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1. Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ 
với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ 
tháng 6 
Ngày 4/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính 
phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022 
về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6, 6 tháng năm 2022 và triển khai các Nghị 
quyết của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. 

 

Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên 
họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Hội nghị và phiên họp được kết nối trực tuyến tới UBND các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương. 

Cùng tham dự Hội nghị và phiên họp tại điểm cầu Chính phủ có các đồng 
chí Phó Thủ tướng Chính phủ: Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, 
Lê Văn Thành; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; các thành viên Chính 
phủ; đồng chí Đinh Văn Ân – Trợ lý Tổng Bí thư. 

Theo chương trình, Hội nghị và phiên họp tập trung thảo luận một số nội 
dung chính: Tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022; tình 
hình triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; tình hình 
thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai các Chương 
trình mục tiêu quốc gia; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới. 

Hội nghị và phiên họp cũng sẽ thảo luận về việc triển khai các dự án giao 
thông quan trọng quốc gia những khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ, giải 
pháp trọng tâm thời gian tới. Các dự án này gồm dự án đường bộ cao tốc 
Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2017-2020 và giai đoạn 2021-2025; đường 



bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, Biên Hòa-Vũng Tàu, Châu Đốc-Cần 
Thơ-Sóc Trăng; đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; đường vành đai 3 
vùng Thành phố Hồ Chí Minh; cảng hàng không quốc tế Long Thành. 

Tình hình có nhiều biến động lớn, nhanh, phức tạp 

Phát biểu khai mạc Hội nghị và phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 
rõ, trong 6 tháng qua, tình hình thế giới có nhiều biến động lớn, nhanh, phức 
tạp, có những yếu tố chúng ta dự báo được nhưng cũng có nhiều yếu tố 
chưa dự báo được. 

Cụ thể, cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt. Xung đột tại Ukraine khiến 
giá dầu, lương thực, thực phẩm, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, gây đứt 
gãy chuỗi cung ứng. Nhiều tổ chức, chuyên gia dự báo kinh tế thế giới còn 
tiếp tục gặp nhiều khăn, có khả năng suy thoái kinh tế do ảnh hưởng của 
COVID-19 và tình hình hiện nay, hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới so 
với đầu năm. Lạm phát tăng ở mức cao ở hầu hết các nước trên thế giới. 
Nhiều đối tác, quốc gia lớn thay đổi chính sách về kinh tế và chống dịch. An 
ninh lương thực, an ninh năng lượng đang là vấn đề lớn. Dịch bệnh COVID-
19 diễn biến phức tạp sau một thời gian tạm lắng, kể cả tại những nước có 
hệ thống y tế tiên tiến. 

Trong nước, chúng ta có những thuận lợi do kế thừa thành quả của nhiều 
nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời cần khắc phục nhiều vấn đề nội tại, hạn chế, 
bất cập, tiếp tục xử lý những vấn đề tồn đọng nhiều năm, triển khai các 
nhiệm vụ thường xuyên và giải quyết các vấn đề phát sinh, đột xuất, đặc biệt 
là sức ép lạm phát rất cao, giá cả nguyên vật liệu đầu vào, đứt gãy các chuỗi 
cung ứng… 

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự vào cuộc của cả hệ 
thống chính trị, sự giám sát, ủng hộ của Quốc hội, sự đồng tình của người 
dân và doanh nghiệp, sự hỗ trợ của bạn bè, đối tác quốc tế, sự chỉ đạo, điều 
hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, dịch 
bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, tình hình kinh tế-xã hội đạt nhiều kết 
quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, nhiều mặt đạt kết quả ấn tượng. 

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế-xã hội còn một số khó khăn cần tiếp tục giải 
quyết, như dịch bệnh COVID-19 còn có thể diễn biến phức tạp, tình trạng 
thiếu thuốc, vật tư y tế… cần giải pháp phù hợp, việc giải ngân đầu tư công, 
chương trình mục tiêu quốc gia cần đẩy mạnh hơn nữa. 

Nhấn mạnh cần tiếp tục xác định khó khăn, thách thức nhiều hơn là thuận 
lợi và thời cơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu thảo luận 
thẳng thắn, chỉ rõ những việc đã làm được và chưa làm được trong 6 tháng 



đầu năm; nhận định khách quan, trung thực, đầy đủ, toàn diện về các kết 
quả, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, bài học kinh nghiệm, khó 
khăn, thách thức chính hiện nay, đặc biệt các địa phương cần chia sẻ những 
kinh nghiệm hay cũng như đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc, những trọng tâm trong thời gian tới. 

 

Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Tăng trưởng GDP vượt kịch bản cao đề ra 

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng đầu năm, nhiều sự 
kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước được tổ chức 
thành công, tạo nên khí thế mới, xung lực mới, nhất là Hội nghị Trung ương 
5 (khóa XIII), kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV đã quyết định nhiều chủ trương, 
chính sách quan trọng, tác động tích cực đến sự phục hồi và phát triển của 
nền kinh tế. 

Chính phủ đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả nhiều nhiệm vụ, giải 
pháp, ứng phó linh hoạt, kịp thời với những diễn biến nhanh, phức tạp, khó 
lường của tình hình thế giới, khu vực và trong nước. 

Nền kinh tế trong nước đã có bước phục hồi nhưng đang phải đối mặt với 
nhiều khó khăn, thách thức, nhất là giá cả xăng dầu, chi phí sản xuất, sinh 
hoạt, vận tải tăng cao, tiềm ẩn rủi ro, thách thức, tác động đến ổn định kinh 
tế vĩ mô, các cân đối lớn, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân, nhất 
là người nghèo, thu nhập thấp. 

Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự ủng hộ của Quốc hội, 
sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất, kịp thời của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã quán triệt, thực hiện tốt 
Nghị quyết 01/NQ-CP, thích ứng với bối cảnh mới, vừa tập trung giải quyết 



các vấn đề trước mắt và những tồn tại, yếu kém, điểm nghẽn của nền kinh 
tế, vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, hỗ trợ tích 
cực phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. 

Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết 01/NQ-CP trong quý II cơ bản 
đáp ứng yêu cầu, hoàn thành 72,6% số nhiệm vụ được giao. Qua đó, tình 
hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022 đạt nhiều kết quả tích 
cực. 

Kinh tế có bước phục hồi tích cực, tăng trưởng GDP vượt kịch bản cao đề 
ra, trong đó, GDP quý II ước tăng 7,72% so với cùng kỳ, cao nhất kể từ năm 
2011. Tính chung 6 tháng, GDP ước tăng 6,42% so với cùng kỳ, cao hơn so 
với dự kiến kịch bản và cùng kỳ năm 2021, tương đương mức bình quân 
các năm trước dịch. 

Đáng chú ý là sự phục hồi nhanh của khu vực dịch vụ, ước tăng 6,6%, cao 
gấp 1,7 lần so với cùng kỳ ; nhiều địa phương động lực đã đạt mức tăng 
trưởng GRDP cao như: Hà Nội (7,79%), Bắc Giang (24,0%), Bắc Ninh 
(14,7%), Thanh Hóa (13,41%), Quảng Nam (12,8%), Khánh Hòa (12,58%), 
Hải Dương (11,82%), Hải Phòng (11,1%), Quảng Ninh (10,66%), Vĩnh Phúc 
(10,1%), Đà Nẵng (7,23%), Đồng Nai (7,06%), Bình Dương (6,84%)… 

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn 
được bảo đảm, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Hoạt động sản xuất, 
kinh doanh phục hồi nhanh, cơ bản tiệm cận mức tăng tại thời điểm trước 
dịch. Tình hình đăng ký doanh nghiệp rất tích cực. Tính chung 6 tháng, số 
doanh nghiệp thành lập mới và tái gia nhập thị trường tăng 25,4% so với 
cùng kỳ, lần đầu tiên vượt mốc 100.000 doanh nghiệp; trong đó, số doanh 
nghiệp thành lập mới đạt trên 76.000 doanh nghiệp, cao nhất từ trước đến 
nay 

Cải cách thể chế tiếp tục được quan tâm, tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về 
nguồn lực cho đầu tư phát triển. Phòng chống tham nhũng, tiêu cực được 
đẩy mạnh. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm. Bảo đảm 
vững chắc quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại phù hợp 
với tình hình. 

Thực hiện các chính sách hỗ trợ đạt trên 48 nghìn tỷ đồng 

Về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, ngay sau khi Nghị 
quyết số 11/NQ-CP được ban hành, Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa 
phương đã chủ động, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Sau hơn 5 tháng 
triển khai, hoàn thành khối lượng lớn công việc, cơ bản đáp ứng yêu cầu, 
tiến độ đề ra; ban hành gần như đầy đủ các văn bản để cụ thể hóa các chính 
sách theo yêu cầu tại Nghị quyết. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận khi nhiều 



chính sách mới nhưng đã được đánh giá tác động đầy đủ và trình ban hành 
theo đúng quy định thời gian ngắn. 

Một số nội dung có tính chất phức tạp, liên quan đến việc thực hiện các 
dự án thuộc Chương trình của nhiều bộ, cơ quan, địa phương đang được 
gấp rút xây dựng, hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền ban hành, như văn 
bản hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo các Nghị 
quyết của Quốc hội và Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
phân cấp cho địa phương làm cơ quan chủ quản thực hiện các dự án, dự 
án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu 
tư công đi qua địa bàn thuộc Chương trình. 

Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hầu hết đạt kết quả tốt, đạt trên 48 
nghìn tỷ đồng, trong đó các chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội 
thực hiện đạt 8.888 tỷ đồng; gia hạn nộp thuế VAT, thu nhập doanh nghiệp, 
thu nhập cá nhân và tiền thuê đất là 7,4 nghìn tỷ đồng; miễn giảm thuế VAT, 
thuế môi trường đối với nhiên liệu bay, xăng khoảng 32,4 nghìn tỷ đồng. 
Đồng thời, thực hiện cho vay tín dụng chính sách được hỗ trợ lãi suất theo 
Nghị định số 36/2022/NĐ-CP là 57,37 nghìn tỷ đồng. 

Một số chính sách gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện đã nhanh chóng 
được điều chỉnh để tạo thuận lợi trong triển khai, thực hiện, như Chính phủ 
đã ban hành Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20/6/2022, trong đó sửa đổi, 
bổ sung một số nội dung của Nghị định số 15/2022/NĐ-CP. 

Ngay từ đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt 
giải ngân vốn đầu tư công, nhất là trong bối cảnh yêu cầu phục hồi nhanh, 
phát triển bền vững kinh tế-xã hội; đã có nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức hội 
nghị trực tuyến toàn quốc và thành lập 6 Tổ công tác của Thủ tướng Chính 
phủ để kiểm tra, đôn đốc công tác giải ngân vốn đầu tư công. Ước giải ngân 
đến 30/6/2022 đạt 27,86%  kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ 
năm 2021 đạt 29%). 

Tính đến tháng 6 năm 2022, đã có khoảng 65 văn bản quản lý, điều hành và 
tổ chức thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia được các bộ, cơ quan 
Trung ương đã trình cấp có thẩm quyền ban hành. Hầu hết các địa phương 
đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các văn bản quản lý, điều hành 
các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Nghị định số 
27/2022/NĐ-CP, trong đó: 63/63 địa phương ban hành cơ chế chính sách 
riêng để thực hiện mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền 
vững, 22/63 địa phương có báo cáo tình hình ban hành quy định về nguyên 
tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Nhà nước thực hiện các chương 
trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn… 



Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân 
sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương là hơn 92.057 tỷ 
đồng. Năm 2022 đã giao 34.049 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch năm 2022) cho 
các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện 3 chương trình mục 
tiêu quốc gia. 

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về phiên 
họp. 

Hà Văn 

Nguồn: https://baochinhphu.vn/thu-tuong-chu-tri-hoi-nghi-truc-tuyen-chinh-
phu-voi-dia-phuong-va-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-6-
10222070408391959.htm 

 

2. Khi dịch vụ công quá tải 
Ứ đọng' nhu cầu xuất cảnh suốt thời gian dài dịch bệnh kết hợp với kế hoạch 
thay đổi mẫu hộ chiếu của cơ quan chức năng khiến dịch vụ công cấp hộ 
chiếu rơi vào cảnh quá tải cục bộ. 

Con số từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, gần 18.000 hồ sơ trong ngày đầu 
tiên triển khai đăng ký cấp hộ chiếu mẫu mới. 

Thật ra, chuyện các đơn vị cung cấp dịch vụ, dù là dịch vụ công hay dịch vụ 
tư, cũng đều có thể xảy ra khả năng đối mặt với tình trạng quá tải cục bộ. 
Thế là diễn ra cảnh chen lấn xếp hàng làm thủ tục, chờ đợi cả ngày. Vấn đề 
mấu chốt là ở chỗ những lúc như thế thì phản ứng của các bên liên quan 
nên như thế nào để giảm thiểu ảnh hưởng không mong đợi do tình trạng 
quá tải gây ra. 

Tăng cường nhân lực tạm thời, tổ chức thêm điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký 
là điều đầu tiên có thể nghĩ đến để giải tỏa áp lực. Nhiều nơi còn cố gắng tổ 
chức các tổ công tác đến từng khu vực cư trú để giải quyết kịp thời cho dân. 
Một giải pháp thay thế nữa là dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, cho 
phép doanh nghiệp và người dân có thể thực hiện các thủ tục dịch vụ công 
từ xa mà không nhất thiết phải nếm trải “trái đắng” chen lấn xếp hàng chờ 
đợi cả ngày trời. 

Trong trường hợp quá tải dịch vụ cấp hộ chiếu mới vừa nêu trên thì liệu các 
giải pháp tăng cường, giải pháp thay thế đã sẵn sàng chưa, đặc biệt là giải 
pháp dịch vụ công trực tuyến có triển khai để hỗ trợ giảm tải kịp thời không? 
Câu trả lời là có, nhưng đáng ngạc nhiên là những giải pháp đó dường như 
vẫn tồn tại một “điểm nghẽn” nào đó. Là “điểm nghẽn” nào? 



Cổng dịch vụ công của Bộ Công an đã triển khai cấp độ 4, cho phép người 
dân có thể ngồi ở nhà nộp tờ khai, tải ảnh cá nhân lên hệ thống, tự chọn 
hình thức nhận (tại nhà hoặc trực tiếp tại cơ quan xuất nhập cảnh), thanh 
toán lệ phí trực tuyến khi được cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi yêu cầu. Không 
cần đến cơ quan công an xuất nhập cảnh để xếp hàng làm thủ tục. Không 
cần mất công chờ đợi mệt mỏi để nhận kết quả. 

Tiếc là nhiều người dân không biết và không sử dụng hỗ trợ trực tuyến để 
đăng ký cấp hộ chiếu. Thậm chí, có người tốn tiền vô lý cho các loại dịch vụ 
trung gian. Nguyên nhân thì có thể nêu ngay điều cố hữu: nhiều người dân 
hạn chế năng lực số (digital capability), không biết thao tác trên các thiết bị 
như máy tính, điện thoại thông minh để khai thác dịch vụ công trực tuyến. 

Nhưng thật ra đó cũng chỉ là một loại nguyên nhân không khó để khắc phục, 
nếu các cơ quan chức năng của chính quyền nói chung, trong trường hợp 
này là cơ quan cảnh sát quản lý xuất nhập cảnh, “chịu khó” chủ động triển 
khai một chương trình tạm gọi là “marketing cho dịch vụ công”. Chẳng hạn, 
giới thiệu dịch vụ cấp hộ chiếu tại nhà cho công dân thông qua các kênh như 
cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, chính quyền phường, xã... 

Có dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 là rất tốt, nhưng chưa đủ tốt nếu dân 
không biết. Còn phải chú trọng “marketing dịch vụ công” nữa. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/khi-dich-vu-cong-qua-tai-post1474310.html 

 

3. Ngành Tài chính: Cải cách toàn diện hơn nhờ chuyển 
đổi số 
Giữ vững vị trí thứ 2 trong năm 2021 và 8 năm liên tiếp trong top dẫn đầu về 
chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Bộ Tài chính đã giữ "lời hứa" của 
mình - luôn coi cải cách hành chính là ưu tiên hàng đầu. Thời gian tới, Bộ 
Tài chính tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách toàn diện, đồng bộ, lấy 
sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. 

Bộ Tài chính hiện còn 877 thủ tục hành chính 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2022 đã nêu rõ mục tiêu là phải 
tạo ra bước đột phá trong cải cách hành chính (CCHC), nhất là thủ tục hành 
chính (TTHC) liên quan tới người dân và doanh nghiệp, để khơi dậy và huy 
động mọi nguồn lực phát triển đất nước, nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều 
hành của các bộ, ngành, địa phương. Trong đó, người đứng đầu Chính phủ 
kiên quyết quan điểm là đầu tư cho CCHC là đầu tư cho sự phát triển, do đó 
phải tập trung, không dàn trải, làm việc nào dứt việc đó. Phương châm là 
"đã nói phải làm", thực chất, không hình thức; lấy hiệu quả phục vụ người 



dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của các cơ quan 
làm thước đo cải cách. 

Bộ Tài chính là bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có nhiều lĩnh vực 
liên quan mật thiết đến người dân và doanh nghiệp, do đó để nhận được sự 
hài lòng của người dân và doanh nghiệp là không hề dễ dàng. Mọi sự phấn 
đấu trong CCHC đều phải kiên trì thực hiện qua từng tháng, từng năm với 
các dấu mốc, con số cụ thể. 

Nguồn: Bộ Tài chính Đồ họa: Thế Dương 

Triển khai Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC của Ban Chỉ đạo CCHC của 
Chính phủ, Bộ Tài chính đã sớm ban hành kế hoạch hành động. Theo đó, 
kế hoạch đã đề ra 32 nhiệm vụ, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm 
của CCHC năm 2022, như: tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình thực 
hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; tăng cường tuyên 
truyền CCHC, qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội. 

Tính từ 15/12/2021 đến 14/6/2022, Bộ Tài chính đã ban hành 4 quyết định 
công bố bãi bỏ 22 TTHC; sửa đổi, bổ sung, thay thế 45 TTHC; công bố mới 
3 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý. Theo đó, tính đến 7/6/2022, tổng số TTHC 
còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính là 877 TTHC. Trên cơ 
sở quyết định công bố TTHC, Bộ Tài chính đã công khai, cập nhật đầy đủ 
và kịp thời lên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ 
Tài chính và trụ sở cơ quan tiếp nhận, thực hiện TTHC theo đúng quy định. 

