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1. Kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn 
Thực hiện đơn giản hóa, công khai, minh bạch mọi thủ tục hành 
chính tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp thực hiện và 
giám sát, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn. 

 

Trên là một trong những nội dung Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban 
Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ. 

Triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính 

Theo Kế hoạch, năm 2021, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính 
phủ sẽ triển khai một loạt các nhiệm vụ về: 1- Công tác chỉ đạo, điều hành; 
2- Xây dựng thể chế, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện: Về cải 
cách môi trường đầu tư, kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính; cải 
cách tổ chức bộ mày hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức; cơ chế tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập; hiện đại hóa hành chính; 3- 
Công tác kiểm tra, tuyên truyền cải cách hành chính. 

Trong đó, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ sẽ tiếp tục triển 
khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính; tăng cường giám sát, kiểm 
tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; 
tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính; giải quyết các kiến 
nghị của bộ, ngành, địa phương liên quan đến cải cách hành chính. 

Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính của Chính 
phủ; đề cao trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách hành 
chính đối với các thành viên được giao chủ trì chương trình cải cách hành 



chính theo phân công của Chính phủ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm 
tra, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho 
người dân và doanh nghiệp của các bộ, công chức, viên chức được giao 
nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính. 

Đồng thời, nâng cao chất lượng thẩm định, ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật đảm bảo đồng bộ, khả thi; rà soát, sớm phát hiện và có biện 
pháp khắc phục các quy định pháp luật chồng chéo, bất cập, không phù 
hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển. 

Cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh 

Về môi trường đầu tư, kinh doanh, thực hiện đơn giản hóa, công khai, 
minh bạch mọi thủ tục hành chính tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh 
nghiệp thực hiện và giám sát, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn. Tăng 
cường kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính và kiến nghị sửa đổi 
những quy định về thủ tục không còn phù hợp gây vướng mắc, khó khăn 
cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. 

Tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; 
không để phát sinh điều kiện kinh doanh, sản phẩm, hàng hóa phải kiểm 
tra chuyên ngành không cần thiết; nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các 
giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ, cải thiện căn bản các chỉ tiêu về môi 
trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh; thường xuyên tổ chức các cuộc 
đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời xử lý những phản ánh và kiến nghị của 
doanh nghiệp… 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-
tuong-Chinh-phu/Kip-thoi-thao-go-nhung-diem-nghen/427242.vgp 

 

2. Không cần thiết phải thu hồi sổ hộ khẩu giấy 
Từ ngày 1.7.2021 sẽ bỏ toàn bộ các quy định về thủ tục cấp đổi, cấp 
lại sổ hộ khẩu, cấp giấy chuyển hộ khẩu. Những sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú đã cấp vẫn được sử dụng và có giá trị cho đến hết ngày 
31.12.2022. 

Đây là bước đột phá lớn về cải cách thủ tục hành chính mà trải qua nhiều 
năm không thực hiện được. Việc thu hồi sổ hộ khẩu cũng được coi là hành 
động quyết liệt, đoạn tuyệt với căn bệnh thủ tục hành chính quan liêu, 
phiền hà, trì trệ kéo dài trong quá khứ. 

Tuy nhiên, vấn đề nhiều người quan tâm, những ngày gần đây là việc cơ 
quan công an sẽ thu hồi sổ hộ khẩu giấy khi người dân có thay đổi thông 



tin về cư trú, trong khi nhiều người vẫn muốn giữ lại hộ khẩu này, với nhiều 
lý do khác nhau. 

Trên nhiều diễn đàn người dân băn khoăn, lo lắng về việc thu hồi sổ hộ 
khẩu giấy, trong khi thực tế nhiều công việc, giao dịch vẫn cần đến sổ hộ 
khẩu giấy.  

Thậm chí, nhiều người mong muốn lưu giữ làm kỷ niệm sau thời gian dài 
gắn bó, trải qua nhiều thế hệ và nhiều người tốn khá nhiều công sức để có 
được nó... 

Theo quan điểm cá nhân, tôi cho rằng không nên thu hồi sổ hộ khẩu giấy, 
ít nhất trong thời điểm hiện tại, bởi các lý do sau: 

Thứ nhất, hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vẫn đang còn tiếp tục bổ 
sung, hoàn thiện. Do đó, nên để tồn tại song song giữa sổ hộ khẩu giấy với 
hộ khẩu điện tử cho đến khi nào hộ khẩu giấy không còn cần thiết hoặc hết 
giá trị sử dụng thì sẽ tự hết hiệu lực. 

Thứ hai, việc không thu hồi sổ hộ khẩu giấy sẽ tiện đôi đường. Khi đó, 
người dân vẫn có thể sử dụng hộ khẩu giấy nếu cần và cơ quan chức 
năng không cần phải tiến hành thu hồi thêm gánh nặng công việc, lưu kho, 
tiêu hủy tốn kém ngân sách...  

Đặc biệt, hiện nay khi Luật Cư trú 2020 sắp có hiệu lực nhưng nhiều văn 
bản quy phạm pháp luật, quy định về thủ tục hành chính, dân sự... liên 
quan đến hộ khẩu giấy vẫn chưa được bổ sung, sửa đổi kịp thời, đồng bộ, 
vì thế nếu thu hồi sổ hộ khẩu giấy có thể gây khó khăn cho người dân, 
doanh nghiệp và cả cơ quan quản lý nhà nước.  

Vì vậy, theo tôi không nên thu hồi sổ hộ khẩu giấy khi người dân có thay 
đổi thông tin về cư trú mà để song song tồn tại với căn cước công dân, sổ 
hộ khẩu điện tử.  

Điều này vừa tạo điều kiện cho người dân tiếp tục sử dụng hộ khẩu trong 
khi thực hiện các thủ tục, giao dịch liên quan đến sinh hoạt, sản xuất, làm 
ăn của họ nếu vẫn cần hộ khẩu giấy, đồng thời, nhà nước cũng khỏi tốn 
công, tốn sức với việc thu hồi, hủy bỏ... 

Nguồn: https://laodong.vn/ban-doc/khong-can-thiet-phai-thu-hoi-so-ho-
khau-giay-894065.ldo 

 

 

 



3. Khi nào người dân được dùng số định danh cá 
nhân khi làm thủ tục nhà đất 
Người dân đã được cấp số định danh cá nhân sẽ không cần sử dụng 
bản sao giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu 
và các giấy tờ chứng thực cá nhân khác, khi làm thủ tục liên quan 
đến nhà đất. 

 

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an hoàn thiện sẽ 
rút ngắn các thủ tục hành chính cho người dân - ẢNH ĐỘC LẬP 

Theo Nghị định 30/2021 về hướng dẫn thi hành một số điều của luật Nhà 
ở, có hiệu lực từ ngày 26.3 tới đây, trường hợp công dân đã được cấp số 
định danh cá nhân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về 
đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp được kết nối, vận hành thì được sử 
dụng mã số định danh cá nhân thay thế cho các giấy tờ liên quan đến nhân 
thân (bản sao Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, Hộ 
chiếu và các giấy tờ chứng thực cá nhân khác) khi thực hiện thủ tục liên 
quan đến lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp 
luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản.  

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Thanh Niên, việc sử dụng mã số định danh cá 
nhân (12 số trên thẻ căn cước công dân) để làm các thủ tục nhà đất chỉ có 
thể thực hiện được sau khi Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của 
Bộ Công an được hoàn thiện và có sự kết nối, chia sẻ với các ngành có 
thẩm quyền giải quyết thủ tục về nhà đất.  

Mã số định danh sẽ là "chìa khóa" để mở ra các trường thông tin về người 
dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi đó, các cơ quan sẽ tra 



cứu thông tin từ cơ sở dữ liệu này để giải quyết các thủ tục hành chính, 
thay thế cho việc người dân phải xuất trình hoặc nộp bản sao có chứng 
thực các loại giấy tờ.  

Qua đó, rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí và thời gian đi lại của mọi 
người. Số định danh cá nhân gồm 12 số được cấp cho công dân từ khi 
sinh ra (trong giấy khai sinh) cấp cho người đủ từ 14 tuổi trong thẻ căn 
cước công dân. Mỗi mã số gắn với các trường dữ liệu công dân, được Bộ 
Công an thu thập và tích hợp, lưu giữ trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư. Các cơ quan tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình sẽ được 
kết nối, chia sẻ dữ liệu số định danh của công dân để phục vụ cho việc giải 
quyết thủ tục hành chính. 

