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1. Thủ tướng: Chuyển đổi số để người dân, DN sử 
dụng dịch vụ công thuận tiện hơn 
Theo Thủ tướng, chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp sử 
dụng dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả 
hơn trước đây. 

Phát biểu tại phiên họp thứ Ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số để 
đánh giá kết quả chuyển đổi số 06 tháng đầu năm 2022 và xác định những 
hướng giải pháp, nhiệm vụ chuyển đổi số thời gian tới diễn ra sáng nay (8/8), 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phải liên tục đổi mới, 
có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược, phát huy tính chủ động, tính sáng 
tạo, phát huy tinh thần đoàn kết, càng khó khăn, thách thức thì càng phải 
đoàn kết, tránh mọi tư duy “cát cứ thông tin, số liệu, dữ liệu”, các bộ, ngành 
theo chức năng, nhiệm vụ quản lý dữ liệu được phân công nhưng trên hết 
đó đều là tài sản quốc gia, tài sản này chỉ được làm giầu thêm khi được liên 
thông, chia sẻ, xác thực cùng nhau hướng đến mục tiêu cuối cùng là phục 
vụ tốt nhất cho nhân dân. 

 

Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số 

Phát biểu mở đầu Phiên họp, thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, 
chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đòi hỏi khách quan của sự phát triển và được 
xác định là yêu cầu bắt buộc. Chuyển đổi số giúp giải quyết hiệu quả mối 
quan hệ giữa Nhà nước, thị trường, xã hội; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, 
nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh 



doanh, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời giúp các cấp, 
các ngành thay đổi phương thức và nâng cao năng lực quản lý điều hành. 
Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là phù hợp với phẩm chất, 
năng lực con người Việt Nam cần cù, ham học hỏi, linh hoạt và sáng tạo. 

Tiến trình chuyển đổi số trong nước đang diễn ra rất mạnh mẽ, sâu rộng. 
Khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chuyển đổi số trở thành đòi hòi bức 
thiết của các cấp, các ngành, các địa phương và người dân, doanh nghiệp 
để vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. 
Khi dịch bệnh được kiểm soát, chuyển đổi số tiếp tục là công tác trọng tâm, 
góp phần quan trọng phục hồi nhanh, phát triển bền vững KTXH, xây dựng 
nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu 
rộng, thực chất, hiệu quả; lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, quyết định, lâu 
dài, ngoại lực là quan trọng, đột phá; tập trung thực hiện 3 đột phá chiến 
lược về thể chế, nhân lực và hạ tầng. 

Chuyển đổi số là chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, là 
công việc phải thường xuyên, liên tục theo dõi, đánh giá, đôn đốc, chỉ đạo 
sát sao và quyết liệt triển khai. Vấn đề đặt ra cho chúng ta phải đẩy mạnh 
chuyển đổi số một cách nhanh chóng, hiệu quả và thực chất. 

Thủ tướng nêu rõ, nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số là rất 
nặng nề; chúng ta phải chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, cơ chế, 
chính sách nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, gắn kết chặt 
chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính 
phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển 
khai cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Việt Nam. 

Trong Phiên họp này, Thủ tướng đề nghị các đại biểu thẳng thắn đánh giá 
rõ ràng, khách quan, minh chứng bằng số liệu cụ thể về việc thực hiện nhiệm 
vụ thời gian qua, tinh thần là không tô hồng cũng không bôi đen; đánh giá 
cả những nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch hoạt động năm 2022 
của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và những nhiệm vụ được giao tại 
Phiên họp lần trước của Ủy ban. 

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, 6 tháng đầu năm, việc 
chuyển đổi số quốc gia đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhận thức về 
tầm quan trọng của chuyển đổi số tiếp tục chuyển biến tích cực ở các cấp, 
các ngành, nhất là người đứng đầu. Từ chuyển đổi nhận thức dẫn đến quyết 
liệt trong hành động: hầu hết các bộ, ngành, địa phương đã ban hành nghị 
quyết của cấp ủy, kế hoạch của chính quyền 05 năm và hàng năm về chuyển 
đổi số; Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của toàn bộ 22/22 bộ, ngành và 63/63 địa 
phương được thành lập và đi vào hoạt động. Mạng truyền số liệu chuyên 



dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước kết nối 04 cấp hành chính tiếp tục 
được phát triển: đã kết nối đến 100% huyện; hơn 97% xã trên toàn quốc. 

 

Toàn cảnh phiên họp thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số 

Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 3.699 dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3, 4; hơn 2,1 triệu tài khoản đăng ký tăng hơn 2,8 lần so với cùng kỳ; An 
toàn, an ninh thông tin tiếp tục được quan tâm, các doanh nghiệp Việt Nam 
dần làm chủ hệ sinh thái an toàn thông tin mạng. 

Phát triển kinh tế số, xã hội số, tỷ trọng đóng góp của kinh tế số trong GDP 
tiếp tục tăng; nhiều doanh nghiệp tích cực chuyển đổi số; thuế điện tử, hóa 
đơn điện tử được phổ cập. Người dân tích cực sử dụng ứng dụng công nghệ 
thông tin, dịch vụ công quốc gia trong các hoạt động kinh tế, xã hội. 

Đặc biệt, một số chỉ tiêu trong Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về 
chuyển đổi số năm 2022 đã sớm đạt mục tiêu đề ra như: tỷ lệ doanh nghiệp 
sử dụng hóa đơn điện tử là 100%, đạt mục tiêu đề ra; tỷ trọng doanh thu 
thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ là 11,27%, vượt mục tiêu đề ra là 
7%; tỷ lệ người dân từ 15 tuổi có tài khoản thanh toán là 66%, vượt mục tiêu 
đề ra là 65%. 

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu thảo luận, kết luận phiên họp, Thủ tướng 
ghi nhận những kết quả rất tích cực trong công tác chuyển đổi số thời gian 
qua, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế, Thủ tướng chỉ rõ đây mới 
là kết quả bước đầu, chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần giải 
quyết, nhiều việc phải làm phía trước. Để thực hiện được các mục tiêu đề 
ra đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết 
liệt, thiết thực, hiệu quả, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; với một số quan 
điểm, định hướng, nhiệm vụ chính như: Chuyển đổi số phải là công cụ quan 



trọng trong xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, gắn với chủ động, tích cực 
hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Phát huy tối đa sức mạnh 
sức mạnh truyền thống văn hóa, trí tuệ con người Việt Nam. 

Phát huy tinh thần đoàn kết, càng khó khăn, thách thức thì càng phải đoàn 
kết, đây là truyền thống quý báu của dân tộc cũng là quan điểm xuyên suốt. 
Tránh mọi tư duy “cát cứ thông tin, số liệu, dữ liệu”, các bộ, ngành theo chức 
năng, nhiệm vụ quản lý dữ liệu được phân công nhưng trên hết đó đều là tài 
sản quốc gia, tài sản này chỉ được làm giầu thêm khi được liên thông, chia 
sẻ, xác thực cùng nhau hướng đến mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất 
cho nhân dân. 

Liên tục đổi mới, có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược, phát huy tính 
chủ động, tính sáng tạo; tổng kết, kế thừa, phát huy những kinh nghiệm quý, 
bài học hay, cách làm sáng tạo; chỉ rõ, khắc phục triệu để những tồn tại, hạn 
chế. Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, 
động lực chuyển đổi số và người dân, doanh nghiệp phải tham gia vào quá 
trình chuyển đổi số. Chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp sử 
dụng dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn 
trước đây. 

Huy động hiệu quả mọi nguồn lực tham gia chuyển đổi số; phát huy sức 
mạnh của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, tham gia tích cực của cộng đồng 
doanh nghiệp và người dân. Việc chuyển đổi số được triển khai trên tất cả 
các lĩnh vực, ngành nghề nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh tình 
trạng “trăm hoa đua nở”; dễ làm trước, khó làm sau, đi từ thấp đến cao, từ 
nhỏ đến lớn và cần được thực hiện một cách thực chất để tránh đầu tư dàn 
trải, lãng phí. 

Phải nghĩ thật, nói thật, làm thật, có hiệu quả thật, người dân, doanh nghiệp 
được thụ hưởng thật; nói phải đi đôi với làm, "không đánh trống bỏ dùi". 
Không để hiện tượng dịch vụ công trực tuyến thì nhiều, nhưng người dân 
sử dụng ít (mới gần 18%), hiệu quả không cao; các nền tảng thì nhiều, cơ 
sở dữ liệu thì lớn nhưng tính đồng bộ, liên thông lại thấp. Đảm bảo hài hòa 
lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; coi trọng công tác truyền 
thông, tạo sự ủng hộ, đồng thuận của người dân và cộng đồng doanh 
nghiệp. 

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương; đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm được phân 
công tại Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 
2022, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý, vướng mắc phát sinh; 
không chậm trễ. 



Đẩy mạnh kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên 
ngành với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, hình thành Hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều 
hành của Chính phủ dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, bảo đảm đồng bộ, 
nhất quán, chính xác. 

Rà soát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin, 
cơ sở dữ liệu, khẩn trương khắc phục những hạn chế bất cập về lỗ hổng 
bảo mật, lột lọt thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

 

Thủ tướng phát biểu tại hội nghị. 

Các địa phương lựa chọn và công bố các nền tảng số mà địa phương mình 
tập trung thúc đẩy trong năm 2022 để giải quyết các vấn đề của người dân 
trong phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai hoạt động Tổ công nghệ số cộng 
đồng hiệu quả để hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số. 

Rà soát, đăng ký, phân bổ nguồn lực cho việc phát triển và triển khai các 
nền tảng số, đặc biệt là kinh phí cho năm 2023; Tập trung phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số; không để chảy máu chất 
xám hoặc không khai thác hết chất xám của đất nước; Tăng cường hợp tác 
quốc tế trong chuyển đổi số, nhất là hợp tác chuyển giao công nghệ, đào 
tạo nguồn nhân lực quản lý hiện đại và thu hút đầu tư chất lượng cao. 

