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1. 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã rà soát, bãi bỏ 25 
thủ tục hành chính 
Để thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, trong 6 tháng đầu năm, Bộ 
Tài chính đã hoàn thành 35 nhiệm vụ, triển khai 58 nhiệm vụ thường 
xuyên có hiệu quả và đảm bảo tiến độ, tiếp tục thực hiện 38 nhiệm vụ 
theo kế hoạch, tiếp tục thực hiện 37 nhiệm vụ theo kế hoạch; rà soát, 
bãi bỏ 25 thủ tục hành chính. 

Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng tiến hành sửa đổi, bổ sung, thay thế 45 thủ 
tục và ban hành mới 3 thủ tục trong các lĩnh vực hải quan, quản lý thuế, tài 
chính doanh nghiệp, tài chính ngân hàng; cập nhật kịp thời lên Cơ sở dữ 
liệu quốc gia, đạt 100% kế hoạch; rà soát đề xuất danh mục chế độ báo cáo 
định kỳ điện tử hóa giai đoạn 2021-2022 bao gồm 230 chế độ báo cáo đạt 
tỷ lệ 79,31%, vượt hơn 20% so với yêu cầu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP của 
Chính phủ. 

Tiếp tục xếp vị trí thứ 2/17 Bộ, cơ quan ngang Bộ và năm thứ 8 liên tục (từ 
năm 2014-2021) Bộ Tài chính luôn nằm trong top 3 Bộ dẫn đầu về xếp hạng 
Chỉ số cải cách hành chính, với kết quả Chỉ số cải cách hành chính đạt 
91,90/100 điểm. 

 

(Ảnh minh họa) 

Về xây dựng Chính phủ điện tử, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi 
số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa đẩy mạnh cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến trong các lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan. Đến 



hết tháng 6, tổng số thủ tục hành chính là 874, dịch vụ công trực tuyến 
(DVCTT) thuộc lĩnh vực quản lý là 866, trong đó: Số DVCTT mức độ 3 là 62 
(tỷ lệ 7,16%); số DVCTT mức độ 4 là 457 (tỷ lệ 52,58%). Tổng số DVCTT 
mức độ 3, 4 là 519 (tỷ lệ 59,93%). 

Tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai hệ thống thuế điện tử đối với các dịch 
vụ khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử; 
xử lý trên 10 triệu hồ sơ của 858,9 nghìn doanh nghiệp tham gia hệ thống 
khai thuế điện tử (đạt 99,93%); 850,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thực hiện 
nộp thuế điện tử (đạt trên 98,93%); có 825,9 nghìn đơn vị (chiếm 99,2% tổng 
số) và 62,7 nghìn hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (chiếm 100%) theo 
phương pháp kê khai đã đăng ký và chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử; 
đã chính thức vận hành cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước 
ngoài trong việc đăng ký, kê khai, nộp thuế từ các nước bên ngoài Việt Nam 
từ tháng 3/2022. 

Kết nối 13/14 bộ, ngành, với 249 thủ tục hành chính được thực hiện qua Cơ chế 
một cửa quốc gia và trên 54 nghìn doanh nghiệp tham gia. Trao đổi chứng nhận 
xuất xứ (C/O) điện tử mẫu D với 9 nước khu vực ASEAN qua Cơ chế một cửa 
ASEAN; cung cấp 215/243 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. 

Tiếp tục triển khai tổ chức bộ máy nội bộ theo tinh thần các Nghị quyết số 
18-NQ/TW, số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6, năm 2022, Bộ Tài 
chính đã giao biên chế giảm 10% so năm 2015; thực hiện sắp xếp để giảm 
2 đầu mối đơn vị cấp Chi cục (Tổng cục Dự trữ Nhà nước). 

Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung 
Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 
công lập, xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp 
công lập. Đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế 
tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó kiến nghị cho phép đơn 
vị sự nghiệp công lập được tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện cơ chế chi 
trả thu nhập tăng thêm năm 2022 theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Nghị 
định số 60/2021/NĐ-CP và đến khi chính sách tiền lương mới theo Nghị 
quyết số 27-NQ/TW được thực hiện; kiến nghị cho phép các đơn vị sự 
nghiệp công lập được tiếp tục thực hiện phương án tự chủ đã được duyệt 
đến hết năm 2022. 

Nguồn: https://laodongthudo.vn/6-thang-dau-nam-bo-tai-chinh-da-ra-soa-t-
ba-i-bo-25-thu-tu-c-ha-nh-chi-nh-142927.html 

 

 



2. Xin cấp lại giấy phép lái xe có cần giấy khám sức 
khỏe không? 
Theo Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT và hướng dẫn tại Điều 19, 
Điều 9, tùy vào từng trường hợp xin cấp lại giấy phép lái xe mà tài xế 
có thể phải chuẩn bị thêm cả giấy khám sức khỏe hoặc không. 

Giấy phép lái xe được cấp lại trong trường hợp nào? 

Theo Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, giấy phép lái xe sẽ được cấp 
lại trong các trường hợp sau: 

Giấy phép lái xe đã quá hạn hạn sử dụng 

- Trường hợp quá hạn dưới 03 tháng được cấp lại giấy phép lái xe mà không 
cần thi lý thuyết hay thực hành. 

- Trường hợp quá hạn từ 03 tháng đến dưới 01 năm tài xế phải sát hạch lại 
lý thuyết mới được cấp lại giấy phép lái xe. 

- Trường hợp quá hạn từ 01 năm trở lên tài xế phải sát hạch lại cả lý thuyết 
và thực hành mới được cấp lại giấy phép lái xe. 

Giấy phép lái xe bị mất 

- Trường hợp giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời 
hạn sử dụng dưới 03 tháng được xét cấp lại giấy phép lái xe. 

- Trường hợp giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở 
lên thì phải thi sát hạch để được cấp lại giấy phép lái xe. 

+ Quá hạn từ 03 tháng đến dưới 01 năm tài xế phải thi lại lý thuyết. 

+ Quá hạn từ 01 năm trở lên tài xế phải thi lại cả lý thuyết và thực hành.  

Xin cấp lại giấy phép lái xe có cần giấy khám sức khỏe không? 

Cũng theo Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT và hướng dẫn tại Điều 19, 
Điều 9 Thông tư này, tùy vào từng trường hợp xin cấp lại giấy phép lái xe 
mà tài xế có thể phải chuẩn bị thêm cả giấy khám sức khỏe hoặc không. Cụ 
thể như sau: 

Trường hợp xin cấp lại giấy phép lái xe phải có giấy khám sức khỏe: 

- Cấp lại giấy phép lái xe hạng A4, B2, C, D, E, FB2, FC, FD, FE do quá hạn 
sử dụng từ 03 tháng trở lên. 

Trường hợp này phải có giấy khám sức khỏe bởi đây là giấy tờ yêu cầu bắt 
buộc phải có trong hồ sơ thi sát hạch lại giấy phép lái xe do để quá hạn từ 
03 tháng trở lên. 

- Cấp lại giấy phép lái xe hạng A4, B2, C, D, E, FB2, FC, FD, FE do bị mất. 



Trường hợp này phải có giấy khám sức khỏe bởi đây là giấy tờ bắt buộc 
trong hồ sơ xin cấp lại giấy phép lái xe khi bị mất. 

Trường hợp xin cấp lại giấy phép lái xe không cần giấy khám sức khỏe: 

- Cấp lại giấy phép lái xe hạng A4, B2, C, D, E, FB2, FC, FD, FE do quá hạn 
sử dụng dưới 03 tháng. 

- Cấp lại giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3 do bị mất. 

Nguồn: https://laodong.vn/xe/xin-cap-lai-giay-phep-lai-xe-co-can-giay-
kham-suc-khoe-khong-1066406.ldo 

 

3. Phụ huynh cân não chọn trường nộp hồ sơ lớp 10 
cho con 
Từ 10/7, các trường THPT công lập trên địa bàn TP bắt đầu làm thủ tục 
nhập học cho học sinh lớp 10. Đỗ nhiều trường chuyên, nộp hồ sơ 
trường tư có tiếng hay trường công tốp đầu; nhập học trường tư hay 
chờ hạ điểm… là những tình huống cân não với thí sinh và phụ huynh. 

Mất ăn, mất ngủ chọn trường 

Với những học sinh không thi chuyên, không nộp hồ sơ hay có ý định học 
trường tư và đỗ NV1 vào trường THPT công lập, thủ tục nhập học được tiến 
hành rất đơn giản và gọn nhẹ. Theo lịch, việc nộp hồ sơ nhập học vào lớp 
10 công lập sẽ được bắt đầu từ 10-12/7. 

 

Đông đảo phụ huynh đến trường THCS & THPT Lương Thế Vinh (cơ sở 
Tân Triều) làm thủ tục nhập học lớp 10 cho con vào ngày 9/7 (Ảnh: FBNT) 



Với những thí sinh điểm thi đủ để đỗ NV1 công lập nhưng cũng đủ điểm vào 
trường tư có tiếng, cả thí sinh và gia đình đều căng thẳng, cân nhắc để đưa 
ra quyết định sáng suốt, phù hợp nhất. Ở trong tình huống này là chị Lê Thu 
Nga, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Con trai lớn của chị đạt 40 điểm thi, 
trước đó đã đăng ký NV1 vào trường THPT Mỹ Đình. Tuy nhiên, chị nghiên 
cứu và cũng rất thích mô hình giáo dục của trường THPT Lômônôxốp. Khi 
biết trường này sẽ tuyển thêm 30 chỉ tiêu, chị đã băn khoăn không ngủ suốt 
một đêm để suy nghĩ. “Cơ hội để vào Lômônôxốp không cao khi không thông 
báo mức điểm chuẩn mà sẽ xét từ trên xuống dưới tùy lượng hồ sơ đăng ký 
nên cuối cùng gia đình và con đã chọn giải pháp an toàn là học tại THPT Mỹ 
Đình”, chị Nga chia sẻ. 

