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1. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 của cả nước 
đạt trên 48% 
Các bộ, ngành, địa phương trong quý III/2021 đã tiếp tục đẩy mạnh 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao. Tuy nhiên, tỷ lệ dịch 
vụ công trực tuyến mức 4 đã được cung cấp vẫn còn khá xa mục 
tiêu cần hoàn thành năm nay. 

Theo chia sẻ mới đây của Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải, 
tại thời điểm giữa tháng 11/2020, mới có 35% dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 4 của tỉnh được đưa lên Cổng dịch vụ công trực tuyến và tỷ lệ 
phát sinh hồ sơ trực tuyến lúc đó chỉ là 1%. 

Thế nhưng, từ tháng 6/2021,Thái Nguyên đã cung cấp 100% thủ tục hành 
chính mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Thái Nguyên, hoàn thành 
vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 01 về “Chương trình chuyển đổi số tỉnh 
Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” đã được 
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành ngày 31/12/2020. Đặc biệt là tỷ lệ 
phát sinh hồ sơ trực tuyến của địa phương này đạt 16%, gấp 16 lần so 
với giai đoạn 5 năm từ 2015 đến 2020. 

Thái Nguyên là 1 trong những địa phương đã cung cấp 
100% dịch vụ công đủ điều kiện trực tuyến mức 4. 

Vào đầu tháng 6/2021, tỉnh Lạng Sơn đã đưa toàn bộ 1.030 dịch vụ công 
đủ điều kiện lên cung cấp trực tuyến mức 4 trên Cổng dịch vụ công và hệ 
thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh tại địa chỉ 
dichvucong.langson.gov.vn. Đáng chú ý, việc thực hiện chỉ tiêu này được 
tỉnh gấp rút triển khai chỉ trong 30 ngày và hoàn thành trước tiến độ 7 



tháng theo yêu cầu của Bộ TT&TT. Tính đến hết tháng 8, tổng số hồ sơ 
trực tuyến được địa phương tiếp nhận là gần 10.800, đạt 21,6%. 

Gần đây nhất, Sở TT&TT tỉnh Ninh Bình cho biết, sau 4 tháng triển khai, 
từ ngày 10/9, tỉnh Ninh Bình đã cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện 
lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một 
cửa điện tử của tỉnh tại địa chỉ dichvucong.ninhbinh.gov.vn. 

Ngoài các địa phương trên, còn có một số bộ, ngành, địa phương gồm Bộ 
TT&TT, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bến Tre, Tây Ninh… đã sớm 
hoàn thành việc đưa 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên cung cấp trực 
tuyến mức 4. 

Đánh giá về tình hình thực hiện Nghị quyết 17 năm 2019 của Chính phủ 
về “Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai 
đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025” trong 3 tháng gần đây, Bộ 
TT&TT cho hay, các bộ, ngành, địa phương trong quý III đã tiếp tục đẩy 
mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. 

Tính đến ngày 20/9, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 của cả nước 
đạt 68,2%. Trong đó, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 3 là 19,93% và 
mức 4 là 48,27%. 

 

Tỷ lệ dịch vụ công được các bộ, ngành, địa phương cung 
cấp trực tuyến mức 4 trong tổng số dịch vụ công đã liên tục 

tăng những năm gần đây. 

Như vậy, so với thời điểm cuối năm 2020, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 
4 - mức cao nhất cho phép người dân và doanh nghiệp thực hiện hoàn toàn 
qua mạng, đã tăng thêm hơn 17% nhưng vẫn còn tương đối xa mục tiêu đề 
ra là đến cuối năm 2021 các bộ, ngành, địa phương hoàn thành đưa 100% 
dịch vụ công đủ điều kiện lên cung cấp trực tuyến mức 4. 



Trong Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số 
giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt hồi 
giữa tháng 6, Thủ tướng Chính phủ đã xác định rõ: “Phát triển Chính phủ 
số một cách tổng thể, toàn diện, phát huy kết quả đạt được, tập trung 
nguồn lực, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, có giải pháp, 
cách làm đột phá, mang tính khác biệt, để cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu 
phát triển Chính phủ điện tử vào năm 2021 và hình thành Chính phủ số 
vào năm 2025”. 

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 được cung cấp cho người dân, doanh 
nghiệp là một chỉ tiêu quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử. Để 
cơ bản hoàn thành phát triển Chính phủ điện tử trong năm 2021, thời gian 
qua, Bộ TT&TT và trực tiếp là Cục Tin học hóa đã thường xuyên hướng 
dẫn, hỗ trợ cũng như đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

Trong báo cáo quý III về tình hình thực hiện Nghị quyết 17, để thúc đẩy 
tiến độ triển Chính phủ điện tử, phát triển Chính phủ số, Bộ TT&TT đã kiến 
nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo các bộ, ngành, 
địa phương một số nội dung trọng tâm, trong đó có việc tiếp tục đẩy mạnh 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Vân Anh 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ty-le-dich-vu-cong-truc-tuyen-
muc-4-cua-ca-nuoc-dat-tren-48-780620.html 

 

2. Nghị quyết 68: Tăng tốc các gói hỗ trợ tới tận tay 
đối tượng thụ hưởng 
Đã 3 tháng kể từ khi Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính 
sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 
đại dịch COVID-19 được ban hành và có hiệu lực. 



 

Tổng kinh phí đã hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo 
Nghị quyết 68 và Quyết định 23 tính đến đầu tháng 10 năm nay là gần 

15,8 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa: Hồng Thái/TTXVN 

Cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội đều kỳ vọng, chính sách này thực 
sự trở thành "phao cứu sinh" cho người lao động và chủ sử dụng lao động 
trong bối cảnh phải thực hiện giãn cách xã hội, nguồn thu nhập và quỹ 
lương chịu ảnh hưởng rất lớn do mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, phát 
triển kinh tế bị đình trệ và đứt gãy.  

Tổng hợp từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội của 63 tỉnh, thành phố 
trên cả nước cho thấy, tổng kinh phí đã hỗ trợ người lao động và người 
sử dụng lao động theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 tính đến đầu tháng 
10 năm nay là gần 15,8 nghìn tỷ đồng; trên 19 triệu lượt đối tượng; trong 
đó, 379.610 lượt đơn vị sử dụng lao động, gần 18,68 triệu lượt người lao 
động và các đối tượng khác đã được thụ hưởng. Tại 25 tỉnh, thành phố 
miền Nam, tổng các chính sách hỗ trợ là trên 11,77 nghìn tỷ đồng (chiếm 
75,1% toàn quốc) hỗ trợ trên 11,86 triệu đối tượng (chiếm 62,4% toàn 
quốc).  

Mặc dù ghi nhận những kết quả thực hiện trong quá trình triển khai Nghị 
quyết 68 vào đời sống thực tiễn, song theo đánh giá của Ngân hàng Thế 
giới (WB), các chính sách ứng phó về kinh tế của Việt Nam để thích ứng 
với dịch bệnh còn có quy mô nhỏ và thiếu cân bằng; các chương trình trợ 
giúp xã hội còn rụt rè, hạn chế và chậm triển khai, dẫn tới khó duy trì các 
thành tích tăng trưởng kinh tế như trước đây.  

Lý giải nguyên nhân chậm triển khai và chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 
68 chưa thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn, bà Phạm Minh Thu, 
Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động - 



Thương Binh và Xã hội cho rằng, muốn biết chính sách chậm hay không, 
thường thì chỉ nhìn vào tiến độ giải ngân của từng chính sách. Với Nghị 
quyết 68, hiện có 3 nhóm nguồn chính sách gồm: nhóm từ nguồn quỹ bảo 
hiểm; nhóm từ nguồn vốn cho vay thông qua các ngân hàng chính sách 
xã hội ở địa phương và nhóm chính sách trợ cấp tiền mặt bằng ngân sách. 