Khẩn trương ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án, nghị quyết/chỉ 
thị/văn bản về chuyển đổi số theo đúng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Các bộ, 
ngành địa phương đã ban hành Kế hoạch cần tập trung nguồn lực triển khai 
theo đúng tiến độ. Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch hành động chuyển đổi số 



năm 2023 trên cả ba trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; trong 
đó, xác định cụ thể nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu định tính và định lượng, lộ 
trình thực hiện, phân công, phân nhiệm rõ ràng. Xây dựng Kế hoạch cần bài 
bản, khoa học, khả thi, có sự tham gia đầy đủ của các bộ, ngành, cơ quan 
liên quan. 

Tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của chuyển đổi số đến người 
dân, doanh nghiệp; giúp người dân, doanh nghiệp nâng cao nhận thức, hiểu 
rõ về lợi ích và hiệu quả. 

Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp việc triển khai các nhiệm vụ tại Kế 
hoạch chuyển đổi số quốc gia, và các ý kiến chỉ đạo; liên tục đôn đốc, báo 
cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Mặt 
khác, cần phối hợp với các bộ, ngành để ban hành các Kế hoạch chuyển 
đổi số phải thực chất, tránh hình thức; có nhiệm vụ định tính, định lượng; 
nhiệm vụ định lượng phải cân đong đo đếm được, phải luôn cập nhật kịp 
thời tiến độ, kết quả thực hiện. 

 

Ông Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị. 

Khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ dự 
án Luật giao dịch điện tử (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp 
thứ 4 Quốc hội khóa XV; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Đề án tăng cường, nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực thi chuyển 
đổi số từ Trung ương đến địa phương; Hướng dẫn các bộ, ngành, địa 
phương triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về 
việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước 
trên môi trường mạng, bảo đảm thống nhất cách hiểu về dịch vụ công trực 
tuyến và lộ trình chuyển đổi cho phù hợp với thực tiễn. Xây dựng, triển khai 



hệ thống phục vụ theo dõi, kiểm tra thực hiện chương trình, kế hoạch ứng 
dụng công nghệ thông tin, bảo đảm đầu tư tập trung, đúng mục tiêu, có hiệu 
quả. Tổ chức các hoạt động tổ chức, tuyên truyền ngày Chuyển đổi số hiệu 
quả, thiết thực, tránh hình thức. 

Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa 
phương tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ 
liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai 
đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng 
hợp, tham mưu bố trí vốn đầu tư phát triển cho triển khai chuyển đổi số năm 
2023 và đến 2025; Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc 
triển khai hệ thống phục vụ theo dõi, kiểm tra thực hiện chương trình, kế 
hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm đầu tư tập trung, đúng mục 
tiêu, có hiệu quả; Bộ Tài chính tham mưu bố trí kinh phí sự nghiệp từ ngân 
sách nhà nước cho triển khai chuyển đổi số năm 2023. 

Bộ Giáo dục và Đào trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai 
thí điểm mô hình giáo dục đại học số và lựa chọn thí điểm mô hình tại 05 
trường đại học trước ngày 30 tháng 8 năm 2022. Nghiên cứu thúc đẩy thành 
lập khoa mới, chuyên ngành đào tạo mới hoặc cập nhật, bổ sung vào 
chương trình đào tạo kiến thức, kỹ năng theo hàm lượng phù hợp tại các 
trường đại học, cơ sở giáo dục. 

Thúc đẩy việc triển khai chi trả qua tài khoản cho các đối tượng được hưởng 
trợ cấp từ ngân sách nhà nước, trong đó bao gồm người có công, người 
nghèo, người khuyết tật, đối tượng yếu thế, người lao động, sử dụng lao 
động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp 
tại Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030, trong đó tập trung vào việc phát triển các chương 
trình đào tạo chất lượng cao, các ngành nghề chuyên về công nghệ thông 
tin, công nghệ số phục vụ phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. 

Nghiên cứu xây dựng Đề án chuyển đổi số ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng, phù hợp với Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Chiến lược phát 
triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. Trên cơ sở mục tiêu, phạm 
vi và nội dung của Đề án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; Khẩn 
trương hoàn thành Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, sớm cung cấp các dịch 
vụ công trực tuyến liên quan đến lĩnh vực đất đai phục vụ người dân doanh 
nghiệp. 

Thủ tướng chỉ rõ chủ đề trọng tâm chuyển đổi số năm 2023 của Ủy ban 
Quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các bộ, ngành, địa phương sẽ là 
"Đưa hoạt động của doanh nghiệp lên môi trường số bằng các nền tảng số 



Việt Nam". Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, sớm đề xuất nội dung 
Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ủy ban Quốc gia để Ban Chỉ đạo chuyển 
đổi số các bộ, ngành, địa phương cùng phối hợp hành động./. 

Vũ Khuyên/VOV 

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-chuyen-doi-so-de-nguoi-dan-
dn-su-dung-dich-vu-cong-thuan-tien-hon-post961891.vov 

 

2. Thanh toán không dùng tiền mặt tại kho bạc: Quy 
trình đơn giản, thuận tiện trong giao dịch 
Ngày 28/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 
1813/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại 
Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025. 

Góp phần thực hiện thành công đề án của Chính phủ, ngày 29/4/2022, Kho 
bạc Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1935/QĐ-KBNN phê duyệt đề án 
phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong toàn hệ thống đến năm 2025 
với những giải pháp thiết thực nhằm hướng tới mục tiêu đến cuối năm 2025, 
không còn giao dịch chi bằng tiền mặt và tiếp tục giảm các giao dịch thu 
bằng tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước. 

Cả hệ thống kho bạc tích cực vào cuộc 

Trong nhiều năm trở lại đây, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã đẩy 
mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong phối hợp, kết nối trao đổi dữ 
liệu thu, chi qua môi trường mạng (dịch vụ công trực tuyến và các kênh 
thanh toán điện tử) góp phần giảm thủ tục hành chính và thời gian đi lại của 
các đơn vị sử dụng ngân sách khi phát sinh giao dịch bằng tiền mặt. 

Các giải pháp này đã đưa đến kết quả là số thu, chi ngân sách nhà nước 
(NSNN) bằng tiền mặt qua KBNN luôn chiếm một tỷ lệ tương đối nhỏ trong 
tổng thu, chi NSNN qua KBNN và có xu hướng giảm dần qua các năm. Theo 
đó, đến hết năm 2021, tỷ lệ thu, chi NSNN bằng tiền mặt so với tổng thu, chi 
NSNN qua KBNN lần lượt là 0,33% và 0,57%. Đồng nghĩa với đó là việc 
tăng dần tỷ trọng thu, chi NSNN qua KBNN bằng các hình thức thanh toán 
không dùng tiền mặt (TTKDTM). 



Khuyến khích người dân ứng dụng thanh toán trực tuyến 
theo ủy quyền của các đơn vị sử dụng ngân sách. 

Thành công này phải kể đến sự quyết tâm, vào cuộc của các đơn vị KBNN. 
Đơn cử như KBNN Thừa Thiên - Huế, từ năm 2016 đến nay, đơn vị đã phối 
hợp với cục thuế, hải quan ký kết phối hợp thu và ủy nhiệm thu NSNN với 
các ngân hàng thương mại (NHTM). Tính đến ngày 15/2/2022, KBNN Thừa 
Thiên - Huế đã mở 24 tài khoản chuyên thu và 10 tài khoản thanh toán tại 
các NHTM đã giúp cho tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào 
NSNN được dễ dàng, thuận lợi, nhanh chóng và giảm thiểu số thu NSNN 
bằng tiền mặt tại KBNN. 

Trong công tác kiểm soát chi, KBNN Thừa Thiên - Huế đã từng bước chuyển 
hẳn chi NSNN bằng tiền mặt sang các NHTM nơi KBNN mở tài khoản thanh 
toán. Bên cạnh đó, đơn vị cũng phối hợp với các NHTM khảo sát tình hình 
cung ứng dịch vụ của các NHTM tại từng địa bàn, hướng dẫn mở rộng địa 
bàn bắt buộc chi thanh toán cá nhân qua tài khoản cho phù hợp với tình hình 
thực tế tại địa phương. Đến nay, số lượng đơn vị đã thực hiện thanh toán 
thu nhập cá nhân qua thẻ ATM là 1.262 đơn vị, chiếm tỷ lệ 86% trong tổng 
số các đơn vị giao dịch trên địa bàn (1.321 đơn vị). 

Tại KBNN Đắk Lắk, cũng nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong 
TTKDTM mà lượng tiền mặt giao dịch trực tiếp tại đơn vị đã giảm rõ rệt qua 
các năm. Theo báo cáo từ KBNN Đắk Lắk, riêng 6 tháng đầu năm 2022, 
tổng thu bằng tiền mặt trên địa bàn là 4.214 tỷ đồng, trong đó thu qua NHTM 
trên 4.021 tỷ đồng, chiếm 95,4%. Về chi NSNN, 6 tháng đầu năm, tỷ lệ chi 



NSNN bằng tiền mặt trên địa bàn là 2.060 tỷ đồng, trong đó chi qua NHTM 
1.900 tỷ đồng, chiếm 92,2%. 

Tiếp tục mở rộng mạng lưới tài khoản phục vụ thu ngân quỹ 

Có thể thấy nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, việc TTKDTM tại KBNN 
đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, các giao dịch thanh toán bằng 
tiền mặt tại KBNN vẫn chưa giảm được triệt để. Hơn nữa, trong nhiều trường 
hợp, mặc dù có thể thực hiện nộp ngân sách bằng các hình thức TTKDTM 
hoặc nộp tiền mặt tại NHTM nhưng người nộp ngân sách vẫn lựa chọn đến 
KBNN để nộp tiền, do đó, KBNN vẫn phải thực hiện việc thu này theo đúng 
quy định. 

Để phát huy những kết quả đã đạt được và để thực hiện mục tiêu của KBNN 
là đến cuối năm 2025, không còn giao dịch chi bằng tiền mặt và tiếp tục giảm 
các giao dịch thu bằng tiền mặt tại KBNN, đặc biệt từ thực tế triển khai tại 
địa phương, các đơn vị KBNN đã đề xuất giải pháp để việc TTKDTM ngày 
càng tốt hơn, tiến tới không còn thu, chi tiền mặt tại trụ sở các đơn vị KBNN 
nữa. 