Bộ Tài chính cũng sớm có kế hoạch rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC 
năm 2022 từ cuối năm 2021, từ đó, triển khai kế hoạch bám sát mục tiêu, 



yêu cầu về cải cách TTHC, tại các nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thủ 
tướng Chính phủ. Bộ Tài chính cũng đã tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt 
chẽ các TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý, nhằm mục tiêu cải cách 
TTHC một cách toàn diện, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh 
nghiệp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia. 

Những chuyển biến tích cực từ cơ quan thuế, hải quan 

Các kết quả đạt được thời gian qua của Bộ Tài chính đã được các tổ chức, 
cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, thông qua việc đánh giá các chỉ số. Kết 
quả chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ do 
Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ công bố ngày 25/5/2022, Bộ Tài chính 
tiếp tục xếp vị trí thứ 2/17 bộ, cơ quan ngang bộ, đạt 91,90/100 điểm. Đây 
là năm thứ 8 liên tục (từ năm 2014 - 2021), Bộ Tài chính nằm trong top 3 bộ 
đứng đầu về xếp hạng Chỉ số CCHC. Trong 8 năm qua, chỉ có 1 năm duy 

nhất Bộ Tài chính đứng hạng 
3, còn lại các năm đều ở vị trí 
thứ 2. 

Về chỉ số đánh giá chi phí tuân 
thủ TTHC 2021 (APCI 2021), 
vào cuối tháng 5/2022, Hội 
đồng tư vấn cải cách TTHC 
của Thủ tướng Chính phủ đã 
công bố Báo cáo Chỉ số đánh 
giá chi phí tuân thủ TTHC năm 
2021, trong đó: Nhóm TTHC 
Thuế đạt 92,4 điểm, là nhóm 
TTHC có điểm APCI cao nhất 
trong 9 nhóm TTHC được khảo 
sát năm 2021. Những nỗ lực 
của ngành Thuế trong công 
cuộc cải cách TTHC theo 
hướng hiện đại hoá, đơn giản 
hóa thủ tục giúp nhóm TTHC 
Thuế luôn dẫn đầu trong số 
các nhóm TTHC được khảo 
sát APCI. Trong bối cảnh dịch 

Covid-19 phức tạp, ngành Thuế vẫn duy trì bền bỉ những nỗ lực này và cả 
những hỗ trợ tích cực đối với doanh nghiệp và người dân. Những nỗ lực tiếp 
tục cải cách của ngành Thuế như áp dụng rộng rãi hóa đơn điện tử, nâng 

Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ 
tục hành chính 

Người dân và doanh nghiệp hết sức 
quan tâm đến việc rà soát, cắt giảm, 
đơn giản hóa quy định kinh doanh. 
Với mục tiêu này, đến nay tổng số 
điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực 
quản lý của Bộ Tài chính còn hiệu lực 
là 295 điều kiện thuộc 20 ngành, nghề 
kinh doanh theo quy định tại Phụ lục 
IV Luật Đầu tư. Triển khai Nghị quyết 
số 68/NQ-CP của Chính phủ về 
chương trình cắt giảm, đơn giản hóa 
quy định liên quan đến hoạt động kinh 
doanh giai đoạn 2020 - 2025, Bộ Tài 
chính dự kiến đề xuất cắt giảm, đơn 
giản hóa 195/1.256 quy định, đạt 
15,5% theo yêu cầu. 



cấp hệ thống khai và nộp thuế trực tuyến, tăng cường trao đổi thông tin, phối 
hợp với các cơ quan, bộ ngành liên quan được cá nhân, tổ chức người nộp 
thuế đánh giá cao. 

Nhóm TTHC giao dịch thương mại qua biên giới có điểm số APCI 2021 là 
77,8 điểm, tăng 7,4 điểm so với APCI 2020 và tăng 2,2 điểm so với kỳ khảo 
sát đầu tiên. Sử dụng dịch vụ hải quan chuyên nghiệp ngày càng tăng, có 
thể giúp tiết kiệm chi phí tuân thủ đối với các doanh nghiệp không có nguồn 
lực và kinh nghiệm về việc thực thiện các thủ tục hải quan. Trong nỗ lực 
chung của toàn ngành Hải quan, các chỉ số cho thấy sự biến chuyển tích 
cực đến từ các cơ quan hải quan lớn hơn so với các cơ quan liên quan khác 
như cơ quan về kiểm tra chuyên ngành, hay các đơn vị quản lý và kinh 
doanh cảng. Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) nếu được áp 
dụng rộng rãi có thể tạo ra sự đột phá trong cải cách các thủ tục giao dịch 
thương mại qua biên giới… 

Những kết quả trên là nhờ công tác CCHC của Bộ Tài chính ngày càng được 
quan tâm và đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả công việc ngày một rõ 
nét hơn, góp phần vào thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung của cả 
nước. 

* Ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI): 

Mức độ hài lòng của doanh nghiệp cải 
thiện qua từng năm 

VCCI luôn tham gia và đồng hành với ngành 
Tài chính, cơ quan thuế, hải quan, đặc biệt là 
cơ quan thuế thời gian qua đã có những dấu 
ấn cải cách đậm nét. Ngành Tài chính là một 
trong những bộ, ngành có mức độ ứng dụng 
công nghệ thông tin sớm, mạnh mẽ, bền bỉ 
và hiệu quả. Minh chứng là mức độ hài lòng 
của doanh nghiệp đối với cơ quan thuế đã 
được cải thiện qua từng năm. Nếu như năm 
2019 mức độ hài lòng của doanh nghiệp với 
thủ tục thuế là 78%, thì đến nay qua khảo sát 
đã có đến hơn 80% doanh nghiệp hài lòng và 
đánh giá mức độ dễ tiếp cận đối với chính sách thuế. 

Riêng về gói hỗ trợ sau dịch Covid-19, qua khảo sát 63 tỉnh, thành phố đón 
nhận chính sách hỗ trợ của Nhà nước, kết quả chúng tôi nhận được là: 
Nhóm chính sách thuế là nhóm được đánh giá cao nhất. Chương trình hỗ 

 

Ông Đậu Anh Tuấn 



trợ phục hồi, chính sách được ban hành đầu tiên là Nghị định số 
15/2022/NĐ-CP của Chính phủ về giảm thuế giá trị gia tăng, là dấu ấn thể 
hiện sự kịp thời, nhanh chóng của ngành Tài chính nói chung và ngành Thuế 
nói riêng. 

* Ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh 
nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội: 

Đánh giá cao sự đồng hành của cơ quan thuế 

Thời gian qua, ngành Tài chính và đặc biệt là cơ 
quan thuế đã chủ động nắm bắt, theo dõi chặt chẽ 
tình hình “sức khỏe” của doanh nghiệp, người 
nộp thuế, từ đó có phân định cụ thể, chi tiết để có 
chính sách hỗ trợ kịp thời. 

Cơ quan thuế đã tập trung hỗ trợ và tháo gỡ khó 
khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế, đặc biệt 
đưa ra các giải pháp linh hoạt, thông minh, cũng 
như tham mưu đến cơ quan có thẩm quyền để 
ban hành các chính sách thuế đúng và trúng, đặc 
biệt về các chính sách liên quan đến việc hoãn, 
giảm, miễn thuế, phí cho cộng đồng doanh 
nghiệp. 

Bên cạnh đó, ngành Thuế tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; 
tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính thuế, đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. 

Thời gian tới, dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đối với doanh 
nghiệp, do đó, bên cạnh sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp, rất cần 
sự giúp đỡ, tháo gỡ kịp thời của cơ quan thuế trong quá trình thực thi nghĩa 
vụ thuế của doanh nghiệp. 

* TS. Lê Duy Bình - Giám đốc điều hành Economica Vietnam: 

Bộ Tài chính là đơn vị có tốc độ cải cách hành chính nhanh 

 

Ông Mạc Quốc Anh 



Cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận Bộ Tài chính là 
đơn vị có tốc độ CCHC nhanh, khối lượng dịch vụ 
được cải cách lớn, góp phần giảm chi phí, TTHC 
cho các doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong 
sản xuất kinh doanh. 

Bộ Tài chính cũng đã sáng tạo, có nhiều cách làm 
hay nhằm giảm các bước trong cải cách TTHC 
như một luật sửa nhiều luật, một nghị định sửa 
nhiều nghị định và một thông tư sửa nhiều thông 
tư. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng là một trong 
những đơn vị đi đầu về thực hiện chính phủ điện 
tử, minh chứng là việc đăng ký, khai thuế qua 
mạng đã đạt gần 100%. Qua khảo sát, số doanh 
nghiệp hài lòng thủ tục thuế cũng rất cao và được cải thiện qua từng năm. 
Có thể nói, những cải cách của ngành Tài chính đã có tác động rất sâu sắc 
đến hoạt động của các doanh nghiệp. Từ các kết quả này, người dân và 
doanh nghiệp kỳ vọng thời gian tới, cải cách TTHC thuế, hải quan đi vào 
chiều sâu, thiết thực hơn nữa. 

Minh Anh 

Nguồn: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/nganh-tai-chinh-cai-cach-toan-
dien-hon-nho-chuyen-doi-so-108103-108103.html 

 

4. Đẩy nhanh kế hoạch chuyển đổi số hướng tới hải 
quan thông minh 
Đến nay, toàn bộ các thủ tục hải quan cơ bản đã được tự động hóa, 100% 
Cục hải quan, Chi cục hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử với 99,65% 
doanh nghiệp tham gia. Theo đó, việc khai báo, tiếp nhận, xử lý thông tin và 
ra quyết định thông quan được thực hiện với mức độ tự động hóa rất cao; 
thời gian xử lý bộ hồ sơ hải quan chỉ từ 1 đến 3 giây. 

