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1. 233 thủ tục hành chính triển khai trên Cơ chế một 
cửa quốc gia 
Tính đến ngày 15/9, có 233 thủ tục hành chính (TTHC) của 13 bộ, ngành 
được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, trên 4,08 triệu 
hồ sơ của hơn 49,35 nghìn doanh nghiệp (DN) đã tham gia. 

 

233 thủ tục hành chính đã được triển khai trên Cơ chế một 
cửa quốc gia - Ảnh minh họa 

Trong quý III/2021, Tổng cục Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các bộ, 
ngành tích cực triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, theo đó, đã có 7 thủ 
tục hành chính (TTHC) mới được triển khai với 183.715 hồ sơ được xử lý 
với 1.628 DN tham gia. 

Đến ngày 15/9/2021, có 233 TTHC của 13 bộ, ngành được chính thức 
triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, với trên 4,08 triệu hồ sơ của hơn 
49,35 nghìn DN tham gia. 

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành “Hồ sơ đề nghị xây dựng 
Nghị định của Chính phủ về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ 
quan Chính phủ với các bên liên quan thông qua Cơ chế một cửa quốc 
gia trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa”. Bộ Tài chính đã 
giao Tổng cục Hải quan và các đơn vị liên quan chuẩn bị, phấn đấu hoàn 
thành, trình Chính phủ vào tháng 1/2022. 

Ngành hải quan tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu 
D điện tử với tất cả 9 nước ASEAN gồm: Singapore, Malaysia, Indonesia, 



Thái Lan, Brunei, Campuchia, Myanmar, Lào và Philippines thông qua Cơ 
chế một cửa ASEAN.  

Luỹ kế đến ngày 15/9/2021, tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước 
ASEAN là 412.177 C/O, tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 
1.078.404 C/O… 

Liên quan đến triển khai kết nối với đối tác ngoài ASEAN, Việt Nam đã 
hoàn thành việc kiểm thử kỹ thuật kết nối và trao đổi thông điệp thử 
nghiệm tờ khai hải quan xuất khẩu với Liên minh kinh tế Á - Âu; đang đàm 
phán trao đổi chứng nhận xuất xứ với Liên minh kinh tế Á - Âu; trao đổi 
thông tin C/O điện tử với Hàn Quốc; trao đổi chứng nhận điện tử với New 
Zealand. 

Cải thiện công tác kiểm tra chuyên ngành 

Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính đã tích cực thực hiện Đề án “Cải cách 
mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa 
nhập khẩu” được phê duyệt theo Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 
12/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ về Dự thảo Nghị định quy định 
về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng 
(KTCL) và kiểm tra an toàn thực phẩm (KTATTP) đối với hàng hóa nhập 
khẩu. 

Nghị định là cơ sở cải cách thực chất công tác kiểm tra chuyên ngành 
(KTCN) đối với hàng hóa nhập khẩu, giảm chi phí và thời gian cho DN, 
giảm thời gian thông quan hàng hóa, phát huy trách nhiệm của các bộ, 
ngành, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo đó, dự thảo Nghị 
định sẽ thay thế các quy định hiện hành về KTCL, KTATTT đối với hàng 
hóa nhập khẩu. 

Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính đã tổng hợp các vướng mắc trong quá 
trình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chuyên ngành 
đối với hàng hóa xuất nhập khẩu để đề xuất các bộ, ngành sửa đổi, bổ 
sung, xử lý. 

Tính đến ngày 15/8/2021, các bộ, ngành đã sửa đổi, bổ sung được 29/38 
văn bản (hoàn thành 76,3% kế hoạch), ban hành 48/60 danh mục hàng 
hóa kèm mã số HS (chiếm 80% kế hoạch) và hoàn thành nhiệm vụ ban 
hành quy chuẩn, tiêu chuẩn cho 22/22 nhóm hàng theo yêu cầu cải cách 
của lãnh đạo Chính phủ. 

Cùng với nỗ lực xây dựng hải quan số, Tổng cục Hải quan xây dựng “Kiến 
trúc tổng thể hệ thống công nghệ thông tin ngành hải quan hướng tới hải 
quan số”. 



Trong quý III/2021, Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh ứng dựng công 
nghệ thông tin phục vụ người dân và DN. 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã 
hoàn thành triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 
22 TTHC mới; đang chuẩn bị tích hợp 26 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) 
lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, dự kiến thời gian hoàn thành trong quý 
IV/2021. 

Đến nay, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 215/237 DVCTT mức độ 3, 4 
(xấp xỉ 91% tổng số TTHC do cơ quan hải quan thực hiện). Trong đó, có 
209 TTHC được cung cấp DVCTT ở mức độ 4 (đạt tỉ lệ 88%). Các cải 
cách này phát huy tác dụng đặc biệt trong bối cảnh phải phòng chống dịch 
COVID-19. 

Anh Minh 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/233-thu-tuc-hanh-chinh-trien-khai-
tren-Co-che-mot-cua-quoc-gia/448578.vgp 

 

2. Chữ ký số: Cơ hội và thách thức, mở lối thành công 
trong chuyển đổi số 
Ngày 6-10 tới đây, Hội thảo 'Chữ ký số - Công dân số - Chìa khóa thành 
công' sẽ chính thức diễn ra trên nền tảng trực tuyến với sự tham gia của 
các nhà quản lý và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này tại Việt 
Nam. 

 

Hội thảo trực tuyến "Chữ ký số - Công dân số - Chìa khóa thành công". 



Chương trình hội thảo trực tuyến: "Chữ ký số - Công dân số - Chìa khóa 
thành công" do tập đoàn VNPT tổ chức sẽ diễn ra từ 9h -10h30 ngày 6-
10 trên nền tảng Zoom webinar và sẽ phát trực tuyến trên 
Facebook/YouTube của VinaPhone. 

Các diễn giả tham gia hội thảo bao gồm: ông Ngô Hải Phan - Cục trưởng 
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ; ông Nguyễn 
Thiện Nghĩa - giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia - Bộ 
Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Đại Trí - Cục trưởng Cục Tin học 
và Thống kê Tài chính - Bộ Tài chính; ông Đặng Hoàng Hải - Cục trưởng 
Cục Thương mại điện tử - Bộ Công thương… 

Hội thảo cũng có sự tham gia của hàng trăm khách mời đến từ các bộ, 
ban, ngành, và khách mời đến từ các tổ chức chính trị xã hội trong, ngoài 
nước… 

Cơ hội và thách thức từ chuyển đổi số 

Tháng 6-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt "Chương 
trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" 
với những mục tiêu, tầm nhìn, chiến lược cụ thể đưa Việt Nam sớm trở 
thành một quốc gia số, ổn định và thịnh vượng. Đây cũng là điều kiện 
thuận lợi để chúng ta chủ động khai thác triệt để các cơ hội mà cuộc cách 
mạng công nghệ mang lại, để bứt phá vươn lên, thúc đẩy phát triển nền 
kinh tế - xã hội cũng như tạo nhiều điều kiện phát triển hơn nữa các yếu 
tố con người. 

 
Ông Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính  

- Văn phòng Chính phủ - Ảnh: CTV 



Để thực hiện chuyển đổi số thành công, xã hội được số hóa thì nhu cầu 
định danh số, chữ ký số cần được đi tiên phong. Tuy nhiên, tại Việt Nam 
lại đang tồn tại một số bất cập khiến tốc độ số hóa, công dân số hóa tại 
nhiều địa phương, tỉnh thành chưa đạt được so với yêu cầu chuyển đối 
số quốc gia định hướng đến năm 2025 của Chính phủ. 

 

Ông Nguyễn Thiện Nghĩa - giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử 
quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông - Ảnh: CTV 

Dù dịch vụ công trực tuyến đều đã được cung cấp với hầu khắp các tỉnh 
thành, các bộ ngành nhưng số lượng người dân truy cập và yêu cầu cung 
cấp dịch vụ còn chưa cao.  

Các cơ quan cung cấp dịch vụ công đang cần một giải pháp phù hợp để 
định danh, xác thực điện tử, xác thực giấy tờ công dân. Được thực hiện 
theo phương thức trực tuyến nhưng ở một số khâu, người dân vẫn phải 
đến trực tiếp cơ quan nhà nước để hoàn tất dịch vụ.  

Nguyên nhân bởi các bộ, ngành, địa phương đang sử dụng những giải 
pháp định danh xác thực ở mức độ thấp, thiếu an toàn, số lượng người 
dân được cấp danh tính số còn hạn chế. 



