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1. Cải cách thủ tục kiểm tra chuyên ngành: Tạo thuận 
lợi thương mại 
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tỉ lệ tờ khai phải quản lý, kiểm tra 
chuyên ngành đã giảm từ 30% năm 2015 xuống còn 19% hiện nay. 

Ngày 9/6, tại Hà Nội, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Tổng 
cục Hải quan tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về Trung tâm 
quản lý rủi ro liên ngành. 

Hội thảo tập trung và thảo luận khả năng thành lập mô hình Trung tâm quản 
lý rủi ro liên ngành tập trung phù hợp với Việt Nam để thực hiện chỉ đạo của 
Chính phủ tại Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/1/2022 về những nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia năm 2022. 

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về Trung tâm quản 
lý rủi ro liên ngành 

Thực hiện các nghị quyết của Chính phủ trong những năm qua, thủ tục quản 
lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đã có những 
bước cải thiện đáng kể. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tỉ lệ tờ khai 
phải quản lý, kiểm tra chuyên ngành đã giảm từ 30% năm 2015 xuống còn 
19%. 

Thủ tục quản lý kiểm tra chuyên ngành được cải cách sẽ làm giảm thời gian 
và chi phí thông quan, giải phóng hàng cũng như tạo thuận lợi thương mại 
cho doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành cần tiếp tục thúc đẩy cải cách 
quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông 
qua việc tiếp tục rà soát, cắt giảm danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc 



diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành; nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung 
các quy định về quản lý, kiểm tra chuyên ngành. 

Trong đó, một yêu cầu quan trọng được Chính phủ đặt ra tại Nghị quyết 
02/NQ-CP là, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương 
liên quan: Nghiên cứu, kiến nghị xây dựng trung tâm dữ liệu quản lý rủi ro 
để thực hiện quản lý, kiểm tra chuyên ngành tập trung, thống nhất trên phạm 
vi cả nước. 

Dự án Tạo thuận lợi Thương mại do USAID tài trợ được thực hiện trong 5 
năm (2018-2023) với tổng vốn 21,7 triệu USD nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt 
Nam áp dụng cách tiếp cận quản lý rủi ro trong lĩnh vực hải quan và kiểm tra 
chuyên ngành cũng như hỗ trợ tăng cường công tác thực hiện Hiệp định 
Tạo thuận lợi Thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). 

Dự án phối hợp với Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính nhằm chuẩn hóa 
các thủ tục hải quan, tăng cường sự phối hợp ở cấp trung ương và cấp tỉnh, 
đồng thời nâng cao năng lực cho cán bộ hải quan. Mục tiêu của dự án là hỗ 
trợ Việt Nam phát triển môi trường thương mại và đầu tư hấp dẫn hơn cho 
các doanh nghiệp và nhà đầu tư. 

Phát biểu tại hội thảo, ông Hoàng Việt Cường - Phó Tổng cục trưởng Tổng 
cục Hải quan nhấn mạnh, nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường 
ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, 
Chính phủ số, đến nay 100% thủ tục hải quan cốt lõi được thực hiện tự động 
trên Hệ thống VNACCS/VCIS, số lượng doanh nghiệp tham gia trên 99%, 
thời gian thông quan luồng xanh chỉ từ 1 đến 3 giây. 

Bên cạnh đó, với vai trò là cơ quan thường trực của Ủy ban Chỉ đạo quốc 
gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi 
thương mại, Bộ Tài chính đã nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Chính phủ 
giao, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối Cơ chế một cửa quốc gia và 
một cửa ASEAN. 

Trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ kỹ thuật tạo thuận lợi thương mại (tài trợ bởi 
USAID) với nội dung trọng tâm là cải thiện công tác kiểm tra chuyên ngành, 
tiến tới phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, chủ trương của Chính phủ về 
cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu 
đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 623/QĐ-TTg 
ngày 24/5/2019, trong đó giao Bộ Tài chính là cơ quan chủ quản của Dự án. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính để triển khai dự án nêu trên, Tổng cục 
Hải quan đã phối hợp Dự án USAID tổ chức hội thảo này nhằm trao đổi, chia 
sẻ kinh nghiệm quốc tế về quản lý rủi ro và mô hình Trung tâm Quản lý rủi 
ro liên ngành tập trung. 

Trong những năm qua, bằng việc áp dụng quản lý rủi ro kết hợp với chuyển 
đổi từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", ngành Hải quan tạo ra sự thay đổi căn 



bản trong phương thức quản lý hải quan, từ thủ công sang tự động hóa dựa 
trên đánh giá rủi ro; qua đó làm giảm đáng kể tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng 
hóa. 

Đặc biệt, ngành Hải quan đã chủ động phát hiện và kiểm soát trước đối với 
những nguy cơ vi phạm pháp luật hải quan; tạo lập môi trường tuân thủ, 
tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế đất nước đáp ứng mục tiêu tạo 
thuận lợi thương mại và yêu cầu quản lý nhà nước. 

Để đáp ứng các yêu cầu nêu trên, việc áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt 
động kiểm tra chuyên ngành là cần thiết và phù hợp với yêu cầu cải cách, 
yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. "Thời gian qua, bằng sự nỗ lực của các 
bộ, ngành, công tác quản lý chuyên ngành đã đạt được những kết quả đáng 
khích lệ như cải cách thủ tục, chính sách chuyên ngành, cắt giảm danh mục 
mục kiểm tra chuyên ngành theo hướng trọng tâm trọng điểm hơn, từng 
bước thực hiện áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý chuyên 
ngành”- ông Hoàng Việt Cường nhấn mạnh. 

Theo các chuyên gia, thực chất công tác quản lý rủi ro là công tác kiểm tra, 
giám sát các hoạt động liên quan đến kiểm tra chất lượng. Cơ chế kiểm tra, 
giám sát là cần thiết, bởi có kiểm tra mới tránh được những rủi ro về quản 
lý, cũng ảnh hưởng đến chất lượng của hàng hóa trước khi đưa ra thị 
trường. 

Tuy nhiên, hiện nay mỗi cơ quan, bộ, ban ngành khó có thể thành lập tổ 
chức để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Chính vì vậy, việc xây dựng 
Trung tâm quản lý rủi ro liên ngành tập trung là cần thiết để chia sẻ, cung 
cấp thông tin giữa các bộ, ngành. 

Quỳnh Nga - Thu Hường 

Nguồn: https://congthuong.vn/cai-cach-thu-tuc-kiem-tra-chuyen-nganh-tao-
thuan-loi-thuong-mai-179979.html 

 

2. Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ trả lời 
bằng văn bản chất vấn của ĐBQH 
Trong hai ngày rưỡi phiên chất vấn, trả lời chất vấn, sẽ có không ít câu hỏi 
của ĐBQH chưa được thành viên Chính phủ trả lời trực tiếp. Tất cả sẽ được 
trả lời nghiêm túc bằng văn bản. 

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh thừa ủy quyền của Thủ tướng 
chiều nay, 9-6, đã đăng đàn báo cáo, giải trình thêm các nội dung mà ĐBQH 
đặt ra sau phiên chất vấn kéo dài hai ngày rưỡi tại Quốc hội. 

Chính phủ trân trọng lắng nghe, tiếp thu 



Phó Thủ tướng cho biết ông cảm nhận hầu hết các ĐBQH đánh giá cao các 
kết quả công tác Chính phủ đạt được từ sau kỳ họp thứ 3 của Quốc hội đến 
nay. Những kết quả đó là đáng trân trọng, tạo không khí phấn khởi trong 
toàn xã hội, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự 
lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. 

Bên cạnh đó, các ĐBQH, cử tri cũng đề cập đến những tồn tại, hạn chế, bất 
cập trên nhiều lĩnh vực cần khẩn trương khắc phục, xử lý hiệu quả. Chính 
phủ “trân trọng lắng nghe, nghiêm túc tiếp thu” mọi ý kiến, và yêu cầu các 
cấp, các ngành, các địa phương tập trung xử lý, giải quyết. 

“Đối với những vấn đề chất vấn bằng văn bản hoặc các ĐBQH chất vấn trực 
tiếp nhưng chưa được trả lời, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ 
nghiêm túc trả lời bằng văn bản gửi đến các ĐBQH” - Phó Thủ tướng báo cáo. 

 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu, giải trình làm rõ 
thêm một số vấn đề mà ĐBQH chất vấn trong những ngày 

qua. Ảnh: DT 

Báo cáo thêm về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo 
Nghị quyết 43 của QH đang được Chính phủ triển khai, Phó Thủ tướng 
Phạm Bình Minh cho biết: “Tiếp thu ý kiến của các ĐBQH, thời gian tới, 
Chính phủ, Thủ tướng sẽ tập trung chỉ đạo các bộ, cơ quan khắc phục mọi 
khó khăn, triển khai Chương trình nhanh hơn và hiệu quả, thực chất”. 

