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1. Tạo đột phá từ con đường cải cách - Bài 1: Đổi mới 
thực chất quy định kinh doanh của ngành thông tin và 
truyền thông 
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 đặt ra mục tiêu 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 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. 

 

Hoạt động tại Bưu điện tỉnh Ninh Thuận. Ảnh minh họa: Công Thử/TTXVN 

Thực hiện mục tiêu trên, nhiều bộ, ngành đã tích cực cắt giảm, đơn giản hóa 
những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, là rào cản, gây 
khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân trong các văn 
bản hiện hành, giảm thời gian và chi phí tuân thủ các quy định, góp phần nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả và bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển 
doanh nghiệp. Phản ánh những nỗ lực này, phóng viên TTXVN thực hiện chùm 5 
bài viết: “Tạo đột phá từ con đường cải cách”. 

Bài 1 - Đổi mới thực chất quy định kinh doanh của ngành thông tin và truyền 
thông 



Thực hiện nhiệm vụ cải cách quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, tính 
đến ngày 15/6,  Bộ Thông tin và Truyền thông đã cập nhật 731 quy định đang có 
hiệu lực thi hành vào hệ thống Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh 
doanh, gồm 331 thủ tục hành chính; 172 yêu cầu, điều kiện; 56 chế độ báo cáo; 
121 quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; 53 quy định về kiểm tra chuyên ngành. Trong 
đó, Bộ đã duyệt công khai 678 quy định liên quan đến các lĩnh vực an toàn thông 
tin; báo chí; phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; tần số vô tuyến điện; viễn 
thông; xuất bản, in và phát hành; bưu chính; công nghệ thông tin; khoa học và 
công nghệ; internet; chứng thực điện tử. 

Thực thi 12 phương án cắt giảm, đơn giản hóa 

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã 
tiến hành rà soát, cập nhật dữ liệu về các phương án cắt giảm, đơn giản hóa được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1994/QĐ-TTg trên Cơ sở dữ 
liệu quy định kinh doanh, gồm 139 thủ tục hành chính; 28 yêu cầu, điều kiện; 41 
chế độ báo cáo; trong đó nhiều nhất là các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất 
bản, in và phát hành (47 thủ tục), kế đến là lĩnh vực phát thanh, truyền hình và 
thông tin điện tử (32 thủ tục). 

Bên cạnh phương án cắt giảm, đơn giản hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt tại Quyết định số 1994/QĐ-TTg, Bộ còn rà soát, đề xuất một số phương án 
khác nằm ngoài kế hoạch, nhằm đảm bảo đổi mới mạnh mẽ, thực chất, cầu thị, 
lắng nghe ý kiến người dân, doanh nghiệp - những đối tượng chịu tác động của 
chính sách. Trong số này có 101 thủ tục hành chính; 6 tiêu chuẩn, quy chuẩn; 24 
yêu cầu, điều kiện; 32 chế độ báo cáo. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông 
phải ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung 
30 văn bản quy phạm pháp luật (gồm 3 luật; 9 nghị định; 14 thông tư, thông tư liên 
tịch; 4 loại văn bản khác) để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa. 

Theo Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn, Bộ Thông tin và Truyền thông 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. Tổng số quy định kinh doanh cắt giảm, 
đơn giản hóa trong 6 tháng đầu năm 2022 là 30 quy định về thủ tục hành chính tại 
1 nghị định và 3 thông tư. Riêng Vụ Khoa học và Công nghệ đã cắt giảm, đơn giản 
hóa 13 chế độ báo cáo, Vụ Bưu chính cắt giảm 12 thủ tục hành chính, Cục Viễn 
thông và Cục Báo chí cũng cắt giảm, đơn giản hóa một số thủ tục. 

Bộ đã có 12 phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động 
kinh doanh được thực thi, đều là các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bưu chính.  

Tiết kiệm hàng tỷ đồng chi phí tuân thủ 

Theo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông giai 



đoạn 2020 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có 15 ngành nghề 
kinh doanh sẽ cắt giảm, đơn giản hóa quy định về thủ tục hành chính; yêu cầu, 
điều kiện trong hoạt động kinh doanh. Nhiều thủ tục được bãi bỏ hoàn toàn như 
cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng, thông báo thay đổi 
tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên 
Internet), kênh phân phối trò chơi (G2, G3, G4); chuyển nhượng máy photocopy 
màu, máy in có chức năng photocopy màu (thủ tục hành chính cấp địa phương)…, 
giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, nhân lực và chi phí từ hàng chục đến hàng 
trăm triệu đồng mỗi năm. 

Với thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi 
điện tử công cộng, trước đây chi phí tuân thủ lên tới hơn 2,16 tỷ đồng/năm. Khi 
thực hiện bỏ thành phần hồ sơ “phương án địa điểm đặt phòng máy của điểm 
cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phù hợp theo diện tích quy định” và 
“nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ 
trò chơi điện tử công cộng”, bổ sung hình thức thực hiện thủ tục hành chính trên 
phương tiện điện tử (chuyển hình thức các bản giấy thành bản điện tử), tổ chức, 
cá nhân không chỉ thuận tiện khi thực hiện hồ sơ thủ tục, tiết kiệm thời gian, mà 
còn giảm được chi phí tuân thủ lên tới 651,8 triệu đồng/năm (giảm 30,1%), xuống 
còn hơn 1,5 tỷ đồng/năm. 

Hay như các thủ tục xác nhận đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu 
đối với hàng hóa nhập khẩu bắt buộc phải công bố hợp quy; xác nhận đăng ký 
kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu bắt buộc 
phải chứng nhận và công bố hợp quy, chỉ với bước bổ sung hình thức thực hiện 
thủ tục hành chính trên phương tiện điện tử (chuyển hình thức các bản giấy thành 
bản điện tử) đã tiết kiệm được 381 triệu và 572 triệu đồng mỗi năm. Thủ tục cấp 
giấy phép nhập khẩu thiết bị in khi tiến hành mẫu hóa và thực hiện trên phương 
tiện điện tử giúp tiết kiệm 770 triệu đồng/năm (từ hơn 1 tỷ đồng xuống còn 237 
triệu đồng một năm, cắt giảm 76,5% chi phí). 

Cắt giảm chi phí nhiều nhất là các thủ tục trong lĩnh vực hoạt động của nhà xuất 
bản. Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản được bỏ đi 4 nội dung trong mẫu 
đăng ký xuất bản bao gồm: Tên nguyên bản của xuất bản phẩm dịch; ngữ được 
dịch (dịch từ ngôn ngữ nào); khuôn khổ (hoặc định dạng file); số trang (hoặc dung 
lượng xuất bản phẩm điện tử); đồng thời mẫu hóa và thực hiện thủ tục hành chính 
trên phương tiện điện tử (chuyển hình thức các bản giấy thành bản điện tử) đã 
làm giảm số ngày giải quyết thủ tục hành chính từ 7 ngày làm việc xuống còn 5 
ngày làm việc, đơn giản hóa cách thức thực hiện, giúp cho nhà xuất bản tiết kiệm 
thời gian thực hiện, tiết kiệm được gần 2,1 tỷ đồng chi phí tuân thủ thủ tục mỗi 
năm. 



Thủ tục cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (thủ tục hành chính trung 
ương và địa phương) được giảm thành phần hồ sơ: “ba bản thảo tài liệu” xuống 
còn “hai bản thảo tài liệu”; mẫu hóa và thực hiện thủ tục hành chính trên phương 
tiện điện tử, làm giảm số ngày giải quyết thủ tục hành chính từ 15 ngày làm việc 
xuống còn 10 ngày làm việc. Phương án này tạo điều kiện thuận lợi cho nhà xuất 
bản và đơn giản hóa cách thức thực hiện, thống nhất thành phần hồ sơ, tránh 
cách hiểu không thống nhất, giúp cho cá nhân, tổ chức tiết kiệm thời gian thực 
hiện và giảm tối đa chi phí tuân thủ thủ tục. Lợi ích của phương án là tiết kiệm 
38,7 triệu đồng/năm với thủ tục hành chính cấp trung ương và hơn 4,3 tỷ 
đồng/năm với thủ tục ở cấp địa phương. 

Đáng chú ý, Bộ Thông tin và Truyền thông quan tâm tham vấn các hiệp hội, doanh 
nghiệp, đối tượng chịu sự tác động về phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định 
thông qua việc góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản; tổ chức hội nghị, hội thảo; góp 
ý thông qua trang thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ… từ đó tiếp thu được 
nhiều ý kiến hoặc có đủ cơ sở tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến từ các bên có 
liên quan. 

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả, tạo đột phá trong đổi mới thể chế, trọng tâm là 
đổi mới thể chế về quy định kinh doanh và thực thi thủ tục hành chính phục vụ 
người dân và doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, từ nay đến 
cuối năm sẽ tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình cắt giảm quy định kinh 
doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP. Theo đó, Bộ tiếp tục thực hiện cắt giảm, đơn 
giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động 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 sẽ tạo rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời ban hành 
theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền thực thi ngay phương án cắt giảm, 
đơn giản hóa quy định kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Bộ cũng tiếp tục thực hiện tham vấn các hiệp hội, doanh nghiệp và đối tượng chịu 
sự tác động phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, những quy 
định đang tạo gánh nặng hành chính và khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh, xã hội quan tâm, có nhiều ý kiến phản ánh và quy định dự kiến ban hành 
trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

Bài 2 - Bãi bỏ hàng loạt thủ tục trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

Chu Thanh Vân (TTXVN) 

Nguồn: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/tao-dot-pha-tu-con-duong-cai-cach-
bai-1-doi-moi-thuc-chat-quy-dinh-kinh-doanh-cua-nganh-thong-tin-va-truyen-
thong-20220716070856025.htm 

 



2. Tạo đột phá từ con đường cải cách - Bài 2: Bãi bỏ 
hàng loạt thủ tục trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 
Theo Văn phòng Chính phủ, tính đến nay, đã có 9 bộ, cơ quan được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến 
hoạt động kinh doanh, gồm: Lao động, Thương binh và Xã hội; Giao thông vận 
tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Xây dựng, Y 
tế; Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Ngân hàng nhà nước Việt 
Nam. 