Theo đó, ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền để người dân bỏ thói 
quen giao dịch bằng tiền mặt, các hệ thống NHTM nên tiếp tục mở rộng 
mạng lưới bố trí cây ATM tại những nơi thuận tiện nhất để người dân dễ 
dàng nộp, rút tiền mặt, tránh tiêu tốn chi phí và thời gian đi lại, phục vụ kịp 
thời nhu cầu chi tiêu của đơn vị thụ hưởng NSNN, người dân và doanh 
nghiệp. 

Về phía KBNN, tiếp tục hoàn thiện kết nối giữa hạ tầng của KBNN với các 
cơ quan thuế, hải quan, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thanh toán 
điện tử liên ngân hàng quốc gia (IPBS) và hệ thống thanh toán của các 
NHTM. 



Triển khai mở rộng phạm vi kết nối 
liên thông giữa các hệ thống dịch 
vụ công trực tuyến, hệ thống kiểm 
soát thanh toán vốn đầu tư qua 
KBNN (ĐTKB-GD), hệ thống quản 
lý thông tin ngân sách và kho bạc 
(Tabmis), hệ thống thanh toán của 
KBNN với hệ thống thanh toán 
điện tử của các ngân hàng, đảm 
bảo các hệ thống vận hành thông 
suốt, tiến đến thanh toán online 
theo lộ trình thanh toán online của 
hệ thống ngân hàng. 

Hoàn thiện các hệ thống thanh 
toán của KBNN phù hợp với lộ 
trình xây dựng mô hình thanh toán 
tập trung của KBNN theo nguyên 

tắc tại mỗi hệ thống ngân hàng, KBNN chỉ có duy nhất một tài khoản và cuối 
ngày, toàn bộ số dư ngân quỹ nhà nước được tập trung về tài khoản của 
KBNN tại Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, nâng cấp chương trình thanh toán 
song phương điện tử bổ sung nghiệp vụ thanh toán điện tử liên ngân hàng 
theo mô hình tập trung. 

Đặc biệt, các đơn vị KBNN đề nghị giải pháp đẩy mạnh thu, chi qua KBNN 
bằng các hình thức TTKDTM. Cụ thể, về thu qua KBNN, cần tiếp tục mở 
rộng mạng lưới tài khoản phục vụ thu ngân quỹ nhà nước của KBNN tại các 
hệ thống NHTM; phối hợp với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và các 
NHTM triển khai thu NSNN theo mã định danh khoản thu để giảm thiểu việc 
truyền nhận thông tin giữa các cơ quan, tạo điều kiện đẩy mạnh các hình 
thức thu hiện đại như thu qua QR-Code, mobile-money, ví điện tử, mobile-
banking… 

Về chi qua KBNN, định kỳ hàng năm, KBNN tiếp tục phối hợp với Ngân hàng 
Nhà nước và các NHTM khảo sát việc cung ứng dịch vụ chi thanh toán cho 
cá nhân qua tài khoản, đặc biệt là địa điểm đặt máy ATM của các hệ thống 
NHTM tại từng địa bàn phục vụ cho việc bắt buộc chi thanh toán cho cá nhân 
qua tài khoản cho phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, triển khai trên 
diện rộng việc KBNN kiểm soát và chủ động thanh toán đối với các khoản 
chi mua sắm hàng hóa, dịch vụ sử dụng trước, thanh toán sau (điện, nước, 
viễn thông…) theo ủy quyền của các đơn vị sử dụng NSNN. 

Kho bạc 3 không là xu thế tất yếu 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc 
tế và chủ động tham gia cách mạng 
công nghiệp 4.0, cùng với thành tựu, 
kinh nghiệm của các nước trong khu 
vực và trên thế giới thì việc đẩy 
mạnh thanh toán không dùng tiền 
mặt trong hệ thống Kho bạc Nhà 
nước (KBNN) sẽ trở thành xu thế tất 
yếu và là mục tiêu cần đạt được để 
KBNN trở thành Kho bạc 3 không 
“Không giao dịch bằng tiền mặt, 
không khách hàng giao dịch trực tiếp 
và không chứng từ giấy”. 



Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh không còn phát sinh thu, chi ngân 
sách bằng tiền mặt tại trụ sở 

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP. Hồ Chí Minh, đến nay đơn vị đã 
phối hợp thu với 12 hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM), mở 24 
tài khoản thanh toán, 143 tài khoản chuyên thu và ủy nhiệm toàn bộ các 
khoản thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua hệ thống NHTM phối 
hợp thu và thanh toán song phương điện tử. 

Ông Nguyễn Hoàng Hải – Giám đốc KBNN TP. Hồ Chí Minh cho biết, 
việc phối hợp chặt chẽ với hệ thống NHTM đã tạo điều kiện thuận lợi 
cho các đơn vị sử dụng ngân sách tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, 
dịch vụ tài chính đa dạng, hiện đại của ngân hàng trong thu nộp NSNN. 
Đơn vị sử dụng ngân sách có thể nộp NSNN 24/7 qua mobile banking, 
internet banking, ATM, POS (máy chấp nhận thẻ)… 

Để đạt được kết quả trên, ông Hải cho biết, từ ngày 1/4/2022, KBNN. 
TP Hồ Chí Minh thí điểm ủy nhiệm thu qua NHTM. Sau 2 tháng thí điểm, 
đến ngày 1/6/2020, các đơn vị KBNN trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 
không còn phát sinh thu, chi bằng tiền mặt tại trụ sở. 

 

Vân Hà 

Nguồn: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/thanh-toan-khong-dung-tien-mat-
tai-kho-bac-quy-trinh-don-gian-thuan-tien-trong-giao-dich-110311-
110311.html 

 

3. Một số dịch vụ công trực tuyến chưa thực chất với 
người dân 
Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế như: Người dân 
chưa thấy thuận tiện, dễ dùng, chưa được khuyến khích khi tiếp cận, sử 
dụng dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số; còn một số dịch vụ công 
trực tuyến mang tính hình thức, chưa thực chất... 

Sáng 8/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, 
Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp thứ ba của Ủy 
ban. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới trụ sở các bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Một số dịch vụ công trực tuyến chưa thực chất 



Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương 
quyết tâm, nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức 
và các cá nhân quyết liệt thực hiện chuyển đổi số thời gian qua, công tác 
chuyển đổi số đã tiến thêm những bước quan trọng, góp phần phục hồi 
nhanh và phát triển bền vững kinh tế - xã hội. 

 

Quang cảnh phiên họp 

Cơ bản thống nhất với những đánh giá về kết quả đạt được, Thủ tướng cũng 
thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế. 

Theo đó, nhiều lãnh đạo các cấp chưa thực sự quan tâm, quyết liệt chỉ đạo, 
ưu tiên nguồn lực cho chuyển đổi số. Trong 27 nhiệm vụ cụ thể giao các bộ, 
ngành, địa phương tại Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi 
số thì có 15 nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, 12 cần tiếp tục hoàn thành. 

Công tác xây dưng thể chế, chính sách để hoàn thiện môi trường pháp lý 
cho chuyển đổi số còn chậm. Hạ tầng số cần tiếp tục cải thiện mạnh mẽ; tốc 
độ mạng băng rộng cố định, di động tuy có tăng những vẫn ở mức trung 
bình khá của thế giới, chưa tạo bước đột phá về hạ tầng phục vụ chuyển đổi 
số quốc gia. 

Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia triển khai còn chậm. Việc kết nối, chia sẻ dữ 
liệu còn nhiều hạn chế, vướng mắc, chưa hiệu quả, chưa hình thành một hệ 
thống liên thông, thông suốt. 

Người dân chưa thấy thuận tiện, dễ dùng, chưa được khuyến khích khi tiếp 
cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số. Tỉ lệ xử lý hồ sơ 
công việc trên môi trường mạng chưa cao; còn một số dịch vụ công trực 
tuyến mang tính hình thức, chưa thực chất (người dân sử dụng dịch vụ công 



trực tuyến năm 2020 chỉ đạt 1,78%, năm 2021 đạt 9,51%; 7 tháng năm 2022 
mới đạt gần 18%). 

An toàn, an ninh mạng nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức trong bối 
cảnh tội phạm công nghệ cao diễn biến ngày càng phức tạp. Nhân lực cho 
chuyển đổi số còn chưa đáp ứng được nhu cầu. 

Thiếu cơ chế giám sát triển khai chuyển đổi số; đánh giá việc thực hiện 
nhiệm vụ đã đề ra của các bộ, ngành, địa phương chưa toàn diện, kịp thời; 
chưa đo lường, định lượng những chỉ tiêu đề ra, cũng như xử lý các vướng 
mắc. Thiếu công cụ hỗ trợ thống kê, phân tích, giám sát tình hình triển khai 
các dự án đầu tư công nghệ thông tin. 

Một số chỉ tiêu trong Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển 
đổi số năm 2022 tỉ lệ hoàn thành còn thấp, cách khá xa mục tiêu cuối năm 
trong khi chúng ta chỉ còn gần 4 tháng. 

Tránh mọi tư duy cát cứ 

Thủ tướng nêu rõ, phải ghi nhận những kết quả rất tích cực trong công tác 
chuyển đổi số thời gian qua, nhưng đây mới là kết quả bước đầu, chúng ta 
vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần giải quyết, nhiều việc phải làm phía 
trước, phải có quyết tâm cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, thiết 
thực, hiệu quả, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. 

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh một số quan điểm, định hướng lớn. 
Theo đó, chuyển đổi số phải là công cụ quan trọng trong xây dựng nền kinh 
tế độc lập tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, 
thực chất, hiệu quả. Phát huy tối đa sức mạnh truyền thống văn hóa, trí tuệ 
con người Việt Nam. 

Phát huy tinh thần đoàn kết, càng khó khăn, thách thức thì càng phải đoàn 
kết, đây là truyền thống quý báu của dân tộc cũng là quan điểm xuyên suốt. 
Tránh mọi tư duy “cát cứ thông tin, số liệu, dữ liệu”, các bộ, ngành theo chức 
năng, nhiệm vụ quản lý dữ liệu được phân công nhưng trên hết đó đều là tài 
sản quốc gia, tài sản này chỉ được làm giàu thêm khi được liên thông, chia 
sẻ, xác thực cùng nhau hướng đến mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất 
cho nhân dân. 

