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1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải đảm bảo 
'đúng, đủ, sạch, sống' 
Thái Nguyên cùng Hà Nội và Quảng Ninh được lựa chọn làm điểm thực hiện 
Đề án 06 để nhận diện rõ thuận lợi và khó khăn, thách thức, từ đó rút ra các 
bài học kinh nghiệm, nhân rộng các bài học thành công để các địa phương 
khác học tập, thúc đẩy chuyển đổi số. 

Chiều 5/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn công tác của Tổ công tác 
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) của Chính phủ đã kiểm tra, làm việc tại tỉnh Thái 
Nguyên về kết quả triển khai Đề án từ tháng 2/2022 đến nay. 

Kiểm tra trực tiếp việc triển khai Đề án 06 tại UBND phường Bách Quang 
(TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn 
công tác đã tiếp nhận những phản ánh về những khó khăn, vướng mắc tại 
địa phương trong triển khai thực tế Đề án 06. 

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lắng nghe báo cáo của lãnh đạo một số sở, 
ngành tỉnh Thái Nguyên về kết quả cũng như những khó khăn gặp phải 

trong quá trình thực hiện Đề án 06. 

Theo lãnh đạo và cán bộ nhân viên phường Bách Quang, trong quá trình kết 
nối, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư với cơ sở dữ liệu chuyên ngành do bộ, ngành, địa phương quản lý vấp 
phải vấn đề “chưa kết nối được” hay “sự không liên thông dữ liệu giữa các 
Bộ quản lý”. Do vậy, việc kết nối, cung ứng, giải quyết hồ sơ trên môi trường 
điện tử đối với một số thủ tục hành chính tại địa phương còn khó khăn. 



Phó Thủ tướng đã đặt những câu hỏi rất cụ thể, nhất là trách nhiệm của Chủ 
tịch UBND phường trong chỉ đạo Tổ công tác Tổ công tác triển khai Đề án 
06 khi tháo gỡ những khó khăn, đặc biệt là vấn đề làm sạch dữ liệu tư pháp, 
bảo hiểm, an sinh xã hội… đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

“Qua thực tiễn từ cơ sở, chúng ta cần nắm được yêu cầu của người dân 
như thế nào và đã được đáp ứng đến đâu, cần phải làm gì tiếp theo, từ đó 
tìm ra lời giải chung”, Phó Thủ tướng nói. 

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ 
Công an kiểm tra tại Bộ phận một của UBND phường Bách Quang. 

Báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác, lãnh đạo UBND tỉnh Thái 
Nguyên cho biết, bên cạnh những kết quả hết sức tích cực đó, công cuộc 
chuyển đổ số quốc gia nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng vẫn còn 
không ít bất cập và phải đối mặt nhiều khó khăn thách thức mới. 

Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn 
chế cần được sớm khắc phục như chất lượng cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến chưa cao, hiệu quả sử dụng còn hạn chế; tỷ lệ người dân sử dụng 
dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ xử lý trực tuyến còn thấp (theo số liệu trên 
Cổng dịch vụ công quốc gia, trong 6 tháng đầu năm 2022, việc xử lý hồ sơ 
trực tuyến mới đạt 11,4%). 

“Người dân vẫn chưa được thụ hưởng nhiều tiện ích quan trọng do chuyển 
đổi số mang lại trong một số lĩnh vực thiết yếu, như y tế, giáo dục, bảo hiểm, 
ngân hàng, giao thông… Việc đối soát dữ liệu tiêm chủng, ký xác nhận Hộ 
chiếu vaccine còn chưa đầy đủ, chưa hoàn thành việc đối soát dữ liệu hộ 



tịch điện tử, an sinh xã hội với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...”, Chủ tịch 
UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng nói. 

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng nêu vấn đề, kết nối Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính của tỉnh chưa kết nối được với các hệ thống thông 
tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành (như: Cơ sở dữ 
liệu hộ tịch, Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.…) dẫn đến cán bộ, công chức, 
viên chức phải nhập dữ liệu trên nhiều phần mềm… Hạ tầng mạng còn chưa 
ổn định, trang thiết bị (máy tính, máy in, máy Scan...) còn thiếu, chưa đáp 
ứng yêu cầu công tác.… Công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao 
kỹ năng số vẫn chưa được chú trọng; nguồn lực triển khai Chính phủ số, 
kinh tế số, xã hội số còn hạn chế. 

Để thực hiện được các mục tiêu đề ra tại Đề án 06, đoàn công tác đề nghị 
lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên, Tổ triển khai Đề án 06 cùng với Ban chỉ 
đạo chuyển đổi số của địa phương chỉ đạo, quán triệt các sở, ban, ngành, 
UBND các cấp khẩn trương, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm 
vụ được giao, các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Kết luận 
của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ tại các phiên họp triển 
khai Đề án 06. 

Đồng thời, rà soát và chỉ đạo đầu tư các thành phần công nghệ thông tin 
thiết yếu (hạ tầng đường truyền, máy scan, phần mềm ứng dụng…) cần thiết 
theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
và Bộ Tài chính. Đặc biệt, cần nâng cấp, hoàn thiện phần mềm, Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu số hóa, tích hợp với 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an thành viên đoàn 
công tác cho rằng, trong thời gian tới Thái Nguyên cần tập trung làm sạch 
các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư để bảo đảm dữ liệu dân cư được “đúng, đủ, sạch, sống”; kết nối, chia sẻ 
dữ liệu để khắc phục tình trạng công chức, viên chức sử dụng nhiều phần 
mềm; nâng cấp, hoàn thiện phần mềm, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính đáp ứng yêu cầu số hóa, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư, hạn chế thông tin phải cung cấp đối với những thông tin, dữ liệu đã 
có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư… 



 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, cần sắp xếp nhân lực hợp lý nhằm 
đẩy nhanh việc đối soát, làm sạch cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư. 

Qua các ý kiến tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá tỉnh 
Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả trong thực hiện Đề án 06, “có những 
bước đi ban đầu rất tốt”. 

Nhấn mạnh tinh thần “tiến không lùi” trong thực hiện Đề án 06, Phó Thủ 
tướng cho biết, ở cấp Trung ương, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 đã ban 
hành nhiều văn bản, hướng dẫn nhằm xóa bỏ tình trạng “cát cứ dữ liệu”, 
giúp Đảng, Nhà nước nằm được đầy đủ thông tin về người dân, doanh 
nghiệp, các nguồn lực phát triển… Mục đích cuối cùng là phục vụ người dân, 
hoạt động điều hành, quản lý của Nhà nước; tăng cường kết nối giữa người 
dân, doanh nghiệp với Nhà nước. 

Quá trình thực hiện Đề án 06 phải gắn với giải quyết những bài toán đặt ra 
từ công tác quản lý của các sở, ngành, yêu cầu của người dân, tạo điều kiện 
thuận lợi để người dân sử dụng các dịch vụ mới./. 

Thiên Bình/VOV.VN 

Nguồn: https://vov.vn/xa-hoi/co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu-phai-dam-
bao-dung-du-sach-song-post954736.vov 

 

2. Luật kinh doanh bảo hiểm có nhiều điểm mới 
Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp 
thứ 3 và Văn phòng Chủ tịch nước vừa công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 



Luật này. Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) có nhiều điểm mới được bổ 
sung để phù hợp với thực tiễn. 