Tổng số phương án được phê duyệt là 1.107 quy định, gồm: 757 thủ tục hành 
chính; 39 chế độ báo cáo; 123 yêu cầu, điều kiện; 137 tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật và 51 sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành. 

 

Cắt giảm, đơn giản hóa quy định hoạt động kinh doanh liên quan đến giáo dục. 
Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN 

Mới đây nhất, ngày 6/7, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, 
đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của 10 ngành nghề 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm hoạt động của 
các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại 
học, giáo dục nghề nghiệp, trường chuyên biệt, kiểm định chất lượng giáo dục, 
dịch vụ tư vấn du học, hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài và hoạt động của 
cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, phân hiệu cơ sở giáo dục 
có vốn đầu tư nước ngoài. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường là hai bộ được phê duyệt phương án trong 6 tháng đầu năm nay. 

Tiết kiệm hơn 5,58 tỷ đồng từ cắt giảm, đơn giản hóa quy định 



Trong tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã rà soát các quy định, thủ tục hành chính có liên quan 
đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ; nghiên cứu, 
đề xuất áp dụng các giải pháp cụ thể để đổi mới phương thức làm việc, tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm rút ngắn thời gian giải quyết nhiều thủ 
tục hành chính, giúp cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, tạo thuận lợi 
cho cho cá nhân, tổ chức. 

Đồng thời, trong thực tiễn triển khai các quy định thủ tục hành chính và rà soát, 
đánh giá các quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hiện những bất cập, những 
quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, là rào cản, gây khó khăn 
cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân, qua đó tổng hợp và đề 
xuất phương án đơn giản hóa, cắt giảm các quy định liên quan đến hoạt động kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý. Đặc biệt, Bộ đề xuất cắt giảm ngay những 
quy định không hợp lý, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và bảo đảm mục 
tiêu quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận 
lợi cho doanh nghiệp, người dân tham gia hoạt động kinh doanh. 

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy 
định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo được xây dựng trên cơ sở rà soát các quy định 
liên quan đến ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Luật Đầu tư. 

Có 101 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh dự kiến cắt giảm, đơn giản 
hóa, chiếm 27,46% tổng số quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Trong số này, dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa 
76 quy định về thủ tục hành chính (chiếm 22,02% tổng số quy định), 20 yêu cầu, 
điều kiện, 5 chế độ báo cáo. Cụ thể, kiến nghị bãi bỏ 12 quy định thủ tục hành 
chính và yêu cầu, điều kiện; kiến nghị phân cấp 17 thủ tục hành chính.  

Tổng chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tiết kiệm được 
hơn 5,58 tỷ đồng, chiếm 28,11% tổng số chi phí tuân thủ các quy định thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ. Trong đó, chi phí tuân thủ quy định thủ tục hành 
chính tiết kiệm tới 4,5 tỷ đồng (chiếm 22,75% tổng chi phí tuân thủ), chi phí tuân 
thủ quy định yêu cầu, điều kiện tiết kiệm được 860,5 triệu đồng và quy định chế 
độ báo cáo tiết kiệm 204,4 triệu đồng. 

Bãi bỏ hàng loạt thủ tục 

Đáng chú ý trong phương án của Bộ Giáo dục và Đào tạo là bãi bỏ hàng loạt thủ 
tục trong nhóm hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đảm bảo phù hợp 
với tình hình thực tế và Luật Giáo dục 2019, như thủ tục thành lập trường trung 
cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục; sáp 
nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm; giải thể trường trung cấp sư phạm 



(theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp); thành lập 
phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường 
trung cấp sư phạm tư thục; đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối 
với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp cấp giấy chứng nhận đăng 
ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ 
trung cấp… 

Có những thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ bất hợp lý, là phần việc của cơ 
quan quản lý nhà nước nhưng lại quy định cơ sở giáo dục phải cung cấp, nay đã 
được loại bỏ như thành phần hồ sơ “Quyết định thành lập đoàn kiểm tra và Biên 
bản kiểm tra” trong thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động 
giáo dục trở lại; cho phép trường đại học, phân hiệu trường đại học hoạt động trở 
lại…, góp phần làm giảm chi phí tuân thủ hàng trăm triệu đồng mỗi năm. 

Việc mẫu hóa hàng loạt thủ tục hành chính và bổ sung hình thức tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến như thành 
lập trường tiểu học công lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học tư thục; cho 
phép trường tiểu học, trung học hoạt động giáo dục; sáp nhập, chia, tách trường 
tiểu học, trung học; thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc 
cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục… một mặt nhằm 
tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính, giảm 
thời gian thực hiện, mặt khác, giảm chi phí tuân thủ từ vài chục triệu đến hàng 
trăm triệu đồng. 

Thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập có chi phí cắt giảm lớn nhất, lên 
tới 1,24 tỷ đồng/năm. Thông qua việc mẫu hóa tờ trình, bổ sung hình thức tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến và bãi bỏ quy định: “Trường 
mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục có thể thuê trường sở, cơ sở 
vật chất, thiết bị của Nhà nước, cơ sở giáo dục công lập không sử dụng để tổ 
chức hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật”, chi phí tuân thủ từ 3,94 tỷ 
đồng/năm đã giảm xuống còn 2,69 tỷ đồng/năm. 

Bên cạnh đó, nhiều quy định về yêu cầu, điều kiện trong hoạt động kinh doanh 
cũng được bãi bỏ. Lý giải về phương án bỏ yêu cầu, điều kiện về chương trình 
giáo dục thực hiện tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài “phải thể hiện 
mục tiêu giáo dục phát triển con người của Việt Nam”; “phải bảo đảm điều kiện 
liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo”, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, 
việc này nhằm bảo đảm rõ ràng, minh bạch trong quá trình xem xét, đánh giá của 
cơ quan quản lý nhà nước và trong thực hiện, áp dụng của các cơ sở giáo dục. 
Lợi ích đem lại từ việc bỏ quy định này là hơn 23,7 triệu đồng mỗi năm. 

Với việc thực thi các phương án, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phải kiến nghị sửa 
đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật như Nghị định 46/2017/NĐ-CP 



quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Nghị định số 
86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo 
dục… 

Bài 3 - Loại bỏ rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh 

Chu Thanh Vân (TTXVN) 

Nguồn: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/tao-dot-pha-tu-con-duong-cai-cach-
bai-2-bai-bo-hang-loat-thu-tuc-trong-linh-vuc-giao-duc-va-dao-tao-
20220716071421887.htm 

 

3. Tạo đột phá từ con đường cải cách - Bài 3: Loại bỏ 
rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh 
Nỗ lực cải cách của các bộ, ngành đã được đong đếm cụ thể bằng kết quả cắt 
giảm, đơn giản hóa nhiều quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, các quy 
định được công khai hóa và đẩy mạnh thực hiện trực tuyến mức độ 3,4. 

Điều này đồng nghĩa với việc người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn nhiều trong 
thực hiện các thủ tục, quy định yêu cầu, điều kiện kinh doanh. 

 

Bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội. 
Ảnh tư liệu: TTXVN 

Từ công khai các quy định... 

Trong báo cáo về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến 
hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của Văn phòng Chính phủ, Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Trần Văn Sơn cho biết, tính đến ngày 15/6, các bộ, cơ quan 



đã thực hiện cập nhật, công khai 12.451 quy định kinh doanh vào Cổng tham vấn 
và tra cứu quy định kinh doanh, gồm 4.243 thủ tục hành chính; 800 tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật; 2.678 yêu cầu, điều kiện; 818 chế độ báo cáo; 77 thủ tục kiểm 
tra chuyên ngành với 3.831 sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành; 77 
quy định cấm, trong đó đã duyệt công khai 9.440 quy định. 

Đồng thời, các bộ, ngành cũng 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 (trước khi 
trình Thủ tướng Chính phủ) hoặc theo dõi quá trình thực thi, sửa đổi văn bản (sau 
khi phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).  

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Bộ đã tích cực đôn đốc các đơn vị triển 
khai việc rà soát, nhập liệu và chuẩn hóa dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham 
vấn và tra cứu quy định kinh doanh. Tính đến ngày 15/6, Bộ Y tế đã công khai 
1.317 quy định (1 quy định về tiêu chuẩn quy chuẩn đang ở trạng thái chờ duyệt, 
20 quy định bãi bỏ, 1296 quy định đã duyệt), trong đó bao gồm 301 thủ tục hành 
chính, 109 tiêu chuẩn quy chuẩn, 445 yêu cầu điều kiện, 23 chế độ báo cáo, 416 
sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, 3 thủ tục hành chính về kiểm tra 
chuyên ngành và 2 quy định cấm. 

Là bộ có nhiều quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh nhất, đến nay, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cập nhật và công khai 2.341 quy định, chỉ 
còn 15 quy định chưa công khai. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy cũng còn nhiều bộ, ngành có nhiều quy định kinh 
doanh chưa được công khai trên hệ thống này như Bộ Giao thông vận tải mới 
công khai được 324 quy định, còn tới 1.583 quy định đã cập nhật nhưng chưa 
công khai. Hay Bộ Tài chính, còn 508 quy định chưa công khai, số đã cập nhật và 
công khai là 869 quy định. Đây là nguyên nhân vẫn còn tới 3.011 quy định liên 
quan đến hoạt động kinh doanh tuy đã cập nhật nhưng chưa công khai thông tin 
dữ liệu trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh. 

… đến loại bỏ những rào cản 

Cùng với việc cập nhật, công khai các quy 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 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, 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 (4 luật, 17 nghị định, 1 quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ và 29 thông tư, thông tư liên tịch và 4 văn bản 
khác). Thực hiện tốt nhiệm vụ này là các Bộ: Lao Động - Thương binh và Xã hội; 



Y tế; Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông; Tài chính; Ngân hàng nhà 
nước. 