 

Ông Nguyễn Đại Trí - Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính - 
Bộ Tài chính - Ảnh: CTV 

Đối với các hoạt động thương mại điện tử và thực hiện theo Luật giao dịch 
điện tử 2005 và NĐ số 130/2018/NĐ-CP, hiện nay việc sử dụng chữ ký số 
gặp nhiều hạn chế do các giải pháp chứng thực phụ thuộc nhiều vào USB 
Token nên chưa thuận tiện, không thể ký mọi lúc mọi nơi trên mọi nền 
tảng. Bên cạnh đó, giá thành thiết bị chứng thực chữ ký số chưa thực sự 
phù hợp cũng ảnh hưởng tới sự phát triển chữ ký số cho cá nhân. 

 
Ông Đặng Hoàng Hải - Cục trưởng Cục Thương mại điện tử  

- Bộ Công thương - Ảnh: CTV 

Làm thế nào để giải quyết được những tồn tại kể trên, để thị trường chữ 
ký số tại Việt Nam thực sự được số hóa và hoàn tất được các mục tiêu về 



chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030? 
Những câu hỏi này có thể tìm được lời giải đáp cụ thể trong cuộc hội thảo 
trực tuyến "Chữ ký số - Công dân số - Chìa khóa thành công". 

Những góc nhìn toàn diện về chữ ký số, về công dân số 

Tại hội thảo được tổ chức bởi tập đoàn VNPT, sẽ diễn ra từ 9h - 10h30 
ngày 6-10 trên nền tảng Zoom webinar và sẽ phát trực tuyến trên 
Facebook/YouTube của VinaPhone, các diễn giả là các nhà quản lý, các 
chuyên gia công nghệ giàu kinh nghiệm về chuyển đổi số sẽ tập trung chia 
sẻ các kinh nghiệm, phân tích các vấn đề đang được quan tâm nhất hiện 
nay như: Triển khai chữ ký số, cơ sở pháp lý; các tiêu chuẩn, yêu cầu an 
toàn bảo mật của chữ ký số, việc triển khai Remote Signing (chữ ký số từ 
xa) tại Việt Nam…  

Thực trạng triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến ứng dụng chữ ký 
số trong nước cũng sẽ là một chủ đề được đưa ra thảo luận tại hội thảo. 

Ông Ngô Diên Hy - phó Tổng giám đốc tập đoàn VNPT - sẽ tham gia với 
tư cách một diễn giả của chương trình.  

Theo ông Ngô Diên Hy, "mặc dù chữ ký số không còn quá xa lạ với nhiều 
người, tuy nhiên chúng ta vẫn chưa khai thác được hết các tiềm năng 
cũng như lợi ích mà chữ ký số có thể mang lại. Nhiều người dân, nhiều 
doanh nghiệp vẫn còn băn khoăn, e ngại, cả về mức độ tiện lợi, tính bảo 
mật cũng như sự cần thiết của chữ ký số". 

 

Ông Ngô Diên Hy - ptổng giám đốc tập đoàn VNPT - Ảnh: CTV 

"Với hội thảo này, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách mời những góc nhìn 
toàn diện về chữ ký số cũng như việc làm thế nào để nắm bắt số hóa, áp 
dụng hiệu quả vào công việc, vào cuộc sống của mình. Xã hội đang tiến 



lên và buộc mỗi người dân phải hòa vào dòng chảy đó. Không có cách 
nào khác là phải biến mình thành những công dân số, ngay từ bây giờ"- 
ông Ngô Diên Hy chia sẻ. 

Nguồn: https://tuoitre.vn/chu-ky-so-co-hoi-va-thach-thuc-mo-loi-thanh-
cong-trong-chuyen-doi-so-20211004233336901.htm 

 

3. Tiếp sức cho doanh nghiệp 
Trong 9 tháng của năm 2021, bình quân mỗi tháng ở nước ta có 
10.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Đây là số liệu mới nhất 
vừa được Tổng cục Thống kê công bố. Con số cho thấy, doanh 
nghiệp tạm ngừng kinh doanh, hoạt động, giải thể đều tăng so với 
cùng kỳ năm 2020. Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp thành lập 
mới, quay lại hoạt động theo chiều hướng giảm. Điều này thể hiện 
những khó khăn, thách thức mà doanh nghiệp đang phải đối mặt 
trước tác động hằn sâu của dịch Covid-19. 

Cần phải khẳng định rằng, thời gian qua, các chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp đã được Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương triển 
khai quyết liệt. Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-
CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị 
ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh 
đó, còn có nhiều giải pháp để tiếp sức cho doanh nghiệp, tập trung vào 
miễn, giảm thuế, giãn, hoãn các khoản nợ, cho vay với lãi suất ưu đãi, 
cũng như tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh 
thông thoáng, thuận lợi... Vậy, câu hỏi đặt ra là vì sao những chính sách 
trên chưa thực sự trở thành "liều thuốc bổ" để vực dậy sinh lực cho doanh 
nghiệp. Bởi, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hiện đang chú trọng vào 
giải pháp tức thời, trước mắt, giống như "cấp cứu" khi người bệnh ở trong 
trạng thái hiểm nghèo. 

 



 

Kiểm tra kỹ thuật của các phương tiện tham gia giao 
thông. Ảnh: TTXVN. 

Như vậy, cùng với nỗ lực ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, nhiệm vụ phục 
hồi nền kinh tế đất nước đang đặt ra không ít vấn đề cấp bách, cần sự 
chung tay, góp sức của toàn xã hội. Theo đó, để phát huy hiệu quả hơn 
nữa các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cần chú trọng đến tính đặc thù 
của từng lĩnh vực. Đơn cử như với các ngành dịch vụ, du lịch, vận tải, yếu 
tố quan trọng hàng đầu là mở cửa thị trường. Với doanh nghiệp sản xuất, 
việc nối lại chuỗi cung ứng là yêu cầu cấp thiết... 

Cùng với đó, cũng cần tính đến các giải pháp mang tầm nhìn dài hạn. Một 
trong những vấn đề doanh nghiệp cần chú trọng nếu muốn phát triển bền 
vững là chăm lo xây dựng nguồn nhân lực. Khi công nhân vẫn còn phải ở 
trong các khu nhà trọ chật chội, không bảo đảm điều kiện sinh hoạt tối 
thiểu, thì rất khó để tái sản xuất sức lao động. Đây cũng là môi trường 
khiến dịch bệnh dễ lây lan, tác động trực tiếp đến tâm tư, tình cảm và sự 
gắn bó đối với doanh nghiệp của người lao động. Điều này xuất phát từ 
thực tế là chính sách về nhà ở cho công nhân đã có, nhưng chưa được 
quan tâm đúng mức. Để khắc phục vấn đề này, ngay từ quy hoạch khu 
công nghiệp, khu chế xuất cần dành sẵn quỹ đất, đồng thời, Nhà nước có 
cơ chế thông thoáng, ưu đãi, khuyến khích và doanh nghiệp dành nguồn 
lực thích đáng cho chương trình nhà ở công nhân. Khơi thông được điểm 
nghẽn này sẽ góp phần thiết thực để thực hiện sản xuất "ba tại chỗ", "một 
cung đường, hai điểm đến", giúp nhà máy không bị đình trệ hoạt động kể 
cả khi ở trong tâm dịch. 

Trong hoàn cảnh khó khăn, sự chia sẻ của Nhà nước, cộng đồng xã hội 
với doanh nghiệp đáng quý hơn bao giờ hết. Càng giá trị hơn khi các chính 
sách hỗ trợ được ban hành và triển khai kịp thời, nhanh chóng, đúng đối 



tượng. Về phía mình, doanh nghiệp cần nỗ lực hơn nữa với các giải pháp 
tự thân, tối ưu hóa bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, sẵn sàng đón 
nhận cơ hội khi thời cơ đến. 

ĐỖ MẠNH HƯNG 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/tiep-suc-cho-doanh-nghiep-
673161 

 

4. Lào Cai: Đổi mới, sáng tạo trong công tác cải cách 
hành chính 
Xuất phát điểm là tỉnh vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn của cả nước, 
Lào Cai đã tập trung quyết liệt, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính 
theo hướng đổi mới, sáng tạo, sát với điều kiện, tình hình thực tiễn địa 
phương. 