 

Giới thiệu về các nội dung sửa đổi, bổ sung chính của Luật Kinh doanh bảo 
hiểm (sửa đổi), Bộ Tài chính cho biết, Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) 

có 7 Chương, 157 Điều. 

Trong đó, để thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam, luật đã bổ sung quy 
định về việc thành lập chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài tại 
Việt Nam; bổ sung quy định khẳng định nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu 
cổ phần, phần vốn góp đến 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm, 
doanh nghiệp tái bảo hiểm (theo cam kết của Việt Nam tại WTO và các hiệp 
định thương mại khác trong lĩnh vực dịch vụ bảo hiểm, Việt Nam không hạn 
chế về tỷ lệ vốn góp của bên nước ngoài). 

Về hợp đồng bảo hiểm, luật đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ hợp 
đồng bảo hiểm, hợp đồng vô hiệu, đơn phương chấm dứt thực hiện hợp 
đồng, bãi bỏ quy định về thời hiệu khởi kiện, thời điểm phát sinh trách nhiệm 
của hợp đồng... để đảm bảo thống nhất với Bộ luật Dân sự, dễ áp dụng trên 
thực tế. Luật mới phân loại rõ các loại hợp đồng bảo hiểm tương ứng với 
các loại hình bảo hiểm; quy định rõ đối tượng được bảo hiểm, quyền lợi 
được bảo hiểm đối với từng loại hợp đồng bảo hiểm; nâng cao trách nhiệm 
của các chủ thể tham gia hợp đồng bảo hiểm trong việc cung cấp thông tin. 

Luật bổ sung các quy định về nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng 
bảo hiểm; quyền thỏa thuận giao kết nhiều loại hợp đồng bảo hiểm; bổ sung 
thời gian cân nhắc tham gia bảo hiểm nhân thọ,... để bảo đảm quyền tự thỏa 



thuận giữa các bên trong giao kết hợp đồng bảo hiểm. Về giải quyết tranh 
chấp, luật đã bổ sung quy định về hình thức giải quyết tranh chấp thông qua 
hòa giải, trọng tài hoặc tòa án. 

Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 có sửa đổi, bổ sung những nội dung 
liên quan đến việc thực hiện cam kết của Việt Nam về thành lập chi nhánh 
doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài; về tỉ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư 
nước ngoài trong các doanh nghiệp bảo hiểm. 

Cùng với đó là những sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính thống nhất, đồng 
bộ với hệ thống pháp luật có liên quan. Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với 
thực tiễn, giải quyết những vướng mắc trong thời gian vừa qua về bảo hiểm 
bắt buộc, doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp tái bảo hiểm, bảo hiểm vi 
mô. 

Những sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao yêu cầu quản lý nhà nước, trong 
đó bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính trong quản lý, giám sát, 
thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Bổ 
sung quy định Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan quản lý bảo hiểm nước 
ngoài trong việc quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra đối với các chi nhánh 
của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam; thiết lập cơ chế chia 
sẻ thông tin quản lý, giám sát cùng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 
các bộ, ngành khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm. 

Trong hoạt động nghiệp vụ, luật quy định cho phép doanh nghiệp bảo hiểm 
chủ động trong việc thiết kế, xây dựng sản phẩm bảo hiểm và chỉ phải đăng 
ký với Bộ Tài chính phương pháp, cơ sở tính phí bảo hiểm nhân thọ, bảo 
hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới (trừ bảo hiểm bắt buộc); bổ sung quy 
định về hoạt động thuê ngoài. 

Bổ sung quy định về an toàn tài chính, công khai thông tin định kỳ, bất 
thường 

Luật bổ sung quy định về an toàn tài chính, trong trường hợp tỷ lệ an toàn 
vốn ở mức phải áp dụng biện pháp can thiệp, biện pháp cải thiện sớm, biện 
pháp kiểm soát, quy định trách nhiệm của doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành 
viên góp vốn, hội đồng quản trị, ban kiểm soát; bổ sung yêu cầu công khai 
thông tin định kỳ, công khai thông tin thường xuyên, công khai thông tin bất 
thường để đảm bảo thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm rõ ràng, minh bạch. 

Đặc biệt, luật đã bổ sung quy định về sản phẩm, tổ chức cung cấp bảo 
hiểm vi mô để tạo hành lang pháp lý cho việc phát triển bảo hiểm vi mô. 

Ngoài ra, luật có các sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao yêu cầu quản lý nhà 
nước như bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính trong quản lý, 



giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo 
hiểm; bổ sung quy định Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan quản lý bảo 
hiểm nước ngoài trong việc quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra đối với các 
chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam; thiết lập cơ 
chế chia sẻ thông tin quản lý, giám sát cùng với Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam và các bộ, ngành khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo 
hiểm. 

Về quy định lĩnh vực đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm, đây là cách tiếp 
cận mới của luật lần này. Luật trước đây quy định doanh nghiệp bảo hiểm 
được đầu tư lĩnh vực gì, còn luật năm 2022 quy định doanh nghiệp không 
được làm gì, còn lại doanh nghiệp được chủ động thực hiện. Trong các lĩnh 
vực không được làm có kinh doanh bất động sản, bởi đây là lĩnh vực rủi ro 
rất cao. Việc quy định như vậy để đảm bảo doanh nghiệp bảo hiểm có đủ 
khả năng chi trả, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. 

LP  

Nguồn Báo điện tử Chính phủ: https://baochinhphu.vn/luat-kinh-doanh-bao-
hiem-co-nhieu-diem-moi-102220706105022882.htm  

 

3. Cắt giảm, đơn giản hóa gần 650 quy định kinh doanh 
Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Sơn, thực 
hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động 
kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, nhiều bộ đã quan tâm đến việc cắt giảm, 
đơn giản hóa quy định kinh doanh ngay trong quá trình xây dựng, ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có 
quy định kinh doanh. Tổng số quy định kinh doanh đã được cắt giảm, đơn 
giản hóa trong 6 tháng đầu năm 2022 là 641 quy định. 

Công khai 9.440 quy định lên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh 
doanh 

Ngày 12.5.2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về Chương 
trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 
giai đoạn 2020-2025. Nghị quyết đặt ra mục tiêu: Trong giai đoạn từ năm 
2020 đến năm 2025, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt 
giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh 
doanh (quy định kinh doanh) tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính 
đến hết ngày 31.5.2020. Đồng thời, giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành 
có quy định kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh việc cắt 



giảm các quy định đang có hiệu lực thi hành, Nghị quyết cũng yêu cầu phải 
kiểm soát chặt chẽ việc ban hành quy định mới và thúc đẩy mạnh mẽ cải 
cách việc thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Văn phòng Chính phủ đã chủ trì, 
phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan xây dựng và từng bước đưa vào vận 
hành Cổng tham vấn và tra cứu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 
(Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh). Đây là công cụ phục vụ 
hoạt động cải cách với những chức năng quản lý quy định kinh doanh hiện 
hành và dự kiến ban hành; cập nhật, công khai, rà soát, tính chi phí tuân thủ 
quy định kinh doanh; tạo kênh tương tác trực tuyến giữa các bộ, ngành với 
cộng đồng doanh nghiệp trong tham vấn chính sách, quy định; quản lý việc 
thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh; theo dõi, 
đánh giá nỗ lực cải cách của các bộ, ngành theo thời gian thực, dựa trên dữ 
liệu và tra cứu quy định kinh doanh. 

