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1. Thẻ định danh đối với ô tô là thủ tục bắt buộc khi 
đăng kiểm 
Ngày 19-7, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg 
về đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với ô tô để sử dụng dịch vụ thu 
phí theo hình thức điện tử không dừng (ETC).  

 

Sau ngày 1-8, các trạm thu phí chỉ có 1 làn hỗn hợp. Ảnh: HOÀNG HÙNG 

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành, địa 
phương, các cơ quan và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục chỉ đạo 
dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện ô tô thuộc phạm vi quản lý 
của cơ quan, đơn vị (kể cả đối với các đơn vị trực thuộc); không sử dụng 
hình thức thu phí một dừng (dùng tiền mặt) từ ngày 1-8. 

Nghiên cứu phương án dán thẻ định danh là thủ tục bắt buộc trong quy trình 
đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; nghiên cứu mở kênh 
giao tiếp điện tử và số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh 
của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của hệ thống thu phí ETC.  

Bộ Công an chỉ đạo, phối hợp các lực lượng liên quan thực hiện điều tiết 
giao thông tại khu vực trạm thu phí ETC; xử phạt nghiêm theo đúng quy định 
của pháp luật đối với phương tiện cố tình vi phạm hoạt động thu phí ETC, 
gây mất trật tự an toàn giao thông, đặc biệt trong giai đoạn sau ngày 1-8 (khi 
các trạm thu phí chấm dứt làn thu phí thủ công để chuyển sang thu phí ETC 
và chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp tại mỗi trạm thu phí). 

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng vừa ký Nghị định 47/2022/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ 



quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô. Theo đó, 
từ ngày 1-7-2023, đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng ô tô kinh doanh vận tải 
thuộc đối tượng phải lắp camera theo quy định, khi tham gia kinh doanh vận 
tải lần đầu phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera để 
được cấp phù hiệu, biển hiệu. Không sử dụng ô tô cải tạo từ xe có sức chứa 
từ 10 chỗ trở lên thành ô tô dưới 10 chỗ (kể cả người lái xe) để kinh doanh 
vận tải hành khách. Không sử dụng ô tô kiểu dáng tương tự xe từ 9 chỗ (kể 
cả người lái xe) trở lên để kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi. 

PHAN THẢO 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/the-dinh-danh-doi-voi-o-to-la-thu-tuc-bat-
buoc-khi-dang-kiem-828471.html  

 

2. Tránh lợi ích nhóm trong việc thẩm định văn bản quy 
phạm pháp luật 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho rằng trong bối cảnh cả hệ thống 
chính trị đang quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, việc thẩm định 
các văn bản phải tránh lợi ích nhóm. 

 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN 

6 tháng cuối năm, Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục cụ thể hóa những định hướng, 
chủ trương của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư liên quan đến các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp, nhất là 



Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
XIII. 

Ngành tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, đầy đủ, hiệu quả các ý kiến chỉ 
đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác rà soát, 
thẩm định, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi, đôn đốc các bộ, 
ngành ban hành hoặc trình ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp 
lệnh nhằm khắc phục triệt để tình trạng nợ ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật, nhất là các luật, pháp lệnh, nghị quyết mới được Quốc hội, Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV; xây 
dựng, trình Chính phủ, Quốc hội đề nghị xây dựng Luật Công chứng (sửa 
đổi). 

Bộ, ngành Tư pháp triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung và tiếp tục 
hoàn thiện pháp luật về thi hành án dân sự, giải quyết những khó khăn, 
vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, nhất là các quy định liên quan đến việc 
thu hồi tài sản bị thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế 
theo chỉ đạo của Ban Bí thư; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án 
dân sự, tổ chức theo dõi việc thi hành án các bản án, quyết định có hiệu lực 
pháp luật của Tòa án về vụ án hành chính theo đúng quy định. 

Các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm được Bộ, ngành Tư pháp 
tập trung thực hiện là: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 
trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước, nuôi 
con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm; nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp; tăng cường quản lý nhà nước về hợp tác với nước ngoài về 
pháp luật... 

Ngày 19/7, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long ghi nhận, đánh giá cao 
sự nỗ lực, cố gắng của các tổ chức pháp chế, cơ quan tư pháp trong cả 
nước. Bộ trưởng khẳng định, kết quả mà Bộ, ngành Tư pháp đạt được đã 
đóng trực tiếp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Để tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương 
thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Bộ trưởng đề nghị các đơn 
vị thuộc Bộ, tổ chức pháp chế và cơ quan tư pháp, thi hành án dân sự các 
cấp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm. 

Toàn ngành tiếp tục quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, kết luận 
của Đảng; triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 19-KL/TW của Bộ 
Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ 



Quốc hội khóa XV, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều 
chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. 

Lưu ý đến công tác thẩm định các văn bản, Bộ trưởng cho rằng, trong bối 
cảnh cả hệ thống chính trị đang quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, việc thẩm định các văn bản phải tránh lợi ích nhóm. Bên cạnh đó, 
phải đẩy mạnh kiểm tra, rà soát văn bản có trọng tâm, trọng điểm; đôn đốc, 
bảo đảm kết luận kiểm tra được thực hiện kịp thời, đúng pháp luật; chú trọng 
xử lý kết quả rà soát các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, không 
phù hợp với thực tiễn, làm cơ sở đề xuất hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực 
của Bộ, ngành, địa phương. 

Công tác thi hành án những tháng cuối năm cần tập trung vào các vụ việc 
phức tạp, kéo dài, xử lý thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ 
án hình sự về tham nhũng, kinh tế và án tín dụng, ngân hàng... 

Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, 6 tháng đầu 
năm, toàn ngành thực hiện 94 nhiệm vụ, đã hoàn thành 63 nhiệm vụ, không 
có nhiệm vụ quá hạn. Bên cạnh đó, Bộ đã tiếp nhận, trả lời 304 kiến nghị, 
đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ của các bộ, ngành, địa phương, trong đó, có 
131 kiến nghị được gửi qua các báo cáo sơ kết 6 tháng và 33 phản ánh, 
kiến nghị gửi qua Cổng Dịch vụ công quốc gia thuộc thẩm quyền. 