Bộ Y tế đã cắt giảm, đơn giản hóa 11 thủ tục hành chính và 3 yêu cầu điều kiện 
liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực phân loại trang thiết bị y tế. Bên cạnh 
đó, trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng, Bộ đã giảm 50,4% số lượng 
dòng hàng hóa kiểm tra chuyên ngành (hiện tại còn 416 loại mặt hàng kiểm tra 
chuyên ngành). 

So với kế hoạch của các bộ trong năm 2022, số văn bản quy phạm pháp luật được 
ban hành đã giảm 54 văn bản, gồm 12 nghị định; 3 quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ và 39 thông tư, thông tư liên tịch. 

Văn phòng Chính phủ cho biết, các bộ, cơ quan đã sử dụng công cụ rà soát, tính 
chi phí tuân thủ để thực hiện rà soát, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa 
quy định kinh doanh trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh. Từ đầu 
năm đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản 
hóa quy định kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của hai Bộ: 
Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo. 

Phương án của Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị bãi bỏ 2 thủ tục và đơn 
giản hóa 80 thủ tục hành chính; dự kiến đưa vào sửa đổi, bổ sung 17 văn bản quy 
phạm pháp luật gồm 2 luật, 9 nghị định, 6 thông tư. Phương án của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi 101 quy định kinh doanh tại 3 văn bản quy 
phạm pháp luật. 

Như vậy, tính đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, 
đơn giản hóa của 8 Bộ: Lao động, Thương binh và Xã hội; Giao thông vận tải; 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Tài nguyên và 
Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Xây dựng, Y tế và Ngân hàng nhà nước Việt 
Nam, với 1.107 quy định, gồm 757 thủ tục hành chính; 39 chế độ báo cáo; 123 
yêu cầu, điều kiện; 137 tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và 51 sản phẩm, hàng hóa 
kiểm tra chuyên ngành. Theo đó, các bộ phải ban hành theo thẩm quyền hoặc 
trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung 187 văn bản quy phạm pháp luật (12 
luật, 6 pháp lệnh, 71 nghị định, 3 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 95 thông 
tư, thông tư liên tịch) để thực thi các phương án đã được phê duyệt. 

Để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, trong 6 tháng 
đầu năm 2022, một số bộ đã xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; ban 
hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực 
thi phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó các Bộ Lao 
động, Thương binh và Xã hội; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông 
tin và Truyền thông; Xây dựng và Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã ban hành 15 
văn bản quy phạm pháp luật để thực thi cắt giảm, đơn giản hóa 527 quy định kinh 



doanh. Việc tham vấn các hiệp hội, doanh nghiệp, đối tượng chịu tác động về 
phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh và quy định kinh doanh 
dự kiến ban hành trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được thực 
hiện dưới nhiều hình thức. 

Thông tin từ Bộ Tư pháp cho thấy, qua hoạt động thẩm định, Bộ và tổ chức pháp 
chế các bộ, ngành đã chú trọng loại bỏ các quy định không cần thiết, không hợp 
lý, là rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong quá trình thẩm định văn 
bản quy phạm pháp luật. Đơn cử như Bộ Tư pháp đã đề nghị bãi bỏ, sửa đổi 2 
quy định tại dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 78/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền 
viên, người lái phương tiện thủy nội địa và Nghị định số 08/2021/NĐ-CP quy định 
về quản lý hoạt động đường thủy nội địa. Qua hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản 
quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã phát hiện và kiến nghị xử lý 6/8 văn bản mâu 
thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn. 

Bài 4 - Khơi thông “điểm nghẽn”, củng cố niềm tin người dân, doanh nghiệp 

Chu Thanh Vân (TTXVN) 

 

Nguồn: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/tao-dot-pha-tu-con-duong-cai-
cach-bai-3-loai-bo-rao-can-cho-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-
20220716082643490.htm 

 

4. Tạo đột phá từ con đường cải cách - Bài 4: Khơi 
thông 'điểm nghẽn', củng cố niềm tin của người dân, 
doanh nghiệp 
Các bộ, ngành, địa phương đang đẩy mạnh đổi mới cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng 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. 

Nỗ lực cải cách 

Kết quả khảo sát Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính - APCI 2021 do Hội đồng tư 
vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ thực hiện cho thấy, 
tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công 
quốc gia của các doanh nghiệp ở Đà Nẵng, Phú Thọ và Quảng Ninh ngắn hơn 
20% so với tổng thời gian của các doanh nghiệp thực hiện trực tiếp. Cụ thể, tại 
khâu nộp hồ sơ, doanh nghiệp nộp trực tuyến sẽ tiết kiệm được 1,6 giờ so với 
việc đi nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 



 

Người dân đến làm thủ tục và lấy kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh Quảng Ninh. Ảnh tư liệu: Đức Hiếu/TTXVN 

Một đánh giá khác được khảo sát, đưa ra trong nhóm thủ tục hành chính thuế, đó 
là doanh nghiệp hầu như chỉ phải chi trả các chi phí nguồn lực (thời gian làm việc, 
trung bình 5 giờ) để thực hiện các thủ tục hành chính, chi phí trực tiếp hầu như 
không có hoặc không đáng kể (trung bình 374 nghìn đồng). Năm 2021, tỷ lệ doanh 
nghiệp thực hiện thủ tục hành chính thuế lựa chọn nộp hồ sơ thông qua phương 
thức trực tuyến rất cao: 100% đối với khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp 
khấu trừ; 92% đối với khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Các hoạt động về chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ là nút thắt đối với cải cách thủ tục 
hành chính thuế đang được Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế gỡ bỏ dần thông qua 
việc áp dụng rộng rãi hóa đơn điện tử, và lược bỏ văn bản xác nhận hoàn thành 
nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan trong thủ 
tục hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể… Tỷ lệ thực hiện thủ tục hành chính 
trực tuyến cao giúp doanh nghiệp giảm thiểu các chi phí trực tiếp, giảm khả năng 
phát sinh chi phí không chính thức do không tiếp xúc với cán bộ cơ quan nhà 
nước. Năm 2021, 100% doanh nghiệp được khảo sát cho biết không phải chi trả 
chi phí không chính thức khi thực hiện các thủ tục về thuế. 

Nhóm thủ tục hành chính thuế vẫn là nhóm có điểm APCI cao nhất trong chín 
nhóm thủ tục hành chính được khảo sát. Những nỗ lực của ngành thuế trong công 
cuộc cải cách thủ tục hành chính theo hướng hiện đại hóa, đơn giản hóa thủ tục 
giúp nhóm thủ tục hành chính này luôn dẫn dầu trong số các nhóm thủ tục hành 
chính được khảo sát APCI. Trong bối cảnh dịch COVID-19, ngành thuế vẫn duy 
trì bền bỉ những nỗ lực này và cả những hỗ trợ tích cực đối với doanh nghiệp và 
người dân. 



“Những hành động cải cách của ngành thuế trong những năm tới như áp dụng 
rộng rãi hóa đơn điện tử, nâng cấp hệ thống khai và nộp thuế trực tuyến, tăng 
cường trao đổi thông tin, phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành liên quan được 
doanh nghiệp kỳ vọng rất nhiều”, bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc điều hành 
Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) thuộc Hội đồng Tư 
vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ cho hay. 

Ứng dụng công nghệ thông tin, khơi thông “điểm nghẽn” 

Năm 2021 là năm chuyển giao giữa nhiệm kỳ Chính phủ 2016 - 2021 và nhiệm kỳ 
Chính phủ 2021 - 2016, nhưng các nỗ lực cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành 
chính nói riêng, chuyển đổi số vẫn được quyết liệt thúc đẩy. Đặc biệt, khi dịch 
COVID-19 bùng phát ở nhiều tỉnh, thành phố, Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo, biện 
pháp, hành động để thúc đẩy các cơ quan nhà nước tìm giải pháp tháo gỡ các 
vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính. 

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã 
ban hành Nghị quyết 50/NQ-CP, trong đó đặt ra yêu cầu “rà soát hệ thống văn 
bản, bãi bỏ các rào cản hạn chế quyền tự do kinh doanh, cải thiện và nâng cao 
chất lượng môi trường kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, 
minh bạch và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng….”; “đẩy mạnh xây dựng chính 
phủ điện tử, tiến tới chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số một cách phù hợp, 
thực chất và hiệu quả”. Nghị quyết cũng đặt ra phương hướng “thúc đẩy xã hội 
hóa dịch vụ sự nghiệp công. Thúc đẩy phát triển thị trường dịch vụ công và thu 
hút mạnh mẽ các loại hình kinh tế tham gia. Triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và mô hình trung tâm phục vụ hành 
chính công trong giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2021 - 2025”. 

Trong bài phát biểu khi nhậm chức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã 
xác định ưu tiên hàng đầu là: “Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các 
cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và người dân; tạo môi trường, 
điều kiện thuận lợi hơn nữa để sản xuất kinh doanh phát triển”. Trên cơ sở đó, 
các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương tiếp tục thực hiện các chương 
trình, hoạt động về rà soát các quy định pháp luật, điều kiện kinh doanh để cắt 
giảm các quy định pháp luật gây cản trở cho hoạt động kinh doanh, như đẩy mạnh 
triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình cắt 
giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-
2025 và ban hành Nghị quyết 76/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình tổng thể 
cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Nghị quyết 76/NQ-CP yêu 
cầu đến năm 2030, môi trường kinh doanh của Việt Nam được xếp vào nhóm 30 
quốc gia hàng đầu. 



Sự quyết liệt trong điều hành của Thủ tướng Chính phủ còn thể hiện ở việc chỉ 
đạo tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh trong 
bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo đó, 
sau khi nhận được kiến nghị của 63 địa phương về khó khăn, vướng mắc về thể 
chế, cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, các bộ, ngành đã tiến hành rà soát 
các quy định pháp luật; Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu 10 bộ liên 
quan có trách nhiệm rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm 
pháp luật để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các “điểm nghẽn”, 
huy động mọi nguồn lực xã hội, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. 

