá trị ước 
đạt 1.058,5 triệu USD; mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là hàng gia công may 
mặc, linh kiện điện tử cho sản xuất ô tô, xe máy và điện thoại. Trong đó, thị 
trường Hàn Quốc chiếm 45%; thị trường khối ASEAN chiếm trên 20%; thị 
trường Trung Quốc chiếm khoảng 17%; còn lại là thị trường Nhật Bản, 
Australia, New Zealand, Ấn Độ, Nga… xin cấp C/O tại Hải Dương. 

Để đạt được những kết quả trên, trong thời gian qua, Sở Công Thương 
tỉnh Hải Dương đã tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước 
và doanh nghiệp, tạo dựng và củng cố lòng tin để các nhà đầu tư nước 
ngoài yên tâm sản xuất kinh doanh tại Hải Dương. Thường xuyên quan 
tâm, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động sản xuất, lưu 
thông hàng hóa. Tích cực triển khai kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh của ngành Công Thương. 

Một trong những hoạt động trọng tâm của Sở là tích cực triển khai thực 
hiện tốt đề án cải cách thủ tục hành chính của tỉnh. Thường xuyên cập 
nhật, niêm yết công khai thủ tục hành chính, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, 
kiến nghị về quy định hành chính… tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” 
cũng như trên trang thông tin điện tử của ngành bảo đảm chính xác, kịp 
thời, minh bạch, đầy đủ; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân 
tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính. 

Hàng năm, Sở đều ban hành kế hoạch cải cách hành chính và tổ chức 
triển khai thực hiện; phân công cụ thể cho các phòng ban, đơn vị thực hiện 
công tác cải cách hành chính theo lĩnh vực mình phụ trách; bố trí công 
chức, nhân viên theo đúng vị trí việc làm, đảm bảo phù hợp và phát huy 
năng lực, sở trường của từng người, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được 
giao. 

Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách 
hành chính; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức 
thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan; tích cực tham gia ý kiến, đề 
xuất sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản pháp luật có quy định thủ tục hành 
chính, đảm bảo hài hòa quan hệ lợi ích giữa doanh nghiệp, người dân, xã 
hội và Nhà nước; tăng cường công tác tự kiểm tra và kiểm tra các phòng 
chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở trong việc thực hiện công tác cải 
cách hành chính. 

Bên cạnh đó, thực hiện mối quan hệ công tác giữa khối văn phòng Sở với 
công chức của Sở được cử đến làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính 



công; hướng dẫn các phòng chuyên môn thực hiện nghiêm túc cơ chế một 
cửa trong giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả, trong năm 2020, đã tiếp 
nhận, chuyển các phòng chuyên môn xử lý 611 hồ sơ thuộc các lĩnh vực, 
từ năm trước chuyển sang 34 hồ sơ, tổng cộng 645 hồ sơ. Theo đó, đã 
thẩm định và giải quyết, trả kết quả 601 hồ sơ; 35 hồ sơ đang trong thời 
hạn giải quyết; trả lại 9 hồ sơ do không đủ điều kiện giải quyết. Ngoài ra, 
Sở tiếp nhận 5.751 thông báo thực hiện khuyến mại của các doanh nghiệp, 
tổ chức (trong đó 4.731 thông báo được tiếp nhận và xử lý trực tuyến, 
chiếm tỷ lệ 82,3%). 

“Sở Công Thương Hải Dương đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 
23/4/2018 của Chính phủ. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đảm 
bảo chính xác, khách quan; giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho tổ 
chức, công dân. Tỷ lệ thủ tục hành chính được trả kết quả trước hạn chiếm 
tỷ lệ cao (chiếm 99,8%)” - ông Phạm Thanh Hải nhấn mạnh. 

Cùng với đó, Sở đã làm tốt nhiệm vụ đầu mối kiểm soát thủ tục hành 
chính, thường xuyên chủ động, kịp thời rà soát, thống kê, xây dựng trình 
Chủ tịch UBND tỉnh công bố hoặc bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính và 
quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở. Ngoài ra, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính 
công thực hiện niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại Trung tâm và 
trên website theo quy định; chú trọng quan tâm hiện đại hóa hành chính, 
ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực quản lý của Sở… 

Trong năm 2021, tỉnh Hải Dương phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp 
tăng 9,9% so với thực hiện năm 2020, ước đạt 280.000 tỷ đồng; chỉ số 
sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trên 8,7%; tổng mức bán lẻ hàng hoá và 
doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 9,2% so với năm 2020, ước đạt 
68.800 tỷ đồng; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2021ước tăng dưới 
5%/năm. 