 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN 

Công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật được Bộ, ngành 
Tư pháp coi trọng, là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Trong 6 tháng đầu năm, 
các bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 
255 văn bản quy phạm pháp luật. Các địa phương ban hành hơn 1500 văn 
bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh, trên 1300 văn bản quy phạm pháp luật 
cấp huyện và 478 văn bản quy phạm pháp luật cấp xã. Bộ, ngành Tư pháp 



đã tổ chức thẩm định 8 đề nghị xây dựng văn bản và 78 dự án, dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật. Tổ chức Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ thẩm 
định 236 dự thảo. Các Sở Tư pháp thẩm định 142 đề nghị xây dựng nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân và 2.218 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 
Các Phòng Tư pháp thẩm định 1.432 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

Công tác thi hành án dân sự được Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục triển khai 
thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2/6/2021 của Ban Bí thư về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất 
thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Trong 9 tháng (từ 
1/10/2021 đến hết tháng năm 2022), Hệ thống Thi hành án dân sự đã thi 
hành xong 348.490 việc (đạt 64,35%), với trên 52.166 tỷ đồng (đạt 29,47%). 
Kết quả theo dõi thi hành án hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực, đã 
thi hành xong 94 việc. 

Phan Phương (TTXVN) 

Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/tranh-loi-ich-nhom-trong-viec-tham-dinh-
van-ban-quy-pham-phap-luat-20220719161515137.htm 

 

3. 'Vì sao đang cải cách thủ tục hành chính mà nhũng 
nhiễu càng phổ biến?' 
Đại biểu Trần Thị Bích Thu nêu vấn đề vì sao Quảng Nam đang tập trung 
cải cách thủ tục hành chính mà việc nhũng nhiễu trong quá trình này lại ngày 
càng trở nên phổ biến. 

Chiều 19-7, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Nam bước vào phiên chất vấn 
và trả lời chất vấn. 

Tại phiên chất vấn, đại biểu Trần Thị Bích Thu nêu vấn đề, năm 2021 có 
65% doanh nghiệp phản ánh có nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết thủ 
tục hành chính, nhiều doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức. 



 

Đại biểu Trần Thị Bích Thu chất vấn tại phiên họp. Ảnh: TN 

Đại biểu Thu đề nghị Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết lý do vì sao Quảng Nam 
đang tập trung cải cách thủ tục hành chính mà việc nhũng nhiễu trong lĩnh 
vực này ngày càng trở nên phổ biến? Chi phí không chính thức doanh 
nghiệp phải trả là cho ai? Trách nhiệm và giải pháp của Sở KH&ĐT trong 
thời gian tới như thế nào để khắc phục tình trạng trên? 

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Quang Thử, cho hay năm 
2021 có 65% doanh nghiệp phản ánh hiện tượng nhũng nhiễu khi giải quyết 
thủ tục hành chính, tăng 3% so với năm 2020. 

Vẫn còn 41% doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức. Đây là con số 
chung, khi đi vào từng ngành sẽ có nhiều nguyên nhân cụ thể. 



 

Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam Nguyễn Quang Thử 
trả lời chất vấn. Ảnh: TN 

Về chi phí không chính thức, theo ông Thử, doanh nghiệp hay cán bộ cơ 
quan quản lý nhà nước cũng là con người. Đã là con người thì có người 
này, người kia. Vấn đề này đến từ sự chủ quan của công chức hành chính. 

“Cán bộ công chức, viên chức làm nhiệm vụ không vô tư, tận tâm, muốn bắt 
chẹt doanh nghiệp. Hầu như cả nước đều có, có điều tỉnh này cao, tỉnh kia 
thấp, giống như vấn đề tham nhũng” - ông Thử nói. 

Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam cho rằng ngoài yếu tố con người thì 
cũng có một phần lỗi do cơ chế. Nhiều thủ tục, nghị định, thông tư… thay 
đổi dẫn đến doanh nghiệp chưa theo kịp. 

Ông Thử cho rằng vấn đề nhũng nhiễu sẽ không thể giải quyết triệt để mà 
chỉ cố gắng giảm thấp nhất. Để thực hiện được, các cơ quan, đơn vị trên địa 
bàn tỉnh phải thực hiện theo Quy định 455 của Tỉnh uỷ để hằng năm xét thi 
đua, từ đó, các Sở ngành tự tính toán. 

Thanh Nhật 

Nguồn: https://plo.vn/vi-sao-dang-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-ma-nhung-
nhieu-cang-pho-bien-post689862.html 

 

4. Lực cản kinh doanh 



Khi được hỏi về dự thảo thông tư quy định về phân loại và quản lý một số 
loại hình hạ tầng thương mại do Bộ Công thương soạn thảo, TS Nguyễn 
Đình Cung (thành viên Tổ tư vấn về kinh tế của Thủ tướng Chính phủ) thẳng 
thắn cho rằng, đây là một ví dụ tiêu biểu cho lối tư duy quản lý cũ kỹ, làm 
khó doanh nghiệp. 

Đồng quan điểm, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 
cũng vừa có công văn gửi Bộ Công thương đặt vấn đề về tính cần thiết của 
thông tư trên. 

Theo VCCI, nếu dự thảo được thông qua, sẽ có nhiều siêu thị, trung tâm 
thương mại, cửa hàng tiện lợi bị xử phạt oan uổng chỉ vì tự định danh không 
đúng chuẩn. Các siêu thị, trung tâm thương mại hay cửa hàng tiện lợi sẽ 
phải tuân thủ hàng loạt tiêu chí, tiêu chuẩn mới như: phải có nơi trông giữ 
xe, chỗ để xe hoặc bãi đậu xe cho khách hàng; phải có dịch vụ ăn uống, giải 
trí; phải có khu vực dành cho hoạt động vui chơi giải trí; có nơi bảo quản 
hành lý cá nhân... Thậm chí, có quy định như “đối tượng phục vụ là khách 
hàng trong phạm vi dưới 500m”. VCCI nhận xét, đây là những quy định bất 
hợp lý, can thiệp vào quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp và làm gia 
tăng chi phí kinh doanh. 

Mặc dù thông tư nói trên đang ở bước dự thảo, nhưng thực tế có những 
thông tư “cá biệt” tương tự, gây ra không ít khó khăn cho doanh nghiệp. 
Trong báo cáo sơ kết 6 tháng thực hiện Nghị quyết 02/2022/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, Bộ KH-ĐT nêu nhiều ví dụ cho 
thấy nhiều kiến nghị của doanh nghiệp bị “ngâm” hàng tháng trời nhưng 
không được giải quyết hoặc phản hồi thỏa đáng. 

