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1. Thủ tướng chỉ đạo 55 dịch vụ công cần sớm cung 
cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 
Danh mục 55 dịch vụ công trực tuyến cần sớm tích hợp, cung cấp 
trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021 được Thủ tướng Chính 
phủ ra quyết định phê duyệt ngày 22/3. 

Trong danh mục dịch vụ công trực tuyến cần sớm tích hợp, cung cấp trên 
Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021 mới được phê duyệt, 11 dịch vụ 
thuộc nhóm dịch vụ công thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành 
chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư như: Cấp, cấp lại, đổi 
thẻ căn cước công dân; Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được 
cấp thẻ Căn cước công dân; Đăng ký thường trú; Đăng ký tạm trú; Khai 
báo tạm vắng; Thông báo lưu trú; Liên thông đăng ký khai sinh-đăng ký 
thường trú-cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Cấp hộ chiếu phổ 
thông… 

 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia ngày càng tích hợp nhiều dịch vụ 
công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương, tạo điều kiện cho 

người dân truy cập. 

Cùng với đó, danh mục mới ban hành còn gồm có 44 dịch vụ thuộc nhóm 
dịch vụ công trực tuyến thiết yếu theo đánh giá Chỉ số phát triển Chính phủ 
điện tử của Liên hợp quốc, đó là các dịch vụ như: Gia hạn tạm trú, cấp thị 
thực cho người nước ngoài tại Việt Nam; Cấp giấy phép xây dựng nhà ở 
riêng lẻ; Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng; Đăng ký dự thi kỳ thi 



tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng; 
Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy; Đổi giấy phép lái xe do ngành 
giao thông vận tải cấp; Thanh toán học phí; Thanh toán viện phí… 

Đáng chú ý, theo thống kê, trong danh mục dịch vụ công trực tuyến cần 
sớm tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021, có 48 
dịch vụ mức 4. 

 

Trong danh mục dịch vụ công trực tuyến cần sớm cung cấp trên 
Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021, Thủ tướng Chính phủ cũng 

nêu rõ thời điểm cần hoàn thành của từng dịch vụ. 

Ngoài các dịch vụ công trực tuyến thuộc danh mục nêu trên, Thủ tướng 
Chính phủ cũng yêu cầu, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Tổng 
giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương căn cứ vào điều kiện thực tiễn của bộ, ngành, địa 
phương để phê duyệt danh mục, lộ trình, trách nhiệm của các cơ quan, 
đơn vị trực thuộc trong việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, 
thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý trên Cổng Dịch vụ công Quốc 
gia năm 2021 đảm bảo đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định tại Nghị quyết 01 
ngày 1/1/2021 của Chính phủ. 

Cụ thể, tại Nghị quyết 01, Chính phủ đã giao chỉ tiêu: Tỷ lệ cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết của các bộ, ngành, địa phương lên Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia phải tăng thêm 20% so với năm 2020. 

Các bộ, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến  

Trong phát biểu bế mạc phiên họp thường kỳ của Ủy ban quốc gia về 
Chính phủ điện tử vào chiều 10/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch 
Ủy ban đã ghi nhận, một thành công được tổng kết là các dịch vụ công 



trực tuyến mức độ cao được phát triển để phục vụ tốt hơn người dân và 
doanh nghiệp, đặc biệt là Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Văn phòng 
Chính phủ đề xuất điều hành, phát triển. 

 

Thời gian qua, một thành công đã được tổng kết là các dịch vụ công 
trực tuyến mức độ cao được phát triển để phục vụ tốt hơn người dân 

và doanh nghiệp. 

Hiện tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 đạt 31%. Một số bộ, ngành, địa 
phương cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức 4 như Bộ TT&TT, Bộ 
Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tỉnh Bến Tre… 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia ngày càng tích hợp nhiều dịch vụ công trực 
tuyến của các bộ, ngành, địa phương, tạo điều kiện cho người dân truy 
cập. Hiện có 2.800 dịch vụ được tích hợp, không phân biệt địa giới hành 
chính. Đây là một thành công. Người dân, doanh nghiệp rất vui mừng, 
giảm bớt chi phí, tiêu cực, nhũng nhiễu. 

Nhận định một trong những hạn chế thời gian qua là tỷ lệ dịch vụ công trực 
tuyến mức 4 vẫn thấp, Thủ tướng cũng đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa 
phương đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, triển khai hệ thống Chính phủ 
điện tử cấp bộ, tỉnh thuận lợi nhất. 



Được đưa vào hoạt động từ ngày 9/12/2019, Cổng Dịch vụ công Quốc 
gia tại địa chỉ dichvucong.gov.vn là đầu mối kết nối các Cổng dịch vụ công, 
hệ thống thông tin một cửa điện tử của các bộ, ngành, địa phương. Theo 
thống kê, từ ngày 9/12/2019 đến cuối tháng 2/2021, Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia đã tích hợp, cung cấp gần 2.800  dịch vụ công trực tuyến; có 
khoảng 109 triệu lượt truy cập, trên 446.000 tài khoản đăng ký; hơn 32 
triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, trên 840.000 hồ sơ thực hiện trực tuyến qua 
Cổng; tiếp nhận, hỗ trợ trên 50.000 cuộc gọi và hơn 10.000 phản ánh, kiến 
nghị. 

M.T 

Nguồn: https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/55-dich-vu-cong-truc-
tuyen-can-som-cung-cap-tren-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-279809.html 

2. Tạo thuận lợi trong việc cấp thẻ căn cước công dân 

 

Cán bộ công an hỗ trợ người dân làm thẻ căn cước công dân có gắn chíp 
tại Nhà văn hóa liên phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh đang 
khẩn trương triển khai thực hiện dự án “Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư” và “Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân”. Việc này 
góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, phục vụ 
yêu cầu nghiệp vụ, giúp người dân giảm thủ tục hành chính, hoàn 
thiện Chính phủ điện tử. 

Là quận có dân số đông của thành phố, thời gian qua, Công an quận Bình 
Tân chủ động lên kế hoạch cấp căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp 



tại trụ sở Công an quận và địa bàn dân cư để làm hồ sơ cho người dân. 
Ghi nhận, vào chiều tối 18-3, tại Nhà văn hóa liên phường Bình Trị Ðông, 
người dân chia từng tốp nhỏ ngồi chờ đến lượt làm hồ sơ. Sau khi xuất 
trình sổ hộ khẩu và cập nhật thông tin vào máy tính, từng người dân được 
cán bộ công an hướng dẫn lấy dấu vân tay và chụp ảnh. Ông Huỳnh Ngọc 
Tú (ngụ khu phố 9, phường Bình Trị Ðông) cho hay, qua thông tin từ cảnh 
sát khu vực về việc người dân được hỗ trợ làm CCCD gắn chíp đến tận 
khu phố nên ông và con trai tranh thủ đi làm. Việc công an quận về tận địa 
bàn dân cư cấp CCCD cho người dân rất đáng hoan nghênh vì nhiều 
người dân không sắp xếp được giờ giấc, hoặc gặp khó khăn trong đi lại. 

