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1. Chỉ số niềm tin kinh doanh của nhà đầu tư châu Âu 
giảm 
Ngày 4-7, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công 
bố, chỉ số môi trường kinh doanh (Business Climate Index - BCI) quý 2 đã 
giảm 4,4 điểm phần trăm xuống 68,8 điểm. 

 

Chủ tịch EuroCham Alain Cany 

So với quý 1-2022, niềm tin của nhà đầu tư châu Âu vào tiềm năng tăng 
trưởng của Việt Nam đã giảm. 60% số người được hỏi dự đoán rằng nền 
kinh tế Việt Nam sẽ ổn định hoặc cải thiện trong quý 3 năm 2022, trong khi 
con số này quý trước đó là 69%. 

Có 45% số người tham gia khảo sát cho biết, họ “rất hài lòng” hoặc “hài lòng” 
với nỗ lực thu hút và giữ vốn FDI của Việt Nam, trong khi 76% kỳ vọng rằng 
công ty của họ sẽ tăng vốn FDI vào Việt Nam trước khi kết thúc quý 3. 

Tuy nhiên, về triển vọng tăng trưởng xanh của Việt Nam, 79% lãnh đạo các 
doanh nghiệp cho biết đánh giá của họ về tiềm năng phát triển xanh của Việt 
Nam đã được cải thiện. Gần 90% số người được hỏi cho rằng Việt Nam nên 
tăng cường phát triển lĩnh vực xanh để thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài. 

Cuộc khảo sát cũng đã xác định các rào cản đối với đầu tư của châu Âu vào 
Việt Nam và thương mại giữa hai bên. 35% số người được hỏi cho rằng cắt 
giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính là cách hiệu quả nhất để tăng 
vốn FDI, trong khi 24% cho rằng phát triển cơ sở hạ tầng sẽ là nhân tố chính. 
Tương tự như vậy, 45% số người tham gia khảo sát cho biết, các khó khăn 
chính mà các công ty nước ngoài gặp phải liên quan tới các thủ tục hành 



chính, điều làm cản trở khả năng của họ trong việc tận dụng Hiệp định 
Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA). 

Bình luận về kết quả BCI quý 2-2022, Chủ tịch EuroCham Alain Cany cho 
biết: “Mặc dù niềm tin của lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu chứng kiến sự 
giảm nhẹ, nhưng các yếu tố ảnh hưởng đến nó hầu hết nằm ngoài tầm kiểm 
soát của Chính phủ Việt Nam mà chủ yếu do bất ổn kinh tế toàn cầu. Vấn 
đề này không phải của riêng Việt Nam”. 

ANH PHƯƠNG 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/chi-so-niem-tin-kinh-doanh-cua-nha-dau-
tu-chau-au-giam-824852.html 

 

2. Bộ Tài chính: Toàn bộ doanh nghiệp trên cả nước đã 
dùng hóa đơn điện tử 
Theo Bộ Tài chính, đến 24h ngày 30/6/2022, cả nước đã có 851.372 tổ chức, 
doanh nghiệp, chi nhánh (đạt 100% tổng số tổ chức, doanh nghiệp) đăng ký 
sử dụng hóa đơn điện tử. 

 

Sơ đồ tổng quan HĐĐT 

Bên cạnh đó, 65.576 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp 
kê khai đã đăng ký và chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo 
Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC. Số lượng 
HĐĐT đã được phát hành là 536.627.159 hóa đơn. 



Cụ thể, trong giai đoạn 2 triển khai HĐĐT, có 57 tỉnh, thành phố có số lượng 
tổ chức, doanh nghiệp, chi nhánh đã đăng ký thành công trên hệ thống 
HĐĐT là 377.484 đơn vị, đạt 100%. Hộ cá nhân kinh doanh theo phương 
pháp kê khai đã đăng ký và chuyển đổi sử dụng HĐĐT theo Nghị định số 
123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, 
thành phố là 42.701 hộ, cá nhân kinh doanh. 

 

Trao bằng khen cho các đơn vị triển khai tốt hóa đơn điện tử - 
Ảnh:VGP/HT 

Tổng số lượng hóa đơn đã tiếp nhận và xử lý của 57 Cục Thuế là 
109.332.248 hóa đơn. 

Trước đó, trong giai đoạn 1, Tổng cục Thuế đã hoàn thành triển khai thí điểm 
hệ thống HĐĐT tại 6 tỉnh, thành phố là Hà Nội, TPHCM, Bình Định, Quảng 
Ninh, Hải Phòng và Phú Thọ. 

Thủ tướng yêu cầu ngành thuế phải đi đầu trong chuyển đổi số và thay đổi 
căn bản phương thức quản lý thuế 

Triển khai hóa đơn điện tử: “Mũi tên” trúng nhiều đích 

Theo kế hoạch, từ ngày 1/7/2022 tất các cả các doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai có sử dụng hóa đơn 
bắt buộc phải chuyển sang sử dụng HĐĐT. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế 
Cao Anh Tuấn yêu cầu các tổ thường trực HĐĐT , từ Trung ương đến các 
cục thuế địa phương, phải thường trực 24/7 để kịp thời xử lý, tháo gỡ các 
vướng mắc phát sinh. 

Ông Phạm Quang Toàn - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục 
Thuế) khẳng định việc triển khai HĐĐT đã và đang góp phần thúc đẩy 



chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, chuyển đổi số đối với cơ quan tài chính, 
cũng như trong các cơ quan Nhà nước khác. Việc triển khai HĐĐT sẽ góp 
phần chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, phương thức quản lý, tổ 
chức thực hiện của cơ quan thuế theo hướng tự động, nhằm cải cách thủ 
tục hành chính, tạo thuận lợi, giảm chi phí, tăng năng suất hoạt động của 
doanh nghiệp. 

Huy Thắng 

Nguồn: https://baochinhphu.vn/bo-tai-chinh-toan-bo-doanh-nghiep-tren-ca-
nuoc-da-dung-hoa-don-dien-tu-102220704174752817.htm 

 

3. Đơn giản hóa quy định khối lượng kiến thức, năng 
lực người tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng nghề 
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định khối lượng 
kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực người học phải đạt được khi tốt 
nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 

 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất sửa đổi quy định khối lượng 
kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được khi tốt 

nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, sau 5 năm Thông tư số 
12/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành, trong quá trình tổ chức thực 
hiện và theo phản ánh từ các nhà trường, doanh nghiệp, Thông tư đã bộc 



lộ một số vấn đề bất cập, chưa theo kịp với yêu cầu quản lý và tổ chức đào 
tạo trong tình hình mới, chưa bắt kịp được với các xu hướng đào tạo tiên 
tiến, tiếp cận với chuẩn của khu vực và thế giới, phần nào gây ra những khó 
khăn nhất định trong việc phát triển chương trình và tổ chức đào tạo của các 
nhà trường, qua đó làm hạn chế năng lực đào tạo của mỗi nhà trường, hạn 
chế khả năng đa dạng hóa các hình thức tổ chức đào tạo trong lĩnh vực giáo 
dục nghề nghiệp, khả năng hợp tác doanh nghiệp và liên thông giữa các 
trình độ đào tạo, qua đó ảnh hưởng đến kết quả tuyển sinh, đào tạo của hệ 
thống. 