 

TS. Lê Duy Bình 



 

100% Cục hải quan, Chi cục hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử 
với 99,65% doanh nghiệp tham gia. 

99,65% doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử 

Đến nay, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành mục tiêu 5E (E-Declaration; E-
payment; E-C/O; E-Permit và E-Manifest) về ứng dụng công nghệ thông tin 
(CNTT) trong quản lý nhà nước về hải quan, xây dựng được một hệ thống 
CNTT tập trung cấp Tổng cục phục vụ công tác quản lý nhà nước về hải 
quan, hoạt động ổn định, thông suốt, bao phủ và hỗ trợ hầu hết các lĩnh vực 
trọng yếu về quản lý hải quan. 

Khối lượng công việc của Tổng cục Hải quan đã tăng lên một cách nhanh 
chóng. Cụ thể, kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) trung bình mỗi năm tăng 
23%. Số thuế XNK thu được trung bình mỗi năm tăng 9,2%. Số lượng tờ 
khai XNK trung bình mỗi năm tăng 22% trong khi đó, số lượng cán bộ, công 
chức hải quan giảm. 

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính và tạo thuận lợi thương mại theo chủ 
trương của Chính phủ, từ năm 2017, Tổng cục Hải quan đã triển khai Hệ 
thống quản lý hải quan tự động (VASSCM). 

Ngành hải quan tiếp tục nâng cao chất lượng và số lượng dịch vụ công trực 
tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp: Trong những năm gần đây, Tổng 
cục Hải quan đã chỉ đạo tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục 
vụ người dân, doanh nghiệp, và đã đạt được những kết quả mang tính đột 
phá. Đến nay, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 215/237 dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4 (xấp xỉ 91% tổng số thủ tục hành chính do cơ quan hải 
quan thực hiện), trong đó có 209 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ 



công trực tuyến ở mức độ 4 (đạt tỷ lệ 88%), cho phép người dân, doanh 
nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến thông qua mạng Internet. 

Về tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc 
gia: tính đến nay, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành tích hợp 98 dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Ứng dụng CNTT toàn diện thúc đẩy chuyển đổi số 

Cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cải cách thủ tục hành chính, 
phục vụ người dân, doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan cũng đã tập trung 
triển khai các hoạt động để từng bước ứng dụng CNTT một cách toàn diện 
vào tất cả các mặt công tác nghiệp vụ của ngành. 

Tổng cục Hải quan cũng đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong 
công tác chỉ đạo, điều hành nội bộ của Tổng cục Hải quan và đã mang lại 
hiệu quả cao. 

Tính đến ngày 15/6/2022, Cơ chế một cửa quốc gia đã có 249 thủ tục hành 
chính của 13 bộ, ngành kết nối, với trên 4,92 triệu bộ hồ sơ của hơn 54,8 
nghìn doanh nghiệp. 

Về Cơ chế một cửa ASEAN, đến nay, Việt Nam đã thực hiện trao đổi Giấy 
chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D bản điện tử (e-C/O form D) với 9 nước 
ASEAN: Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Brunei, Campuchia, 
Myanmar, Lào, Philippines... 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo ngành hải quan cho 
rằng việc ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước về hải quan trong thời 
gian vừa qua vẫn còn tồn tại, hạn chế, chưa ứng dụng đầy đủ công nghệ 
của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Mức độ ứng dụng CNTT và tự 
động hóa ở một số lĩnh vực nghiệp vụ hải quan vẫn còn chưa cao. Vì vậy, 
trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan cần phải tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng 
CNTT hơn nữa, trong đó tập trung thực hiện chuyển đổi số nhằm hiện thực 
hóa mục tiêu hải quan số. 

Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc 
xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 
hoàn thành mục tiêu 100% thủ tục hải quan được thực hiện hoàn toàn trên 
môi trường mạng (phi giấy tờ). 

Định hướng đến năm 2030, ngành hải quan hoàn thành hải quan thông 
minh. Theo đó, có 100% các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan đối với các loại 
hình cơ bản được chuyển sang dạng dữ liệu điện tử, tiến tới được số hóa. 
Toàn bộ cảng, cửa khẩu quốc tế trọng điểm được triển khai hệ thống quản 



lý giám sát hàng hóa tự động, trang bị hệ thống soi chiếu hàng hóa, hành 
lý... 

Các kết quả, hình ảnh, thông tin được truyền trực tiếp về trung tâm xử lý tập 
trung của cơ quan hải quan và chia sẻ thông tin với các bộ, ngành và các 
đơn vị có liên quan tại cửa khẩu. 

100% hàng hóa thuộc đối tượng rủi ro cao vận chuyển bằng container chịu 
sự giám sát hải quan được giám sát bằng phương tiện kỹ thuật hiện đại, dữ 
liệu được kết nối về trung tâm xử lý tập trung của cơ quan hải quan... 

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan cho biết, sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu 
và ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong 
quản lý nhà nước về hải quan như trí tuệ nhân tạo (AI) trong soi chiếu hàng 
hóa, kết nối internet vạn vật (IoT) trong giám sát hải quan; phân tích dữ liệu 
lớn (Big Data) trong quản lý doanh nghiệp XNK;... đặc biệt tạo bước chuyển 
mang tính đột phá trong thu thập, quản trị, lưu trữ, xử lý, phân tích dữ liệu 
và cơ sở dữ liệu tập trung ngành hải quan; đồng thời xây dựng và thực hiện 
mô hình phân tích dữ liệu khoa học phục vụ đắc lực công tác nghiệp vụ cũng 
như công tác quản lý điều hành các cấp thông qua hệ thống công nghệ thông 
tin hải quan tích hợp. 

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan sẽ triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ và 
thúc đẩy chuyển đổi số của doanh nghiệp và của các bộ, ngành để bảo đảm 
sự đồng bộ với quá trình chuyển đổi số của ngành hải quan, đồng thời đẩy 
mạnh chuyển đổi số trong công tác cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một 
cửa ASEAN. 

Anh Minh 

Nguồn: https://baochinhphu.vn/day-nhanh-ke-hoach-chuyen-doi-so-huong-
toi-hai-quan-thong-minh-10222070217540828.htm 

 

5. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc: TP.HCM phải đi đầu 
trong thực hiện Đề án 06 
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ những khó khăn, vất vả và 
những nỗ lực của Công an TP.HCM và khẳng định phải làm bằng được 
và thành công Đề án 06… 

Chiều 1-7, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó 
Thường trực Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 
Đề án 06 của Bộ Công an, làm việc với Công an TP.HCM về tình hình, kết 
quả công tác triển khai thực hiện Đề án 06/CP. 



Sau khi nghe báo cáo tình hình thực tế việc triển khai Đề án phát triển ứng 
dụng dữ liệu 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 (Đề án 06), Thứ 
trưởng Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ những khó khăn, vất vả, ghi nhận và hoan 
nghênh những nỗ lực, quyết tâm của Công an TP.HCM. 

 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Công 
an TP.HCM 

Đặc biệt, trong giai đoạn gấp rút, TP.HCM đã tăng cường điều chuyển 100 
cán bộ, chiến sỹ được đào tạo đại học Công an chính quy đang công tác tại 
đơn vị cấp Phòng về công tác tại Công an xã của các huyện TP.HCM; đồng 
thời khẳng định, dù khó thế nào cũng phải làm bằng được và thành công Đề 
án 06… 

Thứ trưởng nhấn mạnh, hiện nay chúng ta vừa tu chỉnh dữ liệu cấp Căn 
cước công dân cho nhân dân, vừa phục vụ nhân dân, để bước vào giai đoạn 
người dân được hưởng dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng dữ liệu “đúng, 
đủ, sạch, sống”, Căn cước công dân chính xác. Chúng ta phải nhận thức rất 
rõ điều đó, từ đó có biện pháp cụ thể để giải quyết. 

Thứ trưởng chỉ đạo: Việc triển khai công tác tham mưu, kiểm tra, giám sát 
phải phù hợp theo từng giai đoạn. Khi chính quyền trực tiếp vào cuộc với 
lực lượng Công an thì công tác tham mưu phải khác. 

Phải kiểm điểm lại ngay những việc chưa làm được hoặc làm chưa xong để 
khắc phục bằng được các vấn đề khúc mắc, giải quyết dứt điểm; phải phân 
công rõ ràng về vai trò, nhiệm vụ của từng người, từng bộ phận, giải quyết 
nhanh chóng, rõ ràng mọi công việc…, để TP.HCM là địa phương đi đầu 



trong việc thực hiện thành công Đề án 06 như Bộ trưởng Bộ Công an và Bí 
thư Thành ủy TP.HCM đã thống nhất. 

Cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng Đoàn công tác đã trực tiếp 
kiểm tra việc thực hiện Đề án 06, làm sạch dữ liệu trên hệ thống Cơ sở dữ 
liệu Quốc gia về dân cư, thu thập hồ sơ Căn cước công dân tại Công an 
phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức. 

 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi kiểm tra việc thực hiện Đề 
án 06 tại Công an phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức. 

Tại buổi kiểm tra, các đồng chí Chỉ huy Công an phường, Cảnh sát khu vực 
đã trả lời về các nội dung như biến động nhân khẩu trong tuần khu phố phụ 
trách; số lượng mã số định danh đã cấp cho người dân; số lượng người dân 
đã được hưởng dịch vụ công trực tuyến và tình hình hoạt động của Tổ công 
tác triển khai Đề án 06 của phường. 