Cải cách hành chính đã và đang được coi là "chìa khóa" tạo bước chuyển 
biến đột phá, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh. 

Điểm nhấn từ Trung tâm Phục vụ hành chính công 

Trung tâm Phục vụ hành chính công Lào Cai đi vào hoạt động từ tháng 
11/2020. Gần 1 năm nỗ lực thực hiện đổi mới liên tục, Trung tâm thực sự 
trở thành "điểm nhấn" quan trọng trong lĩnh vực cải cách hành chính, nâng 
cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và người dân theo hướng minh 
bạch, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp. 

 

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công 
Lào Cai. 



Ông Đỗ Ngọc Tuân, tổ 7, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai đến 
Trung tâm Phục vụ hành chính công Lào Cai để làm thủ tục điều chỉnh 
thông tin nơi ở khi có sự biến động về diện tích đất rừng và đất dùng của 
gia đình. Thông thường, đối với các thủ tục thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi 
trường, trước kia ông phải mất từ 7 - 10 ngày để nhận được phản hồi về 
kết quả xử lý và phải đi lại 5 đến 6 cơ quan, ban ngành mới hoàn tất mọi 
thủ tục hành chính. 

Nay, mọi nhu cầu xử lý giấy tờ đất đai của ông Đỗ Ngọc Tuân có kết quả 
trong vòng 1 ngày và cũng chỉ phải đến địa điểm duy nhất là Trung tâm 
Phục vụ hành chính công. Hơn nữa, điều ông tâm đắc nhất đó là thái độ 
và nghiệp vụ xử lý thủ tục hành chính rất nhanh gọn, chuyên nghiệp và 
minh bạch. "Tôi rất hài lòng khi được các cán bộ ở đây phục vụ chu đáo, 
hướng dẫn tỉ mỉ, giải thích cặn kẽ từng vướng mắc trong quá trình hoàn 
thiện thủ tục hành chính", ông Đỗ Ngọc Tuân chia sẻ. 

Để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ hành chính công, Lào Cai đã 
đưa các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành 
chính vào hoạt động tại Trung tâm như: Bưu điện, Công chứng, Ngân 
hàng, Điện lực, Cấp thoát nước... Từ đây, người dân, doanh nghiệp chỉ 
cần đến một nơi duy nhất là Trung tâm hành chính công để thực hiện thủ 
tục hành chính cấp tỉnh theo mô hình khép kín “5 tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm 
định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả). 

Tính đến hết tháng 9/2021, Lào Cai đã có trên 800 thủ tục hành chính với 
ít nhất 30% thời gian được cắt giảm so với quy định tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công; hơn 50.000 hồ sơ thực hiện cắt, giảm thời gian, tiết 
kiệm chi phí được khoảng 30 tỷ đồng cho người dân, doanh nghiệp. 

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai Hoàng Ngọc 
Bích cho biết, trong thời điểm hiện nay khi cả nước đang quyết liệt chống 
dịch COVID-19, Lào Cai khuyến khích người dân, doanh nghiệp tăng 
cường các dịch vụ công trực tuyến. Do các giao dịch trong quá trình xử lý 
hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng, người 
dân có thể thực hiện ở nhà, tổ chức có thể thực hiện ở ngay cơ quan, đơn 
vị, giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả 
giải quyết. 

Khoảng 90% thủ tục nộp thuế, trả lương hay đóng bảo hiểm xã hội cho 
người lao động... của Nhà máy tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai đều được 
thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Chị Nguyễn Thị Mân, Phó trưởng 
Phòng Tài chính kế toán Nhà máy cho biết, như ngày trước, nhà máy khi 
nộp thuế phải gửi các tờ khai ra bưu điện rồi nhận lại các tờ khai phải mất 
2 ngày. Đến nay, chỉ mất 15 phút, doanh nghiệp đã hoàn thành các tờ khai 
nộp thuế, mất 10 phút thao tác qua phần mềm phí điện tử là doanh nghiệp 
đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. 



Hiện nay, UBND tỉnh Lào Cai đã phê duyệt danh mục 1.598 dịch vụ công 
đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4/1.999 dịch vụ công toàn tỉnh (đạt 
80%). 9 tháng của năm 2021, Trung tâm phục vụ hành chính công Lào 
Cai đã tiếp nhận và chuyển các sở, ngành thuộc UBND tỉnh giải quyết trên 
9.000 hồ sơ trực tuyến/27.266 hồ sơ (đạt 33%) và thực hiện khoảng 500 
hồ sơ thanh toán nghĩa vụ tài chính trực tuyến với tổng số tiền gần 4 tỷ 
đồng. 

Linh hoạt, sáng tạo trong cải cách thủ tục hành chính 

Việc đẩy mạnh cải cách hành chính tại bộ máy các xã, phường, thị trấn từ 
vùng thấp đến vùng cao Lào Cai cũng được đặc biệt chú trọng và triển 
khai với nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo trên cơ sở pháp luật quy định. 

Bắt đầu từ tháng 1/2021, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai triển khai 
thực hiện dịch vụ hành chính công bằng việc nhận hồ sơ của người dân 
qua mạng xã hội zalo. Người dân muốn chứng thực giấy tờ, chỉ việc chụp 
ảnh rồi gửi qua zalo nhóm của bộ phận "một cửa" của UBND phường và 
chờ lấy kết quả tại nhà. Các công dân khi đến thực hiện các thủ tục hành 
chính tại bộ phận "một cửa" UBND phường có nguyện vọng lấy kết quả 
tại nhà đều được đáp ứng. 

Việc vận chuyển, giao kết quả cho công dân tại nhà được thực hiện miễn 
phí. Hằng ngày, hai lần sáng - chiều, nhân viên bưu điện đến bộ phận 
"một cửa" của UBND phường nhận tài liệu và mang trả kết quả cho công 
dân, phí vận chuyển đều do UBND phường chi trả. Tính đến nay, đã có 
gần 2.000 hồ sơ chứng thực được phường thực hiện tiếp nhận qua zalo, 
trong đó có khoảng 30% người dân được thụ hưởng dịch vụ trả kết quả 
tại nhà. 

Tại nhiều địa bàn của huyện Mường Khương, để tạo thuận tiện cho người 
dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, UBND các xã đã cử những 
cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số làm việc tại bộ phận "một cửa" 
để có thể hỗ trợ bà con bằng chính tiếng nói của đồng bào mình. Qua đó, 
giúp cho đa phần người dân dễ hiểu và dễ thực hiện các thủ tục hành 
chính hơn. Anh Ly Cồ Lừ, xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương cho biết: 
Ngày trước cứ nghĩ tới việc đến lại ngại vì tiếng Kinh chưa biết nhiều. Giờ 
được cán bộ hướng dẫn tỉ mỉ bằng tiếng Mông, tôi thấy dễ làm dễ thực 
hiện hơn. 

Trong những năm qua, với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, sự đồng 
sức, đồng lòng của nhân dân các dân tộc Lào Cai, công tác cải cách hành 
chính trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2020, 
Lào Cai xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng chỉ số cải cách các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương với 85,55 điểm, tăng 1 bậc so với năm 2019 và 7 
bậc so với năm 2018. Đối với chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, 



Lào Cai đạt điểm là 80,01%. Với mục tiêu hướng tới trở thành tỉnh phát 
triển của cả nước trong giai đoạn tới, cải cách hành chính tiếp tục được 
Lào Cai xem là "chìa khóa" để tăng tốc và phát triển. 

Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về 
việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. 
Tại Chỉ thị, Lào Cai xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, 
giải pháp quan trọng để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ thị Thủ trưởng các sở, ban, ngành 
thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thời gian 
tới tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các quy định thủ tục 
còn rườm rà, cắt giảm tối đa thời gian thực hiện thủ tục hành chính, đặc 
biệt là các thủ tục hành chính có tần suất thực hiện nhiều; đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin để giảm thời gian đi lại, tạo thuận lợi cho người 
dân, doanh nghiệp, hạn chế tối đã việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công 
chức với người dân, doanh nghiệp từ đó hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu 
và tăng cường tính công khai, minh bạch. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 
cơ bản không còn tình trạng chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, 
nhiệm vụ giữa các ngành, các cấp trên địa bàn... 