Hiện nay, bất cập lớn nhất trong triển khai của nhóm chính sách từ quỹ 
bảo hiểm và cho vay từ các ngân hàng chính sách xã hội chủ yếu liên 
quan tới vấn đề thủ tục. Tức là các điều kiện quy định để doanh nghiệp 
cũng như người lao động thụ hưởng chính sách vẫn còn nhiều thủ tục và 
khó khăn. Trong khi lợi ích mà họ được hưởng thì không nhiều lắm, khiến 
cho các doanh nghiệp tỏ ra không mặn mà, không quyết tâm theo đuổi để 
thực hiện các thủ tục; kể cả việc đi vay. Hay như chính sách đào tạo cũng 
vậy. Hỗ trợ đào tạo cho người lao động có 1 triệu đồng/người nhưng kèm 
theo đó doanh nghiệp phải nộp rất nhiều giấy tờ liên quan; trong đó, kể cả 
xác nhận đóng bảo hiểm đầy đủ; phương án đào tạo phối, kết hợp với các 
bên liên quan… 

"Còn câu chuyện hỗ trợ tiền mặt thì rõ ràng qua quá trình xem xét, các địa 
phương được giao tự chủ và có quyền quyết định việc hỗ trợ đối tượng 
nào và hỗ trợ bao nhiêu. Tuy nhiên, như Hà Nội, Bình Dương hay TP Hồ 
Chí Minh đều là những nơi phải tự lo hết thì họ lại cũng là nơi tổ chức hỗ 
trợ được nhiều nhất. Đây cũng chính là những tỉnh, thành phố có nguồn 
tài chính rất vững mạnh. Thực tế, những địa phương đi đầu trong việc 
thực hiện các chính sách hỗ trợ bằng ngân sách đều không phải là những 
tỉnh nghèo. Rõ ràng, ở đây có câu chuyện về sự hạn chế của ngân sách 
địa phương trong việc thực hiện hỗ trợ cho nhóm lao động tự do", bà Thu 
nhấn mạnh. 

Bà Thu cho hay, qua kết quả khảo sát, lao động tự do luôn chiếm cơ cấu 
lớn trong hỗ trợ về tiền mặt. Hỗ trợ được khoảng 4 triệu người thì đã có 
hơn 3 triệu người là lao động tự do. Địa phương cũng tự quyết định việc 
hỗ trợ nhóm đối tượng nào, mức hỗ trợ bao nhiêu. Như vậy là địa phương 
phải tự cân đối ngân sách, xem phần hỗ trợ có thể là 20%, 40% hay 60%... 
để ra phương án hỗ trợ như thế nào cho phù hợp. Vì thế, nguyên nhân 
chậm giải ngân của nhóm chính sách hỗ trợ tiền mặt có liên quan tới vấn 
đề cân đối ngân sách địa phương. Hoặc là không có, hoặc là không đủ để 
áp ứng và liên quan tới việc xác định đối tượng và mức độ thụ hưởng. 

"Một khi địa phương đã xác định được rồi, dự trù được ngân sách hỗ trợ 
rồi thì việc triển khai chắc rằng không có gì là rào cản", bà Thu lưu ý.  

Để đẩy nhanh việc triển khai chính sách hỗ trợ vào đời sống, WB và nhiều 
tổ chức quốc tế khuyến cáo rằng, trong lúc chưa có nhiều chuyển biến về 
việc kiểm soát mức độ lây lan của dịch bệnh thì yêu cầu thực hiện các 



biện giáp giãn cách xã hội sẽ khiến cho hoạt động của doanh nghiệp bị 
"kìm chân" và thu nhập của người lao động tiếp tục bị ảnh hưởng nặng 
nề. 

Do đó, Chính phủ cần tăng mức hỗ trợ và cải thiện quá trình triển khai các 
chương trình hỗ trợ bằng tiền để tiếp cận nhiều hơn những hộ gia đình, 
người lao động ở khu vực phi chính thức, những người bị ảnh hưởng 
nhưng không có tên trong các cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội hiện hành. Gói 
hỗ trợ tới đây, Chính phủ cần bổ sung thêm các nhóm lao động bị ảnh 
hưởng và tăng thêm số tiền hỗ trợ cho các cá nhân. Tần suất hỗ trợ bằng 
tiền hiện chỉ giới hạn ở việc hỗ trợ một lần thay vì hỗ trợ trong nhiều tháng 
như gói hỗ trợ hồi tháng 4/2020, WB khuyến nghị. 

Ở góc nhìn nghiên cứu, ông Nguyễn Thắng, Phó Chủ tịch thường trực Hội 
đồng tư vấn chính sách kinh tế xã hội của Viện Hàn lâm khoa học Việt 
Nam cho rằng, không nên để chậm trễ trong việc giải ngân các chính sách 
hỗ trợ của Chính phủ theo tinh thần của Nghị quyết 68. Có câu: "Một miếng 
khi đói bằng 1 gói khi no" nên hơn lúc nào hết, các cấp, ngành và địa 
phương, cần đẩy nhanh nhất có thể chính sách này. Với diễn biến hiện 
nay của dịch bệnh COVID-19 thì tốc độ là vấn đề quan trọng. Nhất là trước 
cơn gió bão đổi chiều, đổi hướng liên tục và có tính bất định cao, chưa 
từng có tiền lệ thế này. 

Theo ông Thắng, ngoài việc thúc đẩy chính sách được triển khai hiệu quả, 
Việt Nam cũng cần chuẩn bị, củng cố hệ thống "phòng thủ" và tăng cường 
khả năng ứng phó nhanh; trước bất cứ tình huống xấu nào cũng đều có 
thể kích hoạt lập tức như xảy ra thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu hay 
môi trường… Điều quan trọng là bảo hiểm xã hội chính là hệ thống phòng 
thủ tự động, nên rất cần tập trung cắt giảm những vướng mắc, tồn đọng 
liên quan tới thủ tục hành chính để mọi đối tượng thụ hưởng đều có thể 
nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất có thể. Nghị quyết 68 nếu được triển 
khai nhanh và gọn, không chỉ đem lại kết quả tích cực, mà còn tạo hiệu 
ứng lan tỏa cao tới những chính sách khác mà Chính phủ đang chủ trương 
thực hiện để cộng đồng xã hội và toàn nền kinh tế dốc sức vực dậy sau 
đại dịch. 

Hơn thế nữa, Việt Nam cũng cần dự phòng nguồn lực và 1 tâm thế sẵn 
sàng để khi xảy tới những tình huống xấu, những làn sóng mới hay những 
cú shock khác thì đều có thể kích hoạt nhanh nhất khả năng thích ứng. 
Đó có thể là những chương trình đào tạo kỹ năng số, kỹ năng chuyển đổi 
nghề nghiệp; trong đó, cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và nền tảng 
công nghệ số gắn với các phần mềm hệ thống quản lý công dân quốc gia. 
Chính nguồn lực ấy cũng là giải pháp để tăng cường tính minh bạch, tránh 
tình trạng trùng lặp trong quá trình hỗ trợ người dân; thậm chí, góp phần 



mang lại hiệu quả trong công tác hậu kiểm khi cần triển khai nhanh chóng 
các chính sách hỗ trợ. 