Sau khi nắm tình hình đầu tư hạ tầng, thiết bị đối với phường cũng như công 
tác hướng dẫn, triển khai quy trình hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề 
án 06 của phường… Thứ trưởng nhận xét, Đề án 06 có một hệ thống công 
nghệ xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương. Phường Hiệp Bình Chánh 
là địa bàn giáp ranh với nội đô, dân cư đông với hơn 100.000 nhân khẩu, 
việc quản lý hành chính trên địa bàn phường tương đối khó khăn. Trong khi 
đó, lực lượng để thực hiện Đề án 06 chưa được cấp trên quan tâm, đầu tư 
đúng mức. 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, để phục vụ dịch vụ công trực tuyến 
cho người dân, doanh nghiệp theo mức độ 3 và 4, Thủ tướng Chính phủ và 
Tổ Công tác của Chính phủ đã yêu cầu các lực lượng Tư pháp, Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Y tế thành lập Tổ công tác do Trưởng Công an cấp 



xã làm Tổ trưởng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo, điều hành, 
nhằm nắm chắc công dân sinh sống tại địa phương, cập nhật đầy đủ, kịp 
thời dữ liệu của người dân; trên dữ liệu dân cư gốc, có dữ liệu của Tư pháp, 
của Lao động - Thương binh và Xã hội, của Y tế sau đó phân cho Cảnh sát 
khu vực để rà soát sai sót nhằm cập nhật, bổ sung kịp thời. Có như vậy, 
phường mới luôn có bộ dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”. 

Thứ trưởng cũng chỉ đạo Công an phường phải tổ chức khoa học, khẩn 
trương đối chiếu, khắc phục thực trạng còn nhiều Căn cước công dân bị sai 
sót về thông tin, dữ liệu, hình ảnh. Đến ngày 31-12 là người dân sẽ không 
còn dùng hộ khẩu giấy, nếu không cập nhật đúng, đủ, đến mốc thời hạn trên 
sẽ không thể quản lý người dân, tra cứu dữ liệu của người dân trên hệ thống 
dữ liệu dân cư. 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Trưởng Công an phường tham mưu 
cấp ủy, chính quyền phường Hiệp Bình Chánh tổ chức ngay cuộc rà soát 
toàn bộ việc thực hiện Đề án 06 theo các bước được phân công đối với cấp 
phường. 

Đây là việc hết sức quan trọng khi người dân được cấp hộ chiếu điện tử hay 
đăng ký xe máy tại Công an phường. Nếu dữ liệu dân cư không chính xác 
sẽ gây khó khăn cho cả người dân và lực lượng thực hiện nhiệm vụ… 

H.CHÂU 

Nguồn: https://plo.vn/trung-tuong-nguyen-duy-ngoc-tp-hcm-phai-di-dau-
trong-thuc-hien-de-an-06-post687204.html 

 

6. Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tập huấn 
nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính 
Sáng 4-7, Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ 
kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022. Thiếu tướng Nguyễn Văn Chính, 
Phó chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết 
nối trực tuyến với 64 điểm cầu trong toàn quân. 

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe giới thiệu 3 chuyên đề: Ứng 
dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ giải 
quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; hướng dẫn số hóa 
hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ 
tục hành chính. 



Đây là những nội dung trọng tâm về cải cách thủ tục hành chính mà các cơ 
quan, đơn vị phải triển khai thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Quốc 
phòng, đồng thời cũng là những nội dung mới, khó, phát sinh nhiều vướng 
mắc. Do vậy, hội nghị tập huấn nhằm thống nhất nhận thức và cách thức 
triển khai, giải đáp những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện cho 
đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong toàn quân. 

 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Chính phát biểu khai mạc hội nghị. 

Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng thường 
xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân triển khai 
toàn diện 6 nội dung cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành 
chính và đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, đã bảo đảm rút 
ngắn thời gian, đơn giản hóa thành phần, hồ sơ, trình tự giải quyết thủ tục 
hành chính; ứng dụng, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi 
trường điện tử, tạo thuận lợi cho các cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
khi thực hiện các thủ tục hành chính. 

Tuy nhiên, công tác cải cách thủ tục hành chính ở một số cơ quan, đơn vị 
chưa thực sự quyết liệt, việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính 
chưa thực chất, số lượng thủ tục hành chính giải quyết trên môi trường điện 
tử còn thấp so với yêu cầu và chỉ tiêu đặt ra. 

Trước thực tế đó, để đáp ứng mục tiêu cải cách thủ tục hành chính của 
Chính phủ và Bộ Quốc phòng, công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm 
soát các thủ tục hành chính được xác định là một nội dung quan trọng, qua 
đó sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ 



làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong toàn quân, làm cơ sở nâng 
cao chất lượng tham mưu đề xuất cải cách thủ tục hành chính ở các cấp. 

 

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn. 

Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chính cho 
rằng, công tác cải cách thủ tục hành chính ngày càng đặt ra yêu cầu cấp 
thiết, nhất là trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh chuyển đổi số, xây 
dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; thay đổi cách thức thực 
hiện thủ tục hành chính từ thủ công sang thực hiện trên môi trường điện tử. 
Yêu cầu đó đòi hỏi các cơ quan, đơn vị phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát 
sao mới hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Vì thế, các cơ quan, đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia hội 
nghị tập huấn để tiếp thu, lĩnh hội những kiến thức mà các đồng chí giảng 
viên giới thiệu; nghiêm túc nghiên cứu, tích cực trao đổi, thảo luận tại hội 
nghị để đi đến thống nhất, làm cơ sở để về áp dụng vào quá trình thực hiện 
nhiệm vụ cụ thể tại cơ quan, đơn vị. 

Tin, ảnh: NGỌC HÂN 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/van-phong-bo-
quoc-phong-to-chuc-hoi-nghi-tap-huan-nghiep-vu-kiem-soat-thu-tuc-hanh-
chinh-698893 

 

7. 4,9 triệu bộ hồ sơ doanh nghiệp kết nối qua Cơ chế 
một cửa quốc gia 
Tính đến 15/6, đã có 249 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành, với trên 4,92 
triệu bộ hồ sơ doanh nghiệp đã kết nối qua Cơ chế một cửa quốc gia. 



Theo Tổng cục Hải quan - Cơ quan thường trực của Ủy ban chỉ đạo quốc 
gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia, tính đến 
ngày 15/6/2022, đã có 249 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối qua 
Cơ chế một cửa quốc gia với trên 4,92 triệu bộ hồ sơ của 54.8 nghìn doanh 
nghiệp. 

Về Cơ chế một cửa ASEAN, đến nay, Việt Nam đã thực hiện trao đổi Giấy 
chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D bản điện tử với 9 nước trong khối ASEAN. 
Tổng cục Hải quan đang phối hợp với các bên để triển khai kết nối trao đổi 
tờ khai Hải quan ASEAN theo đúng lộ trình. 

 

Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong 
triển khai Cơ chế một cửa quốc gia. Ảnh minh họa: Internet 

Tổng cục Hải quan cho biết, hiện đang triển khai kết nối thử nghiệm theo kế 
hoạch chung của toàn khối ASEAN, sau đó sẽ chuẩn bị các yêu cầu liên 
quan để kết nối thử nghiệm trao đổi chứng nhận kiểm dịch thực vật trong 
năm 2022. 

Tổng cục Hải quan đánh giá, việc triển khai Cơ chế Một cửa quốc gia, Cơ 
chế một cửa ASEAN đã giúp giảm thiểu giấy tờ, rút ngắn thời gian, giảm chi 
phí thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, làm thay 
đổi căn bản phương thức quản lý, kiểm tra chuyên ngành; đồng thời đẩy 
mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 
của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng 
tốt hơn. 



Nghiên cứu cho thấy, việc trao đổi chính thức thông tin e-C/O đã tiết kiệm 
7,89 triệu đô la Mỹ, trong đó tiết kiệm 2,95 triệu đô la Mỹ đối với hàng nhập 
khẩu và 4,94 triệu đô la Mỹ đối với hàng xuất khẩu trong năm 2018. 

Theo kế hoạch, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong 
công tác triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN 
đảm bảo đồng bộ với chuyển đổi số nghiệp vụ hải quan và doanh nghiệp 
theo hướng số hóa và xử lý tập trung thủ tục hành chính của các bộ, ngành 
đối với hàng hóa xuất/nhập khẩu. Đồng thời, triển khai mở rộng số lượng 
các thủ tục hành chính của các bộ, ngành; kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin 
giữa cơ quan hải quan với các bên liên quan. 

Duy Vũ 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/4-9-trieu-bo-ho-so-doanh-nghiep-ket-noi-qua-
co-che-mot-cua-quoc-gia-2035990.html 

 

8. Nỗ lực triển khai kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải 
quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 
Tổng cục Hải quan vừa xây dựng và ban hành Kế hoạch chuyển đổi số 
ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

 

Định hướng đến 2030 hoàn thành Hải quan thông minh 

Chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về hải quan là yêu cầu khách quan, 
không thể đảo ngược, là chìa khóa và là cơ sở vô cùng quan trọng để xây 
dựng Hải quan số và Hải quan thông minh theo chủ trương chung của của 
Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính về đẩy mạnh số hóa, chuyển đổi số và ứng 
dụng công nghệ của Cách mạng Công nghiệp 4.0. Chính vì thế, Tổng cục 



Hải quan đã xây dựng và ban hành Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan 
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Trong 10 năm qua, trước yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin của Chính phủ, việc ứng dụng công 
nghệ thông tin của Tổng cục Hải quan đã có bước tiến nhảy vọt. 