 

Cán bộ, nhân viên Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn 
người dân, doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính. Ảnh minh họa: 

Đinh Văn Nhiều/TTXVN 

Thực hiện yêu cầu này, các bộ, cơ quan đã thực hiện cập nhật, công khai 
quy định kinh doanh vào Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh. 
Tính đến ngày 15.6.2022, tổng số quy định hiện hành đã được cập nhật là 
12.4514 quy định, trong đó, đã duyệt công khai 9.440 quy định; đồng thời, 
các bộ, ngành cũng đã cập nhật được 352 quy định dự kiến ban hành trong 
9 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và 591 phương án cắt giảm, đơn 
giản hóa quy định kinh doanh để tham vấn các hiệp hội, doanh nghiệp. 



Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Sơn nhận định, 
nhiều bộ đã quan tâm đến việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh 
ngay trong quá trình xây dựng, ban hành VBQPPL, kiểm soát chặt chẽ việc 
ban hành văn bản có quy định kinh doanh. Trong đó, Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội; Y tế; Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông; Tài 
chính và Ngân hàng nhà nước Việt Nam, thực hiện tốt nhiệm vụ này. 

Bên cạnh đó, tổng số VBQPPL được ban hành cũng đã giảm 54 văn bản so 
với kế hoạch ban hành VBQPPL của các Bộ trong năm 2022, gồm: 12 Nghị 
định; 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 39 Thông tư, Thông tư liên 
tịch. 

Tổng số quy định kinh doanh đã được cắt giảm, đơn giản hóa trong 6 tháng 
đầu năm 2022 là 641 quy định gồm: 174 thủ tục hành chính; 26 yêu cầu, 
điều kiện; 15 chế độ báo cáo; 426 sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên 
ngành tại 56 văn bản quy phạm pháp luật. 

Tính đến nay, đã có 8 bộ, cơ quan được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
phương án cắt giảm, đơn giản hóa. Tổng số phương án được phê duyệt là 
1.006 quy định, gồm: 681 thủ tục hành chính; 34 chế độ báo cáo; 103 yêu 
cầu, điều kiện; 137 tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và 51 sản phẩm, hàng 
hóa kiểm tra chuyên ngành. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng thẳng 
thắn chỉ rõ, đa số các bộ, cơ quan chưa cập nhật quy định dự kiến ban hành 
trong dự thảo VBQPPL, kết quả rà soát và phương án cắt giảm, đơn giản 
hóa quy định kinh doanh trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh. 
Việc đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa 
quy định kinh doanh cũng như thực thi phương án đã được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt còn chậm, thậm chí một số bộ, ngành vẫn chưa có phương 
án cắt giảm, đơn giản hóa trình Thủ tướng Chính phủ. 

“Việc tham vấn, lấy ý kiến của doanh nghiệp, người dân trong quá trình xây 
dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh cũng như xây 
dựng quy định dự kiến ban hành trong các dự thảo VBQPPL chưa được 
quan tâm thực hiện rộng rãi” – Bộ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhận định. 

Người dân vẫn có thói quen nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa 

Để tạo điều kiện cho người dân thực hiện thủ tục hành chính, Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Sơn cho biết, đến nay, cả 
nước có 60 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh. Nhiều bộ, ngành, 
địa phương đã kiện toàn hệ thống một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng 
công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; chất 
lượng giải quyết hồ sơ đã có sự cải thiện rõ rệt. Các bộ, ngành, địa phương 



đang đẩy mạnh triển khai Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng tăng cường giải quyết thủ 
tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và 
sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 
Nhiều bộ, ngành, địa phương đều đã triển khai việc kiểm tra hạ tầng công 
nghệ thông tin để thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu 
quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phần mềm phục vụ giải quyết thủ tục 
hành chính với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử để phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính; đã thực hiện việc số 
hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tái cấu trúc quy trình để 
thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 giúp cải thiện chất lượng dịch vụ, mức 
độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. 

Các bộ, ngành, địa phương đã tích hợp, cung cấp 3.675 dịch vụ công trực 
tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, chiếm 55% tổng số thủ tục hành 
chính, trong đó, có 1.947 dịch vụ công trực tuyến dành cho doanh nghiệp. 
Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Thông tin 
và Truyền thông, Bình Phước, Ninh Thuận, Lào Cai, Quảng Nam… là một 
trong các Bộ, địa phương thực hiện rất tốt công tác này. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng chỉ rõ, 
việc cải cách thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công còn một 
số hạn chế: Một số bộ, ngành, địa phương chưa quan tâm triển khai việc 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính trên môi 
trường điện tử. Việc triển khai số hóa tại các bộ, ngành, địa phương còn 
chậm, có nơi còn lúng túng và chưa triển khai tập huấn trong nội bộ của bộ, 
ngành, địa phương. 

Ngoài ra, việc triển khai kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp 
bộ, cấp tỉnh còn chậm do chưa đáp ứng được yêu cầu về an toàn, an ninh 
thông tin dẫn đến nhiều thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư nhưng người dân vẫn phải cung cấp lại khi thực hiện thủ tục hành chính, 
dịch vụ công. Ngoài ra, việc xác định giá trị pháp lý của hồ sơ điện tử khi 
người dân, doanh nghiệp nộp trực tuyến còn khó khăn, nhất là khi người 
dân chưa có chữ ký số cá nhân; tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến còn thấp, 
người dân vẫn có thói quen nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa. 



 

Người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm hành 
chính công. Ảnh minh họa 

Để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, thời gian tới, Văn phòng 
Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai số hóa và 
tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có 
liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục 
hành chính tại Bộ phận một của cấp bộ, cấp tỉnh từ ngày 1.6.2022, tại Bộ 
phận một cửa cấp huyện từ ngày 1.12.2022 và tại Bộ phận một cửa cấp xã 
từ ngày 1.6.2023. Cùng với đó, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các quy định 
kinh doanh đang còn hiệu lực và dự kiến ban hành có nhiều phản ánh, kiến 
nghị, vướng mắc, khó khăn trong thực hiện hoặc tạo rào cản cho hoạt động 
sản xuất, kinh doanh. Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt 
phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh năm 2022 trước 
ngày 30.9.2022... 

Song Hà 

Nguồn: https://daibieunhandan.vn/kinh-te-phat-trien/cat-giam-don-gian-hoa-
gan-650-quy-dinh-kinh-doanh-i293464/ 

 

4. Nâng cao vận hành hệ thống Cổng dịch vụ công Bộ 
Công an 
Nội dung tập huấn là những nội dung, nhiệm vụ mới và rất quan trọng, bảo 
đảm việc quản trị, vận hành, sử dụng hệ thống Cổng dịch vụ công Bộ Công 
an được thông suốt, an ninh, an toàn, ổn định, hiệu quả 



Sáng 6/7, Văn phòng Bộ Công an tổ chức Lớp tập huấn quản trị, vận hành, 
sử dụng hệ thống Cổng dịch vụ công Bộ Công an cho các đồng chí học viên 
là lãnh đạo Phòng Tham mưu, Tổng hợp, cán bộ pháp chế, tin học của 5 
đơn vị trực thuộc Bộ và Công an 30 địa phương. 

 

Thượng tá Mai Xuân Thảo, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu 
khai giảng lớp tập huấn. 

Thượng tá Mai Xuân Thảo, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, dự và chỉ 
đạo lớp tập huấn. 

