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1. 7 tháng, ngành thuế cắt giảm 50 thủ tục hành chính 
Thời gian qua, Tổng cục thuế triển khai các Nghị quyết của Chính phủ 
với mục tiêu cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC), đơn giản hóa quy 
định về hoạt động kinh doanh. 

Theo đó, Tổng cục thuế tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ các TTHC 
thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nhằm mục tiêu cải cách TTHC một cách 
toàn diện và hiệu quả, thực hiện tạo thuận lợi cho người dân và doanh 
nghiệp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia. 

Từ 15/12/2021 đến nay, Tổng cục thuế cắt giảm số thủ tục hành chính thuế 
từ 284 xuống còn 234 thủ tục. Trên cơ sở các quyết định công bố TTHC, 
Tổng cục thuế thực hiện công khai và cập nhật đầy đủ, kịp thời lên cổng dịch 
vụ công quốc gia, các trang thông tin điện tử của Tổng cục thuế, Cục thuế 
các tỉnh, thành phố, các chi cục thuế; niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan 
tiếp nhận, thực hiện TTHC theo đúng quy định. 

 

Đẩy mạnh việc hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế đáp ứng 
yêu cầu điện tử hóa, số hóa các TTHC thuế tạo thuận lợi cho người dân và 

doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Bên cạnh đó, Tổng cục thuế đang triển khai tích hợp thêm các TTHC mức 
độ 3,4 đủ điều kiện lên cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) và hoàn thiện 
các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế đáp ứng yêu cầu điện tử hóa, số hóa 



các TTHC thuế, chế độ báo cáo thuế nhằm tích hợp, cung cấp các dịch vụ 
công trực tuyến lên Cổng DVCQG và hệ thống thông tin báo cáo ngành tài 
chính theo kế hoạch đề ra. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, ngành thuế tiếp tục 
tổ chức triển khai có hiệu quả chương trình cắt giảm, đơn giản hóa các quy 
định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; tăng cường 
việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; đổi 
mới phương thức làm việc, thúc đẩy việc thực hiện TTHC trên môi trường 
điện tử. 

Đặc biệt, ngành thuế phấn đấu hoàn thành điện tử hóa các TTHC thuế và 
tích hợp lên Cổng DVCQG; thực hiện nghiêm túc việc thống kê, công bố, 
cập nhật và công khai TTHC, điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý 
đảm bảo đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch và kịp thời; tiếp 
nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về 
các vướng mắc khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, TTHC thuế. 

Nguồn: https://vtc.vn/7-thang-nganh-thue-cat-giam-50-thu-tuc-hanh-chinh-
ar691592.html 

 

2. Bộ Tài chính ban hành kế hoạch chuyển đổi số đến 
năm 2025 
Mục tiêu đặt ra là đến năm 2025 cơ bản thiết lập nền tảng Tài chính số 
hiện đại, công khai, minh bạch dựa trên dữ liệu lớn, dữ liệu tài chính 
mở. Đến năm 2030 hình thành hệ sinh thái Tài chính số phong phú, 
hiện đại trên mọi lĩnh vực, đảm bảo tính hiệu quả và an toàn thông tin. 

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1484/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch 
chuyển đổi số của Bộ Tài chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính nêu rõ mục tiêu tổng quát là 
chuyển đổi số gắn với xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, 
hiện đại và hội nhập, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường khả năng 
chống chịu của nền kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài 
chính quốc gia. Thực hiện chính sách động viên hợp lý, cải thiện dư địa tài 
khóa, tạo điều kiện thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả 
các nguồn lực tài chính, giải quyết hài hòa các vấn đề phát triển kinh tế, xã 
hội và môi trường với các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội 10 năm 2021-2030. 

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính chủ động áp dụng các thành quả công nghệ của 
CMCN 4.0, kế thừa kết quả triển khai Chính phủ điện tử để từng bước thực 



hiện chuyển đổi số ngành Tài chính, cung cấp các dịch vụ tài chính số, tham 
gia tích cực vào sự phát triển Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số. Năm 2022 
cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Tài chính điện tử và phấn đấu đến 
năm 2025 cơ bản thiết lập nền tảng Tài chính số hiện đại, công khai, minh 
bạch dựa trên dữ liệu lớn, dữ liệu tài chính mở. Đến năm 2030 hình thành 
hệ sinh thái Tài chính số phong phú, hiện đại trên mọi lĩnh vực, đảm bảo tính 
hiệu quả và an toàn thông tin. 

 

Cung cấp các dịch vụ tài chính số chất lượng 

Ngành Tài chính đóng vai trò kiến tạo, kết nối, chia sẻ dữ liệu và các nền tảng 
số hóa, đáp ứng toàn diện nhu cầu giao dịch tài chính công, nhu cầu khai thác 
sử dụng thông tin số của Chính phủ, người dân, doanh nghiệp và các tổ 
chức. Công chức, viên chức được đào tạo, cập nhật kỹ năng số nhằm tiếp cận 
kiến thức, kỹ năng số để cùng tham gia vào quá trình chuyển đổi số. 

Cung cấp các dịch vụ tài chính số chất lượng 

Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể 
đến năm 2025, trong đó sẽ cắt giảm, tái cấu trúc, đơn giản hóa, chuẩn hóa, 
thống nhất các thủ tục hành chính; cung cấp dịch vụ mới trên nguyên tắc 
đảm bảo chất lượng dịch vụ, giảm chi phí, tăng năng suất lao động xã hội 
một cách chủ động, kịp thời đáp ứng nhu cầu của xã hội. Người dân, doanh 
nghiệp có thể sử dụng dịch vụ số theo nhu cầu cá thể hóa, theo suốt cuộc 
đời, khi cần, theo cách thuận tiện, trực tuyến hoặc trực tiếp, dễ dàng, đơn 
giản, nhanh chóng, không giấy tờ, không cần sự hiện diện nếu pháp luật 
không yêu cầu. 



100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được 
cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Bên cạnh đó, 
100% dịch vụ công trực tuyến được thiết kế, thiết kế lại nhằm tối ưu hóa trải 
nghiệm người dùng, khi sử dụng được điền sẵn tối đa thông tin, dữ liệu mà 
người dùng đã cung cấp trước đó theo thỏa thuận hoặc được thu thập, chia 
sẻ phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng. 100% giao dịch trên Cổng Dịch vụ 
công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tài chính được xác thực 
điện tử, ngoại trừ các dịch vụ yêu cầu sự hiện diện bắt buộc theo quy định 
của pháp luật. 

Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính được 
kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tích hợp 100% dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, 
doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến; 
các hệ thống thông tin của Bộ Tài chính có liên quan đến người dân, doanh 
nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng 
tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được 
số hóa và lưu trữ tại các CSDL quốc gia không phải cung cấp lại. 

Tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục 
hành chính của Bộ Tài chính. 100% Bộ phận 1 cửa được ứng dụng công 
nghệ thông tin để giải quyết thủ tục hành chính. 100% doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn áp dụng quy định về hoá 
đơn điện tử. 

Bộ Tài chính cũng đẩy mạnh triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế 
một cửa ASEAN đúng kế hoạch, lộ trình triển khai theo chỉ đạo của Chính 
phủ và Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một 
cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại. Hình thành hệ thống thông tin 
ngân sách và kế toán Nhà nước số với mục tiêu liên thông, kết nối, chia sẻ 
với các hệ thống khác trong và ngoài ngành Tài chính theo thời gian thực, 
đổi mới về công nghệ, phục vụ nhu cầu khai thác của các đơn vị trong và 
ngoài ngành tài chính. Hình thành hệ thống giám sát thị trường chứng khoán 
Việt Nam nhằm mục tiêu thu thập, quản lý các thông tin liên quan đến đối 
tượng thuộc diện quản lý của UBCKNN như các công ty đại chúng, công ty 
chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán… 

Vận hành tối ưu các hoạt động 

Bộ Tài chính hướng tới mục tiêu cung cấp dịch vụ 24/7, sẵn sàng phục vụ 
trực tuyến bất cứ khi nào người dân, doanh nghiệp cần. 100% cán bộ, công 



chức, viên chức ngành Tài chính được gắn định danh số trong xử lý công 
việc theo lộ trình chung của Chính phủ về định danh, xác thực điện tử. 