Quỳnh Nga 

Nguồn: https://congthuong.vn/cai-cach-hanh-chinh-don-bay-phat-trien-
cong-nghiep-thuong-mai-hai-duong-151224.html 

 

10. Quảng Nam tiếp tục lên kế hoạch hỗ trợ doanh 
nghiệp bị ảnh hưởng do COVID-19 



UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch triển khai các giải 
pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của 
dịch bệnh COVID-19 phù hợp với trạng thái “bình thường mới”. 
Nhằm thực hiện đồng bộ các chính sách của Trung ương, của tỉnh để hỗ 
trợ doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 vượt qua 
khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất, nỗ lực đạt mức tăng trưởng 
cao, làm nền tảng tăng trưởng cho những năm tiếp theo. Do đó, UBND tỉnh 
Quảng Nam ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ 
cho doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19. 

Trong đó nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ 
trương, chính sách của Trung ương, Chính phủ về hỗ trợ, tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, khôi phục lại các hoạt động kinh tế - 
xã hội. Theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp để đề xuất 
giải quyết kịp thời, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc của doanh 
nghiệp. 

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Nam cũng tập trung thực hiện các nhiệm vụ, 
giải pháp thuộc thẩm quyền, kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp yên 
tâm đầu tư sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm và đảm bảo thu nhập cho 
người lao động. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh. 

Theo đó, UBND tỉnh giao các đơn vị Sở Tài chính, Ngân hàng nhà nước 
xem xét việc tiếp tục đề xuất các giải pháp về thu ngân sách, miễn giảm 
tiền thuê đất,... Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện hỗ 
trợ tín dụng cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như cơ cấu 
lại thời hạn trả nợ. Miễn, giảm lãi suất, cho vay mới với lãi suất ưu đãi... 
theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. 



 
UBND tỉnh Quảng Nam lên kế hoạch tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc cho doanh nghiệp, khôi phục lại các hoạt động kinh tế - xã hội. 
Theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp để đề xuất giải 
quyết kịp thời, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc. 

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các Sở, Ban, ngành và 
UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, cắt giảm triệt để các 
thủ tục hành chính còn chồng chéo, vướng mắc, không cần thiết trong lĩnh 
vực sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị. Đẩy 
nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt, giải quyết thủ tục đầu tư cho các dự 
án. Có biện pháp kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc đối với cá nhân, tập thể cố 
tình gây khó khăn, nhũng nhiễu trong xử lý công vụ, không để chậm trễ, 
tồn đọng hồ sơ. Chủ động báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết đối với 
các vấn đề vượt thẩm quyền. 

Các đơn vị tích cực hỗ trợ, hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp sử 
dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Thúc đẩy nhanh việc thực hiện 
thanh toán điện tử phí và lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng 
dịch vụ công tỉnh Quảng Nam, Cổng dịch vụ công Quốc gia. 

Đồng thời cần theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động và kiến nghị của 
doanh nghiệp để đưa vào phương án tiếp doanh nghiệp hàng tháng. Thực 
hiện nghiêm các thông báo kết luận của UBND tỉnh tại các buổi tiếp doanh 
nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải quyết dứt điểm 



kiến nghị của doanh nghiệp. UBND tỉnh Quảng Nam giao người đứng đầu 
của các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về những chậm trễ trong xử 
lý các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các đơn vị hạn chế hoặc 
không tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra trong giai đoạn hiện nay, 
không thanh tra ngoài kế hoạch, chuyển từ phương pháp tiền kiểm sang 
hậu kiểm. Đối với những dự án đã thanh tra, khẩn trương hoàn thành kết 
luận, tham mưu, đề xuất hướng xử lý theo quy định của pháp luật. 

Nguồn: https://enternews.vn/quang-nam-tiep-tuc-len-ke-hoach-ho-tro-
doanh-nghiep-bi-anh-huong-do-covid-19-189912.html 

 

11. Triển khai hệ thống tiếp nhận, xử lý tờ khai điện tử 
đề nghị cấp hộ chiếu qua Internet 
Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), 
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Vĩnh Long đã triển khai 
vận hành hệ thống tiếp nhận, xử lý tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ 
chiếu qua Internet. 
Kết quả, từ ngày 21/12/2020 đến ngày 13/1/2021, Phòng Quản lý xuất 
nhập cảnh đã tiếp nhận, xử lý 167 hồ sơ sử dụng hệ thống tiếp nhận, xử lý 
tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu qua Internet để cấp hộ chiếu phổ 
thông. 