Theo Công an phường Bình Trị Ðông, sau khi có kế hoạch của cấp trên, 
Công an phường thông báo đến người dân diện thường trú đến trụ sở khu 
phố làm CCCD có gắn chíp. Vì phường có số dân đông nên chia làm ba 
cụm để cấp CCCD (mỗi cụm sáu khu phố). Công an phường chủ động 
tuyên truyền công tác này qua nhiều kênh thông tin để người dân sắp xếp 
thời gian đến làm hồ sơ, tránh bị ùn ứ và chờ đợi lâu. Trung tá Huỳnh Thị 
Thanh Hương, Ðội phó Cảnh sát Quản lý hành chính (Công an quận Bình 
Tân) cho biết: Hiện, đơn vị đang tập trung cao độ để giải quyết hồ sơ. 200 
cán bộ, chiến sĩ làm việc theo ca từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Sau khi 
kết thúc ở phường này, sẽ tiếp tục giải quyết hồ sơ làm CCCD tại các 
phường khác để bảo đảm tiến độ theo 
kế hoạch. 

Tại trụ sở Công an quận 3, nhiều ngày nay luôn có đông người dân đến 
làm thủ tục cấp đổi CCCD gắn chíp. Ngoài điểm chính tại trụ sở Công an 
quận, đơn vị còn triển khai ba điểm lưu động tại các phường 1, 9, 14 để 
thuận tiện cho người dân. Tại một số phường khác, Công an phường triển 
khai phát số thứ tự theo khung giờ để người dân sắp xếp đến làm, tránh 
phải chờ lâu. Ðơn vị tăng cường hơn 100 cán bộ, chiến sĩ phân chia ra 
bốn điểm để hỗ trợ người dân… 

Thiếu tướng Trần Ðức Tài, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho 
hay, địa bàn TP Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu đến ngày 30-4 năm nay sẽ 
hoàn thành việc cấp CCCD cho hơn 4,1 triệu nhân khẩu trong diện cấp 
CCCD. Công an thành phố đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị 
và nhân lực nhằm bảo đảm thực hiện đúng tiến độ. Ðối tượng được cấp 
CCCD trong thời gian từ ngày 1-1 đến ngày 1-7-2021, gồm: Nhân khẩu từ 
đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CCCD, đang sử dụng chứng minh nhân 
dân (CMND) 9 số; người đã có CCCD, CMND 12 số nhưng hết hạn sử 
dụng, mất, có thay đổi về thông tin nhân khẩu cần phải cấp lại thẻ CCCD. 
Như vậy, đối với nhân khẩu đang sử dụng CMND 12 số, CCCD mã vạch 
còn giá trị sử dụng và không thuộc các diện nêu trên, các đơn vị sẽ chưa 
thực hiện việc chuyển đổi sang thẻ CCCD gắn chíp điện tử trong thời gian 



này. Các đơn vị thuộc Công an thành phố bố trí cán bộ, chiến sĩ luân phiên 
liên tục cấp phát từ 7 giờ đến 22 giờ hằng ngày tất cả các ngày trong tuần. 
Ngoài ra, tùy đặc thù địa bàn, các đơn vị sẽ chủ động, linh hoạt thời gian 
để bảo đảm phục vụ công dân. Tại mỗi địa phương, Công an thành phố bố 
trí ít nhất hai địa điểm lưu động tổ chức cấp CCCD cho công dân trên địa 
bàn. 

Thẻ CCCD gắn chíp điện tử có nhiều ưu điểm hơn so với thẻ CCCD dùng 
mã vạch, như: Thiết kế đạt tiêu chuẩn quốc tế, có độ bền, bảo mật cao, 
dung lượng lưu trữ lớn, có hệ điều hành ứng dụng bảo đảm cho việc tích 
hợp, chia sẻ, khai thác dữ liệu, có thể tích hợp hơn 30 loại giấy tờ khác 
nhau phục vụ cho công dân giao dịch. Trên thẻ CCCD được gắn chíp điện 
tử và kết hợp mã QR code. Dữ liệu trên chíp có thể truy cập thông qua các 
thiết bị cho phép đọc thông tin trên chíp mà không phụ thuộc vào kết nối 
mạng, giúp cho việc xác thực danh tính thuận tiện, hạn chế việc giả mạo 
danh tính. Công dân có thể sử dụng thiết bị quét mã QR code để kiểm tra 
thông tin nhân thân, số CMND 9 số của công dân trên thẻ CCCD, tạo điều 
kiện thuận lợi cho công dân trong việc thực hiện các giao dịch (thông tin 
trong mã QR code đã được Bộ Công an xác thực). 

Chíp gắn trên thẻ CCCD không có chức năng định vị, theo dõi để xác định 
vị trí của công dân; việc tích hợp, chia sẻ, sử dụng thông tin trên chíp tuân 
thủ quy định của pháp luật Việt Nam. Khi công dân mất thẻ, hoàn toàn 
không bị lộ, lọt thông tin cá nhân. 

Bài, ảnh: QUÝ HIỀN - XUÂN PHÚ 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/tin-chung1/tao-thuan-loi-trong-viec-cap-the-
can-cuoc-cong-dan--639379/ 

 
3. Hơn 1.600 tỷ đồng lệ phí trước bạ ô tô, xe máy thu 
bằng phương thức điện tử 
Sau 1 năm triển khai thí điểm dịch vụ nộp lệ phí trước bạ (LPTB) điện 
tử đối với ô tô, xe máy tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, sau đó tiếp 
tục mở rộng ra 61 tỉnh, thành phố trong cả nước, đến nay đã có tổng 
số hơn 200.000 ôtô xe máy đã thực hiện nộp LPTB bằng phương thức 
điện tử với tổng số tiền hơn 1.600 tỷ đồng. 



 

Nộp LPTB điện tử qua CDVCQG 

Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, thực hiện yêu cầu của Văn phòng 
Chính phủ về tích hợp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công 
Quốc gia (CDVCQG), từ ngày 12/3/2020, Tổng cục Thuế triển khai thí điểm 
nộp điện tử LPTB đối với ôtô, xe máy làm thủ tục đăng ký xe tại Hà Nội và 
Tp Hồ Chí Minh.  

Người dân, DN sau khi khai LPTB và nhận Thông báo số tiền LPTB phải 
nộp thì có thể thực hiện thanh toán điện tử tiền LPTB bằng mã hồ sơ trên 
Thông báo qua CDVCQG hoặc qua các kênh thanh toán Internet banking, 
Mobile banking của các ngân hàng đã kết nối với Tổng cục Thuế 
(Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV, TPBank, VPBank, MBBank) 
sau đó đến cơ quan Cảnh sát giao thông (CSGT) để được hướng dẫn, 
kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ trước bạ qua dữ liệu điện tử nộp LPTB ô 
tô, xe máy do cơ quan thuế (CQT) truyền sang và giải quyết thủ tục đăng 
ký xe. 

Trên cơ sở đánh giá kết quả thí điểm, Tổng cục Thuế triển khai mở rộng 
toàn quốc dịch vụ nộp LPTB điện tử đối với ô tô, xe máy từ ngày 
01/8/2020. Đây cũng là thời điểm bắt đầu có hiệu lực của Thông tư 
58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, 
biển số phương tiện giao thông, trong đó cho phép cán bộ CSGT sử dụng 
dữ liệu điện tử nộp LPTB ô tô, xe máy do CQT truyền sang để làm thủ tục 
đăng ký xe cho người dân. 

Ngày 19/8/2020, Văn phòng Chính phủ phối hợp cùng Tổng cục Thuế, Cục 
CSGT công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000 trên CDVCQG, trong đó 
có dịch vụ công kê khai, nộp LPTB ô tô, xe máy mức độ 4 và cấp đăng ký, 
biển số xe mức độ 3 (thí điểm đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước tại 



Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh). Cuối tháng 12/2020, Văn phòng Chính phủ tiếp 
tục phối hợp với Cục CSGT và Tổng cục Thuế để triển khai dịch vụ công 
trực tuyến thứ 2.700 - kê khai, nộp LPTB và cấp đăng ký, biển số đối với 
xe nhập khẩu trên CDVCQG. 