Từ cuối tháng 2.2020, Bộ Công an đã chính thức đưa vào vận hành Hệ 
thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là dự án số hóa có quy mô 
lớn nhất cả nước, chứa thông tin của hơn 90 triệu dân (92% dân số) và 
đang tiếp tục hoàn thiện, dự kiến vào ngày 1.7 tới đây.  

Theo đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công 
an), phải đến thời điểm 1.7, khi Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
được hoàn thiện, cùng với việc cấp mới 50 triệu thẻ căn cước công dân có 
gắn chíp trên quy mô cả nước, việc sử dụng mã số định danh cá nhân để 
thực hiện các thủ tục về nhà đất mới có thể sẵn sàng. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/khi-nao-nguoi-dan-duoc-dung-so-dinh-
danh-ca-nhan-khi-lam-thu-tuc-nha-dat-1361227.html 

 

4. Nhiều kỳ vọng vào Chính phủ nhiệm kỳ tới 
Thành công của nhiệm kỳ Chính phủ 2016 - 2020, theo các đại biểu 
Quốc hội, là rất có ý nghĩa, tạo ra dư địa, điều kiện thuận lợi tốt cho 
Chính phủ các nhiệm kỳ tới có không gian điều hành, hướng tới 
những mục tiêu dài hạn. Tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV, 
các đại biểu Quốc hội đặt ra nhiều đề bài mà Chính phủ nhiệm kỳ mới 
cần có lời giải. 

Cần những đột phá mới về thể chế 

Đánh giá cao nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, nhiều đại biểu Quốc 
hội kỳ vọng Chính phủ mới sẽ tiếp tục có những giải pháp mới, phù hợp 
bối cảnh mới, tạo ra một môi trường thông thoáng hơn để doanh nghiệp 
phát triển và đóng góp ngày càng nhiều cho đất nước. 



Theo đại biểu Vũ Tiến Lộc (đoàn Thái Bình), Chính phủ đã nỗ lực thúc đẩy 
cải cách thể chế, trong đó tập trung vào 2 mũi giáp công là cải cách thủ tục 
hành chính và thực hiện Chính phủ điện tử. Trong nhiệm kỳ, chúng ta đã 
xóa bỏ hàng ngàn giấy phép con, đã đơn giản hóa và cắt giảm 50 - 60% 
điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành; trong 
một số lĩnh vực, 98 - 99% thủ tục hành chính đã được thực hiện trực 
tuyến. Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan 
chính quyền các cấp được cải thiện và theo xếp hạng quốc tế, năng lực 
cạnh tranh và môi trường kinh doanh của nước ta đã lần lượt tăng tới 10 
và 20 bậc.  

Nhiều đại biểu Quốc hội kỳ vọng giai đoạn tới việc thu hút nguồn lực tư 
nhân cho các dự án lớn theo phương thức PPP cần được triển khai hiệu 

quả hơn. Ảnh: Lê Tiên 

Tuy nhiên, theo đại biểu Vũ Tiến Lộc, chất lượng thể chế và chất lượng 
tăng trưởng của nền kinh tế mặc dù đã được cải thiện nhưng chưa cao. 
Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của chúng ta vẫn chưa lọt 
vào ASEAN 3, ASEAN 4 như mục tiêu kỳ vọng. Những quy định pháp luật 
về kinh doanh còn chồng chéo. Cơ chế xin - cho dù đã giảm nhưng thủ tục 
hành chính trong nhiều lĩnh vực còn phiền hà, tiếp tục gây khó khăn cho 
người dân và doanh nghiệp. 

Đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) thì cho rằng, trong nhiệm kỳ 
2016 - 2020, Chính phủ đã rất thành công trong việc cải cách thể chế, cải 



thiện môi trường kinh doanh, nhưng thành công này lại đặt ra một thách 
thức vô cùng lớn cho nhiệm kỳ tới, vì Chính phủ không còn nhiều dư địa 
để tiếp tục cắt giảm các ràng buộc và thủ tục hành chính. Vì thế đại biểu 
Hoàng Văn Cường khuyến nghị, để tiếp tục cải thiện môi trường kinh 
doanh, phải thực hiện đột phá thể chế bằng việc thay đổi hoàn toàn 
phương thức quản lý. Theo đó, đối tượng quản lý chuyển từ xin phép khai 
báo trước với cơ quan quản lý sang tự lựa chọn quyết định, tự công khai 
thông tin, cơ quan quản lý từ nhiệm vụ tiếp nhận thông tin và tiền kiểm 
sang nhiệm vụ tìm kiếm, thu thập thông tin và thực hiện hậu kiểm. Phương 
thức quản lý này chỉ có thể được thực hiện trên cơ sở chuyển đổi số toàn 
bộ thông tin và quy trình quản lý. Đây cần phải là khâu đột phá tiên phong.  

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (đoàn Hà Nội) cũng nhấn mạnh Chính phủ tập 
trung xây dựng thể chế, coi thể chế không chỉ là hành lang pháp lý mà 
trước hết là tài nguyên và nguồn lực phát triển. “Khi xây dựng thể chế, cần 
đầu tư cao hơn, lắng nghe nhiều hơn, chọn người giỏi hơn và dự báo, dự 
liệu dài hơn”, đại biểu Ngọ Duy Hiểu nói. 

Phát huy mọi nguồn lực cho phát triển 

Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai (đoàn Hà Nội) nhắc lại, ngay từ đầu nhiệm kỳ, khi 
thông qua kế hoạch trung hạn, Quốc hội đã đề ra nhiệm vụ là phát huy tối 
đa tiềm lực của mọi thành phần kinh tế ngoài nhà nước, Nhà nước chỉ đầu 
tư cho những lĩnh vực dự án mà các thành phần kinh tế khác không thể 
đầu tư. Tiếp đó, Quốc hội cũng đã ban hành Luật Đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư (PPP) với mong muốn huy động tối đa nguồn lực đầu 
tư từ thành phần kinh tế tư nhân.  

Tuy nhiên, kết quả huy động nguồn lực tư nhân chưa được như mong 
muốn. Trong cả nhiệm kỳ có rất nhiều dự án đã phải chuyển từ phương 
thức PPP sang 100% vốn nhà nước. Tỷ lệ đầu tư từ khối tư nhân trong tổng 
vốn đầu tư tại thời điểm cao nhất cũng chỉ đạt được 45,6%, thấp hơn nhiều 
nước trên thế giới. Theo đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, tình trạng này có những 
nguyên nhân khách quan nhưng cũng có những nguyên nhân chủ quan. 

Theo bà Mai, việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách khó hơn rất nhiều 
so với việc dùng ngân sách nhà nước để đầu tư cho các công trình, dự án. 
Nhưng một Chính phủ kiến tạo phải phát huy được sức mạnh tổng hợp, 
huy động được mọi nguồn lực, khơi dậy khát vọng phát triển trong mỗi 
người dân. “Chúng tôi tin rằng Chính phủ sẽ làm được điều này. Bởi vì chỉ 
có như vậy chúng ta mới đủ sức để đi đường dài, phù hợp với xu thế phát 
triển tất yếu của thế giới”, bà Mai kỳ vọng. 



Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Quốc Bình (đoàn Hà Nội) cũng kỳ vọng 
giai đoạn tới việc thu hút nguồn lực tư nhân cho các dự án lớn theo 
phương thức PPP, như cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cần được triển khai 
hiệu quả hơn. 

Nguồn: https://baodauthau.vn/nhieu-ky-vong-vao-chinh-phu-nhiem-ky-toi-
post104591.html 

 

5. 'Nhắc đến sổ hộ khẩu là thấy sợ hãi' 
Tôi liên tục bị từ chối cấp CCCD chỉ vì hộ khẩu chỉ ghi năm sinh, bất 
chấp CMND cũ và giấy khai sinh đều có ngày tháng rõ ràng. 

Chia sẻ về những rắc rối trong thủ tục hành chính liên quan đến cuốn sổ 
hộ khẩu giấy, độc giả Nguyenhanhthu291181 kể lại trải nghiệm của bản 
thân: "Mẹ tôi sinh năm 1946 (chứng minh nhân dân và mọi giấy tờ đều ghi 
là 1946), nhưng khi làm sổ hộ khẩu (những năm 1980) thì cán bộ lại ghi 
nhầm thành 1947. Bà thắc mắc với người phát sổ hộ khẩu khi đó thì được 
bảo 'cứ dùng, khi nào cần thì sửa sau'. 