Ngọc Quỳnh (TTXVN) 

Nguồn: https://baotintuc.vn/kinh-te/nghi-quyet-68-tang-toc-cac-goi-ho-tro-
toi-tan-tay-doi-tuong-thu-huong-20211006095658724.htm 

 
3. Cải cách để chấm dứt thủ tục hải quan giấy vào 
năm 2025 
Bộ Tài chính bắt đầu xây dựng Chiến lược Phát triển hải quan giai 
đoạn 2021-2030 với mục tiêu đến năm 2025, tất cả thủ tục... được 
thực hiện thông qua cơ chế Một cửa quốc gia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cải cách mạnh mẽ, nhưng chưa đủ 

Chiến lược Phát triển hải quan giai đoạn 2011-2020 đã kết thúc, theo đánh 
giá của ông Vũ Tiến Lộc, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nguyên 
Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), thông tin 
về chính sách và thủ tục xuất nhập khẩu dễ tiếp cận hơn; doanh nghiệp 
thực hiện các thủ tục hải quan thuận lợi hơn. 

“Những chuyển biến tích cực được doanh nghiệp ghi nhận như việc khai 
hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hoá, nộp thuế, hoàn thuế/không thu thuế, cho 

 

Doanh nghiệp đòi hỏi phải ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 
thông tin trong quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu. 



đến giải quyết khiếu nại; giảm bớt chồng chéo, trùng lặp trong kiểm tra 
sau thông quan, thủ tục xác nhận hàng hoá qua khu vực giám sát qua hệ 
thống quản lý hải quan tự động. Công tác kiểm tra, quản lý chuyên ngành 
vốn trước đây có nhiều phàn nàn, gần đây đã ghi nhận những chuyển 
biến tích cực”, ông Lộc nhận định. 

Bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Môi trường kinh doanh, Viện Nghiên 
cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho biết, năm 2014, khi bắt đầu 
áp dụng VNACCS/VCIS (Hệ thống thông quan tự động và Cơ chế một 
cửa quốc gia), rất nhiều doanh nghiệp than phiền về hệ thống này và muốn 
quay lại làm thủ tục thủ công. Nhưng chỉ sau một năm, doanh nghiệp thấy 
áp dụng VNACCS/VCIS vô cùng thuận lợi. 

“Theo khảo sát của CIEM, gần 100% doanh nghiệp cho rằng, 
VNACCS/VCIS là một trong những đột phá quan trọng trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước về xuất nhập khẩu”, bà Thảo cho biết. 

Đột phá cải cách thủ tục hải quan, theo bà Thảo, còn là Nghị định 
85/2019/NĐ-CP quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế Một 
cửa quốc gia, cơ chế Một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với 
hàng hóa xuất nhập khẩu; Quyết định 38/QĐ-TTg (năm 2021) phê duyệt 
Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm 
đối với hàng hóa nhập khẩu. Đây là những bước cải cách vô cùng quan 
trọng để đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu - một trong những động lực 
phát triển kinh tế. 

Nếu trước đây, các tiêu chí về quản lý rủi ro luôn được xếp vào hàng bí 
mật trong cơ quan hải quan, thì giờ đã được công khai, nên doanh nghiệp 
căn cứ vào các tiêu chí này phấn đấu đạt được “niềm tin” của cơ quan hải 
quan để được tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu. 

“Điều đáng ghi nhận nữa là trong khi rất nhiều cơ quan quản lý nhà nước 
vẫn đang loay hoay về doanh nghiệp ưu tiên, thì hải quan đã mạnh dạn 
áp dụng tiêu chí doanh nghiệp ưu tiên. Dù số lượng doanh nghiệp được 
đưa vào danh sách ưu tiên trong quản lý nhà nước về hải quan chưa 
nhiều, nhưng đây cũng là bước đi mạnh dạn đáng ghi nhận”, bà Thảo chia 
sẻ.  

Tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn 

Đánh giá cao nỗ lực cải cách thủ tục hải quan trong 10 năm qua, nhưng 
theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Ban Pháp chế (VCCI), tốc độ cải 
cách hải quan trong một số khâu gần đây có dấu hiệu chững lại, như thủ 
tục kiểm tra hồ sơ hàng hóa xuất nhập khẩu, thủ tục hoàn thuế giá trị gia 
tăng, tỷ lệ hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, xác định trị giá hải quan…  



Theo khảo sát mới được VCCI thực hiện, 79,5% số doanh nghiệp cho 
rằng, phải tiếp tục đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất 
nhập khẩu; 70% doanh nghiệp cho rằng, cần phải công khai, minh bạch 
trong thực hiện thủ tục hành chính. Đặc biệt, doanh nghiệp đòi hỏi phải 
ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về xuất 
nhập khẩu, tránh tình trạng cải cách nửa vời. “Dù thực hiện thủ tục Một 
cửa quốc gia, nhưng nhiều cơ quan mới áp dụng ở cấp độ 3, nên doanh 
nghiệp vẫn phải nộp hồ sơ giấy, trong khi đã thực hiện giao dịch điện tử”, 
ông Tuấn cho biết. 

So với năm 2011, năm 2020 số lượng tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu 
tăng 229%, kim ngạch xuất khẩu tăng 268%, thu ngân sách nhà nước từ 
hoạt động xuất nhập khẩu tăng 160%. Trong 10 năm tới, hoạt động xuất 
nhập khẩu tiếp tục gia tăng mạnh mẽ, trong khi số lượng biên chế của 
ngành hải quan nói riêng, cả hệ thống quản lý nhà nước không tăng thêm, 
mà mỗi năm phải giảm bình quân 1,5%, nên bắt buộc phải tiếp tục cải 
cách thủ tục hải quan mạnh mẽ hơn nữa. 

“Hầu hết 218 thủ tục quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu đã kết nối với 
cổng thông tin điện tử Một cửa quốc gi, nhưng rất nhiều thủ tục kết nối chỉ 
để kết nối, nên vẫn gây phiền hà cho doanh nghiệp. Trong nhiều lĩnh vực 
kiểm tra chuyên ngành, cơ quan quản lý nhà nước còn yêu cầu doanh 
nghiệp phải nộp cả bản hồ sơ gốc để đối chiếu”, bà Thảo cho biết. 

Nguồn: https://baodautu.vn/cai-cach-de-cham-dut-thu-tuc-hai-quan-giay-
vao-nam-2025-d152967.html 

 

4. Chữ ký số và ký số từ xa, điều kiện để số hóa thành 
công tại Việt Nam 
Giải pháp ký số thuận lợi, an toàn và có tính pháp lý cao sẽ tạo ra bước 
đà cho kinh tế - xã hội phát triển nhanh, mạnh mẽ trong thời gian tới. 

Ngày 6-10, tập đoàn VNPT đã triển khai hội thảo “Chữ ký số - Công dân 
số - Chìa khóa thành công” qua hình thức trực tuyến với sự có mặt của 
nhiều chuyên gia hàng đầu về số hóa tại Việt Nam cùng hàng trăm khách 
mời đến từ các cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài 
nước. 



 
Các diễn giả tham gia hội thảo “Chữ ký số - Công dân số - Chìa khóa 

thành công” 

Kết quả chuyển đổi số dịch vụ công vẫn còn khiêm tốn 

Tại hội thảo, các diễn giả đã chia sẻ về kinh nghiệm triển khai chữ ký số, 
cơ sở pháp lý chữ ký số trên thế giới và tại Việt Nam, đồng thời nêu ra 
những thực trạng, hạn chế của quá trình số hóa trong nước. 

Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục kiểm soát Thủ tục Hành chính – Văn 
phòng Chính phủ cho biết, hiện nay việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
của người dân vẫn chiếm số lượng ít so với hồ sơ của doanh nghiệp. 