Liên tục đổi mới, có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược, phát huy tính 
chủ động, tính sáng tạo; tổng kết, kế thừa, phát huy những kinh nghiệm quý, 
bài học hay, cách làm sáng tạo; chỉ rõ, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn 
chế. Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, 
động lực chuyển đổi số và người dân, doanh nghiệp phải tham gia vào quá 
trình chuyển đổi số. Chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp sử 



dụng dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn 
trước đây. 

 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về 
chuyển đổi số chủ trì phiên họp thứ ba của Ủy ban 

Huy động hiệu quả mọi nguồn lực tham gia chuyển đổi số. trong đó có hợp 
tác công tư; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, tham 
gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân; kết hợp sức mạnh 
dân tộc và sức mạnh thời đại. Việc chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, 
tổng thể trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề nhưng phải có trọng tâm, trọng 
điểm, tránh tình trạng “trăm hoa đua nở”; đi nhanh nhưng chắc chắn, dễ làm 
trước, khó làm sau, đi từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn và cần được thực 
hiện một cách thực chất để tránh đầu tư dàn trải, lãng phí, không cầu toàn, 
không nóng vội. 

Phải nghĩ thật, nói thật, làm thật, có hiệu quả thật, người dân, doanh nghiệp 
được thụ hưởng thật; nói phải đi đôi với làm, "không đánh trống bỏ dùi". 
Không để hiện tượng dịch vụ công trực tuyến thì nhiều, nhưng người dân 
sử dụng ít (mới gần 18%), hiệu quả không cao; các nền tảng thì nhiều, cơ 
sở dữ liệu thì lớn nhưng tính đồng bộ, liên thông lại thấp. 

Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; coi 
trọng công tác truyền thông, hướng dẫn, tạo sự ủng hộ, đồng thuận của 
người dân và cộng đồng doanh nghiệp. 

Người đứng đầu phải truyền cảm hứng, tạo ra xu thế, thúc đẩy phong 
trào 



Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các đồng chí Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban chỉ đạo chuyển đổi 
số của các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt tổ chức triển khai, 
truyền cảm hứng, tạo ra xu thế, thúc đẩy phong trào để thực hiện các nhiệm 
vụ được giao trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược quốc 
gia phát triển Chính phủ số, Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã 
hội số, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu năm 2022. 

Các bộ, ngành, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh triển 
khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm được phân công tại Kế hoạch hoạt 
động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022, kịp thời báo cáo cấp 
có thẩm quyền để xử lý, vướng mắc phát sinh, không chậm trễ. 

Đẩy mạnh kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên 
ngành với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, hình thành Hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều 
hành của Chính phủ dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, bảo đảm đồng bộ, 
nhất quán, chính xác. 

Rà soát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin, 
cơ sở dữ liệu, khẩn trương khắc phục những hạn chế bất cập về lỗ hổng 
bảo mật, lộ lọt thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

Các địa phương lựa chọn và công bố các nền tảng số mà địa phương mình 
tập trung thúc đẩy trong năm 2022 để giải quyết các vấn đề của người dân 
trong phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai hoạt động Tổ công nghệ số cộng 
đồng hiệu quả để hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số. 

Rà soát, đăng ký, phân bổ nguồn lực cho việc phát triển và triển khai các 
nền tảng số, đặc biệt là kinh phí cho năm 2023. Tập trung phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số; không để chảy máu chất 
xám hoặc không khai thác hết chất xám của đất nước. 

Tăng cường hợp tác quốc tế trong chuyển đổi số. Khẩn trương ban hành 
các chương trình, kế hoạch, đề án, nghị quyết/chỉ thị/văn bản về chuyển đổi 
số theo đúng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Tăng cường công tác tuyên truyền 
về lợi ích của chuyển đổi số đến người dân, doanh nghiệp. 

Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp việc triển khai các nhiệm vụ, thường 
xuyên đôn đốc, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ khó 
khăn vướng mắc, tăng cường kiểm tra, giám sát, đo lường việc thực hiện 
các nhiệm vụ có định tính, định lượng, trong đó nhiệm vụ định lượng phải 
cân đong đo đếm được, phải luôn cập nhật kịp thời tiến độ, kết quả thực 
hiện trên nền tảng số. 



Khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ dự 
án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp 
thứ 4 Quốc hội khóa XV. Chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Đề án tăng cường, nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực thi 
chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương. 

Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-
CP của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực 
tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng, bảo đảm thống nhất 
cách hiểu về dịch vụ công trực tuyến và lộ trình chuyển đổi cho phù hợp với 
thực tiễn. 

Xây dựng, triển khai hệ thống phục vụ theo dõi, kiểm tra thực hiện chương 
trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm đầu tư tập trung, 
đúng mục tiêu, có hiệu quả. Tổ chức các hoạt động tổ chức, tuyên truyền 
Ngày Chuyển đổi số hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức. 

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, 
địa phương tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng 
dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai 
đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp, tham mưu bố trí vốn đầu tư phát 
triển cho triển khai chuyển đổi số năm 2023 và đến năm 2025; phối hợp với 
Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai hệ thống phục vụ theo 
dõi, kiểm tra thực hiện chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông 
tin, bảo đảm đầu tư tập trung, đúng mục tiêu, có hiệu quả. 

Bộ Tài chính chủ trì tổng hợp, tham mưu bố trí kinh phí sự nghiệp từ ngân 
sách Nhà nước cho triển khai chuyển đổi số năm 2023; tiếp tục thúc đẩy 
chuyển đổi số trong ngành thuế, hải quan, nhất là thu thuế trong dịch vụ ăn 
uống. 

Khẩn trương hoàn thành Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, thí điểm mô 
hình đại học số 

Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển 
khai thí điểm mô hình giáo dục đại học số và lựa chọn thí điểm mô hình tại 
5 trường đại học trước ngày 30/8/2022. Nghiên cứu thúc đẩy thành lập khoa 
mới, chuyên ngành đào tạo mới hoặc cập nhật, bổ sung vào chương trình 
đào tạo kiến thức, kỹ năng theo hàm lượng phù hợp tại các trường đại học, 
cơ sở giáo dục. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam, Bộ Công an thúc đẩy việc triển khai chi trả qua tài khoản 



cho các đối tượng được hưởng trợ cấp từ ngân sách Nhà nước, trong đó 
bao gồm người có công, người nghèo, người khuyết tật, đối tượng yếu thế, 
người lao động, sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình chuyển đổi số trong giáo 
dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó tập 
trung vào việc phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao, các ngành 
nghề chuyên về công nghệ thông tin, công nghệ số phục vụ phát triển chính 
phủ số, kinh tế số, xã hội số. 

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan 
nghiên cứu xây dựng Đề án chuyển đổi số ngành tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng; trên cơ sở mục tiêu, phạm vi và nội dung của Đề án, trình cấp có 
thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành Cơ sở dữ liệu đất đai 
quốc gia, sớm cung cấp các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến lĩnh vực 
đất đai phục vụ người dân doanh nghiệp. 

Bộ Nội vụ khẩn trương nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, chế độ cho 
đội ngũ làm nhiệm vụ chuyển đổi số, trong đó có vận dụng Nghị định 
140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt 
nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; đẩy mạnh cải cách hành chính thông 
qua chuyển đổi số. 

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông đôn 
đốc các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, 
chuyển đổi số phục vụ chỉ đạo, điều hành theo Quy chế làm việc của Chính 
phủ. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện tái 
cấu trúc quy trình nghiệp vụ, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính, kết nối các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan 
liên quan hoàn thiện trình Chính phủ Nghị định mới về thanh toán không 
dùng tiền mặt và sớm xây dựng, ban hành các thông tư hướng dẫn triển 
khai. 

Các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp công nghệ thông tin nói riêng 
phải tham gia tích cực vào chuyển đổi số. 

Công Thọ 

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/mot-so-dich-vu-cong-truc-tuyen-chua-
thuc-chat-voi-nguoi-dan.html 

 



4. Tốc độ, chất lượng cải cách môi trường kinh doanh 
đang chững lại 
Trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị 
quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương 
trình, bên cạnh các giải pháp tài khóa, tiền tệ thì trụ cột thứ 5 là cải cách thể 
chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Song, TS. 
Nguyễn Minh Thảo - Trưởng ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và 
năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) 
nhận định thời gian qua, tốc độ, chất lượng cải cách hành chính, cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh đang có xu hướng chững lại. 

PV: Thưa bà, bà đánh giá thế nào về tốc độ, chất lượng cải cách thể chế, 
cải cách môi trường đầu tư kinh doanh thời 
gian vừa qua? 

TS. Nguyễn Minh Thảo: Theo đánh giá của 
chúng tôi, gần như trong 2 năm vừa qua, áp 
lực cải cách này đang chững lại, cả từ trên 
cũng như từ phía doanh nghiệp. Bên cạnh 
đó, cũng có thể trong bối cảnh khó khăn, mọi 
người lo phòng chống dịch, doanh nghiệp 
chú trọng nhiều hơn vào hoạt động sản xuất 
kinh doanh, những chia sẻ, hiệp lực của cộng 
đồng doanh nghiệp cũng giảm bớt. 

Do đó, áp lực từ phía doanh nghiệp, phía 
Chính phủ, từ các đơn vị nghiên cứu độc lập 
cũng giảm dần. Điều đó khiến cho các bộ 
ngành chậm lại trong việc cải cách, thậm chí 
là có xu hướng khôi phục lại một số những 

công cụ quản lý trước đây họ đã tháo bỏ. Qua theo dõi, chúng tôi thấy tốc 
độ cải cách, chất lượng cải cách môi trường kinh doanh đang chậm lại và 
thậm chí có xu hướng giảm đi so với thời gian trước. 

PV: Xin bà cho biết cụ thể hơn về xu hướng khôi phục lại các công cụ quản 
lý? Làm thế nào chúng ta thay đổi được xu hướng cải cách chậm lại này? 

TS. Nguyễn Minh Thảo: Như quan sát của tôi, một số văn bản trong dự 
thảo của các bộ ngành đang có xu hướng thắt chặt hơn trong việc quản lý 
và việc họ lập luận tại sao đưa thêm yêu cầu về quản lý thì chưa thực sự 
thuyết phục. Chẳng hạn như dự thảo thông tư của Bộ Công thương quy định 
về phân loại và quản lý một số loại hình hạ tầng thương mại mà báo chí đã 

 

TS. Nguyễn Minh Thảo 



phản ánh gần đây. Dự thảo này mặc dù có chứa nội dung về điều kiện kinh 
doanh nhưng lại ẩn chứa trong các nội dung về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật. Điều này cũng xảy ra trong nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước khác. 
Thay vì đưa điều kiện kinh doanh vào Nghị định thì lại lồng ghép trong các 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ở cấp Thông tư. 