Chẳng hạn như kiến nghị của Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam 
(Amcham) gửi các bộ trưởng (Y tế, Công thương, NN-PTNT) từ tháng 5 về 
chỉ tiêu, nguyên tắc ghi nhãn, lộ trình thực hiện tại dự thảo thông tư ghi nhãn 
dinh dưỡng. Hay như đề nghị thay đổi yêu cầu đăng ký lưu hành nước rửa 
tay khô từ nộp hồ sơ và nhận kết quả bản giấy tại Cục Quản lý môi trường 
y tế sang 100% trực tuyến cũng chưa có hồi âm. Các doanh nghiệp nhập 
khẩu mỹ phẩm cũng cảm thấy bị “làm khó” khi sở y tế nhiều địa phương 
công bố dịch vụ công đã ở cấp độ 3 hoặc 4, nhưng trên thực tế vẫn yêu cầu 
bản giấy! 

Theo TS Nguyễn Đình Cung, những ví dụ điển hình nói trên là biểu hiện rõ 
nét “kháng cự” lại xu hướng cải cách. Dù Chính phủ đã khẳng định quyết 
tâm thực hiện cải cách thể chế vì sự phát triển và nuôi dưỡng sự đổi mới, 
sáng tạo của doanh nghiệp, nhưng đâu đó vẫn còn những lực cản không 



đáng có. Áp lực cải cách mạnh mẽ hơn từ Chính phủ, Thủ tướng là không 
thể thiếu để dẹp bỏ lực cản này. 

ANH PHƯƠNG 

Nguồn: https://sggp.org.vn//luc-can-kinh-doanh-828484.html 

 

5. Số hóa giao dịch thuận tiện và tiết kiệm 
Bộ Tư pháp vừa tiến hành thẩm định dự thảo Luật Giao dịch điện tử sửa 
đổi, do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì soạn thảo. Điểm mới quan trọng 
là dự thảo Luật Giao dịch điện tử đã đề xuất mở rộng phạm vi điều chỉnh so 
với Luật hiện hành, cụ thể: 'Luật này quy định về giao dịch điện tử trong hoạt 
động của các cơ quan Nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương 
mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định'. 

Mở rộng phạm vi điều chỉnh 

Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Luật Giao dịch điện tử năm 
2005 hiện hành loại trừ không áp dụng giao dịch điện tử đối với “việc cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản 
khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai 
sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác”. Việc loại trừ này có 
thể gây khó khăn cho việc triển khai dịch vụ công trực tuyến cũng như triển 
khai ứng dụng giao dịch điện tử trong các lĩnh vực thuộc phạm vi kể trên. 

 

Người dân làm thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân phường Quán 
Thánh. Ảnh: HL 



Do đó, trong Dự thảo Luật Giao dịch điện tử sửa đổi, phạm vi điều chỉnh đã 
được mở rộng, cụ thể: “Luật này quy định về giao dịch điện tử trong hoạt 
động của các cơ quan Nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương 
mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định.” Như vậy, dự thảo Luật sửa 
đổi đã bỏ nội dung loại trừ nêu trên nhằm mở rộng phạm vi áp dụng của hoạt 
động giao dịch điện tử tới tất cả hoạt động của đời sống xã hội. 

Cũng theo cơ quan soạn thảo, việc tăng cường thực hiện các giao dịch điện 
tử trong mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội sẽ tiết giảm các chi phí về 
giấy tờ, in ấn, thời gian đi lại, công chứng, chứng thực… cho cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp, cá nhân, đặc biệt là với các vấn đề liên quan nhiều bộ, 
ban, ngành. Bên cạnh đó, việc triển khai giao dịch điện tử đối với tất cả các 
lĩnh vực trong đời sống, xã hội sẽ góp phần tiết kiệm các chi phí trực tiếp 
trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ thủ tục 
hành chính. 

Đối với giao dịch trên môi trường mạng, dự thảo Luật sửa đổi cũng cụ thể 
hóa chính sách về bảo đảm giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu. Nội dung 
này gồm các quy định về giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu, gửi, nhận 
thông điệp dữ liệu, bổ sung quy định chuyển đổi tài liệu điện tử sang tài liệu 
giấy, quy định về phương thức chuyển đổi, tổ chức xác nhận, điều kiện đáp 
ứng của tài liệu giấy được chuyển đổi từ tài liệu điện tử, giá trị pháp lý của 
tài liệu giấy được chuyển đổi từ tài liệu điện tử. 

Dự thảo Luật cũng bổ sung việc phân loại chữ ký điện tử thành 3 mức độ tin 
cậy khác nhau nhằm cụ thể hóa giá trị pháp lý tương ứng của chữ ký điện 
tử với từng mức độ; quy định cụ thể hơn về việc sử dụng, công nhận chữ ký 
điện tử nước ngoài, việc sử dụng chữ ký điện tử chuyên dùng trong cơ quan 
Nhà nước và dịch vụ chữ ký điện tử. 

Đồng thời, cụ thể hóa việc dẫn chiếu quy định về an toàn thông tin mạng, an 
ninh mạng khi tiến hành các hoạt động giao dịch điện tử, quy định cụ thể về 
trách nhiệm của các bên trong việc bảo vệ thông điệp dữ liệu trong giao dịch 
điện tử, nhằm bổ sung và tránh chồng chéo với các quy định trong các luật 
chuyên ngành về an toàn thông tin mạng và an ninh mạng... 

Thúc đẩy dữ liệu mở của cơ quan Nhà nước 

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng vừa tổ chức 
hội thảo góp ý vào dự thảo Luật này, với nhiều ý kiến đóng góp quan trọng. 

Theo đại diện Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, dự 
thảo Luật cần bổ sung quy định về nghĩa vụ (cơ chế tiếp nhận báo cáo từ 
người dùng về thông tin vi phạm, gỡ bỏ thông tin vi phạm, bảo vệ dữ liệu cá 



nhân người sử dụng dịch vụ), giới hạn trách nhiệm (không tiếp cận nội dung 
giao dịch) của chủ quản hệ thống thông tin. 

Ông Phạm Đức Tiến - Giám đốc Marketing, Công ty cổ phần Phát triển 
nguồn mở Việt Nam đề nghị xem xét bổ sung nội dung quy định về giấy phép 
sử dụng và quyền tương ứng cho dữ liệu mở để doanh nghiệp và người dân 
dễ dàng sử dụng, khai thác dữ liệu mở của cơ quan nhà nước và phát triển 
kinh tế số. 