Những kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian qua là động 
lực để xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, 
hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu cải cách 
hiện đại hóa hải quan và tạo thuận lợi thương mại, hướng tới xây dựng Hải 
quan số. 

Đến nay, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành mục tiêu 5E (E-Declaration; E-
payment; E-C/O; E-Permit và E-Manifest) về ứng dụng CNTT trong quản lý 
nhà nước về hải quan, xây dựng được một hệ thống CNTT tập trung cấp 
Tổng cục phục vụ công tác quản lý nhà nước về hải quan, hoạt động ổn 
định, thống suốt, bao phủ và hỗ trợ hầu hết các lĩnh vực trọng yếu về quản 
lý hải quan. 

Với những kết quả đạt được, năm 2019, Tổng cục Hải quan đã được Hội 
Truyền thông số Việt Nam (VDCA) trao Giải thưởng Cơ quan Nhà nước 
chuyển đổi số xuất sắc năm 2019. 

Từ nay đến năm 2025, hoàn thành Hải quan số, trong đó thực hiện chuyển 
đổi số toàn diện trong công tác quản lý nhà nước về hải quan với hệ thống 
CNTT có mức độ tích hợp cao, có tính mở, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, 
đáp ứng toàn diện nhu cầu xử lý tự động tất cả các khâu nghiệp vụ hải quan 
từ khâu đầu đến khâu cuối, thực hiện thủ tục hải quan mọi lúc - mọi nơi - 
trên mọi phương tiện và nhu cầu khai thác thông tin, sử dụng thông tin trên 
cơ sở ứng dụng những thành tựu mới nhất về công nghệ của Cách mạng 
Công nghiệp lần thứ 4. 

Theo đó, trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin, chú trọng triển khai mạnh mẽ chuyển đối số trong 
lĩnh vực Hải quan với mục tiêu và các nội dung chủ yếu sau: 

Thứ nhất, thực hiện chuyển đổi số trong thực hiện thủ tục hải quan: Hoàn 
thành tái thiết kế tổng thể hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu 
thực hiện nghiệp vụ hải quan hướng tới Hải quan số và đáp ứng các yêu 
cầu về an toàn thông tin hệ thống. 

Theo đó, cùng với việc thực hiện đồng bộ chuyển đổi số trong Cơ chế một 
cửa quốc gia và ASEAN, thủ tục hải quan được thực hiện giữa cơ quan hải 
quan và doanh nghiệp xuất nhập khẩu hoàn toàn trên môi trường số (phi 



giấy tờ), mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện; quản lý tự động các hoạt động 
nghiệp vụ hải quan trên môi trường số trong toàn bộ quá trình thực hiện thủ 
tục hải quan cả trước, trong, sau thông quan, đảm bảo quản lý xuyên suốt 
từ khâu đầu đến khâu cuối đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; 
phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, 

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác triển khai Cơ chế một cửa 
quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN đảm bảo đồng bộ với chuyển đổi số 
nghiệp vụ hải quan và doanh nghiệp theo hướng số hóa và xử lý tập trung 
thủ tục hành chính của các Bộ, Ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu; triển khai mở rộng số lượng các thủ tục hành chính của các Bộ, ngành; 
kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa cơ quan hải quan với: Các bộ, ngành; 
các cơ quan chức năng thuộc và trực thuộc các bộ, ngành; các đơn vị quản 
lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh; các bên có liên quan. 

Thứ ba, triển khai Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hải quan. 

Cùng với việc triển khai các nhiệm vụ nêu trên là các nhiệm vụ trọng tâm 
liên quan khác như: Chuyển đổi số phục vụ doanh nghiệp xuất nhập khẩu 
và chuyển đổi số trong công tác quản lý nội ngành như công tác quản lý văn 
bản, hành chính, công tác quản lý cán bộ, kế toán nội ngành, phát triển các 
hệ thống nền tảng đáp ứng yêu cầu triển khai hệ thống kết nối, chia sẻ số 
ngành Hải quan phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu hệ thống thông tin nội ngành 
theo mô hình kết nối chia sẻ tập trung; xây dựng các dịch vụ nền tảng để 
triển khai chính phủ điện tử cơ quan hải quan và hoàn thiện nền tảng cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến. 

Tổng cục Hải quan cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu và ứng dụng 
công nghệ Cách mạng công nghiệp 4.0 trong quản lý nhà nước về hải quan 
như trí tuệ nhân tạo (AI) trong soi chiếu hàng hóa, kết nối internet vạn vật 
(IoT) trong giám sát hải quan; phân tích dữ liệu lớn (Big Data) trong quản lý 
doanh nghiệp XNK; ...đặc biệt tạo bước chuyển mang tính đột phá trong thu 
thập, quản trị, lưu trữ, xử lý, phân tích dữ liệu và cơ sở dữ liệu tập trung 
ngành hải quan; đồng thời xây dựng và thực hiện mô hình phân tích dữ liệu 
khoa học phục vụ đắc lực công tác nghiệp vụ cũng như công tác quản lý 
điều hành các cấp thông qua hệ thống công nghệ thông tin hải quan tích 
hợp. 

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan sẽ triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ và 
thúc đẩy chuyển đổi số của doanh nghiệp và của các Bộ, ngành để đảm bảo 
sự đồng bộ với quá trình chuyển đổi số của ngành Hải quan, đồng thời thời 
đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế 
một cửa ASEAN. 



Định hướng đến năm 2030 

- 100% các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan đối với các loại hình cơ bản được 
chuyển sang dạng dữ liệu điện tử. 

- 100% cảng, cửa khẩu quốc tế trọng điểm được triển khai hệ thống quản lý 
giám sát hàng hóa tự động, trang bị hệ thống soi chiếu hàng hóa, hành lý, 
hệ thống giám sát camera và các thiết bị hỗ trợ trong công tác kiểm tra, giám 
sát hải quan. 

- 100% hàng hóa thuộc đối tượng rủi ro cao vận chuyển bằng container chịu 
sự giám sát hải quan được giám sát bằng phương tiện kỹ thuật hiện đại, dữ 
liệu được kết nối về trung tâm xử lý tập trung của cơ quan Hải quan. 

- 100% các cửa khẩu đường bộ triển khai hệ thống tiếp nhận và xử lý thông 
tin khai trước về hàng hóa xuất nhập khẩu trước khi phương tiện vận chuyển 
hàng hóa qua biên giới. 

- 100% các doanh nghiệp ưu tiên, doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp 
luật, doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp thực hiện hoạt động gia công, 
sản xuất xuất khẩu, kết nối chia sẻ dữ liệu quản trị sản xuất với cơ quan Hải 
quan. 

- Phấn đấu 100% các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu phát sinh nợ 
thuế được theo dõi, cập nhật tự động trên hệ thống điện tử của cơ quan Hải 
quan. 

- 100% hồ sơ nghiệp vụ kiểm soát hải quan cơ bản được số hóa. 

Minh Huế 

Nguồn: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/no-luc-trien-khai-ke-hoach-
chuyen-doi-so-nganh-hai-quan-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030-
89804.htm 

 

9. Bến Tre: Phát triển công nghệ thông minh không tách 
rời chuyển đổi số 
Phát triển công nghệ thông minh được xem là giải pháp hiện đại để khơi 
thông tiềm năng trên tất cả các lĩnh vực. Chính vì vậy, phát triển công nghệ 
thông minh không thể tách rời mà phải gắn kết chặt chẽ với quá trình chuyển 
đổi số tại địa phương. 



 

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Trương Hùng 

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam nhấn mạnh điều này tại hội 
thảo có chủ đề "Công nghệ thông minh với tiến trình chuyển đổi số" do UBND 
tỉnh Bến Tre phối hợp với Bộ KH&CN và Hội Tự động hóa Việt Nam tổ chức 
ngày 2/7. 

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cho biết chuyển 
đổi số là xu thế tất yếu trên toàn cầu và là một giải pháp quan trọng, cấp 
thiết, làm cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định chuyển đổi số là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm và đột phá của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai 
đoạn 2021-2030. Cùng với đó, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ cũng đã ban hành các nghị quyết, quyết định, chương trình hành động 
thực hiện chuyển đổi số quốc gia. 

Quán triệt chủ trương của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND 
tỉnh Bến Tre đã ban hành Nghị quyết và Đề án Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre 
giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Đây được xem là một trong những bước đột phá quan trọng trong nhiệm kỳ 
2020-2025, nhằm thay đổi một cách tổng thể và toàn diện tất cả các khía 
cạnh của đời sống kinh tế - xã hội, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa 
phương, quyết tâm sớm đưa Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của khu 
vực Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 
2030. 



Theo ông Trần Ngọc Tam, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy nhanh quá 
trình chuyển đổi số quốc gia, việc phát triển công nghệ thông minh cũng 
được xem là giải pháp hiện đại để khơi thông tiềm năng trên tất cả các lĩnh 
vực. Chính vì vậy, phát triển công nghệ thông minh không thể tách rời mà 
phải gắn kết chặt chẽ với quá trình chuyển đổi số tại địa phương. 

Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, Đề án Chuyển đổi số, các 
hoạt động ứng dụng CNTT, công nghệ số trong tiến trình xây dựng chính 
quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển 
biến tích cực. Đây được xem là những bước đi vững chắc để triển khai 
chương trình chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số. Thực 
hiện chương trình chuyển đổi số, tỉnh Bến Tre đã huy động được sự tham 
gia tích cực của cả hệ thống chính trị và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ 
của người dân, doanh nghiệp. 