Về kết cấu của "Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng 
lực mà người học phải đạt được khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ 
cao đẳng" được quy định trong Thông tư 12/2017/TT-BLĐTBXH đang được 
định dạng gồm hai thành phần chính đó là các yêu cầu về năng lực chung 
của ngành/nghề và yêu cầu về năng lực cụ thể cho từng vị trí việc làm, gây 
ra sự trùng lặp trong các yêu cầu chung của ngành/nghề với yêu cầu cụ thể 
của từng vị trí việc làm; trùng lặp trong yêu cầu về năng lực trong mỗi vị trí 
việc làm của ngành/nghề. Việc phân nhóm "các năng lực cơ bản" và "các 
năng lực chung" gây khó khăn trong quá trình xác định năng lực, dễ gây ra 
sự nhầm lẫn. 

Về nội dung cơ bản của "Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 
năng lực mà người học phải đạt được khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình 
độ cao đẳng" được quy định trong Thông tư 12/2017/TT-BLĐTBXH đang 
yêu cầu một số nội dung không còn phù hợp với thực tế hiện nay, các yêu 
cầu về năng lực mà người học phải đạt được khi tốt nghiệp được quy định 
theo từng vị trí việc làm dẫn đến việc có các năng lực lặp đi lặp lại nhiều lần 
trong các vị trí việc làm khác nhau, không thuận tiện trong việc phát triển 
chương trình đào tạo, nhất là trong xu hướng đào tạo theo năng lực thực 
hiện, đào tạo kết hợp tại doanh nghiệp và đào tạo theo phương thức tích lũy 
mô đun, tín chỉ như hiện nay. 

Để khắc phục các hạn chế trên, tại dự thảo, Bộ Lao động – Thương binh và 
Xã hội đề xuất nội dung quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 
năng lực mà người học phải đạt được khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình 
độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo như sau: Khối lượng kiến thức 
tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được khi tốt nghiệp 
trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo bao 
gồm các nội dung sau: 

1. Tên ngành, nghề đào tạo 

2. Trình độ đào tạo 



3. Khối lượng kiến thức tối thiểu 

4. Yêu cầu về năng lực: 

- Yêu cầu về kiến thức: Kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và 
pháp luật; kiến thức chuyên môn của ngành, nghề đào tạo; 

- Yêu cầu về kỹ năng: Kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp và các kỹ năng xã 
hội và kỹ năng cá nhân; 

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, 
trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân. 

Tuệ Văn 

Nguồn: https://baochinhphu.vn/don-gian-hoa-quy-dinh-khoi-luong-kien-
thuc-nang-luc-nguoi-tot-nghiep-trung-cap-cao-dang-nghe-
102220704162251144.htm 

 

4. Cung cấp 7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng 
dụng bảo hiểm xã hội số 
Tính đến ngày 20/6, toàn quốc đã có trên 26 triệu tài khoản giao dịch điện 
tử cá nhân với cơ quan Bảo hiểm xã hội, gồm cả tài khoản sử dụng trên 
Cổng dịch vụ công và ứng dụng bảo hiểm xã hội số VssID. 

Việc triển khai ứng dụng bảo hiểm xã hội số VssID được đánh giá là bước 
đi quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của ngành Bảo hiểm xã hội 
(BHXH) Việt Nam, góp phần thực hiện nhiệm vụ cải cách chính sách BHXH, 
đem lại sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân. 

Được chính thức công bố ngày 16/11/2020 trên nền tảng thiết bị di động 
Android và iOS, ứng dụng bảo hiểm xã hội số VssID thời gian qua đã cung 
cấp nhiều dịch vụ tiện ích, thông tin thiết yếu như: theo dõi quá trình tham 
gia, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế… cho 
những người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; hỗ trợ 
tra cứu mã số BHXH, cơ quan BHXH, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 
và các điểm thu, đại lý thu BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình... 

Đặc biệt, kể đầu tháng 6/2021, người tham gia bảo hiểm đã được sử dụng 
hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID thay thế cho thẻ giấy khi đi 
khám, chữa bệnh. 



 

Tính đến ngày 20/6, đã có hơn 1,1 triệu lượt kiểm tra thẻ BHYT trên cổng 
tiếp nhận dữ liệu giám định BHYT qua ứng dụng VssID. (Ảnh minh họa) 

Trong thông tin mới chia sẻ, BHXH Việt Nam cho biết, đến nay cơ quan này 
đã tích hợp 100% dịch vụ công mức độ 4 lên cổng dịch vụ công của ngành, 
tích hợp và cung cấp 25 dịch vụ công trực tuyến của ngành trên Cổng dịch 
vụ công quốc gia. 

Cùng với đó, BHXH Việt Nam đã tích hợp, cung cấp các dịch vụ dành cho 
cá nhân trên ứng dụng VssID, bao gồm: cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất; 
chuyển địa bàn hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH; thay đổi hình thức lĩnh 
hoặc thông tin người hưởng chế độBHXH; đăng ký tài khoản cho con; cấp 
lại sổ BHXH không thay đổi thông tin; cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin; 
ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp. 

Số liệu của BHXH Việt Nam cho thấy, kể từ đầu năm 2022 đến ngày 20/6, 
đã có 337 lượt cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất; 15.946 lượt gia hạn thẻ BHYT 
theo hộ gia đình; 3.059 lượt đóng tiếp BHXH tự nguyện; 249 lượt đóng 
BHXH bắt buộc trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Cũng tính đến ngày 20/6, cả nước đã có trên 26 triệu tài khoản giao dịch 
điện tử cá nhân với cơ quan BHXH gồm tài khoản sử dụng trên cổng dịch 
vụ công và ứng dụng VssID của BHXH Việt Nam, đã có 1.160.437 lượt kiểm 
tra thẻ BHYT trên cổng tiếp nhận dữ liệu giám định BHYT qua ứng dụng 
VssID. 

Bên cạnh đó, để đảm bảo tiến độ triển khai 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), BHXH Việt 



Nam đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện xác thực thông tin công dân 
trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua số Chứng minh nhân dân để 
đối chiếu, đồng bộ số Căn cước công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư sang cơ sở dữ liệu của BHXH. 

Đến ngày 20/6, 2 đơn vị đã hoàn thành xác thực đúng thông tin công dân 
của trên 45 triệu người tham gia, toàn quốc đã có 6.244 cơ sở khám chữa 
bệnh bảo hiểm y tế thực hiện tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng Căn 
cước công dân gắn chip điện tử. 

Song song đó, BHXH Việt Nam cũng tiếp tục kết nối, trao đổi, chia sẻ dữ liệu 
giữa BHXH với Cục Tin học hóa thuộc Bộ TT&TT, Bộ Tư pháp, Tổng cục 
Thuế thuộc Bộ Tài chính, Cục Việc làm thuộc Bộ LĐTB&XH, Bộ TN&MT. 