Tại phiên họp của Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí 
Hiếu đánh giá cao dự thảo Luật Giao dịch điện tử lần 3, nội dung cơ bản phù 
hợp, đảm bảo tính cần thiết, hợp hiến, hợp pháp, phù hợp đường lối, chính 
sách của Đảng. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cũng đề nghị cơ quan chủ trì 
soạn thảo đánh giá tác động kỹ lưỡng hơn đối với một số chính sách, xác 
định rõ hơn nữa về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, cân nhắc các quy 
định mang tính loại trừ để bảo đảm tính khả thi. Đồng thời, tiếp thu đầy đủ 
các ý kiến tại phiên họp, rà soát kỹ các quy định của các Luật khác để tránh 
quy định lại hoặc bị trùng lắp... 

Theo dự kiến, Luật Giao dịch điện tử sửa đổi sẽ được Quốc hội khóa XV 
cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4, xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 5. 

Đồng thời, bổ sung thêm điều mới, quy định việc thúc đẩy dữ liệu mở của 
cơ quan Nhà nước, có lộ trình cấp phép và ban hành dữ liệu mở rõ ràng. Cụ 
thể như yêu cầu tất cả các cơ quan Nhà nước đều phải lập danh mục và 
phân loại dữ liệu mở của cơ quan mình. Từ đó sẽ tạo ra được dữ liệu mở 
mang tính hệ thống, phân loại chặt chẽ theo từng lĩnh vực, ngành nghề kèm 
theo các quyền để sử dụng dữ liệu đó. Điều này sẽ giúp thúc đẩy dữ liệu mở 
phát triển và toàn dân có thể dễ dàng khai thác, ứng dụng dữ liệu mở vào 
phát triển kinh tế. 

Theo báo cáo đánh giá của Liên Hợp quốc năm 2020, trên thế giới đã có 
80% các nước đã xây dựng Cổng dữ liệu để cung cấp dữ liệu mở của Chính 
phủ để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Việc cung cấp dữ liệu mở của 
Chính phủ đã trở thành một tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá Chính 
phủ điện tử của các quốc gia. 

Bên cạnh đó, ông Tiến cũng đề nghị bổ sung quy định cơ quan quản lý Nhà 
nước cần đảm bảo năng lực hoạt động của hệ thống, cổng thông tin của cơ 
quan mình, không được cấm người dân và doanh nghiệp truy cập các dữ 
liệu công khai, dữ liệu mở bằng bất cứ hình thức nào. 

Chụp ảnh, scan có được coi là số hóa văn bản? 



Về quy định kết nối, cung cấp thông tin, số liệu báo cáo hoạt động với hệ 
thống giám sát của cơ quan Nhà nước, một số ý kiến cho rằng, quy định này 
khả thi với doanh nghiệp Việt Nam. Nhưng với các nền tảng hoạt động ở 
nhiều quốc gia, việc kết nối, cung cấp thông tin, số liệu báo cáo hoạt động 
với hệ thống giám sát của cơ quan quản lý Việt Nam còn chịu sự điều chỉnh 
của phát luật các nước khác. Trong trường hợp có xung đột về quyền tài 
phán, việc tuân thủ luật pháp nước này đồng nghĩa với việc vi phạm pháp 
luật nước khác, khiến quy định không khả thi. Do đó, cần bỏ quy định này 
hoặc nêu rõ chỉ áp dụng với các hệ thống thông tin ở Việt Nam. 

Đại diện một số doanh nghiệp ngành Ngân hàng lại đề nghị làm rõ việc số 
hóa văn bản, giấy tờ giấy được thực hiện theo hình thức nào, ví dụ các hình 
thức như chụp ảnh, scan có được coi là số hóa văn bản hay không? Đồng 
thời, cần xem xét cho phép các tổ chức tài chính tự quyết định chữ ký điện 
tử theo mức độ tin cậy tùy thuộc vào tính chất giao dịch của ngân hàng với 
khách hàng, cho phép ngân hàng và khách hàng có thể lựa chọn và thỏa 
thuận với nhau về loại chữ ký điện tử nước ngoài mà họ muốn sử dụng, lựa 
chọn và thỏa thuận với nhau về mức độ tin cậy của tài khoản đối với giao 
dịch điện tử, không nhất thiết phải áp dụng tài khoản cấp độ 3.../. 

Phương Thảo 

Nguồn: https://laodongthudo.vn/so-hoa-giao-dich-thuan-tien-va-tiet-kiem-
143268.html 

 

6. Quy định về cửa hàng tiện lợi cần tiếp tục được hoàn 
thiện 
Bộ Công Thương khẳng định sẽ rà soát, sửa đổi Dự thảo Thông tư về phân 
loại và quản lý một số loại hình hạ tầng thương mại, tránh để phát sinh các 
quy định có thể gây hiểu nhầm. 

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa góp ý cho Dự 
thảo Thông tư về phân loại và quản lý một số loại hình hạ tầng thương mại 
của Bộ Công Thương. VCCI cho rằng, cần bỏ các đề xuất thiếu khả thi và 
dễ gây hiểu lầm như “cửa hàng tiện lợi chủ yếu phục vụ khách trong bán kính 
500 m”. 

Theo VCCI, quy định như vậy, chủ cửa hàng không thể biết được khách 
hàng sinh sống tại đâu. Trong trường hợp cửa hàng tiện lợi phục vụ khách 
mua hàng ngoài phạm vi 500m thì liệu có vi phạm pháp luật và bị xử phạt? 
Ngoài ra đơn vị này cũng cho rằng, Dự thảo Thông tư về phát triển hạ tầng 
thương mại của Bộ Công Thương có nhiều quy định bất hợp lý, can thiệp 



vào quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp và làm gia tăng chi phí kinh 
doanh không cần thiết. 

 

Hệ thống cửa hàng tiện lợi đang phát triển rộng khắp tại thị trường Việt Nam. 

Đồng tình quan điểm này, một số chuyên gia cho rằng, việc có quy định để 
tăng cường quản lý nhằm phát triển các loại hình hạ tầng thương mại, mô 
hình bán lẻ là cần thiết. Tuy nhiên, cách tiếp cận nên sát với thị trường, tránh 
đi sâu vào kiểm soát các yếu tố mang tính kỹ thuật, tính tổng hợp, các tiêu 
chí này khi được thực thi có thể bị áp dụng một cách cứng nhắc, mang tính 
bắt buộc. 