Để khắc phục điều này cần có sự chỉ đạo mạnh mẽ hơn của Chính phủ để 
các bộ ngành có áp lực tránh đưa ra quy định tránh gây khó cho doanh 
nghiệp. Nếu như Chính phủ không tạo ra áp lực mạnh mẽ, liên tục, thường 
xuyên thì khó tạo áp lực cho các bộ ngành tiếp tục nỗ lực cải cách. 

 

Nguồn: Bộ Nội vụ 

PV: Trong Nghị quyết 02 của Chính phủ có yêu cầu các bộ, ngành, địa 
phương tự rà soát các quy định về điều kiện kinh doanh để đưa ra phương 
án, đề xuất đơn giản hóa, cắt bỏ? Hiện việc tự rà soát này đang được tiến 
hành như thế nào, thưa bà? 

TS. Nguyễn Minh Thảo: Theo quan sát của chúng tôi thì trong nửa đầu năm 
vừa qua dường như không có động thái nào liên quan đến việc rà soát, cắt 
giảm này. CIEM đang có nghiên cứu độc lập rà soát các điều kiện kinh doanh 
trong một số lĩnh vực và chúng tôi nhận thấy còn vô số điều kiện kinh doanh 
bất hợp lý, không hiểu ý nghĩa quản lý nằm ở đâu. 



Hiện nay trong danh mục của Luật Đầu tư có 227 ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện nhưng khi rà trên thực tế các văn bản luật liên quan khác thì 
con số lớn hơn rất nhiều. Tên của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện 
trong Luật Đầu tư còn bao trùm nhiều ngành nghề nhỏ bên trong nữa. Điều 
đó cho thấy dù chúng ta đã có cải cách rồi, nhưng cải cách mới chỉ một phần 
nhỏ, đôi chỗ chưa thực chất. Chúng ta mới cố gắng cắt giảm về mặt cơ học 
để nhìn thấy con số giảm bớt nhưng thực tế con số này lớn hơn nhiều. 

Trong giai đoạn từ 2016 đến 2019 đã có một đợt cắt giảm mạnh nhiều điều 
kiện kinh doanh bất hợp lý, không rõ yêu cầu quản lý. Tuy nhiên, gần đây, 
các bộ ngành cho rằng đã cắt giảm hết, các điều kiện còn lại đều rất cần 
thiết, nên các bộ ngành chưa có động thái rõ rệt trong cắt giảm điều kiện 
kinh doanh. 

Cần cơ chế linh hoạt để thực hiện cải cách 

Theo TS. Nguyễn Minh Thảo, cán bộ thực thi hiện có tâm lý rất lo ngại rủi ro 
khi đưa ra quyết định theo hướng tạo thuận lợi, hỗ trợ cho doanh nghiệp. 
Bởi rủi ro chính sách lúc này không phải về phía doanh nghiệp mà là cho 
cán bộ thực thi. Các văn bản hiện nay chưa đảm bảo an toàn cho cán bộ 
thực thi, nên ở các địa phương chúng tôi đi khảo sát, các cơ quan, cán bộ 
quản lý chú trọng việc đảm bảo an toàn cho chính mình hơn. Áp lực chưa 
đủ lớn đã đành, bản thân cơ chế cũng chưa tạo được sự linh hoạt để việc 
cải cách được thực hiện 

PV: Một trong các trụ cột quan trọng của Chương trình phục hồi và phát triển 
kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43 của Quốc hội là cải cách thể 
chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Bà đánh 
giá việc thực hiện trụ cột này như thế nào và đang có những trở ngại gì trong 
việc thực hiện? 

TS. Nguyễn Minh Thảo: Tôi cho rằng đây là một trụ cột phi tài chính rất 
quan trọng trong chương trình phục hồi kinh tế. Nó không chỉ đem lại hiệu 
quả ngay tức thì cho doanh nghiệp mà còn mang tính chất bền vững, dài 
hạn. Chúng ta chú trọng nhiều đến những gói hỗ trợ về tài chính, trong khi 
các gói này đi vào cuộc sống còn có khoảng cách lớn. Khi làm việc với các 
doanh nghiệp ở nhiều địa phương, cảm nhận của tôi là dường như doanh 
nghiệp thiếu đi niềm tin với những gói hỗ trợ như vậy. 

Các bộ ngành sẽ khó cải cách nếu thiếu đi áp lực từ phía Chính phủ, cộng 
đồng và các bên liên quan. Thời gian gần đây còn có hiện tượng khi đưa ra 
các yêu cầu về cải cách thì có sự kháng cự lớn từ các bộ, ngành. Ở các địa 
phương, trong lời nói, chỉ đạo, văn bản cũng rất coi trọng việc cải cách môi 
trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính để tạo ra môi trường kinh 



doanh thuận lợi cho thu hút đầu tư. Tuy nhiên, từ lời nói đến hành động có 
sự cách biệt lớn. Dường như quyết tâm này mới chỉ thể hiện ở lời nói và các 
văn bản, thực tế các doanh nghiệp chưa cảm nhận được. 

Bên cạnh đó, cán bộ thực thi hiện có tâm lý rất lo ngại rủi ro khi đưa ra quyết 
định theo hướng tạo thuận lợi, hỗ trợ cho doanh nghiệp. Không hẳn cán bộ 
quản lý không muốn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mà vì cơ chế hiện nay 
không bảo vệ việc thực thi cho họ. Nếu vì sự thuận lợi cho doanh nghiệp, vì 
sự phát triển của địa phương mà họ thực hiện theo luật này thì có thể lại sai 
với luật khác, nên có rủi ro lớn về mặt pháp lý cho cán bộ thực thi. Vì thế, 
một văn bản trước đây 1 sở ngành thực hiện, thì giờ phải lấy ý kiến tất cả 
các bộ ngành. Đó là thực tế phổ biến ở các địa phương mà chúng tôi đi khảo 
sát. Để thay đổi điều này cần sự tham gia của cả Chính phủ và Quốc hội vì 
có nhiều nội dung quy định nằm ở các luật. 

PV: Xin cảm ơn bà! 

Cải cách thể chế làm dịu mối nguy lạm phát 

Trong báo cáo kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022 do CIEM thực hiện 
và công bố mới đây, mối lo lạm phát là nguy cơ lớn đối với mục tiêu phục 
hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, song cải cách thể chế, cải thiện môi 
trường kinh doanh có thể là chìa khóa để giảm nỗi lo này. 

Theo nhóm nghiên cứu của CIEM, dù lạm phát cơ bản vẫn ổn định ở mức 
tương đối thấp 2,44% trong 6 tháng đầu năm, nhưng áp lực điều hành lạm 
phát dự báo gia tăng trong các tháng cuối năm. Mặc dù vậy, kiểm soát lạm 
phát ở mức dưới 4% không phải là không thể. Trong đó, một điều kiện bắt 
buộc là phải song hành với cải cách môi trường kinh doanh mạnh mẽ. 
Chuyên gia CIEM kiến nghị đẩy mạnh cải cách ngay cả trong bối cảnh thực 
hiện phục hồi kinh tế, để giảm bớt áp lực với lạm phát và tạo không gian mới 
cho doanh nghiệp phát triển. 

Cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh là nhóm giải pháp thứ 5 
trong Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội. “Không thể chờ 
đợi phục hồi rồi mới cải cách, mà cần thực hiện ngay trong quá trình phục 
hồi. Bối cảnh 6 tháng cuối năm và cả năm 2023 sẽ đặt Việt Nam trước những 
yêu cầu cải cách và điều hành mới”- TS. Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng 
CIEM khuyến nghị. 

Hoàng Yến (thực hiện) 

Nguồn: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/toc-do-chat-luong-cai-cach-moi-
truong-kinh-doanh-dang-chung-lai-110268-110268.html 

 



5. Ứng dụng VssID: Ngăn chặn trục lợi quỹ bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế 

Sau gần 2 năm triển khai, ứng dụng VssID đã phát huy vai trò trong việc 
cung cấp thông tin, ngăn chặn trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… 

Tháng 11/2020, ứng dụng VssID được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chính thức 
đưa vào hoạt động, cung cấp các dịch vụ, tiện ích cho người tham gia, thụ 
hưởng chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp. 

 

VssID là bước đột phá trong công tác chuyển đổi số của 
ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam 

Sau gần 2 năm đưa vào hoạt động, ngành bảo hiểm xã hội đã liên tục đổi 
mới, cập nhật, bổ sung nhiều tính năng mới trên ứng dụng VssID bảo đảm 
tính ưu việt, tiện dụng hơn cho người sử dụng như dễ dàng tra cứu thông 
tin tham gia và thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp với nhiều tiện ích giúp tiết kiệm thời gian, chi phí khi tìm hiểu, 
nắm bắt thông tin và trong thực hiện dịch vụ công với cơ quan bảo hiểm xã 
hội. 

Qua theo dõi quá trình tham gia, thụ hưởng các chính sách của bản thân 
trên ứng dụng VssID, người tham gia còn có thể trực tiếp tự giám sát, bảo 
vệ quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 



Ngày 1/6/2021, người dùng ứng dụng VssID còn có thể sử dụng hình ảnh 
thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng khi đi khám chữa bệnh thay thế cho việc sử 
dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy. Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, việc triển khai 
này được coi là bước đi thực sự phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính 
và chuyển đổi số của ngành bảo hiểm xã hội, mang lại những lợi ích thiết 
thực cho người tham gia bảo hiểm y tế và cơ sở khám chữa bệnh. 

Theo thống kê, tính đến ngày 31/7/2022, trên toàn quốc đã có trên 26,3 triệu 
tài khoản giao dịch điện tử cá nhân được đăng ký, phê duyệt (dùng để đăng 
nhập sử dụng ứng dụng VssID), trong đó có 737.807 người với 1.354.110 
lượt sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh 
bảo hiểm y tế. 