Đồng thời, phối hợp với Văn phòng Chính phủ kết nối và chia sẻ dữ liệu 
chứng thực từ bản sao điện tử và các dữ liệu dịch vụ công liên quan đến Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm theo quy định, triển khai thí điểm chứng 
thực thông tin trên sổ BHXH phù hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo 
hiểm; phối hợp cùngVăn phòng Chính phủ và các bộ liên quan hoàn thiện 
quy trình để tích hợp cung cấp các dịch vụ công… 

Vân Anh 

Nguồn: https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/ca-nuoc-da-co-26-trieu-
tai-khoan-giao-dich-dien-tu-ca-nhan-voi-co-quan-bao-hiem-414694.html 

 

5. Mô hình quản lý rủi ro tập trung: Gỡ nút thắt trong 
thông quan hàng hoá 
Mặc dù, thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đã có sự cải thiện 
đáng kể, tuy nhiên, theo chuyên gia, nếu có mô hình quản lý rủi ro tập trung, 
sẽ giúp doanh nghiệp giảm bớt nhiều gánh nặng… 

Theo đánh giá của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), trong hai 
thập kỷ qua, Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế cởi mở nhất 
thế giới. Tuy nhiên, những bất cập trong thủ tục thông quan đang cản trở 
Việt Nam cải thiện sức cạnh tranh thương mại. Kiểm tra chuyên ngành là 
một phần của thủ tục thông quan hàng hóa, làm cho các nhà xuất nhập khẩu 
(XNK) tốn thời gian, chi phí và làm ảnh hưởng nhiều nhất tới các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. 



 

Giảm gánh nặng cho doanh nghiệp, cần có mô hình quản lý rủi ro tập trung 
- Ảnh minh họa 

Thực tế, Báo cáo về “Mức độ hài lòng của doanh nghiệp trong thực hiện thủ 
tục hành chính xuất nhập khẩu”, kết quả khảo sát trong năm 2020 cho thấy, 
dù đã có chuyển biến tích cực về thủ tục hành chính XNK, về chất lượng 
phục vụ của cán bộ hải quan và các cơ quan kiểm tra chuyên ngành. Mức 
độ phổ biến của việc chi trả chi phí ngoài quy định, trong quá trình thực hiện 
thủ tục xuất nhập khẩu cũng đã giảm bớt. 

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều việc cơ quan hải quan và các bộ, ngành cần 
cải cách và thay đổi, để tạo thuận lợi về xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp. 
Cụ thể, có tới 38% số doanh nghiệp gặp khó khăn khi tìm hiểu thủ tục hành 
chính về XNK. Đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 
và những doanh nghiệp lớn, có tỷ lệ gặp khó khăn cao hơn các doanh nghiệp 
khác. Các thủ tục kiểm tra hồ sơ, hoàn thuế và không thu thuế, kiểm tra thực 
tế hàng hóa, tuy có chuyển đổi tích cực nhưng vẫn gây nhiều khó khăn cho 
doanh nghiệp. 

Đặc biệt, gánh nặng kiểm tra chuyên ngành vẫn còn lớn với các doanh 
nghiệp. Danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành quá nhiều. Hoạt động 
kiểm tra chuyên ngành đối với chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm 
cùng những kiểm tra khác, chỉ có 50% số doanh nghiệp cho là dễ dàng. Bộ 
Y tế, Bộ Giao thông Vận tải vẫn bị phàn nàn nhiều nhất về vấn đề kiểm tra 
chuyên ngành. 

Có tới 55,3% số doanh nghiệp nhận xét, quy trình thực hiện kiểm tra chuyên 
ngành phức tạp; 54,6% số doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần để hoàn tất thủ 
tục; 49,2% kêu ca thời gian giải quyết hồ sơ kéo dài hơn quy định; 46,2% 



cho biết thông tin hướng dẫn về thủ tục khó tiếp cận; 37,5% cho rằng sự 
phối hợp giữa các cơ quan quản lý và kiểm tra chuyên ngành thiếu đồng bộ; 
34,7% bị yêu cầu về thành phần hồ sơ khó đáp ứng; 31,9% phải trả chi phí 
ngoài để đẩy nhanh việc giải quyết hồ sơ; 30,6% cho biết cán bộ không 
hướng dẫn đầy đủ tận tình; 25% nêu rõ thái độ của công chức không đúng 
mực trong các lần làm việc với doanh nghiệp; 22% yêu cầu doanh nghiệp 
cung cấp thông tin giấy tờ ngoài quy định. 

 

Công tác cải cách thủ tục thông quan hàng hóa, trong đó có hoạt động 
kiểm tra chuyên ngành đã đạt được những chuyển biến tích cực ở hầu hết 

các bộ, ngành, tuy nhiên, vẫn được cho còn khiêm tốn - Ảnh minh họa 

Mặc dù, thời gian gần đây, công tác cải cách thủ tục thông quan hàng hóa, 
trong đó có hoạt động kiểm tra chuyên ngành đã đạt được những chuyển 
biến tích cực ở hầu hết các bộ, ngành. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cần 
phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, kết quả ấy vẫn còn khiêm tốn. Trong khi 
chúng ta vẫn còn có thể cải tiến mạnh mẽ hơn, qua đó tạo thuận lợi nhiều 
hơn cho người dân, doanh nghiệp khi làm thủ tục thông quan hàng hóa, gỡ 
bỏ những nút thắt cuối cùng để dòng chảy hàng hóa XNK được thông suốt 
hơn, nhanh chóng hơn, qua đó tạo thêm dư địa cho việc thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội. 

Trong đó, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, để cơ quan quản lý Nhà nước thuận 
tiện hơn trong quản lý thông quan hàng hóa và người dân, doanh nghiệp 
cũng được hưởng lợi nhiều hơn trong việc thông quan hàng hóa XNK thì 
cần có mô hình quản lý rủi ro tập trung. 

Và trên thực tế, 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 quốc 



tế. Thời gian qua, nhờ áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động kiểm tra chuyên 
ngành nên thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa XNK đã có 
bước cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, do chưa có cơ quan làm đầu mối chủ trì, 
quản lý chung các nội dung liên quan đến quản lý rủi ro trong quản lý và 
kiểm tra chuyên ngành nên thông tin, dữ liệu còn phân tán, chưa thống nhất, 
đồng bộ, cung cấp thông tin cho các bên liên quan chưa kịp thời. 

Tại Hội thảo “Thực tiễn quốc tế tốt nhất về trung tâm quản lý rủi ro liên ngành 
tập trung” tháng 6 vừa qua, nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế đều cho 
rằng, Việt Nam nên thành lập mô hình trung tâm quản lý rủi ro liên ngành 
tập trung. 

Theo Thượng tá Nguyễn Thế Hải - Phó cục trưởng Cục Khoa học, Chiến 
lược và Lịch sử Công an (Bộ Công an), 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. 

Đánh giá về vấn đề này ở phương diện vĩ mô, bà Nguyễn Minh Thảo - 
Trưởng ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Viện Nghiên 
cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) khẳng định, việc áp dụng quản lý rủi 
ro giúp sức rất tốt cho công tác quản lý Nhà nước, giảm thời gian thực hiện 
các trách nhiệm trong hoạt động xuất nhập khẩu; tạo điều kiện thuận lợi 
trong thông quan, tăng khối lượng hàng hóa qua cảng, các cửa khẩu của 
Việt Nam; thúc đẩy hoạt động thương mại phát triển. 