Bài và ảnh: Hương Thu (TTXVN) 

Nguồn: https://baotintuc.vn/tay-bac-tay-nguyen-tay-nam-bo/lao-cai-doi-
moi-sang-tao-trong-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-
20211005080630583.htm 

 

5. Mô hình chính quyền đô thị đã mang lại hiệu quả 
Việc tổ chức mô hình chính quyền đô thị chính thức được thí điểm 
thực hiện từ ngày 1/7/2021 nhằm tinh gọn bộ máy và giải quyết nhanh 
chóng các vấn đề của người dân, đã đánh dấu một bước chuyển biến 
mới trong quản lý của chính quyền các cấp tại thành phố Hà Nội. 

Hướng tới đột phá cải cách hành chính 

Ngày 1/7/2021 đã đánh dấu bước chuyển biến mới trong quản lý của 
chính quyền các cấp tại thành phố Hà Nội. Theo đó, toàn bộ 175 phường 
của 12 quận và thị xã Sơn Tây trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chính 
thức thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị 
quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và Nghị định số 
32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện 
pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ 
chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. 



 

Việc giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa UBND 
phường đã có sự nhanh gọn hơn. 

Theo nhận định, mô hình này phù hợp với đặc thù phát triển và giải quyết 
được các vấn đề lớn của đô thị, đặc biệt phát huy tốt nhất vai trò, vị trí, 
trách nhiệm cũng như sứ mệnh của Hà Nội đối với Vùng Thủ đô và cả 
nước. Việc thí điểm tổ chức chính quyền đô thị để hướng đến mục tiêu 
tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trong đó, tại Nghị định số 
32/2021/NĐ-CP đã có nhiều quy định phân định rõ cách quản lý của chính 
quyền đô thị khác với chính quyền ở khu vực nông thôn. Điển hình như 
Ủy ban nhân dân (UBND) phường làm việc theo chế độ thủ trưởng. Chủ 
tịch phường là người đứng đầu, có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều 
hành công việc của UBND phường theo quy chế làm việc của UBND 
phường, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và tuân thủ các quy định 
của pháp luật. 

Nhớ lại ngày đầu tiên “bấm nút” khởi động mô hình mới, ông Trần Nhật 
Thái, Chủ tịch UBND phường Hàng Bột (quận Đống Đa) cho biết phường 
đã triển khai vận hành chính quyền theo mô hình chính quyền đô thị trong 
không khí phấn khởi, kỳ vọng lớn. Phường đã được quận quan tâm chuẩn 
bị chu đáo từ nhân sự, hoàn thiện ngân sách tài chính, đến nâng cấp cơ 
sở vật chất, trang thiết bị giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó là yêu 
cầu cán bộ, công chức phải đổi mới tư duy, năng động trong thực hiện 
công vụ, thực hiện công việc theo đúng trách nhiệm để tạo được sự thay 
đổi căn bản. 



“Ở mô hình mới, trách nhiệm của Chủ tịch phường trở nên rõ ràng hơn 
bao giờ hết. Từ lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc theo quy chế làm 
việc. Do đó bản thân lãnh đạo phường cũng phải nêu cao tinh thần chủ 
động và sáng tạo, kỹ năng ra quyết định trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ 
được giao”, ông Trần Nhật Thái cho hay. 

Một trong những điểm mới quan trọng của việc thí điểm chính quyền đô 
thị tại thành phố Hà Nội là Chủ tịch phường được ủy quyền cho công chức 
Tư pháp - Hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của UBND 
phường đối với việc chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn 
bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; 
chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản theo quy định của pháp 
luật... Đáng chú ý, với mô hình này, nhiệm kỳ 2021-2026, thành phố Hà 
Nội không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp phường… Nhiều ý 
kiến cho rằng, những điểm mới trên của mô hình chính quyền đô thị giúp 
giảm tầng nấc trung gian, tiết kiệm ngân sách. Góp phần “giải phóng” các 
nguồn lực, phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của các 
phường trong quá trình phục vụ người dân một cách tốt nhất. 

“Phường Hàng Bột đã giảm 23 đại biểu, không tổ chức HÐND cấp 
phường, thế nhưng quyền dân chủ và giám sát của nhân dân vẫn được 
bảo đảm bằng nhiều hình thức. Để bảo đảm dân chủ và công khai minh 
bạch, các hoạt động của UBND phường được đưa tin trên Cổng thông tin 
điện tử, loa truyền thanh; niêm yết công khai tại bộ phận 1 cửa hoặc nhà 
sinh hoạt cộng đồng khu dân cư để người dân được biết… Nếu người 
dân muốn liên hệ, phản ánh đến HĐND cấp trên có thể thông qua Ban 
công tác Mặt trận. Điều này cũng giúp nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ 
quốc tại địa phương”, Chủ tịch UBND phường Hàng Bột cho biết thêm. 

Từng bước đi vào nền nếp 

Sau hơn 3 tháng triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị, người 
dân Hà Nội bày tỏ sự hào hứng và hài lòng về những đổi mới khi làm 
những thủ tục hành chính, công vụ. Chị Đinh Thị Hà (phường Kim Mã, 
quận Ba Đình) chia sẻ sau thời gian giãn cách xã hội, vừa qua chị mới 
đến UBND phường để chứng thực hồ sơ để xin việc. “Công tác chứng 
thực hiện nay rất nhanh gọn, chưa đến một buổi sáng đã xong rồi. Trong 
khi trước đây nếu đông người có khi phải đợi đến buổi khác. Cùng với 
việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, tôi hi vọng mô hình chính quyền 
đô thị mới sẽ phục vụ nhân dân tốt hơn, mang lại lợi ích cho nhân dân 
nhiều hơn nữa”, chị Hà Nói. 

Cùng với sự đồng thuận, tin tưởng của người dân vào những đổi mới 
trong hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương thì cũng dễ dàng 
cảm nhận được hiệu quả, tinh thần làm việc tại các phường được nâng 
lên rõ rệt. Tại Hội nghị giao ban trực tuyến quý III/2021 và triển khai nhiệm 



vụ công tác quý IV/2021 của Ban Tổ chức Trung ương được tổ chức mới 
đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhận định, thời 
gian qua, Hà Nội đã nỗ lực triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị, 
từng bước đi vào nền nếp và chưa phát sinh bất hợp lý nào trong quá 
trình triển khai. 

 

Ông Trần Trung Tuyển, Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ 
Liêm) chia sẻ, mô hình chính quyền đô thị tại phường sau một thời gian 
thí điểm đã đi vào hoạt động trôi chảy, phục vụ người dân tốt hơn, ngày 
càng nhanh chóng, thuận lợi, hướng tới phục vụ, lấy nhân dân làm trung 
tâm. Điều đó thể hiện rõ nhất ở việc giải quyết thủ tục hành chính tại bộ 
phận một cửa. Tương tự, ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND phường 
Vĩnh Phúc (quận Ba Đình) cũng cho hay, đến nay, việc thí điểm mô hình 
chính quyền đô thị đã mang lại những hiệu quả ban đầu: “Ngay từ khi bắt 
đầu thực hiện phường đã bắt nhịp rất nhanh, trơn tru. Thời gian qua, cán 
bộ, công chức phường đã có sự thay đổi lớn về cách làm việc, rõ người, 
rõ trách nhiệm hơn trong phân công nhiệm vụ. Để có kết quả như vậy thì 
trước đó phường đã chủ động thực hiện tất cả kế hoạch của Thành phố 
và quận, xây dựng quy chế làm việc của chính quyền phường, không để 
có sự gián đoạn khi chuyển giao thực hiện mô hình chính quyền đô thị”. 

Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc chia sẻ thêm, hiện nay phường có 
23.000 dân. Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, mọi hoạt động đều 
dồn cho công tác phòng, chống dịch, mô hình chính quyền đô thị đã khẳng 
định ưu thế, linh hoạt khi Chủ tịch UBND phường điều hành theo chế độ 
thủ trưởng. Qua đó, những chỉ đạo của lãnh đạo phường đảm bảo nhanh 
chóng, kịp thời, đáp ứng được tình thế cấp bách. Nhờ vậy, các biện pháp 



phòng, chống dịch như lập chốt trực, xét nghiệm toàn bộ dân cư, tiêm vắc 
xin được diễn ra thông suốt, đúng kế hoạch… 

Bên cạnh những thành quả bước đầu, nhận định khách quan, trong quá 
trình thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị gặp phải những khó 
khăn nhất định, bỡ ngỡ là điều khó có thể tránh khỏi. Một số lãnh đạo 
phường cho biết, hiện nay vẫn còn vướng mắc và cần được hướng dẫn 
cụ thể ở một số vấn đề như: Công chức phường theo quyết định là công 
chức do quận quản lý nhưng việc liên thông giữa công chức phường và 
quận chưa có quy định; tính chủ động trong việc bố trí kinh phí cho các 
nhiệm vụ của phường bị hạn chế do việc giao dự toán chậm; các phường 
hiện thiếu người theo dõi tài chính Đảng; cần có phân cấp, tăng thẩm 
quyền để phường chủ động giải quyết những ý kiến thiết yếu của người 
dân…/. 