“Dù điện tử hóa nhưng nhiều nơi vẫn yêu cầu người dân nộp bản sao 
công chứng điều này khó đáp ứng được trong bối cảnh dịch COVID-19 
vừa qua. Bên cạnh đó là chi phí để duy trì chữ ký số cá nhân so với chữ 
ký số doanh nghiệp khá cao khi cả năm người dân chỉ cần sử dụng một 
đến hai  lần. Ngoài ra, việc triển khai cung cấp dịch vụ công ở một số cơ 
quan hành chính vẫn mang tính hình thức, phong trào, thủ tục chưa thuận 
lợi. 

Vấn đề liên quan tới định danh, xác thực điện tử cũng đang hoàn thiện, 
chưa có giải pháp phù hợp cho người dân... Chính những nguyên nhân 
đó đang làm chậm quá trình số hóa thủ tục hành chính của người dân. 
Trên nguyên tắc cải cách phải dẫn dắt, còn công nghệ là phương tiện 
phục vụ.”, ông Ngô Hải Phan phân tích. 

Nền kinh tế sẽ phát triển hơn khi quá trình số hóa được thuận lợi 

Cũng chia sẻ tại hội thảo, ông Nguyễn Đại Trí, Cục trưởng Cục Tin học và 
Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính cho biết, ngay từ năm 2005, Kho bạc là 
một trong những cơ quan nhà nước đi đầu triển khai ứng dụng chữ ký 
điện tử và sau này là chữ ký số trong các giao dịch nội bộ. Việc triển khai 
chữ ký số tạo ra sự đột phá rất lớn trong hoạt động nghiệp vụ của ngành, 



tạo rất nhiều thuận lợi cho cho hoạt động của lĩnh vực thuế, hải quan và 
các lĩnh vực khác của ngành tài chính. 

 
Ông Nguyễn Đại Trí, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ 

Tài chính chia sẻ thông tin 

“Với đặc thù riêng của ngành thuế, nếu như đối tượng phục vụ là khoảng 
một triệu doanh nghiệp thì đối tượng hộ kinh doanh phải gấp 10 lần số đó. 
Vẫn còn rất nhiều khó khăn để có thể hoàn thành các mục tiêu, bao gồm 
khó khăn về nhận thức của người dân. Để có thể thay đổi nhận thức, 
chúng ta phải đưa ra giải pháp, những công nghệ thực sự thuận tiện để 
người dân không còn vin vào việc bất tiện, khó khăn và cả chi phí để 
không chịu thay đổi nhận thức”, ông Nguyễn Đại Trí cho biết. 

Cũng tại hội thảo, nhiều diễn giả cùng bày tỏ sự quan ngại khi hình thức 
chữ ký số hiện nay, sử dụng USB token, phụ thuộc vật lý vào thiết bị PC, 
Laptop cũng như giới hạn về tốc độ, lượt ký và vấn đề chữ ký số từ xa 
(Remote Signing) cũng được đặc biệt quan tâm. 

Theo ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Chứng thực Điện tử 
Quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông, hình thức ký số từ xa đã được 
triển khai trên thế giới được một đến hai năm nay. Đã có nhiều đơn vị gửi 
hồ sơ tới bộ Thông tin và Truyền thông để được cấp phép cung cấp dịch 
vụ này. Trong thời gian tới, nếu đơn vị nào đáp ứng được các điều kiện 
an toàn sẽ được phê duyệt. 

“Việt Nam đang đi cùng xu hướng thế giới. Từ góc độ an toàn, chúng tôi 
khẳng định chữ ký số từ xa là giải pháp đảm bảo an toàn tương đương 
USB Token, nếu được kích hoạt trên điện thoại di động thì mức độ tiện 
dụng sẽ hơn USB Token rất nhiều”, Ông Nguyễn Thiện Nghĩa cho hay. 



Thể hiện sự tin tưởng với những tiềm năng mà chữ ký số và ký số từ xa 
có thể mang lại cho nền kinh tế, ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng Cục 
Thương mại điện tử - Bộ Công thương cho rằng, hiện nay chữ ký số hầu 
như ít được sử dụng trong thương mại điện tử, do nhiều yếu tố khách 
quan như tốc độ xử lý, việc sử dụng USB token không mang lại sự tiện 
lợi. Công nghệ ký số từ xa với tính an toàn, bảo mật cao và tiện lợi sẽ góp 
phần tạo ra một môi trường lý tưởng cho các hoạt động thương mại, 
logistic, đặc biệt là thương mại điện tử. Điều này sẽ góp phần thúc đẩy sự 
phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thời gian tới. 

Theo đại diện VNPT, VNPT đã hoàn toàn sẵn sàng về giải pháp kỹ 
thuật và hạ tầng cho việc cung cấp dịch vụ SmartCA trên toàn quốc. 

Ông Ngô Diên Hy, Phó TGĐ Tập đoàn VNPT cho biết, hiện nay Tập 
đoàn đã chuẩn bị đầy đủ về mặt hạ tầng, kỹ thuật đủ để triển khai 
trên toàn quốc. Các hồ sơ pháp lý đã hoàn thiện và đang triển khai 
các thủ tục cuối cùng để Bộ TTTT cấp phép làm căn cứ pháp lý chính 
thức cho dịch vụ. 

 
Ông Ngô Diên Hy, Phó TGĐ Tập đoàn VNPT  chia sẻ 

So với hai hình thức ký số khác bằng Token và Sim PKI thì SmartCa 
là loại hình ký số thuận lợi nhất cho người dùng do không phụ thuộc 
vào nhà mạng, không phụ thuộc vào thiết bị, dễ dàng tích hợp với 
các ứng dụng ký số nên người dùng có thể sử dụng để ký các giao 
dịch từ Cổng dịch vụ công, Hợp đồng điện tử, các tờ khai thuế, hải 
quan,... Chúng tôi cũng triển khai các dải gói cước đáp ứng nhu cầu 
rộng rãi của doanh nghiệp, cá nhân từ các gói cước dài hạn tới các 
gói cước chỉ ký một vài lần trong thời gian ngắn nhằm tối ưu hóa chi 
phí của khách hàng. 

Cũng tại hội thảo, đại diện VNPT đã công bố loạt chính sách hỗ trợ 
cho các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng các dịch vụ thuộc hệ sinh 



thái số VNPT: Giảm 40% giá trị hợp đồng điện tử so với giá ban hành 
cho các khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Hợp đồng điện tử VNPT 
eContract trước 31-12; tặng 500 hóa đơn cho các khách hàng đăng 
ký mới sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử VNPT Invoice trong ngày 6-
10. 

N. Võ 

Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/chu-ky-so-va-ky-so-tu-
xa-dieu-kien-de-so-hoa-thanh-cong-tai-viet-nam-1020230.html 

 
5. Sở Tư pháp Điện Biên điểm sáng trong cải cách 
hành chính 
Theo công bố mới nhất của UBND tỉnh Điện Biên về chỉ số cải cách 
hành chính (CCHC) năm 2020, Sở Tư pháp tỉnh là đơn vị đứng đầu 
bảng xếp hạng so với các cơ quan chuyên môn tại địa phương. 

 

Sở Tư pháp Điện Biên điểm sáng trong cải cách hành chính. 

Triển khai nhiều giải pháp 

Để có được kết quả đó, thời gian qua Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đã nỗ 
lực triển khai nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với 
điều kiện thực tiễn địa phương. Hàng năm, các lĩnh vực công tác đều hoàn 
thành so với nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, trong đó một số nhiệm vụ hoàn 
thành vượt mức. Đây là nhân tố quan trọng góp phần vào sự phát triển 
chung của tỉnh. 