Kết quả sau gần 1 năm triển khai, tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, số lượng 
ôtô, xe máy giao dịch nộp LPTB bằng phương thức điện tử là 19.922 
phương tiện (tương ứng với số tiền LPTB đã nộp điện tử là 438,7 tỷ đồng). 
Đối với 61 tỉnh thành phố còn lại, sau hơn 7 tháng triên khai (tính từ ngày 
01/8/2020) số lượng giao dịch nộp lệ phí trước bạ điện tử là 184.518 
(tương ứng với số tiền LPTB đã nộp điện tử 1.172,6 tỷ đồng) trên tổng số 
2.665.130 lượt ô tô, xe máy đăng ký với cơ quan CSGT (tương ứng với 
10.602,3 tỷ đồng).  

Theo đại diện Tổng cục Thuế với những dịch vụ công trực tuyến về đăng 
ký trước bạ, đăng ký ôtô, xe máy đã giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi 
phí cho xã hội trong thực hiện các thủ tục hành chính và góp phần xây 
dựng Chính phủ điện tử. 

Trên cơ sở kết quả triển khai vừa qua, Tổng cục Thuế sẽ phối hợp với Cục 
CSGT, Văn phòng Chính phủ tái thiết kế quy trình truyền nhận dữ liệu, 
nâng cấp hoàn thiện hệ thống ứng dụng trao đổi dữ liệu điện tử nộp LPTB 
ô tô, xe máy để đảm bảo dữ liệu điện tử được truyền nhận kịp thời, đầy đủ, 
phục vụ nhu cầu đăng ký xe của người dân, DN được tốt nhất. 

Tổng cục Thuế phối hợp với các ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng 
dịch vụ trung gian thanh toán phối hợp thu tiếp tục hoàn thiện kênh thanh 
toán Internetbanking, mobile banking, phát triển thêm kênh thanh toán 
khác như ví điện tử, ATM, máy post, kênh thanh toán qua ứng dụng của 
Tổng cục Thuế xây dựng trên điện thoại, tích hợp kênh thanh toán trực tiếp 
trên CDVCQG… để đa đạng các hình thức thanh toán, tạo thuận lợi hơn 
nữa cho người dân, DN. 

Thanh Thanh 

Nguồn: https://baophapluat.vn/kinh-te/hon-1600-ty-dong-le-phi-truoc-ba-o-to-
xe-may-thu-bang-phuong-thuc-dien-tu-579116.html 

 

4. Ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng dịch vụ 
của Bưu điện Việt Nam 
Ngày 22/3, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức vận hành hệ thống 
chia chọn bưu kiện tự động tại Trung tâm Khai thác vận chuyển và Kho 
vận miền Trung (Khu công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng). 



Ứng dụng công nghệ đọc mã vạch và phân tích hình ảnh của bưu phẩm, 
hệ thống hiện đại này sẽ phân loại hàng hóa đến tận cấp huyện, thậm chí 
cả cấp xã, với công suất chia chọn lên tới hàng chục nghìn bưu kiện mỗi 
giờ. 

Hệ thống chia chọn đã được Bưu điện Việt Nam tích hợp với các hệ thống 
công nghệ thông tin, ứng dụng bản đồ số Vmap, mã địa chỉ Vpostcode... 
để xây dựng quy trình liên hoàn, đồng bộ và tối ưu từ công đoạn chấp 
nhận, khai thác, chia chọn đến phát hàng hóa tại địa chỉ khách hàng yêu 
cầu. Bên cạnh đó, hệ thống cũng có khả năng xử lý các loại bưu kiện gửi 
có trọng lượng, kích thước đa dạng, phù hợp với các loại hàng hóa trong 
lĩnh vực thương mại điện tử. 

Song song với hệ thống chia chọn tự động, Trung tâm Khai thác vận 
chuyển và Kho vận miền Trung cũng đưa vào sử dụng các công cụ, dụng 
cụ đồng bộ đảm bảo chuẩn hóa toàn bộ quy trình sản xuất như: hệ thống 
xe lồng lưới, xe nâng, hệ thống nâng hạ tự động... nhằm đảm bảo tuyệt đối 
an toàn bưu gửi, khớp nối chuẩn xác với hệ thống xe ô tô bưu chính 
chuyên dụng, xe container, xe trọng tải lớn. Việc hiện đại hóa quy trình 
nhằm nâng cao năng lực phục vụ khách hàng, đáp ứng tốc độ tăng trưởng 
bình quân trên 30%/năm trong lĩnh vực bưu chính chuyển phát của Bưu 
điện Việt Nam. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch HĐND thành phố 
Đà Nẵng cho biết: Đối với ngành Bưu điện, trong thời gian qua, chính 
quyền thành phố luôn có sự phối hợp đồng bộ để đẩy mạnh công tác cải 
cách thủ tục hành chính. Bưu điện chính là cánh tay nối dài trong việc triển 
khai các dịch vụ công góp phần vào các chính sách an sinh xã hội, bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với người dân. Sự đầu tư bài bản, triển khai 
mạnh mẽ ứng dụng chuyển đổi số của Bưu điện Việt Nam sẽ góp phần 
thúc đẩy công tác chuyển đổi số của thành phố Đà Nẵng, qua đó thúc đẩy 
thương mại điện tử, logistics, tạo đà phát triển cho nền kinh tế số, xã hội 
số. 

Theo ông Chu Quang Hào - Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam, hệ thống chia chọn bưu kiện tự động sẽ tạo một xung lực mới trong 
việc ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật và các nền tảng số vào khai 
thác sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ của Bưu điện Việt Nam. Đây 
cũng là hạ tầng thiết yếu cho việc triển khai dịch vụ bưu chính chuyển phát, 
logistics, thương mại điện tử, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển trong 
giai đoạn tới của Bưu điện Việt Nam nói và ngành Bưu chính nói chung. 

Hiện nay, Bưu điện Việt Nam đang xây dựng một hệ sinh thái khép kín 
dòng chảy bưu kiện gửi của khách hàng. Qua đó, rút ngắn thời gian giao 
hàng, đảm bảo tính chính xác, an toàn cho mọi bưu kiện gửi của khách 
hàng; tiến tới cung cấp giải pháp hoàn tất đơn hàng tự động cho khách 



hàng. Bên cạnh đó tiết kiệm tối đa nguồn nhân lực và nâng cao năng suất 
lao động trên toàn mạng lưới lên hàng chục lần so với trước đây, đáp ứng 
mọi yêu cầu của khách hàng trong nước và quốc tế. 

Quốc Dũng (TTXVN) 

Nguồn: https://baotintuc.vn/xa-hoi/ung-dung-cong-nghe-nang-cao-chat-
luong-dich-vu-cua-buu-dien-viet-nam-20210322140850987.htm 

 

5. Hải quan tiếp tục cải cách tạo thuận lợi thương mại 
giảm chi phí cho doanh nghiệp 
Theo ông Đàm Mạnh Hiếu - Phó Chánh văn phòng Tổng cục Hải quan, 
thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, cơ quan hải quan không 
ngừng nỗ lực thực hiện cải cách, hiện đại hóa, cải cách thủ tục hành chính 
để giảm thời gian, giảm chi phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. 

 
Cán bộ hải quan hướng dẫn DN hoàn thiện thủ tục nhập khẩu.  