“Nên học THPT Yên Hòa hay THCS &THPT Lương Thế Vinh” lại là câu hỏi 
gây đau đầu mẹ con chị Nguyễn Thu Thảo, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điểm 
thi lớp 10 của con gái được 44,5 điểm, thời điểm đó còn chưa biết điểm 
chuẩn lớp 10 công lập nhưng chị Thảo có niềm tin là con sẽ đỗ NV1 vào 
THPT Yên Hòa còn con gái chị lại thích trường Lương Thế Vinh. Theo lời 
chị Thảo, trường Lương Thế Vinh chỉ nhận hồ sơ trong 1 ngày 9/7 và sẽ 
khép lại khi đủ chỉ tiêu nên ai đủ điểm tuyển sinh của trường mà làm thủ tục 
nhập học nhanh thì còn cơ hội. Hai mẹ con đã phải nâng lên đặt xuống rất 
nhiều để đi đến quyết định làm hồ sơ nhập học theo nguyện vọng của con, 
đó là nhập học tại trường Lương Thế Vinh và nhường cơ hội vào THPT Yên 
Hòa cho các bạn khác. 

Với trường THPT Phùng Khắc Khoan, quận Đống Đa, Hà Nội có cách tuyển 
sinh khiến phụ huynh và học sinh như đang… chơi ú tim khi có mức điểm 
chuẩn theo ngày Tại thông báo chính thức chiều 9/7, trường cho biết: Do số 
chỉ tiêu hạn chế, nhà trường đưa ra mức điểm xét tuyển vào lớp 10 tính 
đến ngày 10/7/2022 là 32,5 điểm. Trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển với 
mức điểm trên đến 17 giờ ngày 10/7/2022 và sẽ có thông báo thay đổi mức 
điểm cho ngày kế tiếp nếu còn chỉ tiêu. “Con được 32,5 điểm, đủ điểm xét 
tuyển vào THPT Phùng Khắc Khoan, trong khi gia đình còn đang chờ hạ 
điểm chuẩn vào các trường công lập theo NV đăng ký. Lo nhất là sau 17 giờ 
chiều 10/7, lúc quyết định học Phùng Khắc Khoan thì điểm chuẩn lại nâng 
lên”- anh Nguyễn Văn Giang, trú tại quận Tây Hồ cho biết. 

Chóng mặt với nộp - rút hồ sơ 

Việc đã nộp hồ sơ trường ngoài công lập và đóng phí, sau đó đi rút hồ sơ 
để nộp vào trường công cũng là câu chuyện thường thấy trong mỗi mùa 
tuyển sinh lớp 10. 



Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là bởi, trường ngoài công 
lập thường chỉ nhận hồ sơ nhập học thời gian rất ngắn, lại trước khi Sở 
GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập. Nhiều gia đình muốn 
con có chỗ học chắc chắn nên đành chọn giải pháp nhập học trường tư; nếu 
đỗ trường công sẽ đến rút hồ sơ trường tư, chấp nhận mất một phần chi phí 
và coi đó là phí mua sự an toàn cho con. 

Cha mẹ luôn theo sát trên hành trình học tập của con (Ảnh: Ngọc Tú) 

Chị Nguyễn Hạnh Hoa, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là một trong những 
phụ huynh đến rút hồ sơ trường tư để nộp sang trường chuyên. “Thời gian 
đầu con rất ưng ngôi trường tư và hai mẹ con đã phải cân nhắc rất kỹ trước 
khi đi đến quyết định này. Trường tư hiện nay có chất lượng rất tốt, nhất là 
mấy lớp chọn được quan tâm đầu tư. Tuy thế, xét về mặt chi phí giữa trường 
chuyên công và trường tư, gia đình quyết định chọn trường chuyên”- chị 
Nguyễn Hạnh Hoa, quận Hoàng Mai cho biết. 

Một vấn đề phụ huynh và học sinh quan tâm là nếu không đủ điểm vào 
trường NV1 thì cơ hội đỗ vào trường NV2, NV3 thế nào? Theo lãnh đạo một 
số trường THPT thì việc điểm xét tuyển (ĐXT) NV2 và NV3 được thực hiện 
đúng theo Hướng dẫn tuyển sinh của Sở GD&ĐT. Cụ thể: Học sinh không 
trúng tuyển NV1 được xét tuyển NV2 nhưng phải có ĐXT cao hơn điểm 
chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 1,0 điểm. Học sinh không trúng 
tuyển NV1 và NV2 được xét tuyển NV3 nhưng phải có ĐXT cao hơn điểm 
chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 2,0 điểm. Nếu học sinh đáp ứng 



đủ các tiêu chí theo quy định thì đến trường đăng ký NV2 hoặc NV3 làm thủ 
tục nhập học trong thời gian quy định. 

Được biết, sau khi công bố kết quả thi và điểm chuẩn vào lớp 10 công lập, 
học sinh có NV theo học tại một NV trúng tuyển, phải thực hiện thao tác xác 
nhận nhập học từ ngày 10-12/7/2022 theo hình thức trực tuyến hoặc trực 
tiếp. Với những học sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi, cần làm đơn gửi 
cơ sở giáo dục- nơi học lớp 9. Thời gian nộp đơn phúc khảo (theo mẫu) từ 
ngày 9-15/7/2022 và kết quả phúc khảo được công bố chậm nhất ngày 30/7. 

Nguồn: https://kinhtedothi.vn/phu-huynh-can-nao-chon-truong-nop-ho-so-
lop-10-cho-con.html 

 

4. Blockchain, chìa khóa để dịch vụ công Estonia tốt 
như dịch vụ tư 
Chính phủ Estonia điều hành đất nước như một công ty công nghệ: 
không ngừng đổi mới để cung cấp dịch vụ tốt hơn, cũng như trao 
quyền cho người dân nhiều hơn. 

Người ta thường gọi Estonia là một quốc gia kỹ thuật số. Hầu hết dịch vụ 
chính phủ được cung cấp trực tuyến 24/7, trong đó, tính toàn vẹn của dữ 
liệu được bảo đảm bằng công nghệ blockchain. Chẳng hạn, người dân có 
thể đóng thuế, mua xe qua mạng mà không cần đến văn phòng đăng ký 
phương tiện. Chỉ có một số thứ cần phải sự xuất hiện của chủ thể như kết 
hôn hay mua bất động sản. 

Nơi dịch vụ công không thua kém dịch vụ tư nhân 

“Vì sao phải dành cả đời để xếp hàng vì một tấm giấy chứng minh bạn là ai? 
Các chính phủ cần học cách cung cấp dịch vụ công hiệu quả như Amazon 
bán sách vậy: không có sự hiện diện vật lý, không có chi phí đơn từ, không 
có giờ mở cửa”, đó là chia sẻ của bà Kersti Kaljulaid, Tổng thống Estonia 
nhiệm kỳ 2016-2021. 

Vì nhiều lý do đặc biệt và khó lý giải, mọi người thường cho rằng doanh 
nghiệp tư nhân sẽ phục vụ tốt hơn chính phủ. Đó không chỉ là câu chuyện 
riêng của Estonia. Công dân kỳ vọng nhiều hơn từ chính phủ và hy vọng 
chính phủ của họ sáng tạo hơn. Người Estonia mong muốn, nếu khu vực 
công không ngừng đổi mới, chính phủ cũng nên như vậy. 

Nếu có thể dễ dàng mua sách trên mạng, giao dịch ngân hàng, đăng nhập 
tài khoản mạng xã hội chỉ trong vài giây, vì sao một dịch vụ công lại không 
thể? Nếu mọi người có thể quản lý tài chính online, tại sao không phải các 



dịch vụ an sinh? Nếu có thể nhận thông báo từ nhà mạng để biết được khi 
nào đơn hàng giao đến nơi, tại sao không thể nhận thông báo từ chính phủ 
về việc gia hạn bằng lái? 

 

Theo bà Kaljulaid, dịch vụ công không thể kém hơn dịch vụ tư trực tuyến. 
Công dân có thể xem như những cổ đông, luôn yêu cầu kết quả tốt hơn 
trong mọi khía cạnh đời sống. 

Năm 2007, Estonia nhận danh hiệu không mấy gì vui vẻ khi trở thành nước 
đầu tiên trên thế giới bị tấn công mạng trên toàn quốc. Dù không có dữ liệu 
nào bị xâm phạm, kẻ tấn công đã đánh sập hệ thống, gây gián đoạn tạm thời 
trong bối cảnh Estonia đang nổi lên như một nước đầu tư mạnh mẽ vào chính 
phủ số và là trung tâm startup mới nổi, đặc biệt đối với dịch vụ kỹ thuật số. 

Vụ tấn công chính là lời cảnh tỉnh về việc hạ tầng số của quốc gia có thể 
“mong manh” đến thế nào. Nó thúc đẩy Estonia phát triển nền tảng để bảo 
vệ đất nước trước các làn sóng tấn công tiếp theo. Hiện tại, hầu như các 
dịch vụ công trong nước đều được số hóa và truy cập thông qua định danh 
điện tử an toàn của công dân. Dữ liệu phi tập trung, không bao giờ trùng lặp 
và luôn bảo mật nhờ hệ thống trao đổi X-Road, “xương sống” của chính phủ 
điện tử Estonia.  

Một trong số các tiến bộ được tích hợp là sổ cái phân tán (LDT), không thể 
bị xóa bỏ hay ghi đè. LDT nay quen thuộc hơn với cái tên blockchain và nổi 
tiếng vì vai trò của nó trong các loại tiền ảo như Bitcoin, Ethereum.  