Mọi việc sẽ không có gì phức tạp cho đến khi bà đi xe buýt bị móc túi và 
mất luôn cả CMND. Đi làm lại giấy tờ, công an thành phố khi đó dứt khoát 
viết năm sinh là 1947 theo sổ hộ khẩu. Dù bà đã lôi hết các giấy tờ chứng 
minh năm sinh đúng của mình là 1946, nhưng rốt cuộc vẫn không được 
chấp nhận (giấy khai sinh năm 1946 của bà đã bị thất lạc do chiến tranh). 
Không hiểu sao họ không tra theo hồ sơ cấp CMND cũ mà chỉ đối chiếu 
trên sổ hộ khẩu. 

Cuối cùng, bà đành chịu để năm sinh trên CMND và sổ hộ khẩu là 1947. 
Khi về hưu, sổ bảo hiểm của bà vẫn ghi năm sinh 1946, mỗi lần đi bệnh 
viện, để được thanh toán bảo hiểm, bà lại phải làm đơn gửi công an 
phường xin xác nhận người có tên trên CMND (sinh năm 1947) và người 
có tên trong thẻ bảo hiểm (sinh năm 1946) là một. Mãi cho tới năm vừa 
qua, cô tư pháp xã ở quê tư vấn bà đổi năm sinh thống nhất với sổ bảo 
hiểm để tránh sau này thủ tục tử tuất phức tạp. 

Vậy là hơn 70 tuổi, mẹ tôi lại phải về quê làm thủ tục cấp lại giấy khai sinh. 
Để được cấp lại, bà phải lục lại giấy chứng tử của bố mẹ bà đã mất cách 
đây hơn 20 năm, chứng minh bà là con của hai người đó, là bà sinh năm 
1946; làm đơn xin cấp lại giấy khai sinh. Sau đó, bà làm đơn đề nghị sửa 
lại năm sinh trên CMND là 1946. Rất may, từ khi có giấy khai sinh, thủ tục 
làm CCCD của thành phố rất nhanh. Gần cuối đời, bà mới nhận được 
CCCD với năm sinh đúng của mình". 



>> Tạm trú thành phố 20 năm, vẫn phải về quê xác minh lý lịch 

Đồng cảm với những phiền toái trên, bạn đọc Lavie Bùi cũng kể lại những 
rắc rối gặp phải chỉ vì sai sót trong sổ hộ khẩu giấy: "Tôi cũng vừa trải qua 
cảm giác nhắc đến sổ hộ khẩu là thấy sợ hãi. Hôm rồi, tôi đi làm CCCD. 
Thế nhưng tới nơi mới phát hiện ra trên sổ hộ khẩu chỉ ghi mỗi năm sinh, 
không có ngày tháng, trong khi CMND cũ của tôi có ghi rõ ràng. Tôi còn 
mang theo cả bản chính Giấy khai sinh để mấy cán bộ đối chiếu. Thế 
nhưng, tôi vẫn không được phát số cho làm CCCD, mà được hướng dẫn 
phải quay về bộ phận đăng ký hộ khẩu để chỉnh sửa. 

Sau đó, tôi lại được bộ phận đăng ký hộ khẩu yêu cầu khai báo vào hai 
mẫu đính chính thông tin, và mẫu thay đổi nhân khẩu. Dù đã cố giải thích 
rõ là tôi không có nhu cầu cải chính thông tin, chỉ là người viết sổ hộ khẩu 
trước đây ghi thiếu thông tin của tôi, nay cần ghi thêm cho đầy đủ. Thế 
nhưng tôi chỉ nhận lại được câu trả lời là quy định vậy, phải làm đúng các 
bước. Trong khi lỗi này hoàn toàn không phải do tôi gây ra, vậy sao tôi 
phải đi làm đủ thứ thủ tục để sửa sai như thế này?". 

Đánh giá về những lợi ích khi bỏ hộ khẩu giấy, độc giả Peony 
Nguyen nhận định: "Bỏ hộ khẩu giấy, về sâu xa hơn, là tránh sa đà vào lý 
lịch. Chúng ta hay con cái sau này chắc chắn khi đi học, đi làm... sẽ chỉ 
muốn người ta quan tâm đến chính mình là ai, có những phẩm chất gì, chứ 
không phải ông bà, bố mẹ của chúng là ai? Cho dù lý lịch gia đình có đáng 
tự hào hay ngược lại, chúng ta cũng không muốn bị đánh giá dựa trên 
những thông tin ấy. 

Một người không nên được ưu ái hay bị mang định kiến xấu chỉ vì họ là 
con cháu của một ai. Và đó là nền tảng của xã hội công bằng, văn minh mà 
chúng ta đang xây dựng. Tôi luôn ủng hộ quản lý hành chính theo cá nhân 
hơn là theo hộ gia đình, hộ khẩu". 

"Phải công bằng mà nói, thời đại 4.0 đã xuất hiện thì vai trò của cuốn sổ hộ 
khẩu tự nhiên đã hoàn thành. Nếu quay lại thời 2.0, khi không có cuốn sổ 
này, thì chúng ta quản lý bằng kiểu gì? Mọi cái chỉ tốt và thích ứng cho 
từng giai đoạn, chúng ta không phủ nhận hết nó. Nhưng thay 2.0 bằng 4.0 
lúc này theo tôi là hợp lý", bạn đọc Quê Hà Nội nói thêm. 

Nguồn: https://vnexpress.net/nhac-den-so-ho-khau-la-thay-so-hai-
4255407.html 

 

 



6. Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy 
hoạch và quản lý, sử dụng tài nguyên 
Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội có tiêu đề “Đẩy 
mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động 
phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí 
hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”. 

Đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải trong các cụm công nghiệp. (Ảnh: 
Đắc Minh) 

Mục tiêu của chương trình là phát triển Thủ đô nhanh, bền vững theo 
hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại. Đẩy mạnh công tác 
quy hoạch, tạo tiền đề cho công tác quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng, phát 
triển đô thị theo quy hoạch. Quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn tài 
nguyên; chú trọng tạo lập, gìn giữ và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. 
Chủ động phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, ứng phó biến đổi khí 
hậu tạo lập môi trường sống an toàn, văn minh, hiệu quả. 

Cụ thể, thành phố sẽ hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng 
công tác tổ chức, lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và quản lý quy 
hoạch, bảo đảm tính khả thi và đồng bộ giữa quy hoạch xây dựng, đô thị 
và các quy hoạch ngành. Bảo đảm quy hoạch đi trước một bước làm cơ 



sở, định hướng cho công tác quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng, phát triển 
đô thị theo quy hoạch. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, 
giám sát chặt chẽ công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, bảo đảm kỷ 
cương, văn minh đô thị. Xây dựng và thực hiện các biện pháp kiểm soát 
phát triển theo quy hoạch; kiểm soát không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị 
và nông thôn, giữ gìn bản sắc văn hóa Thủ đô văn minh hiện đại. Nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh công tác thông tin quy hoạch. 
Hoàn thiện hệ thống quản lý đất đai, đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử 
dụng đất, hoàn thành giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân; rút 
ngắn thời gian thực hiện giải phóng mặt bằng. Tăng cường thanh tra, xử lý 
dứt điểm các vi phạm pháp luật về đất đai, quản lý và sử dụng quỹ đất 
công ích đúng quy định. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, ngăn 
chặn, giảm thiểu ô nhiễm, từng bước cải thiện chất lượng môi trường đất, 
nước, không khí và giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trường. 

Trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi 
khí hậu, thành phố phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị 
với nòng cốt là lực lượng tham gia công tác phòng, chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn. Chủ động nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, xử lý tình 
huống tạo sự chuyển biến tích cực, bảo đảm an toàn về người và tài sản, 
giảm thiểu thiệt hại. Nâng cao nhận thức, ý thức của chính quyền các cấp 
và người dân để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, chống; ứng phó 
sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu. 

Chương trình đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như sau, đạt 100% tỷ lệ diện tích 
phủ kín quy hoạch phân khu đô thị, phủ kín quy hoạch xây dựng vùng 
huyện và tỷ lệ hoàn thành rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chung xây 
dựng xã. Các chỉ tiêu về thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và 
nông thôn; chất thải nguy hại, chất thải y tế và cụm công nghiệp, cụm công 
nghiệp làng nghề có trạm xử lý nước thải đạt 100%. Diện tích cây xanh 
bình quân đầu người khu vực đô thị năm 2025 đạt từ 7,8 đến 8,1 
m2/người; tăng cường trồng hoa, cây xanh khu vực trống ở nông thôn. 
Bảo đảm an toàn tuyệt đối các tuyến đê. 