Về ba chương trình mục tiêu quốc gia mà ĐBQH đanh giá là triển khai chậm, 
Phó Thủ tướng thừa nhận là quá trình triển khai chưa đạt yêu cầu. “Đây là 
một nỗ lực rất lớn của Chính phủ, Thủ tướng. Do khối lượng công việc nhiều, 
phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng trên phạm vi cả nước, nên phải rà 
soát kỹ để tránh những sai sót, tiêu cực có thể xảy ra” - ông nói. 



Thúc giải ngân, lập quy hoạch 

Trong các buổi thảo luận kinh tế - xã hội cũng như phiên chất vấn, nhiều 
ĐBQH và cả lãnh đạo QH băn khoăn, sốt ruột với tình trạng giải ngân chậm 
vốn đầu tư công. Ông Phạm Bình Minh bày tỏ đây cũng là ưu tiên của Chính 
phủ. Vì vậy, Thủ tướng đang tiếp tục chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương 
phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm 
của năm 2022. 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, ông đề nghị các đoàn ĐBQH, HĐND các địa 
phương tăng cường giám sát công tác giải ngân vốn đầu tư công tại cơ 
quan, đơn vị, địa phương mình; kịp thời có ý kiến với UBND cấp tỉnh để thúc 
đẩy giải ngân, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn tại cơ 
quan, đơn vị, địa phương mình trong năm 2022. 

Kỳ họp này, Quốc hội đã báo cáo giám sát, chỉ ra hàng loạt bất cập, yếu kém 
trong công tác thể chế hóa, làm Luật Quy hoạch và tổ chức thi hành. Phó 
Thủ tướng thừa nhận “tiến độ lập quy hoạch của các bộ, ngành, địa phương 
vẫn còn chậm so với yêu cầu”. Dù được Nghị quyết 751/2019 của Ủy ban 
Thường vụ QH tháo gỡ nhưng chính kết quả giám sát tối cao của QH cũng 
cho thấy Luật Quy hoạch còn nhiều chồng chéo, bất cập, chưa rõ ràng, còn 
cách hiểu khác nhau. 

Vì vậy tới đây, Chính phủ và Thủ tướng sẽ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các 
nhiệm vụ, giải pháp mà QH thông qua. Đồng thời đôn đốc các bộ, cơ quan, 
địa phương đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập, 
thẩm định, phê duyệt quy hoạch; hoàn thành quy hoạch tổng thể quốc gia 
và các quy hoạch ngành, hạ tầng quan trọng trong năm 2022; phấn đấu 
hoàn thành các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch ngành 
quốc gia trong năm 2023. 

Quyết liệt hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định từ tháng 4-2021 đến nay Chính 
phủ đã xây dựng và trình QH 13 Luật; ban hành 124 Nghị định, 190 Nghị 
quyết. 

Thủ tướng đã ban hành 37 Quyết định quy phạm pháp luật, 2.409 Quyết 
định cá biệt để thực hiện Luật, Nghị quyết của Quốc hội. 

“Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế thời gian qua có nhiều đổi mới, tập 
trung tháo gỡ, xử lý những vướng mắc, điểm nghẽn, góp phần quan trọng 
vào thành công trong phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế - xã 
hội” - Phó Thủ tướng nói và khẳng định kết quả ấy có sự đồng hành, phối 
hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả của Ủy ban Thường vụ QH và QH. 

Chính phủ cũng có nhiều nỗ lực về cải cách hành chính và các chỉ số cải 
cách hành chính đều tăng. 



Tuy vậy, Phó Thủ tướng cũng thừa nhận việc thực hiện Chương trình xây 
dựng luật, pháp lệnh vẫn còn tình trạng phải điều chỉnh, chậm, nợ văn bản 
quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh chưa được khắc phục triệt để... 

Cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra; tiến độ 
rà soát, tháo gỡ vướng mắc còn chậm; còn xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực 
trong thực thi công vụ... 

Thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả đột 
phá chiến lược về hoàn thiện thể chế. 

Nhóm phóng viên 

Nguồn: https://plo.vn/thu-tuong-yeu-cau-cac-thanh-vien-chinh-phu-tra-loi-
bang-van-ban-chat-van-cua-dbqh-post683870.html 

 

3. 35 nền tảng chuyển đổi số quốc gia phải tuân thủ các 
yêu cầu an toàn thông tin mạng 
Trao đổi tại hội nghị ngày 9/6, đại diện Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT 
nhấn mạnh: 35 nền tảng số quốc gia cần phải tuân thủ yêu cầu tối thiểu theo 
quy định về an toàn thông tin mạng và pháp luật về an ninh mạng. 

Ngày 9/6, Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT đã tổ chức hội nghị chủ đề “Bảo 
đảm an toàn thông tin cho các nền tảng chuyển đổi số”, với sự tham dự của 
các cơ quan chủ trì, thúc đẩy 35 nền tảng chuyển đổi số quốc gia; các doanh 
nghiệp phát triển nền tảng chuyển đổi số và các đơn vị chuyên trách CNTT, 
an toàn thông tin của các bộ, ngành và địa phương.  

 

Hội thảo “Bảo đảm an toàn thông tin cho các nền tảng chuyển đổi số” diễn 
ra ngày 9/6 tại Hà Nội. 



Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục An 
toàn thông tin cho biết, năm 2022, Bộ TT&TT xác định là năm tổng tiến công 
về chuyển đổi số sau một năm 2021 được xem là tổng diễn tập về chuyển 
đổi số, với trọng tâm là 35 nền tảng chuyển đổi số quốc gia phải được hoàn 
thành và đưa vào phục vụ hiệu quả người dân, chính quyền và nền kinh tế. 

“35 nền tảng số quốc gia phải tuân thủ yêu cầu tối thiểu theo quy định của 
pháp luật về an toàn thông tin mạng và pháp luật về an ninh mạng”, ông 
Nguyễn Thành Phúc nhấn mạnh. 

Cũng theo đại diện Cục An toàn thông tin, qua hội nghị “Bảo đảm an toàn 
thông tin cho các nền tảng chuyển đổi số”, Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT 
mong muốn các đơn vị có cùng nhận thức về yêu cầu an toàn thông tin mạng 
tối thiểu theo quy định của pháp luật trong phát triển, lựa chọn nền tảng 
chuyển đổi số quốc gia, bao gồm: Phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ và triển 
khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; tuân thủ quy định 
về bảo vệ thông tin cá nhân theo quy định của Luật An toàn thông tin mạng, 
Luật An ninh mạng; tuân thủ quy định về lưu trữ tại Việt Nam theo quy định 
của Luật An ninh mạng. 

Hội nghị này cũng là cơ hội để đơn vị chuyên trách CNTT các bộ, ngành, địa 
phương và các doanh nghiệp ICT cùng nhau trao đổi, thảo luận các kinh 
nghiệm, những cách làm hay, cũng như những khó khăn, vướng mắc (nếu 
có) trong công tác triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin cho 
các nền tảng số, cho việc lựa chọn áp dụng các nền tảng số an toàn tại bộ, 
ngành, địa phương mình. 

“Các ý kiến tại hội nghị sẽ được tổng hợp để từ đó làm căn cứ nghiên cứu, 
tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao công tác đảm bảo an toàn 
thông tin, gắn với việc triển khai các nền tảng số phục vụ Chuyển đổi số 
được thuận lợi, hiệu quả”, ông Nguyễn Thành Phúc cho hay. 

Trước đó, tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Chiến lược phát triển 
Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, Thủ tướng Chính phủ đã đặt 
mục tiêu vào năm 2030 “Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh 
vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn 
bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người 
dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp”. 

Thủ tướng Chính phủ cũng đã đề ra các quan điểm chỉ đạo cụ thể, đó là: 
Phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số nhanh 
hơn, giảm chi phí, tăng hiệu quả; các nền tảng, ứng dụng và dịch vụ quy mô 
quốc gia phải được làm trước, làm tốt, làm tập trung; 

Bảo đảm an toàn, an ninh mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công 
và bền vững, đồng thời là phần xuyên suốt, không thể tách rời của chuyển 



đổi số. Mọi thiết bị, sản phẩm, phần mềm, hệ thống thông tin, dự án đầu tư 
về công nghệ thông tin đều có cấu phần bắt buộc về an toàn, an ninh mạng 
ngay từ khi thiết kế; Làm chủ, phát triển các công nghệ lõi, nền tảng mở 
phục vụ Chính phủ số, hình thành hệ sinh thái ứng dụng, dịch vụ Make in 
Việt Nam. 

 
Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định quan điểm bảo đảm an toàn, an ninh 

mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững  
(Ảnh minh họa: Internet) 

Hiện thực hóa các quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ thướng Chính 
phủ, ngày 11/2, Bộ TT&TT đã ra quyết định 186 phê duyệt Chương trình 
thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi 
số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. 

Trong chương trình này, Bộ TT&TT đã xác định rõ 3 mục tiêu, trong đó có 
việc hình thành hệ sinh thái nền tảng số Việt Nam, với 35 nền tảng số quốc 
gia, đáp ứng cơ bản yêu cầu chuyển đổi số, được sử dụng sâu rộng để tạo 
hạ tầng mềm phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số quốc gia và trong 
từng ngành, lĩnh vực, địa bàn. 