Tại Estonia, LDT cho công dân quyền kiểm soát dữ liệu của riêng họ tốt hơn. 
Lấy Sổ chăm sóc sức khỏe làm ví dụ. Ít người trên thế giới biết chính xác hồ 
sơ y tế của họ được lưu tại đâu và ai đang xem chúng. Song, tại Estonia, 
người dân có thể truy cập hồ sơ bằng định danh điện tử và xem chính xác 
ai đã làm gì với nó và vào lúc nào. Bất kỳ quan chức chính phủ nào truy cập 
dữ liệu người dân mà không có lý do chính đáng đều có nguy cơ bị đưa ra 
pháp luật và truy tố. 

Chính phủ giải phóng tiềm năng của blockchain 

Chính phủ các nước đang tăng cường sử dụng blockchain với mục tiêu trao 
quyền nhiều hơn cho người dân. Thực tế, blockchain có năng lực chuyển đổi 
gần như mọi mặt đời sống: nâng cao tính dân chủ và mang đến cơ hội tốt hơn. 
Song, nó chỉ làm được điều đó với sự ủng hộ và cộng tác từ chính phủ. 

Năm 2008, chính phủ Estonia bắt đầu thử nghiệm công nghệ blockchain để 
đối phó với tấn công mạng và giảm thiểu nguy cơ từ bên trong. Estonia cũng 
là nước đầu tiên triển khai công nghệ blockchain trong bộ máy chính quyền. 
Đó là vào năm 2012 với dịch vụ Đăng ký thừa kế thuộc Bộ Tư pháp. Các cơ 
quan đang tận dụng blockchain phải kể đến Bộ Truyền thông và Các vấn đề 
kinh tế, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Các vấn đề xã hội. 
Blockchain ứng dụng trong các dịch vụ đăng ký y tế, tài sản, kinh doanh, 
thừa kế, tòa án điện tử, hệ thống theo dõi thông tin, thông báo chính thức 
của nhà nước. 

Estonia dùng blockchain để bảo đảm tính toàn vẹn của hệ thống và dữ liệu 
chính phủ. Điều đó có ý nghĩa như thế nào? Estonia lý giải, tin tưởng 100% 
vào dữ liệu chính phủ trong bất kỳ trường hợp nào là một trong những nền 
tảng của mọi quốc gia. Năng lực bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu giúp giảm nguy 
cơ nội bộ nhằm vào thao túng hay lạm dụng dữ liệu lưu trữ. Khả năng xác minh 
tính toàn vẹn của dữ liệu chính phủ độc lập với cơ sở dữ liệu chủ theo thời 
gian thực kích hoạt tính liên thông dữ liệu giữa các hệ thống và biên giới. 

Cục Hệ thống thông tin Estonia (RIA) bảo đảm quyền truy cập vào mạng 
lưới blockchain của các cơ quan nhà nước thông qua hạ tầng X-Road. Các 
cơ quan nhà nước tự triển khai blockchain bằng SDK và công cụ xây dựng 
sẵn. Công nghệ blockchain mà Estonia đang dùng là KSI do Guardtime phát 
triển. Nó cũng đang được dùng bởi NATO, Bộ Quốc phòng, Lockheed 
Martin, Boeing… 

KSI cung cấp khả năng xác thực nhanh chóng theo thời gian thực cho tất cả 
tài sản kỹ thuật số được kết nối trên thế giới. Tại Estonia, KSI dùng để xác 
minh độc lập tất cả quy trình chính phủ và bảo vệ dịch vụ công. Nói cách 
khác, khi triển khai KSI trong mạng chính phủ, không ai có thể viết lại lịch sử 



hay tính chân thực của dữ liệu điện tử có thể chứng minh bằng thuật toán. 
Nó đồng nghĩa, không một ai – dù là tin tặc hay quản trị viên hệ thống hay 
bản thân chính phủ - thao túng được dữ liệu hay đánh cắp nó.  

Người dùng các dịch vụ công hay dịch vụ tư nhân không nhìn thấy được 
blockchain vì chúng đóng vai trò nền tảng, song lợi ích thể hiện rõ qua tính 
bảo mật, bất biến và tiết kiệm được số giờ làm việc hàng năm lên tới 800 
năm. Tất nhiên, khi quá nhiều dịch vụ công và tư nhân được lưu trên mạng, 
câu hỏi về niềm tin và an toàn luôn được đặt ra. Theo bà Kersti Kaljulaid, 
không có gì là an toàn tuyệt đối, song rất dễ chứng minh công nghệ số mang 
tính bảo mật tốt hơn hồ sơ truyền thống. 

Định dạng kỹ thuật số mang đến quyền kiểm soát lớn hơn, người dân biết 
được không thể can thiệp vào dữ liệu công khai vì mọi hành động sẽ bị ghi 
lại bởi công nghệ dán nhãn thời gian của blockchain. Điều này tạo ra niềm 
tin giữa công dân, nhà nước và dịch vụ điện tử. Điều quan trọng hơn là dữ 
liệu cá nhân không thuộc về Nhà nước Estonia mà thuộc về chính người 
dân. Họ luôn có quyền được biết và kiểm soát điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu. 

Sớm thôi, việc ghé thăm một cơ quan công vụ để làm những việc như thay 
đổi hộ tịch sẽ trở thành quá khứ. Ví dụ của Estonia cho thấy khu vực công 
có thể thực hiện hiệu quả các tiến bộ công nghệ mà không cần mất hàng 
thập kỷ. Không quan trọng bạn là quốc gia lớn hay nhỏ, những gì bạn cần 
là thiện chí chính trị, niềm tin của người dân và quan hệ hòa hảo giữa khu 
vực công – tư để chuyển đổi số. 

Con đường ấy không thể tránh khỏi. Mọi người sẽ đòi hỏi sự thuận tiện từ 
các lãnh đạo chính trị của họ giống như khi họ đòi hỏi giao hàng miễn phí 
hỏa tốc từ Amazon vậy. 

Nguồn: https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/blockchain-chia-khoa-
de-dich-vu-cong-estonia-tot-nhu-dich-vu-tu-415002.html 

 

5. Từ 1-7 cấp hộ chiếu mẫu mới, hộ chiếu cũ đã cấp có 
còn hiệu lực? 
Từ 1-7, ngành công an triển khai cấp hộ chiếu theo mẫu mới, người 
dân thắc mắc hộ chiếu cũ đã cấp trước đó có phải làm lại hay không? 

Video: Từ 1-7 cấp hộ chiếu mẫu mới, hộ chiếu cũ đã cấp có còn hiệu lực? 

Một số công dân vừa gửi thắc mắc đến Bộ Công an, liên quan đến công tác 
cấp hộ chiếu phổ thông. 



Theo đó, từ 1-7-2022, công dân Việt Nam ở trong nước và công dân Việt 
Nam đang ở nước ngoài sẽ bắt đầu được cấp hộ chiếu phổ thông không 
gắn chíp điện tử theo mẫu mới. 

So với mẫu cũ, hộ chiếu mẫu mới có gì khác? Những người đã được cấp 
hộ chiếu mẫu cũ trước ngày 1-7-2022 có phải làm lại theo mẫu mới hay 
không? 

 

Từ 1-7-2022, công dân Việt Nam ở trong nước và công dân Việt Nam đang 
ở nước ngoài sẽ bắt đầu được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện 

tử theo mẫu mới. Ảnh: UYÊN TRANG 

Hộ chiếu mẫu cũ vẫn dùng được đến khi hết hạn 

Trả lời vấn đề trên, Bộ Công an cho biết, mẫu hộ chiếu phổ thông mới được 
thực hiện theo Thông tư 73/2021 quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành 
và các biểu mẫu liên quan. 

So với mẫu cũ, mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến. Mẫu hộ chiếu 
mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, 
hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước, 
góp phần khẳng định và quảng bá những hình ảnh Việt Nam ra thế giới, thể 
hiện được truyền thống, lịch sử, địa lý, văn hóa Việt Nam. 



Hơn nữa, mẫu hộ chiếu phổ thông mới đảm bảo các kỹ thuật bảo an, khó 
làm giả. 

Công dân đã được cấp hộ chiếu mẫu cũ trước ngày 1-7-2022 sẽ tiếp tục sử 
dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu. 

Bộ Công an cho biết thêm, cơ quan này đã chuyển các mẫu hộ chiếu ngoại 
giao, công vụ, phổ thông không gắn chíp điện tử theo mẫu mới cho Bộ Ngoại 
giao để thông báo đến Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan 
có thẩm quyền của nước ngoài và các cơ quan, tổ chức quốc tế có liên quan 
biết. 

Với các mẫu Hộ chiếu ngoại giao, công vụ, phổ thông gắn chíp điện tử, Bộ 
Công an dự kiến sẽ cấp phát cho công dân vào quý III/2022. 

 

So với mẫu cũ, mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến. Ảnh: UYÊN 
TRANG 

Khuyến khích làm thủ tục trực tuyến 

Những ngày gần đây, số lượng người có nhu cầu cấp hộ chiếu tăng cao. Để 
tránh thời gian chờ đợi của công dân, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công 
an, khuyến khích công dân chủ động khai tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu qua 
Cổng dịch vụ công Bộ Công an: https://dichvucong.bocongan.gov.vn. 



Việc này sẽ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí của công dân mà không phải đến 
trực tiếp cơ quan xuất nhập cảnh để xếp hàng nộp tờ khai, chụp ảnh. 

- Bước 1: Công dân truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia 
(http://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công 
an (http://dichvucong.bocongan.gov.vn). 