Được biết, tại Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 về những nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc, một yêu cầu quan trọng được Chính phủ đặt ra 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. 

Nguồn: https://diendandoanhnghiep.vn/mo-hinh-quan-ly-rui-ro-tap-trung-go-
nut-that-trong-thong-quan-hang-hoa-226354.html 

 
6. Vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới: 
Quản lý xuyên suốt quá trình mua sắm công 
Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải 
thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu 
quốc gia sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8/2022. Đây cũng là thời điểm Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư (KH&ĐT) đưa vào vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 
mới thay cho hệ thống cũ. 



Từ ngày 1/7/2022, các cơ quan, đơn vị có tài khoản là bên 
mời thầu, nhà thầu, cơ sở đào tạo trên Hệ thống mạng đấu 
thầu quốc gia cũ phải chuyển đổi, xác minh tài khoản trên 

hệ thống mới. Ảnh: Tấn Tiên 

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu (Bộ 
KH&ĐT) cho biết, đã đến thời điểm chín muồi để đưa vào vận hành Hệ thống 
mạng đấu thầu quốc gia mới với nhiều tính năng cập nhật thay thế cho hệ 
thống cũ. Hệ thống cũ được xây dựng trên nền công nghệ từ năm 2009 nay 
đã lạc hậu, không áp dụng đấu thầu qua mạng (ĐTQM) được đối với một số 
gói thầu hỗn hợp, gói thầu theo phần, theo lô, không đảm bảo hiệu quả công 
tác đấu thầu như kỳ vọng. Hệ thống mới cho phép tổ chức ĐTQM với hầu 
hết các loại hình gói thầu (trừ gói thầu EPC), áp dụng được với các gói đấu 
thầu thuốc với quy trình được chuẩn hóa, sẽ đáp ứng nhu cầu thực tiễn, 
tăng cường cơ chế giám sát trong đấu thầu, tạo thuận lợi hơn cho các bên 
trong quá trình tổ chức đấu thầu, tiết kiệm thời gian, chi phí cho nhà thầu. 

Chia sẻ với phóng viên Báo Đấu thầu, lãnh đạo Trung tâm ĐTQM quốc gia 
cho biết, để chuẩn bị sẵn sàng thực hiện các nghiệp vụ đấu thầu trên hệ 
thống mới, từ ngày 1/7/2022, các cơ quan, đơn vị có tài khoản là bên mời 
thầu, nhà thầu, cơ sở đào tạo trên hệ thống cũ bắt buộc phải chuyển đổi, 
xác minh tài khoản trên hệ thống mới theo 2 bước. Bước 1 là nhận thông tin 
tài khoản trên hệ thống mới. Thông qua email đã đăng ký trên hệ thống cũ, 
bên mời thầu, nhà thầu, cơ sở đào tạo sẽ nhận được thông tin chuyển đổi 
tài khoản gồm: số định danh của cơ quan, đơn vị trên hệ thống mới; danh 



sách các tài khoản với vai trò là bên mời thầu, nhà thầu, cơ sở đào tạo… 
trên hệ thống cũ được chuyển đổi sang hệ thống mới (mỗi đơn vị chỉ có 1 
tài khoản duy nhất tham gia Hệ thống); tên và mật khẩu đăng nhập trên hệ 
thống mới. Bước 2 là kiểm tra, xác nhận thông tin. 

Cục Quản lý đấu thầu cho biết, kể từ ngày 1/8/2022, các bên mời thầu, nhà 
thầu đã đăng ký nhưng chưa được phê duyệt trên hệ thống cũ thì thực hiện 
đăng ký lại trên hệ thống mới. Trường hợp nhà thầu mới muốn tham dự các 
gói thầu chưa đóng thầu trên hệ thống cũ thì vẫn phải đăng ký tài khoản trên 
hệ thống cũ. Sau khi được phê duyệt, thông tin tài khoản của nhà thầu tự 
động được chuyển đổi sang hệ thống mới để nhà thầu hoàn thành phiếu xác 
nhận thông tin tham gia hệ thống mới. Trường hợp này, nhà thầu phải tự kê 
khai thông tin về năng lực, kinh nghiệm trên cả hệ thống cũ và mới. 

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) cho biết, ĐTQM có nhiều ưu điểm vượt trội so với đấu thầu truyền 
thống nên nhiều năm qua, EVN và các đơn vị thành viên luôn nỗ lực tối đa 
tham gia ĐTQM và là đơn vị đi đầu trong ĐTQM. EVN kỳ vọng vào nhiều 
tính năng ưu việt, đổi mới của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đáp ứng 
nhu cầu ngày càng khó, càng nhiều của thực tiễn công tác đấu thầu để đạt 
được mục tiêu quản lý thống nhất thông tin về đấu thầu. Thực hiện ĐTQM 
trên cơ sở đảm bảo an toàn, cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả 
kinh tế. 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới được thiết kế, xây dựng gồm 11 phân 
hệ thành phần như: Cổng thông tin (Portal); Quản lý người dùng (User 
Managerment); Hỗ trợ người dùng (Call Center); Đấu thầu điện tử (e-
Bidding); Mua sắm điện tử (e-Shopping Mall); Quản lý hợp đồng qua mạng 
(e-Contract); Thanh toán điện tử (e-Payment)... Hệ thống hướng tới quản lý 
xuyên suốt quá trình mua sắm công điện tử từ cập nhật thông tin dự án, kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu/nhà đầu tư, phát hành hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ 
dự thầu, mở thầu, đánh giá xếp hạng nhà thầu, công khai kết quả đấu thầu 
đến việc thương thảo, ký kết hợp đồng trực tuyến, theo dõi quản lý quá trình 
thực hiện hợp đồng, lập hồ sơ đề nghị thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước và 
nhận kết quả thực hiện giải ngân. 

Hệ thống cũng kết nối với hệ thống thông tin quản lý đăng ký kinh doanh 
thuộc Bộ KH&ĐT, hệ thống quản lý thuế, báo cáo tài chính của Tổng cục 
Thuế, hệ thống thông tin quản lý chi ngân sách của Kho bạc Nhà nước, 
Cổng dịch vụ công Bộ KH&ĐT… để chia sẻ và khai thác thông tin giữa các 
bộ, ban ngành của Chính phủ, đảm bảo thông tin chính xác, tin cậy, cũng 
như kết nối với các ngân hàng, cổng thanh toán hỗ trợ thực hiện các nghiệp 
vụ liên quan trực tiếp trên Hệ thống. 



Nguồn: https://baodauthau.vn/van-hanh-he-thong-mang-dau-thau-quoc-gia-
moi-quan-ly-xuyen-suot-qua-trinh-mua-sam-cong-post125713.html 

 
7. Số hóa để phục vụ nhân dân tốt hơn 
Theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, từ ngày 
1.6.2022, toàn bộ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận 
một cửa cấp tỉnh phải số hóa. Để thực hiện, Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Bắc Giang và các sở, ngành liên quan đang tập trung thực hiện, 
phục vụ công tác chuyển đổi số. 