Ngân Phương 

Nguồn: https://laodongthudo.vn/mo-hinh-chinh-quyen-do-thi-da-mang-lai-
hieu-qua-130968.html 

 

6. 90% hồ sơ tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công TP Hà 
Nội được giải quyết đúng hạn 
9 tháng qua, UBND TP Hà Nội tiếp nhận 1,4 triệu hồ sơ trên Cổng 
dịch vụ công thành phố; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 90%. 

UBND TP Hà Nội vừa có Báo cáo số 268/BC-UBND về công tác cải cách 
hành chính 9 tháng năm 2021 của TP. 

 
Làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quận Nam 

Từ Liêm. Ảnh: Thanh Hải. 



Theo đó, 9 tháng qua, UBND TP đã ban hành 21 quyết định công bố danh 
mục thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo, NN&PTNT, 
thanh tra, công thương, giao thông - vận tải, văn hóa - thể thao, nội vụ, 
khoa học - công nghệ, lao động - thương binh và xã hội, ngoại vụ. Trong 
đó, công bố 533 danh mục thủ tục hành chính, thay thế 14 thủ tục, bãi bỏ 
429 thủ tục. Số lượng hồ sơ tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công thành phố 
đạt trên 1,4 triệu hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 90%. 

Thành phố đã tích hợp ứng dụng biên lai điện tử, dịch vụ bưu chính công 
ích trên hệ thống. Đồng thời, bảo đảm 100% thủ tục hành chính của thành 
phố đều được thực hiện tại bộ phận “một cửa”; 100% quyết định công bố 
thủ tục hành chính sau khi ban hành đã được công khai theo quy định trên 
cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, tại nơi tiếp nhận, giải quyết 
thủ tục hành chính và các hình thức khác theo quy định… 

3 tháng cuối năm 2021, UBND TP tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả 
10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính. Trong đó, tập 
trung vào việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất, đồng 
bộ, hiệu quả trong công tác này gắn với việc thực hiện chủ đề công tác 
năm 2021 của thành phố; thực hiện rà soát, hệ thống hóa các văn bản 
quy phạm pháp luật; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô 
để khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển, phù hợp 
với đặc thù của Hà Nội; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành 
chính; xây dựng quy chế liên thông và công bố, công khai những quy định 
các thủ tục hành chính.  

Nguồn: https://kinhtedothi.vn/90-ho-so-tiep-nhan-tren-cong-dich-vu-cong-
tp-ha-noi-duoc-giai-quyet-dung-han-436915.html 

7. Mười nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính 
Thành phố Hà Nội vừa đề ra mười nhiệm vụ trọng tâm về công tác 
cải cách hành chính trong những tháng cuối năm 2021.  

Đó là rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; nghiên cứu, 
đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô để khai thác tối đa, sử dụng hiệu 
quả mọi nguồn lực phát triển, phù hợp với đặc thù của Hà Nội; tiếp tục rà 
soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; xây dựng quy chế liên thông 
và công bố, công khai những quy định các thủ tục hành chính… Thời gian 
qua, thành phố đã tích hợp ứng dụng biên lai điện tử, dịch vụ bưu chính 
công ích trên hệ thống. Bảo đảm 100% thủ tục hành chính của thành phố 
đều được thực hiện tại bộ phận “một cửa”; 100% quyết định công bố thủ 
tục hành chính sau khi ban hành đã được công khai trên cơ sở dữ liệu 
quốc gia về thủ tục hành chính, tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 
chính… 



Nguồn: https://nhandan.vn/tranghanoi-tin-chung/muoi-nhiem-vu-trong-
tam-trong-cai-cach-hanh-chinh-667940/ 

 

8. Hoà Bình: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý 
nhà nước 
Tỉnh Hoà Bình là một trong những địa phương tích cực đẩy mạnh cải 
cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 
quản lý nhà nước. 

 

Xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng CNTT trong 
quản lý nhà nước luôn được tỉnh Hòa Bình quan tâm và 

tìm nhiều giải pháp để thực hiện 

Theo ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình, tính đến 
nay, 100% các các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã có hệ thống 
mạng nội bộ (LAN) và kết nối internet băng thông rộng; tỉ lệ cán bộ, công 
chức, viên chức của các cơ quan nhà nước được trang bị máy tính phục 
vụ công việc tại cấp tỉnh đạt 98%, cấp huyện đạt 91%, cấp xã đạt 88%. 
Mạng Truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước đã 
được triển khai tại 63 điểm; mạng WAN tỉnh Hòa Bình đã được triển khai, 
kết nối tại 33 điểm trên cơ sở mạng truyền số liệu chuyên dùng. 

Ngoài ra, một số sở, ngành (Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở 
Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân 
tỉnh) có Trung tâm dữ liệu nhỏ với từ 3-10 máy chủ để cài đặt các phầm 
mềm, cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành. 

Về nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP): Đã kết nối với nền 
tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP), bảo đảm việc gửi nhận 
văn bản điện tử liên thông 4 cấp. Ngoài ra, còn bảo đảm kết nối, liên thông 



các phần mềm ứng dụng dùng chung, các phần mềm chuyên ngành trên 
địa bàn tỉnh, chia sẻ, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, 
phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trong cơ quan nhà nước, phục vụ 
người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh được xây dựng đáp ứng các 
chức năng, yêu cầu, nghiệp vụ trong công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ 
hành chính theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 
23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ; hiện được triển khai sử dụng tại 
100% các cơ quan nhà nước tại 3 cấp tỉnh, huyện, xã để thực hiện việc 
tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông. 

Ông Nguyễn Văn Toàn cho biết thêm, trung bình hằng năm, tỉnh đã thực 
hiện tiếp nhận và giải quyết trên 200.000 hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ 
thống, góp phần làm minh bạch, công khai các thủ tục và trạng thái xử lý 
hồ sơ hành chính, tăng hiệu quả làm việc và chất lượng phục vụ người 
dân, tổ chức, doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian, chi phí cho xã hội. 

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp đã được triển khai tới 
100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã và kết nối liên thông với 
Trục liên thông văn bản quốc gia, hệ thống văn bản điện tử của khối các 
cơ quan Đảng để phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp giữa các cơ 
quan Đảng, chính quyền, tạo ra một bước tiến lớn trong công tác quản lý, 
điều hành và xử lý công việc, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, tiết 
kiệm thời gian, tăng cường trao đổi văn bản điện tử, giảm chi phí giấy tờ, 
tài liệu... Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị hoàn toàn dưới 
dạng điện tử đạt trên 97%... Hiện nay, phần mềm đang tiếp tục được nâng 
cấp, bổ sung thêm phiên bản di động (mobile) để bảo đảm thuận lợi trong 
công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp chính quyền tỉnh Hòa 
Bình. 

Triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ, UBND tỉnh Hoà Bình phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp 
847 chữ ký số cho tổ chức và 2.782 chữ ký số cá nhân thuộc các các cơ 
quan nhà nước (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập). Kết quả, 
100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã sử dụng chữ 
ký số chuyên dùng của tổ chức và 100% lãnh đạo cơ quan, đơn vị sử 
dụng chữ ký số cá nhân để trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng. 
Chữ ký số đã được tích hợp vào các hệ thống: Phần mềm văn phòng điện 
tử, phần mềm một cửa điện tử để thuận tiện trong quá trình trao đổi văn 
bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình. 

Về hệ thống thư điện tử công vụ, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Hoà Bình 
đã cấp hơn 13.000 địa chỉ thư điện tử (địa chỉ http://mai.hoabinh.gov.vn), 
trong đó 100% cán bộ, công chức, viên chức từ cấp tỉnh đến cấp xã được 



cấp địa chỉ thư điện tử phục vụ cho việc trao đổi thông tin, văn bản. Tỉ lệ 
trung bình cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong 
công việc tại các cơ quan đạt trên 50%. 