- Bước 2: Công dân đăng nhập vào Cổng dịch vụ công, đăng ký cấp hộ chiếu 

Tải ảnh chân dung 4 x 6cm phông nền trắng, ảnh CCCD; nhập đầy đủ thông 
tin vào các cột mục; đăng ký nơi nhận hộ chiếu; tải các tài liệu đính kèm theo 
quy định. Sau khi hoàn tất các bước, chờ phê duyệt của cơ quan quản lý 
xuất nhập cảnh. 

Công dân lưu ý cần dùng ảnh chân dung 4 x 6cm rõ mặt theo đúng quy định, 
không dùng ảnh nghệ thuật, phải dùng CCCD gắn chip để đăng ký, phải có 
tài khoản trên Cổng dịch vụ công hợp pháp để thuận tiện cho việc làm hồ 
sơ. 

- Bước 3: Thanh toán lệ phí trực tuyến 

Sau khi hồ sơ được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh chấp thuận, thanh toán 
lệ phí trực tuyến theo đường dẫn được Cổng dịch vụ công quốc gia gửi đến 
qua tin nhắn hoặc email. 

- Bước 4: Trả kết quả 

Công dân nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc chuyển 
phát đến tận nhà (nếu đăng ký nhận hộ chiếu qua dịch vụ bưu chính). 

Nguồn: https://plo.vn/tu-1-7-cap-ho-chieu-mau-moi-ho-chieu-cu-da-cap-co-
con-hieu-luc-post688378.html 

 

6. Cần một đợt cải cách mới 
Cần có một đợt cải cách mới quyết liệt hơn bởi cải cách môi trường 
kinh doanh đang chững lại ở cấp độ các bộ, ngành và địa phương. Đặc 
biệt, từ năm 2019 trở lại đây dư địa cải cách đã hẹp lại. 

Trao đổi với DĐDN, TS. Nguyễn Minh Thảo - Trưởng ban Môi trường kinh 
doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung 
ương cho rằng, chỉ cần nhìn vào Báo cáo Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 
của VCCI thống kê cho thấy các điểm sổ cải cách đang giảm xuống. Đơn 
cử, Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu PCI 2021 với điểm số 73,02, nhưng có 
với kết quả PCI 2020 điểm số PCI của Quảng Ninh đạt 75,09 điểm. 



- Theo bà đâu là nguyên nhân của thực trạng trên? 

Trong giai đoạn 2020-2021, các bộ, ngành, địa 
phương phải chú trọng nhiều hơn vào hoạt động 
phòng chống dịch COVID-19, nên cải cách về môi 
trường kinh doanh ít được quan tâm. Nhiều bộ, 
ngành trước đây có quyền lực rất lớn nhưng vì 
phải cắt giảm các điều kiện kinh doanh quyền lực 
bị thu hẹp lại và chúng ta gần như không thấy có 
thêm cải cách. 

Thậm chí có xu hướng khôi phục lại những rào cản 
đã được gỡ bỏ trước đây, hoặc thay đổi, bổ sung 

các rào cản khác. Đây là xu hướng đáng lo ngại làm giảm niềm tin của doanh 
nghiệp vào nỗ lực, quyết tâm cải cách của Chính phủ cũng như các bộ, 
ngành và địa phương. 

Để tránh tình trạng khôi phục lại các rào cản đã được gỡ bỏ cũng như tạo 
thêm rào cản mới thì cần phải có đợt cải cách mới. Và mỗi cuộc cải cách 
đều cần có sự chung tay của các bên. 

- Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia năm 2022, bà đánh giá như thế nào về việc triển khai 
Nghị quyết? 

 

Các mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh trên các xếp hạng quốc tế 
theo Nghị quyết số 02/NQ-CP đến năm 2025. Nguồn: CIEM 



Trong 6 tháng vừa rồi chưa thấy có điểm sáng nổi bật. Nhiều bộ, ngành, địa 
phương ban hành kế hoạch chậm hơn so với yêu cầu. Lẽ ra, trong bối cảnh 
phục hồi và phát triển kinh tế nỗ lực cải cách phải mạnh mẽ hơn giúp doanh 
nghiệp phục hồi và phát triển tốt hơn. 

Tuy nhiên từ đầu năm đến giờ, các vấn đề khó khăn của doanh nghiệp lại 
phát sinh nhiều hơn. Đơn cử như Nghị định số 15/2018 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm được coi là 
Nghị định đột phá trong lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành. Nhưng đầu năm 
2022, Bộ Y tế lại có xu hướng khôi phục lại các quy định cũ thông qua đề 
xuất sửa đổi Nghị định 15. Rất may là sau đó Chính Phủ đã có kết luận dừng 
sửa đổi bổ sung Nghị định 15. 

Đáng lo ngại, Báo cáo của PCI gần đây đã phát hiện, việc cấp giấy phép 
điều kiện kinh doanh không phải là do thực thi mà nằm ở các văn bản pháp 
luật mà muốn sửa đổi thì phải do các bộ, ngành đề xuất lên. Hiện nay, có xu 
hướng khác biệt so với trước đây, rất nhiều địa phương đang muốn thay đổi 
muốn cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư nhưng bên trên 
cấp bộ ngành chưa chuyển động. 

- Để đạt được các mục tiêu cải thiện thứ hạng năng lực cạnh tranh 
quốc gia đến năm 2025 như Chính phủ đề ra, theo bà đâu là những ưu 
tiên cần thực hiện? 

Có 3 điểm mấu chốt cần tập trung thực hiện. Thứ nhất liên quan đến ngành 
nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Thời gian vừa qua việc thu hẹp ngành 
nghề kinh doanh hoàn toàn là cơ học, không phải là bản chất: giảm từ 267 
xuống còn 234 và hiện là 227. Ngành nghề đơn giản thì điều kiện kinh doanh 
tự khắc sẽ được thu hẹp. Không còn thủ tục về giấy phép thì sẽ không còn 
thủ tục hành chính kèm theo. Vì vậy cần rút bớt tối đa ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện. 

Thứ hai là cải thiện môi trường đầu tư. Thời gian vừa qua Chính phủ tập 
trung nhiều vào mảng cải cách phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như 
điều kiện kinh doanh, quản lý chuyên ngành, thuế, xây dựng… nhưng để tạo 
ra dư địa cho phát triển mới là cải thiện môi trường đầu tư, thu hút thêm đầu 
tư. 

Nhưng hiện nay nhiều điều kiện mâu thuẫn chồng chéo trong các văn bản. 
Đặc biệt là những mô hình kinh doanh mới theo xu hướng quốc tế, như 
thương mại điện tử, kinh tế số, startup. Không thể dùng công cụ cũ để quản 
lý cái mới. 

Thứ ba liên quan đến giao dịch điện tử: còn thủ công, còn tiếp xúc trực tiếp 
còn phát sinh tiêu cực. Khi nào hoạt động giao dịch hoàn toàn thông suốt 



trên nền tảng điện tử thì nhũng nhiễu, chi phí không chính thức sẽ không 
phát sinh. 

- Trân trọng cảm ơn bà! 

Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 
Nam: 

Để các hiệp hội thực hiện tốt nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết 02/NQ-
CP, Chính phủ cần yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ trực thuộc Chính 
phủ, UBND cấp tỉnh thường xuyên tham vấn VCCI, Hiệp hội Doanh nghiệp 
nhỏ và vừa Việt Nam và các hiệp hội khác trong quá trình thực hiện cải 
cách hành chính. Phương án tối ưu nhất là các hiệp hội có thể tham gia 
từ đầu. 

Ths. Hoàng Hải Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt 
Nam: 

Cần nhiều nỗ lực hơn nữa trong việc ban hành nghị định, thông tư để cải 
thiện môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh mới 
hiện nay. Đơn cử như trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng 
khoán, các quy định mới như về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài… 
vẫn cần có hướng dẫn cụ thể hơn. Ngoài ra, các vấn đề mới theo xu 
hướng tất yếu của thị trường như việc áp dụng AI trong tư vấn và đầu tư 
chứng khoán; hợp đồng giao dịch điện tử, giải quyết tranh chấp online… 
cũng cần được xem xét nghiên cứu kỹ lưỡng tránh sự tụt hậu. 

Nguồn: https://diendandoanhnghiep.vn/can-mot-dot-cai-cach-moi-
225525.html 

 

7. Hà Nội: Hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính 
nhanh chóng, thuận tiện 
6 tháng đầu năm 2022, ngoài việc đẩy mạnh tích hợp xây dựng các thủ 
tục hành chính lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, TP Hà Nội chú 
trọng lấy người dân làm trung tâm để hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành 
chính nhanh chóng, thuận tiện, đảm bảo chất lượng. 

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân 

TP Hà Nội luôn chú trọng việc nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải cách 
thủ tục hành chính nhằm tìm kiếm những sáng kiến để tiết kiệm thời gian, 
chi phí cho cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước, vẫn đảm bảo chất lượng 
và hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính. 



 

Cán bộ UBND quận Bắc Từ Liêm hướng dẫn người cao tuổi làm thủ tục 
hành chính. Ảnh: Công Hùng. 

Tiêu biểu như UBND huyện Hoài Đức, triển khai thực hiện thí điểm và thí 
điểm mở rộng Mô hình “Ngày Thứ 6 xanh” trên địa bàn huyện đã đạt được 
hiệu ứng lan tỏa. UBND huyện Hoài Đức đã nhân rộng mô hình này trên địa 
bàn huyện. Theo đó rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về 
đăng ký kinh doanh từ 3 ngày làm việc còn 60 phút trong ngày thứ 6. 