Ông Phạm Đình Quế, Giám đốc Sở Tư pháp Điện Biên cho biết: Những 
năm qua, Sở luôn xác định CCHC làm nhiệm vụ quan trọng trong công 
tác tư pháp. Nên Sở luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, 
Bộ, ngành Trung ương và của UBND tỉnh về CCHC đến công chức, viên 
chức, người lao động. Đồng thời, xây dựng, ban hành kế hoạch CCHC, 
xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước 
hiện đại; tạo ra đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất và 
năng lực; giúp hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước hoạt động có 
hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. 

 

Công tác CCHC được Sở Tư pháp chú trọng triển khai rộng rãi đến 
toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan. 

Đáng chú ý là nhiệm vụ cải cách thể chế được chỉ đạo, triển khai đồng bộ, 
toàn diện trên tất cả các mặt, lĩnh vực; các văn bản quy phạm pháp luật 
(QPPL) khi tham mưu ban hành đều tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy 
định; công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện đảm 
bảo đúng tiến độ; nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), việc tổ 
chức cán bộ, tài chính công và công tác hiện đại hóa hành chính được 
tham mưu đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. 

Với nhiệm vụ được giao Sở Tư pháp đã chủ động theo dõi các văn bản 
QPPL do UBND tỉnh ban hành cập nhật vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về 
pháp luật bảo đảm kịp thời. Theo đó, 100% các văn bản QPPL do tỉnh ban 
hành đã được Sở Tư pháp cập nhật, kiểm tra và công khai trên cơ sở dữ 
liệu Quốc gia về pháp luật và trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC. 

Công tác tổ chức bộ máy và đào tạo bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, 
bố trí công việc theo đúng trình độ, vị trí việc làm, tạo điều kiện cho công 
chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ 



chuyên môn… Công tác hiện đại hóa nền hành chính được Sở quan tâm, 
chỉ đạo sát sao. Qua đó, ý thức trách nhiệm trong giải quyết công việc của 
đội ngũ công chức, viên chức tại đơn vị không ngừng được nâng lên. Các 
trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin được sửa chữa, nâng cấp kịp 
thời, phục vụ tốt cho công tác chuyên môn, thúc đẩy kết quả giải quyết 
TTHC và các nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo chất lượng và đúng thời 
gian. 

 

Mọi thủ tục hành chính đều được niêm yết công khai, minh bạch. 

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở luôn chú trọng đổi mới phong cách làm 
việc của đội ngũ công chức, viên chức, thực hiện tốt quy chế dân chủ 
trong hoạt động của cơ quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 
Những thông tin về TTHC được niêm yết công khai, minh bạch, đầy đủ, 
thường xuyên và rõ ràng tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết, tạo thuận lợi 
cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch công việc, giảm bớt thời gian trong 
thực hiện TTHC. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc và đảm 
bảo đúng pháp luật. 

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết tăng cao 

Thống kê năm 2020, Sở Tư pháp đã nhận giải quyết 12.769 hồ sơ, trong 
đó tổng số hồ sơ đã giải quyết trước và đúng hạn là 12.709 hồ sơ, số hồ 
sơ đang giải quyết trong hạn 60 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Việc tiếp 
nhận hồ sơ và giải quyết TTHC tại đơn vị được thực hiện theo đúng quy 
định về trình tự, cách thực thực hiện, thành phần hồ sơ, phí lệ phí, mẫu 
đơn, mẫu tờ khai. Về thực hiện rà soát, đánh giá TTHC lĩnh vực tư pháp, 
đơn vị cũng đã thực hiện đánh giá 6 TTHC, giảm thời gian được 2 TTHC. 



Ngoài ra, Sở Tư pháp đã tham gia ý kiến đối với 196 văn bản, các văn 
bản này đều không có quy định về TTHC; thẩm định 67 dự thảo văn bản 
QPPL; tham mưu công bố chuẩn hóa danh mục TTHC được sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ trong các lĩnh vực: Quốc tịch, đấu giá tài sản, luật sư, tư vấn 
pháp luật, chứng thực… Các TTHC được công bố, chuẩn hóa thuộc thẩm 
quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã được cập nhật, 
bổ sung kịp thời trên bảng niêm yết TTHC và trên trang dịch vụ công của 
tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.dienbien.gov.vn. 

 

Bộ phận tiếp công dân tại Sở Tư pháp Điện Biên. 

Theo ông Phạm Đình Quế: Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải 
cách TTHC, thời gian tới Sở Tư pháp sẽ tiếp tục triển khai, áp dụng phần 
mềm đăng ký, quản lý của tỉnh Điện Biên; đẩy mạnh xử lý văn bản, hồ sơ 
công việc trên môi trường mạng; sử dụng hòm thư công vụ để trao đổi 
công việc; thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử trên Hệ thống Phần mềm 
quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn 
tỉnh Điện Biên; tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, ứng 
dụng chữ ký số cá nhân, đảm bảo tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc 
trên môi trường mạng; tích cực sử dụng mạng công nghệ để điều hành 
công việc nhằm rút ngắn thời gian hội họp, giảm giấy tờ hành chính và 
nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu. 

Với những định hướng đúng đắn, cách làm khoa học, hiệu quả, Sở Tư 
pháp tỉnh Điện Biên được đánh gíá là đơn vị đứng đầu về chỉ số CCHC 
của tỉnh. Đó là kết quả của sự nỗ lực của tập thể cán bộ công chức, viên 
chức, người lao động tại cơ quan, góp phần đẩy mạnh quá trình phát triển 
kinh tế - xã hội ở địa phương. 



Quốc Định 

Nguồn: https://baophapluat.vn/so-tu-phap-dien-bien-diem-sang-trong-cai-
cach-hanh-chinh-post415802.html 

 

6. Ba Vì nâng chất lượng cải cách hành chính: Lắng 
nghe góp ý của dân 
Với quyết tâm vươn lên cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng cải cách 
hành chính (CCHC) năm 2021 của TP Hà Nội, các địa phương trên địa 
bàn huyện Ba Vì đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp tích cực. 

 

Người dân đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì. 

Nâng sự hài lòng của người dân 

Có mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa thị trấn Tây Đằng, 
huyện Ba Vì trong giờ tiếp công dân, theo ghi nhận của phóng viên, cán 
bộ một cửa luôn nhiệt tình, tận tâm hướng dẫn người dân hoàn thiện các 
thủ tục hành chính. Phấn khởi cầm tờ giấy kết quả có dấu đỏ chưa kịp ráo 
mực, bà Lê Thị An, thôn Phú Mỹ, thị trấn Tây Đằng cho biết, bà đến bộ 
phận một cửa của thị trấn để chứng thực và được cán bộ hướng dẫn nhiệt 
tình, chu đáo. “Trong quá trình giao tiếp, cán bộ bộ phận một cửa luôn 
niềm nở. Nếu có vướng mắc, lãnh đạo xã trực tiếp xem xét, giải quyết 
luôn nên tôi và nhiều người dân đến giao dịch đều cảm thấy rất hài lòng” 
– bà An chia sẻ. 

