
a   

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

               

 

 

 

      

ĐIỂM BÁO 

 

              Ngày  22  tháng  7 năm  2022 



Bộ, ngành 
1. Chậm cập nhật, công khai thủ tục kinh doanh 

2. Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ 

3. Đề xuất thực hiện thủ tục hành chính về đất đai online 

4. Sửa đổi một số tiêu chí đánh giá Chỉ số cải cách hành chính 

 

 

Địa phương 
5. Quảng Ninh: Người dân mong đợi thủ tục hành chính tiếp 
tục được cải thiện 

6. Thủ tục hành chính trực tuyến: Thuận tiện, dễ thực hiện 

7. Các xã, phường, thị trấn trong tỉnh: Chủ động tư vấn cho 
người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

8. Hà Nội triển khai mô hình “5 thủ tục - 5 giải quyết tại chỗ” 

9. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu 

10. Quảng Ninh duy trì 'lửa' cải cách bằng phương châm '5 
thật, 6 dám' 

11. Cách sử dụng Zalo để làm CCCD gắn chip nhanh hơn 

12. Số hóa hồ sơ, kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính 

13. Ưu tiên nguồn lực cho y tế cơ sở 

14. Đẩy mạnh cải cách hành chính đối với chuyên gia, đối tác 
người nước ngoài 

15. Thái Nguyên sẽ giảm 50% lệ phí khi người dân dùng dịch 
vụ công trực tuyến toàn trình 

16. Hà Nội triển khai nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI 

17. VCCI hỗ trợ Nghệ An các giải pháp tăng cường năng lực 
cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư 

 



1. Chậm cập nhật, công khai thủ tục kinh doanh 
Theo 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, 
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. 

Ngoài ra, 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). 

Cùng với việc cập nhật, công khai các quy định, việc cắt giảm, đơn giản hóa 
quy định kinh doanh cũng đã được các bộ, ngành rà soát ngay từ khâu soạn 
thảo văn bản. Trong 6 tháng đầu năm đã đơn giản hóa 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). 

Có được những con số đáng mừng này là do các bộ, ngành 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. Trong khi đó, tại khâu thẩm định thì Bộ Tư pháp 
cũng đã thực hiện tốt việc rà soát các quy định liên quan đến thủ tục hành 
chính. 

Tuy nhiên, bên cạnh những địa chỉ có nhiều quy định được cập nhật và công 
khai trên hệ thống như 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) thì cũng 
có không ít bộ, ngành chưa thực sự có nhiều quy định công khai, cập nhật. 
Điển hình nhất là Bộ Giao thông Vận tải mới công khai được 324 quy định, 
còn 1.583 quy định đã cập nhật nhưng chưa công khai; hay Bộ Tài chính có 
508… Tính tới thời điểm này vẫn còn 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. 

Như vậy, việc cập nhật và công khai các thủ tục còn chậm. Trong khi đó 
Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh được kỳ vọng là bộ công cụ 



phục vụ cải cách, đánh giá nỗ lực cải cách quy định kinh doanh của các bộ, 
ngành với 3 nhóm chỉ số thành phần gồm: Công khai, minh bạch; kết quả 
cải cách; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Hệ thống này gắn 
liền với Hệ thống theo dõi, đánh giá nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện dựa trên dữ liệu 
theo thời gian thực, sẽ được đưa vào vận hành trong tháng 8.2022. Vậy, 
nếu không cập nhật và công khai các thủ tục thì hệ thống lấy nguồn dữ liệu 
nào để đánh giá? 

Nguyễn Minh 

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/phap-luat-va-doi-
song/cham-cap-nhat-cong-khai-thu-tuc-kinh-doanh-i295999/ 

 

2. Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ 
Xác định rõ quan điểm 'Lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm 
phục vụ' và với phương châm hành động 'Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, 
sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả', 6 tháng đầu năm 2022, ngành bảo hiểm xã 
hội (BHXH) đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trên tất 
cả các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu đề ra. 

Đặt quyền lợi của người tham gia lên hàng đầu 

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, giữa bối cảnh 
nhiều khó khăn, thách thức đan xen, kinh tế đất nước bị ảnh hưởng bởi cuộc 
xung đột Nga - Ukraine cùng với những hậu quả của đại dịch Covid-19, 
ngành BHXH vẫn nỗ lực đạt nhiều kết quả tích cực trên mọi mặt công tác; 
chủ động bám sát, kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề 
ra tại các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, 
người dân gặp khó khăn, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 



 
Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.  

Nguồn: ITN 

Tính đến hết tháng 6.2022 có 16,822 triệu người tham gia, đạt 87,7% kế 
hoạch, tương đương 34% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 81,7 nghìn 
người so với tháng trước, tăng 275,5 nghìn người so với cuối năm 2021. 
Riêng số người tham gia BHYT giảm so với cùng kỳ và giảm so với thời 
điểm cuối năm 2021, nhưng vẫn tăng 280 nghìn người so với tháng trước. 
Hiện, toàn quốc đã có 86,538 triệu người tham gia BHYT, đạt 94,3% kế 
hoạch và đạt tỷ lệ bao phủ 88,66% dân số. 

Theo đó, BHXH Việt Nam tập trung nhân lực, cải cách thủ tục hành chính và 
ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận và xác nhận sớm nhất việc tham 
gia BHXH bắt buộc của người lao động. Kết quả, đến ngày 10.7, với người 
lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, cơ quan BHXH đã xác nhận cho 
27.278 đơn vị với 1.775.210 người lao động; với người lao động quay trở lại 
thị trường lao động, cơ quan BHXH đã xác nhận cho 6.771 đơn vị với 84.889 
người... 

Giữa bối cảnh dịch Covid-19 gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế và đời 
sống người dân, vai trò của ngành BHXH Việt Nam trong thực hiện các chính 
sách an sinh xã hội càng được khẳng định. Các nội dung mới phát sinh trong 
tổ chức thực hiện đã được chỉ đạo triển khai kịp thời, không gây ách tắc 
trong việc giải quyết, bảo đảm quyền lợi cho người lao động. 

Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã giải quyết 38.810 hồ sơ hưởng lương 
hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 590.844 người hưởng trợ cấp một lần 
(trong đó 481.677 người nghỉ việc rút BHXH một lần); giải quyết 5.998.841 
lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. 



Phối hợp với ngành lao động giải quyết cho 443.457 người hưởng các chế 
độ bảo hiểm thất nghiệp. 

“Việc giải quyết chế độ ốm đau đối với người lao động tăng 47,42% so với 
cùng kỳ năm trước chủ yếu là do số lượng đề nghị giải quyết chế độ cho 
người lao động mắc Covid-19 tăng. Từ năm 2021 đến 24.6.2022, có tổng số 
2.318.567 lượt người được giải quyết hưởng chế độ ốm đau do Covid-19, 
với tổng số tiền 3.081 tỷ đồng” - Trưởng ban Thực hiện chính sách BHXH 
Đỗ Ngọc Thọ thông tin. 

Chủ động các phương án “từ sớm, từ xa” 

Ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong toàn ngành, Phó Tổng Giám đốc Trần 
Đình Liệu nhận định, bài học đầu tiên cho thành công này sự là quyết liệt, 
tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ từ từng đơn vị, cá 
nhân lãnh đạo, công chức, viên chức của ngành BHXH Việt Nam. 

Thứ hai là hiệu quả từ sự chủ động của BHXH các địa phương với nhiều mô 
hình, cách làm hay phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). 
Cùng với đó, BHXH nhiều địa phương cũng ứng dụng linh hoạt các văn bản 
chỉ đạo của BHXH Việt Nam, phối hợp với cơ quan Thuế rà soát dữ liệu 
người lao động chưa tham gia BHXH, BHYT; nắm bắt tình hình để đôn đốc, 
hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ với người lao động. 

Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn yêu cầu, BHXH các địa phương và Ban 
Thực hiện chính sách BHYT chủ động chuẩn bị cơ sở dữ liệu để ngay sau 
khi có hướng dẫn của Bộ Y tế về quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT 
năm 2021, bảo đảm triển khai quyết toán nhanh, đúng quy định. Phó Tổng 
Giám đốc Lê Hùng Sơn cũng lưu ý, BHXH các tỉnh phải thẩm định, kiểm tra 
kỹ khi tiếp nhận các trường hợp hưởng BHXH một lần, bảo đảm hài hòa 
giữa lợi ích của người lao động và các quy định pháp luật... 

“Các đơn vị và BHXH các địa phương cần nắm chắc, bám sát tình hình, yêu 
cầu thực tiễn, chủ động phân tích, đánh giá, nâng cao năng lực dự báo để 
kịp thời có phương án, kịch bản, giải pháp chỉ đạo, điều hành “từ sớm, từ 
xa” đối với những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, 
điều hành cần phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; có nhận 
thức và hành động đúng đắn, kịp thời, quyết liệt, thống nhất, xuyên suốt từ 
Trung ương đến địa phương. Đồng thời, nâng cao năng lực thích ứng, phát 
huy tư duy sáng tạo, đổi mới và linh hoạt” - Tổng Giám đốc Nguyễn Thế 
Mạnh nhấn mạnh. 

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn liền với việc xây 
dựng các quy trình, quy chế; cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám 



sát. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó người 
đứng đầu; đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

Hoàng Yến 

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doi-song-xa-hoi/lay-
nguoi-dan-doanh-nghiep-lam-trung-tam-phuc-vu-i295997/ 

 

3. Đề xuất thực hiện thủ tục hành chính về đất đai 
online 
Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng 
dẫn thi hành Luật Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất quy định 
thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử. 

20/07/2022  18:09 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất quy định thực hiện thủ tục hành 
chính về đất đai trên môi trường điện tử 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, để phục vụ việc chuyển đổi số, dự 
thảo Nghị định đề xuất quy định cụ thể việc tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo hướng làm rõ: Trách 
nhiệm của cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; trách nhiệm của người sử 
dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất sửa đổi khoản 6 và bổ sung 
khoản 7 Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai như sau: 



Căn cứ điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai và 
cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính về đất đai có trách nhiệm tổ chức việc tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện 
tử theo quy định của Chính phủ. 

Đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
đất (Giấy chứng nhận) trên môi trường điện tử thực hiện như sau: 

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ 
của hồ sơ. Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ là hồ sơ có đủ thành phần giấy tờ và nội 
dung các giấy tờ đó được kê khai theo quy định của pháp luật. Trường hợp 
hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 3 ngày làm 
việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo 
bằng văn bản hoặc qua Cổng dịch vụ công hoặc qua tin nhắn SMS cho 
người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc tổ chức, cá 
nhân được ủy quyền theo quy định của pháp luật có yêu cầu thực hiện thủ 
tục (người yêu cầu) về việc từ chối hồ sơ và nêu rõ lý do từ chối. 

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các trình tự, 
thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai; trường 
hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không 
trả kết quả giải quyết hồ sơ theo đúng quy định về thời gian giải quyết thủ 
tục hành chính về đất đai thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục gửi 
thông báo bằng văn bản hoặc qua Cổng dịch vụ công hoặc qua tin nhắn 
SMS cho người yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do. 

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm hoàn 
thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật bằng hình thức trực 
tiếp hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng dịch vụ công. 