UBND huyện Mê Linh đang thực hiện thí điểm thực hiện tiếp nhận, trả kết 
quả, giải quyết TTHC theo mô hình "Ngày Thứ ba xanh" đối với 4 thủ tục 
hành chính (Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, Chuyển trường đối với học 
sinh trung học cơ sở, Chuyển trường đối với học sinh tiểu học, Cấp giấy giới 
thiệu thăm viếng mộ liệt sĩ). Công dân đến nộp hồ sơ vào ngày thứ Ba hàng 
tuần sẽ được lấy kết quả trong vòng 60 phút, tạo điều kiện rút ngắn thời gian 
và chi phí đi lại cho công dân. 

UBND huyện Đông Anh với sáng kiến tổ chức cuộc thi “Mô hình Bộ phận 
Một cửa văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp" trên địa bàn huyện Đông Anh 
năm 2022, đây là năm thứ 2 UBND huyện Đông Anh tổ chức cuộc thi này. 
UBND huyện Đan Phượng với sáng kiến lấy Phiếu ý kiến đánh giá việc giải 
quyết TTHC và Phiếu đăng ký nội dung tham gia hội nghị đối thoại của cá 
nhân, tổ chức thông qua hình thức trực tuyến,... 



Trong quá trình triển khai các dịch vụ công trực tuyến, một số đơn vị trên địa 
bàn TP đã triển khai nhiều hình thức sáng tạo để hướng dẫn, hỗ trợ người 
dân trong việc kê khai và nhập hồ sơ đăng ký giải quyết thủ tục hành chính 
trực tuyến như: in tờ gấp hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, huy 
động lực lượng đoàn viên Đoàn Thanh niên hướng dẫn người dân tại các 
điểm sinh hoạt dân cư, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để khai Tờ khai 
trực tuyến và chuẩn bị hồ sơ,... 

Ngoài ra, một số đơn vị tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 
dịch vụ công trực tuyến của Thành phố, tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh 
nghiệm trong quá trình triển khai và thực hiện dịch vụ công trực tuyến của 
Thành phố. 

99,78% hồ sơ được giải quyết đúng hạn 

Theo báo cáo kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 
2022 trên địa bàn TP Hà Nội, tính đến ngày 14/6/2021, tổng số thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc TP là 1.895 
thủ tục hành chính. Trong đó, cấp Sở, cơ quan tương đương Sở là 1.522 
thủ tục, cấp huyện là 263 thủ tục và cấp xã là 110 thủ tục. 

Trong Quý II năm 2022, tổng số hồ sơ tiếp nhận toàn TP là 1.059.072 hồ sơ. 
Trong đó, đã giải quyết 1.030.963 hồ sơ; 1.028.705 hồ sơ giải quyết đúng 
hạn đạt 99.78%; 0,22% hồ sơ giải quyết quá hạn. Số hồ sơ đang giải quyết 
là 28.109 hồ sơ. 

100% các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đều đảm bảo thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định của Chính phủ trong 
giải quyết thủ tục hành chính. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính 
được giám sát, kiểm soát chặt chẽ nên đã hạn chế tối đa việc nhũng nhiễu, 
chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính. Khi chậm trễ trong quá trình 
giải quyết hồ sơ, các đơn vị thực hiện việc xin lỗi công dân và khắc phục 
nhanh chóng, kịp thời để trả đúng hạn theo quy định. 

TP cũng tăng cường chỉ đạo nâng cao thái độ ứng xử, đạo đức công vụ của 
công chức, đặc biệt là công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa, đề cao tính 
chuyên nghiệp, sự phục vụ của công chức đối với người dân, tổ chức trên 
cơ sở lấy sự hài lòng của người dân làm một trong những cơ sở để đánh 
giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức. 

Thực hiện nhiệm vụ tích hợp thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công quốc 
gia theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, ngày 29/4, UBND TP đã phê 
duyệt danh mục các thủ tục hành chính lựa chọn tái cấu trúc xây dựng dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia 



trong năm 2022. Trong đó, phê duyệt 928 thủ tục hành chính được lựa chọn 
tái cấu trúc. 

 

Văn phòng UBND TP tổ chức hội nghị tập huấn về đánh giá, tái cấu trúc 
quy trình thủ tục hành chính cho khoảng 120 cán bộ đầu mối kiểm soát thủ 

tục hành chính, ngày 13/6. 

Ngày 13/6, Văn phòng UBND TP đã tổ chức hội nghị tập huấn về đánh giá, 
tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính được lựa chọn xây dựng dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, 4 tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia cho 
khoảng 120 cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính, công chức các 
phòng chuyên môn thuộc các Sở, ban, ngành TP, trực tiếp tham gia tái cấu 
trúc các quy trình thủ tục hành chính tại đơn vị, để thực hiện rà soát, đánh 
giá, tái cấu trúc đảm bảo đúng yêu cầu và tiến độ của UBND TP giao. 

Về nhiệm vụ trong quý III/2022 đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, 
Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn cho 
biết, TP tập trung 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” trên địa bàn TP. 

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt việc công bố, công khai thủ tục hành 
chính theo quy định; thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của 
cá nhân, tổ chức về quy định hành chính bảo đảm hiệu quả. 



TP tích cực đôn đốc, triển khai công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành 
chính đặc biệt là đối với các thủ tục đã xác định trong kế hoạch. Phối hợp, 
đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đảm 
bảo minh bạch, cụ thể, gắn với trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người 
đứng đầu trong việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính. 

Nguồn: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-ho-tro-nguoi-dan-lam-thu-tuc-hanh-
chinh-nhanh-chong-thuan-tien.html 

 

8. Người dân Thái Nguyên sẽ dùng được chữ ký số di 
động khi làm thủ tục hành chính 
Sau khi Cổng dịch vụ công tỉnh Thái Nguyên tích hợp chữ ký số cá 
nhân, người dân trên địa bàn tỉnh có thể dễ dàng đăng ký, sử dụng chữ 
ký số trên di động để thực hiện các thủ tục hành chính. 

 

Việc tích hợp giải pháp ký số từ xa vào Cổng dịch vụ công Thái Nguyên 
sẽ người dân thuận tiện hơn trong việc sử dụng các thủ tục hành chính 

(Ảnh minh họa) 

Trong thời gian qua, Bộ TT&TT đã cấp phép cho các Tổ chức cung cấp dịch 
vụ chứng thực chữ ký số công cộng (CA công cộng) đủ điều kiện để cung 



cấp dịch vụ theo mô hình ký từ xa. Đây là một bước tiến mới trong hoạt động 
cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các 
tổ chức và người dân sử dụng dịch vụ. 

Sự ra đời của của giải pháp ký số từ xa được nhận định là điều kiện thuận 
lợi cho mục tiêu phổ biến chữ ký số đến từng người dân, doanh nghiệp, góp 
phần đảm bảo tính xác thực, an toàn và minh bạch khi người dân tham gia 
vào các dịch vụ số, góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia.  

Bởi lẽ, với giải pháp ký số từ xa, người sử dịch vụ không cần phải sử dụng 
các thiết bị vật lý như USB token hay SIM để ký số. Thay vào đó, người dùng 
có thể ký trực tiếp ngay trên máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông 
minh bằng 1 tài khoản và mật khẩu đăng nhập. Dịch vụ ký số từ xa đem lại 
nhiều thuận tiện, đặc biệt là với người dùng cá nhân khi cho phép ký số mọi 
lúc, mọi nơi. 

Để tạo thuận tiện cho người dân trong sử dụng các thủ tục hành chính do 
cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh cung cấp, Sở TT&TT Thái Nguyên đã 
phối với Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia , Bộ TT&TT và các CA công 
cộng triển khai tích hợp giải pháp ký số từ xa trên Cổng dịch vụ công trực 
tuyến của tỉnh. 

Sự kiện công bố tích hợp giải pháp ký số từ xa vào Cổng dịch vụ công tỉnh 
Thái Nguyên sẽ được Sở TT&TT Thái Nguyên, NEAC cùng các CA công 
cộng tổ chức vào chiều ngày 11/7. Khi đó, người dân Thái Nguyên sẽ thuận 
tiện hơn trong việc đăng ký, sử dụng chữ ký số để thực hiện các thủ tục 
hành chính. 

Theo Sở TT&TT tỉnh Thái Nguyên, hiện nay địa phương này đang duy trì 
cung cấp 1.231 dịch vụ công mức độ 4 trên cổng dịch vụ công trực tuyến 
tỉnh Thái Nguyên tại địa chỉ dichvucong.thainguyen.gov.vn. Trong đó, có 
1.072 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 115 thủ tục hành chính cấp huyện và 44 
thủ tục hành chính cấp xã. 

Đến nay, Thái Nguyên cũng đã tích hợp và cung cấp 1.036 dịch vụ công trực 
tuyến của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ dichvucong.gov.vn 
để phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

Sở TT&TT Thái Nguyên đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm 
của quý III là đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương trên địa bàn trong 
việc thực hiện tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục 
hành chính có phát sinh hồ sơ năm 2022 phải đạt từ 55% trở lên.  

Theo số liệu của Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia (NEAC), Bộ TT&TT, 
hiện Bộ TT&TT đã cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số theo 



mô hình ký số từ xa cho 5 tổ chức, doanh nghiệp gồm VNPT-CA, MISA-CA, 
TrustCA (Công ty SAVIS), FPT-CA và Bkav-CA. Cùng với đó, có 2 CA công 
cộng là Viettel-CA và NEWTEL-CA đã được cấp phép cung cấp dịch vụ 
chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động. Tính đến cuối 
tháng 6/2022, tổng số thuê bao sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số theo 
mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa là 6.447 chứng thư số. 
 