Công tác quản trị, vận hành, sử dụng hệ thống dịch vụ công có ý nghĩa và 
vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về ANTT và công tác 
cải cách hành chính trong CAND. Làm tốt công tác này nhằm mục đích phục 
vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu, lợi ích chung của toàn xã hội, bảo đảm để tổ 
chức, cá nhân và người dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo 
quy định của pháp luật. 

Với vị trí, vai trò quan trọng nêu trên, Bộ Công an đã chủ động gương mẫu, 
đi đầu trong công tác xây dựng chính phủ điện tử, bước đầu đạt được những 
kết quả quan trọng qua việc thực hiện Đề án 06. Qua đó, tạo xu thế dẫn dắt 
các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước trong tiến trình 
chuyển đổi số quốc gia, hướng tới xây dựng chính phủ số, phát triển kinh tế 
số và xã hội số vì mục tiêu phục vụ người dân. Đến nay, Cổng dịch vụ công 
Bộ Công an đã hoàn thành tích hợp 189 dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 
thuộc 4 lĩnh vực: Quản lý xuất nhập cảnh; quản lý hành chính về trật tự xã 
hội; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đăng ký, quản lý phương 
tiện giao thông. 



 

Các đại biểu tại lớp tập huấn. 

Phát biểu khai giảng lớp tập huấn, Thượng tá Mai Xuân Thảo đề nghị, các 
đồng chí giảng viên tập trung hướng dẫn thật kỹ, từng bước cụ thể, tỉ mỉ, có 
hình ảnh minh họa và theo tác thực tế trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an; 
nhất là đối với những cán bộ quản trị hệ thống; thực hiện nghiêm túc các 
quy định của lớp tập huấn, thực hành đầy đủ các nội dung theo chương 
trình; đồng thời tích cực tham gia ý kiến, trao đổi cởi mở về các nội dung tập 
huấn để kịp thời giải đáp, hướng dẫn; bảo đảm thực hiện mục tiêu, yêu cầu 
lớp tập huấn đã đề ra. 

Tại buổi tập huấn, Thượng tá Lê Thành Nam, Phó Giám đốc Trung tâm 
Thông tin chỉ huy Bộ Công an đã truyền đạt, giới thiệu các văn bản quy định, 
hướng dẫn triển khai thực hiện dịch vụ công trong Bộ Công an; giới thiệu và 
hướng dẫn một số chức năng của Cổng dịch vụ công Bộ Công an. 

Minh Hiền 

Nguồn Báo Công an nhân dân điện tử: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-
cand/nang-cao-van-hanh-he-thong-cong-dich-vu-cong-bo-cong-an-
i659388/ 

 

5. 2,5% người dân TPHCM không nhận được biên lai 
khi làm thủ tục hành chính 
Qua phỏng vấn 4.690 người dân khi làm thủ tục hành chính thì có 73 trường 
hợp cho biết có nộp phí, lệ phí cho công chức mà không nhận được biên lai, 
45 người khác chi thêm các khoản tiền, hiện vật không có phiếu thu. 



Sáng 6/7, HĐND TPHCM khai mạc kỳ họp giữa năm để thảo luận, đánh giá 
những kết quả kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, và nhiệm vụ trọng tâm 6 
tháng cuối năm. 

Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TPHCM Tô Thị 
Bích Châu cho biết trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao trên thế giới và 
trong nước, giá đầu vào nguyên nhiên vật liệu tăng kéo theo giá hàng hóa, 
vật liệu xây dựng, các hàng hóa khác tăng theo đã ảnh hưởng trực tiếp đến 
đời sống người dân. Do đó, cử tri mong muốn thành phố sẽ có các quyết 
sách tháo gỡ những vướng mắc nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp được tiếp 
cận nhanh nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ để đầu tư phát triển sản xuất, 
kinh doanh. 

Cử tri đề nghị sớm đưa vào vận hành Trung tâm đấu thầu mua sắm thuốc, 
vật tư và trang thiết bị y tế nhằm khắc phục tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh, 
vật tư và trang thiết bị y tế tại các bệnh viện, trước mắt là thuốc theo diện 
bảo hiểm y tế. Cũng theo báo cáo, qua phỏng vấn 4.690 người dân khi làm 
thủ tục hành chính thì có 73 trường hợp cho biết có nộp phí, lệ phí cho công 
chức mà không nhận được biên lai, 45 người khác chi thêm các khoản tiền, 
hiện vật không có phiếu thu. 

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam 

Nguồn: https://www.quochoitv.vn/25-nguoi-dan-tphcm-khong-nhan-duoc-
bien-lai-khi-lam-thu-tuc-hanh-chinh 

 

6. Cần Thơ quyết tâm cải thiện vượt bậc môi trường 
đầu tư 
Nhiều năm thuộc nhóm điều hành kinh tế “Tốt”, duy trì ổn định điểm số và 
thứ hạng trên bảng xếp hạng PCI, nhưng TP. Cần Thơ vẫn quyết tâm cải 
thiện vượt bậc môi trường đầu tư, kinh doanh. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCI ổn định ở mức “Tốt” 

Theo Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021, TP. Cần 
Thơ duy trì vị trí thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, đứng 2/13 tỉnh, 
thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long trên bảng xếp hạng. Điểm 
số tổng hợp PCI năm 2021 của Cần Thơ là 68,06 điểm; tăng 1,73 điểm so 
với năm 2020, đứng trong nhóm tỉnh/thành phố điều hành kinh tế “Tốt”. 

Trong đó, có 5 chỉ số thành phần tăng điểm là: Tiếp cận đất đai, Chi phí 
không chính thức, Tính năng động của chính quyền tỉnh, Chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp, Thiết chế pháp lý; và 5 chỉ số thành phần giảm điểm là: Gia 
nhập thị trường, Tính minh bạch, Chi phí thời gian, Cạnh tranh bình đẳng, 
Đào tạo lao động. 

So sánh điểm số giữa Cần Thơ với các tỉnh, thành phố khác trong nhóm có 
chất lượng điều hành “Tốt” (11 tỉnh/thành phố), điểm số chênh lệch giữa các 
tỉnh, thành phố là không cao, còn so trong khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Long (trừ Đồng Tháp ở vị trí thứ nhất khu vực với 70,53 điểm), điểm số của 
Cần Thơ có độ chênh lệch nhiều so với các tỉnh còn lại. 

Trong 5 năm trở lại đây, điểm số của Cần Thơ có lúc tăng, lúc giảm, nhưng 
biên độ tăng, giảm không nhiều và xếp hạng PCI luôn xoay quanh vị trí thứ 
10 - 12 trong cả nước, từ đó cho thấy sự ổn định trong việc cải thiện và duy 
trì điểm số, thứ hạng PCI của Thành phố. 

 

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, ông Trần Việt Trường đối 
thoại với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp tục cải thiện PCI 

Phát biểu tại Hội nghị đánh giá Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 
2021 của TP. Cần Thơ và Đối thoại giữa chính quyền Thành phố với doanh 
nghiệp do UBND TP. Cần Thơ tổ chức cuối tuần qua, ông Trần Phú Lộc 
Thành, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ cho biết, trong 
thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính của Thành phố được 
đẩy mạnh. Các sở, ngành thực hiện rà soát để cắt giảm thành phần hồ sơ, 
rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian xử lý, giảm chi phí thực hiện thủ tục 
hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Thành phố đã nâng dần các 
thủ tục hành chính được giải quyết theo mô hình dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3 và mức độ 4; số lượng dịch vụ công được cung cấp mức 3 và 
mức 4 tăng so với năm 2020... 