100% văn bản trao đổi giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính và 
giữa Bộ Tài chính với các cơ quan nhà nước khác được thực hiện dưới 
dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo 
quy định của pháp luật. 90% hồ sơ công việc tại Bộ Tài chính được xử lý 
trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 

100% công tác báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của Bộ Tài 
chính được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia theo 
lộ trình chung của Chính phủ, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, 
điều hành. 100% hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức được lưu trữ, quản lý 
dưới dạng hồ sơ điện tử.  

Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được 
đưa vào khai thác vận hành hiệu quả. Một số lĩnh vực cơ bản như ngân 
sách, thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán, giá... ứng dụng trí tuệ nhân tạo, 
phân tích thông minh để tối ưu hóa hoạt động. 50% hoạt động kiểm tra của 
Bộ Tài chính được thực hiện qua môi trường số và hệ thống thông tin của 
Bộ Tài chính. 100% các đơn vị trong ngành Tài chính triển khai bảo đảm an 
toàn thông tin theo mô hình 4 lớp. 100% hệ thống có triển khai giám sát, an 
toàn, an ninh mạng… 

Huy động sự tham gia của xã hội 

Người dân, doanh nghiệp và các tổ chức khác có thể dễ dàng tham gia ý 
kiến đóng góp cho hoạt động của Bộ Tài chính, phản ánh những vấn đề của 
xã hội xung quanh mình tới cơ quan nhà nước và nhận được ý kiến phản 
hồi về sự tham gia, kết quả tham gia của mình. Doanh nghiệp có thể tham 
gia cung cấp dịch vụ công hoặc phát triển những dịch vụ mới, sáng tạo, giúp 
xã hội có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ công của Bộ Tài chính. 
Bộ Tài chính, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức khác cùng tham gia 
phổ cập việc sử dụng dịch vụ công nói riêng, chuyển đổi số nói chung. 

Định hướng đến năm 2030, Bộ Tài chính chuyển đổi cách thức phục vụ 
người dân, doanh nghiệp phù hợp với lộ trình chuyển đổi số của Chính phủ, 
giảm chi phí, tăng năng suất của doanh nghiệp, tạo thuận lợi, mang lại sự 
hài lòng của người dân, giúp người dân, doanh nghiệp tham gia nhiều hơn 
vào hoạt động của Bộ Tài chính để cùng tạo ra giá trị, lợi ích, sự hài lòng, 
niềm tin và đồng thuận xã hội. 

Nguồn: https://baochinhphu.vn/bo-tai-chinh-ban-hanh-ke-hoach-chuyen-
doi-so-den-nam-2025-10222080209273163.htm 



3. Bổ sung chi tiết điều kiện kiểm soát nội bộ doanh 
nghiệp ưu tiên 
Quy định về chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp sẽ được sửa đổi, bổ 
sung để phù hợp với khuyến nghị của Tổ chức Hải quan Thế giới 
(WCO). 

 

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội. Ảnh: N.Linh 

Theo đó, những vấn đề này đang được làm rõ tại dự thảo Nghị định sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 
21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải 
quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. 

Theo Tổng cục Hải quan, hiện nay Hải quan Việt Nam đang tiến hành đàm 
phán Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên (gọi tắt là MRA) 
trong khối ASEAN, Hàn Quốc. Để ký kết MRA, các quốc gia cần phải đưa ra 
những điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên theo đúng khuyến nghị của 
Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) tại Khung tiêu chuẩn về an ninh an toàn 
SAFE (gọi tắt là Khung SAFE) thì mới có sự tương đồng giữa các bên. 

Tuy nhiên, các quy định hiện hành của Việt Nam về điều kiện áp dụng chế 
độ ưu tiên đối với doanh nghiệp còn nhiều điểm chưa tương đồng với các 
khuyến nghị của WCO. 

Do vậy, tại Điều 10 dự thảo Nghị định sẽ bổ sung uy định chi tiết về điều kiện 
kiểm soát nội bộ tương đồng với khuyến nghị của WCO tại Khung tiêu chuẩn 



SAFE; đồng thời, đưa một số quy định trước đây đã được hướng dẫn ở 
Thông tư và Quy trình của Tổng cục Hải quan lên dự thảo Nghị định để đảm 
bảo tính pháp lý. 

Ngoài ra, Điều 10 dự thảo Nghị định bổ sung quy định chi tiết điều kiện về 
kết nối, chia sẻ hệ thống thông tin của doanh nghiệp với cơ quan Hải quan 
và điều kiện về thanh toán để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi triển khai 
thực hiện. 

Điều 11 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung theo hướng làm rõ thủ tục về 
công nhận trong đó làm rõ các bước và thời gian thực hiện, gia hạn, tạm 
đình chỉ, đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên. 

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/bo-sung-chi-tiet-dieu-kien-kiem-soat-
noi-bo-doanh-nghiep-uu-tien-165429.html 

 

4. Sửa đổi quy định về giá tính thuế GTGT khi chuyển 
nhượng bất động sản 
Ngày 29/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi 
hành Luật Thuế giá trị gia tăng. 

Nghị định 49 năm 2022 đã sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 Nghị định 
209/2013 về giá tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) với hoạt động chuyển 
nhượng bất động sản.  

Theo đó, giá tính thuế GTGT là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá 
đất được trừ để tính thuế GTGT. 

Giá đất được trừ để tính thuế GTGT được quy định cụ thể như sau: 

- Trường hợp được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà 
để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT bao gồm tiền sử dụng đất phải 
nộp ngân sách nhà nước và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có). 

- Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất được trừ để tính thuế 
GTGT là giá đất trúng đấu giá. 

- Trường hợp thuê đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, 
giá đất được trừ để tính thuế GTGT là tiền thuê đất phải nộp ngân sách Nhà 
nước về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và tiền bồi thường, giải phóng mặt 
bằng (nếu có). 



Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng nêu trên là số tiền bồi thường, giải phóng 
mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, 
được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp (quy định mới). 

 

Sửa đổi quy định về giá tính thuế GTGT chuyển nhượng bất động sản (Ảnh 
minh họa) 

- Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
của các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất 
tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không bao gồm giá 
trị cơ sở hạ tầng (quy định trước đây bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng). 

Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ 
tầng (nếu có). 

(trước đây quy định cơ sở kinh doanh không được kê khai, khấu trừ thuế 
GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng đã tính trong giá trị quyền sử dụng đất 
được trừ không chịu thuế GTGT) 

Trường hợp không xác định được giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng 
thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố quy định tại thời điểm ký hợp đồng nhận chuyển nhượng... 

Trường hợp không tách được giá trị cơ sở hạ tầng tại thời điểm nhận chuyển 
nhượng thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất do Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm ký hợp 
đồng nhận chuyển nhượng. 



- Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì 
giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá ghi trong hợp đồng góp vốn. 

Nếu giá chuyển nhượng thấp hơn giá đất nhận góp vốn thì chỉ được trừ giá 
đất theo giá chuyển nhượng... 

Nguồn: https://luatvietnam.vn/tin-van-ban-moi/sua-doi-gia-tinh-thue-gtgt-
khi-chuyen-nhuong-bat-dong-san-186-90826-article.html 

 

5. Phá đường dây làm giả hồ sơ cấp giấy phép lái xe, 
thu bất chính hơn 5 tỷ 
Một đường dây chuyên làm giả hồ sơ cấp giấy phép lái xe vừa bị Công 
an tỉnh Hà Nam triệt phá. 

Ngày 2/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã khởi 
tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng gồm: Trần Văn Thưởng 
(SN 1985), Trần Trung Dũng (SN 1994) cùng trú ở huyện Giao Thủy, tỉnh 
Nam Định; Phạm Hồng Sơn (SN 1993), Nguyễn Thúy Hằng (SN 1972) cùng 
trú ở thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam và Trần Thanh Dương (SN 1990), nơi ở 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, 
tổ chức”. 

 

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam đang trực tiếp chỉ đạo lực lượng Cảnh sát 
hình sự điều tra làm rõ vụ án. 

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20/7, Phòng Cảnh sát hình 
sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh triệt phá đường dây 



làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; bắt giữ 5 đối tượng; thu giữ 4 điện 
thoại di động các loại; 150 bộ hồ sơ cấp giấy phép lái ô tô; 200 bộ hồ sơ cấp 
giấy phép lái xe mô tô và nhiều máy móc, phương tiện sử dụng để làm giả 
tài liệu. 