Cùng với đó, tập hợp các doanh nghiệp Việt Nam có tiềm lực, tập trung đầu 
tư phát triển các nền tảng số quốc gia làm nòng cốt để hình thành mạng lưới 
các nhà phát triển nền tảng số Việt Nam và mạng lưới hỗ trợ triển khai nền 
tảng số đông đảo, rộng khắp từ Trung ương đến cơ sở. Đồng thời, tạo lập 
được một số nền tảng số Việt Nam đủ sức cạnh tranh với các nền tảng số 
phổ biến quốc tế. 

Vân Anh 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/35-nen-tang-chuyen-doi-so-quoc-gia-phai-
tuan-thu-cac-yeu-cau-an-toan-thong-tin-mang-2028595.html 



4. USAID chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về trung tâm 
quản lý rủi ro liên ngành tập trung 
Ngày 9-6, tại Hà Nội, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Tổng 
cục Hải quan tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về Trung tâm 
quản lý rủi ro (QLRR) liên ngành tập trung và thảo luận khả năng thành lập 
mô hình Trung tâm QLRR liên ngành tập trung phù hợp với Việt Nam để 
thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10-1-
2022 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. 

Hội thảo có sự tham dự của tụ hơn 50 đại biểu đến từ cơ quan hải quan, 
các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp để thảo luận về yêu cầu này. 

Những năm qua, thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, thủ tục quản lý, 
kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đã có những bước 
cải thiện đáng kể. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tỉ lệ tờ khai phải 
quản lý, kiểm tra chuyên ngành đã giảm từ 30% năm 2015 xuống còn 19%. 

Tuy nhiên, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành cần tiếp tục thúc đẩy cải cách 
quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông 
qua việc tiếp tục rà soát, cắt giảm danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc 
diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành; nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung 
các quy định về quản lý, kiểm tra chuyên ngành. 

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thùy Linh 

Trong đó, một yêu cầu quan trọng được Chính phủ đặt ra tại Nghị quyết số 
02/NQ-CP là “Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương 
liên quan: Nghiên cứu, kiến nghị xây dựng trung tâm dữ liệu quản lý rủi ro 



để thực hiện quản lý, kiểm tra chuyên ngành tập trung, thống nhất trên phạm 
vi cả nước”. 

Tại hội thảo, đại diện Cục Giám sát Quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) 
trình bày về thực trạng quản lý kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất 
nhập khẩu tại Việt Nam và nhu cầu cải tiến để tăng cường tạo thuận lợi 
thương mại đồng thời đảm bảo quản lý nhà nước. Tiếp đó, ông Daniel 
Baldwin, Chuyên gia quốc tế Dự án tạo thuận lợi thương mại do USAID tài 
trợ (Dự án USAID TFP) giới thiệu những thông lệ quốc tế tốt nhất về Trung 
tâm QLRR liên ngành tập trung, bao gồm: Mô hình Trung tâm xác định trọng 
điểm Quốc gia của Cơ quan hải quan và biên giới Hoa Kỳ (US CBP) và đưa 
ra một số khuyến nghị cho Việt Nam. 

Ông Vũ Ngọc Anh, một chuyên gia khác của Dự án USAID TFP cũng đưa 
ra một số nhận xét về khả năng thành lập mô hình Trung tâm QLRR liên 
ngành tập trung tại Việt Nam trước khi đại diện của Viện Quản lý kinh tế 
Trung ương (CIEM), các bộ, ngành liên quan (Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công Thương) và các cơ quan quốc tế, cộng đồng 
doanh nghiệp (Amcham, Eurocham, VCCI) nêu ý kiến đóng góp và bình 
luận. 

Thủ tục quản lý kiểm tra chuyên ngành được cải cách sẽ làm giảm thời gian 
và chi phí thông quan, giải phóng hàng cũng như tạo thuận lợi thương mại 
cho doanh nghiệp. 

Dự án Tạo thuận lợi Thương mại do USAID tài trợ được thực hiện trong 5 
năm (2018-2023) với tổng vốn 21,7 triệu USD nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt 
Nam áp dụng cách tiếp cận quản lý rủi ro trong lĩnh vực hải quan và kiểm tra 
chuyên ngành cũng như hỗ trợ tăng cường công tác thực hiện Hiệp định 
Tạo thuận lợi Thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới. Dự án phối 
hợp với Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính nhằm chuẩn hóa các thủ tục 
hải quan, tăng cường sự phối hợp ở cấp trung ương và cấp tỉnh, đồng thời 
nâng cao năng lực cho cán bộ hải quan. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ Việt 
Nam phát triển môi trường thương mại và đầu tư hấp dẫn hơn cho các doanh 
nghiệp và nhà đầu tư. 

PHƯƠNG MINH 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/usaid-chia-se-kinh-nghiem-quoc-
te-ve-trung-tam-quan-ly-rui-ro-lien-nganh-tap-trung-696825 

5. Tích cực và hiệu quả 
Theo Trung tâm Công nghệ thông tin, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, 
những năm qua, ngành BHXH đã và đang đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ 
thống công nghệ thông tin theo định hướng Chính phủ điện tử hướng tới 



Chính phủ số; với quy trình nghiệp vụ tự động hóa mức độ cao, đáp ứng 
yêu cầu, bảo đảm an sinh xã hội quốc gia, phục vụ người dân và doanh 
nghiệp ngày càng tốt hơn, toàn diện hơn trong lĩnh vực BHXH và bảo hiểm 
y tế (BHYT).  

Ứng dụng công nghệ vì người dân, doanh nghiệp 

Mỗi năm, Cổng Giao dịch BHXH điện tử tiếp nhận và xử lý gần 100 triệu lượt 
hồ sơ, riêng năm 2021, số lượng hồ sơ được giải quyết trực tuyến là gần 
94,6 triệu hồ sơ (chưa tính gần 130 triệu hồ sơ tiếp nhận và xử lý trên hệ 
thống thông tin giám định BHYT). Riêng hồ sơ tiếp nhận và xử lý từ Cổng 
Dịch vụ công Quốc gia là 157.184 hồ sơ.  

Đại diện Trung tâm Công nghệ thông tin, BHXH Việt Nam cho biết, hiện tại, 
toàn ngành BHXH đang có gần 30 hệ thống ứng dụng; quản lý cơ sở dữ liệu 
của khoảng 100 triệu người dân; với hơn 20.000 tài khoản công chức, viên 
chức và người lao động trong ngành thường xuyên truy cập, khai thác và sử 
dụng, để thực hiện các nghiệp vụ của ngành; kết nối liên thông với trên 
13.000 cơ sở khám, chữa bệnh và hơn 500.000 tổ chức, doanh nghiệp sử 
dụng dịch vụ công trên toàn quốc và các bộ, ngành. 

Đặc biệt, ứng dụng trên thiết bị di động VssID - BHXH số chính thức đi vào 
hoạt động, đã cung cấp dịch vụ, tiện ích cho người tham gia, thụ hưởng chế 
độ, chính sách BHXH, BHYT. Sau hơn 1 năm công bố ứng dụng, đến nay, 
đã có gần hơn 25 triệu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân được đăng ký và 
phê duyệt, hơn 700.000 lượt sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng 
VssID để khám, chữa bệnh BHYT.  

Nhằm giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục khám, chữa bệnh, 
BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an (trực tiếp là Cục C06) triển 
khai thực hiện việc xác thực thông tin công dân, triển khai sử dụng Căn cước 
công dân, ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNEID) thay thế thẻ BHYT 
giấy để khám, chữa bệnh BHYT theo Đề án 06. Hiện nay, về cơ bản, người 
dân đã có thể sử dụng căn cước công dân để khám, chữa bệnh BHYT và đã 
có hơn 5.000 cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên toàn quốc thực hiện tra 
cứu thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân trong khám, chữa bệnh 
BHYT. 

Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ về các chính sách hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động, người lao động gặp 
khó khăn do đại dịch Covid-19, BHXH Việt Nam đã xây dựng quy trình, điều 
chỉnh các phần mềm nhằm bổ sung các chức năng, đáp ứng các quy định. 
Theo số liệu thống kê trên các phần mềm của ngành BHXH, tính đến 
31.12.2021, toàn ngành BHXH Việt Nam đã tiếp nhận 78.447 hồ sơ của 
người sử dụng lao động và người lao động trên Cổng Dịch vụ công Quốc 
gia theo Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23. Thực hiện chi trả hỗ trợ từ 



Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116 và Quyết định số 28 cho 
12.930.735 người lao động, với số tiền hơn 30,7 nghìn tỷ đồng. 

Phục vụ hiệu quả hoạt động chuyên môn 

Theo Trung tâm Công nghệ thông tin, BHXH Việt Nam, trước diễn biến phức 
tạp của đại dịch Covid-19 dẫn đến giãn cách xã hội, nhiều cơ quan, đơn vị 
trong ngành BHXH Việt Nam không thể tổ chức làm việc tập trung tại trụ sở. 
Đứng trước nhu cầu thực tế đặt ra là cần một giải pháp để các công chức, 
viên chức và người lao động có thể hoàn thành công việc ở mức tối đa mà 
không cần tới cơ quan hay làm việc tập trung, BHXH Việt Nam đã áp 
dụng công nghệ Mạng riêng ảo (VPN) và giải pháp Hội nghị truyền hình. 