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nhấn mạnh, qua theo dõi các phản hồi của người 
dùng, trên hai kho ứng dụng, đến nay đã có hơn 6 nghìn lượt nhận xét, đánh 
giá và góp ý về ứng dụng VssID. Trong đó, nhiều ý kiến bày tỏ vui mừng về 
những hữu ích thiết thực của ứng dụng... giúp người dân, người lao động 
chủ động, kịp thời quản lý các thông tin, trực tiếp giám sát để đảm bảo quyền 
lợi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của bản 
thân. 

Thông qua ứng dụng VssID, người dùng không chỉ theo dõi được các thông 
tin về quá trình tham gia chính sách mà còn nắm rõ được lịch sử khám chữa 
bệnh bảo hiểm y tế của bản thân. Qua đó, giúp người dùng thực hiện vai trò 
giám sát nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động 
của người sử dụng lao động và quá trình thụ hưởng các chính sách của 
mình, góp phần công khai, minh bạch thông tin, bảo đảm quyền lợi chính 
đáng cho người tham gia, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp. 

Theo thông tin từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, thời gian gần đây, cơ quan này 
đã nhận được một số phản ánh của người dùng ứng dụng VssID về việc 
thông tin quá trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của cá nhân trên ứng 
dụng VssID không chính xác do chưa từng dùng thẻ bảo hiểm y tế để đi 
khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh được hiển thị trên ứng dụng. 

Trên cơ sở nắm bắt các thông tin phản ánh về tình trạng trên, Bảo hiểm Xã 
hội Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ liên quan kiểm tra, rà soát có 
hướng xử lý kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, xử lý các hành 
vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. 

Hiện ứng dụng VssID vẫn tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện các tính năng 
sử dụng ứng dụng nhằm mục tiêu đem đến cho người dùng các tính năng 



thuận tiện, hữu ích nhất. Trong quá trình vận hành, nâng cấp ứng dụng, 
đồng bộ hóa dữ liệu của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm thất nghiệp có thể còn trường hợp chưa chính xác về dữ liệu tham gia, 
thụ hưởng chính sách, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam mong người dùng ứng 
dụng thông cảm. 

Đồng thời, để hạn chế tình trạng sơ suất này, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã 
chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, thường xuyên hoàn thiện và 
đồng bộ về dữ liệu thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo thông tin cung cấp trên ứng dụng VssID 
đúng với quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách của người dùng ứng 
dụng. 

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khuyến nghị, người dân hãy tích cực cài đặt, sử 
dụng ứng dụng VssID, thường xuyên theo dõi, truy cập ứng dụng để nắm 
bắt thông tin, giám sát quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ đó chủ động bảo vệ quyền lợi 
của mình. 

Ngay khi phát hiện có thông tin sai lệch về quá trình tham gia hoặc thụ hưởng 
chính sách của bản thân trên ứng dụng VssID, người tham gia cần phản ánh 
ngay với cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện hoặc cơ quan Bảo hiểm Xã 
hội Việt Nam thông qua Tổng đài hỗ trợ 1900.9068; Cổng Thông tin điện tử 
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Fanpage Facebook của Bảo hiểm Xã hội Việt 
Nam để được hỗ trợ, giải đáp và xử lý kịp thời. 

Hoa Quỳnh 

Nguồn: https://congthuong.vn/ung-dung-vssid-ngan-chan-truc-loi-quy-bao-
hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-216490.html 

 

6. Tỉnh Thái Nguyên: Gắn cải cách hành chính với chuyển 
đổi số 
Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ đột phá, 
thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải 
cách hành chính. 

Việc tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên cơ sở ứng 
dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi 
trường điện tử đã giúp người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ 
mọi lúc, mọi nơi trên các phương tiện khác nhau. 



Công tác cải cách hành chính đem lại nhiều lợi ích cho 
người dân và doanh nghiệp 

Hiện, Thái Nguyên đã cung cấp 100% TTHC cấp độ 4 trên Cổng dịch vụ 
công của tỉnh; tích hợp và cung cấp 1.036 dịch vụ công trực tuyến để phục 
vụ người dân và doanh nghiệp. Hệ thống quản lý văn bản đi đến và điều 
hành được vận hành ổn định. Từ đầu năm đến nay, hệ thống nhận/gửi trên 
930.000 văn bản điện tử giữa 1.886 đơn vị, ước tính tiết kiệm khoảng 3,8 tỷ 
đồng so với gửi qua đường bưu điện. Hệ thống đã được nâng cấp, bổ sung 
phiên bản di động (mobile) đảm bảo thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều 
hành được thông suốt và không phụ thuộc vào vị trí địa lý (có kết nối mạng 
là thực hiện được công tác điều hành). Sự hài lòng của người dân, doanh 
nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn 
tỉnh tiếp tục tăng, chỉ đạo các ngành liên quan triển khai xây dựng quy trình 
tiếp nhận, xử lý phản ánh người dân; hồ sơ sức khỏe toàn dân; tích hợp 
dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với chức năng thanh toán trực tuyến trên 
Cổng dịch vụ công quốc gia… nhằm phát huy tối đa hiệu quả công tác quản 
lý, điều hành, phục vụ nhân dân của chính quyền tỉnh Thái Nguyên. 

Theo số liệu thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, Thái Nguyên có 
310 doanh nghiệp công nghệ số với doanh thu ước tính 10 tỷ USD. Từ ngày 
1/4/2022, Thái Nguyên triển khai viêc áp dụng hóa đơn điện tử đến từng 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ðến nay, đã triển khai thành công hóa đơn 
điện tử cho 6.708/6.784 tổ chức, doanh nghiêp, hộ cá nhân kinh doanh, đạt 
98,90%. Trong thời gian tới, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng 
khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử; triển khai áp dung hóa đơn điện tử 
theo quy trình. Tỷ lệ khai thuế đã nộp/phải nộp ước đạt 100%; tỷ lệ khai thuế 



đúng hạn/số tờ khai đã nộp ước đạt 99,4%; có 34.722 tài khoản cá nhân 
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 khai thuế điện tử và đăng 
ký tài khoản điện tử đạt 100%... 

Đại diện Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên cho biết, Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo xây 
dựng lộ trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Qua đó, góp phần tích cực 
nâng cao chỉ số ICT Index - thước đo mức độ phát triển về công nghệ thông 
tin và truyền thông, thước đo cho mức độ sẵn sàng phát triển, áp dụng công 
nghệ thông tin và truyền thông trong các lĩnh vực ở mỗi quốc gia... Đặc biệt, 
chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm mang lại sự cải thiện 
trong công tác quản lý tài chính công theo hướng hiện đại. Các hệ thống 
thông tin này sẽ góp phần quan trọng trong nỗ lực cải cách TTHC, nâng cao 
hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý tài chính - ngân sách của ngành 
tài chính. Có thể nói, hiệu quả của chuyển đổi số trong cải cách hành 
chính (CCHC) ở Thái Nguyên đã góp phần xây dựng nền hành chính hiện 
đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh. 

Hành trình chuyển đổi số mà Thái Nguyên đã lựa chọn và đang thực 
hiện sẽ đưa địa phương tiến lên, hòa nhịp cùng sự phát triển; là nền 
tảng, động lực quan trọng, góp phần xây dựng tỉnh trở thành trung tâm 
chuyển đổi số của khu vực trung du miền núi phía Bắc, với mục tiêu 
đến năm 2025 thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về 
chuyển đổi số. 

Nguyễn Duyên 

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tinh-thai-nguyen-gan-cai-cach-
hanh-chinh-voi-chuyen-doi-so-216531.html 

 

7. Tỉnh Hậu Giang: Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, 
hướng tới sự tiện lợi cho người dân 
Việc phối hợp giữa Bưu điện tỉnh Hậu Giang và Bộ phận một cửa các cấp 
đã giúp người dân thuận tiện khi giải quyết thủ tục hành chính. 

Bên cạnh đó, hoạt động này còn giúp các cơ quan hành chính tăng năng 
suất và nâng cao chất lượng công việc. 

Mô hình hành chính công thân thiện 



Tại Bưu điện thị xã Long Mỹ, dù mới đầu giờ sáng nhưng bộ phận một cửa 
đã khá đông người dân tới thực hiện các thủ tục hành chính. Anh Ngô Văn 
Đang, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang thực hiện xong 
thủ tục đăng ký biến động đất đai mà vẫn kịp giờ tới công sở làm việc. 

Anh Đang chia sẻ: “Tôi đến đây từ 7h30, dù các quầy vẫn đang có người 
làm thủ tục nhưng cũng chỉ mất khoảng 5-7 phút là thực hiện xong hết tất cả 
các thủ tục. Quá trình làm thủ tục ở đây nhanh gọn và thuận tiện, nhân viên 
Bưu điện không chỉ chuyên nghiệp mà còn rất nhiệt tình hướng dẫn tôi hoàn 
thiện hồ sơ”. 

 

Nhân viên Bvưu điện tham gia tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa các cấp 

Giống như anh Đang, chị Hoàng Kim Yến cũng tỏ ra khá hài lòng khi đến 
đăng ký thủ tục xin giấy phép kinh doanh của gia đình. Dù nhà chỉ cách Bưu 
điện thị xã chưa đến 1km, nhưng chị Yến lựa chọn dịch vụ chuyển phát kết 
quả đến tận nhà. “Trời nắng nóng như thế này, chỉ bỏ ra có 26.000 tôi sẽ 
không phải đến nhận giấy phép kinh doanh nữa. Nhân viên Bưu điện sẽ 
chuyển phát giấy phép đến tận địa chỉ tôi đăng ký”, chị Yến vui vẻ nói. 

Cách đó hơn 10km, tại Bưu điện Văn hóa xã Long Trị, 4 nhân viên của bộ 
phận một cửa cấp xã đang khẩn trương tiếp nhận hồ sơ các lĩnh vực tư 
pháp, công an, địa chính, tài nguyên môi trường… cho người dân trong xã. 
Người dân đến Bưu điện Văn hóa xã đều rất thoải mái, thân thiện, không có 
khoảng cách. Bởi từ lâu, đây đã được coi là một điểm sinh hoạt văn hóa 
cộng đồng của mọi người 



Anh Võ Văn Triết, công chức bộ phận một cửa xã Long Trị cho biết thêm: 
“Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của từ UBND 
xã được chuyển về Bưu điện Văn hóa xã từ năm 2020. Ở đây diện tích khá 
rộng rãi, các công chức không chỉ được trang bị đầy đủ trang thiết bị, không 
gian làm việc mà vị trí làm việc tại đây cũng rất thuận lợi cho người dân tới 
đăng ký các thủ tục hành chính”. 