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, với thủ đoạn đăng thông tin 
quảng cáo trên mạng xã hội Facebook sau đó làm giả các bộ hồ sơ cơ cấp 
giấy phép lái xe các loại bán cho khách hàng với giá từ 800.000 đồng đến 
3.000.000 đồng/bộ. 

Tính từ tháng 4/2022 đến tháng 7/2022, các đối tượng đã làm giả khoảng 
2.500 bộ hồ sơ cấp giấy phép lái xe thu lợi bất chính trên 5 tỷ đồng. 

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng 
theo quy định của pháp luật. 

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/pha-duong-day-lam-gia-ho-so-cap-
giay-phep-lai-xe-thu-bat-chinh-hon-5-ty-d561303.html 

 

6. Hà Nội xây dựng quy trình điện tử cải cách hành 
chính về môi trường 
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phấn đấu 100% dịch vụ công được 
đưa lên trực tuyến mức độ 3, 4 , được cung cấp trên nhiều phương 
tiện truy cập khác nhau, tạo thuận lợi cho người dùng. 

Từ ngày 25/7, Hà Nội áp dụng Quyết định số 2583/QĐ -UBND về việc phê 
duyệt 11 quy trình nội bộ mới, 2 quy trình thay thế trong giải quyết thủ tục 
hành chính đối với lĩnh vực môi trường; đồng thời, bãi bỏ 11 quy trình nội bộ 
ở lĩnh vực này. 

Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn 
phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ 
quan, đơn vị liên quan xây dựng, phê duyệt quy trình điện tử giải quyết thủ 
tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành 
phố. 

Danh mục các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi 
trường ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi 
trường có 8 quy trình, cấp huyện có 4 quy trình và 1 quy trình cấp xã. 

Đáng chú ý, trong số 11 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh 
vực môi trường bị bãi bỏ có 8 quy trình thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên 
và Môi trường, 2 quy trình cấp huyện và 1 quy trình cấp xã. Tất cả các quy 



trình này đều bị bãi bỏ tại Quyết định số 1040/QĐ - UBND ngày 25/3/2022 
của UBND thành phố Hà Nội. 

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)  

Đó là các quy trình thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; cấp, 
cấp lại Sổ đăng ký thải chất thải nguy hại; vận hành thử nghiệm các công 
trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 
môi trường của dự án; chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, 
thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; 
kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo báo cáo 
đánh giá tác động môi trường của dự án; xác nhận hoàn thành từng phần 
phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; đăng 
ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường; tham vấn ý kiến trong 
quá trình đánh giá tác động môi trường. 

Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ 
quan trọng và là khâu đột phá nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ở 
lĩnh vực tài nguyên và môi trường, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi 
trường đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đạt được kết quả khả quan. 

Sở đã chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành 
chính với nhiệm vụ trọng tâm là cải cách thể chế hành chính; cải cách thủ 
tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa,” “một cửa liên thông”; hiện đại 
hóa hành chính; công bố, công khai thủ tục hành chính…hướng đến mục 



tiêu công khai, minh bạch thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả và sự minh 
bạch của bộ máy hành chính. 

Hiện, các thủ tục hành chính được công bố trên trang thông tin điện tử của 
Sở, niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. 

Ghi nhận tại Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai tại quận, huyện, thị xã, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục 
hành chính về đăng ký đất đai tại bộ phận “một cửa” thực hiện khá tốt. 

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, không chỉ cắt giảm 30-50% thời 
gian thực hiện thành phần hồ sơ tại các thủ tục, công tác tập huấn, nâng 
cao trình độ chuyên môn, bố trí cán bộ, lãnh đạo trực "đường dây nóng”, 
tiếp công dân, hướng dẫn công dân kê khai, hoàn thiện hồ sơ, nâng cấp 
trang thiết bị hiện đại… cũng đã đáp ứng nhu cầu làm việc, giải quyết khối 
lượng hồ sơ lớn, đặc biệt, tạo bước chuyển quan trọng trong giải quyết công 
việc giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp. 

Nhiều lĩnh vực trong công tác cải cách thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên 
và Môi trường được thành phố đánh giá cao. Cụ thể, thủ tục thu hồi đất, giao 
đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất chỉ còn 12 ngày làm việc, 
giảm 3 ngày so với trước đây; thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất từ 30 ngày xuống còn 14 ngày, lĩnh vực đo đạc bản đồ giảm từ 15 ngày 
xuống còn 7 ngày làm việc… 

Ảnh minh họa. (Nguồn: monre.gov.vn)  



Trước áp lực về thời gian giải quyết thủ tục hành chính giảm tương đối nhiều 
so với trước đây, Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai đồng bộ các 
giải pháp để hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, đòi hỏi sự nỗ lực cao 
của cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố đến cấp huyện, xã. 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết, 
mục tiêu đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2030, ngành Tài nguyên và Môi 
trường phấn đấu 100% dịch vụ công được đưa lên trực tuyến mức độ 3, 4 
và được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, gồm cả thiết 
bị di động, tạo thuận lợi cho người dùng. 

Ngoài ra, 100% báo cáo tổng hợp, định kỳ và báo cáo thống kê của Sở thực 
hiện hoàn toàn trên môi trường mạng, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu trên 
trục tích hợp chung với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Bộ Tài nguyên 
và Môi trường. 

Ngành phấn đấu 80% cơ sở dữ liệu về tài nguyên môi trường được xây 
dựng, cập nhật trên nền tảng dữ liệu lớn (Big data) có sự đóng góp của tổ 
chức, cá nhân, cộng đồng, trong đó, cơ bản hoàn thành cơ sở dữ liệu đất 
đai quốc gia, cơ sở dữ liệu trên địa lý quốc gia sẵn sàng kết nối, chia sẻ, 
cung cấp dữ liệu mở để thực hiện dịch vụ công trực tuyến phục vụ người 
dân và doanh nghiệp, vận hành Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số, 
phát triển kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh. 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đối số, cải cách thủ tục hành chính, 
Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị, Sở Thông tin và Truyền thông quan 
tâm chỉ đạo các phòng chuyên môn tích cực phối hợp triển khai nâng cao 
hiệu quả xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, văn bản quản lý, từng 
bước hoàn thiện hành lang pháp lý ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển 
đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường, nâng cao nhận thức, kỹ năng về 
chuyển đổi số, kết nối liên thông dữ liệu. 

Sở Thông tin và Truyền thông đang tích cực hỗ trợ, hướng dẫn Sở Tài 
nguyên và Môi trường tích hợp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 vào hệ 
thống chung của thành phố. Mục tiêu trong năm 2022 sẽ đưa 20 dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ công thành phố và Cổng dịch 
vụ công quốc gia. 

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sớm xây dựng trục liên thông dữ liệu 
thông tin liên ngành trong thành phố để thuận lợi cho quá trình trao đổi thông 
tin nghiệp vụ, đặc biệt là các Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao 
thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Cục thuế Hà Nội./. 

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/ha-noi-xay-dung-quy-trinh-dien-tu-cai-
cach-hanh-chinh-ve-moi-truong/808892.vnp 



7. Quận 12: Thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ 
công kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư 
Chiều 2/8, UBND Quận 12 tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tiến độ triển 
khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh 
và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 
2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn quận. Đồng chí Nguyễn Văn 
Đức, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 12, Trưởng Ban chỉ đạo 
thực hiện Đề án 06 dự chỉ đạo hội nghị. 

Đồng chí Nguyễn Văn Đức phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Theo đó, trong thời gian qua, UBND quận đã quyết liệt chỉ đạo, định hướng 
triển khai nghiêm những chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, các bộ, ngành 
có liên quan và UBND thành phố về việc triển khai thực hiện những nhiệm 
vụ của Đề án 06. 

Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 Quận 
12, thời gian qua Công an quận đã tham mưu cho đồng chí Chủ tịch UBND 
quận ban hành Thông báo số 2683/TB-BCĐ ngày 27/4/2022 của Ban chỉ 
đạo Đề án 06 Quận 12 về triển khai và phân công nhiệm vụ tổ công tác thực 
hiện Đề án 06 trên địa bàn Quận 12. Theo đó, Quận 12 đã thành lập 5 nhóm 
chuyên đề gồm: nhóm nội dung (32 đồng chí), nhóm Dịch vụ công (18 đồng 
chí); nhóm tuyên truyền (16 đồng chí); nhóm kỹ thuật, đường truyền, an toàn 
thông tin (16 đồng chí); nhóm tổ chức, nhân sự, tài chính (16 đồng chí) với 
nhiệm vụ trực tiếp tham mưu, giúp việc Tổ Công tác, Công an quận xây 



dựng Kế hoạch và triển khai các nội dung của Đề án 06 và căn cứ nhiệm vụ 
được giao tiến hành phối hợp với các ban, ngành có liên quan. 