Thời gian qua, thị trấn Tây Đằng không ngừng đẩy mạnh công tác CCHC, 
tăng cường tuyên truyền, niêm yết công khai thủ tục hành chính, đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phầm mềm quản lý văn bản và 



thư điện tử công vụ trong quản lý, điều hành. Chủ tịch UBND thị trấn Tây 
Đằng Nguyễn Đại Hải cho biết, địa phương thường xuyên lắng nghe ý 
kiến đóng góp của người dân, dư luận xã hội từ việc làm được và chưa 
làm được để kịp thời khắc phục những tồn tại trong quá trình xử lý công 
việc. Từ đầu năm 2021 đến tháng 9/2021 thị trấn Tây Đằng đã tiếp nhận  

1.678 hồ sơ, 100% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn, 554 hồ sơ 
được giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

Không chỉ thị trấn Tây Đằng, nhiều địa phương trong huyện Ba Vì đã nỗ 
lực, quyết tâm cải CCHC, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức đến giải 
quyết công việc. Chủ tịch UBND xã Minh Châu Nguyễn Danh Đạt cho biết: 
Từ đầu năm đến nay, bộ phận một cửa UBND xã đã tiếp nhận 1.206 hồ 
sơ, trong đó hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn là 1.206, đạt tỷ lệ 
100%. Số hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 55,39%. 
Hiện UBND xã Minh Châu đang triển khai 7 phần mềm dùng chung cho 
bộ phận một cửa, phần mềm giao dịch điện tử, qua đó, cán bộ công chức 
thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo trên hệ thống nhanh chóng, kịp thời. 

Tạo đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội 

Xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao hiệu 
quả công việc, tạo bước đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội địa phương, năm 2021, huyện Ba Vì đã ban hành nhiều 
văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương lồng ghép công tác 
CCHC trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cùng với đó, thành lập các đoàn 
kiểm tra công tác CCHC tại 17 phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc và 31 xã, thị trấn. Trong đó, chú trọng đến các nội dung như nâng 
cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số 
hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), hiện đại hóa nền hành chính… 

Bên cạnh đó, chú trọng việc chấp hành quy định về thời gian làm việc, 
thời gian tiếp công dân, thái độ ứng xử với tổ chức và công dân, chế độ 
thông tin báo cáo… nhằm phát hiện kịp thời và chấn chỉnh những tồn tại, 
hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC. Tại bộ phận 
một cửa cấp huyện, xã đều có hòm thư góp ý, số điện thoại đường dây 
nóng; các phản ánh, kiến nghị được các cơ quan xử lý kịp thời, đúng quy 
định. 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác CCHC và tăng bậc trong bảng xếp 
hạng CCHC năm 2021, thời gian tới, huyện Ba Vì chỉ đạo các cơ quan 
chuyên môn và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác rà soát, kiểm 
tra văn bản quy phạm pháp luật theo đúng thẩm quyền. Đồng thời, tăng 
cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ 
cán bộ, công chức; đổi mới quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong giải quyết công việc. 



Hiện toàn huyện Ba Vì có 100% máy tính kết nối internet để 
thực hiện việc tiếp nhận và gửi văn bản qua phần mềm quản 
lý văn bản của TP; 100% bộ phận một cửa trên địa bàn 
huyện đã thực hiện phần mềm dùng chung của TP. 8 tháng 
năm 2021, bộ phận một cửa của huyện tiếp nhận 3.903 hồ 
sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 100%, 
không có hồ sơ quá hạn. 

Nguồn: https://kinhtedothi.vn/ba-vi-nang-chat-luong-cai-cach-hanh-chinh-
lang-nghe-gop-y-cua-dan-437100.html 

 
7. Kịp thời giải quyết khó khăn cho người lao động, 
doanh nghiệp  
 Những ngày qua, người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động 
(NSDLĐ) đều rất phấn khởi khi nhận được tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm 
thất nghiệp (BHTN). 

Để Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg của Chính phủ 
đi vào cuộc sống, cơ quan BHXH cùng các DN đã vào cuộc tích cực, huy 
động nhân lực, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm tiền đến 
tay NLĐ và NSDLĐ nhanh nhất, kịp thời nhất trong thời điểm khó khăn bởi 
dịch Covid-19. 

Bất ngờ và phấn khởi 

16 năm làm ở bộ phận đính cúc, thép tay, Xí nghiệp sơ mi Hà Nội, Tổng 
công ty May 10, chị Đào Thị Thúy Hòa (34 tuổi, đang mang thai ở tuần thứ 
35) không khỏi xúc động khi mới nhận được khoản hỗ trợ 3,3 triệu đồng 
từ Quỹ BHTN. “Tôi rất vui mừng và bất ngờ, vì trước đó chỉ nghe thông 
tin NLĐ được hưởng hỗ trợ từ Quỹ BHTN trên tivi, cũng không biết mình 
có được không. Không nghĩ là các cơ quan, đơn vị và Tổng công ty May 
10 lại tạo điều kiện cho công nhân nhận tiền nhanh đến vậy. Thực sự, 
chúng tôi rất mong những khoản hỗ trợ như thế này. Tôi sẽ dành nguồn 
tiền được hỗ trợ này để chi tiêu thêm cho cuộc sống sinh hoạt của gia 
đình” – chị Hòa chia sẻ. 



 

Giám đốc BHXH Hà Nội Nguyễn Đức Hòa động 
viên, thăm hỏi công nhân Tổng công ty May 10. 

Cùng chung cảm xúc, chị Nguyễn Thị Hồng Loan (47 tuổi), công nhân 
khâu may của Tổng công ty May 10 bày tỏ: “Tôi phấn khởi vô cùng khi chỉ 
cách đây vài phút tài khoản của tôi được cộng thêm 3,3 triệu đồng. Gần 
27 năm gắn bó với DN, đây là lần đầu tiên tôi được hưởng khoản hỗ trợ 
như thế này. Thời gian qua, gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-
19 nên đây là khoản tiền có thể giúp chúng tôi giải quyết những khó khăn 
trước mắt”. 

Chị Trần Quý Dân - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty May 10 chia sẻ: 
“Đại diện cho NLĐ, tôi thấy rất phấn khởi và cảm ơn Đảng, Chính phủ đã 
có những chế độ, chính sách kịp thời, phù hợp với NLĐ trong thời điểm 
khó khăn hiện nay. Đây là nguồn động viên, khích lệ rất tốt đến công nhân. 
Tổng công ty May 10 chưa bao giờ chậm đóng BHXH. Chúng tôi luôn có 
trách nhiệm đầy đủ về chế độ, chính sách đối với xã hội và người được 
ưu tiên đầu tiên chính là những NLĐ của Tổng công ty May 10”. 

Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 Thân Đức Việt cho biết, hiện nay, 
Tổng công ty May 10 có tổng số 1.876 cán bộ, công nhân viên, NLĐ tham 
gia đóng bảo hiểm. Trong đó, có 282 người đang nghỉ chế độ, còn 1.593 
người thuộc diện được hỗ trợ. Đến nay đã có 1.184 NLĐ xác nhận đã 
nhận được số tiền hỗ trợ thông qua tài khoản lương cá nhân. Còn 409 
người chưa nhận được là do chưa hoàn thiện hồ sơ cá nhân, Tổng công 
ty May 10 đang xác nhận lại để NLĐ được nhận ngay trong tuần này. “Tôi 
cảm nhận Nghị quyết của Chính phủ đi vào cuộc sống nhanh chóng, kịp 
thời, không gặp bất cứ một khó khăn về thủ tục hành chính nào. Đây là 
nguồn động viên rất lớn và đúng thời điểm của Chính phủ đối với NLĐ, 



nhất là trong điều kiện NLĐ và các DN bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch 
Covid-19" - ông Việt bày tỏ. 

Vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất 

Ghi nhận gói hỗ trợ theo Nghị quyết 116 của Chính phủ đi vào cuộc sống 
rất nhanh, hiệu quả, ông Nguyễn Thượng Thuyết - Chủ tịch Hội đồng quản 
trị Công ty cổ phần Sabre Việt Nam cũng đánh giá cao nỗ lực lớn, cải cách 
mạnh mẽ của ngành BHXH trong việc cải cách thủ tục hành chính, tạo 
thuận lợi cho người dân và DN thụ hưởng chính sách, giải quyết chế độ 
cho NLĐ thụ hưởng nhanh, kịp thời. “Những quyết sách của Đảng, Chính 
phủ với xã hội, Nhân dân, NLĐ và DN rất kịp thời, thiết thực, đi vào cuộc 
sống trong thời điểm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đây là động lực 
quan trọng để cả nước đồng lòng, đoàn kết, tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau để 
cùng nỗ lực vượt lên khôi phục, phát triển kinh tế. Qua rà soát và đối chiếu 
với BHXH Hà Nội, Công ty cổ phần Sabre Việt Nam đã có 179 lao động 
nhận được tiền hỗ trợ qua tài khoản cá nhân, với tổng số tiền hỗ trợ cơ 
quan BHXH đã chi trả cho NLĐ là hơn 466 triệu đồng” – ông Thuyết chia 
sẻ. 

  

Người lao động Tổng công ty May 10 vui mừng khi được nhận 
tiền hỗ trợ. 

Giám đốc BHXH Hà Nội Nguyễn Đức Hòa cho biết, để thực hiện tốt nhất 
Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg của Chính phủ về 
việc thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại 
dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN, BHXH Hà Nội đã huy động nhân lực, tập 
trung cao độ làm việc cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật, với trách nhiệm cao 
nhất để bảo đảm tiền đến tay người lao động và sử dụng lao động một 
cách nhanh nhất, kịp thời nhất trong lúc khó khăn thời điểm dịch Covid-
19. 

Những ngày qua, BHXH TP Hà Nội đã yêu cầu BHXH các quận, huyện 
nhanh chóng gửi thông báo đến 100% DN về mức giảm đóng vào quỹ 



BHTN, đồng thời, rà soát dữ liệu danh sách NLĐ được hưởng hỗ trợ để 
chi trả.  Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách kịp thời đến tay NLĐ, NSDLĐ, 
BHXH Hà Nội đề nghị các đơn vị, NSDLĐ phối hợp tích cực với cơ quan 
BHXH, rà soát đảm bảo chi đúng đối tượng. NLĐ chủ động, cung cấp, mở 
tài khoản cá nhân (ATM), để được nhận tiền nhanh nhất có thể. "Trong 
những ngày tới, BHXH các quận, huyện cũng sẽ đồng loạt chuyển số tiền 
hỗ trợ đến trực tiếp tài khoản của NLĐ theo đúng tinh thần chỉ đạo của 
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, đó là nhanh nhất, thuận tiện nhất và 
chính xác nhất”- ông Hòa nhấn mạnh. 

Hiện nay, số lượng đơn vị, lao động được hưởng 
chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 116 trên địa bàn 
Hà Nội rất lớn (trên 84.500 đơn vị sử dụng lao 
động, trên 1.650.000 lao động, ước tính số tiền hỗ 
trợ trên 4.300 tỷ đồng). Số lượng viên chức làm 
công tác thu rất thiếu, trung bình mỗi cán bộ phải 
giải quyết hồ sơ hỗ trợ cho 261 đơn vị với 5.115 
lao động (4.335 lao động đang tham gia, 780 lao 
động đang bảo lưu). Ngoài việc đảm bảo thực hiện 
đúng quy định về thời gian còn phải đảm bảo về 
sự chính xác trong việc chi trả các chế độ nên đây 
là một áp lực lớn với BHXH Hà Nội. Tính đến ngày 
4/10, BHXH TP đã in xong thông báo gửi 84.493 
đơn vị với 1.366.055 lao động đủ điều kiện giảm 
mức đóng BHTN với số tiền giảm 12 tháng là 
1.177 tỷ; đã chi trả cho 6 đơn vị, 3.210 lao động, 
số tiền 8,1 tỷ đồng. 

Giám đốc BHXH Hà Nội Nguyễn Đức Hòa 

Nguồn: https://kinhtedothi.vn/kip-thoi-giai-quyet-kho-khan-cho-nguoi-lao-
dong-doanh-nghiep-437147.html 

 

8. Triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi 
giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở Tư pháp đề nghị các phòng công 
chứng; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp, UBND các 
xã, phường, thị trấn triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử 
từ bản chính giấy khám sức khỏe cho người lái xe trên Cổng dịch vụ công 
Quốc gia theo nội dung Công văn số 31/UBNDKSTTHC ngày 24/7/2020 
của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao 



điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đồng thời, tuyên 
truyền về lợi ích của Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi Giấy phép lái 
xe để người dân biết, sử dụng. 

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn UBND cấp huyện, 
cấp xã, các phòng công chứng triển khai chứng thực bản sao điện tử từ 
bản chính để các cơ quan, đơn vị thực hiện theo đúng quy định. 

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tiếp tục nâng cấp hạ tầng 
công nghệ thông tin, lựa chọn cán bộ, công chức có đủ trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ tham gia tập huấn, tiếp nhận phần mềm và chủ động liên 
hệ với đơn vị chức năng thuộc Bộ Giao thông Vận tải để tổ chức triển khai 
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ 
công Quốc gia theo đúng quy định. 

PV 

Nguồn: https://www.baodongthap.vn/cai-cach-hanh-chinh/trien-khai-dich-
vu-cong-truc-tuyen-muc-do-4-doi-giay-phep-lai-xe-tren-cong-dich-vu-
cong-quoc-gia-101156.aspx 

 

9. Đánh giá công tác cải cách hành chính, năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh 9 tháng đầu năm 
Chiều 5.10, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính 
(CCHC) tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành 
phố đánh giá công tác CCHC, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 9 tháng 
đầu năm 2021, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế 
“một cửa”, “một cửa liên thông”, giai đoạn 2018 – 2021; triển khai đổi mới 
cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Dự hội nghị có các đồng chí: 
Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh 
Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành 
của tỉnh… 



 

Các đại biểu dự hội nghị đánh giá công tác thực hiện 
nhiệm vụ cải cách hành chính. 

Hiện, toàn tỉnh có 1.895 TTHC, trong đó 1.565 TTHC được cung cấp dịch 
vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 4, đạt 100% trên tổng số TTHC đủ điều 
kiện. Ngoài ra, 449 TTHC được rút ngắn 30% thời gian giải quyết so với 
quy định.93,56% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, 
đơn vị trên địa bàn tỉnh được giải quyết theo cơ chế “một cửa”; 100% 
TTHC có quy định liên thông được phê duyệt quy trình liên thông; 100% 
các cơ quan, đơn vị thực hiện số hóa hồ sơ, ứng dụng chữ ký số; 10 cơ 
quan thực hiện quy trình giải quyết TTHC “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công tỉnh. 

 



Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen cho 
các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm soát 

TTHC, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” 
giai đoạn 2018 – 2021. 

11/11 huyện, thành phố đã kiện toàn lại các phòng chuyên môn. 13 sở, 
ngành chủ động xây dựng đề án sắp xếp lại các tổ chức theo hướng giảm 
đầu mối bên trong; sau sắp xếp đã giảm 23 phòng, theo đó số cán bộ cấp 
phòng sẽ giảm theo quy định và lộ trình Đề án số 29, ngày 31.5.2021 của 
UBND tỉnh. 

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long trao 
Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế “một cửa”, 

“một cửa liên thông” giai đoạn 2018 – 2021. 

Trong hiện đại hóa hành chính, mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh 
được đầu tư tại 222 điểm kết nối tới 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp 
huyện, xã; tỷ lệ văn bản điện tử phát hành đạt 100% (trừ văn bản mật), 
trong đó văn bản ký số đạt 90,2%. UBND tỉnh đã làm việc với Tập đoàn 
FPT về chuyển đổi số và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy 
về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030. 