Thành phố đề ra nhóm nhiệm vụ trọng tâm về công tác quy hoạch, quản lý 
quy hoạch gồm hoàn thành Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2045. Hoàn thành và rà soát điều chỉnh Quy hoạch chung 
xây dựng Thủ đô; rà soát, điều chỉnh và bổ sung các quy hoạch chuyên 
ngành hạ tầng kỹ thuật còn thiếu. Chú trọng, bảo đảm đồng bộ hóa quy 
hoạch xây dựng, đô thị với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông, 
quy hoạch mạng lưới, ngành lĩnh vực có liên quan. Xây dựng cơ sở dữ liệu 
hợp nhất về quản lý quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, phát triển đô thị trên 



địa bàn thành phố. Kiểm soát chặt chẽ, thực hiện các giải pháp nâng cao 
chất lượng, đẩy nhanh công tác thẩm định, trình phê duyệt các đồ án quy 
hoạch.  

Đối với công tác tổ chức thực hiện và quản lý phát triển theo quy hoạch, 
thành phố đẩy mạnh công bố, thông tin quy hoạch, cắm mốc giới hệ thống 
hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành chương trình phát triển đô thị thành phố. 
Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, quận huyện, thị xã trong 
quản lý, kiểm soát các hoạt động xây dựng và ngăn chặn, phòng ngừa các 
vi phạm trong hoạt động xây dựng. Trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài 
nguyên, bảo vệ môi trường, thành phố tập trung rà soát hệ thống văn bản, 
tổng kết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn thành phố. Hoàn thành phê 
duyệt danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch. Tăng cường thanh 
tra, kiểm tra quản lý sử dụng đất đai.    

Thành phố đưa ra các giải pháp chính sau: xây dựng, hoàn thiện hệ thống 
cơ chế, chính sách và các công cụ phục vụ công tác lập, thẩm định, phê 
duyệt quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch. Đẩy mạnh cải cách 
thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết từ khâu thẩm định, trình 
duyệt quy hoạch, chuẩn bị đầu tư dự án. Tăng cường ứng dụng khoa học 
và công nghệ trong công tác quy hoạch, thông tin quy hoạch và quản lý 
quy hoạch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai công bố quy hoạch. 
Tiếp tục kiện toàn bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên môi 
trường. Lập quy hoạch sử dụng đất, bảo vệ môi trường lồng ghép quy 
hoạch phát triển kinh tế xã hội. Tăng cường phòng ngừa và kiểm soát ô 
nhiễm, ngăn chặn các nguồn gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, rà soát, 
hoàn thiện và tổ chức thực hiện đúng, hiệu quả các chiến lược, quy hoạch, 
chương trình, kế hoạch, đề án, dự án trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai. 
Triển khai các giải pháp công trình theo các quy hoạch, kế hoạch phòng, 
chống thiên tai. Tập trung giải quyết các bất cập trong công tác phòng 
cháy, chữa cháy; tăng cường hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra an toàn 
phòng cháy chữa cháy. Cập nhật, cụ thể hóa kịch bản biến đổi khí hậu; 
thực hiện các hoạt động giảm phát thải khi nhà kính… 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/tranghanoi-tin-chung/nang-cao-hieu-qua-
cong-tac-quy-hoach-quan-ly-quy-hoach-va-quan-ly-su-dung-tai-nguyen-
640213/ 

 

 

 

 



7. Sẽ kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu cá tầm 
Ngày 30-3, Tổng cục Hải quan cho biết sẽ kiểm soát chặt chẽ việc 
nhập khẩu cá tầm, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế 
và lấy mẫu giám định các lô cá tầm nhập khẩu; hàng hóa chỉ được 
thông quan và đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu 
sau khi có kết quả giám định tại Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 
I và Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật. 

Tổng cục Hải quan cho biết sẽ kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu cá tầm. 

Đây là một trong những nội dung được Tổng cục Hải quan chỉ đạo tới các 
cục hải quan địa phương để bảo đảm kiểm soát chặt chẽ cá tầm nhập 
khẩu, kịp thời ngăn chặn việc nhập khẩu cá tầm không thuộc Danh mục 
loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam ban hành kèm Nghị định 
số 26/2019/NĐ-CP ngày 8-3-2019 của Chính phủ, không đúng với Giấy 
phép CITES, do Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam cấp. 

Theo Tổng cục Hải quan, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN-
PTNT) có công văn (số 580/BNN-TCTS, ngày 26-1) về việc kiểm soát nhập 
khẩu cá tầm thương phẩm dùng làm thực phẩm, trong đó có đề nghị: “Bộ 
Tài chính chỉ đạo lực lượng hải quan tại các cửa khẩu trọng điểm, gồm: 
Hữu Nghị, Lào Cai, Móng Cái, Chi Ma, Tà Lùng... kiểm soát chặt việc nhập 
khẩu cá tầm về Việt Nam để bảo đảm nguồn gốc, xuất xứ và thuộc Danh 
mục được phép kinh doanh tại Việt Nam”. 



Ngày 18-2, Tổng cục Hải quan có công văn (số 808/TCHQ-GSQL) hướng 
dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố về việc thực hiện thủ tục nhập khẩu 
cá tầm và các chính sách nhập khẩu liên quan. 

Qua thời gian theo dõi tình hình làm thủ tục hải quan và phối hợp, lấy mẫu 
kiểm tra xác định chủng loại tại Viện Nghiên cứu nuôi trường thủy sản I đối 
với một số lô hàng cá tầm nhập khẩu tại cục hải quan các tỉnh Lào Cai, 
Lạng Sơn cho thấy thực tế cá tầm nhập khẩu không đúng với giấy phép do 
Cơ quan quản lý CITES Việt Nam cấp, không đúng với khai hải quan (cá 
tầm Xiberi, tên khoa học: Acipenser baerii). 

Cụ thể, điển hình như vụ việc ngày 17-3-2021, Công ty TNHH Đầu tư & XNK 
An Hưng đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế 
Hữu Nghị - Lạng Sơn nhập khẩu 12 tấn cá tầm Xiberi từ Trung Quốc. 

Cùng ngày, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I đã cùng chi cục hải 
quan, cơ quan kiểm dịch lấy mẫu tại kho riêng của doanh nghiệp để tiến 
hành giám định chủng loại. Căn cứ kết quả giám định, hàng hóa thực tế 
nhập khẩu của doanh nghiệp (DN) không đúng chủng loại với khai hải 
quan và Giấy phép nhập khẩu do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam cấp 
(tên là cá tầm Xiberi, tên khoa học: Acipenser baerii). 

Ngày 23-3, Cục Giám sát quản lý về hải quan đã có công văn (số 497/GSQL-
GQ1) đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn căn cứ kết quả giám định của 
Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I để xử lý theo đúng quy định. 

Tuy nhiên, qua kiểm tra kho lưu giữ bảo quản hàng hóa của doanh nghiệp 
ngày 23-3-2021, toàn bộ lô hàng đã được doanh nghiệp tự ý đưa đi tiêu 
thụ khi chưa được cơ quan hải quan xác nhận thông quan. Cục Hải quan 
Lạng Sơn đã mời doanh nghiệp để yêu cầu làm rõ hành vi vi phạm để tiến 
hành xử lý theo quy định. 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/se-kiem-soat-chat-che-nhap-
khau-ca-tam-640282/ 

 

8. Singapore khôi phục du lịch bằng cách áp dụng xác 
minh kết quả xét nghiệm COVID-19 kỹ thuật số 
Singapore đang thực hiện những bước cần thiết để khôi phục nền du 
lịch, mới đây nhất là việc phát triển tiêu chuẩn mới đối với việc xác 
minh kết quả xét nghiệm COVID-19. 

Singapore phát triển bộ tiêu chuẩn mới cho việc xác minh kết quả xét 
nghiệm COVID-19 xuyên biên giới 



Ngày 26-2, bà Vivian Balakrishna, bộ trưởng Bộ Smart Nation Initiative (tạm 
dịch: Bộ sáng kiến Quốc gia) cho biết Singapore đã phát triển một bộ tiêu 
chuẩn tương thích toàn cầu dựa trên công nghệ blockchain, để thuận tiện 
hóa việc xác minh thông tin về sức khỏe (ví dụ: Kết quả xét nghiệm COVID-
19 trước khi xuất cảnh). 

 

Chứng nhận xét nghiệm trước khi khởi hành đã được xác nhận (bên trái) và Chứng 
nhận tính xác thực Bộ Y tế (bên phải) - Nguồn ảnh: Channel News Asia 

Với tên gọi là HealthCerts, bộ tiêu chuẩn kỹ thuật số có nguồn mở này được 
sử dụng để cấp chứng nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 kỹ thuật số.  

Bộ tiêu chuẩn này do Cơ quan Công nghệ Chính phủ Singapore (GovTech) 
và Bộ Y tế (MOH) phát triển. Đồng nhất với những yêu cầu của quốc gia và 
các tổ chức thế giới, bộ tiêu chuẩn này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình hoàn 
thiện thủ tục tại các trạm kiểm soát nhập cảnh trong nước và quốc tế. 