Tính đến ngày 1/8/2022 đã nhận 279.704 thẻ Căn cước công dân từ Cục 
C06, đã trả cho người dân 275.635 thẻ Căn cước công dân theo quy định; 
Công an Quận 12 đẩy mạnh tuyên truyền trên 14 zalo page trực thuộc Công 
an quận, qua hệ thống loa phát thanh cố định và lưu động tại địa bàn các 
phường với 264 lượt, các hội nhóm trên mạng xã hội Zalo với 1.212 lượt, 
trên trang Zalo “Công an quận”… thu hút hơn 95.096 lượt người quan tâm, 
theo dõi; có 833 đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn 
viên, hội viên tải và đăng ký tài khoản ứng dụng “VNEID”, đăng ký tài khoản 
Dịch vụ công trực tuyến.    

Để thực hiện có hiệu quả Đề án 06, đồng chí Nguyễn Văn Đức đề nghị 
UBND các phường làm tốt công tác phối hợp triển khai đảm bảo đồng bộ, 
hỗ trợ lực lượng Công an địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; 
tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến đảng viên, cán bộ, công 
chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về lợi ích, quyền 
lợi cho người dân khi làm CCCD gắn chip; tham gia thực hiện các thủ tục 
hành chính, dịch vụ công kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư; tuyên truyền để người dân nắm được những tiện ích khi thực hiện dịch 
vụ công trực tuyến thay thế dịch vụ công trực tiếp nhằm hạn chế việc đi lại, 
phải chờ đợi cho công dân, giảm các thủ tục hành chính phiền hà khi giao 
dịch so với trước đây. 

Nguồn: https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/quan-12-thuc-hien-cac-thu-tuc-hanh-
chinh-dich-vu-cong-ket-noi-chia-se-voi-co-so-du-lieu-quoc-gia-1491897409 

 

8. Quận Hoàng Mai đối thoại về thủ tục hành chính 
Sáng 2-8, UBND quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị đối thoại với cá 
nhân, tổ chức về thủ tục hành chính lần thứ I - năm 2022. 

Theo báo cáo của UBND quận Hoàng Mai, trong 7 tháng năm 2022, tại quận 
và 14 phường trên địa bàn đã tiếp nhận 37.510 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ 
tục hành chính (trong đó số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp là 27.143 hồ sơ, số hồ 
sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 và 4 là 10.097 hồ sơ). Tổng số hồ sơ đã 
giải quyết là 37.228, số đang thụ lý giải quyết là 282 hồ sơ. Tại quận và các 
phường đều không có phản ánh, không phát sinh đơn thư liên quan đến thủ 
tục hành chính. 

Tại buổi đối thoại, 12 ý kiến của tổ chức, cá nhân đã đặt câu hỏi liên quan 
đến việc giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: Công thương, y tế, cấp 



phép xây dựng, cấp bản chính giấy khai sinh, đăng ký khai sinh, hưởng trợ 
cấp đối với người nuôi dưỡng trẻ mồ côi, thực hiện các thủ tục liên quan đến 
thuế... Đại diện các phòng chức năng của quận Hoàng Mai đã trực tiếp lắng 
nghe, giải đáp tại hội nghị đối thoại. 

 

Quang cảnh hội nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh 
Tâm cho biết, nhiều năm qua, Quận ủy, UBND quận Hoàng Mai luôn quan 
tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách 
thủ tục hành chính nói riêng. Qua đó, nhiều nội dung trong công tác cải cách 
hành chính đã được quận triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho 
người dân. 

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cũng đề nghị, thời gian tới, các phòng, ban 
và các phường theo chức năng nhiệm vụ, thường xuyên rà soát, đánh giá 
thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện, kiến nghị các cấp có thẩm 
quyền đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, 
nhất là những thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Cùng với đó, cần 
tập trung đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đáp 
ứng yêu cầu thực tiễn. 

Nguồn: https://nhipsonghanoi.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/co-so/827201/quan-
hoang-mai-doi-thoai-ve-thu-tuc-hanh-chinh 

 

 



9. Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính 
đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực 
tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ 
công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh 
UBND tỉnh ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính 
đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến trên 
Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin 
một cửa điện tử của tỉnh (Quyết định số 1261/QĐ-UBND, ngày 
30/7/2022). 

Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở nội dung tái cấu trúc quy trình giải 
quyết thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn 
trực tuyến chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên 
quan thiết lập, cấu hình quy trình điện tử giải quyết các thủ tục hành chính 
tại Quyết định này trên phần mềm Dịch vụ công trực tuyến và Cổng Dịch vụ 
công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; tích hợp, cung cấp trên 
Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một 
cửa điện tử của tỉnh và Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch điện tử của Bộ Tư 
pháp.  

Cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng dẫn người dân 
thực hiện thủ tục hành chính 



UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện và chỉ đạo Ủy ban nhân 
dân cấp xã thực hiện, cung cấp 03 dịch vụ công: đăng ký khai sinh, đăng ký 
khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến theo đúng Quy trình được phê duyệt. 

 Văn phòng UBND tỉnh công khai quy trình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục 
hành chính tại Quyết định này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; tổ chức kiểm 
soát việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính theo quy trình đã được phê duyệt của các cá nhân, cơ quan, đơn vị 
liên quan; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

Nguồn: https://vanphong.langson.gov.vn/vi/node/72532 

 

10. Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị: Gỡ 
vướng từ thực tế phát sinh - Bất cập nảy sinh từ thực 
tiễn 
Cùng với những kết quả rõ nét, từ thực tiễn 1 năm thí điểm thực hiện 
mô hình chính quyền đô thị ở cơ sở cũng đã nảy sinh một số bất cập, 
tồn tại trong quá trình vận hành mô hình mới, đòi hỏi có những điều 
chỉnh kịp thời. 

Đãi ngộ và số cán bộ chưa tương xứng với khối lượng công việc 

Theo lãnh đạo UBND phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng), trước đây cấp 
phường được tự chủ về kinh phí hoạt động và có chế độ sử dụng hợp đồng 
lao động, nhưng từ khi thực hiện chính quyền đô thị không còn chế độ này 
nữa. Đối với phường loại 1 như Vĩnh Tuy chỉ được định biên tối đa 15 công 
chức. 

Qua nhiều lần kiến nghị, UBND phường được tăng thêm 2 người, có tổng 
cộng 17 công chức (hiện còn 1 công chức văn phòng đang chờ làm thủ tục 
chuyển từ nơi khác về). Dù vậy, vì phải rút bớt hợp đồng lao động nên các 
công chức phải kiêm nhiệm rất nhiều việc. 

“Thực tế công chức phải thực hiện nhiệm vụ theo chính quyền đô thị, khối 
lượng công việc tăng lên rất nhiều, nhưng chế độ đãi ngộ chưa có gì khác 
so với tổ chức chính quyền trước đây. Kể cả đối với cán bộ không chuyên 
trách ở cơ sở, với 3 chức danh thì trước đây có 3 cán bộ nhưng nay chỉ có 
2 cán bộ nên rất khó khăn khi triển khai nhiệm vụ, nhất là hiện nay các cơ 
quan chuyên môn triển khai mọi công việc đều yêu cầu tiến độ rất gấp” - Phó 
Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Trần Thị Minh Vân chia sẻ. 



 

Người dân làm thủ tục hành chính trực tuyến tại UBND quận Hoàn Kiếm. 
Ảnh: Phạm Hùng 

Còn tại quận Thanh Xuân, lãnh đạo quận cho rằng, tồn tại lớn nhất hiện nay 
là từ khi UBND các phường trở thành đơn vị dự toán thuộc UBND quận, 
không còn là một cấp ngân sách, vì vậy việc sử dụng ngân sách của UBND 
phường phải báo cáo qua cấp quận nên làm giảm tính chủ động, kịp thời. 
Cùng đó, theo Quyết định 3263/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND TP 
về phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm các cơ 
quan hành chính thuộc UBND cấp huyện, chỉ có 1 chuyên viên văn phòng 
chuyên trách giúp việc HĐND đã phải thực hiện xuyên suốt 12 nhiệm vụ. 