Tỷ lệ dịch vụ trực tuyến đứng thứ 5 cả nước 

Theo đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang, tỉnh có nhiều 
thuận lợi để triển khai số hóa tại chỗ khi tỉnh đang sử dụng một số nền tảng, 
hệ thống dùng chung mang tính đổi mới và kết nối. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực 
tuyến mức độ 3 và 4 cao; việc xử lý văn bản, giải quyết thủ tục hành chính 
trên môi trường mạng được đội ngũ cán bộ thường xuyên thực hiện. 

 

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đặc biệt từ năm 2019, Bắc Giang đã cấp chứng thư số cho cán bộ một cửa 
để ký số trên hồ sơ, tài liệu; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ 
đứng thứ 5 cả nước với 56,87%. 

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản hướng dẫn 
tạm thời cách đặt tên file dữ liệu phục vụ số hóa tại chỗ, tạo sự đồng bộ, 
thống nhất phục vụ việc chuyển đổi dữ liệu hệ thống sau này trong khi chờ 
Văn phòng Chính phủ ban hành mã loại kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Phối hợp tổ chức tập 



huấn hướng dẫn quy trình thực hiện số hóa cho gần 1.000 lãnh đạo, cán bộ 
chuyên môn và cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa các cấp. 

Hiện, Sở Thông tin và Truyền thông đang khẩn trương hoàn thiện quy trình 
thực hiện dự án hợp nhất Cổng dịch vụ công tỉnh và Hệ thống thông tin một 
cửa điện tử tỉnh thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 
Bắc Giang đáp ứng điều kiện quy định về việc kết nối, tích hợp, chia sẻ tài 
liệu số hóa của Chính phủ, dự kiến hoàn thành trong quý III.2022. 

Bà Nguyễn Thị Thùy Chi, cán bộ Bộ phận một cửa Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội cho biết: “Phần lớn hồ sơ thủ tục hành chính của Sở được 
giải quyết theo cơ chế liên thông, dữ liệu đã được cấp xã chuyển qua quy 
trình điện tử nên không mất nhiều thời gian số hóa. Riêng với hồ sơ tiếp 
nhận trực tiếp, sẽ nhập thông tin lên hệ thống và phải sao, chụp lại thành 
phần hồ sơ, lưu dạng tập tin và đẩy lên, ký số để chuyển bộ phận chuyên 
môn xử lý. ''Từ đầu tháng 6 đến nay Sở tiếp nhận hơn 300 hồ sơ, trong đó 
chủ yếu là giải quyết theo cơ chế liên thông” - bà Chi thông tin thêm. 

Đẩy nhanh tiến độ 

Trong tháng 6, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận hơn 
20.000 hồ sơ, tất cả đã được số hóa. Tuy nhiên quá trình triển khai cũng 
gặp nhiều khó khăn cần được quan tâm tháo gỡ. 

 

Bộ phận Một cửa tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính 

Theo Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Nguyễn Văn Duẩn chia 
sẻ, trước đây cán bộ mất khoảng 10 phút để xử lý thông tin một hồ sơ, thì 
nay khi số hóa, thời gian kéo dài hơn từ 30 – 40 phút. Trong khi lượng hồ 
sơ tiếp nhận tại Trung tâm lớn, dẫn đến áp lực trong giải quyết công việc, 



đặc biệt đối với các sở, cơ quan có hồ sơ dày, bản vẽ khổ lớn. Thiết bị để 
scan tài liệu khổ lớn chưa có, các máy đã trang bị song do lâu ngày nên tốc 
độ còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. 

Lý giải vướng mắc này, anh Nguyễn Văn Hoàng, Bộ phận 1 cửa Sở Xây 
dựng cho biết, do lĩnh vực đặc thù nên có những tập hồ sơ rất dày, nhiều 
bản vẽ sử dụng khổ giấy A0, A2, A3, mất nhiều thời gian và chưa có thiết bị 
chuyên dụng. Bởi vậy cán bộ phải sao lưu toàn bộ đối với tài liệu khổ A4. 
Từ đầu tháng đến nay đã số hóa toàn bộ 19 hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 
51 hồ sơ chỉ số hóa hồ sơ pháp lý khổ A4 (chiếm 30% thành phần hồ sơ) 

Trong năm 2022, Bắc Giang đặt mục tiêu hoàn thành số hóa kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử còn hiệu lực đạt thấp nhất 
50% ở cấp tỉnh, 40% ở cấp huyện và 35% ở cấp xã. Do vậy thời điểm này, 
các cơ quan, đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tuy nhiên, để hoàn 
thành mục tiêu này, ông Nguyễn Văn Duẩn cho rằng: Ủy ban nhân dân tỉnh 
sớm quan tâm đầu tư, bổ sung kinh phí mua sắm máy móc, trang thiết bị 
phục vụ công tác số hóa như máy scan khổ lớn, máy chuyên dùng... Đồng 
thời Sở Thông tin và Truyền thông sớm hoàn thiện kho dữ liệu số và các 
chức năng trên hệ thống để giảm thời gian xử lý của cán bộ, công chức; đặc 
biệt tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu và sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi trong lưu trữ, 
xử lý hồ sơ trên môi trường mạng. 

Đỗ Đào 

Nguồn:  https://daibieunhandan.vn/phap-luat-va-doi-song/so-hoa-de-
phuc-vu-nhan-dan-tot-hon-i293345/ 

 

8. Hà Nội: Tổ chức triển khai giải pháp cải thiện các Chỉ 
số PAR-INDEX, SIPAS, PAPI 
Dự kiến trong tháng 7/2022, UBND TP Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị triển 
khai các giải pháp cải thiện, nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, 
PAPI năm 2022 của TP Hà Nội. 



 

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen cho các 
sở và quận, huyện có thành tich vượt bậc trong cải cách hành chính năm 

2021, ngày 28/4. 

Hội nghị dự kiến sẽ có sự tham dự của hơn 200 người gồm: Lãnh đạo Văn 
phòng Chính phủ; Cục kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ; Lãnh đạo 
Bộ Nội vụ; Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; Thường trực Thành ủy; 
Thường trực HĐND TP; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy; các Phó 
Chủ tịch UBND TP; đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ TP; đại diện lãnh 
đạo các đoàn thể TP; đại biểu HĐND TP; đại diện lãnh đạo các Ban của 
HĐND TP; 

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan tương đương Sở; Bí thư quận, 
huyện, thị ủy; Chủ tịch các quận, huyện, thị xã; đại diện lãnh đạo các đơn vị: 
Cục Thuế Hà Nội, Bảo hiểm xã hội TP, Công an TP, Bưu điện Hà Nội; Chánh 
Văn phòng thuộc các Sở, cơ quan tương đương Sở; Trưởng phòng Nội vụ 
thuộc UBND quận, huyện, thị xã. 

Trước đó, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND (ngày 
29/6) về khắc phục, cải thiện nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối 
với việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính liên 
quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống Nhân dân trên địa bàn TP. 