Cơ quan tiếp nhận hoặc cơ quan giải quyết hồ sơ thông báo cho người yêu 
cầu thực hiện thủ tục hành chính nộp bản chính Giấy chứng nhận đã cấp, 
các giấy tờ theo quy định sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ 
tài chính. 

Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa điểm theo 
yêu cầu đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục 
đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy 
chứng nhận. 

Dự thảo nêu rõ, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất yêu 
cầu thực hiện thủ tục hành chính về đất đai phải chịu trách nhiệm trước pháp 



luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đã kê khai 
và của các giấy tờ trong hồ sơ nộp. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 
không chịu trách nhiệm về những nội dung trong các văn bản, giấy tờ có 
trong hồ sơ đã được cơ quan, người có thẩm quyền khác chấp thuận, thẩm 
định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó. 

Tuệ Văn 

Nguồn: https://baochinhphu.vn/de-xuat-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-ve-
dat-dai-online-102220720151308725.htm 

 

4. Sửa đổi một số tiêu chí đánh giá Chỉ số cải cách hành 
chính 
Đối với Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, có 8 lĩnh vực đánh giá: Công 
tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Cải cách thể chế; Cải cách thủ 
tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Cải cách chế độ công 
vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính 
phủ số; Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và các 
chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Ngày 20/7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Đề án “Xác 
định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030. Thứ 
trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng Ban soạn thảo Đề án chủ trì Hội thảo. 

Xác định Chỉ số cải cách hành chính phù hợp với tình hình thực tiễn 

Tham dự Hội thảo có các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng 
Đề án; các chuyên gia, nhà khoa học; đại diện lãnh đạo và chuyên viên một 
số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cho biết, Chỉ 
số cải cách hành chính đã được Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa 
phương và tổ chức quốc tế xây dựng và triển khai áp dụng từ năm 2012 để 
đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính nhà nước hàng năm của 
các bộ, các tỉnh. 



 

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa phát biểu khai mạc hội thảo. 

Đây được coi là công cụ quản lý quan trọng, giúp Chính phủ theo dõi, đánh 
giá một cách định lượng, chính xác và khách quan về tình hình triển khai và 
kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của các bộ, các tỉnh 
thông qua hệ thống các tiêu chí, tiêu chí thành phần được thiết kế theo từng 
lĩnh vực cải cách hành chính. 

Tuy nhiên, thời gian qua, có nhiều văn bản, chính sách của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để điều chỉnh 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ liên quan đến cải cách hành chính. Do vậy, cần phải 
rà soát lại để loại bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung cả nội dung, thang điểm đánh 
giá cho phù hợp với các quy định, chỉ tiêu mới. 

Đồng thời, một số tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa quy định rõ ràng, dẫn 
đến khó lượng hóa để đánh giá, cho điểm; còn một số bất cập trong các 
phiếu hỏi và công tác tổ chức triển khai hoạt động điều tra xã hội học; 
phương thức đánh giá, điều tra xã hội học cần tiếp tục được nghiên cứu, cải 
tiến cho phù hợp với xu thế phát triển của công nghệ thông tin, công nghệ 
số… 

Trình bày tóm tắt dự thảo Đề án, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Bộ Nội 
vụ Phạm Minh Hùng cho biết, Đề án nhằm nghiên cứu, xây dựng và hoàn 
thiện nội dung tiêu chí, phương pháp xác định Chỉ số cải cách hành chính 
phù hợp với tình hình thực tiễn và các quy định pháp luật để theo dõi, đánh 
giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả cải cách hành chính 
hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành. 



 

Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Bộ Nội vụ Phạm Minh Hùng trình bày 
tóm tắt dự thảo Đề án. 

Bộ Chỉ số sẽ được chia thành các lĩnh vực, mỗi lĩnh vực phân chia thành 
các tiêu chí, mỗi tiêu chí có thể được chi tiết thành các tiêu chí thành phần. 
Cụ thể: Đối với Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, có 7 lĩnh vực đánh giá: 
(1) Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; (2) Cải cách thể chế; 
(3) Cải cách thủ tục hành chính; (4) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; 
(5) Cải cách chế độ công vụ; (6) Cải cách tài chính công; (7) Xây dựng, phát 
triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. 

Đối với Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, bao gồm 8 lĩnh vực đánh giá: 
(1) Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; (2) Cải cách thể chế; 
(3) Cải cách thủ tục hành chính; (4) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; 
(5) Cải cách chế độ công vụ; (6) Cải cách tài chính công; (7) Xây dựng, phát 
triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; (8) Tác động của cải cách hành chính 
đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Tổng điểm đánh giá là 100 điểm, trong đó, dự kiến, tỷ lệ điểm điều tra xã hội 
học dao động từ 30% - 40% số điểm, tùy thuộc vào số lượng các tiêu chí 
đánh giá. 

Điều tra xã hội học nên gộp với đo lường Chỉ số SIPAS 

Thảo luận tại Hội thảo, các đại biểu đánh giá cáo sự chuẩn bị công phu, 
khoa học của Bộ Nội vụ. Về phạm vi, các đại biểu tán thành đánh giá tất cả 
các bộ, cơ quan ngang bộ; đồng thời, cân nhắc tiêu chí “mức độ tham gia 
của cá nhân, tổ chức vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật” vì có 



nhiều lĩnh vực người dân không hiểu biết, không quan tâm mà thường chỉ 
quan tâm đến vấn đề cần giải quyết. 

 

Toàn cảnh hội thảo. 

Đối với lĩnh vực xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, 
trong đó có nhiều tiêu chí, tiêu chí thành phần có trùng lắp, cần rà soát. Về 
điều tra xã hội học, các đại biểu đề nghị nghiên cứu, đánh giá gộp cùng với 
việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành 
chính (Chỉ số SIPAS)... 

Về các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong lĩnh vực xây dựng và phát triển 
Chính phủ điện tử, Chính phủ số, ông Phạm Minh Hùng đề nghị Bộ Thông 
tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát để đảm bảo 
ngắn gọn, đánh giá các tiêu chí chung, hạn chế tính cụ thể và có khả năng 
bao quát tất cả các bộ, ngành. 

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cho biết Bộ Nội vụ sẽ 
nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện Đề án để trình cấp thẩm quyền ban hành 
trong tháng 9/2022. Theo Thứ trưởng, Đề án được ban hành phải đảm bảo 
tính toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và tất cả các bộ, ngành; bảo đảm tính 
khoa học, đa chiều; phản ánh đúng thực trạng cải cách hành chính. 

Phương Thảo 

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/sua-doi-mot-so-tieu-chi-danh-gia-
chi-so-cai-cach-hanh-chinh-143377.html 

 
5. Quảng Ninh: Người dân mong đợi thủ tục hành chính 
tiếp tục được cải thiện 



Năm 2021, tỉnh Quảng Ninh vẫn nằm trong Top các tỉnh có Chỉ số cải cách 
hành chính cao. 

Sự hài lòng của người dân, tổ chức là thước đo 

Ngày 20/7, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị phân tích chuyên sâu chỉ 
số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính tỉnh Quảng 
Ninh năm 2021; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính 
năm 2022 và những năm tiếp theo. 

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2021 tổng điểm của Chỉ số cải cách hành 
chính của tỉnh Quảng Ninh đạt được là 91,14/100 điểm, tăng 0,1 điểm so với 
năm 2020 và thấp hơn địa phương xếp thứ nhất là TP. Hải Phòng 0,66 điểm. 

 

Tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính 
với phương châm “lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức 
là thước đo hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền” 

Theo đó, các sở, ngành, địa phương đã tiếp tục nâng cao chất lượng công 
tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời tham mưu cấp 
có thẩm quyền ban hành văn bản, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính 
thống nhất, đồng bộ, khả thi. Chấm dứt tình trạng ban hành văn bản trái 
pháp luật, hạn chế quyền lợi của cá nhân, tổ chức, người dân, doanh nghiệp, 
đặc biệt là hạn chế việc thực hiện thủ tục hành chính. 

Đồng thời, thường xuyên rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ những nội dung quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng 
chéo, gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời 
sống kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; 



Đáng chú ý, hết năm 2021 toàn tỉnh Quảng Ninh đã giảm 227 đầu mối tổ 
chức hành chính, đơn vị sự nghiệp so với năm 2015 (đạt tỷ lệ 18%), trong 
đó có 140 cơ quan, tổ chức hành chính, 87 đơn vị sự nghiệp và chỉ tính riêng 
đơn vị sự nghiệp thì đến hết năm 2020 tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành mục 
tiêu giảm 10% so với năm 2015 (sớm hơn 01 năm so với quy định của Trung 
ương). 

Trong các tiêu chí đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự 
phục vụ của tỉnh Quảng Ninh thì tiêu chí đánh giá về thủ tục hành chính là 
tiêu chí có tỷ lệ hài lòng đạt 94,78%. Sự mong đợi của người dân, tổ chức 
về ưu tiên cải cách đối với cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh 
chủ yếu tập trung vào một số nội dung chính như tiếp tục đơn giản hóa thủ 
tục hành chính với 72,29%; rút ngắn thời gian dịch vụ công với 60,83%; tăng 
cường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả dịch vụ công qua dịch vụ bưu chính 
công ích với 49,38%; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với 
35,00%; mở rộng các hình thức thông tin để người dân tiếp cận dịch vụ hành 
chính công với 19,79%.... 

Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát điều tra sự hài lòng của người dân, vẫn 
còn tình trạng cán bộ, công chức thuộc một số lĩnh vực vẫn có thái độ hách 
dịch, gây khó dễ cho cá nhân, tổ chức đến giải quyết công việc, thủ tục hành 
chính, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, cấp giấy phép kinh 
doanh...; tinh thần trách nhiệm phối hợp, xử lý công việc của đội ngũ cán 
bộ,công chức là chưa cao, chưa thu hút được người có tài năng có trình độ 
chuyên môn thuộc các lĩnh vực tỉnh cần vào bộ máy hành chính... 

 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại hội nghị 



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - ông Nguyễn Trọng 
Thừa, đánh giá: Thời gian qua tỉnh Quảng Ninh đã chứng tỏ sự sáng tạo, 
đổi mới trong công tác cải cách thủ tục hành chính, từ đó đem lại hiệu quả 
tốt, đặc biệt trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, để tiếp 
tục duy trì vị thế, ông Nguyễn Trọng Thừa yêu cầu. “Tỉnh Quảng Ninh cần 
tiếp tục nâng cao công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, tiếp tục 
duy trì vị trí dẫn đầu, lấy trung tâm là người dân và doanh nghiệp, coi trọng 
sự hài lòng của người dân. Từ đó tiếp tục là đầu tàu cực phía bắc, đi đầu về 
mọi mặt”. 

Giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính 

Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xác định đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư 
cho sự phát triển, với phương châm thực chất, không hình thức, lấy sản 
phẩm, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả, hiệu 
lực điều hành của các cơ quan làm thước đo. 

Theo đó, tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật, trong đó chú trọng thực hiện quy trình lập đề nghị xây dựng văn 
bản, đánh giá tác động của chính sách đối với đối tượng chịu sự tác động 
của chính sách. Phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong 
việc soạn thảo, trình ban hành văn bản. Bố trí cán bộ có đủ trình độ, năng 
lực để tham mưu công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
Xử lý triệt để các văn bản trái pháp luật đã được phát hiện và kiến nghị xử 
lý trách nhiệm đối với người tham mưu ban hành văn bản trái pháp luật. 