Trong tháng 4/2022, Bộ TT&TT đã có hướng dẫn kết nối ứng dụng sử dụng 
chữ ký số với tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đối 
với hình thức ký số từ xa. Hướng dẫn này đặc tả các giao thức kết nối để 
chuyển yêu cầu ký số từ một dịch vụ/ứng dụng có kết nối mạng đến tổ chức 
cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số và nhận lại chứng thư số của người 
ký, kết quả ký số. 

Nguồn: https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/nguoi-dan-thai-nguyen-
se-dung-duoc-chu-ky-so-di-dong-khi-lam-thu-tuc-hanh-chinh-415047.html 

 

9. Khuyến khích người dân, doanh nghiệp dùng chữ ký 
số trong giải quyết thủ tục hành chính 
Việc UBND tỉnh Bắc Giang khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử 
dụng dịch vụ công trực tuyến và chữ ký số trong giải quyết thủ tục 
hành chính trên địa bàn là nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực 
tuyến. 

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản gửi các cơ quan, tổ chức và UBND 
các huyện, thành phố trên địa bàn về việc khuyến khích người dân, doanh 
nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến và chữ ký số trong việc giải quyết 
thủ tục hành chính. 

Theo đó, để triển khai có hiệu quả việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, đồng thời tạo điều kiện 
thuận lợi, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh 
khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua 
dịch vụ công trực tuyến tại Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang 
(dichvucong.bacgiang.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia 
(dichvucong.gov.vn). 

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa, để phục vụ cho việc 
số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và giảm chi phí thực 
hiện thủ tục hành chính, đề nghị người dân, doanh nghiệp tăng cường sử 
dụng chữ ký số đối với các thành phần hồ sơ, nhất là các thành phần hồ sơ 



sử dụng khổ giấy A0, A3, A2; bản vẽ kỹ thuật... (sử dụng bản điện tử có ký 
số) gửi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa cấp 
huyện, cấp xã. 

 

Tính đến ngày 28/6, trên cả nước tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện 
được đưa lên cung cấp mức 4 là 97,3% (Ảnh minh họa) 

Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục 
Thuế tỉnh và UBND huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo bộ phận một 
cửa phải tiếp nhận các thành phần hồ sơ là bản điện tử có ký số khi người 
dân, doanh nghiệp gửi đến, đảm bảo theo quy định tại Nghị định 45 ngày 
8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường 
điện tử. 

Song song đó, thực hiện tuyên 2 truyền cho người dân, doanh nghiệp sử 
dụng dịch vụ công trực tuyến, sử dụng chữ ký số trong quá trình thực hiện 
thủ tục hành chính. 

UBND tỉnh Bắc Giang cũng chỉ đạo Sở TT&TT hướng dẫn, hỗ trợ người 
dân, doanh nghiệp sử dụng chữ ký số khi có yêu cầu; tập trung thúc đẩy sử 
dụng các nền tảng số trên địa bàn, nhất là việc hỗ trợ doanh nghiệp chuyển 
đổi số; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, thúc đẩy hoạt 
động chuyển đổi số trong doanh nghiệp. 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, hiệp hội bất động sản tỉnh, hội doanh nhân trẻ 
tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan sử dụng các hình 
thức phù hợp tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 



để biết và tích cực thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến 
và sử dụng chữ ký số khi nộp hồ sơ thủ tục hành chính. 

Trên quy mô toàn quốc, hiện tại, hầu hết các dịch vụ công đủ điều kiện đã 
được cung cấp trực tuyến mức độ 4. Tuy nhiên, hiệu quả cung cấp, sử dụng 
dịch vụ công trực tuyến chưa cao. Tính đến hết tháng 5, tỷ lệ dịch vụ công 
trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến trung bình của cả nước mới đạt khoảng 
30%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính 
trung bình của cả nước mới đạt gần khoảng 32%. 

Cũng vì thế, thời gian qua, với vai trò là cơ quan thường trực Ủy ban quốc 
gia về chuyển đổi số, Bộ TT&TT đã liên tục đôn đốc, hướng dẫn các bộ, 
ngành, địa phương triển khai các giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả 
sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

Trong hướng dẫn gần nhất vào giữa tháng 5, Bộ TT&TT đã đề nghị các cơ 
quan nhà nước triển khai đồng bộ 7 giải pháp cấp bách, trong đó có việc: 
Giao chỉ tiêu tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực 
tuyến tới từng cơ quan nhà nước của bộ, tỉnh năm 2022; ban hành chính 
sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến như giảm thời gian xử lý hồ sơ, giảm lệ phí thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến; nghiên cứu, thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối 
với một số loại hình dịch vụ công trực tuyến tương ứng với một số đối tượng 
người dân sử dụng phù hợp, khả thi trong tiếp cận, thực hiện dịch vụ… 

Nguồn: https://cafef.vn/khuyen-khich-nguoi-dan-doanh-nghiep-dung-chu-
ky-so-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-20220709222546362.chn 

 

10. Triển khai Đề án 06 của Chính phủ đảm bảo đúng 
tiến độ, an toàn 
Xác định rõ vai trò, trách nhiệm khi được Chính phủ chọn làm điểm 
thực hiện Đề án 06 trên cả nước, lãnh đạo TP Hà Nội khẳng định sự 
quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, 
ngành và người dân, đảm bảo Đề án triển khai hiệu quả. 
Sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt 

Theo báo cáo sơ kết 6 tháng triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn TP 
Hà Nội, tính đến ngày 7/7, TP đã ban hành trên 30 văn bản chỉ đạo triển khai 
các nhiệm vụ; thường xuyên có các văn bản gửi các Bộ, ngành kiến nghị 
các nội dung, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho TP Hà Nội trong quá trình 
triển khai. Ban Chỉ đạo 06 TP tổ chức họp định kỳ hàng tháng để đánh giá 
kiểm điểm tình hình, tiến độ triển khai, báo cáo Tổ công tác 06 Chính phủ. 



Đến nay, 100% UBND cấp huyện, cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn 
TP đã thành lập Ban Chỉ đạo 06 và Tổ công tác 06 (gồm 30 Ban Chỉ đạo 06 
cấp huyện, 579 Ban Chỉ đạo 06 cấp xã và 5.247 Tổ công tác 06 tại thôn, tổ 
dân phố trên địa bàn TP) để chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cụ thể tại cấp 
cơ sở. 

 

Ban Chỉ đạo Đề án 06 TP Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn cho hơn 33.000 đại 
biểu là thành viên Ban Chỉ đạo 06 các cấp trên toàn địa bàn TP, ngày 16/6. 

Lực lượng Công an với vai trò nòng cốt, thường trực tham mưu triển khai 
Đề án 06 trên địa bàn TP đã thành lập 100% Tổ công tác 06 tại Công an các 
cấp để trực tiếp tham mưu Ban Chỉ đạo UBND các cấp triển khai các nhiệm 
vụ của Đề án. 

Về chất lượng nguồn nhân lực, nhìn chung, các đơn vị trên địa bàn TP đảm 
bảo về nhân lực thực hiện dịch vụ công, đảm bảo các quy định về vị trí việc 
làm và tiêu chuẩn đáp ứng của đội ngũ cán bộ công chức cơ sở. Riêng đối 
với đội ngũ cán bộ công chức làm công tác một cửa, 100% cán bộ công 
chức làm nhiệm vụ tại bộ phận một cửa đều được đào tạo bồi dưỡng về 
nghiệp vụ và thường xuyên tập huấn, cấp chứng chỉ về tin học; các đơn vị 
đều có đội ngũ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin. 

Theo kết quả triển khai thử nghiệm Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của 
TP (tính đến tháng 3/2022), Hệ thống cơ bản hỗ trợ cán bộ xử lý, luân 
chuyển được hồ sơ trên môi trường điện tử, đáp ứng được nghiệp vụ chuyên 
ngành của từng đơn vị và đang tiếp tục hoàn thiện quy trình nghiệp vụ. Từ 



ngày 4/10/2021 đến 14/3/2022, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử thử 
nghiệm đã tiếp nhận 466.772 hồ sơ, trong đó đã xử lý 448.672 (đạt 96,1%), 
hồ sơ tiếp nhận cao nhất trong 1 ngày đạt 7.000 hồ sơ. 

Tính đến 14/3/2022, trên Cổng dịch vụ công TP đã khai báo 1.851 thủ tục 
hành chính trong đó có 491 dịch vụ công mức độ 2; 1.154 dịch vụ công mức 
độ 3 và 206 dịch vụ công mức độ 3. Tích hợp 254 dịch vụ công mức độ 3,4 
với Cổng dịch vụ công Quốc gia. Dự kiến đến hết năm 2022 tích hợp 928 
thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 3,4, đạt 70% chỉ tiêu đề ra. 

Nhiều cách làm sáng tạo 

Về triển khai tuyên truyền về 25 dịch vụ công thiết yếu, Công an TP đã xây 
dựng 2 mô hình để hỗ trợ người dân tiếp cận, thực hiện các dịch vụ công 
trực tuyến. Đó là mô hình Trụ sở tiếp dân kiểu mẫu tại các đơn vị có chức 
năng giải quyết thủ tục hành chính và Mô hình hỗ trợ người dân thực hiện 
các dịch vụ công tại các địa bàn Khu đô thị, khu chung cư cao tầng; khu, 
cụm công nghiệp và các khu dân cư không có điều kiện hoặc ít tiếp cận với 
các thông tin truyền thông. 

Cán bộ thuộc đội cơ động của UBND phường Trúc Bạch (quận Ba Đình) trực 
tiếp hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại nhà. Ảnh VG 

Một số đơn vị đã có những biện pháp, cách thức sáng tạo như UBND 
phường Trúc Bạch (quận Ba Đình) đã thành lập 2 Tổ cơ động dịch vụ công 
trực tuyến tại nhà đầu tiên trên địa bàn TP. 