 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao Bằng khen cho 
các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm 
soát TTHC, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên 

thông” giai đoạn 2018 – 2021. 

Đối với nhiệm vụ cải thiện chỉ số PCI, nhìn chung, các cơ quan, đơn vị đã 
nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 623 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường 
kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao 
chất lượng thực thi công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 
Đồng thời, quan tâm triển khai các hoạt động, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong 
bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh, đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh. 

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận dân chủ, đánh giá kết quả thực hiện 
nhiệm vụ CCHC 9 tháng đầu năm; đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có 
hiệu quả nhiệm vụ quý IV năm 2021 nhằm giữ và thăng hạng bền vững 
các chỉ số liên quan đến CCHC; đề ra các giải pháp cải thiện và nâng cao 
chỉ số PCI, đổi mới việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên 
thông” gắn với cung cấp dịch vụ số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 
2025. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị 
các cấp, ngành tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo: Công tác CCHC phải 
đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện, thống nhất của cấp ủy Đảng từ tỉnh 
đến cơ sở. CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, xuyên suốt của 
các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò, trách nhiệm 
người đứng đầu, phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ, mục tiêu CCHC 
năm 2021; quyết tâm hoàn thành mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng, 



chống dịch Covid-19, vừa tập trung phát triển KT-XH. Đồng thời, đổi mới 
phương thức hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước theo 
hướng chuyên môn hóa, tách hoạt động chuyên môn với nhiệm vụ tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh giải quyết 
TTHC trên môi trường điện tử, ứng dụng chữ ký số trong giải quyết TTHC 
nhằm thực hiện quy trình “5 tại chỗ”... 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ 
quan, đơn vị. Trong đó, Sở Tư pháp chủ trì, tham mưu duy trì và nâng cao 
chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên rà soát, 
kiểm tra, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật. Sở Nội vụ chủ 
trì, phối hợp hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Đề án số 29 
của UBND tỉnh; thực hiện đánh giá chỉ số CCHC năm 2021 của các sở, 
ban, ngành, UBND các huyện, thành phố bảo đảm khách quan, trung 
thực, chính xác. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan 
liên quan có giải pháp nâng cao chất lượng các trạm thu phát sóng di 
động, tăng dung lượng trao đổi thông tin qua hộp thư công vụ, khắc phục 
các lỗi trên trang Dịch vụ công, hệ thống thông tin điện tử "một cửa". Tiếp 
tục thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Sở 
Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND các giải pháp 
cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI năm 2021... 
Tại hội nghị, 11 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 
kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” giai 
đoạn 2018 – 2021 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. 

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG 

Nguồn: http://baohagiang.vn/thoi-su-chinh-tri/202110/danh-gia-cong-tac-
cai-cach-hanh-chinh-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-9-thang-dau-nam-
782786/ 

 

10. Khi doanh nghiệp là trung tâm phục vụ 
Đúng như phương châm “lấy DN, người dân là trung tâm phục vụ”, Hà 
Nội đã không ngừng nâng chất lượng giải quyết thủ tục hành chính nhanh 
và gọn. TP vừa có quyết định về thủ tục hành chính liên quan đến thành 
lập, hoạt động của DN, đầu tư… trong đó bãi bỏ 57 thủ tục hành chính. 
Đây là một con số tiếp tục cụ thể hóa quyết tâm của TP trong cải thiện 
mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa phục vụ DN, 
giảm thiểu thời gian và chi phí. 
 



 

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Rhythm Precision 
Việt Nam. Ảnh: Phạm Hùng 

Như nhiều ý kiến DN nhận định, công tác cải cách hành chính của Hà Nội 
ngày càng đạt kết quả tích cực, giúp DN bớt phiền hà hơn. Nhiều thủ tục 
được rút gọn, được minh bạch hóa; hệ thống một cửa - một cửa liên thông, 
dịch vụ công trực tuyến được triển khai đã giúp DN giảm cả thời gian và 
chi phí. Thực tế những năm vừa qua cho thấy, đây không phải là việc quá 
tốn nhiều tiền bạc, chỉ cần sự quyết tâm, vào cuộc tích cực của cán bộ, 
công chức, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) để rút ngắn thời 
gian giải quyết hoàn toàn “trong tầm tay”. Trong quyết định vừa qua, TP 
cũng tiếp tục tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung hàng loạt các quy định 
TTHC liên quan đến DN. Cùng với đó, Hà Nội tiếp tục thúc đẩy sự liên 
thông giữa các ngành, nâng chất lượng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng 
hiệu quả công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC… giúp thay đổi tư duy 
của cán bộ, công chức thực thi. 

Từ đầu năm đến nay, dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 bùng 
phát, TP tiếp tục rà soát, công bố 533 danh mục TTHC, thay thế 14 thủ 
tục, bãi bỏ 429 thủ tục. Nhìn từ thực tế cho thấy, từ TP đến các địa 
phương, với số thủ tục được kiến nghị đơn giản hóa, nhiều thành phần hồ 
sơ được rút gọn tối đa, có thủ tục từ 9 loại giấy tờ rút xuống còn 4 loại… 
đã tạo thêm niềm tin rất nhiều cho DN đồng thời tạo ra nguồn lực lớn trong 
phát triển kinh tế - xã hội. 

Nhiều giải pháp khác trong hỗ trợ DN cũng được Hà Nội triển khai như 
xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo, đẩy mạnh 
chương trình Chính phủ điện tử. Các cuộc đối thoại về cải cách hành 
chính, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cao nhất cho DN, cải thiện môi 



trường đầu tư, kinh doanh cũng được tổ chức để nhận diện rõ những vấn 
đề cần cải cách. Đồng thời cải thiện mức độ hài lòng của DN trong chính 
các giao dịch hành chính, cũng giúp TP nâng cao các chỉ số PCI, PAPI. 
Bởi mỗi TTHC được đơn giản không chỉ giúp rút ngắn đáng kể thời gian 
và chi phí cho DN, các nhà đầu tư, mà còn giảm tình trạng nhũng nhiễu, 
tiêu cực trong giải quyết công việc, chi phí không chính thức. Những hiệu 
quả tích cực này được dư luận rất ủng hộ và trông đợi. 

Hơn thế nữa, hiệu ứng tạo ra từ thực tiễn, với việc rút ngắn và giảm bớt 
những thủ tục không cần thiết, trách nhiệm thực hiện công vụ sẽ không 
chỉ dừng ở cụm từ rất quen là “đúng quy trình” mà tiếp tục tiến lên một 
bước cao hơn là nhanh và gọn. Từ đó, hướng tới sự khách quan, minh 
bạch, tạo niềm tin, sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng DN, người dân vào 
cơ quan công quyền. Khi TP đã xác định rõ “trung tâm phục vụ” và nỗ lực 
không ngừng cho mục tiêu ấy, nhiều TTHC nữa sẽ tiếp tục được rà soát, 
cắt giảm, chắc chắn sẽ tạo nên thêm những bước chuyển lớn không chỉ 
trong phát triển DN, mà cả thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh. 
Đồng thời với triển khai các chính chính sách, tháo gỡ khó khăn, cùng DN 
vượt qua những khó khăn do dịch Covid-19 tác động, việc Hà Nội tiếp tục 
đồng hành cùng DN ở lĩnh vực TTHC cũng sẽ khơi thông nhiều nguồn 
lực, quyết định sự thành công đối với các mục tiêu, định hướng phát triển 
của TP. 

Nguồn: https://kinhtedothi.vn/khi-doanh-nghiep-la-trung-tam-phuc-vu-
437090.html 

 