Ngoài ra, tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính 
nhất là lĩnh vực xây dựng, tài nguyên, môi trường, đất đai, tạo thuận lợi cho 
người dân, doanh nghiệp; lắng nghe ý kiến của các cơ quan, đơn vị, người 
dân, cầu thị để đẩy mạnh cải cách hành chính. Thực hiện nghiêm túc việc 
phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân đi đôi với nâng cao 
năng lực cán bộ thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát và tổ chức thực 
hiện. 

Thúc đẩy mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính 
ở cả 3 cấp chính quyền; nâng cao tinh thần, trách nhiệm và sự thân thiện 
của đội ngũ công chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công, bộ 
phận một cửa hiện đại cấp xã khi tiếp xúc, hướng dẫn giải quyết hồ sơ cho 
người dân, doanh nghiệp… 

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của mỗi cơ 
quan, đơn vị, địa phương và của từng cá nhân cán bộ, công chức trong bộ 
máy hành chính trong thực thi công vụ, mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một người 
chủ trì và chịu trách nhiệm, xác định rõ trách nhiệm tập thể gắn với đôn đốc 



kiểm tra, giảm sát việc thực hiện. Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho cấp 
dưới trực tiếp, chính quyền địa phương quyết định hoặc thực hiện một số 
nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực trên địa bàn quản lý phù 
hợp với quy định của pháp luật và điều kiện, khả năng của chính quyền địa 
phương. 

Thực hiện tốt công tác quản lý, tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên 
chức, đảm bảo công khai, minh bạch trong đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển 
cán bộ; thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đúng 
quy định; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm. 

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến, 
thực hiện số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính ở cả 3 cấp chính quyền; 
tập trung triển khai kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu đối với ngành hải quan, 
thuế, ngân hàng, bảo đảm cắt giảm thủ tục hành chính để người dân, doanh 
nghiệp không phải đi lại nhiều lần, giảm chi phí. Đẩy mạnh việc triển khai 
ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền, nền 
kinh tế số và xã hội số, công dân số; đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, thanh 
tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát đột xuất, không báo trước việc thực 
hiện công tác cải cách thủ tục hành chính. 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định: 
“Để tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong thời gian tới, tỉnh phải đổi mới tư duy, 
nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, 
đơn vị, địa phương trong việc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
công tác cải cách hành chính”. 

Tiến Dũng 

Nguồn: https://congthuong.vn/quang-ninh-nguoi-dan-mong-doi-thu-tuc-
hanh-chinh-tiep-tuc-duoc-cai-thien-183496.html 

 

6. Thủ tục hành chính trực tuyến: Thuận tiện, dễ thực 
hiện 
Xây dựng mô hình “ATM hồ sơ”, đặt máy tính tại các khu dân cư, là cách 
làm sáng tạo giúp người dân dễ dàng nộp hồ sơ, đề nghị giải quyết thủ tục 
hành chính nhanh chóng.  

Cách làm này cũng hướng đến khuyến khích người dân thay đổi thói quen 
thực hiện các dịch vụ hành chính công từ trực tiếp sang trực tuyến. 



 
Người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại “ATM hồ sơ” ở quận 6, TPHCM 

Ảnh: NGÔ BÌNH 

Nộp hồ sơ, nhận kết quả 24/24 giờ 

Ông Nguyễn Tấn Hùng đến UBND quận 6 (TPHCM) nộp hồ sơ đăng ký 
thành lập hộ kinh doanh. Hồ sơ của ông thuộc danh mục 5 loại hồ sơ có thể 
tiếp nhận và trả kết quả tại hệ thống tiếp nhận và trả hồ sơ giấy tự động (còn 
gọi là ATM hồ sơ) nên cán bộ thụ lý hướng dẫn ông đến máy “ATM hồ sơ” 
đặt trước cổng trụ sở UBND quận nộp. Do chưa biết cách thao tác, ông 
Hùng được cán bộ hướng dẫn từ chọn danh mục, nộp phí đến lấy biên 
nhận... 

Chưa đầy 5 phút từ lúc điền thông tin cá nhân vào bìa hồ sơ, thao tác chọn 
thủ tục và nộp lệ phí, ông Hùng đã nhận được giấy hẹn 3 ngày sau quay lại 
nhận kết quả. “Lần đầu tiên nộp giấy tờ tại ATM hồ sơ, tôi hơi bỡ ngỡ nhưng 
sau khi được hướng dẫn tôi thấy cũng khá đơn giản. Chỉ cần mình chuẩn bị 
đầy đủ hồ sơ, lệ phí và làm theo hướng dẫn là được”, ông Hùng nhận xét. 

Còn ông Phan Văn Thanh Bình (ngụ quận Tân Phú) mất chưa đầy 3 phút 
thao tác trên máy tại “ATM hồ sơ” ở UBND quận 6 để nộp hồ sơ đăng ký 
thành lập hộ kinh doanh. Sau 3 ngày, ông cũng nhận được kết quả giải quyết 
hồ sơ. Nhiều lần nộp hồ sơ tại đây, ông Bình cho biết, thời gian đầu “ATM 
hồ sơ” cũng xảy ra một số trục trặc, báo lỗi khi nhập thông tin, phải gọi điện 
thoại cho cán bộ phụ trách để xử lý. Một thời gian sau các lỗi được khắc 
phục, việc nộp hồ sơ, nhận kết quả trở nên dễ dàng hơn. 

Không có “ATM hồ sơ” như quận 6, nhưng UBND quận Phú Nhuận vừa triển 
khai mô hình thực hiện cải cách hành chính với 60 điểm thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến tại 13 phường. Các điểm này được hệ thống máy tính kết 



nối internet, wifi miễn phí và có lực lượng túc trực hỗ trợ người dân làm thủ 
tục hành chính vào các buổi tối thứ 3-4-5 (17 giờ 30 đến 20 giờ 30) và sáng 
thứ 7 (từ 8 giờ đến 11 giờ) hàng tuần. 

Gần 20 giờ ngày 12-7, ông Nguyễn Đức Phúc (ngụ phường 9, quận Phú 
Nhuận) cầm giấy tờ đến điểm hướng dẫn làm thủ tục hành chính qua Cổng 
dịch vụ công của UBND phường 9 tại lô A, chung cư 43, đường Hồ Văn Huê 
nhờ cán bộ phường hỗ trợ nộp trực tuyến. Chỉ mất vài phút, ông Phúc đã 
thực hiện xong các bước nộp hồ sơ và được phản hồi về thời gian trả kết 
quả. Ông Phúc cho biết, TTHC trước đây tốn rất nhiều thời gian và người 
dân không biết rõ kết quả hay giấy tờ gì còn thiếu. Nhưng với mô hình này 
đã khắc phục những hạn chế đó. 

 
Người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại “ATM hồ sơ” ở quận 6, TPHCM.  

Ảnh: NGÔ BÌNH 

Trong khi đó, bà Trần Thị Cúc (ở chung cư 43, đường Hồ Văn Huê, quận 
Phú Nhuận) chưa có nhu cầu làm TTHC nhưng cũng đến điểm hỗ trợ của 
phường để tìm hiểu về Cổng dịch vụ công quốc gia và cách nộp hồ sơ trực 
tuyến. Theo bà Cúc, đưa máy tính về địa phương hướng dẫn người dân 
thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến là mô hình hay và ý nghĩa. “Việc nộp 
hồ sơ trực tuyến giúp tiết kiệm được thời gian, công sức cho người dân. Hy 
vọng hạ tầng mạng ổn định, liên thông giữa các cấp chính quyền để khi 
người dân nộp hồ sơ trực tuyến sẽ thuận tiện hơn”, bà Cúc bày tỏ. 

Đổi thói quen từ trực tiếp sang trực tuyến 

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận Đỗ Đăng Ái, mô hình đưa máy 
tính về khu dân cư là giải pháp cụ thể nhằm tuyên truyền, đổi mới tư duy về 
chuyển đổi số. Việc này nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ công 
trực tuyến. Giai đoạn đầu, quận triển khai với 49 TTHC dịch vụ công trực 



tuyến (21 TTHC do UBND quận và 28 TTHC do công an quận, phường thực 
hiện). Sau đó, quận sẽ từng bước mở rộng các thủ tục thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định chung. 

Theo UBND quận Phú Nhuận, trong tuần đầu tiên triển khai, 60 điểm đặt 
máy tính đã tiếp nhận hơn 4.840 người dân đến liên hệ để tìm hiểu về dịch 
vụ công trực tuyến và thực hiện các TTHC. Các điểm đã tiếp nhận 2.870 hồ 
sơ của người dân, đồng thời hướng dẫn 4.500 người dân mở tài khoản dịch 
vụ công. 

Ông Đỗ Đăng Ái kỳ vọng với chương trình này, đến cuối năm 2022, mỗi gia 
đình trên địa bàn quận Phú Nhuận có ít nhất một người thành thạo dịch vụ 
công trực tuyến. Còn về lâu dài là giúp người dân, doanh nghiệp thay đổi 
nhận thức, thói quen thực hiện các dịch vụ hành chính công từ trực tiếp sang 
trực tuyến. 

Trong khi đó, lãnh đạo UBND quận 6 cho biết, từ ngày 8-3-2021 đến nay, 
“ATM hồ sơ” của quận đã tiếp nhận và trả 1.476/2.915 hồ sơ (đạt tỷ lệ 50,6%) 
thuộc các TTHC áp dụng tiếp nhận và trả hồ sơ trực tiếp tại hệ thống. Thời 
gian tới, quận 6 sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ 
thống và nghiên cứu, triển khai đầu tư nâng cấp giai đoạn 2 của “ATM hồ 
sơ” theo hướng tăng 20% tỷ lệ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của quận. 
Đồng thời, bổ sung thêm một số chức năng dịch vụ công trực tuyến mức độ 
3, 4 để đáp ứng nhu cầu của người dân, tổ chức. 

Số lượng TTHC thực hiện tại “ATM hồ sơ” còn ít, chỉ nhận và trả kết quả 
5/117 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của quận; trả kết quả 8/28 TTHC 
đang thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Có nơi, hệ thống cũng 
chưa có chức năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Người 
dân đề xuất cần xem xét mở rộng thêm nhiều TTHC thực hiện tại “ATM hồ 
sơ”, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức khi làm TTHC trực tuyến. 

VĂN MINH - NGÔ BÌNH - THÁI PHƯƠNG 

 

Nguồn: https://www.saigondautu.com.vn/van-hoa-doi-song/thu-tuc-hanh-
chinh-truc-tuyen-thuan-tien-de-thuc-hien-107390.html 

 

7. Các xã, phường, thị trấn trong tỉnh: Chủ động tư vấn 
cho người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến 
Chuyển đổi số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 là 
yêu cầu cấp bách, cần thiết, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử, chính 



quyền số. Xác định rõ điều này, thời gian qua, UBND các xã, phường, thị 
trấn trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các văn bản chỉ 
đạo của UBND tỉnh về chuyển đổi số trong cải cách hành chính (CCHC). 