Song, từ ngày 1/7/2022 thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, một 
số nhiệm vụ quyền hạn trước đây của UBND phường được chuyển cho 
HĐND quận, làm tăng thêm khối lượng công việc. Vì vậy, chỉ có 1 chuyên 
viên văn phòng chuyên trách giúp việc HĐND nên gặp nhiều khó khăn khi 
triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây 
Nguyễn Quang Hán cho biết, với đặc thù Thị xã có 9 phường và 6 xã nên 
việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị không đồng nhất với cấp 
xã, tạo ra sự khác biệt về tổ chức bộ máy chính quyền; đồng thời cơ chế, 
chính sách về ngân sách, tổ chức cũng có sự khác nhau. Chính những điều 
này đang gây khó khăn không nhỏ đối với công tác quản lý của chính quyền. 



Bên cạnh đó, thực tế khảo sát cũng cho thấy, bước vào thực hiện mô hình 
chính quyền đô thị, nhưng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách một số 
nơi cũng còn ít, thiếu sự ổn định, chất lượng chưa thực sự đồng đều. Tổ 
chức bộ máy và việc bố trí cán bộ giúp việc, đặc biệt ở HĐND cấp huyện, 
cấp xã chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao. 

Nghiên cứu, đề xuất các mô hình chính quyền phù hợp 

Từ thực tế nảy sinh không ít những khó khăn bất cập trong thực hiện chính 
quyền đô thị 1 năm qua, lãnh đạo các địa phương, đơn vị đã nêu ra một số 
kiến nghị, đề xuất giải pháp để có thể kịp thời tháo gỡ, góp phần nâng cao 
hiệu quả hoạt động HĐND cấp quận trong điều kiện không còn HĐND 
phường. Trong đó, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Tuy kiến nghị về cơ chế 
chính sách trong thực hiện chính quyền đô thị, cơ quan cấp trên cần quan 
tâm chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, người lao động ở cấp phường hơn, để 
có thể động viên khuyến khích họ thực hiện tốt nhiệm vụ trong bối cảnh khối 
lượng công việc rất lớn. 

Đại diện Quận ủy Thanh Xuân nêu đề xuất, Ban Thường vụ Thành ủy và 
lãnh đạo HĐND - UBND TP cần xem xét điều chỉnh vị trí việc làm theo hướng 
tăng số lượng chuyên viên văn phòng chuyên trách giúp việc HĐND thêm ít 
nhất 1 người. 

Còn lãnh đạo quận Tây Hồ cho rằng, với yêu cầu tăng cường số lượng đại 
biểu hoạt động chuyên trách hiện nay để nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt 
động HĐND, Thành ủy cần sớm có hướng dẫn cấp quận, huyện về xây dựng 
và phê duyệt đề án vị trí việc làm đối với các ban HĐND, làm cơ sở cho việc 
sắp xếp, bố trí, luân chuyển, điều động cán bộ và xếp lương theo Nghị quyết 
27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với CBCCVC 
trong thời gian tới. 

Trong nhiệm kỳ tới đây của Đại hội Đảng bộ cấp huyện, Thành ủy cũng cần 
có hướng dẫn về công tác chuẩn bị nhân sự cho các địa phương về cơ cấu 
nhân sự của Thường trực HĐND tham gia cấp ủy trong nhiệm kỳ 2025 - 
2030. 

Đáng chú ý, để hoạt động HĐND quận đi vào hiệu quả thực chất, Phó Bí thư 
Thường trực, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng khẳng 
định, Thường trực HĐND quận xác định phải lựa chọn đúng, trúng trọng 
tâm, trọng điểm những nội dung đưa ra chất vấn, giám sát, chú trọng những 
vấn đề bức xúc được nhiều cử tri quan tâm, nhất là phải giám sát, chất vấn 
đến những nội dung mà người trả lời chất vấn giải trình chưa rõ ràng hoặc 
còn vòng vo, né tránh. 



Công tác tiếp xúc cử tri cũng cần được đổi mới, song song với phấn đấu 
100% đại biểu HĐND thực hiện tiếp công dân thì quận sẽ đổi mới phương 
thức tổ chức tiếp xúc cử tri theo hướng phát huy dân chủ, tăng đối thoại và 
giải đáp pháp luật trực tiếp tại cuộc tiếp xúc nhằm thông tin, giải quyết kịp 
thời những thắc mắc của cử tri. 

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đinh Mạnh Hùng, với đặc điểm khu vực các 
quận đã được quy hoạch chi tiết; hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phát 
triển đồng bộ, có liên thông liên kết thành một mạng lưới, chỉnh thể trong 
một đô thị thống nhất, xuyên suốt toàn địa bàn TP, không có phân chia bởi 
địa giới đơn vị hành chính, đòi hỏi có sự quản lý tập trung, thống nhất trên 
toàn TP. Các hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ không bị 
ràng buộc bởi những ranh giới hành chính nội bộ (quận, phường) mà có đan 
xen, gắn kết chặt chẽ nhau theo các chuỗi liên kết trong toàn đô thị. Vấn đề 
ANTT - ATXH tại các quận, phường đa dạng, phức tạp, diễn ra không theo 
ranh giới đơn vị hành chính quận, phường. 

Việc quản lý dân cư, quản lý trật tự trị an chỉ được phát huy hiệu quả khi 
triển khai đồng bộ trong phạm vi tổng thể các quận trên địa bàn TP. Các 
huyện và thị xã Sơn Tây cũng đang diễn ra quá trình đô thị hóa nhanh, nhiều 
tiêu chí về đô thị đã đạt các tiêu chuẩn của quận. 

Những điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, để đề xuất các mô hình 
chính quyền tại quận, huyện, thị xã, xã, thị trấn một cách phù hợp, nhằm 
phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô, xứng đáng với vai trò trung 
tâm chính trị - hành chính quốc gia, là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, 
KHCN, kinh tế và giao dịch quốc tế. 

"Ban Thường vụ Thành ủy cần chỉ đạo sớm sơ kết 1 năm thực hiện Nghị 
quyết 97/2019/QH14 của Quốc hội gắn liền điều chỉnh Luật Thủ đô theo 
hướng nghiên cứu mở rộng chính quyền đô thị trên phạm vi toàn TP, hướng 
tới điều hành chính quyền 1 cấp HĐND. Đồng thời, toàn TP cần tăng cường 
sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng ở những nơi thực hiện chính quyền đô thị, 
nghiên cứu thực hiện mô hình bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch UBND, nghiên 
cứu mở rộng dân chủ ở cơ sở theo mô hình khu dân cư tự quản dưới sự 
lãnh đạo của Đảng." - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Đàm Văn 
Huân 

Nguồn: https://kinhtedothi.vn/bai-2-bat-cap-nay-sinh-tu-thuc-tien.html 

 

 



11. Công an TPHCM thực hiện Đề án 06: "Không để ai 
ra về mà chưa được làm thủ tục" 
Đó là chia sẻ của Thiếu tá Bùi Hữu Nghĩa - Đội trưởng Đội Cảnh sát 
quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an (CA) Q3, TPHCM. Cũng 
như CA các xã, phường thuộc TP.Thủ Đức trên địa bàn TPHCM, cán 
bộ chiến sĩ (CBCS) CAQ3 chia nhau trực từ sáng đến 10 giờ đêm, kể 
cả thứ bảy và chủ nhật để tiếp nhận, thực hiện các thủ tục làm căn 
cước công dân (CCCD) gắn chíp cho người dân trong đợt 3 cao điểm 
này. 

Tăng cường hai điểm phục vụ công dân 

Thực hiện đợt cao điểm Công an TPHCM (CATP) đẩy nhanh tiến độ 
cấp CCCD gắn chíp cho công dân, CBCS CAQ3 thường xuyên chia ca để 
tiếp nhận hồ sơ và cấp CCCD gắn chíp cho bà con, với phương châm như 
Thiếu tá Nghĩa chia sẻ: "Không để ai ra về mà chưa được làm thủ tục". 