Với VPN, người dùng chỉ cần có mạng internet có thể kết nối truy cập từ xa 
vào phần mềm nghiệp vụ, bảo đảm thực hiện được nhiệm vụ và an toàn 
thông tin, dữ liệu. Với giải pháp Hội nghị truyền hình, người dùng thông qua 
điện thoại và máy tính bảng, máy tính xách tay kết nối VPN từ xa, triển khai 
công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của ngành nói chung, từng đơn vị, các 
phòng nghiệp vụ, quận, huyện, mà không làm ảnh hưởng đến công việc 
thường xuyên của cán bộ trong ngành BHXH.  

Chia sẻ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thanh tra, 
kiểm tra, ông Lò Quân Hiệp, Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra (BHXH Việt 
Nam) cho biết, việc tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra trên cơ 
sở tận dụng, khai thác những ưu thế của hệ thống cơ sở dữ liệu sẵn có kết 
hợp với dữ liệu do các đơn vị cung cấp, đã tạo ra một phương pháp thanh 
tra, kiểm tra mới; có sự kết hợp giữa phương pháp truyền thống và phương 
pháp “điện tử”, vừa rút ngắn thời gian, vừa tăng khối lượng nội dung, hồ sơ, 
nhưng vẫn bảo đảm tính pháp lý, tuân thủ đúng quy trình, quy định của pháp 
luật thanh tra. 

Trong 2 năm (2020 - 2021), toàn ngành đã rà soát, phân tích dữ liệu và chủ 
trì, phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 24.104 đơn vị, phát hiện gần 
77.221 trường hợp sai phạm về đối tượng, mức đóng với số tiền truy thu 
gần 276 tỷ đồng, yêu cầu các đơn vị khắc phục 4.508 tỷ đồng nợ BHXH, 
BHYT; yêu cầu thu hồi về quỹ BHXH gần 14,8 tỷ đồng, về quỹ bảo hiểm thất 
nghiệp 3,3 tỷ đồng, về quỹ BHYT 142,2 tỷ đồng. 

Thảo Mộc 

Nguồn: https://daibieunhandan.vn/doi-song-xa-hoi/tich-cuc-va-hieu-qua-
i291342/ 

 

6. Các ngân hàng muốn được khai thác trực tiếp cơ sở 
dữ liệu dân cư quốc gia 



Đại diện các tổ chức tín dụng, công ty Fintech, các trung gian thanh toán… 
đều bày tỏ mong muốn được kết nối trực tiếp cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia 
thay vì phải thông qua một bên trung gian. 

Đây là đề nghị được đưa ra trong cuộc họp góp ý nội dung Dự thảo Nghị 
định Quy định về định danh và xác thực điện tử do Hiệp hội Ngân hàng tổ 
chức ngày 9/6. 

Ông Nguyễn Thành Long, Chủ nhiệm CLB Pháp chế, Hiệp hội Ngân hàng 
cho biết CLB Pháp chế đã tổng hợp ý kiến góp ý từ các tổ chức tín dụng 
(TCTD), các công ty Fintech, các trung gian thanh toán… 

Theo đó, còn một số nội dung của Dự thảo chưa phù hợp thực tiễn. Chẳng 
hạn, theo quy định tại Dự thảo có thể hiểu rằng tất các các tổ chức cung cấp 
dịch vụ định danh khách hàng điện tử (eKYC) hiện nay phải được Bộ Công 
an cho phép mới được hoạt động, việc hoạt động eKYC của tất cả các ngân 
hàng và tổ chức hiện nay có thể bị xem là chưa phù hợp quy định pháp luật. 

Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo phân định rõ phạm vi của "Dịch vụ định 
danh và xác thực điện tử" được hiểu trong nghị định này chỉ là "Dịch vụ định 
danh và xác thực điện tử có sử dụng dữ liệu cư dân quốc gia" để tránh hiểu 
lầm với các dịch vụ xác thực người dùng điện tử (eKYC) khác trên thị trường. 

Ông Nguyễn Thành Long nhấn mạnh định danh điện tử không phải eKYC 
mà các TCTD vẫn đang triển khai thực hiện. eKYC chỉ là phương pháp xác 
minh khách hàng gián tiếp, sử dụng phương thức điện tử. “Nếu các TCTD 
được kết hợp eKYC với phương thức xác thực quy định trong Dự thảo Nghị 
định thì có hiệu quả tốt hơn, nhưng không có nghĩa Nghị định này điều chỉnh 
hoạt động eKYC. Nếu có nội dung nào trong Dự thảo có thể gây ra nhầm 
lẫn rằng việc mở các tài khoản online đều phải tuân theo Nghị định thì cần 
phải kiểm tra xem xét lại”. 

Một nội dung quan trọng mà các TCTD quan tâm là vấn đề xác thực chủ thể 
danh tính điện tử, xác thực thông tin của chủ thể thông qua các tổ chức trung 
gian. Hiện, Dự thảo quy định TCTD, tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông, di 
động, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số định danh điện tử, tổ 
chức hành nghề công chứng, thừa phát lại và tổ chức khác được giao thực 
hiện dịch vụ công xác thực chủ thể danh tính điện tử, xác thực thông tin của 
chủ thể danh tính điện tử qua tổ chức cung cấp dịch vụ định danh và xác 
thực điện tử. 

Tuy nhiên, theo đại diện các tổ chức hội viên tham dự cuộc họp đều có ý 
kiến đề nghị cho phép các TCTD, các công ty Fintech, các trung gian thanh 
toán... được kết nối trực tiếp thay vì phải thông qua một bên trung gian. 



 

Đại diện Hiệp hội Ngân hàng góp ý các quy định về định danh và xác thực 
điện tử 

Theo đại diện một ngân hàng, cần xác định rõ phạm vi áp dụng việc xác thực 
và định danh điện tử theo Dự thảo Nghị định này, khả năng ảnh hưởng đến 
nghiệp vụ eKYC mà các tổ chức kinh tế đang triển khai. 

Hiện chưa thể dự đoán sẽ có bao nhiêu tổ chức trung gian cung ứng dịch 
vụ định danh và xác thực điện tử được Bộ Công an chấp thuận. Nhưng nếu 
số lượng các tổ chức này ít thì sẽ hạn chế khả năng đáp ứng nhu cầu vốn 
tương đối lớn của các TCTD. 

Về phía các đơn vị trung gian thanh toán thì cho rằng, Nghị định cần quy 
định để đảm bảo sự kết nối thuận tiện, dễ dàng. Kinh nghiệm của đơn vị này 
cho thấy khi kết nối qua các tổ chức trung gian tỷ lệ lỗi phát sinh rất nhiều, 
tăng gấp 2, gấp 3 so với bình thường và việc này ảnh hưởng lớn đến hoạt 
động kinh doanh. 

“Cần cho phép các TCTD được kết nối, khai thác dữ liệu định danh điện tử 
trong hoạt động của TCTD nhằm xác minh, xác thực khách hàng cho mục 
đích phòng chống rửa tiền và gian lận, lừa đảo trong hoạt động tài chính 
ngân hàng. Đối với cơ sở dữ liệu quốc gia, Bộ Công an nên xem xét mở API 
cho các bên vào đối chiếu không tính phí. 

Hiện nay, một số nước trong khu vực cũng đang cho gọi miễn phí vào cơ sở 
dữ liệu, nhưng đương nhiên với điều kiện là bên gọi vào cần đăng ký. Việc 
này giúp mở rộng dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ tài chính nói chung” – 
ông Nguyễn Thành Long nói. 

Theo ông Đoàn Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin 
(NHNN), đơn vị này sẽ tiếp tục có ý kiến đối với những nội dung đã góp ý 



song chưa được tiếp thu. Đơn cử, cần làm rõ cơ sở dữ liệu mà các ngân 
đang có và đã được xác thực là đúng thì có bắt buộc phải kết nối với cơ sở 
dữ liệu quốc gia hay không bởi việc kết nối như vậy có thể dẫn đến lãng phí. 
Đồng thời, cần có tiêu chuẩn kết nối, trình tự thủ tục kết nối thống nhất tránh 
khi triển khai sẽ “tắc” không thực hiện được. 

Theo đại diện Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an, tài khoản 
định danh điện tử do Bộ Công an cấp được sử dụng trong việc triển khai 
thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 
Các tổ chức cung cấp dịch vụ định danh điện tử được Bộ Công an cấp phép 
hoạt động dựa trên các điều kiện, tiêu chuẩn về nhân sự, tài chính, trình độ, 
điều kiện đảm bảo hạ tầng, an ninh an toàn… 

Các tài khoản người dùng mà ngân hàng tạo lập trực tiếp và đang sử dụng 
không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định, việc sử dụng tài khoản đó là 
thỏa thuận dân sự giữa người dân và ngân hàng và vẫn được sử dụng bình 
thường. Các TCTD cũng có thể trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức 
định danh và xác thực điện tử là hoàn toàn có thể nếu đảm bảo các điều 
kiện nhân sự, tài chính, công nghệ… và được cấp phép. 