Tận tình hướng dẫn 

Ghi nhận tại các phường Phú Mỹ, Phú Lợi, Hòa Phú, Phú Hòa, Phú Thọ… 
(TP.Thủ Dầu Một) cho thấy, bộ phận “một cửa” của các phường thực hiện 
rất tốt việc tư vấn, hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký tài khoản để làm 
thủ tục hành chính (TTHC) mức độ 3, mức độ 4. Rất nhiều người dân sau 
khi đến phường làm TTHC đều được các tình nguyện viên hướng dẫn cách 
tạo tài khoản để thực hiện các TTHC đủ điều kiện giải quyết mức độ 3, mức 
độ 4. Nhiều người dân đánh giá việc được hướng dẫn và thực hiện các 
TTHC mức độ 3, mức độ 4 đã tạo điều kiện cho người dân giảm đi lại, tiện 
lợi nhiều hơn trong thực hiện TTHC. 

 

Các địa phương cần linh hoạt trong triển khai hướng dẫn người dân sử 
dụng dịch vụ công trực tuyến 

Tại bộ phận “một cửa” phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một đã trang bị cả một 
máy tính để dành riêng tư vấn cho người dân tạo tài khoản thực hiện các 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Còn tại phường Phú Lợi, 
TP.Thủ Dầu Một, ngoài việc ban hành văn bản tổng hợp, công khai các 
TTHC mức độ 3, mức độ 4, phường đã huy động các bạn đoàn viên thanh 
niên thành lập tổ tư vấn để hỗ trợ người dân tìm hiểu TTHC mức độ 3, mức 
độ 4 và giúp người dân tạo tài khoản và các TTHC mức độ 3, mức độ 4 ngay 
tại bộ phận “một cửa”. 

Cùng với đó, thông qua mô hình “Mỗi hộ dân một tài khoản” sử dụng dịch 
vụ công trực tuyến trên địa bàn được triển khai trong thời gian qua đã giúp 



người dân thực hiện nhanh chóng, thuận tiện bằng việc đăng ký nộp hồ sơ 
trực tuyến qua mạng internet và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính theo 
địa chỉ cung cấp, không phải trực tiếp tới cơ quan Nhà nước để thực hiện 
nên tiết kiệm thời gian. 

Theo tìm hiểu, tại bộ phận “một cửa”, các phường: Bình Hòa, Vĩnh Phú, Lái 
Thiêu, Hưng Định, Bình Nhâm (TP.Thuận An) đã thành lập các bộ phận tư 
vấn, hướng dẫn cho người dân thực hiện TTHC mức độ 3 và mức độ 4. Tại 
phường Bình Hòa, người dân mặc dù không rõ, không nắm quy trình, nhưng 
chỉ trong 10 phút được các bạn tình nguyện viên phường Bình Hòa hướng 
dẫn các thao tác, người dân đã đăng ký được tài khoản và thực hiện hoàn 
tất các việc chứng thực điện tử. Còn tại UBND phường Vĩnh Phú, nhằm 
khuyến khích cho người dân làm TTHC mức độ 3, mức độ 4, UBND phường 
còn thực hiện mô hình tặng heo đất cho người dân thực hiện TTHC mức độ 
3, mức độ 4. 

Tháo gỡ khó khăn 

Ông Huỳnh Anh Tài, Chủ tịch UBND phường Bình Hòa, TP.Thuận An, cho 
biết mặc dù khó khăn về con người, nhưng địa phương đã huy động các 
đoàn thể, đoàn viên tình nguyện tuyên truyền, tư vấn cho từng người dân 
hiểu tiện ích dịch vụ công trực tuyến, các TTHC đủ điều thực hiện và quy 
trình để thực hiện nhằm hạn chế đi lại, tập trung đông người. 

Theo ông Tài, tại cuộc họp giao ban các xã, phường và các ngành đã nêu 
lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, như: Một 
số người dân chưa quen làm hồ sơ trực tuyến hoặc chưa đồng thuận. Việc 
thanh toán phí làm hồ sơ trực tuyến còn rắc rối, doanh nghiệp không chấp 
nhận sao y điện tử, người dân không dùng sim chính chủ… Trước những 
khó khăn này, UBND TP.Thuận An lắng nghe và chia sẻ; đồng thời yêu cầu 
các địa phương vướng mắc đến đâu, giải quyết đến đó. 

Các báo cáo của TP.Dĩ An, TP.Thuận An, TX.Tân Uyên, TX.Bến Cát… cho 
thấy, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã được 
các xã, phường, thị trấn bước đầu tổ chức thực hiện có hiệu quả. Bộ phận 
tiếp nhận hồ sơ xã, phường, thị trấn tiếp nhận trung bình hơn 1.000 hồ sơ 
trực tuyến xã, phường, thị trấn. Điều này cho thấy, công tác triển khai tại các 
địa phương tương đối tốt. Người dân đã từng bước hiểu và quen dần với 
việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, họ đề nghị cần đồng bộ 
hơn trong việc triển khai tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên môi trường mạng, 
vì nhiều hồ sơ scan, nộp vào bị trả về do lỗi hệ thống. 

Trước những khó khăn chung này, hiện tại Sở Thông tin và Truyền thông 
đang tiếp tục tìm hiểu, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện 



hồ sơ trực tuyến để tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tìm ra giải pháp hợp lý. 
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các ngành, xã, phường, thị trấn tiếp 
tục rà soát lại các TTHC để phân loại và thực hiện theo từng mức độ 3 và 
mức độ 4 cụ thể, phù hợp với thực tế. Cùng với đó các địa phương, đơn vị 
tăng cường đội ngũ tình nguyện viên kịp thời hỗ trợ cho người dân, tổ chức 
khi đến làm hồ sơ, TTHC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân 
về lợi ích của việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 

Các báo cáo của TP.Dĩ An, TP.Thuận An, TX.Tân Uyên, TX.Bến Cát… cho 
thấy, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã được 
các xã, phường, thị trấn bước đầu tổ chức thực hiện có hiệu quả. 

HỒ VĂN 

Nguồn Báo Bình Dương: https://baobinhduong.vn/cac-xa-phuong-thi-tran-
trong-tinh-chu-dong-tu-van-cho-nguoi-dan-thuc-hien-dich-vu-cong-truc-
tuyen-a275863.html 

 

8. Hà Nội triển khai mô hình “5 thủ tục - 5 giải quyết tại 
chỗ” 
Nhằm phục vụ người dân một cách tốt nhất trong giải quyết thủ tục hành 
chính, một số quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã triển khai mô 
hình “5 thủ tục - 5 giải quyết không chờ”. 

Năm thủ tục hành chính không chờ gồm: thủ tục chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận; thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản; thủ 
tục đăng ký kết hôn; thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục đăng ký khai tử sẽ 
được giải quyết tại chỗ với 5 bước: tư vấn, hỗ trợ; tiếp nhận; thụ lý; phê 
duyệt và trả kết quả. 



 

Người dân đến làm thủ tục tại phường Vĩnh Phúc, quân Ba Đình. 

Để đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn cho công dân, chính 
quyền địa phương đã bố trí lực lượng ứng trực, kịp thời chuyển hồ sơ trình 
ký. Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc, quận 
Ba Đình, việc triển khai mô hình “5 thủ tục - 5 giải quyết không chờ” đã giảm 
thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính cấp phường, người dân chỉ 
cần đến một lần, chờ đợi trong thời gian ngắn để nhận kết quả. 

Mô hình này không chỉ giúp giữ vững tỷ lệ 100% hồ sơ hành chính cấp 
phường được xử lý đúng hạn, mà con nâng cao tỷ lệ hồ sơ được thụ lý giải 
quyết và trả trước hạn. Qua đó, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, 
hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, cải thiện, chỉ số hài lòng về sự 
phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước.  

"Mô hình 5 thủ tục 5 tại chỗ hiệu quả cao nhất là nâng cao được tinh thần ý 
thức phục vụ người dân của cán bộ công chức. Lợi ích có thể nhìn thấy ngay 
là giải quyết thủ tục chỉ trong 1 thời gian ngắn…", ông Dũng nói. 

Sau những ngày đầu đi vào hoạt động, mô hình “5 thủ tục - 5 giải quyết 
không chờ” được triển khai tại quận Ba Đình đã nhận được sự ủng hộ, đánh 
giá cao của người dân. Bà Đặng Thi Mai Hoa, người dân phường Vĩnh Phúc, 
quận Ba Đình cho rằng, đây là bước tiến đáng kể trong cải cách thủ tục hành 
chính, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên 
địa bàn. Thay vì phải chờ đợi như trước đây, nay người dân chỉ mất 10 - 15 
phút để nhận kết quả 

"Bộ phận một cửa tiếp đón rất ân cần. Mô hình này tôi thấy rất tốt trong phục 
vụ nhân dân, nhanh gọn, giảm thời gian, công sức", bà Hoa cho biết. 



Từ ngày 1/7/2021, thành phố Hà Nội chính thức thực hiện thí điểm mô hình 
chính quyền đô thị theo Nghị quyết 97 của Quốc hội tại 175 phường thuộc 
12 quận và thị xã Sơn Tây. Đây được xem bước chuyển quan trọng, phù 
hợp với tính chất của chính quyền đô thị…/.   

Huy Nam/VOV1 

Nguồn: https://vov.vn/xa-hoi/ha-noi-trien-khai-mo-hinh-5-thu-tuc-5-giai-
quyet-tai-cho-post957883.vov 

 
9. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu 
Trong những năm qua, Tỉnh ủy đã có nhiều giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo 
việc giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và đề cao trách nhiệm người đứng đầu ở các 
cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, phần lớn cán bộ, đảng viên có phẩm 
chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc. 

 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh 
thăm hỏi, động viên bác sĩ, nhân viên y tế xã Đắc Lua 

(H.Tân Phú) - xã xa nhất của tỉnh. Ảnh: P.Hằng 

Tuy nhiên, kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm người đứng đầu vẫn đang là 
vấn đề thời sự ở nhiều nơi… 

* Người đứng đầu phải mạnh dạn đổi mới 

Chia sẻ ở góc độ đổi mới trong cơ quan nhà nước, góp phần thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ chính trị tại Đồng Nai, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Tạ 
Quang Trường cho hay, chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 



nước lần đầu tiên được ban hành tại Nghị quyết 30C/NQ-CP ngày 7-11-
2011 của Chính phủ, trong đó đặt ra yêu cầu đến năm 2015 có 100% địa 
phương triển khai cơ chế một cửa; 100% địa phương có cổng thông tin điện 
tử và cung cấp dịch vụ công mức độ 2. 

Nhưng Đồng Nai đã làm được nhiều việc hơn so với mục tiêu đặt ra của 
Nghị quyết 30C/NQ-CP. Năm 2015, Đồng Nai là một trong số ít địa phương 
đầu tiên trên cả nước xây dựng hệ thống một cửa điện tử quản lý việc tiếp 
nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, bắt đầu từ cấp xã đến cấp huyện 
và năm 2017 chính thức áp dụng tại 3 cấp trên toàn tỉnh. 

Cũng trong giai 
đoạn này, Đồng 
Nai có nhiều mô 
hình mới, cách làm 
hay được các địa 
phương học tập 
như: Trung tâm 
Hành chính công 
của tỉnh, Tổng đài 
dịch vụ công 1022, 
mô hình giải quyết 

thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, liên thông thủ tục 
hành chính... Từ những mô hình này của Đồng Nai, Trung ương đã nghiên 
cứu và thể chế hóa trong các quy phạm pháp luật, đề án đổi mới cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông sau này. 