Kế hoạch nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số đánh giá về tiếp nhận, xử lý ý kiến 
góp ý phản ánh kiến nghị trong Chỉ số SIPAS của TP Hà Nội năm 2022 và 
những năm tiếp theo. Tăng cường nhận thức và nâng cao trách nhiệm của 
người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, 
UBND các quận, huyện, thị xã trong việc tiếp nhận và xử lý ý kiến góp ý, 
phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức. 



Cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng về tiếp nhận và xử lý ý kiến góp ý phản 
ánh, kiến nghị tăng ở cả 4 chỉ tiêu thành phần, nâng tổng số điểm tỷ lệ chung 
đạt trên 85 điểm); cải thiện, nâng cao 03/04 chỉ số thành phần chưa có sự 
cải thiện, điểm số thấp. 

Phấn đấu tỷ lệ hài lòng về tiếp nhận và xử lý ý kiến góp ý phản ánh, kiến 
nghị tăng cao, góp phần vào tỷ lệ hài lòng chung về sự phục vụ hành chính 
của Thành phố năm 2022 tăng hạng cao so với năm 2021, chỉ số hài lòng 
của người dân và tổ chức có sự cải thiện cả về tỷ lệ hài lòng chung và thứ 
bậc. 

UBND TP Hà Nội yêu cầu việc thực hiện kế hoạch phải đồng bộ, thống nhất, 
phù hợp với các nội dung, tiêu chí trong Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ 
số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS của Thành phố và các Kế hoạch, Chương 
trình cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính của Thành phố. 

Nguồn: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-to-chuc-trien-khai-giai-phap-cai-thien-
cac-chi-so-par-index-sipas-papi.html 

 

9. Hà Nội đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm tầng nấc 
trung gian 
Sáng 5.7, ngay sau phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Hà Nội 
Khóa XVI, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải đã trình bày báo cáo 
kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; thu chi ngân sách 6 
tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. 

Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp 

Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã đã ban hành, tổ chức thực 
hiện Chương trình hành động (với 170 nhiệm vụ) và phân công cụ thể tới 
các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã để triển khai thực hiện gắn 
với tiếp tục triển khai 282 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội (KT - XH) 5 năm giai đoạn 2021 - 2025… 

Bên cạnh đó, UBND thành phố quán triệt thực hiện có hiệu quả Chủ đề công 
tác năm 2022 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. 
Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong quản lý nhà nước gắn 
với phương châm “bảo đảm việc nào, cấp nào sát thực tế hơn, giải quyết 
kịp thời và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức và người dân thì giao 
cho cấp đó thực hiện” và “kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành, lĩnh 
vực với quản lý theo địa bàn, bảo đảm một việc không quá 2 cấp hành chính 
quản lý”. "Qua đó, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm tầng nấc 



trung gian, kịp thời đáp ứng nhu cầu phục vụ cho người dân và doanh 
nghiệp", Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh. 

 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải trình bày báo cáo của UBND 
thành phố tại Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội Khoá XVI 

Đáng chú ý, thành phố đã thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi và phát triển KT - XH; 
các hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi nhanh; quản lý và phát triển đô 
thị chuyển biến tích cực; hạ tầng đô thị được duy trì tốt; văn hóa, xã hội tiếp 
tục phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội được giữ vững... Ngoài ra, thành phố tiếp tục quan tâm 
và triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp 
khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 

Cùng với đó, thành phố cũng đã kịp thời triển khai các chính sách an sinh 
xã hội hỗ trợ cho người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19. Đến nay, đã hỗ trợ cho trên 5,69 triệu lượt đối 
tượng với tổng kinh phí là gần 7.300 tỷ đồng; thực hiện hỗ trợ cho trên 5,66 
triệu lượt đối tượng với kinh phí gần 7.200 tỷ đồng... 

Theo ông Hà Minh Hải, 6 tháng đầu năm, GRDP của thành phố tăng 7,79% 
(riêng quý 2 tăng 9,49%), gấp 1,29 lần mức tăng cùng kỳ năm 2021 và gấp 
1,08 lần mức tăng cùng kỳ năm 2019 khi chưa xảy ra dịch Covid-19. Kim 
ngạch xuất khẩu đạt 8,32 tỷ USD, tăng 17,1% và gấp gần 4 lần mức tăng 
cùng kỳ năm 2021 (4,5%). Ngoài ra, công tác cân đối thu - chi ngân sách 
được đảm bảo; chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển; công tác 
quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ với nhiều quy hoạch quan trọng được 
phê duyệt; công tác quản lý và phát triển đô thị được đẩy mạnh... 



Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà 
Minh Hải cũng chỉ rõ những hạn chế như: CPI bình quân 6 tháng đầu năm 
tăng 3,25% - cao hơn khá nhiều mức tăng cùng kỳ năm 2021 (0,97%) gây 
áp lực lên mục tiêu năm 2022 là kiểm soát lạm phát dưới 4%. Trong đó, 
nhóm hàng giao thông tăng cao nhất – 16,07%. Ngành công nghiệp - xây 
dựng tăng thấp hơn cùng kỳ do các doanh nghiệp gặp khó khăn do bị ảnh 
hưởng dịch bệnh Covid-19 trong thời gian dài; giá các loại vật liệu xây dựng 
có sự biến động lớn… Số doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể (tăng 12%) 
và đăng ký tạm ngừng hoạt động (tăng 56%) vẫn còn cao. 

Đáng chú ý, kết quả giải ngân vốn đầu tư công ước 6 tháng đầu năm tương 
đương cùng kỳ, tuy nhiên vẫn thấp hơn mức chung của cả nước và thấp 
hơn so với yêu cầu. 

Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng tiếp theo, Phó Chủ tịch UBND thành 
phố cho biết, Hà Nội xác định tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương 
trình phòng chống dịch Covid-19 (2022 - 2023) của Chính phủ; bảo đảm các 
hoạt động KT - XH thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19… 

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của 
UBND thành phố gắn với đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số, trọng 
tâm là tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch các thông tin quản lý, điều 
hành trên mọi lĩnh vực gắn với xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung. 
Thành phố tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với hoàn thiện quy 
trình, quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; đồng bộ, 
thống nhất với hệ thống tiêu chuẩn, định mức, đơn giá theo từng ngành, 
từng lĩnh vực... 

"Đặc biệt, Hà Nội sẽ thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các giải 
pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư; đôn đốc quyết liệt tiến 
độ các công trình trọng điểm, các công trình thiết yếu", ông Hà Minh Hải 
nhấn mạnh. 

Thành phố sẽ tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư Dự án đường Vành đai 4 
- Vùng Thủ đô; tháo gỡ khó khăn tối đa cho các dự án ODA, dự án vốn đầu 
tư nước ngoài, đầu tư ngoài ngân sách nhằm đẩy mạnh kích cầu đầu tư. 
Chủ động dự báo biến động của thị trường để có giải pháp thúc đẩy thương 
mại, xuất nhập khẩu bền vững, nhất là cân đối về xăng, dầu phục vụ sản 
xuất và tiêu dùng. Tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ sản xuất, kinh 
doanh. Thực hiện đầy đủ các chính sách mới ban hành của Chính phủ về 
miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế, phí; hỗ trợ lãi suất cho vay; hỗ trợ 



tiền thuê nhà cho người lao động theo; hỗ trợ cho vay tín dụng các đối tượng 
ưu tiên...  