Hiện Bến Tre đã triển khai các mô hình thí điểm chuyển đổi số cấp huyện, 
cấp xã với kết quả đạt được khá tốt; là 1 trong 23 tỉnh, thành phố trong cả 
nước cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 lên Cổng dịch vụ 
công trực tuyến của tỉnh. 

Bến Tre cũng là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên trên cả nước tích hợp thành công 
dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký 
số từ xa vào Cổng dịch vụ công của tỉnh. Dịch vụ này đã tạo thuận lợi cho 
người dân, doanh nghiệp khi tham gia sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. 
Bên cạnh đó, hệ thống hội nghị trực tuyến ở Bến Tre đã được khai thác, sử 
dụng hiệu quả từ tỉnh đến huyện, xã. 

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học chuyên ngành chuyển đổi số đã 
có nhiều tham luận xoay quanh các chuyên đề về: Xây dựng và quản lý 
thành phố thông minh; xây dựng mô hình làng thông minh; chuyển đổi số và 
nền tảng phát triển của tỉnh Bến Tre; doanh nghiệp và công nghệ trong thời 
đại 4.0; tự động hóa với chuyển đổi số và nền kinh tế thông minh. 

Nguyễn Phương 

Nguồn: https://baochinhphu.vn/ben-tre-phat-trien-cong-nghe-thong-minh-
khong-tach-roi-chuyen-doi-so-102220703114539732.htm 

10. Quá tải công việc cấp cơ sở ở TP.HCM 
TP.HCM hiện bố trí số biên chế ở tất cả các nơi là như nhau, với mức tối đa 
là 37 người và các bộ xã, phường đang quá tải. 



TP.HCM có bốn xã, phường có trên 110.000 dân và 51 xã, phường có trên 
51.000 dân. Hiện TP đang bố trí số biên chế ở tất cả các nơi là như nhau, 
với mức tối đa là 37 người. 

Trong buổi làm việc với Bộ Nội vụ vào cuối tháng 6-2022, Giám đốc Sở Nội 
vụ TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân cho hay TP có 5.705 công chức, viên chức 
dôi dư. Theo ông Nhân, TP nhiều lần kiến nghị Trung ương công nhận con 
số biên chế thực tế hiện nay nhưng chưa được chấp nhận. 

 

Người dân làm thủ tục hành chính tại điểm tiếp nhận và trả 
hồ sơ khu vực 2, TP Thủ Đức. Ảnh: THANH TUYỀN 

Cấp cơ sở nói thường xuyên quá tải 

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, chủ tịch phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, 
cho biết phường có dân số là 107.000 người, khối lượng công việc rất lớn. 
Chỉ tiêu giao biên chế theo quy định là 37 người nhưng hiện phường chỉ có 
34 người. Do đó cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều chức vụ. 

Ông Tuấn chia sẻ, số lượng cán bộ, công chức liên tục giảm qua các năm. 
Trước năm 2019, phường có 62 người, đến năm 2019 còn 50 và hiện còn 
34 người. Với áp lực công việc quá lớn, cao điểm là khi dịch COVID-19 bùng 
phát, nhiều cán bộ nộp đơn xin nghỉ việc, có cả lãnh đạo phường. 

Theo vị chủ tịch, cán bộ phường Hiệp Bình Chánh thường phải làm việc đến 
20-21 giờ, kể cả thứ bảy, chủ nhật. Nhiều cán bộ phường tại phường đã 2-
3 năm nay chưa có một ngày nghỉ phép, đến thứ bảy, chủ nhật cũng không 
nghỉ. Nhiều người phải đưa con lên phường để làm việc đến 7-8 giờ, sức 
khỏe, hạnh phúc gia đình cũng bị ảnh hưởng. 



Thời gian qua có hàng ngàn hồ sơ nhà đất bị nghẽn tại TP Thủ Đức và các 
cán bộ đang làm việc tại đây cũng hiểu rõ nhất về áp lực công việc. Để tạm 
thời giải quyết tình trạng này, phía Văn phòng đăng ký đất đai TP Thủ Đức 
đã phải chủ động tăng thêm người làm. 

Tại diễn đàn dành cho công chức trẻ được tổ chức hồi tháng 5, bà Nguyễn 
Thị Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND phường 2, quận 4 cho biết sau khi sáp 
nhập phường, ngoài việc dân số đông hơn thì địa phương còn gặp khó khăn 
do nhân sự cũ nghỉ việc, dẫn đến khối lượng công việc rất lớn. Bà kiến nghị 
cần bổ sung nhân sự cho địa phương, có cơ chế điều chỉnh mức phụ cấp 
thêm giờ phù hợp với tình hình thực tế. 

Cũng trong diễn đàn đối thoại trên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM 
Nguyễn Thị Hồng Thắm đã chia sẻ với áp lực của địa phương. Bà cũng cho 
hay, từ thực tiễn, TP nhận thấy có quá nhiều bất cập. 

"Nếu đúng quy định chỉ với 37 cán bộ, công chức phường, xã thì làm sao 
giải quyết hết nổi công việc của phường có cả trăm ngàn dân như tại quận 
Bình Tân hiện nay"- bà nói. 

 

Người dân xếp hàng lấy số từ sáng sớm tại điểm tiếp nhận 
và trả hồ sơ khu vực 2, TP Thủ Đức. Ảnh: THANH TUYỀN 

TP.HCM sẽ đề xuất cơ chế riêng về biên chế 

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Thắm, trong nghị 
quyết kiến nghị thay thế Nghị quyết 54, TP sẽ đề xuất cơ chế riêng về cơ 
cấu số lượng cán bộ, công chức cho những phường, xã đông dân. 

Về thu nhập của cán bộ không chuyên trách, Sở Nội vụ TP.HCM đã tham 
mưu UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM tăng tiền khuyến khích đại học. 



Theo đó, cán bộ không chuyên trách cấp phường, xã có trình độ đại học sẽ 
được 1 triệu đồng/tháng, trên đại học là 1,5 triệu đồng/tháng. Đồng thời đề 
xuất mức hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp phường, xã là 1 
triệu đồng/tháng. TP hy vọng với mức đề xuất trên sẽ đủ để thu hút cán bộ 
ở lại làm việc. 

Nói về vấn đề trên, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết TP có 
nhiều cơ quan mà địa phương khác không có. Đơn cử như đội quản lý trật 
tự đô thị, mỗi địa phương có khoảng 50 người. Tính tổng 22 quận, huyện và 
TP thì con số này là 1.000 người. Hay như Ban quản lý an toàn thực phẩm 
cũng là mô hình duy nhất cả nước. 

“Với số lượng biên chế hiện nay, với cấp TP hay huyện thì ổn nhưng với 
phường thì thiếu và yếu”- một cán bộ nguyên là Phó chủ tịch phường chia 
sẻ và cho hay, công việc ở phường không đơn giản. Vị này nói, lượng công 
việc không chỉ tính ở bàn giấy mà còn phải đi thực tế để sát sao với đời sống 
người dân. 

Địa phương điều chỉnh biên chế cho phù hợp tình hình 

Tại hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 21 tỉnh thành khu vực 
miền Nam ngày 23-6 vừa qua, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM 
Nguyễn Phước Lộc cho biết TP.HCM hiện có bốn xã, phường có trên 
110.000 dân và 51 xã phường có trên 51.000 dân. 

Tỉ lệ dân cư cao nhưng quản lý biên chế bị khống chế như những địa 
phương khác khiến tiến độ giải quyết công việc cho người dân gặp nhiều 
khó khăn. 

Từ đó, Ban Tổ chức Thành ủy kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy thí điểm 
chọn đào tạo cán bộ trẻ, nữ, trí thức trẻ vào chương trình tập sự chức danh 
Phó Chủ tịch UBND cấp xã, phường để đào tạo cán bộ trẻ, tham gia giải 
quyết hồ sơ tồn đọng. Khi có điều kiện, đạt tiêu chuẩn nhất định, đáp ứng 
được yêu cầu sẽ đưa vào quy hoạch. 

Ông Lộc cũng kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu giao cho các 
tỉnh ủy, thành ủy quyết định số lượng cấp phó cho các cơ quan, đơn vị trực 
thuộc để phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. 

Trả lời về vấn đề này, bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương 
cho biết Bộ Chính trị đã có quyết định về tổng biên chế của toàn hệ thống 
chính trị. Cụ thể, Bộ Chính trị sẽ quyết định con số tổng biên chế. Trong đó, 
có 0,5% biên chế dự phòng cho những nơi thành lập tổ chức mới, những 
nơi tăng nhiệm vụ. 



Theo lộ trình, năm 2022, các địa phương sẽ giảm 10% biên chế; đến năm 
2026 sẽ giảm tiếp 5% biên chế. 

Sau khi Bộ Chính trị quyết định tổng biên chế, Ban Tổ chức Trung ương sẽ 
có quyết định biên chế cho tất cả các địa phương trong cả nước. 

Trưởng Ban tổ chức Trung ương cũng thông tin, Ban tổ chức tỉnh ủy, thành 
ủy tham mưu Ban Thường vụ để tự phân bổ biên chế cho địa phương một 
cách hợp lý. Địa phương hoàn toàn có thể điều chỉnh số biên chế phù hợp 
với yêu cầu của mình. 