Ảnh: Hải Anh 

Cải cách hải quan mang lại lợi ích cho DN 

Thời gian qua, cơ quan hải quan đã nỗ lực trong việc đẩy mạnh hoạt động 
giao dịch thương mại qua biên giới, chủ yếu tập trung vào công tác cải 
cách hành chính trong lĩnh vực hải quan và triển khai các giải pháp phát 
triển dịch vụ logistics theo Quyết định số 200/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế 
hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ 
logistics Việt Nam đến năm 2025. 

Trên thực tế, việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) là ưu 
tiên của Chính phủ. Trên các bảng xếp hạng của các tổ chức quốc tế uy 



tín, Việt Nam đã có nhiều thành tích đáng ghi nhận: Năng lực cạnh tranh 
quốc gia của Việt Nam theo xếp hạng năm 2019 của Diễn đàn kinh tế thế 
giới tăng 3,5 điểm và tăng 10 bậc; kết quả cải thiện Môi trường kinh doanh 
theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới năm 2020 tăng 1,2 điểm… 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá, cơ 
quan hải quan đã làm rất tốt việc cắt giảm thời gian thông quan hàng hóa, 
Việt Nam có khoảng 12 triệu hồ sơ xuất nhập khẩu, nhưng cơ quan hải 
quan đã cắt giảm từ 62 giờ xuống 56 giờ với hồ sơ nhập khẩu, từ 58 giờ 
xuống 55 giờ với hồ sơ xuất khẩu. 

Theo kết quả tại báo cáo Chỉ số đánh giá Chi phí tuân thủ thủ tục hành 
chính 2020 (APCI 2020) của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính 
(TTHC) của Thủ tướng Chính phủ, để thực hiện thủ tục hành chính liên 
quan đến giao dịch thương mại qua biên giới, trong đó có thủ tục hải quan, 
trung bình mỗi DN phải bỏ ra khoảng 7,3 giờ, chi phí trực tiếp là xấp xỉ 3 
triệu đồng. 

Tính bình quân thời gian của tất cả các DN tự thực hiện TTHC về hải quan 
và thủ tục liên quan đến logistics tham gia khảo sát thì thời gian DN dành 
để tìm hiểu thông tin là 1,3 giờ/TTHC. 

Về thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ của TTHC hải quan, các DN tự thực 
hiện TTHC ghi nhận mức 2,4 giờ (thấp hơn mức thời gian trung bình dùng 
cho chuẩn bị hồ sơ của TTHC khác). Theo chia sẻ từ các DN đã thực hiện, 
thời gian thực tế làm việc với cán bộ hải quan chỉ khoảng từ 15-30 phút, 
còn lại chủ yếu là thời gian đi lại, chờ đợi và làm thủ tục với các bên dịch 
vụ logistics để lấy hàng. 

Với thực tế nêu trên, theo ông Đàm Mạnh Hiếu để tạo thuận lợi thương 
mại cần có sự chung tay của các bộ, ngành liên quan tham gia vào quá 
trình giải quyết TTHC, trong đó thủ tục hải quan chỉ là một khâu quan 
trọng. 

Tích cực cụ thể hóa Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng ghi 
nhận, cơ quan hải quan cũng đã thực hiện các thủ tục hải quan điện tử, 
nên DN không phải mang trực tiếp hồ sơ đến hải quan, giảm tiếp xúc với 
công chức hải quan sẽ cắt giảm chi phí không chính thức. Tuy nhiên, để 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo thuận lợi thương mại qua biên 
giới, cần cải cách đơn giản thủ tục KTCN tại cửa khẩu. 

Về vấn đề này, ông Đàm Mạnh Hiếu cho hay, những năm qua, cơ quan hải 
quan đã không ngừng nỗ lực thực hiện cải cách, hiện đại hóa, cải cách thủ 
tục hành chính để giảm thời gian, giảm chi phí, tạo thuận lợi cho DN. Hiện 
nay, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đang thực hiện Quyết định 38/QĐ-
TTg phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an 



toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, theo hướng cơ quan hải 
quan là đầu mối thực hiện KTCN tại cửa khẩu (trừ các mặt hàng liên quan 
đến an ninh, quốc phòng, kiểm dịch...). 

Lợi ích của việc này là việc cắt giảm đầu mối DN phải thực hiện thủ tục 
hành chính so với trước đây rất nhiều. Theo đó, cơ quan hải quan sẽ tiếp 
nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm hàng 
hóa nhập khẩu; quyết định phương thức kiểm tra (kiểm tra chặt, kiểm tra 
thông thường, kiểm tra giảm); thực hiện kiểm tra hồ sơ. 

Theo khảo sát APCI 2020, trung bình mỗi DN phải bỏ ra 12,2 giờ và gần 2 
triệu đồng chi phí trực tiếp để thực hiện một thủ tục KTCN. 

Còn theo Dự án Tạo thuận lợi thương mại do USAID đánh giá tác động 
của đề án KTCN một cách độc lập, khách quan, phần nào thấy được hiệu 
quả mang lại cho cộng đồng DN và cả nền kinh tế. 

Tỷ lệ số tờ khai kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm trong một 
năm cắt giảm được theo mô hình mới so với mô hình hiện tại khoảng 
54,4% (chưa tính đến việc giảm số lô hàng kiểm tra do đề án đề xuất tăng 
đối tượng được miễn kiểm tra). Căn cứ tỷ lệ KTCN năm 2019 do Tổng cục 
Hải quan cung cấp, ước tính giá trị tiết kiệm cho nền kinh tế khi áp dụng 
mô hình mới lên đến 399 triệu USD mỗi năm./. 

Ngọc Linh 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2021-
03-22/hai-quan-tiep-tuc-cai-cach-tao-thuan-loi-thuong-mai-giam-chi-phi-

cho-doanh-nghiep-101375.aspx 

 

6. Đơn giản hóa thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp 
pháp hóa lãnh sự 
Bộ Ngoại giao đang đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị 
định 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp 
hóa lãnh sự để khắc phục một số bất cập hiện nay, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, tạo thuận lợi cho công dân. 



 

Ảnh minh họa 

Theo đó để đơn giản hóa thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh 
sự, dự thảo đề xuất về thành phần hồ sơ như sau: Thay thế quy định yêu 
cầu xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân/nộp bản chụp giấy tờ tùy thân 
bằng quy định xuất trình bản chính giấy tờ có số định danh cá nhân/nộp 
bản chụp giấy tờ này đối với công dân Việt Nam có số định danh cá nhân. 

Về mẫu Tờ khai: Thay thế các trường thông tin liên quan đến giấy tờ tùy 
thân bằng các thông tin gắn với số định danh cá nhân đối với công dân 
Việt Nam có số định danh cá nhân. 

Bộ Ngoại giao đề xuất các sửa đổi này nhằm giúp hiện thực hóa phương 
án đơn giản hóa thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự; 
tương thích với các quy định liên quan hiện hành và đảm bảo mục tiêu tạo 
thuận lợi cho người dân trong thủ tục hành chính. 

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất bổ sung quy định cho phép chứng 
nhận chữ ký điện tử/chữ ký số và chữ ký không phải chữ ký trực tiếp trên 
giấy tờ, tài liệu trong một số trường hợp; nếu đáp ứng các điều kiện đặt ra. 

Lý do của đề xuất này nhằm phù hợp với quy định và thực tiễn, xu hướng 
áp dụng chữ ký điện tử/chữ ký số trên thế giới và Việt Nam; tạo cơ sở 
pháp lý cho việc chứng nhận chữ ký điện tử/chữ ký số và khẳng định giá trị 
pháp lý của “bản chính văn bản giấy” theo quy định hiện hành. 