Từ ngày 10-3, du khách từ Singapore thực hiện xét nghiệm COVID-19 trước 
khi khởi hành tại các phòng khám được ủy quyền ở Singapore sẽ nhận 
được kết quả xét nghiệm dưới dạng chứng nhận kỹ thuật số đáp ứng chuẩn 
HealthCerts.  

Sau đó, du khách phải tải giấy chứng nhận kỹ thuật số từ các phòng khám 
lên một trang web Notarise của chính phủ. Sau khi hoàn tất, du khách sẽ 
nhận được chứng nhận kỹ thuật số được công chứng có chứa mã QR qua 
email hoặc/và qua ứng dụng di động SingPass. 

Tại sân bay và các điểm nhập cảnh, du khách có thể trình chứng nhận đã 
được mã hóa thành mã QR. Mã QR trên văn bản giấy hay kỹ thuật số đều 
hợp pháp. Chỉ cần quét mã QR, nhân viên hàng không và các cơ quan nhập 



cảnh có thể kiểm tra được tính xác thực của chứng nhận kỹ thuật số bằng 
một nền tảng riêng biệt được phát triển bởi Cơ quan công nghệ chính phủ. 

Các hãng hàng không của Singapore vào cuộc với việc thử nghiệm quy 
trình xác minh kỹ thuật số kết quả xét nghiệm COVID-19 

Singapore Airlines (SIA) là hãng hàng không đầu tiên thử nghiệm Thẻ thông 
hành của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA). Điều đó có nghĩa 
hành khách của Singapore Airlines (SIA) sẽ có thể sử dụng ứng dụng di 
động để xác minh kết quả kiểm tra COVID-19 và tình trạng tiêm chủng của 
họ. 

IATA, một tổ chức toàn cầu đại diện cho khoảng 290 hãng hàng không, 
trước đó cho biết họ sẽ chính thức ra mắt thẻ thông hành vào cuối tháng 3. 

 

Hành khách của Singapore Airlines (SIA) sẽ có thể xem và sử dụng kết quả 
xét nghiệm COVID-19 để làm thủ tục tại Sân bay Changi bằng một ứng dụng 

duy nhất - Nguồn ảnh: The Business Times 

Ứng dụng này sẽ sẵn sàng cho những người sử dụng hệ điều hành iOS của 
Apple. Các hành khách sẽ được mời tải ứng dụng và tạo ID với ảnh chụp và 
thông tin hộ chiếu, với tùy chọn có bao gồm cả thông tin chuyến bay của họ 
hay không.  

Sau đó, họ có thể đăng ký xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành tại bất 
kỳ phòng khám nào trong số bảy phòng khám ở Singapore thông qua cổng 



trực tuyến và đăng ký tại phòng khám bằng ID và thông tin chuyến bay trong 
ứng dụng. 

SIA cho biết: "Họ sẽ có thể xem kết quả kiểm tra của mình cũng như xác 
nhận được bay hay không ngay trên ứng dụng, lưu ý rằng cơ quan đăng ký 
Timatic của IATA - đã được các hãng hàng không sử dụng để xác minh các 
yêu cầu về giấy tờ đi lại của hành khách - sẽ cung cấp thông tin kết quả 
COVID-19. Các hành khách sẽ cần đưa ra xác nhận được bay của họ trong 
ứng dụng cho nhân viên làm thủ tục tại Sân bay Changi trước khi chuyến 
bay khởi hành". 

"Để đáp ứng với các yêu cầu quy định hiện hành, hành khách sẽ cần mang 
theo bản sao giấy chứng nhận sức khỏe do phòng khám nơi họ thực hiện 
xét nghiệm COVID-19 cấp. Họ cũng sẽ có "toàn quyền kiểm soát" đối với 
cách thông tin cá nhân của họ được chia sẻ. SIA sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ 
với các đối tác của mình ở Singapore và trên toàn thế giới trong việc hỗ trợ 
các thử nghiệm này và hướng tới việc khôi phục trải nghiệm du lịch liền 
mạch cho khách hàng của mình", SIA cho biết. 

Scoot cũng đưa vào thử nghiệm cổng trực tuyến cho phép hành khách trên 
các chuyến bay xuất phát từ Singapore, Indonesia và Hong Kong đặt lịch xét 
nghiệm COVID-19 một cách thuận tiện hơn. 

 

Hãng Scoot cho biết quy trình xác minh chứng chỉ sức khỏe đã được áp 
dụng khi làm thủ tục check-in cho 6 chuyến bay trong tuần qua - Nguồn ảnh: 

The Straits Times 



Theo chia sẻ, cổng trực tuyến này có thể được truy cập trên website hoặc 
ứng dụng điện thoại của hãng Scoot, sau đó hành khách sẽ được dẫn trực 
tiếp đến hệ thống các phòng khám được ủy quyền thực hiện xét nghiệm 
COVID-19.  

Hành khách có thể thanh toán phí trực tuyến, và nhận lại chứng nhận kỹ 
thuật số kết quả xét nghiệm trong vòng 36 tiếng. Kết quả xét nghiệm COVID-
19 được thực hiện qua cổng trực tuyến này sẽ có một mã QR được dùng để 
xác minh bằng ứng dụng điện thoại. 

Với những gì Singapore đang thực hiện và do các hãng hàng không nước 
này thí nghiệm, có thể thấy du lịch quốc tế được mở cửa trở lại sẽ xảy ra 
trong tương lại rất gần. Quy trình này không những giúp rút ngắn thời gian 
làm thủ tục cho hành khách, mà còn đem lại sự yên tâm về vấn đề an toàn 
tuyệt đối khi đi du lịch. 

Nguồn: https://congnghe.tuoitre.vn/singapore-khoi-phuc-du-lich-bang-cach-
ap-dung-xac-minh-ket-qua-xet-nghiem-covid-19-ky-thuat-so-
20210329102758344.htm 

 

9. Bài phát biểu của ĐBQH Hoàng Văn Cường trước 
Quốc hội về chuyển đổi số 
Toàn văn bài phát biểu của ĐBQH Hoàng Văn Cường trước Quốc hội 
về chuyển đổi số sáng 29/3. 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch, 

Kính thưa Quốc hội, 

Tất cả các ý kiến phát biểu của các đại biểu Quốc hội trong những ngày 
qua đều thể hiện sự đồng tình và đánh giá cao Báo cáo nhiệm kỳ của Chủ 
tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và cùng có chung một 
nhận định rằng nhiệm kỳ 2016-2021 là một nhiệm kỳ rất thành công trên tất 
cả các phương diện Chúng ta cũng đã nhiều lần nhắc đến những bằng 
chứng của thành công, như tăng trưởng GDP thuộc nhóm 10 quốc gia có 
mức tăng trưởng cao nhất thế giới, kinh tế vĩ mô luôn được sự ổn định; đời 
sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe của người dân không ngừng 
được nâng cao; quy mô nền kinh tế vượt qua Singapore, Malaysia để 
vươn lên đứng thứ 4 trong khu vực và nằm trong Top của 40 quốc gia có 
nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hệ số tín nhiệm quốc gia được luôn giữ vững 
ở mức BB, với giá trị Thương hiệu Quốc gia của Việt Nam đã tăng thêm 
29% và là nước có mức tăng giá trị Thương hiệu quốc gia cao nhất thế 



giới. Việt Nam được đánh giá là điểm đến an toàn và hấp dẫn của các nhà 
đầu tư quốc tế. 

Thành công trên là kết quả tổng hợp của con đường đoàn kết, liêm chính 
do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cầm trịch, là kết quả của sự chuẩn mực, 
cầm cương của Quốc hội và là sự hành động quyết liệt, thành tâm của 
Chính phủ đã khơi dậy niềm tin của người dân và doanh nghiệp cùng 
chung sức đồng lòng, đẩy cỗ xe tà ma..., đưa đất nước vượt qua muôn 
vàn khó khăn, thiên tai, dịch bệnh; thích ứng nhanh với những biến động 
toàn cầu, để có được kết quả như ngày hôm nay. 

Từ những thành công của nhiệm kỳ đã qua, tôi xin nêu ra 3 vấn đề cần 
quan tâm trong điều hành của nhiệm kỳ tới. 