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 và 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. 

Hiện 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). Một số đơn 
vị thực hiện tốt công tác này như: 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… 

Theo Bộ Y tế, đến ngày 13/6, 153 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Bộ Y tế đã được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công 
quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 73%. 100% thủ tục 
hành chính có thu phí, lệ phí đã được cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến trên 
môi trường điện tử. 

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao về việc liên thông nhóm thủ tục 
cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, chứng chỉ hành nghề dược và 
cấp phiếu lý lịch tư pháp, Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công 
an tái cấu trúc quy trình, xây dựng quy chế phối hợp thực hiện liên thông thủ tục 
hành chính, công bố thủ tục liên thông, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, dự kiến hoàn thành trong quý III/2022. 

Bộ Y tế đang phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ 
quan liên quan tái cấu trúc quy trình tích hợp thanh toán viện phí lên Cổng Dịch 
vụ công quốc gia; đồng thời thực hiện quy trình đầu tư để triển khai xây dựng kho 
dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính Bộ Y tế.  



Những nỗ lực trên đã tác động tích cực, củng cố niềm tin của người dân, doanh 
nghiệp vào các cơ quan, bộ máy hành chính nhà nước và quản lý, điều hành vĩ 
mô của Chính phủ. Bà Phạm Thị Ngọc Thủy cho rằng, điểm chi phí tuân thủ so 
sánh của cả nước ở APCI 2021 có xu hướng tốt hơn so với điểm chi phí tuân thủ 
ở APCI 2020 (75,9/100 so với 74,1/100) đã thể hiện nỗ lực cải cách của Chính 
phủ và các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến địa 
phương trong việc cải cách quy trình làm việc, thủ tục hành chính và phương pháp 
giao tiếp với công dân, doanh nghiệp…, để có thể giảm được chi phí tuân thủ. Nói 
cách khác, chi phí tuân thủ nói chung đang tiếp tục được cải thiện. Kết quả này 
ghi nhận công tác cải cách thủ tục hành chính và quy định pháp luật liên quan đến 
hoạt động kinh doanh đang được vận hành đúng hướng. 

Bài cuối: Giám sát để giảm chi phí không chính thức 

Chu Thanh Vân (TTXVN) 

Nguồn: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/tao-dot-pha-tu-con-duong-cai-
cach-bai-4-khoi-thong-diem-nghen-cung-co-niem-tin-cua-nguoi-dan-doanh-
nghiep-20220716091410750.htm 

 

5. Tạo đột phá từ con đường cải cách - Bài cuối: Giám 
sát để giảm chi phí không chính thức 
Cho dù đã có những nỗ lực trong cải cách quy định kinh doanh, cải cách 
việc thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, song vẫn còn 
những hạn chế, những lời phàn nàn từ phía người dân, doanh nghiệp. 

Còn phiền hà, sách nhiễu 

Kết quả đo lường sự hài lòng của chi phí tuân thủ đối với sự phục vụ của cơ quan 
hành chính nhà nước năm 2021 (Chỉ số SIPAS 2021) được Bộ Nội vụ công bố 
mới đây cho thấy, 3,26% người dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần để thực hiện dịch 
vụ công; 0,45% phản ánh bị công chức gây phiền hà, sách nhiễu, 0,14% phản ánh 
phải nộp thêm tiền ngoài phí/lệ phí trong quá trình giao dịch dịch vụ công. 



 

Người dân đến làm thủ tục tại bộ phận một cửa Văn phòng Đăng ký đất đai Hà 
Nội, quận Thanh Xuân. Ảnh minh họa: Đỗ Phương Anh/TTXVN 

Theo ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ), 46/63 
tỉnh có người dân, tổ chức phản ánh bị công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 
22/63 tỉnh có người dân, tổ chức phản ánh phải trả thêm tiền ngoài phí/lệ phí. 

Văn phòng Chính phủ cho biết, 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 văn bản quy phạm pháp luật chưa được quan tâm 
thực hiện rộng rãi. 

Còn nhiều phản ánh, kiến nghị, vướng mắc, đề xuất của các hiệp hội, doanh 
nghiệp về quy định kinh doanh chưa được các bộ, cơ quan chủ động theo dõi, 
tổng hợp, nghiên cứu, trao đổi, thảo luận giữa các bên liên quan, chưa quan tâm 
giải quyết dứt điểm hoặc giải trình trước ý kiến góp ý của hiệp hội, doanh nghiệp 
và người dân. 

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, chưa coi 
đây là một giải pháp để thực hiện mục tiêu kép, nhất là đối với việc thực hiện các 
dịch vụ công thiết yếu theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 
422/QĐ-TTg ngày 04/04/2022. Bên cạnh đó, việc triển khai số hóa còn chậm, có 
nơi còn lúng túng và chưa triển khai tập huấn trong nội bộ của bộ, ngành, địa 
phương; do đó có nguy cơ không bảo đảm tiến độ đề 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. 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. 

Chỉ số tuân thủ thủ tục hành chính - APCI 2021 chỉ ra rằng, để thực hiện một thủ 
tục hành chính trong nhóm đất đai, trung bình mỗi doanh nghiệp phải bỏ ra 36,6 
giờ, chi phí trực tiếp là khoảng 3,1 triệu đồng. Mặc dù không có sự khác biệt đáng 
kể về chi phí trực tiếp qua các năm, nhưng chi phí thời gian của doanh nghiệp 
dành cho các thủ tục hành chính đất đai tăng đáng kể. Việc doanh nghiệp thuê 
các đơn vị trung gian tư vấn ngày càng trở nên phổ biến. Ngoài ra, mức độ phổ 
biến về chi phí không chính thức trong các thủ tục hành chính về đất đai cũng có 
xu hướng tăng lên, là những tín hiệu về việc cần phải đẩy mạnh dịch vụ công trực 
tuyến và chia sẻ cơ sở dữ liệu về đất đai. 

Theo Văn phòng Chính phủ, nguyên nhân của hạn chế trên có cả chủ quan và 
khách quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu như thiếu sự chỉ đạo quyết 
liệt, sâu sát trong tổ chức thực hiện; một số cơ quan, đơn vị chưa nêu cao tinh 
thần trách nhiệm, nhất là vai trò của người đứng đầu. Một bộ phận cán bộ, công 
chức thực thi công vụ chưa nghiêm, năng lực, trình độ còn hạn chế; việc phối hợp 
giữa các cơ quan, đơn vị còn thiếu chủ động, chưa chặt chẽ; kỹ năng làm việc 
trên môi trường số còn nhiều bất cập; cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương 
còn phân tán, manh mún, chất lượng dữ liệu chưa đáp ứng yêu cầu... 

Ngoài ra, còn có những nguyên nhân khách quan chi phối như: Thể chế quản lý, 
vận hành Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh cũng như các nghị định 
về định danh xác thực điện tử, về bảo vệ dữ liệu cá nhân chậm được ban hành. 
Việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính là công việc mới được 
triển khai, cần thời gian để tiếp cận, làm quen. 

Thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến phải thực chất 

Để thực hiện thành công mục tiêu được đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính 
phủ năm 2022 về “cắt giảm thực chất các quy định liên quan đến hoạt động kinh 
doanh và đẩy mạnh chuyển đổi số”, cải cách thủ tục hành chính và cắt giảm chi 
phí tuân thủ cần tiếp tục được coi là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 và 
thời gian tới của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương. Trong báo 
cáo APCI 2021, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng 



Chính phủ đề xuất tập trung đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn 
giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 theo 
Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ. 

Đặc biệt, công tác rà soát, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định 
liên quan đến hoạt động kinh doanh, tập trung trong 9 nhóm thủ tục hành chính 
gắn kết mật thiết với môi trường kinh doanh, bao gồm: Đầu tư; giao dịch thương 
mại qua biên giới; khởi sự doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh; môi trường; giấy 
phép, chứng chỉ hành nghề; đất đai; xây dựng; thuế và kiểm tra chuyên ngành. 
Những hoạt động này có tác động lan tỏa và bao trùm tới các hoạt động kinh tế. 
Các hoạt động này cần thực hiện theo đúng kế hoạch mà Nghị quyết đã đặt ra, 
thay vì trông chờ vào thay đổi quy định pháp luật. 

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh áp dụng thực hiện và xử lý thủ tục hành chính trực 
tuyến, gia tăng các thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Cổng Dịch vụ 
công quốc gia và các cổng dịch vụ xử lý thủ tục hành chính trực tuyến của các cơ 
quan nhà nước ở trung ương và địa phương. 

“Việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến phải thực chất, triệt để và hiệu quả, 
từng bước thay thế cho việc thực hiện thủ tục hành chính theo phương pháp 
truyền thống. Đặc biệt, cần tránh tình trạng đưa yêu cầu thực hiện thủ tục hành 
chính trực tuyến trở thành một thủ tục hành chính mới và sẽ tạo thành chi phí tuân 
thủ bổ sung”, bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc điều hành Văn phòng Ban 
Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách 
thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ nhận định. 

Các cơ quan nhà nước cũng cần đẩy mạnh công tác chia sẻ dữ liệu, thông tin 
giữa các cơ quan để người dân, doanh nghiệp không phải thực hiện các thủ tục 
hành chính “con”, “phụ” để có thể giảm chi phí tuân thủ; xây dựng dữ liệu về chi 
phí tuân thủ đối với từng thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính kết hợp với 
sơ đồ hóa các quy định về thủ tục hành chính được dự thảo hoặc đã ban hành để 
có cơ sở đơn giản hóa hoặc cắt giảm thủ tục hành chính đang dự kiến ban hành 
hoặc đang áp dụng. 