Theo Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch Nguyễn Dân Huy, địa phương có hơn 
7.000 người thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau và thường xuyên phát 
sinh rất nhiều nhu cầu về sử dụng dịch vụ công. Tuy nhiên không phải ai cũng 
có khả năng tiếp cận với công nghệ thông tin. “Chính vì thế, trong quá trình 
triển khai, cán bộ UBND phường trực tiếp đưa máy tính tới tận nhà để cầm 
tay, hướng dẫn từng người dân một để làm quen với các bước thực hiện dịch 
vụ công trên nền tảng điện tử. Qua thời gian thí điểm, tỷ lệ thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến trên địa bàn phường đã tăng lên” - ông Huy cho biết. 

Nhìn chung, thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, Tổ cơ động của 
UBND phường Trúc Bạch đã giúp giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. 

Tuy nhiên, theo Ban Chỉ đạo Đề án 06 TP chỉ rõ, do đặc thù của TP Hà Nội 
có sự phân chia khu vực giữa các quận và huyện nên tính chất và đặc điểm 
dân cư cũng có sự khác biệt, đặc biệt việc sử dụng, ứng dụng công nghệ 
thông tin của một bộ phân người dân còn có hạn chế nhất định nên việc 
hướng dẫn và vận động người dân tham gia sử dụng các dịch vụ công còn 
nhiều bất cập, chưa đồng đều giữa các đơn vị trên địa bàn TP. 

Đề xuất đơn giản hóa triển khai các dịch vụ công thiết yếu 

Về tiến độ triển khai nhiệm vụ đề ra theo lộ trình trong năm 2022, Phó Chủ 
tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn – Phó Trưởng 
ban Thường trực Ban chỉ đạo Đề án 06 của TP Hà Nội cho biết, TP chuẩn 
bị sẵn sàng các điều kiện đảm bảo và triển khai thực hiện các dịch vụ công 
trực tuyến trên Cổng dịch vụ công TP có kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư theo đúng lộ trình. 

Trong tháng 7/2022, Sở TTTT khẩn trương hoàn thành các quy trình, thủ tục 
để đưa vào vận hành chính thức Cổng Dịch vụ công TP, Hệ thống thông tin 
Một cửa điện tử của TP trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công với Hệ thống 
thông tin Một cửa điện tử dùng thành một Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tập trung duy nhất của TP. Trường hợp có khó khăn, vướng 
mắc đề nghị kịp thời báo cáo UBND TP xem xét, tháo gỡ. 

Trước tháng 11/2022, các Sở, ban, ngành TP chủ động xây dựng, hoàn 
thiện các quy trình tái cấu trúc nghiệp vụ đối với các thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi lĩnh vực của đơn vị để nâng cấp, hoàn thiện phần mềm, Hệ thống 
thông tin Một cửa của TP đáp ứng yêu cầu số hóa. 

TP xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tập huấn về chuyên môn, nghiệp 
vụ đối với các dịch vụ công được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư trước khi đưa vào vận hành chính thức. Tổ chức kiểm tra, khảo sát thực 
tế việc triển khai Đề án 06 trên địa bàn TP để kịp thời ghi nhận những khó 
khăn, vướng mắc, báo cáo cấp có thẩm quyền sớm tháo gỡ, giải quyết. 



Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo Đề án 06 của TP nghiên cứu, đề xuất phương án 
triển khai Giấy chứng sinh điện tử, Giấy báo tử điện tử, Giấy khám sức khỏe 
điện tử phục vụ việc kết nối, đơn giản hóa trong quá trình triển khai các dịch 
vụ công thiết yếu có kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bố trí thiết 
bị, tổ chức phương án số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
theo đúng hướng dẫn; tiếp tục rà soát, bố trí kinh phí, nguồn lực, cơ sở vật 
chất đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Nguồn: https://kinhtedothi.vn/trien-khai-de-an-06-cua-chinh-phu-dam-bao-
dung-tien-do-an-toan.html 

 

11. Bị "nhồi" chung cư hàng vạn dân, bộ máy hành 
chính xã phường quá tải 
Nhiều xã, phường tại Hà Nội, TP.HCM thời gian qua có số dân tăng với 
cấp số nhân do bị nhồi chung cư với hàng vạn dân. Có nơi, dân số của 
một phường ngang với một quận, huyện nhưng chỉ được phân bổ biên 
chế như một phường, xã trung bình khiến bộ máy hành chính quá tải, 
nhân viên làm không xuể. 

Trong khi đó, hiện chưa có cơ chế đặc thù với các địa bàn đông dân và có 
tính chất phức tạp, quá trình đô thị hóa nhanh. Giải pháp nào cho sự quá tải 
trong quản lý hành chính tại những "phường như quận" này? 

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Một cán bộ tư pháp của UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà 
Nội) đang đồng thời thực hiện nhiệm vụ của nhân viên tại bộ phận một cửa. 
Lý do là bởi phường có nhiều việc mà lại thiếu cán bộ. Phường Hoàng Liệt 
hiện có 14 cán bộ, công chức và 5 cán bộ đoàn thể, trong khi dân số trên 
địa bàn là 92.000 người. Trong 10 năm qua, khi những tòa chung cư với 
hàng vạn dân về ở khiến dân số của phường đã tăng gấp 6 lần, nhưng đội 
ngũ cán bộ vẫn không thay đổi, dẫn đến “quá tải” công việc. 

Theo ông Tạ Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, dân số tăng 
nhanh chóng mặt, tương đương bằng một quận nhưng hiện phường Hoàng 
Liệt còn đang thiếu 2 chức danh công chức so với quy định cho 1 phường: 

“Vấn đề đặt ra từ việc nhân dân đến định cư sinh sống lớn là gánh nặng và 
trách nhiệm lớn với chính quyền trong việc giải quyết thủ tục hành chính là 
nhu cầu của người dân. Khối lượng công việc lớn trong khi số lượng cán bộ 
công chức không tăng, còn đang thiếu, và nhiều người không phải làm một 
thủ tục mà có thể làm nhiều thủ tục nên chiếm nhiều thời gian và công việc 
rất nặng nề”. 



Ông Hải lo lắng khi sắp tới trên địa bàn phường có thêm 4 dự án đi vào hoạt 
động khiến dân số tăng hơn 10 ngàn người, sẽ gây thêm áp lực lên cán bộ, 
công chức phường trong thực hiện nhiệm vụ.  

 

Trong vài năm trở lại đây, tốc độ đô thị hóa phát triển nhanh đến chóng 
mặt, nhiều chung cư mọc lên khiến số dân tại một phường, xã tăng gấp 

nhiều lần. 

Trong khi đó, chị Trần Thị Thủy, cư dân tại tòa chung cư HH1A Linh Đàm, 
phường Hoàng Liệt chia sẻ cảm giác ngột ngạt, sốt ruột khi phải đến UBND 
phường làm thủ tục bởi không gian chật chội, số lượng người dân có mặt 
quá đông: 

“Phường Hoàng Liệt là một trong những phường đông nhất của Hà Nội, 
lượng dân cư như vậy nhưng số lượng cán bộ ở dịch vụ công không khác 
so với những phường khác; diện tích và nơi làm việc cũng không khác gì so 
với phường khác nên khi người đến làm việc thì khu vực ngồi đợi chật chội, 
đông đúc, thời gian chờ để làm việc cũng lâu hơn”. 

Người dân tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM cũng 
luôn phải chờ đợi khi làm thủ tục hành chính bởi số dân tại đây gấp hơn 
chục lần so với các phường có mật độ trung bình. 

Anh Huỳnh Chí Cường, Khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A bày tỏ: “Người 
dân đến quá đông mà họ không có đủ nhân lực, làm một bộ hồ sơ nhờ trong 
phường xác thực thì nếu ở phường khác cần 15-20 phút thì phường này mất 
cả tiếng đồng hồ. Nhà nước xem có chế độ tuyển thêm chứ họ cũng áp lực, 
giải quyết trong giờ hành chính mà số lượng nhiều quá thì họ có giải quyết 
được đâu”. 



Chị Huỳnh Thúy Vi, nhân viên văn phòng tại phường Bình Hưng Hòa A cho 
biết áp lực công việc là quá lớn khi cố gắng giải quyết hết công việc trong 
ngày ở cơ quan: “Phường Bình Tân thì công việc phải gấp 2 lần phường 
khác, công việc rất nhiều làm ngày này qua ngày kia cũng không hết, biên 
chế còn giảm; thời gian làm xong có khi 6-7h, có khi vẫn ở lại đến 8-9h là 
bình thường vì rất nhiều công việc”. 

 

Việc nhồi nhét các khu đô thị, chung cư cao tầng với hàng vạn dân khiến bộ máy 
hành chính phường quá tải là điều đã được dự báo. Ảnh: Người lao động 

Theo quy định hiện nay, mỗi phường/xã loại 1 tại TP.HCM bị khống chế mức 
giao biên chế tối đa 37 cán bộ (bao gồm công chức và không chuyên trách). 
Nếu theo quy định này, một phường hơn 100 nghìn dân và một phường 30 
nghìn dân số có biên chế cán bộ như nhau. Do đó, lãnh đạo tại nhiều 
phường, quận tại TP.HCM đang kiến nghị tăng biên chế theo nguyên tắc 
phường, xã trên 50 nghìn người được xem là đông dân, và cứ thêm 10 nghìn 
dân sẽ được bổ sung một biên chế. 

Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức 
Trung ương cũng cho rằng, nên tính tới việc phân bổ công chức xã, phường 
dựa vào đặc thù địa phương chứ không bị bó buộc bởi số lượng người như 
quy định chung hiện nay. 