Điều chỉnh thời hạn giải quyết hồ sơ 

Dự thảo đưa ra 2 giải pháp kiến nghị: Giải pháp 1. Giữ nguyên theo quy 
định hiện hành tại Nghị định 111/2011/NĐ-CP là 01 ngày làm việc kể từ khi 
tiếp nhận đầy đủ hồ sơ. Giải pháp 2. Tăng thời hạn giải quyết hồ sơ chứng 



nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự từ 01 ngày làm việc lên 03 ngày làm 
việc. 

Bộ Ngoại giao đề xuất chọn giải pháp 2 với lý do: Thực tế để giải quyết/xử 
lý hồ sơ với số lượng lớn và ngày càng tăng (khoảng từ 1.200 - 1.800 văn 
bản/ngày) đòi hỏi thời gian nhiều hơn so với thời gian quy định tại Nghị 
định 111/2011/NĐ-CP. Với sự phát triển và mở cửa, các thành phần giấy 
tờ được yêu cầu chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hoá lãnh sự ngày càng đa 
dạng, tình trạng làm giả, sửa chữa văn bản cũng trở nên tinh vi hơn, quy 
định xử lý hồ sơ trong 01 ngày làm việc đã gây khó khăn cho cơ quan xử lý 
thủ tục, ảnh hưởng đến chất lượng đối chiếu, kiểm tra giấy tờ, tài liệu, nhất 
là việc đảm bảo giấy tờ, tài liệu đó không thuộc diện không được chứng 
nhận lãnh sự, hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định, giấy tờ cấp sai thẩm 
quyền, sai mẫu. 

Do vậy, việc tăng thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ giúp tháo gỡ các khó khăn 
trên thực tế hiện nay tại các cơ quan thực hiện chứng nhận lãnh sự, hợp 
pháp hóa lãnh sự và đảm bảo chất lượng xử lý hồ sơ. 

Mời bạn đọc xem toàn văn hồ sơ đề nghị và góp ý tại đây. 

Khánh Linh 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Don-gian-hoa-thu-tuc-
chung-nhan-lanh-su-hop-phap-hoa-lanh-su/426456.vgp 

 

7. Gỡ vướng thủ tục cấp phép khai thác vật liệu 
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tình trạng khan hiếm vật liệu làm 
cao tốc Bắc - Nam. Trong khi các dự án giao thông lớn có nguy cơ 
thiếu nguồn vật liệu xây dựng, các mỏ phải chờ địa phương cấp phép 
khai thác. 



 

Thủ tục phức tạp là nguyên nhân khiến các nhà đầu tư không 
mặn mà tham gia đầu tư khai thác khoáng sản làm vật liệu san 

lấp. Ảnh: Lê Tiên 

Hai năm và hơn 40 con dấu cho thủ tục khai thác mỏ? 

Chia sẻ với Báo Đấu thầu, một doanh nghiệp kinh doanh mỏ đất, đá tại 
Đồng Nai cho biết, theo quy định, thời gian cấp phép khai thác mỏ đất làm 
vật liệu san lấp thông thường phải mất 18 tháng, thậm chí là 2 năm. Gần 
đây, theo yêu cầu của UBND tỉnh Đồng Nai về việc rút ngắn thời gian cấp 
phép nhằm phục vụ các dự án, công trình trên địa bàn, các sở, ngành đã 
họp bàn và đi đến thống nhất giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. 

“Tuy nhiên, thời gian để được cấp phép khai thác mỏ đất đối với khu vực 
đấu giá hiện vẫn tối thiểu là 254 ngày, tối đa là 786 ngày. Thời gian cấp 
phép dù đã rút ngắn, nhưng vẫn không hấp dẫn các tổ chức, cá nhân có 
nhu cầu xin cấp phép”, đại diện một doanh nghiệp cho biết. 

Một số doanh nghiệp chia sẻ, để có được giấy phép khai thác mỏ đất, 
doanh nghiệp phải có đủ khoảng 40 con dấu, từ cấp xã, huyện đến tỉnh. 
Doanh nghiệp phải tự tìm hiểu, nghiên cứu các mỏ, sau đó gửi hồ sơ xin 
khai thác đến huyện. Huyện sẽ chỉ đạo xã họp dân, các hội trong xã. Nếu 
đạt được sự đồng thuận, xã sẽ gửi hồ sơ lên huyện. Từ đây, các phòng 
chuyên môn của huyện sẽ họp và thống nhất trình hồ sơ lên UBND tỉnh. 
Tỉnh lại gửi hồ sơ để các sở, ngành liên quan tham mưu. Các sở, ngành 
gửi hồ sơ ngược lại huyện xác nhận các thông tin để có cơ sở tham 



mưu… Mỗi thủ tục có khi phải qua 4 - 5 lần họp, mỗi lần cách nhau 2 - 3 
tuần thì phải 2 năm doanh nghiệp mới có đủ hồ sơ cấp phép. 

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, việc hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép khai 
thác vật liệu san lấp mất rất nhiều thời gian, thủ tục phức tạp. Đây là 
nguyên nhân khiến các nhà đầu tư không mặn mà tham gia đầu tư khai 
thác khoáng sản làm vật liệu san lấp. 

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận, quy định về trình tự hồ sơ 
thủ tục cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản còn rườm rà, kéo dài, 
chưa phù hợp với nhiều loại hình khoáng sản, nhất là khoáng sản làm vật 
liệu xây dựng thông thường và khai thác quy mô hộ gia đình phục vụ cho 
xây dựng các công trình có quy mô nhỏ, san nền nhà ở cho dân tại chỗ. 
Trong các trường hợp này, nếu lập thủ tục xin cấp giấy phép khai thác theo 
đúng quy định thì sẽ không đủ điều kiện, mất thời gian, đôi khi làm chậm 
tiến độ thi công công trình. 

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do một số quy định của pháp 
luật về khoáng sản chưa phù hợp, còn bất cập với điều kiện thực tế. Việc 
thiếu và chậm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi 
hành gây khó khăn, lúng túng trong công tác quản lý hoạt động khai thác 
khoáng sản tại địa phương. Việc quản lý tài nguyên khoáng sản được giao 
cho nhiều ngành và được quy định bởi nhiều pháp luật có liên quan (Luật 
Khoáng sản, Luật Đất đai, Luật Môi trường, Luật Xây dựng, Luật Thuế tài 
nguyên...) còn nhiều bất cập và thường xuyên phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ 
sung, nên phần nào hạn chế hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý. 

Điều chỉnh để gỡ khó cho doanh nghiệp, nhà thầu 

Trước tình trạng các nhà thầu tại dự án trọng điểm quốc gia như Cảng 
hàng không quốc tế Long Thành, cao tốc Long Thành - Phan Thiết… điêu 
đứng vì không thể tìm được nguồn cung cấp vật liệu, UBND tỉnh Đồng Nai 
vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị đơn giản hóa thủ tục 
hành chính cấp phép hoạt động khai thác vật liệu san lấp. 

Ngoài đề nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính cấp phép khai thác vật liệu 
san lấp, tỉnh Đồng Nai cũng mong muốn các bộ, ngành liên quan rà soát, 
bỏ bớt các thủ tục không cần thiết để thống nhất quy định về cấp giấy phép 
khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp sao cho vẫn bảo đảm việc đánh giá 
trữ lượng, chất lượng, bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn khai thác. 

Trước tình trạng nhiều dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam có nguy cơ 
thiếu nguồn vật liệu xây dựng, Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Giao 
thông vận tải phối hợp với các địa phương liên quan đánh giá và sớm có 
giải pháp phù hợp. 