Bà Vũ Thị Hậu, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam nhìn nhận, bất 
cứ văn bản nào đưa ra cũng phải hướng tới doanh nghiệp, tạo điều kiện 
thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển, không phải là kìm hãm sự phát 
triển của doanh nghiệp. Ngay khi Tổ soạn thảo lấy ý kiến cho Dự thảo Thông 
tư, Hiệp hội các nhà bán lẻ đã có ý kiến, đề xuất với Bộ Công Thương. 

“Hiệp hội đồng tình với một số điểm mà Dự thảo đưa ra. Tuy vậy, cần làm 
thế nào để có sức thuyết phục, các tiêu chí đưa ra đều phải tiên tiến để vừa 
dễ quản lý cũng như vừa để doanh nghiệp dễ thực hiện. Về quy định Dự 
thảo, đối tượng phục vụ chủ yếu là khách mua hàng trong phạm vi bán kính 
dưới 500m là để có những quy định phù hợp cho sự phát triển tổng thể của 
mạng lưới bán lẻ”, bà Hậu bày tỏ quan điểm. 

Trước những băn khoăn về Dự thảo Thông tư mới, đại diện Bộ Công 
Thương khẳng định, quy định "đối tượng phục vụ chủ yếu là khách mua 
hàng trong phạm vi bán kính dưới 500 m" không hạn chế đối tượng phục vụ 
hoặc khách mua của cửa hàng tiện lợi mà nhằm thể hiện tính tiện lợi về 
khoảng cách cho người mua hàng. Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ thị 
trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp 



tục rà soát, sửa đổi, tránh để phát sinh các quy định có thể gây hiểu nhầm 
là điều kiện đầu tư kinh doanh. 

“Chúng tôi đưa ra thông số cho cửa hàng tiện lợi nhằm làm rõ hơn tính tiện 
lợi của các cửa hàng này, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận cửa hàng 
ở khoảng cách không được xa quá, người tiêu dùng có thể chỉ cần đi bộ 
cũng tới được cửa hàng. Cũng có những tiêu chí về mở rộng thời gian hoạt 
động 24/24 giờ, là những điều mà những hệ thống như siêu thị, chợ truyền 
thống hay là các loại hình hạ tầng thương mại khác không có được. Những 
tiêu chí để phát triển chuỗi cửa hàng tiện lợi là một trong những loại hạ tầng 
thương mại, Bộ Công Thương nhận thức phù hợp với điều kiện Việt Nam 
để trong thời gian tới phát triển mạnh loại hình hạ tầng này”, bà Nga cho 
biết. 

 

Hạ tầng thương mại cần được quy hoạch và có định hướng phát triển tốt 
hơn trong thời gian tới. 

Theo chuyên gia kinh tế Trịnh Thị Thanh Thủy, Bộ Công Thương có vai trò 
quan trọng trong việc ban hành nhiều Quy định, Thông tư hướng dẫn theo 
hướng tôn trọng các quy luật kinh tế thị trường, nhưng cũng tạo ra môi 
trường cạnh tranh minh bạch, bình đẳng giữa các nhà phân phối trong nước 
và nước ngoài. Do đó, sự ra đời của Thông tư về hạ tầng thương mại là cần 
thiết đối với thị trường bán lẻ hiện nay, cần rà soát để hoàn thiện Dự thảo 
Thông tư nhằm tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các chủ thể 
tham gia. 

“Mỗi quy định, mỗi chính sách ra đời cần dựa trên trên tinh thần kế thừa và 
có tính định hướng cho tương lai, phù hợp với sự phát triển. Trong cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0, các loại hình phân phối hiện đại mới ra đời đòi 
hỏi phải có sự quản lý, điều tiết phát triển theo hướng lành mạnh, không bị 
lãng phí các nguồn lực của xã hội, như vậy, cần sự định hướng điều tiết của 



Nhà nước. Thông tư đang trong quá trình soạn thảo, cần được góp ý là hết 
sức cần thiết đối với thị trường bán lẻ hiện nay, tạo ra môi trường cạnh tranh 
lành mạnh giữa các chủ thể tham gia nhưng cũng định hướng quản lý nhà 
nước cho các địa phương”, bà Thủy nêu quan điểm. 

Dự thảo Thông tư về phân loại và quản lý một số loại hình hạ tầng thương 
mại vẫn đang trong giai đoạn lấy ý kiến. Bộ Công Thương nhấn mạnh sẽ 
tiếp tục rà soát, sửa đổi Dự thảo Thông tư tránh để phát sinh các quy định 
có thể gây hiểu nhầm là điều kiện đầu tư kinh doanh./. 

Bá Toàn/VOV1 

Nguồn: https://vov.vn/kinh-te/quy-dinh-ve-cua-hang-tien-loi-can-tiep-tuc-
duoc-hoan-thien-post957783.vov 

 

7. Những loại giấy tờ đã có bản online để xuất trình thay 
bản giấy khi đi làm thủ tục hành chính người dân cần 
biết 

 

Hiện tại, nhiều loại giấy tờ đã, đang và sẽ được thay thế bằng bản điện tử. 
Khi thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính, người dân có thể xuất trình 
bản điện tử này thay cho bản giấy. 

Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú - Mã số sổ hộ khẩu online 

Khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2020 quy định, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp 
chỉ có giá trị đến ngày 31/12/2022. Hiện tại, khi công dân thực hiện các thủ 
tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú 
thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã 
cấp và thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư 



trú theo quy định Luật Cư trú 2020 và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, 
Sổ tạm trú.  

Tới đây, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sẽ được thay thế bằng bản điện tử (thông 
tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú). Mã số sổ hộ khẩu online là thông tin người 
dân cần biết và ghi nhớ để thuận tiện cho các thủ tục hành chính. 

Thẻ Bảo hiểm Y tế - VssID 

Điểm g khoản 5 Điều 42 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định cơ quan bảo 
hiểm xã hội phải thực hiện phát hành thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người 
tham gia bảo hiểm y tế. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, tại Công văn 1493/BHXH-CSYT , từ ngày 
1/6/2021, người bệnh đi khám, chữa bệnh sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên 
ứng dụng VssID để thay thế cho thẻ BHYT giấy. Trường hợp không cài được 
ứng dụng thì vẫn sử dụng thẻ BHYT bằng giấy. 