Cơ sở dữ liệu này giúp nâng cao chất lượng cho công tác đánh giá tác động dự 
thảo chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và công tác rà soát thủ tục 
hành chính hoặc rà soát các quy định pháp luật đang gây cản trở cho hoạt động 
kinh doanh. Phương án này cùng với các phương án khác sẽ giúp cho việc đạt 
mục tiêu cắt giảm 20% chi phí tuân thủ được yêu cầu trong Nghị quyết 68/NQ-CP 
của Chính phủ năm 2020 về cắt giảm, đơn giản hoá quy định. 

Cũng theo bà Thủy, áp dụng thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính trên môi 
trường điện tử, phát triển các hệ thống hỗ trợ, tư vấn, thông tin về thủ tục hành 
chính, điều kiện kinh doanh hay tăng cường giám sát để giảm chi phí không chính 



thức… đều là những hành động, biện pháp có thể thực thi ngay mà không cần 
phải chờ tới việc thay đổi các quy định pháp luật. 

Các địa phương cần nghiên cứu xây dựng các cơ chế hợp tác về chia sẻ dữ liệu, 
liên thông trong việc thực hiện các thủ tục hành chính có tính liên kết giữa các địa 
phương. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã đề nghị Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tập 
trung chỉ đạo ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền thực thi 
ngay phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt theo nguyên tắc một văn bản sửa nhiều văn bản và theo 
trình tự, thủ tục rút gọn. Bảo đảm thời gian hoàn thành chậm nhất trong 9 tháng 
đầu năm 2022 đối với các văn bản quy định thuộc thẩm quyền của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng. 

Đồng thời, 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. Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính tại Bộ phận một cửa cấp bộ, cấp tỉnh từ ngày 1/6/2022 cũng như việc 
số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với 25 dịch vụ công thiết 
yếu từ ngày 1/7/2022 theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thiết 
lập kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân tại Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ việc số hóa kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính, bảo đảm nguyên tắc người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp 
thông tin một lần cho cơ quan hành chính nhà nước… 

Chu Thanh Vân (TTXVN) 

Nguồn: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/tao-dot-pha-tu-con-duong-cai-
cach-bai-cuoi-giam-sat-de-giam-chi-phi-khong-chinh-thuc-
20220716095034927.htm 

 

6. Nhiều tiện ích từ dịch vụ bưu chính – hành chính 
công 
Sau hơn 5 năm triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg (ngày 19/10/2016) của 
Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ đã và đang mang đến nhiều tiện 
ích cho người dân và doanh nghiệp. 



Dịch vụ đã góp phần phối kết hợp giữa nhân viên bưu điện và nhân viên bộ phận 
1 cửa mang đến thuận lợi, tối ưu cho người dân khi cần sử dụng các dịch vụ hành 
chính. Tuy nhiên, việc mở rộng hình thức phối kết hợp giữa lĩnh vực thủ tục hành 
chính và bưu điện vẫn cần mở rộng về nội dung và cải thiện về chất lượng phục 
vụ để đáp ứng nhu cầu của xã hội. 

 

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình nhận tiền trợ cấp cho chồng là thương binh tại Bưu 
điện TP Quy Nhơn. Ảnh: vnpost.vn 

Thuận tiện cho người dân 

Khi làm thủ tục cấp giấy lý lịch tư pháp, anh Trịnh Quang Tuyền (huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên) đã đến bưu điện địa phương nơi anh cư trú để được nhân viên 
bưu điện hỗ trợ các thủ tục. Với đầy đủ giấy tờ mang theo cùng sự hướng dẫn 
của nhân viên bưu điện, anh Quang Tuyền đã nhanh chóng hoàn thành hồ sơ. 
"Được hỗ trợ để làm thủ tục hành chính tại bưu điện vừa ít bị sai sót, vừa đỡ mất 
thời gian. Thời gian đợi kết quả trả về cũng nhanh và thuận tiện. Tôi không cần 
phải đi di chuyển xa, đi đi lại lại khi thực hiện một thủ tục vốn khá phức tạp, lằng 
nhằng, cần nhiều loại giấy tờ nếu theo quy định trước đây", anh Quang Tuyền cho 
biết. 

Anh Nguyễn Văn Tuấn (huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) chia sẻ: "Tôi làm thủ tục 
cấp đổi giấy phép lái xe tại trụ sở bưu điện. Vài ngày sau, bưu tá mang trả kết quả 
tận nhà. Trước đây, nếu muốn cấp đổi giấy phép lái xe, tôi phải vào tận Sở Giao 
thông vận tải, chờ đợi làm thủ tục, rồi đến hẹn phải quay lại để nhận bằng lái xe. 
Hiện nay, thủ tục này đơn giản, thuận tiện. 

Hiện nay, với 5 bước giải quyết thủ tục hành chính gồm: Hướng dẫn người dân 
thực hiện các thủ tục hành chính; Tiếp nhận hồ sơ; Số hóa hồ sơ; Giải quyết thủ 



tục hành chính và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Nhân viên bưu điện 
có thể thực hiện 4/5 bước, trừ bước giải quyết thủ tục hành chính. 

Đây là kết quả của việc thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg ban hành ngày 
27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 468) về việc phê duyệt Đề án 
đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính. 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã và đang tích cực, chủ động 
làm việc với các địa phương để nhanh chóng đưa quyết định của Chính phủ vào 
cuộc sống. Đây là hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận một 
cửa, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng, 
nguồn nhân lực cũng như đem lại sự thuận tiện và các lợi ích thiết thực cho người 
dân, các địa phương được phép chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công 
cho doanh nghiệp bưu chính công ích thực hiện. 

Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng 
Chính phủ cho biết: với Quyết định 468/QĐ công việc, trách nhiệm của nhân viên 
bưu điện sẽ thực hiện như công chức tại bộ phận một cửa đối với việc tiếp nhận 
hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Tính đến tháng 7/2022, cả nước có hơn 40 tỉnh, thành phố triển khai việc bố trí trụ 
sở, trang thiết bị của bộ phận một cửa các cấp tại bưu điện và bố trí nhân viên 
bưu điện tại bộ phận một cửa các cấp, từ tỉnh, thành phố đến quận, huyện, xã 
phường. Gần 300 nhân viên bưu điện đã trực tiếp thực hiện thành thạo các công 
việc tại Bộ phận một cửa như một công chức. Dịch vụ bưu chính – hành chính 
công là sự phối kết hợp giữa nhân viên bưu điện và nhân viên bộ phận 1 cửa 
nhằm mang đến thuận lợi, tối ưu cho người dân khi cần sử dụng các dịch vụ hành 
chính chính. 

Đảm bảo chất lượng, nhân rộng hệ thống 



 

Tại Trung tâm Hành chính công, nhân viên Bưu điện tỉnh sẽ làm nhiệm vụ và 
thay thế cho cán bộ công chức. Ảnh: vnpost.vn 

Sau một thời gian triển khai hoạt động kết hợp dịch vụ bưu chính – hành chính 
công, người dân quan tâm đến chất lượng nguồn nhân lực bưu chính đảm nhiệm 
một số phần việc thay công chức tại bộ phận một cửa các cấp. Ông Nguyễn Kiên 
Cường, Phó Tổng giám đốc, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam khẳng định: 100% 
nhân lực tham gia vào các dịch vụ hành chính công đều tốt nghiệp đại học trở lên, 
có năng lực chuyên môn, có lý lịch trong sạch, rõ ràng. Ngoài ra, những nhân viên 
bưu điện được lựa chọn làm việc tại vị trí này  phải có tác phong, thái độ giao tiếp 
cởi mở, thân thiện, đúng chuẩn mực, có tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật 
cao. 

Với những tiện ích mang lại cho người dân từ dịch vụ bưu chính – hành chính 
công, nhiều địa phương trong cả nước đã tích cực đẩy mạnh hoạt động này. 

Tại tỉnh Hà Tĩnh, hiện đã có 8/13 địa phương cấp huyện và 9 sở triển khai việc 
bàn giao một số công việc cho nhân viên Bưu điện tỉnh đảm nhiệm. Hàng ngày, 3 
nhân viên bưu điện có thể  đảm nhiệm phần lớn các công việc tại Bộ phận một 
cửa của 9 sở, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh. Đồng 
thời, tại các điểm tiếp nhận và trả kết quả ở cấp huyện, 2 nhân viên bưu điện được 
bố trí để tiếp nhận và chuyển trả kết quả thủ tục hành chính. 

Theo đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh, khi triển khai Quyết 
định 468, cơ quan quản lý nhà nước tiết kiệm được nhiều nhân lực, đây là điều 
cần thiết, đặc biệt trong thời điểm tinh giản biên chế hiện nay. Thêm vào đó, công 
việc hành chính được gom lại và hiệu quả cao hơn. Hiện nhân viên bưu điện tham 



gia hướng dẫn hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho nhiều đơn vị, 
thay vì trước đây mỗi lĩnh vực cần có công chức tham gia. 

Mới đây, tại tỉnh Bạc Liêu, đề xuất của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc 
chuyển giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính tại bộ phận một cửa 3 cấp cho bưu điện tỉnh đảm nhiệm đã cơ bản 
được địa phương chấp thuận. 

Cụ thể, việc triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bạc Liêu từ năm 2022 - 2025 dự kiến 
được chia thành 3 giai đoạn. Trong đó giai đoạn 1, năm 2022 Bưu điện tỉnh Bạc 
Liêu sẽ bố trí nhân viên thay thế cán bộ công chức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh đối 
với 9 sở, ban, ngành. Tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, 5 nhân  viên bưu 
điện tỉnh sẽ làm nhiệm vụ, thay thế cho 9 cán bộ công chức. Mỗi nhân viên bưu 
điện ước tính sẽ đảm bảo 3.500 hồ sơ/năm. 

Sau giai đoạn 1, UBND tỉnh Bạc Liêu sẽ đánh giá kết quả và tiếp tục mở rộng triển 
khai tại các Sở ngành còn lại và 7 huyện, thị xã, thành phố và 64 bộ phận một cửa 
cấp xã, phường, thị trấn. Ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 
Bạc Liêu chia sẻ: Những năm qua, dịch vụ bưu chính công ích đã phát huy tốt, có 
hiệu quả, có vai trò tích cực trong việc phối hợp, hỗ trợ các sở, ban, ngành trong 
giải quyết thủ tục hành chính nâng cao chất lượng phục vụ, tăng mức độ hài lòng 
của người dân trên địa bàn. 