Thứ nhất, thành công của Chính phủ tiền nhiệm trong việc kiểm soát nợ 
xấu ngân hàng từ mức báo động cao, gấp 6 lần giới hạn đã giảm xuống 
mức dưới an toàn 3%, trong bối cảnh lãi suất điều hành giảm; đã đưa nợ 
công giảm sâu gần 10 điểm, từ sát kịch trần, xuống 55,3% GDP. Đây là 
điều kiện thuận lợi rất tốt cho những nhiệm kỳ tới, có dư địa để tăng nguồn 
lực đầu tư bằng nguồn vốn vay; sử dụng kết hợp các chính sách tài khóa 
và tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng, trên quan điểm tiếp tục giữ ổn định kinh 
tế vĩ mô. 

Thứ hai, cán cân thương mại nhập siêu chuyển sang xuất siêu đến gần 20 
tỷ USD và nâng mức dự trữ ngoại hối lên 100 tỷ USD, đã minh chứng cho 
thành công trong hội nhập kinh tế quốc tế và là cơ sở quan trọng để bình 
ổn tỷ giá, điều hành tiền tệ và đảm bảo các quan hệ thanh toán quốc tế. 
Tuy nhiên, tình trạng nhập siêu vẫn tiếp tục gia tăng đối với các nước trong 
khu vực, đặc biệt là với Trung Quốc. Trong khi đó, xuất siêu lại nghiêng về 
các nước ở thị trường phát triển, đặc biệt đã xuất siêu sang Mỹ tăng cao. 
Đó là một trong những lý do để Mỹ xếp vào nhóm giám sát, thao túng tiền 
tệ. Điều này đặt ra nhiệm vụ cho Chính phủ phải chú trọng điều hành các 
quan hệ xuất, nhập khẩu giữa các thị trường, kiểm soát chặt chẽ việc nhập 
hàng hóa nguyên liệu từ thị trường khu vực để sản xuất các sản phẩm xuất 
khẩu sang thị trường phát triển như Mỹ và EU; điều này càng có nguy cơ 
cao và đòi hỏi phải có giải pháp hữu hiệu khi Hiệp định Đối tác Kinh tế 
Toàn diện Khu vực (RCEP) được thực thi. 

Thứ ba, Chính phủ đã rất thành công trong việc cải cách thể chế, cải thiện 
môi trường kinh doanh bằng việc quyết liệt chỉ đạo; giao chỉ tiêu cụ thể cho 
các bộ, ngành để cắt giảm tới 63% điều kiện kinh doanh và cắt giảm tới 
68% các danh mục, dòng hàng kiểm tra chuyên ngành; để môi trường kinh 
doanh tăng lên 2 bậc, năng lực cạnh tranh toàn cầu tăng lên 10 bậc. Tuy 



nhiên, thành công này của Chính phủ tiền nhiệm lại đặt ra một thách thức 
vô cùng lớn cho nhiệm kỳ tới. Bởi vì chúng ta không còn nhiều dư địa để 
tiếp tục cắt giảm các ràng buộc và thủ tục hành chính. Do vậy, để tiếp tục 
cải thiện môi trường kinh doanh thì không phải là tiếp tục thực hiện rà soát, 
cắt giảm thủ tục mà phải thực hiện đột phá thể chế bằng việc thay đổi hoàn 
toàn phương thức quản lý, chuyển cơ chế, đối tượng quản lý từ xin phép 
khai báo trước với cơ quan quản lý sang cơ chế đối tượng quản lý tự lựa 
chọn quyết định, tự công khai thông tin, cơ quan quản lý từ nhiệm vụ tiếp 
nhận thông tin và tiền kiểm sang nhiệm vụ tìm kiếm, thu thập thông tin và 
thực hiện hậu kiểm. Phương thức quản lý này chỉ có thể được thực hiện 
trên cơ sở chuyển đổi số toàn bộ thông tin và quy trình quản lý, đây phải là 
khâu đột phá tiên phong trong chương trình chuyển đổi số quốc gia. Nếu 
chuyển đổi số và ứng dụng AI trong quản lý thành công thì tất cả những 
yêu cầu về đột phá trong cải cách về thể chế sẽ giúp chúng ta biến những 
điều không thể thành những điều có thể và mang lại những nguồn lực vô 
cùng to lớn cho đất nước. Ví dụ chẳng hạn như nếu chúng ta cứ duy trì 
quản lý biển số xe thủ công như hiện nay thì trong 1 triệu chiếc xe chỉ có 1 
chiếc xe mang biển số 99999 và như vậy có đấu thầu chúng ta cũng chỉ 
thu được một lần tiền. Nhưng nếu chúng ta thực hiện chuyển đổi số thì có 
thể chúng ta có cả 500 xe của các đại biểu Quốc hội đến đây trong vòng 1 
giây với tốc độ nhận diện của 5G chúng ta biết được ngay xe đó là của ai 
và như vậy chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra được vô vàn những con số để 
thực hiện đấu giá, chứ không phải giới hạn là một số như hiện nay. 

Chuyển đổi số cũng sẽ biến những vấn đề phức tạp, làm đau đầu các nhà 
quản lý thành nguồn lực cho đất nước, ví dụ nếu chúng ta chuyển đổi số 
toàn bộ thông tin về quản lý đất đai và chuyển thủ tục cấp giấy chứng nhận 
đăng ký đất đai từ làm thủ công bằng giấy, phức tạp và khó khăn như hiện 
nay chuyển sang đăng ký một cách tự động do người dân tự thực hiện thì 
cơn sốt đất đai từ đầu năm đến nay sẽ mang lại cho ngân sách một nguồn 
thu rất lớn từ các giao dịch bán đi bán lại. Việc chuyển số đổi số sẽ làm 
thay đổi hoàn toàn thói quen và vị trí của người quản lý trong bộ máy nhà 
nước. Người quản lý không còn ngồi chờ doanh nghiệp đến để yêu cầu 
giải quyết mà phải dựa vào thông tin được số hóa của doanh nghiệp để 
phát hiện những vấn đề cần điều chỉnh, hoặc phải giải quyết để đáp ứng 
những yêu cầu cho doanh nghiệp. Đó chính là cơ sở để chuyển đổi từ 
Chính phủ quản lý sang Chính phủ phục vụ, tạo đột phá về thể chế trong 
quản lý. 

Kính thưa Quốc hội, 



Chúng ta có thể hình dung trong tương lai rằng, nếu như chúng ta chuyển 
đổi số thành công, với hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, đáp ứng được 
yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 thì ngồi ở Việt Nam, chúng ta có 
thể tương tác, giải quyết những công việc như đang ngồi ở văn phòng ở 
bất kể một công ty nào ở một quốc gia trên thế giới. Và khi đó thì Việt Nam 
chúng ta không chỉ là "cái bếp" của thế giới như lời khuyên của Philip 
Kotler mà Thủ tướng Chính phủ đã nhắc đến trong buổi giảng nghị quyết 
ngày hôm qua, mà Việt Nam có thể trở thành công xưởng ngành công 
nghệ điện tử - tin học của cả thế giới và là nơi để các nhân viên văn phòng 
ở nhiều nước trên thế giới có thể tránh những mùa đông băng giá chuyển 
đến Việt Nam vừa tắm biển, vừa thưởng thức các món ăn đặc sản của Việt 
Nam, vừa thực hiện các công việc văn phòng trong môi trường kinh tế số. 

Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/tu-lieu/toan-van/bai-phat-bieu-cua-dbqh-
hoang-van-cuong-truoc-quoc-hoi-ve-chuyen-doi-so-723501.html 

 

10. Ban hành Nghị định 37/2021 hướng dẫn Luật Căn 
cước công dân 
Ngày 29/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 37/2021/NĐ-CP sửa 
đổi Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân. 

 
Đã có Nghị định 37/2021 sửa đổi hướng dẫn Luật Căn cước công dân (Ảnh 

minh họa) 



Theo Nghị định này, trường hợp thông tin về công dân được thu thập 
từ nhiều nguồn khác nhau vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà không 
thống nhất về nội dung thông tin khi thu thập thông tin về công dân, cơ 
quan có thẩm quyền quy định tại Điều 5 Nghị định này có trách nhiệm phối 
hợp với cơ quan đăng ký hộ tịch, cơ quan có liên quan hoặc công dân 
để kiểm tra tính pháp lý của các thông tin đó và chịu trách nhiệm về nội 
dung thông tin. 

Các thông tin về công dân đã được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư phải được lưu trữ đầy đủ, thể hiện được quá trình lịch 
sử lần cập nhật, thay đổi, điều chỉnh. 

Hình thức khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được 
quy định như sau: 

- Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội: Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác quản lý nhà nước theo chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao qua việc kết nối, chia sẻ thông tin 
theo quy định tại Điều 7 Nghị định 137/2015 trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Hệ 
thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh hoặc khai thác bằng văn 
bản yêu cầu cung cấp thông tin. 