Phi Long 

Nguồn: https://daibieunhandan.vn/Chuyen-dong/ha-noi-day-manh-cai-cach-
hanh-chinh-giam-tang-nac-trung-gian-i293396/ 

 

10. Chủ tịch tỉnh Bình Định chỉ đạo khắc phục tồn tại 
trong thực hiện nhiệm vụ liên quan kết quả Chỉ số PAPI 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành công văn số 3683 chỉ đạo việc 
khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên 
quan đến kết quả Chỉ số PAPI. 

 

Ảnh minh họa. 

Theo đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, mặc dù đã có cố gắng, 
nỗ lực nhưng công tác khắc phục những tồn tại, hạn chế liên quan đến Chỉ 
số PAPI trong năm 2021 chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Một số vấn đề tồn tại 
ở cấp xã trước đây như: công tác thông tin, tuyên truyền cho cán bộ, công 
chức về Chỉ số PAPI; công tác công khai thủ tục hành chính, giải quyết hồ 
sơ thủ tục hành chính trễ hẹn và chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra 
nhân dân đã được Đoàn Khảo sát, đánh giá Chỉ số PAPI năm 2020 của tỉnh 
xác định, đề nghị khắc phục nhưng các địa phương liên quan chưa thực 
hiện nghiêm. 

Từ đó, dẫn đến tiếp tục làm mất điểm, ảnh hưởng đến kết quả Chỉ số PAPI 
của tỉnh trong năm 2021 và không đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Tỉnh ủy 
tại Chương trình hành động 09 về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách 
thủ tục hành chính giai đoạn 2020 - 2025. 



Để tạo sự chuyển biến thực sự, nâng cao thực chất kết quả Chỉ số PAPI của 
tỉnh Bình Định trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu Chủ tịch 
UBND các địa phương, gồm: An Lão, An Nhơn, Quy Nhơn (là các địa 
phương thuộc phạm vi khảo sát Chỉ số PAPI năm 2021) nghiêm túc rút kinh 
nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển 
khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đối với nhiệm vụ 
nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh. 

Đồng thời, trên cơ sở rà soát, đánh giá sâu sát tình hình thực tế tại địa 
phương, khẩn trương có biện pháp, giải pháp và chỉ đạo quyết liệt công tác 
khắc phục triệt để những hạn chế, tồn tại liên quan đến Chỉ số PAPI của 
tỉnh; thường xuyên báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) đầy đủ tình 
hình, kết quả thực hiện thông qua việc lồng ghép vào báo cáo định kỳ về 
công tác cải cách hành chính. 

Đối với UBND các huyện, thị xã chưa được khảo sát Chỉ số PAPI, Chủ tịch 
UBND tỉnh yêu cầu triển khai việc tự rà soát, đánh giá tình hình thực hiện 
các nội dung liên quan đến Chỉ số PAPI tại địa phương mình và chủ động 
khắc phục những tồn tại, hạn chế (nếu có). 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban 
Dân vận Tỉnh ủy phối hợp tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội 
đối với hoạt động chính quyền địa phương; nâng cao hiệu quả công tác dân 
vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và vận động nhân dân 
tích cực tham gia các cuộc họp, đóng góp ý kiến đối với chính quyền địa 
phương nhằm góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nội dung liên 
quan đến Chỉ số PAPI. 

Đình Phùng 

Nguồn: https://baophapluat.vn/chu-tich-tinh-binh-dinh-chi-dao-khac-phuc-
ton-tai-trong-thuc-hien-nhiem-vu-lien-quan-ket-qua-chi-so-papi-
post453619.html 

 

11. Đưa dịch vụ công trực tuyến đến từng khu phố 
 Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đồng loạt tổ chức lễ ra quân 
thực hiện mô hình 'Ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh tuyên truyền, 
hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, Đề án 06 và 
thanh toán điện tử' tại 60 điểm trên địa bàn quận… 



 

Người dân tại chung cư 43 Hồ Văn Huê, Phường 9, quận Phú Nhuận được 
hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 

Nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 của thành phố “Thích ứng an 
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất 
lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành 
cùng doanh nghiệp”, Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận xác định tập trung 
thực hiện công tác cải cách hành chính với những mô hình, giải pháp cụ thể, 
thiết thực để phục vụ người dân, doanh nghiệp, trong đó có mô hình “Ứng 
dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện 
chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, Đề án 06 và thanh toán điện tử tại 
từng khu phố trên địa bàn quận” (viết tắt làm Mô hình). 

Đây là một trong những giải pháp, cách làm hay, nổi bật nhằm tuyên truyền, 
đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức về chuyển đổi số, dịch vụ công trực 
tuyến, qua đó kêu gọi được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, toàn thể 
người dân, doanh nghiệp đối với việc thực hiện Đề án 06 và dịch vụ công 
trực tuyến. 

Theo Ban Chỉ đạo cải cách hành chính-Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 
quận Phú Nhuận, với 60 điểm thực hiện mô hình này, mỗi điểm được trang 
bị tối thiểu hai máy vi tính có kết nối đường truyền internet tốc độ cao; hoạt 
động vào các buổi tối thứ ba, thứ tư, thứ năm và sáng thứ bảy hằng tuần. 
Ủy ban nhân dân phường sẽ phân công công chức, tình nguyện viên phụ 
trách để tuyên truyền và hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho người dân thực 
hiện các dịch vụ công trực tuyến theo đúng nhu cầu thực tế phát sinh. 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận Đỗ Đăng Ái cho biết, quận 
đã phân công 12 cán bộ, công chức là lãnh đạo và công chức chuyên môn 
của các phòng, ban phụ trách kết nối trực tiếp với các điểm nhằm hỗ trợ xử 



lý về mặt thủ tục, văn bản, kỹ thuật… trong quá trình vận hành, bảo đảm 
hiệu quả tối ưu khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các điểm. “Bước 
đầu, các điểm sẽ triển khai thực hiện 49 thủ tục hành chính dịch vụ công 
trực tuyến, đồng thời từng bước mở rộng các thủ tục thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định chung của Trung ương, thành phố khi 
được tích hợp và đưa vào vận hành, sử dụng”, ông Đỗ Đăng Ái cho hay. 

Tại điểm chung cư 43 Hồ Văn Huê, Phường 9, quận Phú Nhuận, buổi lễ ra 
quân thực hiện Mô hình đã thu hút đông đảo người dân đến tham dự. Bên 
cạnh việc chính thức vận hành các điểm, lực lượng tình nguyện viên đã thực 
hiện công tác tuyên truyền, phát tờ gấp tuyên truyền về ứng dụng dữ liệu 
dân cư, mã định danh, hướng dẫn các bước cơ bản về dịch vụ công trực 
tuyến đến từng hộ dân. 