Về hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, đã xây dựng và triển khai chính 
thức bắt đầu từ tháng 1/2021 để phục vụ cho các cơ quan nhà nước trên 
địa bàn tỉnh thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Quyết định 
số 12/2019/QĐ- UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh. Đến nay, hệ thống 
của tỉnh đã được kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và 
Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ để cung cấp các thông tin, dữ liệu phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều 
hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu của Văn phòng 
Chính phủ. 

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Hòa Bình được đầu tư triển 
khai từ năm 2010 với 11 điểm cầu kết nối từ UBND tỉnh tới 10 huyện, 
thành phố phục vụ các cuộc họp của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh với 
các địa phương. Ngoài ra, hiện đã có 9/10 huyện, thành phố trên địa bàn 
tỉnh đã chủ động đầu tư, triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến 
từ cấp huyện tới cấp xã, góp phần mang lại hiệu quả trong việc tổ chức 
các cuộc họp, tiết kiệm thời gian đi lại, kinh phí văn phòng phẩm. 

Việc ứng dụng CNTT phục vụ xây dựng chính quyền điện tử hướng tới 
chính phủ số trong các cơ quan đảng, nhà nước đã có tiến triển và đạt 
được một số kết quả khả quan so với kế hoạch đề ra. Các sở, ban, ngành, 
UBND các huyện, thành phố đã quan tâm đầu tư và đẩy mạnh ứng dụng 
CNTT trong quản lý, hiện đại hóa nền hành chính, tạo điều kiện quan trọng 
để Hòa Bình có chỉ số đánh giá mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng 
dụng CNTT (ICT index), đạt mức trung bình của cả nước. 

Ngoài ra, hạ tầng viễn thông được triển khai đồng bộ, hiện đại, cơ bản 
đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của 
các đơn vị đã được đầu tư và phát triển theo đúng định hướng và quy 
hoạch; chú trọng tăng cường số lượng và chất lượng nguồn lực CNTT để 
triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, chuyên 
môn nghiệp vụ trong cơ quan nhà nước và quản lý hoạt động sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp. 

Ông Nguyễn Văn Toàn khẳng định, việc ứng dụng CNTT đã được tỉnh 
Hoà Bình đặc biệt quan tâm, góp phần thay đổi phong cách làm việc của 
các cấp lãnh đạo, cán bộ, công chức, doanh nghiệp, bảo đảm khoa học, 
nhanh chóng, chính xác, văn minh, hiện đại; nâng cao hiệu quả công việc 
và chất lượng phục vụ tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân của các cơ quan 
nhà nước. 

Phòng họp không giấy 



Vào tháng 8 vừa qua, cuộc họp Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Hoà Bình 
theo hình thức "phòng họp không giấy" đã thành công, đáp ứng yêu cầu 
đề ra là giảm văn bản giấy, tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian họp, nâng 
cao chất lượng thảo luận, giúp lãnh đạo tỉnh đưa ra các quyết định kịp 
thời, nhanh chóng, chính xác. 

Mô hình này đã góp phần cải cách hành chính, hướng đến xây dựng chính 
quyền điện tử, phù hợp với xu thế hội nhập và đáp ứng yêu cầu phòng, 
chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. 

Cuộc họp BTV Tỉnh ủy bàn nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát 
triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Các câu hỏi, ý kiến của đại biểu được tổng 
hợp để thảo luận trong cuộc họp và chuẩn bị dự thảo kết luận. Trong cuộc 
họp, đại biểu có thể truy cập kho tài liệu bao gồm: Tài liệu chính, tài liệu 
tham khảo, cá nhân, tài liệu liên kết bên ngoài kết hợp với các công cụ 
tiện lợi như ghi chú, đánh dấu trực tiếp trên tài liệu, giúp việc tra cứu 
nhanh, chính xác.  

Việc chuyển phương thức làm việc từ văn bản giấy sang văn bản điện tử 
giúp các đại biểu có thể truy cập tức thời nhiều tài liệu liên quan đến nội 
dung họp; tiết kiệm thời gian, chi phí cho văn phòng phẩm, đặc biệt, tránh 
được những sai sót trong sắp xếp tài liệu. Đa số đại biểu dự họp đều hài 
lòng với cách họp "không giấy tờ” vì họ có nhiều thời gian hơn để nghiên 
cứu tài liệu nên chất lượng thảo luận được nâng lên… Qua đó, hiệu quả 
của cuộc họp đáp ứng yêu cầu đề ra.  

 

Bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình Ngô Văn Tuấn trao đổi với đại 
diện các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức về giải 

pháp nâng cao Chỉ số PCI 

Tích cực cải cách chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) 



Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình 
nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư cũng luôn được các cấp lãnh đạo tỉnh Hòa 
Bình quan tâm, chỉ đạo thực hiện trong những năm qua. Đặc biệt, tại Đại 
hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã 
đặt ra mục tiêu: “Tập trung cải thiện chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh, phấn đấu giai đoạn 2021-2025, mỗi năm tăng 3 bậc; thu hút các 
dự án trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 80.000 tỷ đồng và 
khoảng 01 tỷ USD vốn FDI”. 

Để đạt được mục tiêu này, ông Nguyễn Văn Toàn thông tin, tỉnh Hòa Bình 
đang xây dựng đề án “Nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư vào tỉnh 
Hòa Bình đến năm 2025”, trong đó định hướng thu hút đầu tư các ngành, 
lĩnh vực cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan để thực hiện Đề 
án. 

Hằng năm, UBND tỉnh đều ban hành Kế hoạch cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh. Năm 2021, UBND tỉnh ban 
hành Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 về Kế hoạch tiếp tục 
thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2021; phân công cụ thể 
các cơ quan thực hiện nhiệm vụ cải thiện từng chỉ số thành phần của PCI 
(Công văn số 890/UBND-NNTN ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh về việc 
thực hiện chi tiết các nội dung của 10 chỉ số thành phần PCI); cắt giảm 
30% thời gian giải quyết của 872 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 
giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (697 thủ 
tục cấp tỉnh, 133 thủ tục cấp huyện, 42 thủ tục cấp xã (Quyết định số 
1688/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê 
duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm 30% thời gian giải quyết so 
với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết trên địa bàn tỉnh Hòa 
Bình); thường xuyên tổ chức gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp, nhà 
đầu tư có phát sinh thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh để kịp thời giải 
quyết, vướng mắc của nhà đầu tư, đặc biệt là hỗ trợ kịp thời các doanh 
nghiệp và người dân bị tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19; hỗ trợ 
tốt các doanh nghiệp, hợp tác xã xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo 
quy định tại Quyết định 01/2018/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND 
tỉnh. 

Ngoài ra, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan 
nhà nước luôn được quan tâm, trong đó tỉnh Hòa Bình đã cung cấp được 
590 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 912 dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 4; 98,72% người dân và doanh nghiệp đánh giá thái độ của công chức, 
viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là lịch sự, thân 
thiện... 



Với những kết quả đạt được nêu trên, môi trường đầu tư, kinh doanh của 
tỉnh Hòa Bình đã từng bước được cải thiện, năng lực cạnh tranh PCI tỉnh 
Hòa Bình năm 2020 đã cải thiện được 3 bậc so với năm 2019, thực hiện 
đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình. 

 Vũ Phong 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Khoa-hoc-Cong-nghe/Hoa-Binh-Day-
manh-ung-dung-CNTT-trong-quan-ly-nha-nuoc/448317.vgp 

 

9. TP Thủ Đức lên kế hoạch 3 giai đoạn để tiếp nhận 
và giải quyết thủ tục hành chính 
Từ nay đến 30-10, TP Thủ Đức tiếp nhận các thủ tục hành chính đã 
được cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 
mức độ 4; đồng thời phối hợp với đơn vị bưu chính công ích để tiếp 
nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo hình thích trực 
tuyến, qua bưu chính công ích. 

TP Thủ Đức (TPHCM) vừa có thông báo về việc tiếp nhận, xử lý, giải 
quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa trên địa bàn TP Thủ Đức. 
Theo đó, TP Thủ Đức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo 3 giai 
đoạn. 

Giai đoạn 1 (từ 1-10 đến hết 30-10), tiếp nhận các thủ tục hành chính đã 
được cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 
độ 4; đồng thời các cơ quan, đơn vị phối hợp với đơn vị bưu chính công 
ích để tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo hình thích 
trực tuyến, qua bưu chính công ích. 