Để hiện thực hóa quyết tâm này, giúp đỡ người dân hết mình, tránh phiền 
hà, tốn thời gian, theo Thiếu tá Nghĩa, đơn vị chia 2 ca, mỗi ca 5 CBCS trực 
tiếp thực hiện các thủ tục làm CCCD gắn chíp tại trụ sở CAQ3, bắt đầu từ 7 
giờ đến 22 giờ mỗi ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật. 

Ban ngày, người dân đến trụ sở CAQ3 làm thủ tục CCCD gắn chíp khá 
nhiều, vì thế công tác đón tiếp, bố trí CBCS thực hiện đòi hỏi sự khẩn trương, 
nhanh nhạy nhưng phải chính xác. Sau giờ làm việc, người dân đến làm 
CCCD gắn chíp cũng đông, vì ở địa phương đa số là công nhân, viên chức, 
người lao động, tranh thủ thời gian ngoài giờ đến làm CCCD gắn chíp, nên 
CBCS cũng vì dân phục vụ hết mình. 

Do đến hết ngày 31-12-2022, hộ khẩu và sổ tạm trú bằng giấy sẽ bị loại bỏ, 
vì thế số công dân chưa làm CCCD gắn chíp để hoàn tất các thủ tục quan 
trọng cũng như hưởng lợi từ những dịch vụ công (DVC) trực tuyến trong 
thời gian cao điểm đợt 3 này (tính đến hết ngày 31-8-2022) khá nhiều. Vì 
thế, theo Thiếu tá Nghĩa, vừa đảm bảo hoàn thành công tác này tại đội, các 
CBCS cũng thực hiện tốt việc cấp CCCD gắn chíp cho người dân tại trụ sở 
CAQ3. 

Ngoài ra, CA quận cũng bố trí thêm 2 điểm làm thủ tục CCCD gắn chíp phục 
vụ công dân tại địa phương nhằm giảm bớt thời gian, quãng đường đi lại, 
cũng như giảm bớt lượng người đến trụ sở CAQ3, đặt tại trụ sở Công an 
P12 (số 407/1 Lê Văn Sỹ) và Công an P2 (số 3 Cao Thắng). Công an Q3 
đặt mục tiêu đến cuối tháng 8-2022, tất cả người dân trên địa bàn đều có 
CCCD gắn chíp. 



 

Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an Q3 quyết tâm 
"không để ai ra về mà chưa được làm thủ tục" 

Chủ động rà soát từng khu dân cư 

Chia sẻ về việc không để người dân đến làm thủ tục CCCD gắn chíp phải ra 
về khi chưa được làm thủ tục, Thiếu tá Nghĩa cho biết thêm: "Cán bộ chiến 
sĩ tận dụng tối đa thời gian, chuẩn bị thức ăn từ nhà, tranh thủ và vội bữa 
trưa, nghỉ ngơi thêm vài phút là tiếp tục bắt tay vào việc; hoặc thay nhau ăn 
uống xong lại có mặt ngay để thực hiện nhiệm vụ...". 

Bên cạnh đó, nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ, cấp CCCD gắn chíp 
trước ngày 31-8-2022, CA các quận, huyện và TP.Thủ Đức đã thực hiện 
đồng loạt nhiều giải pháp, như sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook được 
các đơn vị ứng dụng, khai thác hiệu quả, người dân chỉ cần theo dõi các 
trang của CA các đơn vị ở TPHCM để thực hiện nhằm giảm bớt thời gian 
thực hiện CCCD gắn chíp. 

Trong trường hợp những trang này được tích hợp trả lời tự động, người dân 
chọn thông tin muốn tìm hiểu trên Zalo, Facebook sẽ được tự động trả về 
kết quả tương ứng. Các thông tin được cung cấp đầy đủ, chi tiết như đối 
tượng cần làm CCCD gắn chíp, hồ sơ cần chuẩn bị, quy định về trang phục, 
thời gian, địa điểm, lệ phí... 



Cũng theo CAQ3, thời gian thực hiện cấp CCCD gắn chíp cho công dân chỉ 
trong vòng 1 - 2 tuần, khi có CCCD gắn chíp, CSKV trực tiếp mang đến trao 
tận tay người dân. Ngoài ra, CSKV tại địa phương cũng chủ động rà soát 
từng khu phố, khu dân cư, đảm bảo người dân nào có tên trong danh sách 
đều được thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp và nhanh chóng tiến hành 
đăng ký tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT) để đảm bảo quyền lợi các 
DVC... và nhiều tích hợp thuận lợi trong giao dịch điện tử. 

Tầm quan trọng của CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử 

Hiện CATP đang đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD gắn chíp cho công dân, cũng 
như cấp tài khoản ĐDĐT trong đợt 3 cao điểm, đề nghị công dân chưa thực 
hiện hoặc cần cấp lại, đổi lại CCCD nên sớm đến CA quận, huyện, TP.Thủ 
Đức để tiến hành và nhanh chóng đăng ký tài khoản ĐDĐT. 

 

Cán bộ chiến sĩ Công an Q3 tận tình phục vụ người dân làm căn cước 
công dân gắn chíp 

Theo đó, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh 
và xác thực điện tử, thẻ CCCD gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi 
số quốc gia được thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp Chương 
trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để 
phục vụ 5 nhóm tiện ích: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp 



DVC trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH); Phục vụ công 
dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu 
dữ liệu dân cư; Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. 

Khi đã được cấp CCCD gắn chíp, cần đăng ký tài khoản ĐDĐT, công dân 
chuẩn bị thẻ CCCD gắn chíp còn hiệu lực (trường hợp công dân mất thẻ 
CCCD gắn chíp hoặc thẻ quá hạn thì có thể thực hiện thủ tục đăng ký cấp 
tài khoản ĐDĐT kèm cấp CCCD gắn chíp tại cơ quan CA), chuẩn bị thông 
tin về các loại giấy tờ mà công dân muốn đăng ký tích hợp vào tài khoản 
ĐDĐT để cung cấp cho cơ quan CA. 

Đối với cơ quan tổ chức, thực hiện số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, 
giải quyết thủ tục hành chính để cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ, sử dụng 
có hiệu quả hệ thống định danh, xác thực điện tử quốc gia phục vụ giải quyết 
thủ tục hành chính. 

Tiến hành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với hệ thống định danh và xác 
thực điện tử quốc gia, phục vụ xác thực, định danh, giải quyết thủ tục hành 
chính, cung cấp DVC trực tuyến cho người dân, khai thác các dịch vụ ĐDĐT, 
kết nối, chia sẻ khai thác dữ liệu đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, phòng 
chống lộ lọt dữ liệu. 

 

Người dân đến làm căn cước công dân gắn chíp tại trụ sở Công an Q3 



Theo CATP, đối với doanh nghiệp cần tham gia mạnh mẽ hoạt động cung cấp 
dịch vụ định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển KT-XH; triển khai sử 
dụng dịch vụ ĐDĐT trong các lĩnh vực của đời sống phục vụ người dân, đảm 
bảo việc kết nối đến hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia nhanh 
chóng, an toàn, bảo mật, hiệu quả. Cam kết bảo mật thông tin dữ liệu của công 
dân khi sử dụng dịch vụ ĐDĐT giải quyết thủ tục cho người dân. 

Bên cạnh đó, đối với cơ quan quản lý: thực hiện quản lý hành chính công 
trên môi trường điện tử thay thế môi trường truyền thống, giảm thiểu nguồn 
nhân lực, giảm phiền hà, giấy tờ, chi phí khi giải quyết thủ tục hành chính. 

Tài khoản ĐDĐT vừa tạo thuận lợi cho người dân vừa thuận tiện trong công 
tác quản lý, thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo dữ liệu "đúng, đủ, sạch, 
sống", góp phần phát triển KT-XH, phục vụ công tác quản lý nhà nước của 
cơ quan chức năng, từ công tác triển khai thực tế phân tích các tính năng 
được sử dụng nhiều, những kết quả đạt được và khó khăn, vướng mắc để 
phục vụ công tác tham mưu, hoạch định chính sách, giúp điều hành phát 
triển kinh tế đất nước. 

Nguồn: https://congan.com.vn/tin-chinh/khong-de-ai-ra-ve-ma-chua-duoc-
lam-thu-tuc_134881.html 

 

12. Thái Nguyên giảm 50% lệ phí để 'kích cầu' dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 4 
HĐND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nghị quyết giảm 50% lệ phí theo 
mức quy định hiện hành để thu hút người dân, doanh nghiệp khi sử 
dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

Theo thông tin từ HĐND tỉnh Thái Nguyên, vừa qua, Chủ tịch HĐND tỉnh 
Thái Nguyên Phạm Hồng Sơn đã ký ban hành nghị quyết quy định mức thu 
lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1.8. 