Nhật Linh 

Nguồn: https://anninhthudo.vn/cac-ngan-hang-muon-duoc-khai-thac-truc-
tiep-co-so-du-lieu-dan-cu-quoc-gia-post507285.antd 

 

7. Đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm Nền tảng địa chỉ số 
Quốc gia 
Để việc triển khai thử nghiệm Nền tảng địa chỉ số Quốc gia gắn với bản đồ 
số trên địa bàn thành phố hiệu quả, thành công, làm cơ sở cho việc triển 
khai diện rộng, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đang chủ trì, phối hợp 
cùng Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, các Sở, ngành, địa phương liên quan 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 

Hướng tới xây dựng thành phố thông minh 

Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội 
Nguyễn Việt Hùng cho biết, việc triển khai Nền tảng địa chỉ số đã được Trung 
ương và thành phố chỉ đạo trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, 
Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, phát triển 
kinh tế số và xã hội số. Thực hiện các kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền 
thông, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND, ngày 
20.4.2022, về triển khai thử nghiệm Nền tảng Địa chỉ số quốc gia gắn với 
bản đồ số trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là một trong những nhiệm vụ 
quan trọng về chuyển đổi số của thành phố. Do vậy, việc triển khai thử 



nghiệm cần bảo đảm hiệu quả, thành công, làm cơ sở cho việc triển khai 
diện rộng sau này. 

 

Việc hình thành dữ liệu địa chỉ số về các cơ sở lưu trú, địa điểm du lịch tích 
hợp với bản đồ số sẽ phục vụ phát triển du lịch thông minh của TP Hà Nội 

Theo ông Nguyễn Việt Hùng, nền tảng địa chỉ số là 1 trong 35 Nền tảng số 
quốc gia do cơ quan nhà nước chủ quản, doanh nghiệp Việt Nam phát triển, 
làm chủ công nghệ lõi, sử dụng thống nhất trên toàn quốc, phục vụ hoạt 
động quản lý nhà nước hoặc cung cấp dịch vụ công phục vụ xã hội. Nền 
tảng này được xây dựng trên cơ sở kế thừa nền tảng địa chỉ bưu chính 
VPostcode hiện có; gắn biển địa chỉ số đến từng công trình, nhà cửa, địa 
điểm đã được tạo địa chỉ số; tích hợp với nền tảng bản đồ số quốc gia dựa 
trên cơ sở dữ liệu quốc gia địa chỉ số, có chức năng chỉ đường, dẫn đường 
đến được từng địa chỉ số đã được tạo. Nền tảng địa chỉ số sẽ được mở để 
chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng khai thác để xây dựng 
các bản đồ số chuyên biệt phục vụ cho từng ngành, lĩnh vực và hoạt động 
của các tổ chức, doanh nghiệp. 

“Việc triển khai Nền tảng địa chỉ số sẽ đem lại nhiều lợi ích thiết thực, thúc 
đẩy phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và hướng tới mục tiêu 
xây dựng thành phố Hà Nội thông minh trong thời gian tới” - Phó Giám đốc 
phụ trách Sở TT&TT Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh. 

Trên cơ sở kết quả triển khai thử nghiệm, các cơ quan chuyên môn sẽ đánh 
giá, đề xuất triển khai diện rộng trên địa bàn thành phố Hà Nội và mở rộng 
ứng dụng, khai thác dữ liệu địa chỉ số trong các lĩnh vực chuyên ngành phục 
vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của thành phố. 

Xác định kịp thời quy trình, lộ trình thực hiện 



Vừa qua, Sở TT&TT Hà Nội và đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã 
làm việc với Sở Giao thông vận tải, Sở Du lịch và Công an thành phố để 
thống nhất đầu mối, quy trình, lộ trình triển khai rà soát, thu thập, cập nhật 
các trường thông tin cơ bản thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý bổ sung vào cơ 
sở dữ liệu địa chỉ số. 

Cụ thể, trong lĩnh vực du lịch, Hà Nội sẽ hình thành dữ liệu địa chỉ số về các 
cơ sở lưu trú, địa danh du lịch trên địa bàn, tích hợp với bản đồ số phục vụ 
phát triển du lịch thông minh của thành phố. Trong lĩnh vực phòng cháy chữa 
cháy, thành phố tích hợp dữ liệu địa chỉ số của các đối tượng: trụ nước chữa 
cháy, bể nước, nguồn nước tự nhiên,… với bản đồ số phục vụ công tác 
phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Đối với lĩnh vực giao thông vận tải, Nền 
tảng địa chỉ số sẽ cập nhật các địa điểm dừng đỗ xe buýt, nhà ga, sân bay, 
bến xe, các công trình cầu đường, biển báo giao thông… phục vụ nhu cầu 
đi lại của người dân thủ đô. 

Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đỗ Việt Hải cho biết, đối với 
dữ liệu địa chỉ cầu, đường, công trình giao thông công cộng… Sở đang giao 
Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông có chức năng thực hiện các 
hoạt động duy tu, bảo trì thường xuyên, đột xuất các công trình trên, có phần 
mềm quản lý. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Giao thông vận 
tải sẽ phối hợp cùng các đơn vị của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam rà soát, 
cập nhật các dữ liệu còn thiếu, bảo đảm chính xác, đầy đủ. Dự kiến đến 
ngày 10.6, sẽ hoàn thành dữ liệu cần thu thập. 

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Hồng Minh, thực hiện Kế 
hoạch số 126/KH-UBND của UBND thành phố, Sở Du lịch đã ban hành kế 
hoạch để triển khai thực hiện. Đến thời điểm hiện tại, các cơ sở lưu trú và 
danh sách các địa điểm du lịch, Sở Du lịch cũng đã quản lý, quản trị tương 
đối chính xác. Sở sẽ tiếp tục phối hợp Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam rà 
soát cơ sở dữ liệu địa chỉ số về du lịch hiện có của Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam; cập nhật, bổ sung dữ liệu địa chỉ số còn thiếu. 

Qua các buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị, Phó Giám đốc Sở TT&TT 
Hà Nội Nguyễn Tiến Sỹ cho biết, cách thức thu thập cơ sở dữ liệu địa chỉ số 
chưa thể đồng bộ, “vào khuôn khổ” được ngay. Do đó, Sở TT&TT mong 
muốn các đơn vị cần thống nhất cách làm để bảo đảm hiệu quả, đồng nhất 
về bản đồ để thu thập, rà soát chính xác, cử cán bộ đầu mối phối hợp kịp 
thời. Trong quá trình làm việc có thể phát sinh nội dung, nhiệm vụ, cơ sở dữ 
liệu, Sở TT&TT và các đơn vị sẽ xem xét, bổ sung điều chỉnh cho phù hợp 
với thực tiễn, bảo đảm tiến độ triển khai Kế hoạch số 126/KH-UBND. 

Cụ thể, trong lĩnh vực du lịch, Hà Nội sẽ hình thành dữ liệu địa chỉ số về các 
cơ sở lưu trú, địa danh du lịch trên địa bàn, tích hợp với bản đồ số phục vụ 
phát triển du lịch thông minh của thành phố Hà Nội. Trong lĩnh vực phòng 
cháy chữa cháy, thành phố tích hợp dữ liệu địa chỉ số của các đối tượng: trụ 



nước chữa cháy, bể nước, nguồn nước tự nhiên,… với bản đồ số phục vụ 
công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn . Đối với lĩnh vực giao thông 
vận tải, Nền tảng địa chỉ số sẽ cập nhật các địa điểm dừng đỗ xe buýt, nhà 
ga, sân bay, bến xe, các công trình cầu đường, biển báo giao thông… phục 
vụ nhu cầu đi lại của người dân thủ đô. 

Văn Anh 

Nguồn:  https://daibieunhandan.vn/tren-duong-phat-trien-1/day-nhanh-tien-
do-thu-nghiem-nen-tang-dia-chi-so-quoc-gia-i291656/ 

 

8. Thuận lợi cho người dân trong trích lục hộ tịch 
Từ ngày 15/6, người dân đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh có thể 
đến UBND cấp xã hoặc phòng Tư pháp thuộc UBND quận, huyện gần nhất, 
thuận tiện nhất để thực hiện việc trích lục (cấp bản sao) hộ tịch (bốn loại giấy 
tờ: Giấy kết hôn, giấy khai sinh, khai tử, đăng ký nhận cha, mẹ, con) mà 
không cần phải về địa phương cư trú, nơi đã đăng ký, nơi lưu trữ sổ hộ tịch. 

Ðây là một bước đi quan trọng để thành phố thực hiện việc cấp bản điện tử 
Giấy tờ hộ tịch theo Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 4/1/2022 của Bộ Tư 
pháp về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NÐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu 
hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. 