Nguồn: https://baodauthau.vn/go-vuong-thu-tuc-cap-phep-khai-thac-vat-
lieu-post104149.html 



8. Triển khai thực hiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 
đăng ký hộ tịch trực tuyến 
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ 
liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn tỉnh Phú 
Yên. 

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm bảo đảm tổ chức triển khai thực 
hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nội dung của Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP. Hoàn thành việc số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử từ sổ giấy 
và cập nhật cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đúng thời hạn quy định tại Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 
hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch theo đúng quy định của Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của 
Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

Các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện như: Tham gia góp ý trong quá trình 
thực hiện xây dựng Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của 
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và các dự án liên quan trong việc xây dựng 
Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; tổ chức quán triệt, tuyên truyền 
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy 
định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan; 
tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thống nhất Thông tư hướng dẫn thi 
hành một số quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP; phương án triển 
khai dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
hộ tịch theo mức độ 3, mức độ 4 phù hợp với quy định tại Điều 12 Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP; triển khai thực hiện việc số hóa dữ liệu hộ tịch lịch 
sử từ sổ giấy; tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị, khai 
thác, sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị xác định rõ các nội dung, trách 
nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị có liên 
quan. Kịp thời phối hợp, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó 
khăn trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất 
lượng và tiến độ. Bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình 
hình thực tế, kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực hiện có của địa phương. 

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch, đồng thời theo dõi, hướng dẫn, 
đôn đốc các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, thời gian quy định. Tham 
mưu UBND tỉnh quyết định về phạm vi, mức độ và thời điểm triển khai việc 
đăng ký hộ tịch trực tuyến phù hợp điều kiện cơ sở hạ tầng thông tin của 
địa phương. 



Thủy Loan 

Nguồn: https://phuyen.gov.vn/wps/portal/home/trang-chu/chi-tiet/tin-tuc-su-
kien/hd-lanh-

dao/trien+khai+thuc+hien+co+so+du+lieu+ho+tich+dien+tu%2C+dang+ky+
ho+tich+truc+tuyen 

 

9. Không để tình trạng “ngâm” hồ sơ, nhũng nhiễu 
doanh nghiệp 
TPHCM sẽ giảm ít nhất 30% thời gian xử lý kiến nghị của doanh 
nghiệp so với quy trình cơ quan, đơn vị đang triển khai hiện nay. 

Năm 2021 được TPHCM xác định là “Năm thực hiện chính quyền đô thị và 
cải thiện môi trường đầu tư”. Đây cũng chính là mong mỏi của nhiều doanh 
nghiệp (DN) trong và ngoài nước khi đến làm ăn tại thành phố. Mới đây, tại 
buổi gặp gỡ với các DN, lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ quyết liệt cải 
cách thủ tục hành chính, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “ngâm” hồ sơ, 
nhũng nhiễu, gây khó khăn cho DN.  

Thủ tục hành chính vẫn chậm 

UBND TPHCM vừa trao Giấy chứng nhận đầu tư và chủ trương đầu tư cho 
15 dự án của DN trong nước và ngoài nước với số vốn  hơn 60.700 tỷ 
đồng. Trong đó, có nhiều dự án thuộc lĩnh vực điện, điện tử, công nghệ vi 
mạch và y tế kỹ thuật cao… Đặc biệt có dự án của DN Nhật Bản sản xuất 
quả lọc thận nhân tạo với số vốn 270 triệu USD, đây là nhà máy đầu tiên ở 
Việt Nam sản xuất thiết bị này. Điều đó cũng chứng tỏ nhiều DN trong và 
ngoài nước rất quan tâm đầu tư ở TPHCM. 

Tuy nhiên, hiện nay không ít nhà đầu tư trong và ngoài nước cho rằng, thủ 
tục đầu tư ở TPHCM còn chậm, nhất là liên quan đến đất đai, xây dựng… 
và đề nghị thành phố nhanh chóng tháo gỡ. Cụ thể, tại Khu công nghiệp 
Hiệp Phước, có những trường hợp DN vướng thủ tục suốt 3 năm nên 
chưa khởi công được dự án, trong khi DN khác đầu tư vào tỉnh lân cận 
cùng thời gian đó thì nhà máy đã đi vào hoạt động. 



 

Đai diện Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu kiến ghị với lãnh đạo chính quyền 
TPHCM về những giải pháp cải thiện môi trường đầu tư 

Ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Cơ khí–Điện TPHCM 
cho biết, có những doanh nghiệp thuộc Hội đã được cấp phép đầu tư vào 
Khu Công nghệ cao của thành phố từ năm 2017 - 2018, nhưng do vướng 
giấy phép xây dựng nên đến nay chưa khởi công được dự án. 

“Trong Hội Doanh nghiệp có 1 loạt DN phía Bắc đầu tư vào thành phố, họ 
cho rằng, thủ tục đầu tư vào thành phố quá chậm. Trong khi đó, các 
DN đầu tư ở các tỉnh khác như Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh, Hải 
Dương, thủ tục nhanh hơn, còn vào TPHCM mọi thứ đều chậm", ông Tống 
cho biết. 

Cần minh bạch thông tin 

Không chỉ DN trong nước mà các DN đầu tư nước ngoài cũng than phiền 
thủ tục hành chính ở TPHCM còn chậm. Một số DN đầu tư vào Khu Công 
nghệ cao thành phố thời gian gần đây, khi làm thủ tục mất khoảng vài 
tháng. Ông Nicolas Audier, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại 
Việt Nam cho biết, thủ tục hành chính khá phức tạp và liên quan đến nhiều 
sở, ban ngành nên việc xin cấp phép đầu tư, xây dựng… thường bị kéo 
dài. Đặc biệt về quỹ đất, các DN rất khó tìm quỹ đất lớn, nhất là tại Khu 
Khu Công nghệ cao TPHCM. 

“Cần cải cách chính sách 1 cửa cho các nhà đầu tư thông thoáng hơn về 
các thủ tục hành chính, ví dụ như xây dựng, quy hoạch, môi trường… Tuy 
nhiên, thực tế có những khó khăn liên quan đến Trung ương, rất mong 
thành phố kiến nghị để có giải pháp tháo gỡ cho DN”, Bà Hồ Thu Uyên, 
Giám đốc đối ngoại Công ty TNHH Intel Products Việt Nam kiến nghị. 



Còn bà Mary Tanowka, Giám đốc Hiệp hội Thương mại Hòa Kỳ tại Việt 
Nam (AmCham –Việt Nam) cho rằng, TPHCM cần đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, đơn giản hóa quy trình cấp phép đầu tư, đặc biệt tại TP Thủ 
Đức. TPHCM cần đầu tư thêm hạ tầng cảng, logistics, xử lý chất thải, 
nước thải… Với kế hoạch sử dụng đất, thành phố cần minh bạch hơn để 
doanh nghiệp dễ tiếp cận. 

Về việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, bà Mary 
Tanowka cho hay, một số DN xin gia hạn giấy phép lao động chưa thuận 
lợi về thủ tục. Người lao động nước ngoài đã làm việc lâu dài ở thành phố 
nay gia hạn giấy phép này nên đơn giản thủ tục, dù làm theo quy định 
mới hay quy định cũ. 

10 giải pháp gỡ khó khăn cho DN      

Để tháo gỡ nhanh những vướng mắc cho các DN, 3 năm trước TPHCM đã 
cho ra đời Tổ công tác đầu tư. Tổ này do Chủ tịch UBND TPHCM làm tổ 
trưởng đã có nhiều hoạt động tích cực. Đây là mô hình đầu tiên của cả 
nước nhằm đẩy nhanh tiến độ và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho 
các dự án trên địa bàn thành phố. Tính đến nay, Tổ công tác đã kết luận và 
có hướng xử lý vướng mắc cho 92 dự án liên quan đến bất động sản, phát 
triển hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh…. 

Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư thời gian tới, 10 nhóm giải pháp 
đang được UBND thành phố và các cấp ngành đưa ra. Trong đó có việc 
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu trên 60% thủ tục hành 
chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; ban 
hành các cơ chế phối hợp giữa các sở, ban ngành trong việc giải quyết thủ 
tục thầu, lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án có sử dụng đất. 

Đồng thời, TPHCM sẽ công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất, quỹ đất chưa sử dụng và ban hành khung giá đất sát 
với thực tế thị trường; đẩy nhanh tiến độ xây dựng tổng thể ngành logistics 
và đề án phát triển xuất khẩu... 



 

Doanh nước ngoài trao đổi với lãnh đạo UBND TPHCM về việc cải thiện 
môi trường đầu tư. 

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong khẳng định, đối với các DN 
sẽ tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “ngâm” hồ sơ, nhũng nhiễu, gây khó 
khăn cho DN khi liên hệ giải quyết công việc. Thành phố sẽ giảm ít nhất 
30% thời gian xử lý kiến nghị của DN so với quy trình cơ quan, đơn vị 
đang triển khai hiện nay. 

Trong 15 ngày làm việc, cơ quan được lấy ý kiến không trả lời bằng văn 
bản cho DN thì xem như đồng ý và phải chịu trách nhiệm vấn đề đó. Cơ 
quan chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra DN theo đúng quy định của 
pháp luật không quá 1 lần/năm. Khi cơ quan chức năng yêu cầu DN sửa 
đổi, bổ sung hồ sơ cần thông báo 1 lần bằng văn bản để DN dễ thực hiện.  

“Các cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp đến giải quyết khó khăn của DN 
phải đi đầu trong cải cách  thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. 
Hàng năm, thành phố tổ chức 1 lần gặp gỡ các DN chung nên không đủ 
thời gian để giải quyết những vướng mắc. Vì vậy, hội đồng kinh tế 
ngành bao gồm các Phó Chủ tịch, lãnh đạo sở, ngành, các hiệp hội, gắn 
kết theo mô hình tam giác 3 nhà, khi có khó khăn gì của DN phải giải quyết 
ngay cho họ”, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong yêu cầu. 

Với quyết tâm mạnh mẽ trong cải thiện môi trường đầu tư, TPHCM kỳ 
vọng sẽ đón thêm nhiều dòng vốn đầu tư đổ về sau dịch bệnh Covid-19. 
Từ đó tạo nền tảng để thành phố đạt được mục tiêu hình thành những DN 
đầu đàn theo mô hình “đàn sếu bay” và đón “đại bàng” về đóng tổ. Tất cả 
đang trông chờ vào những hành động cụ thể hơn của chính quyền thành 
phố nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư trong thời gian tới./. 



Lệ Hằng/VOV-TPHCM 

Nguồn: https://vov.vn/kinh-te/khong-de-tinh-trang-ngam-ho-so-nhung-
nhieu-doanh-nghiep-845009.vov 

 

10. Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Hải Phòng: Tăng sự 
hài lòng cho người dân 
Tích cực thực hiện công tác cải cách hành chính, kịp thời giải quyết 
các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm 
vụ… là những giải pháp được Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Hải 
Phòng đưa ra để thực hiện và thu được nhiều kết quả khả quan. 

Theo đánh giá của Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Hải Phòng, việc thành 
lập Văn phòng Đăng ký đất đai đã giúp đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa 
ngành quản lý đất đai, thực hiện cải cách hành chính một cách mạnh mẽ 
trong lĩnh vực đất đai liên quan đến người dân, doanh nghiệp như số 
lượng, thời gian thực hiện thủ tục hành chính giảm, đã khắc phục được 
tình trạng không thống nhất về hồ sơ thủ tục, trình tự giải quyết ở các địa 
bàn khác nhau trên cùng một thành phố, tiến độ cấp Giấy chứng nhận tăng 
đáng kể. 

 Văn phòng đã có điều kiện hơn về lực lượng chuyên môn, chủ động hơn 
trong việc điều phối nguồn nhân lực trong toàn hệ thống; người dân, doanh 
nghiệp và các tổ chức được tiếp cận với hệ thống tổ chức chuyên nghiệp, 
thuận lợi và linh hoạt khi có nhu cầu thực hiện các giao dịch về đất đai. 

 



Thực hiện nghiệp vụ tại Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Hải Phòng 

Tuy nhiên, hiện nay, hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai vẫn còn 
gặp một số khó khăn do chưa được quan tâm đầu tư nhiều, chưa có trụ sở 
làm việc riêng biệt, kho lưu trữ chật hẹp, cơ sở vật chất của Văn phòng 
thiếu đồng bộ, thiết bị không đầy đủ, cơ sở dữ liệu đất đai chưa được hoàn 
thiện, một số Chi nhánh chưa xây dựng đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai nên 
việc luân chuyển hồ sơ gặp nhiều khó khăn. 

Mặt khác, Văn phòng hiện chưa được trao đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và 
quyền hạn trong việc thực hiện dịch vụ công, khiến thủ tục thiếu đồng bộ, 
ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ. 

Để nâng cao năng lực hoạt động và khắc phục các tồn tại, hạn chế, Văn 
phòng Đăng ký đất đai TP. Hải Phòng đã tham mưu Sở TN&MT trình 
UBND thành phố ban hành các Quyết định kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai 
như: Đề án vị trí việc làm; cơ chế tự chủ; danh mục sự nghiệp công sử 
dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đơn 
giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 
lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất 
đai trên địa bàn thành phố; quy chế phối hợp trong hoạt động của Văn 
phòng; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Văn phòng. 

Đồng thời, tích cực thực hiện công tác cải cách hành chính, tham gia rà 
soát các thủ tục hành chính, xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử 
giải quyết thủ tục hành chính và cập nhật trên hệ thống Một cửa điện tử và 
Dịch vụ công trực tuyến. 

Bên cạnh đó, Văn phòng đã đẩy nhanh việc đo đạc, lập bản đồ địa chính 
và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thông qua thực hiện các dự án như: Dự 
án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”; Dự án “Xây 
dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai TP. Hải 
Phòng”. Tạo mô hình quản lý thống nhất, liên thông giữa Văn phòng Đăng 
ký đất đai với các cơ quan, ban, ngành. 

Ngày 30/12/2014, UBND TP. Hải Phòng đã có Quyết định số 3039/QĐ-
UBND về thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở TN&MT TP. 
Hải Phòng trên cơ sở sáp nhập 14 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 
thuộc Phòng TN&MT các quận, huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử 
dụng đất một cấp trực thuộc Sở TN&MT, riêng huyện Bạch Long Vỹ không 
thành lập Chi nhánh mà nằm chung  trong Văn phòng UBND huyện. Kể từ 
ngày 1/1/2015, hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai chính thức đi vào hoạt 
động 



Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ 
cho viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai và các 
Chi nhánh; kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình 
triển khai thực hiện nhiệm vụ; đầu tư xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ 
công việc, triển khai áp dụng thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai 
thành phố và tất cả các Chi nhánh. 