Theo nghị quyết đã ban hành, mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 chỉ bằng 50% mức thu theo quy định hiện 
hành tại nghị quyết của HĐND tỉnh Thái Nguyên. 

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giải quyết các 
thủ tục hành chính qua hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến phải nộp 
lệ phí. 

Nghị quyết của HĐND tỉnh Thái Nguyên ban hành nhằm kích cầu, thu hút 
người dân, các doanh nghiệp, đơn vị ứng dụng chuyển đổi số, sử dụng các 



dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết các thủ tục hành chính, các giao 
dịch hàng ngày. 

 

Thái Nguyên đã tích hợp 1.036 dịch vụ công tỉnh Thái Nguyên lên cổng 
dịch vụ công quốc gia để phục vụ người dân và doanh nghiệp 

BÁO THÁI NGUYÊN 

Theo thông tin từ UBND tỉnh Thái Nguyên, đã có 1.036 dịch vụ công tỉnh 
Thái Nguyên được tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia để thuận tiện 
phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Thống kê từ đầu năm 2022 đến nay, hệ thống quản lý văn bản đi đến và 
điều hành Thái Nguyên tiếp nhận trên 930.000 văn bản gửi, nhận giữa 1.866 
đơn vị, ước tính tiết kiệm 3,8 tỉ đồng so với gửi qua đường bưu điện. 

Bên cạnh đó, Thái Nguyên đang tổ chức 33 khóa đào tạo, tập huấn để hỗ 
trợ trực tiếp cho 172 doanh nghiệp vừa và nhỏ trải nghiệm, sử dụng các nền 
tảng số: nền tảng quản trị hợp nhất, hóa đơn điện tử, chữ ký số, phần mềm 
quản lý nhà hàng, kế toán… 

Theo thống kê, Thái Nguyên đã có 4.168 doanh nghiệp đăng ký và sử dụng 
hóa đơn theo phương thức điện tử; 34.772 tài khoản cá nhân thực hiện đăng 
ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế thông qua cổng dịch vụ công 
quốc gia. 6.700 doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử và đăng ký nộp 
thuế điện tử. 



Bắt đầu từ ngày 1.4, Thái Nguyên đã triển khai việc áp dụng hóa đơn điện 
tử đến từng doanh nghiệp, đến nay đã triển khai thành công hóa đơn điện 
tử cho 6.708/6.784 tổ chức, doanh nghiệp, đạt 98,9%. UBND tỉnh Thái 
Nguyên ước tính tổng doanh thu kinh tế số trên địa bàn tỉnh lên tới 10 tỉ USD. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/thai-nguyen-giam-50-le-phi-de-kich-cau-dich-
vu-cong-truc-tuyen-muc-do-4-post1484192.html 

 

13. Nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp 
trong giải quyết thủ tục hành chính 
Bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm 
Hành chính công (HCC) tỉnh và Trung tâm HCC cấp huyện tiếp tục có 
nhiều đổi mới, hướng tới không ngừng nâng cao chất lượng giải quyết 
thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tích cực vào công tác cải cách 
hành chính, cải thiện các chỉ số đánh giá địa phương. 

 

Các quầy giải quyết TTHC của các ngành, lĩnh vực phục vụ người dân, 
doanh nghiệp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. 

 Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng 
tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển 
kinh tế-xã hội năm 2022, Trung tâm HCC tỉnh tích cực triển khai Đề án “Đổi 
mới hoạt động, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ HCC tại Trung tâm 
HCC và Bộ phận một cửa, góp phần cải thiện các chỉ số đánh giá địa phương 
của tỉnh giai đoạn 2021-2025”. Đến nay, 100% hồ sơ TTHC được thực hiện 



số hóa theo đúng quy định. Trung tâm chủ trì, phối hợp với các ban, sở, 
ngành tỉnh liên quan xây dựng triển khai bộ nhận diện thương hiệu bảo đảm 
theo quy chuẩn. Hiện đơn vị đang tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và 
Truyền thông xây dựng Dự án số hóa giấy tờ, thành phần hồ sơ, kết quả 
giải quyết TTHC trong tỉnh. 

Thực hiện thông điệp “Tỉnh Bắc Ninh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp” 
của Chủ tịch UBND tỉnh, Trung tâm HCC tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, lan 
tỏa thông điệp với hình thức, nội dung phong phú. Nổi bật, Trung tâm thực 
hiện gửi đường link tuyên truyền trực tiếp qua hệ thống tin nhắn SMS đến 
người dân, doanh nghiệp (tính trong 6 tháng đầu năm, đã gửi được 1.454 
tin nhắn); duy trì việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc 
giải quyết các hồ sơ TTHC của người dân, doanh nghiệp qua các kênh: Trực 
tiếp, hộp thư điện tử, tin nhắn… (đã tiếp nhận gần 1 nghìn lượt phản ánh, 
kiến nghị); thực hiện việc trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính 
công ích thông qua Bưu điện (kết quả đã gửi trả hơn 1.600 hồ sơ). 

Để không ngừng cải thiện chất lượng phục vụ, Trung tâm HCC tỉnh thường 
xuyên kiểm tra, giám sát quá trình tiếp nhận và giải quyết TTHC của các sở, 
ban, ngành; theo dõi hồ sơ sắp đến hạn, hồ sơ yêu cầu bổ sung, từ chối giải 
quyết và hồ sơ trả về đảm bảo các đơn vị thực hiện theo đúng quy định. Đặc 
biệt, hằng tháng, quý, thực hiện đánh giá, chấm điểm cán bộ các sở, ngành 
đang thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm về việc chấp hành nội quy, quy chế 
làm việc cũng như thái độ, tác phong trong giao tiếp với người dân, doanh 
nghiệp; thông báo công khai kết quả giải quyết TTHC trên Trang thông tin 
điện tử của Trung tâm và gửi trực tiếp đến từng cơ quan, đơn vị liên quan.  

Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm gửi 20.348 tin nhắn đến người dân, 
doanh nghiệp và công khai hơn 4 nghìn hồ sơ sắp đến hạn của từng cơ 
quan, đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời không để quá hạn.   

Trung tâm HCC tỉnh thường xuyên quan tâm phối hợp đẩy mạnh tuyên 
truyền về giải quyết TTHC. Nổi bật, từ tháng 3-2022, Trung tâm đưa vào 
hoạt động trang Zalo, fanpage của đơn vị. Tính đến nay, gần 200 tin, bài, 
ảnh, clip được đăng tải, giúp người dân, doanh nghiệp cập nhật, nắm bắt 
các thông tin liên quan để giải quyết hồ sơ TTHC được thuận tiện. 

Đối với Trung tâm HCC các huyện và thành phố trong tỉnh, Trung tâm HCC 
tỉnh thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn việc đổi mới, cải tiến giải quyết TTHC 
như: Tạo tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, thực hiện “5 tại chỗ”, 
hướng dẫn tiếp nhận và giải quyết TTHC mức độ 3, 4; phối hợp tổ chức tập 
huấn ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn số hóa… 



Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp 
của các Trung tâm HCC còn một số hạn chế: Một số đơn vị sử dụng song 
song 2 phần mềm chuyên ngành và dịch vụ công trong quá trình tiếp nhận 
và giải quyết TTHC làm gián đoạn thời gian tiếp nhận, đồng thời gây khó 
khăn trong việc theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ; một số thời điểm xảy ra tình 
trạng mất kết nối đường truyền, không luân chuyển được hồ sơ, khiến công 
tác kiểm tra, giám sát thiếu chính xác; quy định công dân thực hiện TTHC 
trên môi trường mạng cần mang bản gốc đến Trung tâm để đối chiếu, xác 
thực gây tốn thời gian, chi phí… Đây là những vấn đề Trung tâm HCC tỉnh 
và Trung tâm HCC cấp huyện trong thời gian tới tiếp tục quan tâm và có 
những biện pháp khắc phục nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục 
vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết 
TTHC. 