“Sức mạnh của việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh không chỉ 
là thông điệp mạnh mẽ, mà còn là những hành động cụ thể, những mô 
hình thực tế có sức lan tỏa đến từng cấp, từng ngành, từng cơ quan 
trên địa bàn Thành phố.” 

- Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ 

Cụ thể, thời gian cấp giấy phép xây dựng trong khu chế xuất và khu công 
nghiệp được rút ngắn xuống còn 10 ngày; cấp giấy phép xây dựng tại Sở 
Xây dựng được rút ngắn 15 ngày so với quy định (quy định là 30 ngày); thời 

 

TP. Cần Thơ đang từng bước khẳng định vai trò trung tâm 
của vùng Đồng bằng sông Cửu Long Ảnh: Anh Khoa 



gian thẩm định thiết kế cơ sở được rút xuống còn 16 ngày (quy định là 20 
ngày) đối với dự án nhóm B và 12 ngày (quy định là 16 ngày) đối với dự án 
nhóm C; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình được rút ngắn còn 
27 ngày đối với công trình cấp II và cấp III (quy định là 30 ngày). Thời gian 
cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy được rút 
ngắn 10 ngày (quy định là 15 ngày) đối với dự án nhóm A và 8 ngày (quy 
định là 10 ngày) đối với quy hoạch, dự án xây dựng thiết kế kỹ thuật công 
trình nhóm B, C. 

Đối với cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không thuộc diện quyết 
định chủ trương đầu tư và không thực hiện lấy ý kiến bộ, ngành, thời gian 
thực hiện trung bình 10 ngày làm việc (quy định là 15 ngày). 

Cùng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, TP. Cần Thơ đã nỗ lực, 
khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, 
trọng tâm là khôi phục và phát triển sản xuất, kết nối thị trường, tạo môi 
trường thuận lợi khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh... 

Mặc dù môi trường đầu tư của Thành phố đã có những cải thiện tích cực, 
tuy nhiên, ông Trần Phú Lộc Thành cho rằng, vẫn còn tồn tại một số hạn chế 
như: một số thủ tục hành chính giải quyết chưa đúng hạn, ảnh hưởng đến 
tiến độ và kết quả thực hiện cải cách hành chính và sự hài lòng của người 
dân. Bên cạnh đó, việc gia nhập thị trường của doanh nghiệp vẫn còn nhiều 
khó khăn; chất lượng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chưa cao, 
chưa đồng đều giữa các sở, ngành, trong đó có công tác hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa; chưa tổ chức được nhiều lớp tập huấn, các 
chuyên đề về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa... 

Đại diện cho tiếng nói của các doanh nghiệp tại địa phương, ông Nguyễn 
Văn Hào, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Cần Thơ phản ánh, qua các 
cuộc trao đổi, khảo sát về tình hình kinh doanh của hội viên, Hiệp hội ghi 
nhận những khó khăn, vướng mắc như: doanh nghiệp đang rất thiếu vốn; 
gần 50% doanh nghiệp hội viên không đủ nhân lực có trình độ; một số thủ 
tục hành chính thực hiện còn chậm... Từ đó, ông Hào đề nghị, Thành phố 
sớm tìm ra giải pháp phù hợp để giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành 
chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất. 

Cán bộ các cấp phải có động lực đổi mới 

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ chia sẻ, công tác cải 
thiện chất lượng quản lý điều hành và nâng cao năng lực cạnh tranh đang 
được Cần Thơ thực hiện quyết liệt, động lực cải cách từ PCI đã và đang 
thực sự lan tỏa trong các cấp, các ngành trên địa bàn Thành phố. Cần Thơ 
xác định, PCI không chỉ là thứ bậc trong bảng xếp hạng, mà còn là những 



dư địa cải cách được nhận diện, những giải pháp cải cách cần được tiến 
hành và những bài học thực tiễn từ các tỉnh, thành phố bạn cần được nghiên 
cứu, chọn lọc và ứng dụng một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình thực 
tiễn của Thành phố. 

Theo Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, để cải thiện PCI, Cần Thơ tiếp tục duy 
trì những chỉ số thành phần có vị trí cao, thứ hạng cao, tăng bậc và cải thiện 
các chỉ số thành phần có vị trí xếp hạng thấp, điểm thấp trong Bảng xếp 
hạng PCI hằng năm. Thành phố cần tập trung vào các hoạt động hỗ trợ 
doanh nghiệp tại địa phương sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đảm bảo môi 
trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, minh bạch trong tiếp cận các nguồn 
lực giữa các thành phần doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Đặc biệt, quan tâm 
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 các lĩnh vực gây nhiều phiền hà cho doanh nghiệp. 

“Để cải thiện vượt bậc môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, 
đòi hỏi các sở, ngành phải thực hiện khẩn trương, nghiêm túc và quyết liệt. 
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, đội ngũ cán bộ các cấp phải có động lực đổi mới, sáng 
tạo”, ông Trường nhấn mạnh. 

Người đứng đầu UBND TP. Cần Thơ đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ 
trì phối hợp với các cơ quan 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, để Cần Thơ phấn đấu đạt thứ hạng cao 
hơn năm 2021. Bên cạnh đó, 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. 
Các đơn vị được giao phụ trách các chỉ số thành phần, chỉ tiêu cơ sở phải 
xây dựng kế hoạch cải thiện điểm số, trong đó cần chủ động tham mưu các 
chính sách, các giải pháp để nâng cao chỉ số thành phần, chỉ tiêu cơ sở 
thấp. Đồng thời, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên 
quan rà soát, đề xuất các giải pháp, mô hình nhằm cải thiện thời gian cấp 
các loại giấy phép kinh doanh, thẩm tra, thẩm định điều kiện kinh doanh đối 
với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện... 

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cũng cam kết, Thành phố sẽ giải quyết thấu 
đáo các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện đầu 



tư, kinh doanh tại địa phương, đảm bảo hài hòa lợi ích doanh nghiệp, người 
dân và lợi ích của Thành phố. 

Nguồn Báo Đầu tư điện tử: https://baodautu.vn/can-tho-quyet-tam-cai-thien-
vuot-bac-moi-truong-dau-tu-d169112.html  

 
7. Đề xuất nhiều chính sách phân cấp, phân quyền cho 
Thủ đô Hà Nội 
Về thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển Thủ 
đô, báo cáo nghiên cứu đề xuất Hà Nội được quy định việc tuyển dụng thẳng 
những người có tài năng, năng lực, trình độ cao về giáo dục - đào tạo, y tế, 
văn hóa, nghệ thuật, thể thao, khoa học công nghệ vào làm việc ở các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thủ đô. 

Chiều 4/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo một số giải pháp tăng cường phân 
cấp, phân quyền cho Thủ đô Hà Nội trong điều kiện đổi mới mô hình chính 
quyền đô thị và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của Thủ đô, nhằm 
đề xuất các cơ chế, chính sách cho việc sửa đổi Luật Thủ đô. Tham dự Hội 
thảo có đại diện các Bộ, cơ quan ngang bộ, các chuyên gia, nhà khoa học. 