Tuy nhiên, ông Trường cho rằng, vài năm trở lại đây, Đồng Nai không còn 
là một trong những tỉnh đi đầu cả nước về cải cách hành chính. Từ điều này, 
tỉnh cần đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo dựng môi trường mà ở đó mỗi công 
chức, viên chức trở thành một “chiến sĩ” trong công cuộc chuyển đổi số. 
Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 5% công chức trẻ (từ 30 tuổi trở xuống), 35% 
công chức có trình độ từ thạc sĩ trở lên, đây có thể nói là nhóm người ít “sức 
ì” nhất trong bộ máy, do đó lãnh đạo các đơn vị cần tạo môi trường để họ 
phát huy năng lực, sức sáng tạo, hình thành văn hóa khát khao cống hiến 
trở thành bản sắc ở mỗi đơn vị. 

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở LĐ-TBXH Nguyễn Thị Thu Hiền cho hay, 
người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu các đơn vị trực 
thuộc Sở đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cán bộ; việc rà 
soát, đề xuất, giới thiệu nhân sự để tiến hành quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, 
tuyển dụng, giải quyết chế độ chính sách theo đúng trình tự, thủ tục. Bên 

TS NGUYỄN VĂN LONG, Phó hiệu trưởng Trường 
Chính trị tỉnh cho rằng, cam kết chính trị của đồng chí 
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai trong thời điểm dịch bệnh 
diễn biến phức tạp đã thúc đẩy niềm tin trong nhân 
dân để mọi người thực hiện tốt hơn chủ trương, biện 
pháp phòng, chống dịch của Đảng và Nhà nước ta. 
Hơn nữa, lời hứa của người đứng đầu tỉnh đã truyền 
cảm hứng cho cấp dưới thêm động lực về kỷ luật, kỷ 
cương, cùng thể hiện tinh thần nhân văn, văn hóa... 



cạnh đó, kiên quyết xử lý kỷ luật những đảng viên, công chức, viên chức, 
người lao động có sai phạm, khuyết điểm. Kết quả thời gian qua, người 
đứng đầu các đơn vị thuộc sở đã chỉ đạo ban hành 19 quyết định xử lý kỷ 
luật đối với công chức, viên chức, người lao động. Khi lãnh đạo các đơn vị 
thực hiện đúng các quy định và minh bạch trong hoạt động của cơ quan đã 
tạo đồng thuận, đoàn kết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở 
và cơ quan. 

* Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành 

Phó bí thư thường trực Thành ủy Biên Hòa Huỳnh Tấn Đạt cho biết, thời 
gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy, cấp ủy và ủy ban kiểm tra từ thành phố 
đến cơ sở đã tăng cường kiểm tra, giám sát, qua đó chỉ ra những hạn chế, 
thiếu sót để chấn chỉnh, khắc phục nhằm ngăn ngừa vi phạm hoặc xử lý 
nghiêm những vi phạm. Theo đó, từ năm 2015 đến nay, Ban Thường vụ 
Thành ủy đã kiểm tra chuyên đề đối với 12 bí thư cấp ủy trực thuộc và giám 
sát 6 bí thư cấp ủy trực thuộc về thực hiện Quyết định 428-QĐ/TU ngày 30-
7-2013 của Ban TVTU về thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, 
tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được 
giao và việc thực hiện đề án của Tỉnh ủy về nâng cao tính tiền phong, gương 
mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các 
ngành trong Đảng bộ tỉnh. Khi tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng 
đầu đã từng bước đảm bảo kỷ luật, kỷ cương chung. 

TS Nguyễn Văn Long, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, cho rằng cần 
cụ thể hóa hơn nữa trách nhiệm cá nhân theo quy định của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước, không được né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, bảo đảm kỷ luật, 
kỷ cương trong các hoạt động. Đi cùng với kỷ luật, kỷ cương cần có chính 
sách, quy định cụ thể tạo môi trường để cán bộ có tư duy đổi mới, sáng tạo 
và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. 

TS Nguyễn Văn Long nhớ lại, vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát 
lần thứ 4 tại Đồng Nai, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn 
Hồng Lĩnh đã yêu cầu các cấp chính quyền không được để dân đói trong 
thời gian giãn cách xã hội. Nếu địa phương nào để người dân đói thì người 
đứng đầu địa phương đó sẽ bị cách chức và bản thân Bí thư Tỉnh ủy cũng 
sẽ từ chức. Cam kết chính trị của người đứng đầu tỉnh nhận được sự ủng 
hộ, hoan nghênh của dư luận, bởi trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức 
tạp, bên cạnh những quyết sách đúng và trúng ở Trung ương, lãnh đạo địa 
phương đã phát huy cao năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 
nhiệm. 

Phương Hằng 



Nguồn: http://baodongnai.com.vn/chinhtri/202207/de-cao-trach-nhiem-
nguoi-dung-dau-3126311/ 

 
10. Quảng Ninh duy trì 'lửa' cải cách bằng phương 
châm '5 thật, 6 dám' 
Chiều 20.7, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội 
nghị phân tích chuyên sâu kết quả Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số đo 
lường hài lòng về sự phục vụ hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2021; giải 
pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2022 và những 
năm tiếp theo. 

Cải cách chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: Quảng Ninh luôn xác định cải 
cách hành chính (CCHC) chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Đến 
nay, tỉnh đang ngày càng xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, 
kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, tạo thuận 
lợi cho người dân và doanh nghiệp gắn với định vị thương hiệu tỉnh, giữ 
vững vị trí nhóm đầu về các chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính 
(SIPAS) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). 

 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký  

phát biểu chỉ đạo hội nghị 

Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương 
trong tỉnh đã quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung cải cách 



hành chính thông qua việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luật để kịp thời tham mưu sửa đổi nội dung các văn bản không phù 
hợp, kịp thời phát hiện những văn bản mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, hết 
hiệu lực để đề xuất bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung. Sau khi thực hiện rà soát, đến 
nay, toàn tỉnh còn tổng số 1.803 thủ tục hành chính. 

Tại các trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
cấp xã, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn đều đạt trên 98%. 
Riêng tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, trên 53,5% số hồ sơ được 
tiếp nhận, giải quyết trực tuyến. 

Tính đến hết năm 2021, toàn tỉnh đã giảm 227 đầu mối tổ chức hành chính, 
đơn vị sự nghiệp so với năm 2015 (đạt 18%), trong đó có 140 cơ quan, tổ 
chức hành chính, 87 đơn vị sự nghiệp. Tỉnh đã hoàn thành mục tiêu giảm 
10% đơn vị sự nghiệp công lập từ năm 2020, sớm 01 năm so với quy định, 
đồng thời đẩy mạnh việc xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính 
quyền số. 

 

Các đại biểu dự hội nghị 

Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục 
vụ của tỉnh Quảng Ninh năm 2021 đạt tỷ lệ tương đối cao, trung bình đạt 
94,07% và là năm thứ 3 liên tiếp tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu bảng xếp hạng 
đánh giá đối với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, có 5/5 tiêu chí 
có tỷ lệ đánh giá hài lòng trên 90%. 

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký, trong giải quyết thủ tục hành chính 
(TTHC) cho người dân và doanh nghiệp, của đội ngũ cán bộ, công chức viên 
chức, nhất là người đứng đầu đóng vai trò hết sức quan trọng. Tỉnh sẽ tiếp 
tục thực hiện “5 thật”, “6 dám” để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu 
quả cao trong cải cách hành chính. Trong đó, “5 thật” là: Nghĩ thật, nói thật, 



làm thật, hiệu quả thật, nhân dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thật; 
khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo; “6 dám” gồm: Dám nghĩ, dám nói, 
dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với 
khó khăn thử thách. 

Thực sự lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể của cải cách 

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành 
chính của Chính phủ Nguyễn Trọng Thừa đánh giá: Hội nghị phân tích 
chuyên sâu các chỉ số PAR Index, SIPAS đã thể hiện khát vọng và quyết 
tâm của tỉnh Quảng Ninh, của các cấp lãnh đạo tỉnh trong việc thực hiện cải 
cách. Đây là yếu tố quan trọng nhất đưa Quảng Ninh không những chinh 
phục vị trí dẫn đầu các bảng xếp hạng mà còn đạt nhiều thành tựu thực chất 
trong phát triển kinh tế - xã hội. 

 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của 
Chính phủ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại hội nghị 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của 
Chính phủ mong muốn, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục giữ được sự sáng suốt, 
nhất quán trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo 
trong triển khai thực hiện; nghiêm túc, thẳng thắn trong phân tích hạn chế, 
điểm nghẽn và rút kinh nghiệm. Từ đó, tạo động lực thi đua, phấn đấu sôi 
nổi hơn trong công tác CCHC, trong đó thực sự lấy người dân, doanh nghiệp 
làm trung tâm, làm chủ thể của công tác cải cách, thực hiện đúng quan điểm 
“5 thật”, “6 dám” mà tỉnh đề ra… 

Phát biểu kết luận hội nghị và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn - Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh cho 
biết: CCHC là nhiệm vụ phải làm thường xuyên, liên tục và lâu dài, cần phải 
thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt. Do đó, các sở, ngành, địa phương, 



đơn vị cần bám sát các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng 
Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 về chỉ tiêu “Hằng năm giữ vững vị trí 
nhóm đầu cả nước về các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI”; bám sát 
tinh thần và triển khai có hiệu quả, thực chất Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, 
định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày của 
UBND tỉnh phê duyệt “Đề án đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025” và 
Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 5.2.2022 về chuyển đổi số toàn diện tỉnh 
Quảng Ninh, tất cả đều phải gắn chặt với trách nhiệm của người đứng đầu 
trong triển khai thực hiện. 

 

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến tới 13 điểm cầu cấp 
huyện và 177 điểm cầu xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

Đồng thời phải thực hiện nghiêm chế độ làm việc của các cơ quan, địa 
phương, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng tham 
mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và chất lượng thực thi các chính 
sách; đổi mới quy trình giải quyết, đơn giản hóa TTHC tại các trung tâm phục 
vụ hành chính công, khắc phục triệt để tình trạng hồ sơ chậm, quá hạn; 
chuẩn hóa, số hóa, hiện đại hóa nền hành chính công của tỉnh; làm tốt hơn 
nữa các nội dung cải cách thể chế, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, 
chế độ công vụ, công chức, tài chính công và công tác kiểm tra, giám sát, 
phản biện, xử lý ý kiến, kiến nghị… 

TUẤN NGUYÊN 



Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dia-phuong/quang-
ninh-duy-tri-lua-cai-cach-bang-phuong-cham-5-that-6-dam-i295911/ 

 
11. Cách sử dụng Zalo để làm CCCD gắn chip nhanh 
hơn 
Từ nay đến hết ngày 31-8, công an các quận huyện tại TP.HCM sẽ tiếp tục 
đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD, tận dụng Zalo để tiết kiệm thời gian và công 
sức đi lại. 