- Tổ chức tín dụng, tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông, di động, tổ chức 
cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, định danh điện tử, tổ chức hành 
nghề công chứng, thừa phát lại và tổ chức khác được giao thực hiện dịch 
vụ công: Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua 
Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc bằng 
văn bản yêu cầu cung cấp thông tin hoặc theo phương thức khai thác khác 
do Bộ Công an hướng dẫn. 

- Công dân: Khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin hoặc thông qua dịch vụ 
nhắn tin, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an. 

Nghị định 37/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 14/5/2021. 

Nguồn: https://luatvietnam.vn/tin-van-ban-moi/da-co-nghi-dinh-37-2021-
sua-doi-huong-dan-luat-can-cuoc-cong-dan-186-29616-article.html 

 

 

 



11. Hà Nội xây dựng quy chế liên thông thực hiện thủ 
tục hành chính trong 4 lĩnh vực 
UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 
29-3-2021 về xây dựng quy chế phối hợp liên thông trong thực hiện 
liên thông các thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư, xây dựng, tài 
nguyên và môi trường, lao động - thương binh và xã hội theo Quyết 
định số 5743/QĐ-UBND ngày 29-12-2020 của UBND thành phố Hà Nội. 

Theo kế hoạch, các sở, ngành liên quan rà soát, thống kê tên, nội dung 
các thủ tục hành chính liên thông, đề xuất UBND thành phố các giải pháp 
gắn trách nhiệm trong việc xây dựng quy trình liên thông; xây dựng, hoàn 
thiện quy chế phối hợp giữa các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các 
quận, huyện, thị xã trong thực hiện liên thông thủ tục hành chính về 4 lĩnh 
vực trên. 

Ngoài các nội dung rà soát theo kế hoạch này, các sở, ban, ngành, UBND 
các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành 
phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 22-
1-2021 của UBND thành phố Hà Nội về “Nâng cao sự hài lòng của người 
dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị; cải thiện, nâng 
cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2021 của 
thành phố Hà Nội”. 

UBND thành phố giao, trong quý II-2021, hoàn thành báo cáo thống kê, 
tổng hợp, đề xuất tên, nội dung các thủ tục hành chính liên thông, đề xuất 
các giải pháp gắn trách nhiệm của các sở, ngành trong việc xây dựng quy 
trình liên thông. Trong quý III, hoàn thành xây dựng, hoàn thiện quy chế 
phối hợp giữa các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, 
thị xã trong thực hiện liên thông thủ tục hành chính 4 lĩnh vực: Đầu tư, xây 
dựng, tài nguyên và môi trường, lao động - thương binh và xã hội. 

Việc xây dựng quy chế phối hợp liên thông nhằm nâng cao trách nhiệm 
của các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao 
sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, 
tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính có 
liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố, giúp tiết kiệm 
thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước... 

Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/994919/ha-noi-xay-dung-quy-
che-lien-thong-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-trong-4-linh-vuc 

 



12. Đề nghị Đồng Nai ưu tiên thủ tục, bảo đảm cung 
cấp vật liệu cho dự án cao tốc 
Các đơn vị đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành khâu đắp nền đường cao 
tốc Phan Thiết – Dầu Giây trước mùa khô 2021 song nguồn cung ứng 
vật liệu của địa phương chưa đáp ứng yêu cầu. 

Máy móc cơ giới tham gia thi công 2 Gói thầu thuộc Dự án cao tốc Phan 
Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN 

Ngày 30/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, đã nhận được văn 
bản 2294/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải đề nghị tỉnh Đồng Nai 
ưu tiên các thủ tục cấp phép mỏ, bảo đảm cung cấp vật liệu cho dự án cao 
tốc Phan Thiết – Dầu Giây. 

Trong văn bản trên, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị lãnh đạo tỉnh Đồng Nai 
chỉ đạo các cơ quan của địa phương, ưu tiên tạo mọi điều kiện thuận lợi 
đẩy nhanh thủ tục cấp phép, gia hạn, nâng công suất mỏ, bảo đảm cung 
cấp vật liệu xây dựng cho dự án, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án theo chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 21/3/2021.  
Theo Bộ Giao thông Vận tải, đối với cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, các 
đơn vị đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành việc thi công khâu đắp nền đường 
trước mùa khô 2021. Tuy nhiên, nguồn cung ứng vật liệu của địa phương 
chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là vật liệu đất đắp nền đường. Nguyên 
nhân do một số mỏ vật liệu cung cấp cho dự án chỉ được khai thác với khối 
lượng thấp, có những mỏ chưa được địa phương cấp phép.  



Liên quan đến vấn đề này, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai có 
văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc kiến nghị đơn giản hóa thủ tục 
hành chính cấp phép khai thác vật liệu san lấp để phục vụ thi công các dự 
án đường cao tốc, công trình trọng điểm trên địa bàn Đồng Nai.  

Tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan rà 
soát các thủ tục trong cấp phép khai thác đất làm vật liệu san lấp; từ đó, bỏ 
bớt những thủ tục không cần thiết nhưng vẫn đảm bảo việc đánh giá trữ 
lượng, chất lượng, bảo vệ môi trường và an toàn khai thác.  

Để có nguồn san lấp phục vụ thi công các công trình giao thông trọng điểm 
và phục vụ nhu cầu của địa phương, trước mắt, tỉnh Đồng Nai kiến nghị 
Chỉnh phủ chấp thuận cho tỉnh được cấp giấy phép hạ độ cao sử dụng đất 
làm vật liệu san lấp ở khu vực gò đồi có đất đạt yêu cầu kỹ thuật.  

Trên địa bàn tỉnh đang triển khai dự án cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, 
Bến Lức – Long Thành, sân bay Long Thành; sắp tới, các tuyến cao tốc 
Dầu Giây – Liên Khương, Biên Hòa – Vũng Tàu và nhiều công trình trọng 
điểm khác cũng được xây dựng.  

Hiện nay, khối lượng đất làm vật liệu san lấp (đặc biệt là đất phún sỏi đỏ 
dùng làm đường giao thông) trên địa bàn tỉnh chưa đảm bảo so với yêu 
cầu các công trình. Nguyên nhân do các khu đất làm vật liệu san lấp trên 
địa bàn có diện tích nhỏ (từ 2 – 5ha), chiều dày tầng đất làm vật liệu san 
lấp dao động từ 3 – 10m, tuổi thọ mỏ thường kéo dài theo tiến độ thực hiện 
dự án (dưới 5 năm)./. 

Nguồn: https://bnews.vn/de-nghi-dong-nai-uu-tien-thu-tuc-bao-dam-cung-
cap-vat-lieu-cho-du-an-cao-toc/191026.html 

 

13. UBND quận 1 nói cấp phép giữ xe trước nhà 
không phải 'giấy phép con' 
Đây là khẳng định của ông Nguyễn Văn Dũng - chủ tịch UBND quận 1 
(TP.HCM) - ngày 29-3. 

Trước đó, trả lời phỏng vấn báo điện tử Dân Việt, ông Đoàn Ngọc Hải - cựu 
phó chủ tịch UBND quận 1 - cho biết thời điểm 2017 quận 1 có 48 bãi giữ xe, 
thu lợi từ 500 triệu đến 3 tỉ đồng mỗi tháng, ông đã dẹp các bãi xe này.  

Ông Đoàn Ngọc Hải cũng nêu bất cập là chính quyền quận 1 đã ra quy định 
6 tháng một lần, cấp lại các "giấy phép con" để các hộ kinh doanh được 
trông giữ xe trên vỉa hè trước cửa nhà. Theo ông Hải, điều này lãng phí về 
chi phí, in giấy tờ thủ tục "giấy phép con", tiêu cực. 



Trao đổi với Tuổi Trẻ về phần trả lời của ông Đoàn Ngọc Hải, ông Nguyễn 
Văn Dũng khẳng định 48 bãi xe mà ông Hải đề cập quận 1 đã xử lý hoàn 
toàn và không cho duy trì hoạt động từ thời điểm đó. 

 

Xe máy dựng trên vỉa hè đường Lý Tự Trọng, Q.1, TP.HCM - Ảnh: Q.ĐỊNH 

Riêng với 4.000 chỗ giữ xe trước các hộ kinh doanh, theo ông Dũng, đây là 
quyền lợi của người kinh doanh mặt phố, quận vẫn duy trì cấp phép nhiều 
năm nay.  

Cơ quan chức năng rà soát và cấp phép cho họ tạm sử dụng vỉa hè để giữ 
xe cho khách, phục vụ việc kinh doanh và hoàn toàn không có thu phí. Quận 
yêu cầu các hộ kinh doanh để một hàng xe ngay ngắn và chừa lối đi cho 
người đi bộ. 