Ðồng thời, là cơ sở để mở rộng việc ứng dụng, khai thác, sử dụng dữ liệu 
số hóa sổ hộ tịch trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ 
phải nộp, giảm thời gian giải quyết hồ sơ, giảm đi lại cho người dân. Việc 
cấp trích lục không phụ thuộc vào diện cư trú (thường trú, tạm trú), mà căn 
cứ vào việc hộ tịch (kết hôn, khai sinh, khai tử, đăng ký nhận cha, mẹ, con) 
đã có đăng ký trước đó tại thành phố hay chưa. 

Ðể triển khai được quy định về cấp bản sao giấy tờ hộ tịch cho người dân 
như trên, thành phố đã hoàn thành giai đoạn 1 công tác số hóa sổ hộ tịch. 
Ðây là một trong các nội dung thuộc Kế hoạch xây dựng các cơ sở dữ liệu 
nền tảng cho Kho dữ liệu dùng chung của thành phố, phục vụ hiệu quả 
nhiệm vụ trọng tâm thuộc chương trình Chuyển đổi số của thành phố, kết 
hợp xây dựng ứng dụng khai thác, phục vụ cho chính quyền, người dân và 
doanh nghiệp; đồng thời kết nối, quản lý, khai thác với Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử toàn quốc do Bộ Tư pháp quản lý. Ðến nay, thành phố đã hoàn thành 
việc số hóa bốn loại sổ hộ tịch: Sổ đăng ký kết hôn, sổ đăng ký khai sinh, sổ 
đăng ký khai tử và sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con, với tổng số hơn 12,8 triệu 
hồ sơ. Trên cơ sở dữ liệu hộ tịch đã được số hóa đó, các cơ quan, đơn vị 
chức năng sẽ cấp trích lục tương ứng theo yêu cầu của người dân. 



Ðiều dễ thấy là nhiều năm nay, người dân thành phố gặp không ít bất tiện, 
phiền toái khi muốn cấp trích lục hộ tịch để giải quyết nhiều vấn đề cần thiết 
lẫn quan trọng phát sinh trong cuộc sống và công việc. Có những người dân 
phải đi hàng chục cây số, thậm chí cả trăm cây số, mất cả ngày trời đi và về, 
từ các địa bàn trung tâm thành phố về vùng xa như huyện Củ Chi, Cần Giờ 
để trích lục hộ tịch, do nơi xa xôi đó là nơi mình sinh ra và lớn lên... Chưa 
hết, cũng còn có nơi, tinh thần và trách nhiệm đối với công vụ của công chức 
chưa cao, vẫn còn cung cách làm việc “đủng đỉnh”, chưa nhiệt tình và thân 
thiện với người dân. Còn với cách làm mới này, trên lý thuyết là không những 
người dân mà cán bộ hộ tịch đều được thuận lợi hơn so với quy trình trước 
kia trong thực hiện thủ tục trích lục hộ tịch. 

Tuy vậy, để quy trình mới này đi vào thực tiễn một cách suôn sẻ như kỳ vọng 
của người dân thì các cơ quan, đơn vị và người liên quan cần sự đổi mới, 
nỗ lực hơn nữa. UBND cấp xã và phòng Tư pháp cấp huyện cần niêm yết 
(tại chỗ và trên mạng internet) công khai, cụ thể, rõ ràng quy trình cấp trích 
lục đối với từng loại giấy tờ hộ tịch. Các phương tiện, thiết bị phục vụ công 
vụ cần được đầu tư, cập nhật, chăm chút kỹ càng hơn để có thể đáp ứng 
được yêu cầu, khối lượng công việc mới... Ðặc biệt, yếu tố nhân lực cần 
được chú trọng, bảo đảm cả về số lượng lẫn chất lượng phục vụ. 

HÀ CHÂU 

Nguồn: https://nhandan.vn/dan-biet-dan-ban/thuan-loi-cho-nguoi-dan-trong-
trich-luc-ho-tich-700669/ 

 

9. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân nộp 
hồ sơ trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt 
Sáng 10/6, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc 
Giang kiểm tra tại huyện Lục Ngạn về giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) 
qua dịch vụ công trực tuyến; thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ ngày 6/1/2022 phê duyệt Đề án 'Phát triển ứng dụng dữ 
liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc 
gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030' (gọi tắt là Đề án 06). 

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, 
Văn phòng UBND tỉnh và Sở Tư pháp. 

Trình bày báo cáo, đồng chí Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch UBND huyện 
nêu: Huyện đã bố trí trụ sở làm việc của bộ phận một cửa bảo đảm diện tích, 
trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Từ đầu năm đến 
nay, toàn huyện tiếp nhận hơn 10,8 nghìn hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4, 
tỷ lệ 49,08%, thuộc nhóm dẫn đầu tỉnh. 



 

Đồng chí Mai Sơn chủ trì buổi làm việc. 

Để triển khai hiệu quả Đề án 06, huyện đã thành lập tổ công tác; đẩy mạnh 
tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công 
trực tuyến. Đối với 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06, trong 6 tháng 
đầu năm 2022, toàn huyện đã tiếp nhận hơn 8 nghìn hồ sơ; trong đó phát 
sinh nhiều ở nhóm các TTHC lĩnh vực thuế. 

Công tác làm sạch dữ liệu dân cư bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” 
phục vụ kết nối, chia sẻ, xác thực được đẩy mạnh. Tuy nhiên vẫn còn hơn 
8,1 nghìn trường hợp không cập nhật được do chưa làm chứng minh nhân 
dân, mất chứng minh nhân dân mà không nhớ số; tàng thư chứng minh 
nhân dân không có dữ liệu. Hiện đã làm thủ tục và xác thực hồ sơ định danh 
điện tử cho 2.446 tài khoản định danh điện tử. 

 



Đại diện lãnh đạo UBND xã Giáp Sơn trao đổi tại buổi làm việc. 

Đại diện lãnh đạo các xã Giáp Sơn, Tân Hoa và thị trấn Chũ nêu: Lục Ngạn 
là huyện miền núi, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhiều hộ dân không 
có mạng internet, điện thoại thông minh, máy vi tính… nhất là tại các xã vùng 
cao nên khó khăn trong tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến. Đề nghị bổ sung thêm cán bộ tư pháp cho các xã loại II; UBND tỉnh 
ban hành quy chuẩn quy định đối với các trang thiết bị phục vụ cho công tác 
số hóa hồ sơ, tăng cường tuyên truyền, tập huấn cho đội ngũ cán bộ công 
chức; bổ sung lực lượng cho công an xã, bảo đảm hoạt động hiệu quả. 

Trao đổi, làm rõ một số nội dung đại biểu nêu, đại diện lãnh đạo Sở Thông 
tin và Truyền thông, Sở Tư pháp đề nghị UBND huyện chỉ đạo các xã, thị 
trấn tăng cường xử lý liên thông đối với 3 TTHC thuộc lĩnh vực tư pháp là 
đăng ký: Khai sinh, kết hôn, khai tử. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp thực 
hiện số hóa sổ hộ tịch; quan tâm đầu tư, nâng cấp các thiết bị, tiện ích tại bộ 
phận một cửa huyện. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử 
dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt đến từng 
thôn, xóm, khu dân cư. 

 

Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp đề nghị huyện Lục Ngạn đẩy mạnh giải 
quyết TTHC liên thông ở lĩnh vực tư pháp. 

Ngoài ra các thành viên trong đoàn cũng đề nghị huyện đẩy mạnh việc ký 
số văn bản điện tử; tăng cường kiểm tra, giám sát việc xử lý hồ sơ thực tế 
và trên phần mềm của cán bộ một cửa. 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Mai Sơn đánh giá cao sự chuyển biến tích 
cực của huyện Lục Ngạn trong công tác cải cách hành chính. Đối với Đề án 
06, huyện đã đạt những kết quả bước đầu theo kế hoạch và cần tập trung 
cao thực hiện. 

Đồng chí đề nghị UBND huyện, các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị 
trấn cần nêu cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu về công tác cải cách 



hành chính, chuyển đổi số; nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công 
chức trong thực thi nhiệm vụ. 

 

Đồng chí Mai Sơn trao đổi với cán bộ, đoàn viên thị trấn Chũ về việc hướng 
dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến. 

Tăng cường hướng dẫn “cầm tay chỉ việc” cho người dân trong nộp hồ sơ 
qua mạng, từng bước số hóa thông tin. Xem xét giao chỉ tiêu về việc giải 
quyết hồ sơ trực tuyến của các xã, thị trấn; thường xuyên kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện. 

Xem xét, tăng cường cán bộ tư pháp cho các xã, thị trấn, Cùng đó quan tâm 
tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ. Lưu ý nhắc nhở cán 
bộ không được nhận hồ sơ TTHC tại phòng làm việc; khi trả kết quả muộn 
so với giấy hẹn thì phải có thư xin lỗi công dân. 

 

Đồng chí Mai Sơn kết luận buổi làm việc. 



Đồng chí đề nghị các ngành chức năng, UBND các xã thị trấn tăng cường 
tuyên truyền; phối hợp với các đơn vị viễn thông, ngân hàng để triển khai 
thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ công. Xây dựng clip 
hướng dẫn người dân làm TTHC, đăng tải trên các phương tiện thông tin 
đại chúng, nền tảng xã hội. Làm việc với các ngân hàng bố trí điểm quét thẻ 
thanh toán tại bộ phận một cửa. 