“Chỗ nào cần thì đông biên chế hơn, chỗ không cần ít biên chế hơn. Sẽ phân 
cấp phân quyền, toàn bộ biên chế giao lại cho Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành 
ủy, các địa phương tự quyết việc phân bổ chứ không chia tách như cũ”- bà 
Trương Thị Mai cho hay. 

TP.HCM sẽ có đánh giá toàn diện 

Trong buổi làm việc với TP.HCM vào tuần qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm 
Thị Thanh Trà cho rằng việc tăng biên chế công chức, viên chức như kiến 
nghị của TP.HCM là rất khó vì Ban Chỉ đạo trung ương về quản lý biên chế 
của Bộ Chính trị đã chốt biên chế ở cả 63 tỉnh thành. 

Với con số 5.705 biên chế dôi dư của TP.HCM, bà Trà cho rằng TP đã không 
chặt chẽ trong quản lý biên chế, dẫn đến tình trạng dôi dư với con số mà 
“không có tỉnh nào có tình trạng thế này”. Bà yêu cầu TP phải có giải trình 
làm rõ nguyên nhân. 

Trao đổi tại đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết trong tháng 
7, TP.HCM sẽ đánh giá toàn diện, phân tích nguyên nhân, xác định trách 
nhiệm và có đề xuất, để có đủ nhân lực thực hiện nhiệm vụ. 

Trong cải cách hành chính, TP.HCM sẽ tổ chức hội nghị vào đầu tháng 7, 
tìm giải pháp cải thiện các chỉ số PAPI, PCI, SIPAS, Par-Index; kết nối cổng 
dịch vụ công quốc gia, tăng sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; 
triển khai nền tảng giao việc, giám sát trả lời kiến nghị của người dân, doanh 
nghiệp… 

Thanh Tuyền 

Nguồn: https://plo.vn/qua-tai-cong-viec-cap-co-so-o-tp-hcm-
post686355.html 

 

11. Cần Thơ xử lý mạnh hành vi nhũng nhiễu người dân, 
doanh nghiệp 



Lãnh đạo TP.Cần Thơ vừa yêu cầu cấp dưới phải tăng cường hơn nữa việc 
thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện xử lý sai phạm, nhất là hành vi "tham 
nhũng vặt” gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. 

Vẫn còn nhũng nhiễu, gây khó 

Ngày 2.7, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, Trần Việt Trường cho biết, để cải 
thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và tháo gỡ những khó khăn cho doanh 
nghiệp, thành phố vừa tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn. 
Theo lãnh đạo TP.Cần Thơ, thời gian qua, môi trường đầu tư của địa 
phương đã có cải thiện nhưng còn nhiều tồn tại, hạn chế. Bên cạnh ảnh 
hưởng của dịch Covid-19 thì vẫn còn những hạn chế mang tính chủ quan 
của các ngành, các cấp. Nhiều trường hợp, thủ tục hành chính giải quyết 
chưa đúng hạn, ảnh hưởng sự hài lòng của người dân, ảnh hưởng lớn đến 
sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển kinh tế của các doanh nghiệp. 

 

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường yêu cầu các 
cấp, các ngành phải xử lý mạnh mẽ hơn các hành vi nhũng 

nhiễu, gây khó cho người dân, doanh nghiệp 
ĐÌNH TUYỂN 

"Chúng tôi thấy rằng vẫn còn hiện tượng nhũng nhiễu, gây khó khăn của 
một bộ phận cán bộ công chức trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 
Điều này gây khó chịu cho doanh nghiệp. Đây là việc làm tôi cho là rất tệ, 
gọi là tham nhũng vặt. Nó làm mất đi hình ảnh người cán bộ, công chức, 
làm trì trệ nền hành chính. Quyết tâm của lãnh đạo thành phố rất cao, khi 
các nhà đầu tư vào gặp các lãnh đạo thành phố thì hồ hởi phấn khởi, nhưng 
khi bắt đầu triển khai thủ tục thì rất nhiêu khê”, ông Trường nói. 



 

TP.Cần Thơ cũng cam kết sẽ giải quyết thấu đáo các kiến 
nghị, đề xuất của doanh nghiệp 

N.N 

Xử lý nghiêm tham nhũng vặt 

Để cải thiện PCI của địa phương, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, Trần Việt 
Trường cho rằng, thành phố sẽ tập trung cho nhiệm vụ cải cách thủ tục hành 
chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên môn, tăng 
cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc giải quyết các thủ 
tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đầu tư. Đặc biệt là giao trách nhiệm 
cho Sở KH-ĐT chủ trì phối hợp các sở, ngành, xây dựng kế hoạch, giải pháp 
cụ thể để tiếp cận và hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả gắn với khảo sát đánh 
giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp để có hướng điều chỉnh, hỗ trợ phù 
hợp, thiết thực. 

"Các cấp, các ngành phải làm mạnh mẽ hơn nữa công tác thanh tra, kiểm 
tra, giám sát, phát hiện xử lý sai phạm, nhất là hành vi “tham nhũng vặt” gây 
phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Người đứng đầu cấp ủy, chính 
quyền phải nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, dám làm, dám 
chịu trách nhiệm”, ông Trường nói. 



 

TP.Cần Thơ đang đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện 
môi trường đầu tư để phát triển mạnh mẽ hơn 

ĐÌNH TUYỂN 

Lãnh đạo TP.Cần Thơ cũng giao Sở KH-ĐT chủ trì phối hợp các cơ quan có 
liên quan tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch nâng cao điểm số 
các chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố năm 2022. 
Đồng thời tham mưu UBND thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, 
ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Sở Nội vụ chủ trì, 
phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất các giải pháp, mô hình cải 
thiện thời gian cấp các loại giấy phép… Doanh nghiệp và các cơ quan ban 
ngành thành phố thực hiện chuyển đổi số để tạo môi trường đầu tư, kinh 
doanh minh bạch; Kích hoạt tổng đài 1022 để hỗ trợ doanh nghiệp. Nếu 
doanh nghiệp bị làm khó thì phản ánh luôn qua tổng đài này để lãnh đạo 
thành phố kiểm tra giám sát. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/can-tho-xu-ly-manh-hanh-vi-nhung-nhieu-
nguoi-dan-doanh-nghiep-post1474166.html 

 

12. Hà Nội đã triển khai 20/25 dịch vụ công thiết yếu 
trên Cổng dịch vụ công quốc gia 
Báo cáo của Công an thành phố Hà Nội tại hội nghị giao ban công tác quý 
II-2022 của UBND thành phố Hà Nội vào sáng 1-7 cho biết, Hà Nội đã hoàn 
thành triển khai 20/25 dịch vụ công thiết yếu (đạt 80%) theo 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 (Đề án 06) 
trong 6 tháng đầu năm. 



 

Quang cảnh hội nghị. 

Đến nay, hệ thống thông tin “một cửa” điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến 
của thành phố Hà Nội đã kết nối và khai thác thành công dữ liệu từ cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư; đã thực hiện đồng bộ với Cổng dịch vụ công 
quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. 

Theo Đề án 06, cần tích hợp 25 dịch vụ công thiết yếu trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia. Đến nay, Hà Nội đã hoàn thành triển khai 20/25 dịch vụ công 
thiết yếu theo Đề án 06 (đạt 80%) với tổng số tiếp nhận và giải quyết trên 
500.000 hồ sơ. Đối với 5 dịch vụ công còn lại, thành phố đã chỉ đạo các sở, 
ngành bám sát chỉ đạo của các bộ, ngành chủ quản để bảo đảm hoàn thành 
trong tháng 6-2022. 

Thành phố đã ban hành Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 4 tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia trong 
năm 2022 là 928 thủ tục hành chính. 

Bên cạnh đó, thực hiện các nhiệm vụ phục vụ phát triển công dân số, Công 
an thành phố đã tiếp nhận và giải quyết gần 1,8 triệu hồ sơ đề nghị cấp định 
danh điện tử, trong đó đã cấp 194.043 căn cước công dân gắn chíp kèm 
định danh điện tử cho các học sinh sinh năm 2004 và 2007, phục vụ cho 
việc đăng ký dự thi; rà soát, “làm sạch” 3 cấp đối với hơn 7,5 triệu thông tin 
công dân (đạt tỷ lệ 99,5%). 

Sở Y tế Hà Nội cũng thực hiện đối chiếu, xác thực, cập nhật, bổ sung thông 
tin đối với hơn 700.000 trường hợp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 
cập nhật vào nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 quốc gia. Sở Y tế đã chỉ 
đạo các trung tâm y tế, các cơ sở tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên địa bàn 
thành phố thực hiện việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và triển 



khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”. Đến nay, các đơn vị trên địa bàn thành 
phố đã ký xác nhận được hơn 13 triệu mũi tiêm (đạt 74%). 

Đối với việc triển khai sử dụng thẻ căn cước công dân phục vụ khám, chữa 
bệnh, tính đến ngày 6-6-2022, trên địa bàn thành phố đã có hơn 4,3 triệu 
người có thẻ bảo hiểm y tế được đồng bộ dữ liệu, có thể sử dụng căn cước 
công dân để đi khám, chữa bệnh; có 416 cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm 
y tế áp dụng sử dụng căn cước công dân tra cứu khám, chữa bệnh; số lượt 
sử dụng căn cước công dân tra cứu khám, chữa bệnh là 17.308 lượt. 

Tiến Thành 

Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/cai-cach-hanh-chinh/1035829/ha-noi-
da-trien-khai-2025-dich-vu-cong-thiet-yeu-tren-cong-dich-vu-cong-quoc-gia 

 

 

 