Trong năm 2022, tỉnh Sóc Trăng lên kế hoạch triển khai chuyển giao việc tiếp nhận 
hồ sơ, trả kết quả của 8 sở, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Sóc 
Trăng tại 5 huyện, thị xã và 2 bộ phận cấp xã cho nhân viên bưu điện. Đặc biệt từ 
ngày 1/7/2022, cán bộ nhân viên Bưu điện tỉnh Sóc Trăng sẽ tham gia triển khai 
số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa cấp tỉnh. 
Giai đoạn 2024- 2025, Bưu điện tỉnh Sóc Trăng sẽ đảm nhận 100% nhiệm vụ tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và bộ phận 
một cửa cấp huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. 

Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chia sẻ: Chỉ số cải 
cách hành chính của tỉnh Sóc Trăng đang ngày một tăng. Cái gì có lợi cho người 
dân, cho Nhà nước thì cần phải được quan tâm thực hiện. UBND tỉnh Sóc Trăng 
xác định việc triển khai Quyết định 468 của Chính phủ là một trong những nhiệm 
vụ trọng tâm, trong chỉ đạo triển khai thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính. 

Như vậy, dịch vụ bưu chính – hành chính công đã góp phần đổi mới việc thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo 
hướng 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 nhằm nâng cao 
chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, 
doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. 

Ngọc Bích (TTXVN) 

Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/nhieu-tien-ich-tu-dich-vu-buu-chinh-hanh-
chinh-cong-20220718150720568.htm 

 

7. Lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo nghị định về kết nối, 
chia sẻ thông tin theo Cơ chế một cửa quốc gia 
Ngày 18/7/2022, Tổng cục Hải quan phối hợp Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ 
(USAID) tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo nghị định kết nối và 
chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất 
cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo Cơ chế một cửa 
quốc gia (NSW). 

Tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan (Tổng 
cục Hải quan) Phạm Duyên Phương cho biết, để hiện thực hóa yêu cầu chuyển 
đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, chính phủ số và khắc phục những tồn tại 
trong quá trình triển khai NSW, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt việc xây dựng nghị định quy định thực hiện kết nối và chia 
sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, 
nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo NSW. 

Khi ban hành, nghị định sẽ trở thành công cụ pháp lý để các cơ quan nhà nước 
tiến hành chuyển đổi số công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại và 
vận tải xuyên biên giới, hưởng tới 
các thủ tục hành chính phủ giấy 
tờ. 

Theo Tổng cục Hải quan, để hiện 
thực hóa yêu cầu chuyển đổi số 
quốc gia, phát triển kinh tế số, 
chính phủ số và khắc phục 
những tồn tại trong quá trình triển 
khai NSW, Bộ Tài chính đã báo 
cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt việc xây dựng nghị 
định quy định thực hiện kết nối và 
chia sẻ thông tin trong lĩnh vực 
xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh 

Khi được ban hành, nghị định quy định 
thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong 
lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh 
hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá 
cảnh người và phương tiện vận tải theo 
NSW sẽ trở thành công cụ pháp lý để các 
cơ quan nhà nước tiến hành chuyển đổi 
số công tác quản lý nhà nước trong lĩnh 
vực thương mại và vận tải xuyên biên giới, 
hưởng tới các thủ tục hành chính phủ giấy 
tờ. 



hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo 
NSW. 

Tại hội nghị, đại diện Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan đã giới thiệu 
tổng quát về dự thảo nghị định. Chuyên gia của USAID và các đại biểu góp ý dự 
thảo nghị định. Đại diện Hải quan Hoa Kỳ chia sẻ kinh nghiệm trong kết nối, chia 
sẻ thông tin theo NSW của Hải quan Hoa Kỳ… 

 

Lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo nghị định về kết nối, chia sẻ 
thông tin theo NSW. Ảnh: Diệu Linh 

Tại hội nghị các ý kiến đều thống nhất cho rằng, nghị định cần tiếp tục được hoàn 
thiện theo hướng cần có quy định mang tính nguyên tắc trong việc tạo thuận lợi 
cho các cơ quan quản lý trong khai thác, sử dụng các thông tin, dữ liệu đã được 
kết nối; đồng thời cần xây dựng hạ tầng hệ thống công nghệ thông tin đủ mạnh để 
việc kết nối, lưu trữ, khai thác, sử dụng thông tin được dễ dàng nhưng vẫn đảm 
bảo tính bảo mật. 

Về danh mục thông tin kết nối, cần xây dựng theo hướng mở để kịp thời điều chỉnh 
khi cần kết nối những thông tin mới hoặc loại bỏ những thông tin không còn phù 
hợp. 

Theo kế hoạch, sau hội thảo tại Hà Nội sẽ có 2 hội thảo tương tự được tổ chức 
tại TP. Hồ Chí Minh (ngày 20/7) và Đà Nẵng (ngày 22/7). 



Tổng cục Hải quan cho biết, đến nay, cơ quan hải quan đã tập hợp được số 
lượng 431 thông tin của 21 bộ, ngành dự kiến được kết nối, chia sẻ qua 
NSW. Hầu hết các bộ, ngành đều có ít nhất từ 10 loại thông tin cần kết nối 
trở lên, trong đó nhiều nhất là Bộ Giao thông vận tải với 53 loại thông tin; ít 
nhất là Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam có 2 loại thông tin. 

 
Nguyễn Vân 

Nguồn: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/lay-y-kien-hoan-thien-du-thao-nghi-
dinh-ve-ket-noi-chia-se-thong-tin-theo-co-che-mot-cua-quoc-gia-109078.html 

 

8. Đẩy mạnh số hóa hồ sơ và thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 
UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương 
tập trung chỉ đạo đẩy mạnh số hóa hồ sơ và các nội dung liên quan đổi mới việc 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 
(TTHC). 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành rà soát toàn bộ thủ tục hành chính đã tham 
mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố (bao gồm TTHC cấp tỉnh, huyện, xã) trên Cổng 
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh; cập nhập, chỉnh sửa thông tin nội dung thủ tục hành 
chính này đảm bảo phù hợp với quyết định đã công bố; đối với các thủ tục hành 
chính đã bãi bỏ, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện không công 
khai trên Cổng DVC trực tuyến theo quy định. UBND các huyện, thị xã, thành phố 
chủ động rà soát, gửi thông tin các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 
của UBND cấp huyện, cấp xã có sai sót về thông tin trên Cổng DVC trực tuyến 
tỉnh cho sở, ban, ngành chủ quản để điều chỉnh kịp thời trên Cổng. 

Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, bổ sung, hoàn thiện các tính năng của Cổng 
Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để đảm bảo việc tiếp nhận, trả kết quả, thực hiện 
việc số hóa hồ sơ, thống kê báo cáo, đánh giá việc giải quyết TTHC đảm bảo theo 
quy định. Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ/tập huấn 
cho cán bộ, công chức, viên chức về ký số hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận một cửa. 
Chỉ đạo đơn vị cung cấp phần mềm Cổng DVC trực tuyến tỉnh tổ chức hướng 
dẫn/tập huấn cho các sở, ban, ngành thực hiện đồng bộ dữ liệu thủ tục hành chính 
từ Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính (csdl.dichvucong.gov.vn) về Cổng Dịch vụ 
công trực tuyến tỉnh, không thực hiện nhập liệu trực tiếp thủ tục hành chính từ 
Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh (trừ thủ tục hành chính đặc thù)... 

Sở Nội vụ rà soát, hoàn thiện Đề án là “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt 
động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên” và “Đề án Thí điểm 



chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không 
nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm” trên 
cơ sở các ý kiến góp ý của Đoàn Công tác Văn phòng Chính phủ và đảm bảo phù 
hợp với tình hình thực tế. 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị 
xã chỉ đạo chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một của của địa 
phương/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, đảm bảo 100% hồ sơ tiếp nhận, 
giải quyết đều nhập thông tin vào Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh và xuất giấy 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả từ hệ thống Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh. 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm triển khai, hướng 
dẫn Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện các nội dung trên theo quy 
định. UBND tỉnh lưu ý các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong quá trình triển 
khai thực hiện các nội dung phải đảm bảo đúng thời gian quy định. 

Thủy Loan 

Nguồn: https://phuyen.gov.vn/wps/portal/home/trang-chu/chi-tiet/tin-tuc-su-
kien/hd-lanh-
dao/day+manh+so+hoa+ho+so+va+thuc+hien+co+che+mot+cua%2C+mot+cua+
lien+thong+trong+giai+quyet+thu+tuc+hanh+chinh 

 

9. Hà Nội: Chủ động, quyết liệt hơn trong cải cách hành 
chính 
Nửa đầu năm nay, trong bối cảnh rất khó khăn do dịch Covid-19 và nhiều yếu tố 
tác động, công tác cải cách hành chính (CCHC) của TP Hà Nội vẫn đạt nhiều kết 
quả tích cực. Song, để hoàn thành mục tiêu đề ra, công tác này đang đòi hỏi từng 
cấp, ngành, địa phương cùng vào cuộc quyết liệt, chủ động hơn nữa trong tổ chức 
triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Nhiều mô hình, cách làm hay 

Theo UBND TP Hà Nội, để thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2022 “Kỷ 
cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, TP đã xác định cần tăng 
cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ) tại các cơ quan, đơn vị thuộc TP. Đề ra 
các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho DN, cải thiện môi trường đầu 
tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) và cải thiện nâng cao các chỉ 
số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số CCHC (PAR INDEX) và 
chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS). 



Đặc biệt, để tạo thuận lợi cho người dân, DN, TP đã chủ động ban hành quy chế 
phối hợp thực hiện liên thông TTHC trong các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, tài 
nguyên và môi trường, tư pháp, thuế trên địa bàn TP; ban hành kế hoạch và tổ 
chức triển khai rà soát, thống kê, xây dựng quy trình giải quyết công việc nội bộ 
các cơ quan hành chính thuộc TP. 