Ông Nguyễn Văn Thanh, 65 tuổi ở Khu phố 4, Phường 9, quận Phú Nhuận 
tỏ ra phấn khởi khi vừa được các tình nguyện viên hướng dẫn thao tác làm 
thủ tục hành chính công bằng hình thức trực tuyến. Ông Thanh chia sẻ, đây 
là lần đầu thực hiện thao tác làm thủ tục hành chính công bằng hình thức 
trực tuyến. “Lần đầu thực hiện cho nên tôi có phần lúng túng, nhưng đến 
những lần sau tôi sẽ thực hiện thông thạo hơn”, ông Thanh cho biết. 

Ông Thanh chia sẻ thêm, trước đây làm thủ tục hành chính công thường 
phải ra phường. Dù công việc làm thủ tục khá nhanh nhưng đôi lúc người 
dân vẫn mất thời gian khi di chuyển. Từ mô hình này, người dân, nhất là 
những người lớn tuổi như ông Thanh, có thể tự làm một số thủ tục đơn giản 
tại nhà hay bất cứ đâu mà không cần đến trụ sở Ủy ban nhân dân phường. 
Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian của người dân, doanh nghiệp mà còn 
là động lực thúc đẩy sự phát triển của địa phương. 

Theo ông Đỗ Đăng Ái, mục tiêu trước mắt là mỗi gia đình sẽ có ít nhất một 
thành viên có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Mục tiêu lâu dài là giúp 
người dân, doanh nghiệp thay đổi nhận thức, thói quen thực hiện các dịch 
vụ hành chính công từ trực tiếp sang trực tuyến. 

Với Mô hình này, quận Phú Nhuận mong muốn đẩy mạnh công tác cải cách 
hành chính trên địa bàn quận. Tuy mới triển khai nhưng Mô hình đã nhận 
được sự quan tâm, đồng thuận và hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp 
trên địa bàn quận, góp phần từng bước hoàn thiện chính quyền điện tử, xây 
dựng xã hội số, công dân số. Qua đó, quận Phú Nhuận sẽ từng bước hoàn 
thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân 
cư, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân và 
doanh nghiệp trong thực hiện các dịch vụ hành chính công… ■ 

Bài, ảnh: Linh Nguyễn 



Nguồn: https://nhandan.vn/tin-chung1/dua-dich-vu-cong-truc-tuyen-den-
tung-khu-pho-703878/ 

 

12. Chuyển từ nhận thức đến hành động 
Tại các đơn vị của Hà Nội, việc học tập và làm theo tư tưởng của Bác đã 
được tổ chức tốt, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành 
động, tác phong, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức. 

 
Làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quận Ba Đình. 

Ảnh: Thanh Hải 

Nâng cao trách nhiệm công vụ 

Trong những năm qua, chính việc học tập và làm theo Bác trở thành việc 
thường xuyên, thiết thực đã tạo môi trường hiệu quả làm việc ngày càng tốt 
hơn trong các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, việc thường xuyên chú trọng giáo 
dục đạo đức lối sống, nâng cao nhận thức về giá trị nhân cách, hình thành 
chuẩn mực đạo đức công vụ đã xây dựng môi trường công sở thân thiện - 
hạnh phúc. 

Sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động để thể hiện ở tác 
phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên được 
nâng cao rất nhiều và mang lại hiệu quả thực tiễn. Trong đó, các cơ quan 
đã xây dựng quy định cụ thể về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với 
cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, 
đơn vị phù hợp với đặc thù từng ngành, lĩnh vực; nghiên cứu, xây dựng các 
giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể và từng cá 
nhân. 



Nhiều đơn vị đã lấy đổi mới là phương pháp tư duy, lấy hiệu quả nêu gương 
và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao làm cơ sở để đánh giá kết 
quả làm theo. Chính vì thế, Hà Nội đã tạo nên những bước chuyển tích cực 
về chất lượng nền công vụ phục vụ và chất lượng đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức. 

Tại quận Ba Đình, những năm qua các cơ quan, đơn vị đã chú trọng xây 
dựng các tiêu chí văn hóa ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, chống sách nhiễu, 
gây phiền hà cho Nhân dân, coi đây là một trong những nội dung quan trọng 
trong triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. 

Tại quận Long Biên, việc làm theo Bác được gắn với giải quyết những vấn 
đề dư luận xã hội phản ánh và bức xúc, nổi cộm tại địa phương. Trong đó, 
nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối 
thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân. 

Tại Sở Nội vụ, việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức của 
cán bộ, công chức thể hiện ở niềm nở khi tiếp xúc, nhiệt tình giải quyết công 
việc, tham mưu cách giải quyết cho đúng, đủ mà có lợi nhất cho người dân. 
Việc thực hiện tốt khẩu hiệu "4 xin, 4 luôn" (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin 
phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ) trong 
giao dịch với người dân đã mang lại sự hài lòng với thái độ phục vụ. 

Mục tiêu là hiệu quả công việc cao hơn 

Hiện TP Hà Nội cũng như cả nước đang tăng tốc để thực hiện các nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, với mục tiêu đạt cao nhất các chỉ tiêu 
đã đặt ra. Đồng thời với đó, việc cải thiện các chỉ số - Chỉ số cải cách hành 
chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và 
các kế hoạch, chương trình cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính 
cũng là nhiệm vụ quan trọng được TP tập trung thực hiện. Bởi thế, sự nêu 
gương của cấp ủy, bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, để 
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, 
công chức tiếp tục được đặt ra. 

Để nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, Hà Nội đã ban hành và triển 
khai Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên 
chức TP Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Trong 
đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đội ngũ, nâng cao ý thức, 
tinh thần trách nhiệm và khát vọng phát triển, có phẩm chất, đạo đức và trình 
độ chuyên môn cao, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, thực thi công vụ 
gắn với chuyển đổi số, quản lý phát triển đô thị và nông thôn… 

Đồng thời, TP cũng vừa triển khai Kế hoạch về khắc phục, cải thiện nâng 
cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, 



kiến nghị về quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời 
sống Nhân dân trên địa bàn. 

Theo đó, các đơn vị đánh giá đúng thực trạng, kết quả thực hiện các nội 
dung nhiệm vụ trong công tác cải cách thủ tục hành chính, việc thực hiện 
tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành 
chính... Bên cạnh đó, xác định cụ thể nội dung, công việc, thời hạn, tiến độ 
hoàn thành và rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan trong việc triển khai, thực hiện, nhằm đạt mục đích đề ra… 

Sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong đổi mới phương thức lãnh đạo, tác 
phong làm việc, bảo đảm gần dân, sát dân, lắng nghe các kiến nghị của 
Nhân dân, tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ bằng nhiều việc làm cụ thể chính là minh 
chứng rõ nét của việc chuyển từ nhận thức sang hành động của việc học và 
làm theo Bác trong nâng cao trách nhiệm công vụ, đảm bảo sự hài lòng của 
người dân. 

Nguồn: https://kinhtedothi.vn/chuyen-tu-nhan-thuc-den-hanh-dong.html 

 

 