Trước mắt đề nghị huyện trang bị máy bấm số tự động cho bộ phận một cửa 
huyện và máy scan cho các xã, thị trấn, phục vụ nhiệm vụ số hóa hồ sơ; 
nâng cấp máy vi tính cho cán bộ. Ưu tiên bổ sung kinh phí mua sắm trang 
thiết bị phục vụ số hóa dữ liệu tại bộ phận một cửa. Đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện các phần việc của Đề án 06. 

Tin, ảnh: Khôi Nguyên 

Nguồn: http://baobacgiang.com.vn/bg/chuyen-doi-so/385275/day-manh-
tuyen-truyen-huong-dan-nguoi-dan-nop-ho-so-truc-tuyen-va-thanh-toan-
khong-dung-tien-mat.html 

 

10. Sơ kết công tác triển khai thực hiện Đề án 06 
Sáng 10/6, Tổ công tác triển khai 'Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân 
cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai 
đoạn 2022-2025' (Đề án 06) tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực 
hiện và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. 

 

Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng 
Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh chủ trì hội nghị. 

Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng 
Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có 
các thành viên tổ công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh; huyện, thị xã và 
thành phố. 



Đặt vấn đề tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan 
trọng cũng như tính cấp thiết của Đề án 06 trong mục tiêu quốc gia về 
chuyển đổi số. Đây là đề án lớn, mang tầm quốc gia, việc triển khai thực 
hiện đóng vai trò hết sức quan trọng, tạo thuận lợi cho việc cải cách các thủ 
tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm hiệu 
quả công tác an sinh xã hội, phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng 
chính quyền điện tử mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra. 

Bởi vậy, việc triển khai thực hiện Đề án 06 đòi hỏi phải huy động sức mạnh 
tổng hợp và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chỉ đạo, 
lãnh đạo của người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương và sự tham 
gia của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân là yếu tố quyết định. 

 

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo công tác triển khai thực hiện Đề án 
06 trong thời gian qua. 

Theo báo cáo kết quả bước đầu triển khai, thực hiện Đề án 06 của đại diện 
lãnh đạo Công an tỉnh, hiện nay các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã chỉ 
đạo bộ phận một cửa tại Trung tâm hành chính công thực hiện tốt việc hỗ 
trợ, hướng dẫn người dân đến nộp hồ sơ trong việc tạo và sử dụng tài khoản 
trên Cổng dịch vụ công quốc gia, đồng thời hỗ trợ lần đầu, giúp tổ chức, cá 
nhân nộp hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính đã được xây dựng 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của 
tỉnh. 

Tính đến ngày 5/6/2022, toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 62.000 hồ sơ trên Cổng 
dịch vụ công đối với 16 lĩnh vực, trong đó có 7/25 dịch vụ công đạt mức độ 
3, mức độ 4 theo yêu cầu của Đề án 06, như: Khai báo tạm vắng; thông báo 
lưu trú; đăng ký khai sinh; đăng ký cấp biển số mô tô, xe gắn máy... 



Công an tỉnh cũng đã rà soát dữ liệu dân cư và thông báo số định danh cá 
nhân trên địa bàn tỉnh với hơn 270.000 hộ, hơn 1.000.000 nhân khẩu (đạt 
100%); thực hiện thông báo số định danh cá nhân cho gần 395.000 trường 
hợp; số lượng căn cước công dân đồng bộ với thẻ BHYT còn hiệu lực đi 
khám, chữa bệnh là hơn 300.000 trường hợp. 

 

Toàn cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, đại diện các thành viên Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh đã tập 
trung thảo luận, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc và có những đề 
xuất, kiến nghị nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06 trong thời 
gian tới. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các vấn đề như nâng cao khả năng 
ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp cận và thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến; sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền; 
nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của các tổ chức, 
cá nhân... 

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng ghi nhận, biểu 
dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các sở, 
ngành, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của 
Đề án 06 trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. 

Đồng chí đồng thời khẳng định, việc thực hiện Đề án 06 thể hiện quyết tâm 
của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến tận thôn, xóm, tổ dân phố và nhân dân 
trong tỉnh, không phải là nhiệm vụ của riêng lực lượng công an. 

Đề án 06 xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi 
số; lấy phát triển con người, đảm bảo và cải thiện dân sinh làm mục đích; 
minh bạch hóa và tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp 
vào hoạt động của cơ quan nhà nước. 



 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng cũng như tính 
cấp thiết của Đề án 06 trong mục tiêu quốc gia về chuyển đổi số. 

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn bảo đảm 
tiến độ, yêu cầu đề ra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các 
sở, ngành, đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ 
trọng tâm trong thời gian tới, như: Khẩn trương khắc phục những tồn tại, 
khó khăn, vướng mắc, phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo và điều hành, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính 
trị; tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao 
nhận thức cho các cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, người dân 
về Đề án 06 nhằm tạo sự đồng thuận trong các cấp chính quyền, Nhân dân 
toàn tỉnh để triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước phải gương 
mẫu sử dụng các dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu giải quyết các thủ 
tục hành chính. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa 
phương đẩy mạnh việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến, tập trung hoàn 
thành việc triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu (cấp huyện trực tiếp giải quyết 
là 13 dịch vụ) tại Đề án 06 thuộc lĩnh vực của: Công an tỉnh, Sở Tư pháp, 
Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 
Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế 
Quảng Bình, Điện lực Quảng Bình để phục vụ người dân và doanh nghiệp 
trong quý III/2022... 

Nguồn: https://www.baoquangbinh.vn/thoi-su/202206/so-ket-cong-tac-trien-
khai-thuc-hien-de-an-06-2201048/ 

 



11. Sớm triển khai mô hình một cửa hiện đại các cấp 
của TP Hà Nội 
Ngày 10/6, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Hà Nội 
Lê Hồng Sơn chủ trì phiên họp của Tổ công tác Cải cách hành chính của TP 
Hà Nội. 

Phiên họp nhằm bàn các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành 
chính (Par Index), Chỉ số Hài lòng đối với sự phục vụ của các cơ quan hành 
chính (SIPAS) giai đoạn 2021 – 2025. 

Theo báo cáo của Tổ công tác Cải cách hành chính (CCHC), năm 2021 tình 
hình kinh tế - xã hội của Thủ đô gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do Dịch 
Covid-19 bùng phát…Nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, 
HĐND, UBND TP đối với công tác CCHC, nhiệm vụ CCHC của Thành phố 
được triển khai đồng bộ, toàn diện, thống nhất. 

Năm 2021, điểm Chỉ số CCHC của TP Hà Nội đạt 88.54 điểm, xếp thứ 10/63 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; có 5/8 trục nội dung tăng điểm so 
với năm 2020 gồm: Công tác chỉ đạo điều hành; cải cách thủ tục hành chính; 
Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính; Đánh giá tác động của 
CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. 

Tuy nhiên, thứ tự Chỉ số CCHC của Thành phố bị giảm 2 bậc (từ xếp thứ 8 
xuống xếp thứ 10), trong đó có 3 nội dung bị giảm: Xây dựng và tổ chức 
thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính 
và Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Vẫn còn một số nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần Thành phố chưa có 
sự cải thiện hoặc có cải thiện nhưng chưa đạt kết quả cao như: Việc thực 
hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; thực hiện giải 
ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước; chấp hành kỷ luật, kỷ cương 
hành chính của cán bộ, công chức, viên chức; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3 và 4 của tỉnh được tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia; 
Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 có phát sinh hồ sơ;… 



 

Các đại biểu tham dự phiên họp. 

Đối với Chỉ số Hài lòng – SIPAS, năm 2021 Chỉ số của TP Hà Nội đạt 
87.11%, tăng 1.96% so với năm 2020 (năm 2020: 85,15%); xếp thứ 30/63 
tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2020 (năm 2020 xếp thứ 33/63 tỉnh, 
thành phố). 

Năm 2021 là năm đạt kết quả Chỉ số Hài lòng - SIPAS cao nhất trong 4 năm 
Bộ Nội vụ đánh giá và là năm thứ 4 liên tiếp, Chỉ số Hài lòng của TP Hà Nội 
đạt trên 80%, xếp vào nhóm các tỉnh, thành phố có Chỉ số Hài lòng bền vững 
(đạt trên 85%). 

Tuy nhiên, báo cáo của Tổ công tác cũng chỉ rõ, mặc dù Chỉ số SIPAS chung 
đạt 87,11%, xếp vào nhóm các tỉnh, thành phố có Chỉ số Hài lòng bền vững, 
tuy nhiên, tiêu chí về thủ tục hành chính và tiêu chí tiếp nhận, xử lý ý kiến 
góp ý, phản ánh kiến nghị bị giảm điểm so với năm 2020. Khoảng cách giữa 
Chỉ số SIPAS của Thành phố với tỉnh có Chỉ số SIPAS cao nhất còn cao 
(chênh 6,96%). 