Đến hết tháng 5/2022, các cơ quan hành chính đã phê duyệt 3.431 quy trình nội 
bộ, trong đó 568 quy trình giải quyết công việc cấp sở, 1.666 quy trình giải quyết 
công việc cấp huyện, 1.055 quy trình giải quyết công việc cấp xã, 142 quy trình 
liên thông giải quyết công việc nội bộ. Đây là cơ sở quan trọng để cơ quan, đơn 
vị phối hợp liên thông giải quyết công việc, giải quyết TTHC thông suốt, hiệu quả, 
rút ngắn thời gian đi lại của người dân, tổ chức; chuẩn hóa quy trình giải quyết 
công việc, TTHC, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. 

 

Công chức UBND huyện Thanh Trì hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến. Ảnh: Linh Nguyễn 

Cùng đó, cuối tháng 4/2022, UBND TP ban hành quyết định phê duyệt danh mục 
TTHC lựa chọn tái cấu trúc xây dựng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 
4 tích hợp trên Cổng DVC quốc gia trong năm 2022 là 928 DVC đang triển khai 
các nội dung, để đảm bảo đúng lộ trình hết năm nay đạt 70% tổng số DVCTT mức 
độ 3, 4 đủ điều kiện được tích hợp lên Cổng DVC quốc gia và Cổng DVC TP.TP 
cũng đổi mới bổ nhiệm chức danh lãnh đạo thông qua tổ chức thí điểm và triển 
khai thi tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương; thi tuyển 
chức danh lãnh đạo tại một số ĐVSNCL tự chủ; triển khai hệ thống đánh giá trực 
tuyến hằng tháng đối với đội ngũ CBCCVC, NLĐ hợp đồng. Đó chính là một trong 
những nội dung đột phá, trọng tâm cải cách công vụ, xây dựng chính quyền điện 
tử, chính quyền số của TP nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, nhất là đội ngũ 



lãnh đạo, quản lý.Ghi nhận thực tế, 100% TTHC trên địa bàn đã được tiếp nhận, 
giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong đó việc tiếp nhận, giải 
quyết TTHC được giám sát, kiểm soát chặt chẽ nên đã hạn chế tối đa nhũng nhiễu, 
chậm trễ trong giải quyết TTHC, đảm bảo quy định phòng chống dịch Covid-19. 
Tại bộ phận một cửa (BPMC) các đơn vị trên toàn TP đã niêm yết đầy đủ số điện 
thoại, địa chỉ, email tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, để người 
dân trực tiếp liên hệ khi gặp khó khăn, hạn chế trong khi thực hiện TTHC. Đồng 
thời, TP tăng cường chỉ đạo nâng cao thái độ ứng xử, đạo đức công vụ của CBCC 
làm việc tại đây, đề cao tính chuyên nghiệp, sự phục vụ của công chức với người 
dân, tổ chức, trên cơ sở lấy sự hài lòng của người dân làm một trong những tiêu 
chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CBCC. 

Đáng chú ý, một số cơ quan, đơn vị có sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong 
công tác CCHC tiếp tục được phát huy, triển khai hiệu quả. Điển hình là ban hành 
chỉ số đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các trường 
học công lập trực thuộc; triển khai sáng kiến ứng dụng CNTT trong quản lý các kỳ 
họp của HĐND; thí điểm thực hiện “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC “cấp 
GCN đăng ký hộ kinh doanh và GCN đăng ký thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh 
trên địa bàn quận” (quận Cầu Giấy); giải quyết TTHC “không chờ” trong lĩnh vực 
tư pháp (quận Hoàn Kiếm); sáng kiến về nhận diện khuôn mặt trong xếp hàng lấy 
số thứ tự giải quyết TTHC (quận Hà Đông)… 

 Bà Nguyễn Thị Hải Liên (trú tại đường Thanh Bình, phường Mỗ Lao, quận Hà 
Đông) đánh giá: “Máy nhận diện khuôn mặt đặt tại BPMC của UBND quận Hà 
Đông rất hiện đại, thuận tiện. Máy không chỉ giúp lấy số xếp hàng mà còn tiếp 
nhận cả thông tin người dân định làm TTHC để sắp xếp đúng thứ tự và ô cửa phù 
hợp, khiến tôi cảm thấy mỗi lần đến làm TTHC rất thoải mái”. 

Tăng kiểm tra công vụ, nâng trách nhiệm người đứng đầu 

Theo Sở Nội vụ Hà Nội, 6 tháng qua, Đoàn kiểm tra CCHC của TP đã kiểm tra 
trực tiếp tại UBND các quận Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Hà Đông, Hoàng Mai và 1-2 
phường thuộc các quận này; Đoàn kiểm tra kiểm soát TTHC của TP kiểm tra hoạt 
động kiểm soát TTHC tại 10 quận, huyện và 20 đơn vị cấp xã trên địa 
bàn TP. Kiểm tra cho thấy, hầu hết đơn vị rất quan tâm công tác CCHC, song thực 
tế triển khai công tác này ở Hà Nội cũng thể hiện vẫn còn một số hạn chế 
cần sớm khắc phục. Đó là, phối hợp trong giải quyết công việc, TTHC liên thông 
cùng cấp, theo ngành dọc chưa thực sự hiệu quả, ảnh hưởng tới thời gian trả kết 
quả giải quyết TTHC, nhất là thủ tục liên quan đất đai, lao động… Đồng thời, 
vẫn còn hồ sơ hành chính bị giải quyết chậm, muộn; một số cơ quan, đơn vị chưa 
thực hiện đúng chế độ thông tin báo cáo CCHC và chậm thực hiện nhiệm 
vụ CCHC được TP giao. 



 

Công chức UBND phường Bách Khoa tiếp nhận giải quyết TTHC cho công dân: 
Ảnh: Linh Nguyễn 

Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2022 TP Hà Nội đã xác định, phấn đấu chỉ số 
PAR INDEX nằm trong 10 tỉnh, TP đứng đầu cả nước; chỉ số SIPAS đạt tối thiểu 
86%; trên 99% số hồ sơ hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 
100% CBCCVC được bồi dưỡng, nâng cao nhận thức văn hóa giao tiếp, ứng xử, 
kỹ năng giải quyết công việc… Vì vậy, trước những hạn chế đã được chỉ rõ, 
theo Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách, điều hành UBND TP Lê Hồng 
Sơn, để đạt được các mục tiêu đề ra, từ nay đến cuối năm 2022, Hà Nội sẽ tập 
trung thực hiện đồng bộ những giải pháp cải thiện, nâng cao các Chỉ số cạnh 
tranh cấp tỉnh (PCI), PAPI, PAR INDEX và SIPAS, với những cách làm cụ thể, 
quyết liệt. TP sẽ tăng cường kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC gắn với thực hiện 
nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. 

Đáng chú ý, UBND TP đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị chú trọng đẩy mạnh, đa 
dạng hóa hình thức tuyên truyền CCHC, nhất là về DVCTT và chuyển đổi số; tiếp 
tục rà soát, đơn giản hóa TTHC; công bố, công khai quy định các TTHC; ban hành 
quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài phạm vi TTHC) của các cơ quan hành 
chính thuộc TP. Đặc biệt, TP sẽ thực hiện phân cấp, phân quyền trong giải quyết 
TTHC với lĩnh vực đất đai, đảm bảo ủy quyền triệt để cho chi nhánh trực thuộc 
thực hiện cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền 
với đất trong một số trường hợp theo quy định. Tăng kiểm tra công vụ, kiểm tra 
CCHC, chú trọng kiểm tra đột xuất, tái kiểm tra việc khắc phục tồn tại được chỉ ra 
từ đợt kiểm tra trước, nhất là những vấn đề còn hạn chế trong thực hiện một cửa, 
một cửa liên thông, quy trình giải quyết công việc nội bộ, quy trình giải quyết TTHC 



trong một số lĩnh vực. Từ đó, xử lý kịp thời, nghiêm minh những CBCC vi phạm 
kỷ luật và trách nhiệm thực thi công vụ, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, 
tổ chức. 

Trước mắt, TP sẽ xây dựng và triển khai ngay Đề án “Kênh tiếp nhận phản ánh, 
kiến nghị của người dân, DN trên địa bàn TP”. TP cũng nghiên cứu, dự 
kiến sớm xây dựng 2 mô hình: Trụ sở tiếp dân kiểu mẫu tại các đơn vị có chức 
năng giải quyết TTHC; hỗ trợ người dân thực hiện DVC tại các địa bàn (khu đô 
thị, khu chung cư cao tầng; khu, cụm CN, các khu dân cư không có điều kiện hoặc 
ít tiếp cận với thông tin truyền thông) để hỗ trợ người dân tiếp cận, thực hiện 
các DVCTT.  

Nguồn:  https://kinhtedothi.vn/ha-noi-chu-dong-quyet-liet-hontrong-cai-cach-
hanh-chinh.html 

 

10. Gỡ vướng cho bộ phận ''một cửa'' 
Thành phố Hà Nội đã và đang tích cực hiện đại hóa bộ phận “một cửa” của 
các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo mô hình chung thống nhất. Tuy nhiên, 
bên cạnh những yếu tố thuận lợi, thực tế cho thấy vẫn còn một số khó khăn, 
vướng mắc cần sớm khắc phục để bộ phận “một cửa” đạt được sự đồng 
bộ, nâng cao hiệu quả phục vụ. 

 

Bộ phận “một cửa” của UBND phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng) bố trí đủ 
trang thiết bị để giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Quang Thái 

Duy trì nền nếp 

Nhiều năm qua, việc triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” 
trên địa bàn Hà Nội đã thành nền nếp. Ngày 11-1-2022, UBND thành phố tiếp tục 



ban hành Công văn số 382/UBND-KSTTHC yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND 
các quận, huyện, thị xã chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 107/NĐ-CP 
ngày 6-12-2021 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên 
thông” trong giải quyết thủ tục hành chính; tiến hành rà soát, đánh giá, thống nhất 
triển khai mô hình mẫu “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính hiện đại các cấp của thành phố Hà Nội” (bộ phận “một cửa”) để thực hiện 
thống nhất trên toàn thành phố. 