Nguồn: http://www.baobacninh.com.vn/web/bbn/chi-tiet-chinh-tri/-
/details/20182/nang-cao-su-hai-long-cua-nguoi-dan-doanh-nghiep-trong-
giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh 

 

14. Háo hức hội thi tìm hiểu cải cách hành chính trong 
ngày đầu 
Ngày đầu tiên diễn ra hội thi, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên 
chức tham gia. Tính đến 15h28 phút ngày 1/8, đã có 864 lượt người đến 
từ 70/171 đơn vị tham gia thi. 

 

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc tham gia hội thi 



Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 
2021 - 2025 năm 2022 do UBND tỉnh tổ chức phát động. Hội thi diễn ra trong 
4 tuần, bắt đầu từ ngày 1/8/2022 và kết thúc ngày 28/8/2022. 

5h18 phút ngày 1/8, anh Huỳnh Văn Việt Hoàng, cán bộ Trung tâm ứng dụng 
Sở Khoa học Công nghệ đã tham gia hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác 
CCHC. Qua hai thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh, anh Việt Hoàng 
đã hoàn thành phần thi của mình. Anh Hoàng chia sẻ, anh biết đến hội thi 
do Sở Khoa học Công nghệ triển khai và trên các phương tiện thông tin báo, 
đài. Vì vậy, sáng nay trước khi bước vào ngày làm việc mới, Hoàng đã chủ 
động tham gia. “Rút kinh nghiệm trong lần đầu này, tuần thi tiếp theo tôi sẽ 
tìm hiểu đọc tài liệu tham khảo trước để tăng câu trả lời đúng, cũng như có 
điều kiện tìm hiểu thêm những kiến thức về CCHC phục vụ tốt hơn cho công 
việc của mình”, anh Hoàng bày tỏ. 

Háo hức với hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC, 6h45 phút sáng 1/8, 
khi vừa tới cơ quan, chị Trương Thị Lai, Khoa Nội Trung tâm Y tế huyện Phú 
Lộc vào địa chỉ: Hoithicchc.thuathienhue.gov.vn và đăng nhập địa chỉ cá 
nhân để tham gia hội thi. Chị Lai cho biết: “Tôi thấy đây là hội thi thiết thực, 
qua 10 câu hỏi trắc nghiệm về nội dung kiến thức liên quan chủ trương của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC, giúp tôi nâng cao được 
hiệu suất làm việc hơn. Là bộ phận điều dưỡng, nếu áp dụng tốt CCHC giúp 
công việc của mình giảm bớt giấy tờ và các thủ tục không cần thiết, có thêm 
thời gian phục vụ tốt hơn cho người bệnh. 

Không chỉ chị Lai, Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc là đơn vị có tỷ lệ người 
người tham gia thi trong ngày đầu tiên khá cao. Ông Lê Viết Cường, Giám 
đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc cho biết, sau khi UBND tỉnh và Sở Y tế 
phát động hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, Trung 
tâm Y tế huyện đã triển khai trong toàn hệ thống cán bộ, công nhân viên của 
trung tâm. “Chúng tôi phấn đấu 100%  công chức, viên chức và người lao 
động của đơn vị tham gia trong mỗi đợt thi”, ông Cường cho biết. 

Ngày 1/8 là ngày đầu tiên diễn ra hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC 
giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh năm 2022. 
Tính đến 9h41 phút ngày 1/8, đã có 161 lượt người đến từ 32/171 đơn vị 
tham gia thi. Trong đó Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Quảng 
Điền... có nhiều người tham gia. 

 Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC giai đoạn 2021 - 2025 năm 2022 
do UBND tỉnh tổ chức phát động.  Hội thi diễn ra trong 4 tuần, bắt đầu từ 
ngày 1/8/2022 và kết thúc ngày 28/8/2022. Hội thi dành cho cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các sở, ban, ngành cấp 



tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị 
xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tham gia 
hội thi, các thí sinh trải qua 2 phần: Phần thi trắc nghiệm (phần thi bắt buộc 
đối với cá nhân) gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi dự đoán số lượng 
người trả lời đúng tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm trong mỗi đợt thi; phần thi 
sáng kiến của tập thể, bài viết sáng kiến ngắn gọn, súc tích, tối đa không 
quá 2.000 từ hoặc 3 trang A4. 

Thi trực tuyến trên Internet, được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh 
và các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, 
cấp xã... 

Phát biểu tại lễ phát động hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC vừa 
qua, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn 
mạnh, đây là một trong những sáng kiến khi lần đầu tiên tỉnh tổ chức một 
Hội thi CCHC bằng hình thức trực tuyến, qua đó phát huy tính năng động, 
sáng tạo của cán bộ, công chức trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, 
đơn vị, địa phương; tuyên truyền đến Nhân dân trong tỉnh đường lối, chủ 
trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác 
CCHC... 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu, thông qua hội thi, mỗi 
cán bộ, công chức, viên chức phải thực sự phát huy tinh thần trách nhiệm 
trong việc thực hiện công tác CCHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị 
của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
chuyên môn được giao, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh. 

Nguồn: https://baothuathienhue.vn/hao-huc-hoi-thi-tim-hieu-cai-cach-hanh-
chinh-trong-ngay-dau-a116064.html 

 

15. Cà Mau hiện thực hóa chuyển đổi số thành lợi thế 
cạnh tranh 
Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ số hóa toàn diện các lĩnh vực, 
kinh tế số thành lợi thế cạnh tranh (chiếm 20% GRDP của tỉnh) và trở 
thành một trong những tỉnh chuyển đổi số thành công của cả nước. 

Sáng 1/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân 
cho biết, Tỉnh ủy vừa ban hành nghị quyết về chuyển đổi số đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030, phấn đấu trở thành một trong những tỉnh, thành 
phố chuyển đổi số thành công của cả nước. 



 

Giao dịch trực tiếp giảm dần tại Trung tâm giải quyết thủ tục hành 
chính tỉnh Cà Mau. 

Theo đồng chí Nguyễn Minh Luân, mặc dù đã gặt hái được những kết quả tích 
cực bước đầu nhưng trên bình diện chung, kết quả xếp hạng chuyển đổi số 
của tỉnh vẫn còn thấp (xếp thứ 41/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
xếp thứ 10/13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long); hoạt động 
của cơ quan nhà nước vẫn còn nhiều công đoạn thực hiện thủ công… 

Vì lẽ đó, nghị quyết chuyển đổi số của Cà Mau kỳ vọng sẽ khắc phục được 
những tồn tại hiện nay, đồng thời nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, 
chỉ đạo của Chính phủ và người đứng đầu Chính phủ trong đẩy mạnh 
chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. 

Trong chuyển đổi số, Cà Mau xác định rõ mấu chốt đầu tiên là phải thay đổi 
nhận thức, đổi mới tư duy về quản lý kinh tế, quản lý xã hội; có cách tiếp 
cận mới, sáng tạo và mạnh dạn thí điểm đối với những vấn đề thực tiễn đề 
ra; tránh biểu hiện bàng quan, thụ động và cũng không chủ quan, nóng vội, 
không sát thực tiễn… 

Thông qua chuyển đổi số, Cà Mau kỳ vọng sẽ từng bước đổi mới căn bản, 
toàn diện hoạt động quản lý, chỉ đạo và điều hành của cơ quan Đảng, các 
cấp chính quyền và đoàn thể. Phấn đấu đến năm 2025, tỉnh cơ bản hoàn 
thành số hoá các lĩnh vực kinh tế-xã hội; đến năm 2030, số hóa toàn diện 
các lĩnh vực, kinh tế số thành lợi thế cạnh tranh, trong đó kinh tế số chiếm 
20% GRDP của tỉnh, qua đó giúp Cà Mau vào “tốp” các tỉnh, thành phố dẫn 
đầu cả nước về chuyển đổi số. 



 

Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100% hồ sơ công việc tại cấp 
tỉnh được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm 

vi bí mật nhà nước). 

Để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra, Tỉnh ủy Cà Mau đề ra mười nhóm 
nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ trên các mặt, trong đó trọng tâm là: xây dựng 
và hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số; chuyển 
đổi số trong cả hệ thống chính trị, bao gồm cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt 
trận Tổ quốc, đoàn thể và các tổ chức chính trị-xã hội; đẩy mạnh phát triển 
kinh tế số, phát triển xã hội số; phát triển nền móng về hạ tầng, nền tảng số 
và dữ liệu số… 

Nguồn: https://nhandan.vn/ca-mau-hien-thuc-hoa-chuyen-doi-so-thanh-loi-
the-canh-tranh-post708304.html 

 

 
 