Công an TP.HCM đặt chỉ tiêu hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho 
hơn 1,4 triệu trường hợp trước ngày 31-8. Để sớm đạt được mục tiêu, các 
đơn vị khuyến khích, đề nghị người dân từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú, 
làm việc trên địa bàn TP.HCM nhưng chưa làm CCCD gắn chip, hưởng ứng 
thực hiện, giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Bấm số, tra cứu, hỏi đáp CCCD qua Zalo 

Theo thông tin đăng tải trên Zalo “Công an Quận 1”, đơn vị này cho biết sẽ 
tiếp tục tăng cường cán bộ để khẩn trương cấp CCCD gắn chip và tài khoản 
định danh điện tử cho người dân. 

Đơn vị sẽ làm việc liên tục từ 7h đến 22h hàng ngày, kể cả cuối tuần. Đảm 
bảo tất cả người dân đến làm CCCD đều được giải quyết trong ngày, không 
phải quay lại vào ngày hôm sau với tiêu chí “tiếp hết dân, không hết giờ”. 

 

Công an quận 1 triển khai cao điểm đợt 3 cấp CCCD gắn chip 
trên địa bàn từ ngày. Ảnh Zalo “Công an Quận 1”. 

Tại quận Tân Phú, trang Zalo “Công an quận Tân Phú - TP.HCM” vẫn duy 
trì tính năng “Bấm số làm CCCD” để người dân có nhu cầu làm có thể lấy 



số ngay tại nhà, sau đó chỉ cần đến địa điểm làm CCCD theo lịch hẹn, tránh 
mất thời gian chờ đợi. 

Hiện, tài khoản Zalo của công an hầu hết các quận, huyện tại TP.HCM như 
Quận 1, 4, 11, 12, Phú Nhuận, Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh, Gò Vấp, 
Hóc Môn, Củ Chi… đều đã tích hợp hệ thống trả lời tự động (chatbot). Bộ 
câu hỏi của chatbot cũng được xây dựng dựa trên những vấn đề mà người 
dân quan tâm. 

 

Công an quận Tân Phú là đơn vị có nhiều ứng dụng công 
nghệ giúp công tác cấp CCCD diễn ra nhanh chóng, hiệu 

quả. Ảnh Công an quận Tân Phú, TP.HCM. 

Người dân chỉ cần chọn thông tin muốn tìm hiểu, trang Zalo sẽ tự động trả 
về kết quả tương ứng. Các thông tin được lực lượng công an cung cấp đầy 
đủ và chi tiết như đối tượng cần làm CCCD, hồ sơ cần chuẩn bị, quy định 
về trang phục, thời gian, địa điểm, lệ phí đóng… 

Chị Hoàng Minh Thùy (người dân phường Thới An, quận 12) cho biết chị đã 
đọc và chuẩn bị hồ sơ theo các hướng dẫn từ chatbot của công an quận 12 
nên khi đến nơi làm CCCD thì không bị lúng túng hay phải đi lại bổ sung 
nhiều lần. 

Ngoài ra, những thắc mắc khác liên quan đến CCCD như thời hạn sử dụng, 
thủ tục làm CCCD khi mất CMND/CCCD cũ như thế nào, đối tượng được 
ưu tiên thực hiện cấp CCCD cần chuẩn bị những hồ sơ gì… cũng đều được 
tài khoản Zalo tự động giải đáp. 



Với những người dân đã thực hiện hồ sơ cấp CCCD thì có thể theo dõi tiến 
độ thực hiện thông qua tính năng “Tra cứu” tại Zalo của các đơn vị công an. 

Không dừng lại ở việc gửi thông tin bằng văn bản, nhiều quận, huyện như 
quận 12, Tân Phú còn thực hiện đa dạng các hình thức thể hiện như video, 
hình ảnh, infographic... giúp người dân dễ ghi nhớ hơn. 

Khuyến cáo không chia sẻ, cho người lạ chụp CCCD 

Cũng theo lực lượng công an, thời gian qua đã xuất hiện tình trạng các đối 
tượng xấu lợi dụng sơ hở của một số người dân trong việc chia sẻ hình ảnh 
CCCD trên mạng xã hội, sử dụng vào việc đăng ký sử dụng các dịch vụ 
online (mua hàng, xin việc, vay tiền...) để đánh cắp thông tin cá nhân. 

Đặc biệt, các đối tượng còn đưa ra nhiều lý do, xin chụp ảnh chân dung, 
chụp ảnh CCCD và có thể trả cho người dân từ 100.000 - 300.000 đồng trên 
mỗi CCCD. 

Sau đó, những thông tin này sẽ được bán, sử dụng vào mục đích vi phạm 
pháp luật như: Làm giấy tờ giả để mở tài khoản vay vốn ngân hàng, chuyển 
nhận tiền đánh bạc, tổ chức đánh bạc, giả danh cán bộ công an, hải quan, 
thuế gọi điện đe doạ yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra,... 

Khi phát hiện đối tượng mượn hoặc mời chào để chụp, thuê CCCD người 
dân cần tố giác và cung cấp ngay tài liệu, chứng cứ đến cơ quan công an 
nơi gần nhất để xử lý. 

TIỂU MINH 

Nguồn Báo PLVN: https://kynguyenso.plo.vn/cach-su-dung-zalo-de-lam-
cccd-gan-chip-nhanh-hon-post690175.html 

 

12. Số hóa hồ sơ, kết quả trong giải quyết thủ tục hành 
chính 
Thời gian qua, UBND phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội là một trong 
những phường đã có nhiều nỗ lực trong đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Việc áp dụng 
mô hình một cửa nhằm phát huy hiệu quả trong thực tiễn, mang lại sự hài 
lòng cho công dân khi đến làm các thủ tục hành chính. 

“5 thủ tục - 5 giải quyết tại chỗ” 

Điều dễ nhận thấy tại bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 
TP. Hà Nội là địa điểm tiếp đón người dân đến thực hiện dịch vụ công trực 



tuyến được sắp xếp khang trang, lịch sự, có bố trí ghế ngồi chờ, hệ thống 
lấy số xếp hàng tự động… 

 

Đại diện lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phúc trao thư chúc mừng cùng giấy 
khai sinh cho công dân 

Tại bộ phận một cửa của UBND phường Vĩnh Phúc, công dân thực hiện việc 
lấy phiếu xếp hàng. Chỉ lấy số thứ tự, chọn lĩnh vực thủ tục hành chính, máy 
tính sẽ tiến hành lưu các thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu. Trên cơ sở 
đó, cán bộ khai thác thông tin giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. 

Gần đây, UBND phường đã tổ chức nghiên cứu xây dựng ra mắt mô hình 
giải quyết thủ tục hành chính “5 thủ tục - 5 giải quyết tại chỗ”, mang đến lợi 
ích thiết thực cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. 

Theo đó, 5 thủ tục hành chính gồm: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận; Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản; 
Thủ tục đăng ký kết hôn; Thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục đăng ký khai 
tử sẽ được giải quyết tại chỗ với 5 bước: Tư vấn, Hỗ trợ; Tiếp nhận; Thụ lý; 
Phê duyệt và Trả kết quả. 

Để bảo đảm nguyên tắc “5 tại chỗ”, UBND phường đã bố trí lực lượng dân 
quân ứng trực, sẵn sàng làm công tác luân chuyển hồ sơ trình lãnh đạo ký, 
phê duyệt thủ tục hành chính trong trường hợp toàn bộ lãnh đạo UBND 
phường không có mặt tại trụ sở vì lý do khách quan, công vụ. 

Đến làm thủ tục hành chính tại UBND phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà 
Nội, anh Đỗ Mạnh Lâm (ngách 515/13 Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh 
Phúc, quận Ba Đình) cho biết: “Trước khi đến phường, tôi đã làm đầy đủ thủ 
tục trên cổng dịch vụ công trực tuyến, bởi vậy quá trình xác nhận cũng diễn 
ra thuận tiện hơn. Ngoài ra, các thủ tục hành chính được công khai trên 



UBND phường giúp công dân đến liên hệ có thể tìm hiểu và thực hiện triển 
khai theo đúng yêu cầu, nguyện vọng của mình”. 

Còn anh Nguyễn Tiến Hưng (ngách 151/13 Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh 
Phúc, quận Ba Đình) đến nhận giấy khai sinh cho con cũng tỏ ra rất hài lòng. 
Anh Hưng chia sẻ: “Tôi được cán bộ phường Vĩnh Phúc hướng dẫn nhiệt 
tình cách làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con nên thấy rất tiện lợi. Khi đến 
lấy kết quả còn được UBND phường gửi thư chúc mừng gia đình có thêm 
thành viên mới. Đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ đối với gia đình tôi”. 

Bảo đảm 100% hồ sơ giải quyết đúng hạn 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, phường đã tiếp nhận 1.625 hồ sơ hành chính; 
tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 100%. 

Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc Nguyễn Anh Dũng cho biết, điểm nổi bật 
khi triển khai thực hiện mô hình “5 thủ tục - 5 giải quyết tại chỗ” mà công dân 
được hưởng khi đến làm các thủ tục hành chính sẽ giúp giảm thời gian giải 
quyết thủ tục hành chính cấp phường, người dân chỉ cần đến một lần, chờ 
đợi trong thời gian ngắn để nhận kết quả. Từ đó, giữ vững tỷ lệ 100% hồ sơ 
hành chính chính cấp phường được xử lý đúng hạn, nâng cao hơn nữa tỷ 
lệ hồ sơ được thụ lý giải quyết và trả trước hạn. Tạo bước chuyển biến mạnh 
mẽ, thực chất, hiệu quả trong công tác Cải cách hành chính, cải thiện và 
nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PARINDEX) và Chỉ số hài lòng về sự 
phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước (SIPAS) của phường Vĩnh Phúc. 

Thời gian tới, UBND phường Vĩnh Phúc sẽ xây dựng, vận hành điểm kê khai 
đăng ký dịch vụ công trực tuyến tại Nhà sinh hoạt cộng đồng địa bàn dân cư 
số 13 là khu vực trung tâm, tập trung đông dân cư của phường. Tại đây, 
UBND phường sẽ bố trí tình nguyện viên hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng 
ký dịch vụ công trực tuyến, từng bước tạo thói quen ứng dụng công nghệ 
thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính, giúp giảm thời gian đi lại của 
công dân. Đồng thời, UBND phường đã thiết kế và tổ chức trao các lá thư 
chúc mừng đối với mọi người dân đến làm thủ tục đăng ký kết hôn, khai sinh 
và lá thư chia buồn đối với các công dân đến làm thủ tục đăng ký khai tử 
cho người thân. 

Nguyễn Linh 

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doi-song-xa-hoi/so-
hoa-ho-so-ket-qua-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-i296001/ 

 

13. Ưu tiên nguồn lực cho y tế cơ sở 



Thảo luận tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Thái Bình Khóa XVII, cùng với đánh 
giá cao nỗ lực của chính quyền các cấp trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm 
vụ phát triển 6 tháng đầu năm, nhiều đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn trước 
tình trạng thiếu nhân lực, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh cho người 
dân và dấu hiệu sụt giảm Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh... Qua đó, 
tham góp nhiều giải pháp quan trọng để sớm tháo gỡ, khắc phục trong thời 
gian tới, nhất là việc ưu tiên nguồn lực cho y tế cơ sở. 