Sửa Luật Thủ đô với các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng 
pháp luật - Bộ Tư pháp Nguyễn Hồng Tuyến cho biết, sau 9 năm thi hành, 
Luật Thủ đô năm 2012 và các văn bản quy định chi tiết được ban hành đã 
và đang từng bước đi vào cuộc sống, có tác động tích cực tới sự phát triển 
kinh tế - xã hội và quản lý nhà nước trên địa bàn Thủ đô. 

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, việc tổ chức thi hành Luật Thủ 
đô và các văn bản quy định chi tiết thi hành còn chưa đạt được kết quả như 
mong muốn. Vì vậy, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 
5/5/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045 với 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, 
có giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật về Thủ đô với cơ chế, chính sách 
phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới. 



 

Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - 
Bộ Tư pháp Nguyễn Hồng Tuyến chủ trì Hội thảo. 

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô với các cơ chế, chính sách đặc thù 
vượt trội cho Thủ đô; đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hoá 
thủ tục hành chính. Tăng cường phân cấp, phân quyền cho Thủ đô trên một 
số lĩnh vực. Sớm tổng kết mô hình thí điểm việc thực hiện để khắc phục 
những hạn chế, yếu kém. 

Báo cáo nghiên cứu của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đề 
xuất mô hình tổ chức chính quyền Thủ đô theo hướng không tổ chức Hội 
đồng nhân dân (HĐND) ở quận, huyện, thị xã, phường. 

Đồng thời, phân cấp cho chính quyền Thủ đô được quyết định các vấn đề: 
Điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân Thành phố; thành lập một số cơ quan chuyên môn đặc thù cấp Thành 
phố và cấp huyện; tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách HĐND Thành phố, đảm 
bảo mỗi quận, huyện, thị xã sẽ có ít nhất một đại biểu chuyên trách. 

Chính quyền Thủ đô cũng được ban hành các biện pháp hành chính hoặc 
biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính đối với 3 lĩnh vực: Đất đai, 
xây dựng, phòng cháy, chữa cháy; Thường trực Hội đồng nhân dân Thành 
phố được quyết định một số vấn đề (phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đầu 
tư công, những vấn đề cấp bách khác…) giữa hai kỳ họp… 

Về thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển Thủ 
đô, báo cáo nghiên cứu đề xuất Hà Nội được quy định việc tuyển dụng thẳng 
những người có tài năng, năng lực, trình độ cao về giáo dục - đào tạo, y tế, 



văn hóa, nghệ thuật, thể thao, khoa học công nghệ vào làm việc ở các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thủ đô. Đồng thời, được quy định việc ký hợp 
đồng và quyết định mức lương, chế độ đãi ngộ theo cơ chế thỏa thuận đối 
với một số vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị của Thủ đô cần có sự 
đảm nhiệm của người có năng lực, kinh nghiệm và trình độ cao… 

Trên có sở Nghị quyết số 97/2019/QH14, thành phố Hà Nội triển khai thí 
điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại 175 phường thuộc 12 quận và 
thị xã Sơn từ ngày 01/7/2021. Theo đó, Thành phố không tổ chức Hội đồng 
nhân dân (HĐND) phường, chính quyền địa phương ở phường là Ủy ban 
nhân dân (UBND) phường, UBND phường là cơ quan hành chính thuộc 
UBND quận, thị xã. 

Toàn cảnh Hội thảo. 

Bổ sung quy định phụ cấp đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 
phường 

Từ thực tiễn địa phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Chí Đoàn 
cho biết, qua một năm thực hiện, đến thời điểm hiện nay, qua báo cáo đánh 
giá hoạt động của các đơn vị, việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô 
thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội tại thành phố Hà Nội 
cũng đã đạt được những kết quả bước đầu, xác định được các vướng mắc 
hạn chế trong quá trình triển khai để qua đó đề xuất những kiến nghị tới 
Trung ương để hoàn thiện hơn nữa mô hình chính quyền đô thị. 

Để thí điểm quản lý mô hình chính quyền đô thị Thành phố đạt được hiệu 
lực, hiệu quả, Hà Nội đề xuất các cơ quan chức năng bổ sung quy định phụ 
cấp đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, nâng mức phụ cấp công 



vụ đối với công chức phường; nghiên cứu đề xuất tăng mức phụ cấp đối với 
đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố. 

Hướng dẫn việc sử dụng, quản lý và chế độ chính sách đối với cán bộ thuộc 
Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở 
phường, đảm bảo phù hợp tổ chức và hoạt động của UBND phường. 

Theo Điều 4 Nghị định số 32/2021/NĐ-CP quy định về cán bộ thuộc tổ chức 
Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở 
phường: “Việc sử dụng, quản lý và chế độ chính sách đối với cán bộ cấp xã 
thuộc tổ chức Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính 
trị - xã hội ở phường thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật và hướng 
dẫn của cơ quan có thẩm quyền”. Tuy nhiên đến nay Trung ương chưa có 
các hướng dẫn cụ thể về nội dung nêu trên. Vì vậy, thành phố Hà Nội kiến 
nghị sớm có quy định cụ thể đối với các chức danh cán bộ ở phường, đảm 
bảo đồng bộ với đội ngũ công chức phường khi thực hiện thí điểm mô hình 
chính quyền đô thị... 

Bỏ HĐND cấp quận, huyện và giữ lại HĐND cấp phường, xã? 

Vụ trưởng Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ Đinh Dũng Sỹ đề xuất thêm 
một phương án khác về mô hình tổ chức chính quyền là bỏ HĐND cấp quận, 
huyện và giữ lại HĐND cấp phường, xã vì cấp xã, phường là cấp cơ sở vì 
đây là nơi gần dân, sát dân nhất, cần phải nắm, trong khi đó cấp huyện chỉ 
là cấp trung gian. 

Đồng tình với nhiều đề xuất phân cấp, phân quyền cho Thủ đô, nhưng ông 
Sỹ cho rằng cần cân nhắc việc Thường trực HĐND được quyết định một số 
vấn đề giữa hai kỳ họp. Ông phân tích, cần tăng tính chuyên nghiệp cho 
HĐND bằng cách tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách, hoạt động thường xuyên 
hơn (có thể là mỗi quý một kỳ họp). Như vậy sẽ bảo đảm nguyên tắc hoạt 
động của HĐND Thành phố tốt hơn là trao cho Thường trực HĐND các 
quyền trên (trừ các vấn đề có tính cấp bách, đột xuất). 

Tán thành về trao quyền tự chủ cho Thành phố trong thu hút, sử dụng nguồn 
nhân lực chất lượng cao, ông Sỹ cũng kiến nghị cơ chế ngân sách đặc thù 
cho Thủ đô, ít nhất là cho phép tỷ lệ phân chia giữa ngân sách Trung ương 
với ngân sách địa phương đối với Hà Nội phải cao hơn so với quy định 
chung và Hà Nội được để lại toàn bộ số vượt thu của năm sau so với số thu 
của năm trước (không phải so với dự toán). 

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn cho rằng, cần đề 
xuất những cơ chế, chính sách mạnh dạn hơn nữa để gỡ được các điểm 
nghẽn, tạo điều kiện cho Hà Nội phát triển bứt phá. Ông Tuấn cũng nhìn 



nhận không nên đặt nặng vấn đề có hay không HĐND mà cơ chế hoạt động 
của HĐND như thế nào để bảo đảm hiệu quả thực tế. 