"Đây không phải là "giấy phép con" như mọi người nghĩ mà là hoạt động 
quản lý vỉa hè trên địa bàn quận và 6 tháng chúng tôi sẽ cấp phép lại một lần 
để quản lý vấn đề này chặt chẽ, hoàn toàn không có chuyện tiêu cực" - ông 
khẳng định. 

Nguồn: https://tuoitre.vn/ubnd-quan-1-noi-cap-phep-giu-xe-truoc-nha-
khong-phai-giay-phep-con-20210330132001037.htm 

 

 

 



14. Chuyển đổi số Bà Rịa - Vũng Tàu: Phải bắt đầu từ 
những “nỗi đau” của chính mình 
Theo ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ TT&TT, để bắt đầu 
chuyển đổi số, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hãy bắt đầu từ những “nỗi đau” 
của chính mình.   

Sáng 29/3, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) đã pho ̂́i hợp với 
Bọ ̂ TT&TT tỏ̂ chức hội nghị vè̂ chương trình Chuyẻ̂n đỏ̂i só̂ trên địa bàn. 
Nha ̆̀m na ̂ng cao nhận thức của cán bộ, công viên chức và tà̂m quan trọng 
của chuyẻ̂n đỏ̂i só̂ 

Tham dự và chủ trì họ ̂i nghị có Bọ ̂ trưởng Bộ TT&TT Nguye ̂̃n Mạnh Hùng, 
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguye ̂̃n Huy Dũng, Bí thu ̛ Tỉnh ủy BR-VT Phạm Vie ̂́t 
Thanh và Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT Nguyẽ̂n Văn Thọ cùng hơn 1.500 cán 
bọ ̂, lãnh đạo tỉnh. 

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT phát biểu tại hội nghị. 

Phát biẻ̂u khai mạc hội nghị, o ̂ng Nguyẽ̂n Văn Thọ cho bie ̂́t, hội nghị hôm 
nay nhà̆m thúc đa ̂̉y chuyẻ̂n đo ̂̉i só̂ tại BR-VT. Cụ thể, nhà̆m tạo ne ̂̀n tảng và 
chủ động tham gia quá trình chuye ̂̉n đo ̂̉i só̂, tỉnh đã quan tâm tập trung chỉ 
đạo thực hiện ứng dụng co ̂ng nghệ thông tin và nhiè̂u chu ̛ơng trình chuye ̂̀n 
đo ̂̉i só̂, như xây dựng chính quyè̂n điện tử, đô thị thông minh... 



Theo ông Thọ, đu ̛́ng trước tho ̛̀i cơ và thách thức của cuộc cách mạng 4.0, 
từ thu ̛̣c té̂ triẻ̂n khai, tỉnh BR-VT luo ̂n trăn trở làm sao đẻ̂ chuyẻ̂n động thật 
nhanh, đò̂ng bộ, sã̆n sàng thích ứng và chủ động tham gia dòng chảy của 
cuộc cách mạng 4.0. Trong đó, quyé̂t liệt thu ̛̣c hiện Nghị quyé̂t 52 của Bộ 
Chính trị và chương trình chuyển đo ̂̉i só̂ quó̂c gia ta ̂̀m nhìn năm 2025, 
hu ̛ớng đé̂n 2030 đẻ̂ thúc đả̂y kinh te ̂́ tỉnh BR-VT phát triẻ̂n nhanh, mạnh và 
be ̂̀n vững. 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại hội nghị 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ TT&TT, đã đưa ra các 
giải pháp mà BR-VT cần làm để tiến hành chuyển đổi số, nhấn mạnh rằng 
tầm nhìn, quyết tâm của lãnh đạo là quan trọng nhất. Chuyển đổi số ở tỉnh 
BR-VT phải bắt đầu từ những “nỗi đau” của chính mình. 

Thứ trưởng cho biết, chuyển đổi số của BR-VT được chia ra 6 nhóm chính: 
phát triển hạ tầng số; trở thành điểm đến công nghệ số; phát triển đô thị 
thông minh; phát triển chính quyền số; phát triển kinh tế số và phát triển xã 
hội số. Theo đó, có những công việc có thể triển khai ngay trong năm 
2021. 

Cụ thể như hạ tầng số, năm 2020 tại BR-VT, tỷ lệ smartphone/100 dân 
chiếm 80%; tỷ lệ hộ gia đình cáp quang băng rộng 78%; tỷ lệ địa chỉ số hộ 



gia đình 73%. Mục tiêu 2021 phấn đấu tỷ lệ smartphone/100 dân chiếm 
100%, tỷ lệ hộ gia đình cáp quang băng rộng 90%, tỷ lệ địa chỉ số hộ gia 
đình 100%. Theo Thứ trưởng, giai đoạn 2021 - 2022, tỉnh hoàn toàn có thể 
đạt mục tiêu mỗi người dân một smartphone, mỗi hộ gia đình một đường 
cáp quang, một địa chỉ số. 

Tiếp đó, tỉnh tập trung phát triển hạ tầng giao thông thông minh bằng các 
giải pháp như: giám sát giao thông, theo dõi lưu lượng; đọc biển số, truy 
tìm phương tiện; phát hiện phương tiện đậu đỗ trái phép; phát hiện vi 
phạm đèn tín hiệu giao thông; tự động điều khiển đèn tín hiệu theo lưu 
lượng. 

Ngoài ra, muốn là điểm đến công nghệ số, BR-VT có thể triển khai ngay 
công việc trong năm 2021: trở thành nơi tổ chức những sự kiện công nghệ 
của các tỉnh phía Nam cũng như quốc tế 

Phát triển đô thị thông minh cần được triển khai sớm, tỉnh có thể tiến hành 
thí điểm Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh cấp tỉnh tại Trung 
tâm phục vụ hành chính công, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2021. 

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị 

Chính quyền số cũng là mục tiêu mà Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho 
rằng, BR-VT có thể thực hiện trong năm 2021. Cụ thể, năm 2020 dịch vụ 
công trực tuyến mức 4 của tỉnh là 59%; đến tháng 6/2021 có thể đặt mục 
tiêu dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 100%; dịch vụ công trực tuyến 
phát sinh hồ sơ 50%, hồ sơ xử lý trực tuyến 50%. Theo Thứ trưởng, muốn 



làm được điều này phải có quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, các doanh nghiệp 
tham gia vào chuyển đổi số. BR-VT có thể tham khảo kinh nghiệm của Bến 
Tre, Tây Ninh, Bình Phước - là những tỉnh đã thực hiện được điều này. 

Từ quyết tâm và kế hoạch thực hiện như trên, dự kiến trước 30/6/2021 tỉnh 
sẽ giải quyết được vấn đề đo lường tự động thời gian xử lý dịch vụ công 
trực tuyến, điều tưởng đơn giản nhưng đến nay chưa địa phương nào làm 
được. 

Về phát triển kinh tế số, theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, BR-VT nên 
tiến hành thúc đẩy chuyển đổi số trong nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong hộ gia đình. Chẳng hạn như nông nghiệp 
thông minh, không phải bán sản phẩm mà bán trải nghiệm, giá sẽ vô cùng 
chứ không còn hữu hạn. Hay ở lĩnh vực du lịch hiện 71% du khách tham 
khảo trực tuyến để chọn điểm đến, 64% khách đặt chuyến qua kênh trực 
tuyến - tỉ lệ này vẫn chưa cao. Nếu áp dụng giải pháp của các doanh 
nghiệp sẽ đưa 100% cơ sở lưu trú lên trực tuyến, thời gian thực, thúc đẩy 
sự phát triển trong toàn tỉnh. 

Ở lĩnh vực phát triển xã hội số, cụ thể là y tế số, Bộ TT&TT sẽ hỗ trợ triển 
khai bộ công cụ công nghệ số phòng chống dịch bệnh cho BR- VT như 
khai báo y tế với VHD, Ncovi, Bluezone; giám sát cách ly bằng GPS với 
Ncovi; phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng gọn với Bluezone, 
công cụ của các nhà mạng. Phổ cập các dịch vụ tư vấn sức khoẻ qua 
smartphone.  

Để việc chuyển đổi số thành công, vấn đề quan trọng theo Thứ trưởng 
Nguyễn Huy Dũng là Tỉnh ủy BR-VT cần ban hành Nghị quyết chuyển đổi 
số, UBND ban hành Chiến lược và Kế hoạch hành động.  

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so-ba-
ria-vung-tau-phai-bat-dau-tu-nhung-noi-dau-cua-chinh-minh-723631.html 

 

 