Hiện, thành phố đang tập trung hoàn thiện mô hình mẫu bộ phận “một cửa” theo 
hướng điện tử gắn với Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2022 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh 
và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 
đến năm 2030” (Đề án 06). 

Điều dễ nhận thấy nhất tại bộ phận “một cửa” của các đơn vị đó là đã niêm yết 
đầy đủ số điện thoại, địa chỉ, email tiếp nhận các phản ánh kiến nghị về quy định 
hành chính, để cá nhân, tổ chức trực tiếp liên hệ khi gặp khó khăn, hạn chế trong 
quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Ngoài hệ thống máy tính được trang bị cho 
cán bộ, công chức giải quyết công việc, nhiều bộ phận “một cửa” còn được trang 
bị máy tính để công dân nộp hồ sơ trực tuyến. 

Theo Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Hoài Đức Đồng Thị Nga, toàn bộ 
bộ phận “một cửa” của 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều có hệ thống lấy số 
xếp hàng tự động, bàn ghế cho công dân ngồi khai hồ sơ, máy tính cho công dân 
nộp hồ sơ trực tuyến... Đồng thời, có hệ thống camera để lãnh đạo các đơn vị 
giám sát cung cách làm việc của công chức, viên chức. 

Tương tự, những ngày nắng nóng, tại bộ phận “một cửa” của UBND các phường: 
Hoàng Liệt, Đại Kim (quận Hoàng Mai); Bạch Mai, Bách Khoa, Đồng Tâm (quận 
Hai Bà Trưng)…, không khí dịu mát hơn bởi tất cả đều được trang bị điều hòa, 
quạt và bố trí ghế ngồi cho công dân chờ làm thủ tục. Đây cũng là điểm chung của 
hầu hết các đơn vị trên toàn thành phố. 

Cùng với đó, cảnh quan tại bộ phận “một cửa” cũng được các đơn vị quan tâm, 
cơ bản đều bảo đảm vệ sinh công sở. Một số đơn vị như: UBND phường Điện 
Biên (quận Ba Đình), UBND phường Việt Hưng (quận Long Biên), UBND thị trấn 
Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ)… đã thiết kế, xây dựng các mô hình “một cửa thân 
thiện, xanh, sạch, đẹp” bằng cách bổ sung thêm cây xanh, chậu hoa và coi trọng 
nâng cao thái độ ứng xử, đạo đức công vụ của công chức, viên chức. 

Để hoàn thiện mô hình mẫu 

Hiệu quả rõ nét của việc thực hiện nghiêm túc cơ chế “một cửa”, “một cửa liên 
thông” là chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nâng cao, 
việc giải quyết thủ tục hành chính được bảo đảm đúng quy trình, đúng hạn đạt 



cao. Tuy nhiên, để hiện đại hóa bộ phận “một cửa” của các cơ quan, đơn vị trực 
thuộc theo mô hình chung thống nhất, cần có sự cải cách mạnh mẽ hơn nữa, qua 
đó bảo đảm đồng bộ trên toàn thành phố. 

Tại huyện Chương Mỹ, bộ phận “một cửa” của các xã, thị trấn trên địa bàn đã đạt 
những kết quả khích lệ, với 100% người dân được khảo sát (4.296 người) đều 
đánh giá hài lòng khi giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND 
huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa cho biết, để đạt được mục tiêu theo kế hoạch 
mới nhất của thành phố, các xã, thị trấn trên địa bàn còn thiếu cả về trang thiết bị, 
phần mềm và nhân sự. 

“Cụ thể, mỗi bộ, ngành có một phần mềm riêng nên cơ sở dữ liệu dùng chung của 
4 cấp từ xã lên trung ương không đồng nhất. Hạ tầng công nghệ thông tin còn 
chậm, lỗi và sự tương tác của người dân trong làm dịch vụ công trực tuyến chưa 
cao. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng phục vụ công việc còn hạn chế, nhiều máy tính 
đã cũ không bảo đảm cho việc ứng dụng các phần mềm dùng chung…”, ông 
Nguyễn Đình Hoa thông tin. 

Tương tự, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Hoài Đức Đồng Thị Nga cho 
biết: “Phần mềm “một cửa” dùng chung 3 cấp do thành phố đầu tư mới được thay 
thế, đang trong thời gian hoàn thiện nên cần điều chỉnh cho phù hợp thực tiễn 
công việc của cơ sở”… Đây cũng là phản ánh chung tại nhiều đơn vị xã, phường, 
thị trấn. 

Để bộ phận “một cửa” đáp ứng yêu cầu thì cần sớm giải quyết những vướng mắc 
nêu trên. Trong đó, các bộ, ngành cần sớm có hướng dẫn, có cơ sở dữ liệu dùng 
chung, xây dựng dữ liệu của từng ngành, lĩnh vực liên thông từ cấp xã trở lên… 

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Cai-cach-hanh-chinh/1037159/go-
vuong-cho-bo-phan-mot-cua 

 

11. Quảng Ninh: Triển khai mô hình 'Chợ công nghệ - 
chợ 4.0' không dùng tiền mặt 
Từ đầu tháng 7, người dân khi đi mua sắm ở 2 chợ Hạ Long I và Hạ Long II 
(thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) thực hiện mô hình 'Chợ công nghệ - 
chợ 4.0' - thanh toán số cho các hoạt động mua sắm, phí dịch vụ, không 
dùng tiền mặt. 

Viettel Quảng Ninh là đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai việc thanh toán 
không dùng tiền mặt cho các tiểu thương ở hai chợ này. Để chương trình 
chuyển đổi số được diễn ra đồng bộ và hiệu quả cao, Viettel Quảng Ninh 
tiếp cận đồng thời tất cả các nhóm đối tượng hình thành nên hệ sinh thái tài 
chính số. 



Cụ thể, toàn bộ các tiểu thương ở hai chợ sẽ chấp nhận thanh toán bằng 
hình thức số qua Viettel Money như một hình thức thanh toán nhanh và 
nhiều tiện ích (thanh toán qua số điện thoại, thanh toán QR, chuyển 
khoản...); thanh toán các loại phí dịch vụ sử dụng tại chợ bằng chuyển khoản 
QR thông qua tài khoản Viettel Money (tiền điện, nước, phí vệ sinh môi 
trường...); thanh toán cho các tiểu thương khác trong chợ khi thực hiện các 
hoạt động mua bán với nhau. Ban Quản lý chợ sẽ thanh toán số các khoản 
phí thu tại chợ… 

Ông Lê Việt Hà, Phó Giám đốc Viettel Quảng Ninh cho biết, để đạt mục tiêu 
đến năm 2025, tỷ lệ thanh toán điện tử đạt 50% theo chỉ đạo của Chính phủ, 
việc thanh toán số cần được đi vào từng giao dịch trong cuộc sống thường 
nhật, từ thành thị đến nông thôn, đặc biệt là phục vụ cho các hoạt động thanh 
toán hàng ngày. Do đó, việc triển khai số hóa thanh toán tại chợ là một trong 
những giải pháp để có thể đạt được mục tiêu này một cách bền vững. Hiện 
đơn vị đã sẵn sàng các nền tảng và nhân lực để phối hợp cùng với thành 
phố Hạ Long triển khai ứng dụng không dùng tiền mặt. 

Từ tháng 4/2022, thành phố Hạ Long đã ban hành Kế hoạch về việc triển 
khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2022-2025. 
Theo đó, đến năm 2025, thành phố phấn đấu có từ 90% người dân từ đủ 15 
tuổi trở lên có tài khoản giao dịch; thanh toán không dùng tiền mặt trong 
thương mại điện tử đạt 50%; tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng và 
giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt từ 20-25%/năm; 100% 
số tiền học phí của cơ sở giáo dục và trường học trên địa bàn được thanh 
toán bằng phương thức không dùng tiền mặt… 

Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long đã tổ chức hướng dẫn, hỗ 
trợ công dân thực hiện giao dịch thanh toán nghĩa vụ tài chính đất đai trên 
Cổng dịch vụ công quốc gia. Sau gần 3 tháng triển khai (tính đến hết ngày 
14/7), Trung tâm đã hướng dẫn cho trên 1.400 công dân thực hiện thanh 
toán nộp thuế, lệ phí trước bạ với tổng số tiền gần 17 tỷ đồng (chiếm 84% 
giao dịch của tỉnh Quảng Ninh trên Cổng dịch vụ công quốc gia) bằng hình 
thức thanh toán số. 

Việc thanh toán trực tuyến dịch vụ công đã giúp nhiều người khi tới giao dịch 
tại Trung tâm Hành chính công thành phố có thêm sự lựa chọn về hình thức 
thanh toán, góp phần giảm số lần đi lại của người dân khi thực hiện các thủ 
tục hành chính về đất đai, tiết kiệm chi phí cho người dân và xã hội cũng 
như tăng cường việc thanh toán không dùng tiền mặt. Ngoài ra, từ tháng 
4/2022, nhiều ngân hàng đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai 
phủ sóng đặt mã thanh toán tại các hộ kinh doanh. 



Với việc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang đẩy mạnh các hình thức 
thanh toán không dùng tiền mặt sẽ giúp thành phố Hạ Long có thể sớm đạt 
được mục tiêu đặt ra, đưa xu hướng thanh toán số, không sử dụng tiền mặt 
ngày càng phát triển rộng trên địa bàn. 

Văn Đức (TTXVN) 

Nguồn: https://baotintuc.vn/kinh-te/quang-ninh-trien-khai-mo-hinh-cho-
cong-nghe-cho-40-khong-dung-tien-mat-20220719092048752.htm 

 

 