Toàn bộ 167 hồ sơ trên đều do công dân đến Phòng Quản lý xuất nhập 
cảnh để thực hiện. Sau khi công dân xuất trình giấy chứng minh nhân dân 
(hoặc thẻ căn cước công dân), cung cấp các thông tin cá nhân, cán bộ 
hướng dẫn sẽ trực tiếp đánh máy, hỗ trợ thực hiện hoàn chỉnh tờ khai điện 
tử, chụp ảnh hoặc chèn ảnh quét vào hệ thống. Công tác này đã góp phần 
tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi đến đề nghị cấp hộ chiếu, đồng 
thời hạn chế tối đa sai sót trong quá trình khai báo các thông tin, nhất là đối 
với các trường hợp là người cao tuổi, người không biết chữ, người không 
biết sử dụng các thiết bị điện tử. 

Việc ứng dụng tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông của công 
dân Việt Nam là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác cải cách hành chính của lực lượng Quản lý xuất nhập 
cảnh, hướng đến mục tiêu giảm thời gian, giảm thủ tục và giảm chi phí cho 
người dân cũng như giảm áp lực cho cơ quan chức năng, hạn chế việc tập 
trung đông người. 



Công dân đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông có thể dùng các thiết bị vi tính, 
điện thoại di động thông minh kết nối Internet để truy cập vào hệ thống tiếp 
nhận, xử lý tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu tại trang thông tin điện tử 
https://hochieu.xuatnhapcanh.gov.vn để kê khai các thông tin theo mẫu 
một cách nhanh chóng. Trong quá trình kê khai, công dân còn được lựa 
chọn Phòng Quản lý xuất nhập cảnh các tỉnh- thành phù hợp cũng như 
thời gian để nộp tờ khai và địa điểm nhận hộ chiếu. 

TẠ TOÀN- QUỐC TRUNG 

Nguồn: http://www.baovinhlong.com.vn/thoi-su/202101/cong-an-vinh-long-
trien-khai-he-thong-tiep-nhan-xu-ly-to-khai-dien-tu-de-nghi-cap-ho-chieu-

qua-internet-3040203/#.YAjn_9IzYdU 

 
12. Thẻ CCCD gắn chíp điện tử: Tích hợp nhiều thông 
tin, phòng tránh giả mạo giấy tờ 
Ngày 3/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1386-QĐ/TTg phê 
duyệt chủ trương đầu tư dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công 
dân (CCCD). Căn cứ theo đó, Bộ Công an đã triển khai kế hoạch thực hiện 
và người dân cả nước sẽ phải chuyển đổi từ chứng minh nhân dân 
(CMND) 9 số và 12 số, CCCD mã vạch sang thẻ CCCD gắn chíp điện tử. 

Phóng viên Báo Vĩnh Long đã có cuộc trao đổi với Trung tá Nguyễn Minh 
Hải- Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội 
(Công an tỉnh Vĩnh Long) để thông tin đến bạn đọc một số nội dung xoay 
quanh việc triển khai cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh. 



 

* Ông có thể cho biết so với CMND 9 số, 12 số và thẻ CCCD 12 số có mã 
vạch thì thẻ CCCD gắn chíp điện tử có những ưu điểm gì nổi trội? 

- So với CMND 9 số và 12 số, thẻ CCCD 12 số có mã vạch, thẻ CCCD gắn 
chíp điện tử sẽ đảm bảo tính bảo mật cao hơn nên thông tin định danh của 
công dân được lưu trên CCCD gắn chíp điện tử là không thể thay đổi và 
không thể giả mạo. Thẻ CCCD gắn chíp điện tử lưu trữ được nhiều thông 
tin công dân hơn, tích hợp thông tin của các loại giấy tờ khác như bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe… phòng tránh các loại giấy tờ 
bị giả mạo. Việc tích hợp đầy đủ các thông tin cá nhân giúp người dân 
không cần mang theo nhiều loại giấy tờ mà chỉ cần sử dụng thẻ CCCD khi 
giao dịch. 

* Khi đã có thẻ CCCD, các loại giấy tờ tùy thân khác sử dụng thông tin của 
giấy CMND có còn giá trị pháp lý không, thưa ông? 