Tại buổi họp hồi cuối tháng 7 vừa qua giữa Sở Thông tin và Truyền thông 
tỉnh Hậu Giang cùng Bưu điện tỉnh, ông Lã Hoàng Trung, Giám đốc Sở thông 
tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang cho biết, sau khi UBND tỉnh và Tổng 
công ty Bưu điện Việt Nam triển khai kế hoạch phối hợp từ năm 2019 trong 
thực hiện các lĩnh vực hành chính công, đến nay các sở ngành, địa phương 
của tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Hậu Giang triển khai các dịch vụ tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà cho người dân, chuyển 
giao bộ phận một cửa các cấp sang các điểm phục vụ của Bưu điện, đồng 
thời bố trí nhân viên Bưu điện tham gia tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa 
các cấp. 

Dự kiến trong tháng 8/2022, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh cũng 
sẽ được chuyển về hoạt động tại trụ sở mới được xây dựng trong khuôn 
viên của Bưu điện tỉnh Hậu Giang. 

Ông Trung cũng khẳng định, việc phối hợp giữa Bưu điện tỉnh và các Bộ 
phận một cửa đã giúp tăng năng suất, chất lượng, giảm số lượng cán bộ, 
công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa để tăng cường cho công tác 
chuyên môn, tạo điều kiện tinh giản biên chế; Tiết kiệm chi phí và nâng cao 
chỉ số cải cách hành chính của địa phương; tao điều kiện thuận tiện cho 
người dân, được phục vụ chu đáo, thân thiện. 

Nhân viên Bưu điện làm việc như một công chức Một cửa 

Tại buổi làm việc mới đây giữa UBND tỉnh Hậu Giang và Tổng công ty Bưu 
điện Việt Nam về việc triển khai Quyết định 468/2021/QĐ-TTg về phê duyệt 
đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết thủ tục hành chính, ông Phạm Giang Sơn, Giám đốc Bưu điện tỉnh 
Hậu Giang cho biết, hiện Bưu điện tỉnh đang chủ động làm việc với các Sở, 
ngành và UBND các cấp để phối hợp lựa chọn các thủ tục chuyển giao sang 
bưu điện thực hiện. 



 
Hiện Bưu điện tỉnh Hậu Giang đang chủ động làm việc với các Sở, ngành 
và UBND các cấp để phối hợp lựa chọn các thủ tục chuyển giao sang bưu 

điện thực hiện 

Đặc biệt Bưu điện tỉnh sẵn sàng tiếp nhận công chức tại các điểm chuyển 
giao đến làm việc tại bộ phận một cửa, nếu cán bộ đó nằm trong diện tinh 
giảm biên chế nhưng vẫn đáp ứng được các yêu cầu tuyển dụng của Bưu 
điện tỉnh. 

“Tất cả nhân viên Bưu điện tham gia tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa 
các cấp đều được tuyển dụng rất kỹ. Chúng tôi không chỉ yêu cầu về lý lịch 
trong sạch, trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công việc thực tế, 
tính kỷ luật cao mà còn yêu cầu cả về hình thức, văn hóa ứng xử văn minh, 
lịch sự, thể hiện được Văn hóa doanh nghiệp của Bưu điện Việt Nam”, ông 
Sơn khẳng định. 

Riêng đối với việc thực hiện số hóa hồ sơ theo quy định của Đề án đổi mới 
việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính, mới đây Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản đồng ý giao cho 
Bưu điện tỉnh chịu trách nhiệm số hóa hồ sơ và nhập các hồ sơ lên cổng 
dịch vụ công của tỉnh ngay khi tiếp nhận hồ sơ của người dân qua dịch vụ 
bưu chính công ích. Bên cạnh đó đối với các thủ tục hành chính công cấp 
độ 3-4, nếu người dân không có thiết bị hoặc chưa biết cách thực hiện số 
hóa hồ sơ thì có thể đến các điểm phục vụ của Bưu điện để được hỗ trợ 
miễn phí việc nộp hồ sơ trực tuyến. 

Bảo Ngọc 

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tinh-hau-giang-doi-moi-thuc-
hien-co-che-mot-cua-huong-toi-su-tien-loi-cho-nguoi-dan-216561.html 



8. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng vẫn 
còn phiền hà 
Cần hơn 1.400 tỉ đồng để đầu tư máy móc, thiết bị chuyển đổi số phục 
vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực TN&MT. 

Ngày 7-8, thường trực HĐND TP đã phối hợp với Đài Truyền hình TP.HCM 
tổ chức chương trình Dân hỏi – Chính quyền trả lời về công tác cải cách thủ 
tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đất đai và xây dựng trên địa bàn TP. 
Đây là một trong những nội dung “nóng”, được người dân TP quan tâm trong 
thời gian qua. 

Cử tri than phiền các thủ tục còn chậm 

Đặt câu hỏi tại chương trình, ông Đinh Công Khương, cử tri quận 11 cho 
biết, gia đình ông mua khu đất trồng cây lâu năm có diện tích gần 1.800m2 
tại phường Tân Thuận, quận 7 và làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất 
sang đất ở. Ông đi nộp hồ sơ đến năm lần từ năm 2017 đến năm 2020 
nhưng hồ sơ của ông vẫn chưa được giải quyết. 

“Chúng tôi mua khu đất này với giá trị khoảng 40 tỉ đồng. Nếu được giải 
quyết sớm thì chúng tôi đã được đưa đất vào khai thác và mang lại lợi ích 
kinh tế cho gia đình. Trong khi đó, ngân sách nhà nước cũng thu được thêm 
nguồn tiền không nhỏ từ việc thực hiện nghĩa vụ tài chính. Chậm giải quyết 
thủ tục hành chính thì không những người dân bị lãng phí tài sản mà nhà 
nước cũng thất thu”, ông Khương nói. 

 



Người dân làm thủ tục hành chính tại quận 12, TP.HCM. Ảnh VH 

Theo cử tri Trần Việt Trung (TP.Thủ Đức), TTHC trong lĩnh vực đất đai, xây 
dựng hiện nay vẫn được giải quyết chậm và còn tình trạng trễ hạn. Người 
dân cũng không được biết hồ sơ của mình đang giải quyết đến đâu, mốc trả 
hồ sơ được trả lời chung chung do cơ quan nhà nước không công khai rõ 
thời gian giải quyết TTHC đó là bao nhiêu này nên người dân rất khó để biết. 

Lấy ví dụ về việc cấp giấy chứng nhận cho các căn hộ chung cư, ông Trung 
cho rằng còn rất chậm. Cơ quan chức năng thì nói trách nhiệm do chủ đầu 
tư nhưng chủ đầu tư lại đổ thừa do cơ quan nhà nước không hướng dẫn. 

“Cần có giải pháp gì để công khai minh bạch việc giải quyết TTHC? Vấn đề 
tăng cường sử dụng công nghệ thông tin vào các khâu tiếp nhận, giải quyết 
hồ sơ được thực hiện như thế nào? Giải pháp nào để đẩy nhanh tiến độ cấp 
giấy chứng nhận?”, cử tri Khương đặt vấn đề. 

 

Các kios để người dân đánh giá sự hài lòng về giải quyết 
TTHC tại quận 4. Ảnh VH 

Không chỉ riêng cấp giấy chứng nhận, chuyển mục đích sử dụng đất mà cử 
tri TP còn than phiền về các thủ tục như tách thửa, hoàn công, cấp phép xây 
dựng công trình phụ trợ sản xuất nông nghiệp (như nhà màng, nhà lưới) 
cũng nhiêu khê. Người dân phải đi lại bổ túc nhiều lần, trong khi người dân 
đi làm thì lâu và khó trong khi để dịch vụ đi làm thì lại rất dễ…. 

Thũ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai còn có hạn chế 



Liên quan đến việc nộp hồ sơ năm lần vẫn chưa được giải quyết chuyển 
mục đích của ông Đinh Công Khương, Phó Chủ tịch UBND quận 7 Lê Văn 
Thành đã có những giải trình. Theo ông Thành, hồ sơ của ông Khương 
vướng phải ba điều kiện: trên đất đang có căn nhà xây trái phép chưa tháo 
dỡ, giấy chứng nhận đã hết hạn nhưng chưa được gia hạn và kế hoạch sử 
dụng đất năm 2022 của quận 7 chưa được TP phê duyệt. Vì vậy, hồ sơ của 
ông Khương chưa được giải quyết. 

Tuy nhiên, ông Thành cho biết, hiện nay gia đình ông Khương đã tháo dỡ 
căn nhà xây dựng trái phép, gia hạn thời hạn sử dụng đất. “Khi kế hoạch sử 
dụng đất năm 2022 được duyệt thì quận 7 sẽ giải quyết ngay”, ông Thành 
nói. 

Theo ông Thành, quận 7 đã liên thông 100% TTHC về nhà đất để người dân 
thực hiện dễ dàng. Ông Thành khẳng định, riêng giải quyết thủ tục chuyển 
mục đích sử dụng đất là 100% đúng hạn. 

Để rút ngắn thời gian phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm, ông Thành 
cho biết, theo quy định của Luật Đất đai, hàng năm TP đều phải phê duyệt 
kế hoạch sử dụng đất của quận, huyện trên tất cả các lĩnh vực. 

Vì vậy thời gian thường kéo dài. Ông Thành kiến nghị, hàng năm nên có hai 
đợt phê duyệt ưu tiên cho hồ sơ đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất của 
hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở riêng lẻ theo hạn mức phù hợp. Qua 
đó, vừa đảm bảo giải quyết nhu cầu người dân và tránh tình trạng xây dựng 
trái phép. 

Liên quan đến ý kiến của các cử tri, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở 
TN&MT thừa nhận, TTHC trong lĩnh vực đất đai còn có hạn chế, người dân 
và doanh nghiệp còn chịu nhiều phiền hà. Ông Thắng khẳng định, công khai 
minh bạch TTHC là điều chắc chắn ngành TN&MT phải làm. Hiện nay, đã 
có phần mềm một cửa điện tử để người dân có thể tra cứu khi giải quyết hồ 
sơ. 