Phân tích nguyên nhân giảm điểm của một số chỉ số thành phần, tổ công tác 
thành phố thẳng thắn nêu rõ trách nhiệm từng đơn vị liên quan, thống nhất 
các giải pháp khắc phục, cải thiện từng tiêu chí. 

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND 
TP Lê Hồng Sơn – Tổ trưởng tổ công tác đề nghị văn phòng UBND TP và 
các sở liên quan tăng cường hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu và cá 
nhân được giao nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ triển khai các phần việc, Đề án 
đáp ứng yêu cầu cải thiện nâng cao nâng cao chỉ số cải cách hành chính và 
chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính. 

Trong đó, sớm triển khai mô hình một cửa hiện đại các cấp của thành phố, 
đa dạng kênh thông tin tiếp nhận xử lý, giải quyết và phản hồi kết quả đối 



với các phản ánh, kiến nghị của người dân về thủ tục hành chính, sớm hoàn 
thiện đưa vào vận hành hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai 
thành phố, Đề án thực hiện ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính đối với 
lĩnh vực đất đai. 

Để khắc phục những tồn tại, Hà Nội sẽ rà soát lại điểm, các chỉ tiêu dự kiến 
phấn đấu đạt được trong năm 2022, rà soát những nhiệm vụ từ nay đến cuối 
năm đơn vị cần phải hoàn thành. Tập trung đánh giá những nhiệm vụ có khả 
năng không hoàn thành, ảnh hưởng đến kết quả Chỉ số CCHC, Chỉ số 
SIPAS năm 2022 của Thành phố. 

Đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong đánh giá điều tra xã hội học 
chưa đạt điểm tối đa, bị giảm điểm so với năm 2020 thuộc các Sở, ngành 
chủ trì tham mưu, Tổ công tác đề nghị các cơ quan, đơn vị phân tích và xây 
dựng Kế hoạch khắc phục, cải thiện nâng cao Chỉ số Hà Nội cũng dự kiến 
tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp nâng cao các Chỉ số CCHC đến các 
đối tượng lãnh đạo quản lý. 

Thủy Tiên 

Nguồn: https://kinhtedothi.vn/som-trien-khai-mo-hinh-mot-cua-hien-dai-cac-
cap-cua-tp-ha-noi.html 

 
12. Thực hiện Đề án 06/CP - nỗ lực vượt khó 
Không phải đường xa, đi lại khó khăn mà với cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) Đội 
Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHCVTTXH), Công an huyện 
Mai Châu thì những thiếu thốn về máy móc, thiết bị phục vụ việc tiếp nhận 
hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua cổng dịch vụ công trực 
tuyến (DVCTT), người dân còn hạn chế trong việc tiếp cận, kết nối, giải quyết 
các TTHC trên môi trường mạng mới là những rào cản lớn trong thực hiện 
Đề án 06 ở địa phương. 



 
Công an xã Kim Bôi (Kim Bôi) thực hiện việc đăng ký xe mô tô cho người 

dân thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. 

Đề án lớn, nhiều phần việc khó 

Trung tá Hà Đức Vượng, Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHCVTTXH, Công an 
huyện Mai Châu chia sẻ: Huyện có trên 95% dân số là đồng bào dân tộc 
thiểu số, điều kiện kinh tế khó khăn, trình độ dân trí hạn chế. Do vậy, khi 
triển khai thực hiện Đề án 06/CP về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định 
danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 
2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện còn nhiều khó khăn. 

Theo Thiếu tá Bùi Hải Hà, Đội phó Đội Cảnh sát QLHCVTTXH, Công an 
huyện Lạc Sơn, huyện cũng đối mặt với nhiều khó khăn khi triển khai thực 
hiện Đề án 06/CP trên địa bàn, đó là trình độ dân trí, khả năng tiếp nhận, 
ứng dụng CNTT của một bộ phận người dân, nhất là ở những xã vùng cao, 
đặc biệt khó khăn. Thiếu tá Bùi Hải Hà cho biết: Mặc dù được tuyên truyền 
sâu rộng, lực lượng Công an huyện, Công an xã sẵn sàng tạo điều kiện 
thuận lợi, tích cực hỗ trợ người dân, tuy nhiên, việc triển khai DVCTT vẫn 
gặp khó. Rào cản lớn nhất để Đề án 06 đi vào cuộc sống là sự chú tâm của 
người dân. Người dân không chú tâm sử dụng DVCTT để giải quyết những 
TTHC có liên quan. Thực tế hầu hết người dân ở huyện làm nông nghiệp, ít 
có điều kiện đi ra ngoài, ít có giao dịch hành chính. Hơn nữa, trình độ nhận 
thức, dân trí không đồng đều phần nào tác động, ảnh hưởng đến việc triển 
khai thực hiện đề án. 

Không chỉ ở các huyện, ngay như TP Hòa Bình là nơi người dân có trình độ 
dân trí cao, thường xuyên tiếp cận, sử dụng CNTT thì quá trình triển khai 
thực hiện đề án cũng vẫn vướng mắc. Thượng tá Đỗ Anh Tuấn, Phó Trưởng 



Công an TP Hòa Bình chia sẻ: Công an phường Tân Hòa là đơn vị được 
chọn để thực hiện mô hình điểm "DVCTT theo Đề án 06”. Tuy vậy, đây là đề 
án có khối lượng công việc lớn, nhiều phần việc khó, đòi hỏi đội ngũ cán bộ 
được giao thực hiện nhiệm vụ phải có trình độ CNTT, nắm chắc các văn bản 
luật trên nhiều lĩnh vực như Luật Cư trú, Luật Đất đai, Luật Hộ tịch, Luật 
Phòng cháy chữa cháy, Luật Xử lý vi phạm hành chính... Bên cạnh đó, đây 
là đề án hoàn toàn mới, lần đầu tiên được thực hiện, văn bản hướng dẫn 
nhiều. Trong khi yêu cầu về tiến độ, hiệu quả công việc đặt ra phải hoàn 
thành dứt điểm theo từng giai đoạn. Do vậy, quá trình thực hiện ở mỗi cấp 
phát sinh những khó khăn, vướng mắc. 

Nắm chắc từng phần việc, giải quyết khó khăn ngay từ cơ sở 

Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 06 tỉnh, thời gian qua, 
Công an tỉnh đã thành lập các tổ công tác gồm các đơn vị chức năng trực 
tiếp về từng huyện, thành phố nắm bắt tình hình thực tế, kịp thời lắng nghe, 
giải đáp, giúp đỡ cơ sở tháo gỡ khó khăn trên tinh thần "giúp cơ sở nắm 
chắc từng phần việc; giải quyết khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở”. Các 
tổ công tác đã tiếp nhận, lắng nghe hàng trăm ý kiến, kiến nghị từ cơ sở, kịp 
thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại như công tác làm sạch dữ 
liệu dân cư, quản lý cư trú; việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC qua cổng 
DVCTT; công tác đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư, bảo đảm an toàn các trang thiết bị được cấp phát... Hướng dẫn 
các địa phương, cơ sở ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền để 
người dân nắm chắc, hiểu sâu về nội dung, ý nghĩa, sự cần thiết của đề án 
cần thường xuyên bám nắm cơ sở để trực tiếp tuyên truyền, giúp đỡ người 
dân trên tinh thần "cầm tay chỉ việc”, "người biết hướng dẫn người chưa 
biết”, "mỗi gia đình có ít nhất từ 1 - 2 người thực hiện thành thục việc tạo lập 
danh tính điện tử”... nhằm từng bước thực hiện xác thực thông tin thiết yếu, 
quan trọng trên ứng dụng cổng DVCTT. 

Với nỗ lực vượt khó không ngừng, trong tháng 5, tỉnh đã tích hợp được 983 
DVCTT trên Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Việc tích hợp, cung cấp 
DVCQG được thực hiện thường xuyên, liên tục. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 
việc cung cấp 11/15 dịch vụ công thiết yếu theo tinh thần của Đề án 06/CP, 
bao gồm xác nhận số chứng minh nhân dân khi được cấp thẻ căn cước 
công dân (CCCD); cấp lại, đổi thẻ CCCD; khai báo tạm vắng; thông báo lưu 
trú; đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; thủ tục làm con dấu mới và cấp 
giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; đăng ký khai sinh; đăng ký kết hôn; 
đăng ký khai tử; giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cũng trong tháng 5, 
toàn tỉnh tiếp nhận 2.427 hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC trên cổng dịch vụ 
công. Trong đó, đã giải quyết 2.150 hồ sơ. Đáng nói, trong tháng 5, Công 
an tỉnh đã hoàn thành và thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết, trả kết 



quả đối với các TTHC đăng ký xe mô tô cho Công an cấp xã, đăng ký xe ô 
tô cho Công an cấp huyện trên cổng DVCTT... 

Mạnh Hùng 

Nguồn: http://www.baohoabinh.com.vn/217/166827/Thuc-hien-De-an-
06CP-no-luc-vuot-kho.htm 

 

 