Các trường hợp thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận 
trực tiếp và đề nghị trả kết quả qua dịch vụ bưu chính. 



 

Từ nay đến 30-10, chỉ các trường hợp thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách 
mới được tiếp nhận trực tiếp và đề nghị trả kết quả qua dịch vụ bưu chính 

Giai đoạn 2 (từ 1-11-2021 đến 15-1-2022), TP Thủ Đức khuyến khích, ưu 
tiên cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 
và thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính nhằm hạn chế tối 
đa việc tiếp xúc trực tiếp, tập trung đông người tại trụ sở cơ quan, đơn vị. 

Ngoài phạm vi Danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp 
nhận trực tiếp, thủ trưởng các phòng chuyên môn và UBND 34 phương 
chủ động mở rộng lĩnh vực, số lượng thủ tục hành chính tiếp nhận, xử lý, 
trả kết quả phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 và tình hình 
thực tế tại đơn vị. 

Giai đoạn 3 (sau ngày 15-1-2022), thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức theo quy 
định. 

Tiếp tục khuyến khích, ưu tiên cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ 
bưu chính. 

Các cá nhân, đại diện tổ chức đến trực tiếp trụ sở yêu cầu giải quyết thủ 
tục hành chính trong giai đoạn 1 phải tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-
19, còn giai đoạn 2, giai đoạn 3 thì phải được cấp Thẻ xanh Covid. Trường 
hợp cá nhân, đại diện tổ chức chỉ được cấp Thẻ vàng Covid phải có kết 
quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (có thể test nhanh) tại cơ sở y 
tế có thẩm quyền và được cập nhật thông tin tại hệ thống cơ sở dữ liệu 
dùng chung. 

UBND TP Thủ Đức cũng yêu cầu các phòng chuyên môn, Giám đốc Chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Thủ Đức và Chủ tịch UBND 34 



phường tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân thực 
hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 5 tại địa chỉ 
http://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn; http://cpxd-
tpthuduc.tphcm.gov.vn; http://hotichtructuyen.moj.gov.vn; đồng thời cử 
nhân sự trực tiếp tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa ở 3 khu vực và bộ 
phận một cửa 34 phường. 

THU HƯỜNG 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/tp-thu-duc-len-ke-hoach-3-giai-doan-de-
tiep-nhan-va-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-765564.html 

 

10. Thủ tục cấp đổi bằng lái sau nới lỏng giãn cách ở 
TP.HCM 
Sở GTVT TP.HCM khuyến cáo người dân cần nắm rõ các thủ tục về 
cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo hướng dẫn của sở trước khi 
đến nộp hồ sơ trực tiếp.  

Trong ngày đầu TP.HCM mở lại thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe 
(GPLX), nhiều người dân đã tới Phòng Quản lý sát hạch và cấp GPLX, 
Sở GTVT TP.HCM (quận 3) để nộp hồ sơ và chụp ảnh sau khi đã khai hồ 
sơ online. Tuy nhiên, một số người dân không nắm rõ thủ tục nên phải 
quay về với tờ hướng dẫn chi tiết trên tay. 

Nhiều người dân chưa đủ điều kiện 

Theo ghi nhận của PV sáng 4-10, nhiều người dân đã đến Sở GTVT từ 
sớm để thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại GPLX. Tuy nhiên, lực lượng 
chức năng tại đây chỉ thực hiện thủ tục hành chính cho người dân đã có 
tin nhắn thông báo của sở. 

Anh Ngô Văn Quyền (quận Phú Nhuận) cho biết: “Bằng lái xe của tôi đã 
hết hạn từ ngày 20-6, khi thấy có thông báo của Sở GTVT mở lại thủ tục 
đổi GPLX nên tôi đã đến. Tuy nhiên, do chưa nắm rõ yêu cầu nên tôi được 
cấp tờ hướng dẫn để về thực hiện theo đúng thủ tục”. 



 
Nhiều người dân phải quay về do chưa nắm thủ tục cấp đổi, cấp lại 

GPLX. Ảnh: THY NHUNG 

Theo ghi nhận của PV tại Phòng Quản lý sát hạch và cấp GPLX, ngay từ 
cổng chính lực lượng chức năng bố trí một nhân viên cảnh sát kiểm tra, 
xem xét lý do người dân đến để cho vào cổng. Người dân có tin nhắn 
thông báo của Sở GTVT mới được vào làm thủ tục. 

Theo đó, sau khi hoàn thành thủ tục online trên cổng thông tin điện tử và 
được Sở GTVT xác minh, người dân sẽ được gửi tin nhắn thông báo để 
đến trực tiếp nộp hồ sơ và chụp ảnh bằng lái xe. 

Tại đây, lực lượng công an phối hợp cùng Sở GTVT yêu cầu người dân 
xếp hàng, giữ khoảng cách để thực hiện các thủ tục như chụp ảnh, đăng 
ký nhận bằng tại nhà. 

Người dân nên nắm rõ thủ tục đổi bằng lái 

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Ngô Đình Quang, Trưởng phòng 
Quản lý sát hạch và cấp GPLX, Sở GTVT TP.HCM, cho biết sở đã có 
hướng dẫn thủ tục cấp đổi, cấp lại GPLX cho người dân theo hai giai đoạn 
và các yêu cầu khi đến trực tiếp nộp hồ sơ. Sở khuyến cáo người dân nên 
tìm hiểu kỹ thủ tục trước khi trực tiếp đến nộp hồ sơ. 

“Sở GTVT đã hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp, đổi GPLX mức độ 3. Người 
dân có thể truy cập website của sở để đọc các hướng dẫn cũng như các 
yêu cầu về phòng chống dịch khi đến trực tiếp thực hiện thủ tục hành 
chính này” - ông Quang cho hay. 

Cũng theo ông Quang, người dân khai hồ sơ online đều sẽ được Sở GTVT 
tiếp nhận và xác minh. Trường hợp đủ điều kiện, sở sẽ gửi tin nhắn thông 
báo người dân đến chụp ảnh. 



“Đối với người có bằng lái xe hết hạn tại nơi áp dụng Chỉ thị 16 sẽ được 
thực hiện việc cấp đổi, cấp lại GPLX theo hướng dẫn của Bộ GTVT” - ông 
Quang nói thêm. 

Theo Bộ GTVT, nhằm tháo gỡ khó khăn khi cấp đổi, cấp lại GPLX trong 
thời gian địa phương giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, 
bộ hướng dẫn các đơn vị liên quan tạo điều kiện có phép người cư trú, 
người thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, khu vực địa phương áp dụng Chỉ 
thị 16 có GPLX quá hạn sử dụng được thực hiện cấp đổi, cấp lại GPLX. 

“Ngày hết hạn GPLX (thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại theo quy định tại 
các điều 36, 38, 39, 40, 41 Thông tư 12/2017 của Bộ GTVT) được tính 
bằng ngày hết hạn thực tế ghi trên GPLX cộng thêm thời gian địa phương 
áp dụng Chỉ thị 16” - hướng dẫn của Bộ GTVT nêu rõ. 

Bộ GTVT cũng hướng dẫn thêm thời gian thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp 
lại như trên là một tháng kể từ ngày địa phương kết thúc áp dụng Chỉ thị 
16, đồng thời áp dụng theo từng đợt địa phương áp dụng Chỉ thị 16.• 

Thủ tục cấp đổi, cấp lại GPLX tại TP.HCM 

Giai đoạn từ ngày 4 đến 30-10 

Đối với GPLX các hạng ô tô do ngành GTVT cấp hết hạn sử dụng 
dưới ba tháng, người dân đăng ký hồ sơ trực tuyến tại website 
http://gplx-dichvucong.hochiminhcity.gov.vn và 
http://dichvucong.gov.vn. 

Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý sát hạch và cấp GPLX (252 Lý Chính 
Thắng, phường 9, quận 3); bắt buộc đăng ký trả hồ sơ tận nhà qua 
dịch vụ bưu chính công ích. 

Người đổi bằng lái nộp hồ sơ trực tiếp (để chụp ảnh và nộp lệ phí) tại 
các địa chỉ: Bưu cục số 3 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Bình 
Thạnh; bưu cục 1441 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7. Thời 
gian thực hiện kể từ ngày 4-10. 