Sổ Bảo hiểm Xã hội - VssID 

Theo Điều 96 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 , đến năm 2020, sổ bảo hiểm xã 
hội sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội. Đồng thời giao cho Chính 
phủ quy định trình tự, thủ tục tham gia và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã 
hội bằng phương thức giao dịch điện tử. 

Cũng như BHYT, ứng dụng VssID đã có mọi thông tin liên quan đến quá 
trình đóng BHXH, quá trình hưởng các chế độ BHXH của người tham gia 
đều đã được cập nhật. Người dân chỉ cần truy cập ứng dụng này có thể nắm 
được mọi được mọi thông tin như trong Sổ bảo hiểm xã hội. 

Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn có mã QR 

Thông tư số 01/2022/TT-BTP Bộ Tư pháp đã chính thức ban hành bản điện 
tử của Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn. 

Theo đó, Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Nghị định 87/2020/NĐ-CP, người 
dân đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn trực tuyến sẽ được nhận bản điện 
tử có mã QR của các giấy tờ hộ tịch này. 

Các giấy tờ hộ tịch có bản điện tử khác 

Theo quy định tại Thông tư 01/2022/TT-BTP, các loại giấy tờ khác như: trích 
lục khai tử, trích lục đăng ký giám hộ, trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ, 
trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy 
báo tử,… cũng đã có bản điện tử thay thế cho bản giấy. 

Nhã Mi 



Nguồn: https://toquoc.vn/nhung-loai-giay-to-da-co-ban-online-de-xuat-trinh-
thay-ban-giay-khi-di-lam-thu-tuc-hanh-chinh-nguoi-dan-can-biet-
4202219714247627.htm 

 

8. Cơ quan nhà nước đã gửi, nhận hơn 12,8 triệu văn 
bản điện tử 
Trong 6 tháng đầu năm 2022, số lượng văn bản điện tử được các cơ quan 
nhà nước gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia là hơn 3,7 triệu 
văn bản, nâng tổng số văn bản được gửi, nhận trên Trục lên hơn 12,8 triệu. 

Thông tin về tình hình triển khai các hệ thống phục vụ chỉ đạo, điều hành 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ cho biết, các 
nền tảng, hệ thống quan trọng phục vụ Chính phủ điện tử do cơ quan này 
chịu trách nhiệm quản lý, vận hành gồm Trục liên thông văn bản quốc gia, 
Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, Hệ thống 
thông tin báo cáo quốc gia và Cổng dịch vụ công quốc gia tiếp tục được phát 
triển. 

Nhờ đó, góp phần đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc, chuyển đối số 
trong nội khối cơ quan hành chính nhà nước cũng như cung cấp dịch vụ 
công, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tạo thuận lợi cho 
người dân, doanh nghiệp. 

Trong đó, Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện 
tử giữa các cơ quan nhà nước. 6 tháng đầu năm 2022, số lượng văn bản 
điện tử gửi, nhận trên trục là hơn 3,7 triệu văn bản, gấp 3,8 lần so với cùng 
kỳ năm 2021. Tính đến nay, có hơn 12,8 triệu văn bản điện tử được gửi, 
nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia. 



 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, số lượng văn bản điện tử được gửi, nhận trên 
Trục liên thông văn bản quốc gia là hơn 3,7 triệu văn bản. (Ảnh minh họa) 

Thống kê của Văn phòng Chính phủ cho thấy, hệ thống thông tin phục vụ 
họp và xử lý công việc của Chính phủ trong nửa đầu năm nay đã phục vụ 
11 hội nghị, phiên họp Chính phủ và xử lý 204 phiên lấy ý kiến thành viên 
Chính phủ (thay thế hơn 71.000 hồ sơ, tài liệu giấy). Lũy kế đến nay, hệ 
thống đã phục vụ 54 hội nghị, phiên họp của Chính phủ và thực hiện xử lý 
1.208 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ (thay thế hơn 431.000 hồ sơ, 
tài liệu giấy). 

Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được khai trương, đưa vào vận hành 
chính thức từ 19/8/2020. Đến nay, đã có 15 bộ, cơ quan và 59 địa phương 
kết nối, liên thông hệ thống thông tin báo cáo, cơ sở dữ liệu có chức năng 
báo cáo với hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ. 

Cùng với đó, có 15/151 chế độ báo cáo các bộ, cơ quan báo cáo Quốc hội, 
Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã được triển 
khai, tích hợp với hệ thống; có 152/200 chỉ tiêu kinh tế xã hội theo Quyết 
định 293 của Thủ tướng Chính phủ và 4/12 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 
phát triển kinh tế xã hội năm 2021 Quốc hội giao Chính phủ, đã được cung 
cấp trên hệ thống. 

Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành đã xây dựng kho dữ liệu tổng hợp 
với trên 300 chỉ tiêu kinh tế xã hội và khoảng 250 bảng hiển thị dữ liệu cho 
các chỉ tiêu; đã kết nối 37 chỉ tiêu thông tin dữ liệu trực tuyến; đồng thời phối 
hợp với các chuyên gia, các bộ, ngành xây dựng và hiển thị 16 nhóm chỉ 



tiêu điều hành và thống kê phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ. 

Văn phòng Chính phủ sẽ tiếp tục kết nối, tích hợp các thông tin dữ liệu từ 
các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin 
của các bộ, cơ quan, địa phương với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành, 
cập nhật kho dữ liệu làm cơ sở cho việc phân tích dữ liệu, phục vụ chỉ đạo 
điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Dự kiến, ngay trong tháng 7 này, Văn phòng Chính phủ sẽ hoàn thiện, trình 
Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận 
hành, khai thác hệ thống thông tin báo áo quốc gia và Trung tâm thông tin, 
chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Đối với Cổng dịch vụ công quốc gia, trong 6 tháng đầu năm nay, đã có hơn 
167.000 tài khoản đăng ký; hơn 102 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin, 
dịch vụ; hơn 32 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; hơn 1,4 triệu hồ sơ trực tuyến 
thực hiện từ cổng; và hơn 531.000 giao dịch thanh toán trực tuyến, với số 
tiền hơn 1,5 nghìn tỷ đồng. 