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh 

Theo đại biểu Lê Văn Thế, kết quả tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 
2022 (9,49%) của tỉnh là minh chứng cho sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, 
đồng bộ, linh hoạt của UBND tỉnh với nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh cũng cần tập trung tháo 
gỡ nhiều tồn tại, hạn chế. Nhất là trong công tác quản lý nhà nước về đất 
đai, môi trường; giải phóng mặt bằng một số dự án; cải thiện các chỉ số 
thành phần và thứ hạng trên bảng xếp hạng PCI toàn quốc... 

 

Các đại biểu thảo luận tại tổ 

Đại biểu Lê Văn Thế cho rằng, 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh cần tập trung 
cao độ, chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng cho từng ngành, lĩnh vực 
bảo đảm sát thực tế, khả thi. Trong đó, ưu tiên thu hút, kết nối đầu tư, cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện 
thứ hạng trên bảng xếp hạng PCI toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025. Đồng 
thời, tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong quản lý đất đai 
và môi trường. 

Giám đốc Sở Công thương Trần Huy Quân nhấn mạnh: Thời gian qua, nhiều 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đã được tỉnh quan tâm khắc phục 
song cũng còn một số kiến nghị liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất cần được tháo gỡ kịp thời. Đại biểu dẫn chứng, tại một số cụm công 



nghiệp trên địa bàn vẫn còn tình trạng dự án chậm triển khai do vướng mắc 
liên quan đến kế hoạch sử dụng đất. Có những dự án được quy hoạch đầu 
tư hàng chục hec-ta nhưng mới chỉ triển khai 7 - 8ha do phải chờ kế hoạch 
sử dụng đất. 

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh Đỗ Văn Vẻ cho rằng: Tỉnh cần đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý thủ tục hành chính. Trong thu hút 
đầu tư, cần ưu tiên các dự án công nghệ cao, tạo nguồn thu lớn; ưu tiên 
phát triển công nghiệp phụ trợ, tạo việc làm cho người lao động. 

Đáp ứng yêu cầu trước mắt của công tác khám chữa bệnh 

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đánh giá rất cao nỗ lực của ngành y tế trong 
những tháng đầu năm khi thực hiện tốt các mục tiêu cốt lõi trong phòng, 
chống dịch Covid-19 với số ca bệnh giảm sâu; công tác tiêm chủng cho 
người dân được triển khai an toàn, hiệu quả. Tuy nhiên, theo Trưởng ban 
Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Phạm Thị Như Phong, ngành y tế cũng đang 
phải đối mặt với tình trạng thiếu cả nhân lực, vật lực phục vụ khám chữa 
bệnh cho Nhân dân. Công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 đang có dấu 
hiệu chững lại... 

Đồng tình với đánh giá của Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, đại 
biểu Phạm Văn Hằng cho biết: Các trạm y tế tuyến xã trên địa bàn đang dần 
xuống cấp sau thời gian dài sử dụng; cùng với việc thiếu đội ngũ y, bác sĩ 
khiến công tác khám chữa bệnh ở cơ sở đã yếu càng thêm yếu. Vì vậy, việc 
đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung nguồn nhân lực cho tuyến cơ 
sở là nhiệm vụ cần đặc biệt quan tâm, thực hiện sớm. 

Chia sẻ với trăn trở của các đại biểu, Giám đốc Sở Y tế Phạm Quang Hòa 
chia sẻ: Đã 6 năm nay, tỉnh chưa thể tổ chức tuyển dụng bổ sung cho tuyến 
cơ sở do kế hoạch biên chế chưa được phê duyệt cụ thể. Từ năm 2018, 
công tác quản lý tuyến y tế cơ sở chuyển từ huyện sang Sở Y tế, đội ngũ 
cán bộ tuyển dụng lúc đó chưa bảo đảm về tiêu chuẩn, trình độ. Hiện, Sở 
đã chỉ đạo các đơn vị rà soát lại việc sắp xếp bộ máy; xây dựng đề án vị trí 
việc làm, mô tả khung năng lực. Trong quý III này, Sở sẽ phối hợp với Sở 
Nội vụ tổ chức tuyển dụng để đáp ứng yêu cầu trước mắt của công tác khám 
chữa bệnh cho Nhân dân. Bên cạnh đó, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh xây 
dựng cơ chế thu hút, đãi ngộ đối với các vị trí khó tuyển dụng; hỗ trợ phụ 
cấp thêm cho các bác sĩ về công tác tại tuyến xã… 

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, Sở đã rà soát và báo cáo UBND tỉnh. Trước 
mắt, tỉnh sẽ bố trí kinh phí 240 tỷ đồng từ Chương trình phục hồi kinh tế của 
Chính phủ dành cho Thái Bình, ưu tiên cho việc xây dựng, nâng cấp trang 



thiết bị y tế. Sở cũng kiến nghị tỉnh dành thêm kinh phí của ngành nhằm 
nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế tuyến cơ sở… 

Khánh Duy 

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chuyen-muc-hoi-
dong-nhan-dan/uu-tien-nguon-luc-cho-y-te%C2%A0co-so-i295998/ 

 

14. Đẩy mạnh cải cách hành chính đối với chuyên gia, 
đối tác người nước ngoài 
Với quyết tâm góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu hút đầu tư nước 
ngoài, bằng việc nghiên cứu thực tiễn tại địa phương, Phòng Quản lý xuất 
nhập cảnh đã chủ động tham mưu Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng 
đẩy mạnh công tác cải cách hành chính đối với người nước ngoài làm việc, 
nghiên cứu tại các Khu công nghiệp và Khu công nghệ cao trên địa bàn. 
Việc rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục cho người nước ngoài mà đơn 
vị đang thực hiện có thể coi là tiên phong của cả nước. 

 

Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người nước ngoài tại Phòng 
Quản lý xuất nhập cảnh đang được rút gọn về thời gian, cách thức. 

Tận dụng lợi thế môi trường Internet 

Theo đánh giá của lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an TP 
Đà Nẵng, các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp và Khu công nghệ 
cao là đối tượng thuộc diện thu hút đầu tư nước ngoài của thành phố. Người 
nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp này chủ yếu là nhà đầu tư, lao 
động có trình độ kỹ thuật cao và cơ bản chấp hành nghiêm túc các quy định 
của pháp luật, chưa xảy ra sai phạm nghiêm trọng nào. Tại đây, số lượng, 
chất lượng lao động cũng như các vấn đề pháp lý liên quan đều thuận lợi 



cho công tác quản lý thông qua các chủ doanh nghiệp, các cơ quan chức 
năng liên quan. Hầu hết các doanh nghiệp này có trụ sở làm việc ở xa trung 
tâm thành phố, việc giao dịch bằng hình thức trực tiếp như trước đây đều 
tốn nhiều thời gian, chi phí. 

Chính vì vậy Phòng đã tham mưu Giám đốc Công an thành phố thực hiện 
thí điểm việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính, trước hết là cấp 
thẻ tạm trú, cấp thị thực, gia hạn tạm trú qua mạng Internet. Đây là việc làm 
rất thiết thực, rút ngắn được thời gian giải quyết, tiết kiệm chi phí vật chất, 
công sức, thời gian đi lại cho các tổ chức và cá nhân người nước ngoài trong 
việc nộp hồ sơ cũng như bổ túc, sửa đổi các loại biểu mẫu, giấy tờ. Thượng 
tá Trần Thế Mạnh – Phó trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an 
TP Đà Nẵng cho biết, việc cải cách thủ tục hành chính trên môi trường 
Internet sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn, thu hút đầu tư nước ngoài, 
để lại ấn tượng tốt cho các cơ quan, doanh nghiệp và người nước ngoài đến 
đầu tư, lao động, làm việc trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, việc áp dụng 
công nghệ thông tin trong cải cách hành chính sẽ là bước đệm để Phòng có 
cơ sở đề xuất Giám đốc Công an thành phố và Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
áp dụng thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính 
trên lĩnh vực xuất nhập cảnh. 

 

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng đang thực hiện đột 
phá cải cách hành chính, trong đó có các thủ tục cho người nước ngoài tại 

các khu công nghiệp. 

Cắt giảm thời gian nhiều thủ tục hành chính 

Cùng với việc ứng dụng hiệu quả môi trường Internet để giảm thời gian, chi 
phí đi lại, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã vận hành bộ máy với phương 
châm “làm hết việc chứ không làm hết giờ” rút ngắn thời gian từ lúc tiếp nhận 



đến lúc trả kết quả các thủ tục hành chính cho người nước ngoài đang làm 
việc tại các Khu công nghiệp và Khu công nghệ cao. Thượng tá Trần Thế 
Mạnh cho biết, theo quy định tại các Điều 19, 35, 37 Luật Xuất nhập cảnh, 
xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, thời gian 
trả kết quả thủ tục đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho 
người nước ngoài là 5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ). Tuy 
nhiên để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp, 
Phòng đã đề xuất rút ngắn các thủ tục nói trên và cả việc gia hạn tạm trú 
cho người đã được cấp giấy miễn thị thực xuống còn 4 ngày. Trước đó, kể 
từ tháng 9-2021, việc cấp giấy phép ra vào khu vực cấm, khu vực biên giới, 
cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài cũng đã được giảm ½ ngày. 
“Đến thời điểm này, Đà Nẵng là một trong những địa phương tiên phong 
trong cắt giảm thời gian đối với các thủ tục này. Đây là nỗ lực rất lớn, đòi hỏi 
mỗi CBCS phải cố gắng hết sức, vì cộng đồng doanh nghiệp và cải thiện 
môi trường đầu tư. Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, trả kết quả cho người 
nước ngoài nhưng CBCS thực hiện nhiệm vụ vẫn tuân thủ, đảm bảo đúng 
quy trình, quy định của pháp luật và của Bộ Công an”, Thượng tá Mạnh cho 
hay. 

CÔNG KHANH 

Các bước tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú, cấp thị 
thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài qua mạng Internet: 

Bước 1: Doanh nghiệp scan hoặc chụp hình toàn bộ thành phần hồ sơ đề 
nghị giải quyết theo đúng quy định, gửi về hộp thư công vụ: 
xuatnhapcanhdn@danang.gov.vn. 

Bước 2: Cán bộ được phân công tiếp nhận hồ sơ đối chiếu tiêu chuẩn, điều 
kiện, thông tin để xử lý. Nếu chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện; 
không đủ điều kiện thì từ chối tiếp nhận. Hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, phản 
hồi cho doanh nghiệp và hẹn trả kết quả trong 4 ngày làm việc. 

Bước 3: Cán bộ được phân công xử lý hồ sơ in tất cả thành phần hồ sơ đã 
tiếp nhận, sau đó tiến hành đề xuất, xử lý hồ sơ theo các bước của quy trình 
cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú. 

Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả, doanh nghiệp mang hồ sơ gốc đến 
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh. Cán bộ xử lý hồ sơ kiểm tra, đối chiếu hồ 
sơ gốc với hồ sơ đã gửi qua mail. Nếu hồ sơ hợp lệ, cán bộ phụ trách báo 
cáo lãnh đạo duyệt và trả kết quả cho doanh nghiệp. 

Các lệ phí thu theo quy định của Bộ Tài chính. 



Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/day-manh-cai-cach-hanh-chinh-doi-voi-
chuyen-gia-doi-tac-nguoi-nuoc-ngoai-post264146.html 

 

15. Thái Nguyên sẽ giảm 50% lệ phí khi người dân 
dùng dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thông qua Nghị quyết về việc giảm 
50% mức thu với 6 loại lệ phí khi người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến mức 4 (toàn trình) trên địa bàn. 