Với sự cố gắng, nỗ lực của toàn hệ thống và việc áp dụng đồng bộ các giải 
pháp trên, Văn phòng Đăng ký đất đai đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ 
tiêu được giao, giúp nâng cao năng lực hoạt động, khắc phục được cơ bản 
các tồn tại, khó khăn trước đây. Tính đến cuối tháng 11/2020, số lượng tổ 
chức đã được cấp Giấy chứng nhận lần đầu trên địa bàn thành phố đạt 
trên 85% tổng số thửa cần cấp, số lượng hộ gia đình, cá nhân đã được 
cấp Giấy chứng nhận lần đầu đạt trên 95% tổng số thửa cần cấp; 9 tháng 
đầu năm 2020 đã tiếp nhận, giải quyết trên 300 hồ sơ đăng ký biến động 
đất đai của tổ chức và trên 11.000 hồ sơ đăng ký biến động đất đai của hộ 
gia đình cá nhân. Hiện Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Hải Phòng đang 
triển khai xây dựng Hệ thống thông tin đất đai tại 11 đơn vị hành chính cấp 
huyện. 

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/van-phong-dang-ky-dat-dai-tp-
hai-phong-tang-su-hai-long-cho-nguoi-dan-321863.html 

 

11. TP.Long Khánh: Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành 
chính 
Chủ tịch UBND TP.Long Khánh Phạm Việt Phương cho hay, hiện nay, 
100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã sử dụng hiệu quả 
phần mềm quản lý văn bản để lưu, chuyển văn bản đi và tiếp nhận 
văn bản đến; thực hiện các quy trình xử lý vận hành đi, đến theo quy 
định. Các chức năng quản lý, xử lý văn bản đi, đến, lưu trữ văn bản 
tài liệu trên hệ thống đều được khai thác, sử dụng có hiệu quả, phục 
vụ tích cực cho việc quản lý, điều hành của các cấp chính quyền trên 
địa bàn thành phố. 



 

Giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại Bộ phận một 
cửa TP.Long Khánh. Ảnh: N.Hà 

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thành phố đã tổ chức cấp 366 chứng thư 
số và chữ ký số. Việc ứng dụng chữ ký số để trao đổi văn bản điện tử 
thông qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản điện tử đã rút ngắn thời 
gian, quy trình xử lý công việc, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả, hiệu 
suất làm việc của công chức, viên chức. “Việc ứng dụng hiệu quả công 
nghệ thông tin, tăng cường triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn tại các cơ quan chuyên môn trên địa bàn thành phố đã góp 
phần tích cực trong quá trình cải cách hành chính. Qua đó, thực hiện hiệu 
quả việc xây dựng nền hành chính vững mạnh theo hướng công khai, 
minh bạch, hiệu quả, hiện đại, phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp 
và tổ chức trên địa bàn” - ông Phạm Việt Phương nhấn mạnh. 

Nguyệt Hà 

Nguồn: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202103/tplong-khanh-day-
manh-thuc-hien-cai-cach-hanh-chinh-3048566/ 

 

12. Hải Dương: Chuyển đổi số để tạo động lực phát 
triển mới 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa có tờ trình về việc ban hành 
Nghị quyết chuyên đề “Chuyển đổi số tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 
- 2025, định hướng đến năm 2030”. 



Theo đó, tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, tờ 
trình đã nêu rõ mục tiêu của Nghị quyết. Đó là, đổi mới căn bản, toàn diện 
công tác quản lý, điều hành của các cấp ủy, chính quyền tiến tới xây dựng 
chính quyền số; phát triển kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy hoạt động sản 
xuất, kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số, hình thành 
các doanh nghiệp công nghệ số có sức cạnh tranh trên thị trường. 

Phấn đấu đến năm 2025 đưa Hải Dương thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố 
dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; tạo 
tiền đề đến năm 2030 thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về 
chuyển đổi số. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cụ thể, đến năm 2025, toàn tỉnh Hải Dương có 80% số dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, 
bao gồm cả thiết bị di động. 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ 
công việc tại cấp huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên 
môi trường mạng. Kinh tế số chiếm 20% tổng sản phẩm trên địa bàn 
(GRDP). Phấn đấu có trên 700 doanh nghiệp công nghệ số. Phổ cập dịch 
vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh. Tỷ lệ dân số có 
tài khoản thanh toán điện tử trên 50%... 

Để đạt được mục tiêu trên, Nghị quyết đã đề ra 8 nhóm giải pháp gồm: 
Tăng cường tuyên truyền, đổi mới tư duy, nhận thức của từng cán bộ, 
đảng viên, nhân dân và doanh nghiệp về chuyển đổi số. Xây dựng cơ chế, 
chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh; đẩy mạnh phát triển 
nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số. Huy động nguồn lực đầu 
tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của địa 
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phương. Xây dựng chính quyền số, hình thành các đô thị thông minh. Phát 
triển kinh tế số. Phát triển xã hội số. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin 
mạng. Ưu tiên kinh phí từ nguồn ngân sách và huy động các nguồn đầu tư 
của doanh nghiệp, cộng đồng để đầu tư phát triển chuyển đổi số. 

Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, để phát triển 
kinh tế số, Hải Dương phải tập trung phát triển các doanh nghiệp công 
nghệ số, chuyển đổi số trong doanh nghiệp, đẩy mạnh thương mại điện tử. 
Đối với xã hội số, Hải Dương sẽ thu hút đầu tư phát triển các cụm, khu dân 
cư đô thị thông minh, sử dụng nền tảng số trong công tác quản lý xã hội tại 
địa phương. Từ đó, tăng cường quảng bá các sản phẩm văn hóa, lịch sử, 
hình ảnh, văn hóa con người Hải Dương thân thiện, văn minh. Ngoài ra, 
Hải Dương phải xây dựng đội ngũ chuyên gia an toàn, an ninh mạng để kịp 
thời theo dõi, phòng ngừa, ngăn chặn, phối hợp xử lý, khắc phục sự cố về 
an toàn, an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao. 

“Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới và 
cả nước, nếu Hải Dương không nắm bắt được cơ hội sẽ đứng trước nguy 
cơ tụt hậu cao”, ông Thăng nhấn mạnh. 

Khẳng định tầm nhìn đột phá, chiến lược của Nghị quyết chuyên đề về 
chuyển đổi số, ông Thăng cho rằng, với khát vọng 5, 10 và 30 năm tới là 
thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển nhanh hơn nữa trong điều kiện 
nguồn tài nguyên, nguồn lực, nguồn nhân lực có hạn thì chuyển đổi số 
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chính là cứu cánh, động lực mới thúc đẩy phát triển. Bí thư Tỉnh ủy Hải 
Dương cũng lưu ý, việc chuyển đổi số phải biến thành quyết tâm chính trị, 
nhiệm vụ ưu tiên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo các địa 
phương, đơn vị. Trong đó, cần chú trọng thay đổi tư duy, nhận thức của 
cán bộ, đảng viên và nhân dân về chuyển đổi số. 

Ông Thăng đề nghị, trong thực hiện chuyển đổi số cần ưu tiên lĩnh vực cải 
cách hành chính để thúc đẩy tiến trình xây dựng chính quyền điện tử. Tăng 
cường các dịch vụ công mức độ 3 và 4 để tháo gỡ điểm nghẽn trong giải 
quyết thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến đầu tư kinh 
doanh góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đồng thời, giao 
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện do lãnh đạo 
cấp ủy hoặc lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng ban. Các thủ trưởng sở, 
ngành, địa phương trong Ban Chỉ đạo phải xác định rõ những lĩnh vực 
ngành, địa phương cần ưu tiên thực hiện chuyển đổi số để phục vụ người 
dân, doanh nghiệp tốt hơn. 

Nguồn: https://baodautu.vn/hai-duong-chuyen-doi-so-de-tao-dong-luc-phat-
trien-moi-d139799.html 

 