Kể từ khi khai trương vào tháng 11/2019 đến nay, Cổng dịch vụ công quốc 
gia đã cung cấp 3.680 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4; hơn 2,1 triệu tài 
khoản đăng ký, tăng hơn 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái; đã có hơn 473 
triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin, dịch vụ, tăng hơn 2,8 lần so với cùng 
kỳ năm ngoái; hơn 122,7 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, tăng hơn 2 lần so 
với cùng kỳ năm 2021; hơn 4,1 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng, 
tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2021; hơn 1 triệu giao dịch thanh toán 
trực tuyến với số tiền hơn 2,2 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 26 lần so với cùng kỳ 
năm 2021. 

Vân Anh 

Nguồn: https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/co-quan-nha-nuoc-da-
gui-nhan-hon-12-8-trieu-van-ban-dien-tu-415769.html 

 
9. Chuẩn bị mọi điều kiện kết nối liên thông 
Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 8.2.2022 của UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác 
thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia 2022 - 2025, tầm nhìn đến 
2030, đến nay các nhiệm vụ trong triển khai Đề án 06 đã được thực hiện 
bảo đảm đúng tiến độ, lộ trình đề ra. 



9/9 huyện, thành phố thành lập Ban chỉ đạo 

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) của Chính phủ có ý nghĩa quan trọng trong phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia, mang lại nhiều lợi ích trước 
mắt và lâu dài. 

 

Công an huyện Sông Lô thực hiện cấp, đổi thẻ căn cước công dân gắn 
chip tại nhà cho những trường hợp đi lại khó khăn. Nguồn: ITN 

Để bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Đề án 06 đúng tiến độ, lộ 
trình theo từng giai đoạn, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai đề án; 
phân công nhiệm vụ cụ thể và giao tiến độ hoàn thành từng nhiệm vụ cho 
các sở, ban, ngành, địa phương; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 
của tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban và Tổ giúp việc. Đến nay, 
9/9 huyện, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo; 136/136 xã, phường, thị 
trấn và 1.228/1.228 thôn, tổ dân phố thành lập tổ công tác để triển khai các 
nội dung của đề án tại cơ sở. 

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn 
tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện đúng tiến độ; đặc 
biệt là trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại bộ 
phận “một cửa” các cấp; đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3 và 4, nhất là 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu liên quan đến người 
dân ban hành kèm theo Đề án 06. 

Đến nay, tổng số lượng dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh là 2.044, trong đó 
có 744 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã đồng bộ, 



tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tỉnh cũng đã triển khai thanh toán 
phí, lệ phí trực tuyến đối với tất cả các dịch vụ có phát sinh phí, lệ phí (988 
thủ tục) và là một trong những địa phương dẫn đầu toàn quốc về thanh toán 
phí, lệ phí trực tuyến. 

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, đang nghiên cứu quy trình 
thực hiện công tác số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối 
chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ 
giải quyết thủ tục hành chính. 

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh hiện nay là hệ thống 
hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử, đã được Trung 
tâm Chính phủ điện tử, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp 
Giấy chứng nhận và đánh giá đáp ứng các yêu cầu chung, yêu cầu về chức 
năng, hiệu năng và an toàn bảo mật, cũng như đáp ứng về khả năng kết nối, 
chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hệ thống này đã kết nối với 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Bảo đảm thực hiện đúng lộ trình 

Đại diện Công an tỉnh cho hay, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công 
tác triển khai tại địa phương còn gặp không ít khó khăn. Trước hết, đây là 
Đề án lớn có sự liên quan bao quát nhiều lĩnh vực của các đơn vị khác nhau. 
Do vậy cần có sự chỉ đạo cụ thể, chi tiết các nhiệm vụ, cần thực hiện theo 
từng giai đoạn cụ thể, tránh văn bản chung chung, không cụ thể, các nội 
dung, bước nào rút gọn cần chỉ đạo rõ (hiện nay một số văn bản chỉ đạo rất 
chung chung khi gửi về địa phương). Hơn nữa, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành 
của một số các đơn vị ngoài lực lượng Công an hiện nay chưa được chỉ đạo 
thống nhất từ Trung ương đến địa phương, còn tồn tại nhiều phần mềm, cơ 
sở dữ liệu nên sau này khi tích hợp, chia sẻ sẽ gặp khó khăn. 

Sở Y tế tỉnh đã thí điểm thực hiện khai thác thông tin phục vụ khám, chữa 
bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip tại 3 cơ sở y tế trên 
địa bàn tỉnh, gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc 
Yên và Bệnh viện Sản - Nhi. 

Trong khi đó, tỷ lệ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 
3, 4 mặc dù được nâng nên nhưng chưa tương xứng với tình hình thực tế. 
Thực tế này, cũng một phần là do công tác tuyên truyền nội dung này chưa 
mạnh mẽ, cụ thể nên nhiều người dân chưa nắm được những tiện ích, 
quyền lợi được hưởng, nên chủ yếu sử dụng hình thức truyền thống đến 
trực tiếp để giải quyết thủ tục hành chính. Thực tế tại Vĩnh Phúc đã triển khai 
trên gần 1.000 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại 3 cấp nhưng tại nhiều 



sở, ngành, địa phương, nhất là UBND cấp huyện, xã nhiều tháng không phát 
sinh hồ sơ. Điều này có nghĩa là Nhà nước đã cung ứng nhưng cơ quan, tổ 
chức, người dân chưa sẵn sàng, chưa thay đổi để thích ứng với công dân 
số, xã hội số. 

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra tại Đề án số 06/CP, cũng như Kế hoạch 
số 27/KH-UBND cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ 
sở, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong tham mưu triển khai 
các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm địa phương; phối hợp cơ quan Trung ương 
thực hiện, tránh để bỏ sót nhiệm vụ hoặc chậm triển khai, tập trung hoàn 
thành các nhiệm vụ trong năm 2022. 

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, quyết 
tâm cao trong quá trình thực hiện Đề án 06, các sở ngành liên quan sẽ tiếp 
tục phối hợp bảo đảm các điều kiện hạ tầng, dữ liệu và nền tảng số; chuẩn 
bị sẵn sàng điều kiện để bảo đảm kết nối liên thông giữa các cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành, hệ thống thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 
Đồng thời, đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch 
vụ công quốc gia; tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử 
dụng dịch vụ công trực tuyến; tăng cường kết nối, liên thông, tương tác và 
cung cấp các dịch vụ công một cách có hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ ứng 
dụng nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, phát triển kinh tế 
- xã hội; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu 
dữ liệu dân cư… 

Khang Bình 

Nguồn: https://daibieunhandan.vn/tren-duong-phat-trien-1/chuan-bi-moi-
dieu-kien-ket-noi-lien-thong-i295838/ 

 

10. TP.HCM số hóa kết quả hồ sơ, người dân chỉ cung 
cấp thông tin một lần 
Sở TT-TT TP.HCM tham mưu thiết lập kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ 
chức, cá nhân phục vụ việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục, bảo đảm 
nguyên tắc người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần. 