Đối với các thủ tục hành chính khác gồm: Thủ tục cấp đổi GPLX hạng 
mô tô (A1, A2, A3) do ngành GTVT cấp; cấp lại GPLX do ngành GTVT 
cấp còn hạn sử dụng; cấp lại GPLX do ngành GTVT cấp hết hạn sử 
dụng (phải sát hạch lại); cấp đổi GPLX do ngành công an cấp; cấp đổi 
GPLX quân sự do Bộ Quốc phòng cấp; cấp GPLX quốc tế sẽ đăng ký 
qua tổng đài (028)1081. 

Các thủ tục trên người dân nộp hồ sơ trực tiếp (để chụp ảnh và nộp 
lệ phí) tại Phòng Quản lý sát hạch và cấp GPLX; bắt buộc đăng ký trả 



kết quả tận nhà qua dịch vụ bưu chính công ích. Thời gian thực hiện 
kể từ ngày 11-10 trở đi. 

Giai đoạn từ ngày 1-11 trở đi 

Ngoài hình thức nộp hồ sơ trực tiếp tại các địa chỉ nêu trên, Sở GTVT 
thực hiện nhận hồ sơ trực tiếp tại các địa chỉ sau: 51/2 Thành Thái, 
phường 14, quận 10; số 8 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, 
quận 12; 111 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. 

Nếu người dân có nhu cầu nhận  GPLX tận nhà, vui lòng liên hệ số 
hotline của bưu điện (0919.299.144) để đăng ký nhận tận nhà. 

THY NHUNG 

Nguồn: https://plo.vn/do-thi/thu-tuc-cap-doi-bang-lai-sau-noi-long-gian-
cach-o-tphcm-1019609.html 

 
11. Tích hợp dịch vụ công mức độ 4: Quảng Nam 
thuộc tốp 3 cả nước 
Quảng Nam là 1 trong 3 tỉnh thành có số lượng dịch vụ công được tích 
hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia cao nhất nước. 

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Tổ trưởng Tổ 
công tác triển khai cung cấp 100% dịch vụ công (DVC) trực tuyến lên mức 
độ 4 của tỉnh vừa có báo cáo về công tác triển khai cung cấp DVC mức 
độ 4 trên địa bàn tỉnh. 

Theo báo cáo, thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành 18 
quyết định để phê duyệt 1.281 DVC mức 4 thuộc thẩm quyền giải quyết 
của các sở, ban, ngành tại cấp tỉnh; tiến hành cấu hình trên Cổng DVC 
của tỉnh 1.215 DVC. Số lượng DVC mức 4 hoàn thành kiểm thử trên Cổng 
DVC của tỉnh là 1.180. 



 

Việc tích hợp các DVC tỉnh vào Cổng DVC quốc gia nhằm tạo thuận lợi 
cho người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ 

Số lượng DVC được đăng ký kiểm thử đợt 1 ngày 6-9 với Cổng DVC quốc 
gia là 1.048. Trong đó, 1.001 DVC được Cổng DVC quốc gia xác nhận 
hoàn thành kiểm thử, đạt 95,5%. 

Đến thời điểm này, tổng số DVC tỉnh Quảng Nam đã được tích hợp trên 
Cổng DVC quốc gia là 1.198 (bao gồm 197 DVC được được kiểm thử 
trong năm 2020), tỉnh đang tiếp tục kiểm thử đợt 2 thêm 30 DVC. Với kết 
quả này, Quảng Nam đứng trong tốp 3 địa phương có DVC tích hợp cao 
nhất trên toàn quốc. 

Thời gian qua, các cấp ngành Quảng Nam rất nỗ lực trong việc tăng 
cường tích hợp các DVC tỉnh vào Cổng DVC quốc gia nhằm tạo thuận lợi 
cho người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ và đã đạt được các kết quả 
như đã nêu trên. 

Tuy nhiên, tiến độ triển khai vẫn chưa đáp ứng yêu cầu do UBND tỉnh 
Quảng Nam đặt ra. Địa phương này đang tập trung khắc phục một số tồn 
tại để sớm hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% DVC đủ điều kiện lên trực 
tuyến mức độ 4 trong năm 2021 theo yêu cầu của Chính phủ. 

Quang Vinh 

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/tich-hop-dich-vu-cong-muc-do-4-
quang-nam-thuoc-top-3-ca-nuoc-20211001112404499.htm 

 



12. Cửa khẩu số giúp giảm thời gian thông quan hàng 
hóa cho doanh nghiệp 
Ngày 4/10, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Quản lý Khu 
kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn sử 
dụng nền tảng cửa khẩu số cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại 
cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh. 

Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm thực hiện Kế hoạch số 150/KH-
UBND ngày 2/7/2021 của UBND tỉnh về triển khai thí điểm chuyển đổi số 
tổng thể và toàn diện cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Tân Thanh; 
Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn. 

 

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 
tỉnh Lạng Sơn phát biểu 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở Thông tin và 
Truyền thông tỉnh Lạng Sơn cho biết, cửa khẩu số là cơ hội to lớn để Lạng 
Sơn mở rộng không gian trong chuỗi sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu của cả 
nước. Hơn nữa, bên kia biên giới, nước bạn đã triển khai chiến lược 
chuyển đổi số toàn diện cho các địa phương trung tâm và giáp biên cho 
nên chúng ta cần đồng bộ và kết nối với bạn. 

Chuyển đổi số nói chung, cửa khẩu số nói riêng bên cạnh những ưu thế, 
giá trị, thuận lợi cho các chủ thể tham gia nhưng cũng sẽ có nhiều khó 
khăn, những phát sinh mới đòi hỏi mọi người cùng nhận thức, đồng hành 
tích cực, với mục tiêu cao nhất là hàng hóa nông sản của Việt Nam được 
xuất khẩu ra thế giới. 



Nền tảng cửa khẩu số áp dụng các công nghệ số hiện đại như trí tuệ nhân 
tạo (AI), dữ liệu lớn (Bigdata), điện toán đám mây (Cloud); xây dựng cơ 
sở dữ liệu tập trung, có khả năng kết nối/chia sẻ dữ liệu qua trục liên 
thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP); tự động hóa quy trình, 
giảm thời gian cho doanh nghiệp xuất nhập cảnh. 

Bên cạnh đó, giúp tăng cường công tác quản lý, giám sát của cơ quan 
nhà nước, tạo kênh thông tin kết nối đa chiều giữa cơ quan nhà nước và 
doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu; công khai, minh bạch 
trong hoạt động quản lý tại cửa khẩu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành 
của các cấp lãnh đạo; cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh 
nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu tốt hơn. 

"Cửa khẩu số giúp tăng cường khả năng tự động hóa, giảm thiểu tác động của 
con người trong các hoạt động tại cửa khẩu, ứng dụng công nghệ số hiện đại vào 
quản lý. Đồng thời, đảm bảo an toàn thông tin, cung cấp dịch vụ số tốt nhất cho 
các doanh nghiệp xuất nhập khẩu" - ông Nguyễn Khắc Lịch nhấn mạnh. 

Ông Hoàng Khánh Duy, Phó Trưởng Ban Quản lý Ban Quản lý Khu kinh 
tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chia sẻ, quy trình sử dụng nền tảng 
cửa khẩu số được diễn ra theo trình tự 08 bước: Khai báo thông tin (mở 
tờ khai); vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu; điều khiển luồng phương 
tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu; kiểm tra y tế; kiểm tra phương 
tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu vào ra khu vực cửa khẩu; kiểm dịch y 
tế, động vật, thực vật; sang tải hàng hoá và kiểm hóa; thực hiện thu phí 
sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng 
trong khu vực cửa khẩu. 

Ngay sau hội nghị tập huấn, Sở Thông tin và Truyền thông và Ban Quản 
lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã chỉ đạo Viễn thông 
Lạng Sơn thành lập đoàn liên ngành triển khai cho từng cơ quan, đơn vị 
liên quan tại khu vực 2 cửa khẩu; thực hiện tuyền thông cho các doanh 
nghiệp trên cả nước nắm bắt, áp dụng… nhằm tạo sự đồng thuận trong 
thực hiện, góp phần tạo bước đột phá trong lộ trình chuyển đổi số tại tỉnh 
Lạng Sơn để sớm đưa Lạng Sơn nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn 
đầu cả nước về chuyển đổi số đến năm 2025. 

Quỳnh Nga 

Nguồn: https://congthuong.vn/cua-khau-so-giup-giam-thoi-gian-thong-
quan-hang-hoa-cho-doanh-nghiep-165175.html 

 

 