Phương Thảo 

Nguồn: https://laodongthudo.vn/de-xuat-nhieu-chinh-sach-phan-cap-phan-
quyen-cho-thu-do-ha-noi-142584.html 

 

8. Đề cao trách nhiệm thực hiện các khâu đột phá chiến 
lược 
BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 4 
khâu đột phá chiến lược gồm: Quy hoạch; phát triển hạ tầng; cải thiện môi 
trường kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư; phát triển nguồn nhân lực trên 
cơ sở đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, 
đơn vị, địa phương, hướng tới mục tiêu hiện thực hoá Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

 

Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam giải quyết việc làm cho 
hàng trăm lao động địa phương. 

Với sự tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, việc thực hiện các khâu đột phá 
chiến lược đạt được kết quả quan trọng. Về quy hoạch xác định rõ hướng 
phát triển của tỉnh là thực hiện mục tiêu đưa tỉnh trở thành tỉnh hàng đầu 
trong khu vực Tây Bắc nhờ tăng trưởng GDP với các trụ cột tăng trưởng 
chính là: Du lịch sinh thái; công nghiệp xanh; nông nghiệp sạch. Đến nay, 
đã hoàn thành giai đoạn 2 của công tác lập quy hoạch tỉnh với sản phẩm là 
báo cáo quy hoạch tỉnh, đang khẩn trương thực hiện xây dựng hệ thống sơ 



đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu về quy hoạch tỉnh và lập báo cáo đánh giá môi 
trường chiến lược theo quy định. Tiếp tục lãnh đạo triển khai công tác lập 
Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát điều 
chỉnh và lập các đồ án quy hoạch quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến sự phát 
triển KT-XH của tỉnh như các quy hoạch phân khu, quy hoạch vùng liên 
huyện, quy hoạch vùng các huyện và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 
các đô thị đã được điều chỉnh mở rộng theo Nghị quyết số 830/NQ-
UBTVQH14 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Hòa 
Bình.   

Về phát triển kết cấu hạ tầng, tỉnh ban hành kế hoạch, đề án phát triển hoàn 
thiện kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, hiện đại, ưu tiên phát triển hạ tầng 
giao thông; tập trung huy động các nguồn vốn để đầu tư các dự án hạ tầng 
trọng điểm, ưu tiên đầu tư phát triển vùng động lực, phát triển kết cấu hạ 
tầng giao thông liên vùng, giao thông nông thôn; hạ tầng khu, cụm công 
nghiệp, đô thị, khu, điểm du lịch quốc gia... Chỉ đạo, điều hành thực hiện 
quản lý lĩnh vực giao thông vận tải, đầu tư xây dựng các công trình giao 
thông trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như: Giải quyết các vấn đề liên quan đến dự 
án đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình theo hình thức hợp đồng BT; triển 
khai chuẩn bị đầu tư đường Hòa Lạc - Hòa Bình giai đoạn 2 (theo quy mô 
đường cao tốc); dự án đầu tư xây dựng cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn 
từ km19 - km53 trên địa bàn tỉnh) bằng nguồn đầu tư công có hỗ trợ từ ngân 
sách T.Ư; dự án đường liên kết vùng Hòa Bình với Hà Nội và cao tốc Sơn 
La...  

Về cải thiện môi trường kinh doanh, đã quyết liệt thực hiện các giải pháp về 
cải cách hành chính, chỉ đạo cắt giảm 30% thời gian giải quyết các thủ tục 
hành chính. Tỉnh đã chỉ đạo rà soát, thu hồi dự án chậm tiến độ để thu hút 
nhà đầu tư có tiềm năng vào tỉnh, ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực, địa bàn 
để phục vụ phát triển KT-XH. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 
(PAPI) năm 2021 tỉnh đứng thứ 19/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số cải cách hành 
chính cấp tỉnh (PAR INDEX) năm 2021 tỉnh xếp thứ 25/63 tỉnh, thành phố, 
tăng 28 bậc so với năm 2020. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính 
(SIPAS) năm 2021 tỉnh xếp thứ 36/63 tỉnh, thành phố, tăng 18 bậc so với 
năm 2020. Đối với chỉ số PCI năm 2021, tỉnh đứng thứ 62/63 tỉnh, thành 
phố; 13/14 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, là điểm số thấp nhất trong 5 năm 
qua. Tại kỳ họp tháng 5/2022, BTV Tỉnh ủy đã phân tích các nguyên nhân, 
đồng thời  xác định, khâu tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường 
lối, chính sách, nghị quyết của tỉnh ở hầu hết các cơ quan, đơn vị… còn yếu 
kém, nhiều bất cập, chủ yếu do yếu tố cán bộ, đồng thời thống nhất thực 



hiện các giải pháp quyết liệt liên quan đến công tác cán bộ ngay trong tháng 
6/2022.  

Về phát triển nhân lực đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, 
ngày 10/10/2021 của BTV Tỉnh ủy về phát triển khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025. Công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng. Lãnh đạo ban hành 
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công 
chức cấp xã năm 2022, từ đó tập trung lãnh đạo thực hiện.  

Theo đánh giá của BTV Tỉnh uỷ việc thực hiện 4 khâu đột phá chiến lược 
còn những hạn chế cần khắc phục như: Công tác lập quy hoạch tỉnh chưa 
đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra, tỷ lệ bao phủ quy hoạch xây dựng 
thấp. Phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp, hạ tầng thương mại chưa có 
nhiều chuyển biến, ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư. Công tác quản 
lý đất đai còn hạn chế, giải quyết các thủ tục và cung cấp thông tin về đất 
đai còn chậm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thiếu sáng tạo, chưa sâu sát thực 
tế, thiếu quyết liệt, còn sợ trách nhiệm, thiếu kiểm tra, đôn đốc; một bộ phận 
cán bộ, công chức trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp còn gây 
phiền hà, nhũng nhiễu; người đứng đầu cơ quan sợ trách nhiệm, chưa đánh 
giá đúng năng lực cán bộ để phân công nhiệm vụ phù hợp… 

Thời gian tới, BTV Tỉnh uỷ tập trung lãnh đạo hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh 
thời kỳ 2021 - 2031, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành quy hoạch chi tiết 
1/500 khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình; hoàn thành lập quy hoạch vùng 
huyện, quy hoạch phân khu vùng huyện, quy hoạch phân khu các vị trí có 
tiềm năng sử dụng đất (dọc tuyến đường liên kết vùng, khu vực hạ lưu đập 
thủy điện Hòa Bình...). Khởi công các công trình giao thông trọng điểm như: 
Đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, đường liên kết vùng, đường từ thị trấn 
Xuân Mai đi thị trấn Lương Sơn; đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Sơn 
La); đường Quang Tiến - Thịnh Minh; dự án kết nối hạ tầng giao thông, thủy 
lợi tỉnh  Hòa Bình với hạ tầng giao thông quốc gia...; triển khai các công trình 
hạ tầng đô thị để nâng cấp TP Hòa Bình và huyện Lương Sơn. Hoàn thiện 
hạ tầng khu công nghiệp Yên Quang, khu công nghiệp Mông Hóa, một số 
cụm công nghiệp để thu hút nhà đầu tư thứ cấp… Thành lập tổ công tác đặc 
biệt của UBND tỉnh hỗ trợ công tác liên quan đến các thủ tục đầu tư, phấn 
đấu số dự án đầu tư được quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư tăng gấp 2 lần năm 2021. Thực hiện các giải pháp cấp 
bách nhằm nâng cao chất lượng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. 
Trước mắt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, xem xét quy trình, 
cách thức tổ chức thực hiện công việc trong từng phòng, từng cơ quan, đơn 



vị, từng sở, ngành… để bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, tránh tình 
trạng một cá nhân quản lý độc lập một công việc, một quy trình, không có 
người thay thế, gây ách tắc công việc, nhất là các thủ tục liên quan đến thu 
hút đầu tư; mỗi một quy trình nên giao cho một nhóm công chức cùng thực 
hiện. Đánh giá kết quả công tác năm 2022 gắn với trách nhiệm các tập thể, 
cá nhân; nhất là các chỉ tiêu KT-XH; phân tích rõ các chỉ tiêu không hoàn 
thành gắn với đánh giá chất lượng hoàn thành công việc của tập thể, cá 
nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan… 