- Khi có thẻ CCCD, các loại giấy tờ tùy thân khác sử dụng thông tin của 
giấy CMND vẫn còn giá trị pháp lý. Bởi vì sau khi cơ quan công an lập thủ 
tục cấp CCCD cho người dân thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ cắt góc giấy 



CMND và trả lại cho người dân sử dụng trong thời gian giấy tờ công dân 
chưa được chuyển đổi thông tin theo CCCD. Trường hợp giấy CMND mất, 
rách nát hoặc hư hỏng không còn sử dụng được thì cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ cấp CCCD sẽ cấp giấy xác nhận cho người dân. 

* Hiện nay, tỉnh ta đã bắt đầu triển khai việc cấp thẻ CCCD chưa, thưa 
ông? Để được cấp thẻ CCCD, người dân cần chuẩn bị giấy tờ gì và đến 
đâu để làm thủ tục? 

- Hiện nay, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của 
Công an tỉnh, công an cấp huyện đang khẩn trương rà soát, kiểm tra, đối 
chiếu và đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin dân cư đối với công dân 
chưa được thu thập và thu thập bổ sung, chỉnh sửa thông tin công dân còn 
thiếu hoặc bị sai lệch trong quá trình thu thập trước đây, nhằm đảm bảo 
thông tin công dân được thu thập kịp thời, đầy đủ và chính xác, phục vụ tốt 
cho việc triển khai thực hiện cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử. 

Hiện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã được Bộ 
Công an cấp máy thu nhận dấu vân tay để phục vụ việc cấp thẻ CCCD. 
Trước mắt từ ngày 31/12/2020, chúng tôi đã tiến hành cấp CCCD cho cán 
bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. 

Riêng công an cấp huyện sẽ thành lập tổ công tác cấp CCCD lưu động khi 
nhận được trang thiết bị do Bộ Công an cấp. Chúng tôi sẽ thông báo cho 
từng đối tượng cụ thể về thời gian, địa điểm để tiến hành thu nhận hồ sơ 
và cấp CCCD cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Do vậy, trong thời gian 
chờ được cấp CCCD, người dân vẫn sử dụng giấy CMND bình thường. 
Trường hợp giấy CMND hết hạn và cần cấp đổi thì được thực hiện thủ tục 
cấp đổi theo quy định. 

Để được cấp thẻ CCCD, người dân cần mang theo sổ hộ khẩu, giấy khai 
sinh và giấy CMND cũ hoặc thẻ CCCD 12 số (nếu có) đến các địa điểm 
tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD như: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội (Công an tỉnh), cơ quan công an cấp huyện hoặc tổ cấp 
CCCD lưu động theo thời gian được thông báo. 

* Để công tác cấp thẻ CCCD diễn ra thuận lợi, Công an tỉnh đã triển khai 
kế hoạch thực hiện ra sao, thưa ông? 

- Để việc cấp CCCD diễn ra được thuận lợi, Công an tỉnh Vĩnh Long đã có 
kế hoạch chỉ đạo công an cấp huyện tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo 
UBND cấp xã huy động lực lượng cấp cơ sở (tổ dân phố, hội phụ nữ, đoàn 
thanh niên…) phối hợp lực lượng công an tổ chức triển khai cấp CCCD 
cho công dân; tiến hành rà soát, thống kê, lập danh sách đối tượng trong 
độ tuổi cấp CCCD (từ đủ 14 tuổi trở lên); bố trí lực lượng, địa điểm tiếp 



nhận hồ sơ cấp CCCD; phân chia đối tượng trong độ tuổi được cấp CCCD 
theo nhóm và thời gian cấp cho từng nhóm đối tượng; thông báo thời gian, 
thủ tục, giấy tờ người dân cần chuẩn bị, địa điểm tiếp nhận hồ sơ cấp 
CCCD cho từng cá nhân, cơ quan, tổ chức trong nhóm đối tượng đã được 
phân chia biết để thực hiện, nhằm thực hiện cải cách hành chính, hạn chế 
gây phiền hà cho người dân và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cấp 
CCCD. 

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi! 

TẤN PHONG (thực hiện) 

Nguồn: http://www.baovinhlong.com.vn/ban-doc/202101/the-cccd-gan-chip-
dien-tu-tich-hop-nhieu-thong-tin-phong-tranh-gia-mao-giay-to-

3040191/#.YAjoAtIzYdU 

 

 