Thông tin từ Sở TT&TT Thái Nguyên, tại kỳ họp thứ 7 vừa qua, Hội đồng 
nhân dân tỉnh đã thông qua 22 Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết quy định 
mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Theo đó, sẽ giảm 50% mức thu đối với 6 loại lệ phí thuộc thẩm quyền của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khi người dân, doanh nghiệp sử dụng 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (toàn trình) trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Lệ 
phí đăng ký cư trú; lệ phí hộ tịch và lệ phí cấp Chứng minh nhân dân; lệ phí 
cấp giấy phép cho người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ 
chức hoạt động trên địa bàn tỉnh; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí cấp 
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất. 

Dự kiến, thời gian áp dụng giảm 50% mức thu với 6 loại lệ phí thuộc thẩm 
quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khi người dân, doanh nghiệp 
sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (toàn trình) là từ tháng 8. 

Sở TT&TT Thái Nguyên nhận định, cùng với việc thực hiện đồng bộ các 
chính sách khác, chính sách tài chính này sẽ góp phần thúc đẩy việc sử 
dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên - tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ phát triển của 
chính quyền điện tử, chính quyền số. 



 

Giải pháp giảm lệ phí thực hiện thủ tục hành chính khi người dân, doanh 
nghiệp chọn dùng dịch vụ công online mức 4 dự kiến sẽ được Thái Nguyên 

áp dụng từ tháng 8 (Ảnh minh họa) 

Trước đó, để giúp giúp đơn giản hóa việc người dân sử dụng chữ ký số, 
đồng thời vẫn đảm bảo tính toàn vẹn, xác thực và chống chối bỏ của dữ liệu 
khi được ký số, ngày 11/7, Thái Nguyên đã tích hợp giải pháp ký số từ xa vào 
Cổng dịch vụ công Thái Nguyên.  

Chia sẻ tại sự kiện này, ông Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở TT&TT Thái Nguyên 
tỉnh Thái Nguyên cho hay: Sau hơn 1,5 năm thực hiện Nghị quyết về chuyển 
đổi số, tỉnh Thái Nguyên đã có những dịch chuyển rõ nét cả về chính quyền 
số, kinh tế số và xã hội số. Theo xếp hạng chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh, 
năm 2021, Thái Nguyên xếp thứ 3 về chính quyền số, thứ 19 về kinh tế số 
và thứ 37 về xã hội số. 

Nói về kết quả triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4 cho người 
dân, doanh nghiệp, ông Đỗ Xuân Hòa cho biết, trong quý I/2022, tỷ lệ dịch 
vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ mới chỉ đạt khoảng 38% và đến quý II 
con số này đã là hơn 59,74%. Kết quả này có được là do UBND tỉnh trước 
đó đã có quyết định giao chỉ tiêu cho các sở, ngành, địa phương có dịch vụ 
công trực tuyến phải  giải quyết trên môi trường số đạt từ 55% trở lên.  

“Tuy nhiên, thực tế vẫn còn sự không đồng đều giữa các sở, ngành, địa 
phương. Ngoài ra, con số 59,74% đạt được phần lớn là do cán bộ bộ phận 
một cửa làm giúp, làm thay cho người dân, doanh nghiệp. Đây cũng là một 
giải pháp để tạo thói quen cho người dân, doanh nghiệp trong sử dụng dịch 
vụ công trực tuyến”, ông Đỗ Xuân Hòa chia sẻ. 



Được biết, trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên tại địa chỉ 
dichvucong.thainguyen.gov.vn, địa phương này đang cung cấp 1.231 dịch 
vụ công mức độ 4, gồm 1.072 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 115 thủ tục hành 
chính cấp huyện và 44 thủ tục hành chính cấp xã. 

Trước Thái Nguyên, đã có một số tỉnh, thành phố áp dụng giải pháp giảm lệ 
phí sử dụng thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp khi chọn dùng 
dịch vụ công trực tuyến mức độ cao nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử 
dụng dịch vụ công trực tuyến. 

Đơn cử như, trong năm 2021, TP.HCM đã áp dụng giảm 50% lệ phí sử dụng 
dịch vụ công trực tuyến mức cao với 6 loại lệ phí dịch vụ. 

Tại Quảng Nam, Hội đồng nhân dân tỉnh đã quyết định giảm 50% mức thu 
8 loại phí, 5 loại lệ phí cho các đối tượng yêu cầu giải quyết thủ tục hành 
chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 trên địa bàn tỉnh; áp dụng 
trong năm 2022. 

Gần đây nhất, vào ngày 13/7 vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An đã 
ra Nghị quyết 08 về quy định mức thu lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính 
áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, từ ngày 1/9 đến hết năm nay, các cá nhân, tổ chức tại Quảng Nam 
có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến 
đối với 6 thủ tục (đăng ký cư trú; hộ tịch; cấp phép lao động cho người nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam; quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất kinh 
doanh; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản 
gắn liền với đất, cấp giấy phép xây dựng), đều được giảm 50% lệ phí. 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/thai-nguyen-giam-50-le-phi-khi-nguoi-dan-
dung-dich-vu-cong-online-toan-trinh-2042179.html 

 

16. Hà Nội triển khai nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ 
số PAPI 
Chiều 21-7, tại huyện Phúc Thọ, Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai 
nhiệm vụ nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính 
công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2022 (khối xã, phường, thị 
trấn). 



 

Quang cảnh hội nghị. 

Tham dự có lãnh đạo Sở Nội vụ; phòng nội vụ các huyện: Phúc Thọ, Ba Vì, 
Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây; cùng lãnh đạo UBND 
các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã trên. 

Tại hội nghị, Trưởng phòng Cải cách hành chính (Sở Nội vụ) Phạm Tuấn 
Anh giới thiệu những nội dung cơ bản về kết quả Chỉ số PAPI của thành phố 
Hà Nội năm 2021. 

Theo ông Phạm Tuấn Anh, năm 2021, chỉ số PAPI của Hà Nội đạt 44,45 
điểm, tăng 2,82 điểm và tăng 39 bậc so với năm trước, xếp thứ 9/63 tỉnh, 
thành phố trên cả nước. Kết quả này có tác động chiếm tới 75% do trách 
nhiệm của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Tuy chỉ số này 
năm 2021 tăng vượt bậc về thứ hạng nhưng thực tế điểm số tăng chưa 
nhiều (2,82 điểm) và Hà Nội mới ở mức độ trên trung bình (44,45/80 điểm 
tối đa), vẫn còn nhiều dư địa để tăng điểm. 

Đại diện lãnh đạo một số đơn vị đã tham luận nêu thực tế triển khai nội dung 
này tại địa phương, những thuận lợi, khó khăn, đồng thời đề xuất giải pháp 
huy động sự vào cuộc của cả chính quyền và người dân nhằm cải thiện, 
nâng cao Chỉ số PAPI trong năm 2022.  

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Mai Xuân Trường cho 
biết, đây là 1 trong 5 hội nghị được Sở Nội vụ tổ chức theo kế hoạch của 
UBND thành phố về nội dung này. Mỗi hội nghị tổ chức cho một nhóm 6 
quận, huyện, hướng tới đối tượng đại biểu chủ yếu là lãnh đạo các xã, 
phường, thị trấn, bởi 75% tổng số tiêu chí trong Chỉ số PAPI phụ thuộc trách 
nhiệm của cấp xã.  

“Sở Nội vụ đã xây dựng những báo cáo phân tích cụ thể lý do tăng, giảm 
điểm ở các tiêu chí của PAPI; phân định rõ trách nhiệm, giải pháp cần thực 



hiện cho 13 sở, ngành thành phố và các quận, huyện, thị xã, xã, phường, 
thị trấn... Trong tháng 7-2022, Sở sẽ tham mưu thành phố tổ chức một hội 
nghị quy mô lớn về các nội dung liên quan nhiệm vụ, giải pháp cải thiện 3 
chỉ số quan trọng của Hà Nội là Chỉ số PAR Index, PAPI, SIPAS”, ông Mai 
Xuân Trường thông tin. 

Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Cai-cach-hanh-chinh/1037513/ha-
noi-trien-khai-nhiem-vu-cai-thien-nang-cao-chi-so-papi 

 

17. VCCI hỗ trợ Nghệ An các giải pháp tăng cường 
năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư 
Chiều ngày 21/7, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh 
Nghệ An đã có buổi làm việc với Ban pháp chế VCCI để trao đổi, thảo luận 
một số nội dung trong cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh Nghệ An và 
triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) 
trong thời gian tới. 

Tham dự buổi làm việc, về phía VCCI có ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng thư 
ký, Trưởng ban Pháp chế VCCI; về phía Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương 
mại và Du lịch tỉnh có ông Bùi Duy Đông - Giám đốc Trung tâm. 

Phát biểu nêu vấn đề, ông Bùi Duy Đông - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu 
tư Thương mại và Du lịch phân tích sơ bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh (PCI) tỉnh Nghệ An năm 2021, tập trung vào các bộ chỉ số đạt thứ hạng 
thấp và đề nghị thảo luận định hướng cải thiện. 

 

Toàn cảnh buổi làm việc giữa 2 đơn vị tại Hà Nội chiều 21/7. 
Ảnh: P.V 



Ghi nhận những quan điểm thẳng thắn, nghiêm túc và quyết tâm của tỉnh 
Nghệ An trong việc cải thiện chỉ số PCI, ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng thư 
ký, Trưởng ban Pháp chế VCCI nêu một số vấn đề tồn tại phổ biến trong 
chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh và định hướng cải thiện như: 
quyết tâm nâng cao hiệu quả tham mưu, thực thi các giải pháp từ cấp cơ 
sở; triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương độc 
lập, khách quan và có tính dài hạn; nhấn mạnh cam kết sẵn sàng cải cách 
của chính quyền đối với cộng đồng người dân, doanh nghiệp. 

Cảm ơn và tiếp thu ý kiến của ông Đậu Anh Tuấn, ông Bùi Duy Đông đề 
xuất một số nội dung VCCI hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong thời gian tới, với vai 
trò đồng hành cùng lãnh đạo, chính quyền tỉnh Nghệ An như phối hợp với 
Trung tâm chuẩn bị nội dung cho Hội thảo phân tích đánh giá chỉ số PCI 
Nghệ An 2021 và phương hướng cải thiện, dự kiến tổ chức trong tháng 
8/2022. 

Hỗ trợ tỉnh Nghệ An về mặt định hướng và chuyên môn để triển khai đánh 
giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương - VCCI năm 2022 
và các năm tiếp theo. 

Đại diện cho Ban pháp chế VCCI, ông Đậu Anh Tuấn nhất trí cao với đề xuất 
của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, nhấn mạnh sẽ hỗ 
trợ tỉnh Nghệ An tối đa về mặt giải pháp và chuyên gia, kỳ vọng rằng với 
quyết tâm và sự sẵn sàng đổi mới đó, tỉnh Nghệ An sẽ đạt được bước tiến 
lớn trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút 
đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trong các năm tiếp theo./. 

 Nguồn: https://baonghean.vn/vcci-ho-tro-nghe-an-cac-giai-phap-tang-
cuong-nang-luc-canh-tranh-cai-thien-moi-truong-dau-tu-post256531.html 

 

 