“Đã có quy định tùy theo số lượng dân cư xếp tại phường sẽ liên quan tới số 
lượng công chức phường, xã, đã có phân loại. Trong trường hợp ngoài kiểu 
bình thường ra thì phải có trường hợp đặc biệt để xử lý kịp thời, giải quyết 
vấn đề từ thực tiễn”, ông Nguyễn Đức Hà cho biết 



PGS.TS Võ Kim Sơn, nguyên trưởng khoa Nhân sự, Học viện hành chính 
Quốc Gia cho rằng, việc nhồi nhét các khu đô thị, chung cư cao tầng với 
hàng vạn dân khiến bộ máy hành chính phường quá tải là điều đã được dự 
báo. Trong những năm qua, số lượng dân cư tại nhiều phường, xã phình to 
rất nhanh về dân số nên khối lượng công việc hành chính phải giải quyết 
hằng ngày rất lớn và có xu hướng gia tăng, mức độ phức tạp của công việc 
càng cao. 

Do đó, PGS.TS Võ Kim Sơn đề xuất nên linh hoạt trong việc bố trí biên chế 
theo quy mô dân số và tính chất đa dạng, phức tạp của địa bàn: “Điều quan 
trọng là phải xem xét, điều chỉnh lại con người làm việc tại xã, phường theo 
cơ chế linh hoạt. Mỗi vị trí việc làm gắn với một công chức, do đó vị trí việc 
làm tăng lên gắn với nhu cầu của công dân, dịch vụ cho công dân trong 
phạm vi quyền hạn tăng lên, tự động được bổ sung. Nên có tư duy đổi mới 
từ việc có quy chế rõ ràng cho bộ máy từ cấp xã có quyền điều chỉnh biên 
chế khi khối lượng công việc tăng lên”. 

 

Người dân đến làm thủ tục tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM. 

Quá trình đô thị hóa nhanh khiến nhiều xã/ phường ở các đô thị lớn mọc lên 
các khu đô thị với quy mô, số lượng dân cư lớn. Tốc độ gia tăng dân số 
không chỉ gây sức ép lên cơ sở hạ tầng mà còn khiến bộ máy chính quyền 
cơ sở chịu áp lực quá lớn. 

Câu chuyện dân số đông, nhưng thiếu nhân sự cấp xã/ phường hiện nay 
cho thấy cần sớm có cơ chế để “Gỡ khổ” cho cán bộ và người dân”. 



Các tòa chung cư hàng chục tầng đi vào hoạt động sẽ nhanh chóng kéo 
theo một lượng lớn người dân về ở. Vì thế, khi một khu đô thị mới hình thành 
thì điều đương nhiên là chính quyền cơ sở cũng phải cáng đáng thêm một 
khối lượng lớn công việc từ việc gia tăng dân số cơ học. 

Trong khi đó, ở các khu đô thị, sự biến động dân cư rất lớn, thất thường và 
khó quản lý do sự dịch chuyển liên tục của người mua, người bán đối với 
mỗi căn hộ ở các tòa nhà. Điều này khiến việc quản lý hành chính ở những 
phường/xã đông dân cư vốn đã quá tải lại càng thêm khó khăn. 

Trong khi đó, theo mặt bằng chung, một xã/ phường đông dân cư tại Hà Nội, 
TP.HCM có khoảng 100 đến 120 nghìn người, gấp 3-4 lần so với một huyện 
ở biên giới phía bắc nhưng nhưng bộ máy là chỉ là cấp phường với lương 
cấp phường, biên chế cấp phường...là điều không hợp lý. 

Điều này dẫn đến việc xử lý hồ sơ, phục vụ người dân với khung biên chế 
công chức sẽ rất khó khăn. Nhiều khảo sát cho thấy, khối lượng hồ sơ bình 
quân của công chức ở những nơi này gấp nhiều lần so với các phường, xã 
ở tỉnh, thành phố khác. Do đó, việc tăng công chức cho các xã, phường 
đông dân là cần thiết. 

Để tăng số lượng công chức cho những nơi cần thiết, trước hết nằm ở việc 
điều tiết biên chế dôi dư, giảm cán bộ ở xã, phường ít dân và tăng cho nơi 
đông dân để cân đối bộ máy. Hiện, khối lượng công việc ở phường xã ít hay 
nhiều thường căn cứ vào diện tích, dân số ở địa bàn. 

Nơi nào dân nhiều, công việc tăng thì số lượng cán bộ công chức cũng tăng 
và ngược lại. Điều này cũng tránh được sự bất bình đẳng trong đội ngũ công 
chức cơ sở khi cùng một vị trí, một mức lương nhưng số lượng người phải 
phục vụ khác xa nhau. 

Việc điều chỉnh nhân lực theo hướng phù hợp với số dân sinh sống là điều 
cần thiết và cần sớm được làm ngay. Tuy vậy, giải pháp căn cơ cho vấn đề 
này còn nằm ở việc phải ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết hồ sơ 
hành chính. 

Trong đó cần sớm đào tạo về chuyển đổi số, cải cách hành chính, đổi mới 
phương thức quản lý để mỗi cán bộ công chức làm việc hiệu quả hơn, năng 
suất xử lý công việc tốt hơn. 

Thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin thì đội ngũ cán bộ cơ sở tại 
xã/ phường sẽ từng bước chuẩn hóa quy trình làm việc, đồng bộ và đẩy 
nhanh quá trình giải quyết thủ tục và trả kết quả cho người dân. 

Mặt khác, bên cạnh nỗ lực từ bộ máy chính quyền, rất cần những giải pháp 
để thực hiện quy hoạch theo hướng bền vững nhằm ngăn chặn tình trạng 



nhồi nhét chung cư, gây ra áp lực về hạ tầng đô thị, hạ tầng văn hóa - xã hội 
và áp lực lên đội ngũ cán bộ hành chính tại địa phương. 

Nguồn: https://vovgiaothong.vn/bi-nhoi-chung-cu-hang-van-dan-bo-may-
hanh-chinh-xa-phuong-qua-tai-d27610.html 

 

12. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Cần Thơ làm việc nào 
dứt điểm việc đó 
Cần Thơ - Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ sau Kỳ họp thứ 
3, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo 
TP.Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển 
khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ xác định trọng tâm, trọng điểm, 
làm việc nào dứt điểm việc đó… 

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri TP. Cần Thơ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri TP.Cần Thơ đã gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội TP 
Cần Thơ nhiều kiến nghị để chuyển đến các Bộ, ngành Trung ương và Quốc 
hội, Chính phủ xem xét giải quyết. 

Các kiến nghị tập trung vào nhiều nhóm vấn đề như giải quyết khó khăn mua 
sắm trang thiết bị y tế; giải pháp ổn định giá cả thị trường, nhất là giá xăng 
dầu, vật tư nông nghiệp; vấn đề ổn định chương trình, giá sách giáo khoa;... 



 

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với cử tri TP Cần Thơ. Ảnh: Th.Nh 

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, 
trong bối cảnh sức ép lạm phát rất lớn, cần ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, 
kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế - coi đây là một 
nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay.  

Theo đó, thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, an toàn, thận trọng; thực 
hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, bảo đảm hiệu quả (rà soát, đề xuất 
cắt giảm phù hợp các loại thuế, phí, lệ phí, tiết kiệm chi và đẩy mạnh giải 
ngân vốn đầu tư công). 

Đồng thời, quản lý chặt chẽ giá cả, thị trường, tích cực phòng chống đầu cơ, 
găm hàng, nâng giá, buôn lậu, gian lận thương mại; bảo đảm vững chắc 
nguồn cung năng lượng (xăng dầu, điện); bảo đảm tuyệt đối an ninh lương 
thực trong bất kỳ hoàn cảnh nào. 

Ngoài ra, trước tình hình dịch COVID-19 có biến chủng mới lây lan rất 
nhanh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện 
pháp phòng chống dịch, đặc biệt là tiêm chủng vaccine cho các đối tượng 
theo chỉ định và nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở, bảo đảm 
thuốc, vật tư y tế và nhân lực ngành y. 

Nhân dịp này, Thủ tướng kêu gọi cử tri Cần Thơ và cử tri, đồng bào cả nước 
tích cực tham gia tiêm chủng vaccine theo hướng dẫn của Bộ Y tế để đạt 
mục tiêu Chính phủ đề ra, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả, nhất là với 



các đối tượng rủi ro cao, xác định tiêm vaccine là quyền lợi, nghĩa vụ, trách 
nhiệm của mỗi người dân với chính mình, gia đình và cộng đồng, xã hội. 

Làm rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng 
cho biết thêm, theo báo cáo của các cơ quan, việc thực hiện các giải pháp 
gia hạn, giảm một số khoản thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất trong năm 2022 
dự kiến sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân khoảng 225,5 nghìn tỉ đồng. 

Trong đó, số tiền được gia hạn khoảng 135 nghìn tỉ đồng; số tiền được miễn, 
giảm khoảng 66,5 nghìn tỉ đồng; số tiền giảm thuế bảo vệ môi trường đối với 
các mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn khoảng 24 nghìn tỉ đồng. 

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu lãnh đạo TP.Cần Thơ tiếp 
tục chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả 
các nhiệm vụ  đã đề ra trong các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, 
Chính phủ, các nhiệm vụ thường xuyên, xử lý các vấn đề phát sinh, đột xuất, 
tăng cường tính chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, xác định trọng tâm, 
trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó… 

Nguồn: https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-chinh-phu-yeu-cau-can-tho-
lam-viec-nao-dut-diem-viec-do-1066492.ldo 

 
 