Lê Chung 

Nguồn: http://www.baohoabinh.com.vn/11/167661/De-cao-trach-nhiem-
thuc-hien-cac-khau-dot-pha-chien-luoc.htm 

 

9. Cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ 
thông tin trong cung cấp dịch vụ công 
Sáng nay 6-7, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 
và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành nội vụ. 

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố, dưới sự chủ trì của 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Dự 
tại điểm cầu tỉnh Bình Phước có Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Ánh Tuyết. 

 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà điều 
hành thảo luận tại hội nghị 

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành nội vụ tiếp 
tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về đổi mới, sắp xếp bộ máy hành chính và 
đơn vị sự nghiệp công lập; sắp xếp tổ chức bộ máy các bộ, ngành bảo đảm 



tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức ở các cấp, ngành. 

 

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước cùng đại diện các sở, ngành tham dự 
hội nghị 

Công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức của ngành nội vụ đã có nhiều 
chuyển biến tích cực; phân cấp triệt để trong công tác tuyển dụng, đào tạo, 
bồi dưỡng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; tích cực triển khai 
nhiều biện pháp nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ 
quan nhà nước gắn với việc thực hiện văn hóa công vụ. Công tác xây dựng 
chính quyền địa phương được chú trọng, trong đó ngành đã xây dựng dự 
án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trình Quốc hội cho ý kiến; tiếp tục thực 
hiện có hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. 

Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ Trung ương đến 
địa phương, phát triển, hoàn thiện các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu 
nền tảng, cốt lõi của Chính phủ điện tử. Đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ 
dữ liệu số, dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4, nâng cao chỉ số hài 
lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. 



 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước 

Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ. Ngành đã 
trình Quốc hội thông qua Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. Công tác 
quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được triển khai quyết liệt, tuân thủ 
pháp luật. Lĩnh vực văn thư, lưu trữ ngày càng được quan tâm. Công tác 
quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ, hợp tác quốc tế... đạt nhiều kết 
quả nổi bật. 

Hội nghị cũng đã nghe nhiều tham luận của các địa phương cũng như những 
ý kiến đề xuất, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực công tác của ngành nội 
vụ. 

Kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị 
Thanh Trà nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trong 6 tháng qua của 
ngành nội vụ là rất quan trọng nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đổi 
mới của đất nước. Chính vì vậy, Bộ trưởng yêu cầu các vụ, cục thuộc bộ tập 
trung quyết liệt xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách thuộc 
lĩnh vực nội vụ; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ, 
cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Toàn ngành tập trung xây 
dựng và hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công 
chức, viên chức; nghiên cứu xây dựng quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính 
của quốc gia và từng địa phương. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và 
ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công. Triển khai thực 
hiện Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả 
công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và đẩy mạnh công tác 
thanh tra công vụ. 

Thanh Lâm - Hoàng Vũ 



Nguồn Báo Bình Phước online: 
https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/134702/cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-
va-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-cung-cap-dich-vu-cong 

 

10. Người dân TP.HCM đổ xô đi làm hộ chiếu mẫu mới 

Sáng sớm 4.7, rất đông người dân đến Phòng Quản lý xuất nhập 
cảnh (PA08), Công an TP.HCM đăng ký hồ sơ làm hộ chiếu mẫu mới, tăng 
đột biến sau một thời gian tạm ngưng cấp hộ chiếu mẫu cũ. 

Trước tình hình này, Công an TP.HCM phải tăng cường cán bộ, tăng thời 
gian làm việc và áp dụng các biện pháp công nghệ để đảm bảo việc cấp hộ 
chiếu cho người dân đúng thời gian quy định. 

Từ 5 giờ ngày 4.7, hàng trăm người dân xếp 2 hàng dài trước cổng PA08 
(196 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3) chờ lấy số để làm hộ chiếu mẫu mới. 
Khoảng 7 giờ cùng ngày, PA08 bắt đầu mở cổng để người dân vào lấy số, 
đến 8 giờ 30 thì hết số. Cán bộ PA08 thông báo đến 13 giờ, đơn vị này mở 
cửa lấy số trở lại. Mặc dù trước cổng PA08, treo biển ngừng cấp số thứ tự 
nộp hồ sơ cấp hộ chiếu nhưng theo ghi nhận, đến hơn 10 giờ, phía trước 
nơi này vẫn rất đông người dân tập trung xếp hàng chờ giờ làm việc buổi 
chiều. Ngoài ra, có hàng trăm trường hợp mất nhiều giờ đồng hồ xếp hàng, 
lấy số làm hộ chiếu nhưng do số lượng người quá đông nên đành về để chờ 
ngày hôm sau. 

 



Không lấy được số buổi sáng, nhiều người dân ngồi chờ 
đến buổi chiều 

TRẦN DUY KHÁNH 

Trường hợp chị T.Đ.D đã thực hiện theo hướng dẫn của PA08, quét mã QR, 
đăng nhập cổng dịch vụ công quốc gia đăng ký cấp hộ chiếu trực tuyến tại 
nhà trước đó vào chiều 30.6. Sau khi các bước hoàn tất, chị D. nhận được 
mã tờ khai hộ chiếu hẹn 10 giờ ngày 4.7 đến trụ sở phòng này để hoàn 
thành bước cuối cùng là nộp tiền lệ phí và chụp ảnh. Đến giờ hẹn, chị D. 
đến nộp lệ phí, nhưng vẫn chưa được giải quyết do người dân đến đăng ký 
quá đông. 

Trao đổi với PV Thanh Niên, PA08 cho biết trong 3 ngày đầu tháng 7.2022, 
số lượng người dân đến đơn vị này làm hộ chiếu tăng đột biến, khoảng 
1.700 hồ sơ/ngày. Trước tình trạng này, PA08 đã tăng cường 15 bàn làm 
việc (thường ngày 7 bàn) và bố trí gần như hết cán bộ để hướng dẫn, tiếp 
nhận, giải quyết hồ sơ cấp hộ chiếu cho người dân. Bên cạnh đó, PA08 mở 
cửa làm việc từ 7 - 18 giờ từ thứ hai đến thứ sáu (sáng từ 7 - 12 giờ; chiều 
từ 13 - 18 giờ). Thứ bảy đơn vị này mở cửa từ 7 - 12 giờ. Hiện PA08 đang 
đề xuất Công an TP.HCM tăng giờ làm việc đến 19 giờ mỗi ngày, đồng thời 
có công văn phối hợp với Công an Q.3 đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an 
toàn giao thông phía trước cổng cơ quan. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/nguoi-dan-tp-hcm-do-xo-di-lam-ho-chieu-mau-
moi-post1474901.html 

 

 