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan vừa yêu cầu thủ trưởng sở, ban, 
ngành và chủ tịch UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức tham mưu, đề 
xuất 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. 



Đồng thời, chủ động đề xuất cơ quan có thẩm quyền phân cấp, thực hiện 
phân cấp việc giải quyết thủ tục hành chính đặc biệt đối với nhóm thủ tục 
hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh. 

 

Người dân nộp hồ sơ hành chính tại Bộ phận một cửa Q.Phú 
Nhuận. SỸ ĐÔNG 

Sở TT-TT có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thực hiện số hóa hồ sơ, kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa từ tháng 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 tháng 7.2022 theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ. 

Bên cạnh đó, Sở TT-TT tham mưu 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 
tỉnh phục vụ việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục, bảo đảm nguyên tắc 
người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần. 

Văn phòng UBND TP.HCM chủ trì tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính nhà nước về tái cấu trúc 
quy trình nghiệp vụ thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính… 

Nguồn: https://thanhnien.vn/tp-hcm-so-hoa-ket-qua-ho-so-nguoi-dan-chi-
cung-cap-thong-tin-mot-lan-post1479750.html 

 

11. Doanh nghiệp ở Quảng Nam phản ánh tình trạng bị 
nhũng nhiễu khi giải quyết TTHC 



Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam đã nêu thực tế, 65% doanh nghiệp phản 
ánh tình trạng cán bộ nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục hành chính, 69% 
cán bộ không chấp hành chỉ đạo cấp trên. 

Tại phiên chất vấn, Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa X diễn ra 
chiều 19/7, đại biểu Trần Thị Bích Thu, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND 
tỉnh Quảng Nam đặt câu hỏi vì sao Quảng Nam càng đẩy mạnh cải cách 
hành chính thì hiện tượng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục hành chính vẫn 
xảy ra phổ biến? Theo đại biểu Trần Thị Bích Thu, hiện có 65% doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam phản ánh hiện tượng nhũng nhiễu khi 
thực hiện thủ tục hành chính là phổ biến, tăng 3% so với năm 2020 và cao 
hơn mặt bằng cả nước là 41%; còn 41% doanh nghiệp phải trả những khoản 
chi phí không chính thức. 

 

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam. 

“Chi phí không chính thức mà doanh nghiệp phải trả tỷ lệ nghịch với tình 
trạng nhũng nhiễu. Tôi cảm nhận trong thực tế như vậy liệu có đúng không? 
Phải xác định xem hiện tượng nhũng nhiễu này là do lỗi chủ quan hay do cơ 
chế. Xác định xem rơi vào đơn vị nào, ngành nào, nếu lỗi chủ quan thì chúng 
ta mới điều chuyển cán bộ”- đại biểu Trần Thị Bích Thu cho biết. 

Phân tích về nguyên nhân tụt 6 bậc chỉ số PCI, nhiều ý kiến cho rằng đã có 
những điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng sạch cho nhà đầu 
tư. Trách nhiệm công vụ của các sở ngành, địa phương và tổ chức bộ máy, 
con người làm việc là những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến chất lượng 
cải cách hành chính hành chính của tỉnh Quảng Nam năm 2021. 

Ông Nguyễn Quang Thử, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam 
cho biết, công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh với cấp huyện 



trong tháo gỡ các điểm nghẽn, xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá 
trình tổ chức thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính chưa kịp thời, chưa 
triệt để, còn có hiện tượng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. 

“Doanh nghiệp cũng là con người, phía cán bộ cơ quan Nhà nước cũng là 
con người nên ở đây có lý do chủ quan từ cán bộ làm nhiệm vụ giải quyết 
thủ tục hành chính. Họ không vô tư, không tận tâm, cố tình làm khó doanh 
nghiệp. Chỉ số này cả nước đều có tỷ lệ, tôi nghĩ chỉ có thể giảm chứ không 
thể giải quyết triệt để thành tỷ lệ 0% thì không thể”- ông Nguyễn Quang Thử 
cho biết.  

 

65% doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Nam phản ánh tình trạng cán bộ nhũng 
nhiễu khi giải quyết thủ tục hành chính. 

Trao đổi về những giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết thủ tục 
hành chính, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, ông Phan Việt 
Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam khẳng định không 
thể đổ lỗi cho cơ chế mà phải thẳng thắn nhìn nhận vấn đề chủ quan nằm ở 
đội ngũ cán bộ. Trách nhiệm, năng lực và trình độ của cán bộ đã đáp ứng 
được yêu cầu nhiệm vụ chưa? Tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền 
hà cho doanh nghiệp và người dân rơi vào đơn vị, địa phương nào cần phải 
được xác định cụ thể. Ông Phan Việt Cường đề nghị, ngoài việc đưa kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính, chỉ số hài lòng của người dân và doanh 
nghiệp để đánh giá thi đua cần phải thực hiện nghiêm túc việc lấy phiếu tín 
nhiệm cán bộ giữa nhiệm kỳ, điều chuyển cán bộ để nâng cao chất lượng 
đội ngũ cán bộ.  

“Nếu tỷ lệ tín nhiệm thấp thì không bố trí lại vị trí, chức vụ trước đó. Tỉnh ủy 
Quảng Nam đã có Nghị quyết về chuyển đổi vị trí, cán bộ nào không chấp 



hành thì phải điều chuyển. Tỷ lệ 69% cán bộ cấp trên nói cấp dưới không 
nghe tại sao lại có điều này? Sắp tới Tỉnh ủy Quảng Nam sẽ ra một chỉ thị 
về kỷ luật, kỷ cương hành chính để giữ nghiêm kỷ luật”- ông Phan Việt 
Cường cho biết./. 

Long Phi/VOV-Miền Trung 

Nguồn: https://vov.vn/xa-hoi/doanh-nghiep-o-quang-nam-phan-anh-tinh-
trang-bi-nhung-nhieu-khi-giai-quyet-tthc-post957772.vov 

 
 

 