Ông Thắng cho biết, do phần mềm này hiện chưa được Bộ TN&MT chính 
thức cho phép nên TP đang thí điểm tại quận 1, 3 và TP Thủ Đức. “TP đã 
báo cáo Bộ TN&MT cho phép TP đi trước để giải quyết công khai minh bạch 
hồ sơ TTHC cho dân”, ông Thắng nói. 

Giám đốc Sở TN&MT cũng cho biết, hiện nay ngành TN&MT có ba dự án 
đầu tư máy móc thiết bị chuyển đổi số với tổng kinh phí lên đến hơn 1.400 
tỉ đồng. Do khó khăn về ngân sách, sở này đề xuất TP trước mắt sẽ thuê 
các đơn vị làm dịch vụ thay vì phải mua máy móc, trang thiết bị. 

Sẽ thống nhất 1 bản vẽ làm được 2 thủ tục 



Trong lĩnh vực cấp phép xây dựng, ông Lê Trần Kiên, Phó Giám đốc Sở Xây 
dựng cho biết, ngành xây dựng cũng đã sử dụng dịch vụ công trực tuyến để 
tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Ngoài ra, Sở Xây dựng còn xây dựng app 
SXD247 trên điện thoại thông minh. Người dân có thể theo dõi tiến độ giải 
quyết hồ sơ cũng như phản ánh các vấn đề liên quan đến trật tự xây dựng 
thông qua app này. 

Ông Kiên cũng thông tin, sở này đang phối hợp với Sở TN&MT thống nhất 
một bản vẽ để sử dụng cho hai mục đích là cấp phép xây dựng và cấp giấy 
chứng nhận để giảm bớt thủ tục cho người dân. 

VIỆT HOA 

Nguồn: https://plo.vn/thu-tuc-hanh-chinh-trong-linh-vuc-dat-dai-xay-dung-
van-con-phien-ha-post692794.html/ 

 

9. Phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ 
trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022 
Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua 
12 chủ trương, chính sách theo đề xuất của UBND thành phố, trong đó có 
nhiều chính sách nhân văn, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Trong 6 
tháng cuối năm 2022, HĐND thành phố đề nghị các cấp, các ngành phát 
huy những kết quả đạt được, tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế, 
phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 và 
hoàn thành tốt cả mục tiêu Nghị quyết số 86/NQ-HĐND. 

Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua 
12 chủ trương, chính sách theo đề xuất của UBND thành phố, trong đó nổi 
bật là các chủ trương: Đề án định hướng phát triển du lịch thành phố Đà 
Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án “Quản lý và khai thác 
quỹ đất công do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng”; Bổ sung nguồn vốn cho Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển từ nguồn 
ngân sách thành phố; Bổ sung dự toán ngân sách thành phố để hỗ trợ quận, 
huyện thực hiện bồi dưỡng người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố 
theo Nghị quyết số 278/2019/NQ-HĐND của HĐND thành phố; Hỗ trợ kinh 
phí mua sách giáo khoa năm học 2022-2023 cho học sinh con hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, học sinh mồ côi do dịch COVID-19; Về việc hỗ trợ miễn tiền thuê 
nhà đối với các trường hợp đang thuê nhà liền kề thuộc sở hữu nhà nước 
trên địa bàn thành phố do ảnh hưởng của dịch COVID-19; Về việc điều chỉnh 
bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2024;... 



Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, HĐND thành 
phố đề nghị các cấp, các ngành cần phát huy những kết quả đạt được, tập 
trung khắc phục những khó khăn, hạn chế, phấn đấu hoàn thành tốt các mục 
tiêu Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố về 
nhiệm vụ năm 2022, lưu ý thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. 

Tập trung triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chủ đề năm 2022 
và Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới 

Theo đó, HĐND thành phố đề nghị cần tập trung triển khai có hiệu quả Kế 
hoạch thực hiện Chủ đề năm 2022 và Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh 
tế - xã hội trong tình hình mới thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh 
COVID-19. Duy trì, vận hành hiệ quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phục hồi 
và phát triển kinh tế - xã hội trong bề cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 
soát hiệu quả dịch COVID-19 trên đị bàn thành phố, nhất các tổ công tác 
liên ngành nhằm kịp thời tháo gỡ các kh khăn, vướng mắc về đất đai, quy 
hoạch, đầu tư, giá, thuế... Tiếp tục có giải pháp quyết liệt thúc đẩy phát triển 
kinh tế thành phố, nhất là đối với các ngành kinh tế chủ lực và có đóng góp 
lớn trong tăng trưởng GRDP thành phố; quan tâm đầu tư, chuyển đổi mô 
hình tăng trưởng kinh tế, cơ cấu lại các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao, 
ít bị ảnh hưởng, tổn thương do thiên tai, dịch bệnh; phấn đấu mức tăng 
trưởng GRDP năm 2022 đạt và vượt kế hoạch được giao, tạo tiền đề hoàn 
thành thắng lợi chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành 
phố. 

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm 

Song song đó, cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng 
điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố, giải ngân vốn đầu 
tư công năm 2022. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa, bàn 
giao mặt bằng phù hợp với tiến độ thi công của nhà thầu. Tập trung thi công 
hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình đã cam kết gồm: Nâng cấp, cải 
tạo đường ĐT 601 Đường ĐH 2, Đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan; 
Tuyến đường vành đa phía Tây đoạn từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí 
Minh; Tuyến đường vành đai phía Tây 2 thuộc Dự án Cải thiện hạ tầng giao 
thông (đoạn từ đường tránh nam Hải Vân đến đường số 8); Trục I Tây Bắc; 
Khu công viên phần mềm số 2 (gia đoạn 1); Dự án Cải thiện môi trường 
nước khu vực phía Đông quận Sơn Trà... Đẩy nhanh các thủ tục đầu tư Cải 
tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B (đoạn từ Tuý Loại đến giáp Quảng Nam), tuyến 
cao tốc Hòa Liên - Túy Loan. Khởi công dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng 
Liên Chiểu trong trong quý IV/2022 và Khu du lịch ngh dưỡng và giải trí tổng 
hợp Làng Vân trong năm 2022. 



Quyết liệt, khẩn trương thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành ủy, HĐND thành phố về đẩ mạnh 
thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 (đến ngày 31/12/202 đạt 
90% và đến ngày 31/01/2023 đạt 100% so với Kế hoạch). 

Tập trung hỗ trợ, duy trì ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh 

Trong lĩnh vực dịch vụ cần tập trung triển khai hiệu quả Kế hoạch khôi phục 
hoạt động du lịch thành phố Đà Nẵng theo phương châm “Chủ động - thích 
ứng - linh hoạt để đạt hiệu quả khô phục du lịch và đảm bảo an toàn cho 
khách du lịch, người lao động và cộng đồng”. Ban hành và triển khai Đề án 
định hướng phát triển du lịch thành phố đế năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045. 

Tập trung công tác quảng bá điểm đến, xúc tiến thị trường du khách quốc tế 
và khôi phục các đường bay quốc tế trực tiế đến Đà Nẵng. Xây dựng và triển 
khai các chương trình kích cầu du lịch, tổ chức sự kiện và truyền thông, 
quảng bá, xúc tiến điểm đến Đà Nẵng năm 20225. Tiếp tục khai thác có hiệu 
quả mô hình thí điểm bãi biển đêm Mỹ An; Khu phố du lịch An Thượng. Đầu 
tư, hình thành sản phẩm dịch vụ và khai thác hiệu quả tuyến đường thủy nội 
địa. Xây dựng và ban hành Kế hoạch phát triển ẩm thực trở thành sản phẩm 
đặc trưng du lịch đặc sắc của Đà Nẵng. Tập trung vào các hoạt động hỗ trợ 
doanh nghiệp xúc tiến xuất khẩu. Triển khai các chương trình khuyến mại 
kích cầu mua sắm. 

Trình HĐND thành phố xem xét, thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ 
phát triển sản phẩm đặc trưng của thành phố và Nghị quyết quy định chính 
sách về hỗ trợ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành 
phố giai đoạn 2021-2030. Xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt Đề án 
thành lập Khu Phi thuế quan thành phố Đà Nẵng. Hoàn thành Đề án Phát 
triển dịch vụ logistics thành phố Đà Nẵng kết nối hiệu quả với vùng kinh tế 
trọng điểm miền Trung và hành lang kinh tế Đông - Tây giai đoạn 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2045; Đề án Phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ liên 
quan đếr du thuyền trên địa bàn thành phố. 

Bám sát theo dõi chỉ đạo của Trung ương để phối hợp hoàn thiện Đề án xây 
dựng Đà Nẵng thành trung tâm tài chính quy mô khu vực. Chỉ đạo, giám sát 
các tổ chức tín dụng trên địa bàn về thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất 
từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 
kinh doanh theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 
số 03/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, các chính sách hỗ trợ 
người dân doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; đẩy mạnh các 



hình thức thanh toán điện tử, hạn chế dần sử dụng tiền mặt trong giao dịch, 
thanh toán. 

Sơ kết, đánh giá 03 năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng thành phố 
thông minh giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030; hoàn thành và 
triển khai Đề án truyền thông chuyển đổi số của Đà Nẵng giai đoạn 2022-
2025 Trình thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án mở rộng Khu Công nghệ 
thông tir tập trung Đà Nẵng, Công viên phần mềm số 2. Hoàn thành trình 
Thủ tướng chính phủ công nhận Khu Công nghệ thông tin tập trung khu 
phức hợp văn phòng FPT. Sơ kết 01 năm triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU 
ngày 17/6/2021 của Thành ủy về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến 
năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-
2025. Đẩy nhanh tiến độ hình thành Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo quốc 
gia tại Đà Nẵng. 

Trong lĩnh vực sản xuất, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các 
chính sách hỗ trợ đã ban hành có liên quan trực tiếp đến phát triển công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tích cực hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công 
nghệ, thực hiện chuyển đổi số, phá triển sản xuất thông minh, bảo hộ quyền 
sở hữu công nghiệp, tài sản tuệ.. nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, khả 
năng liên kết, hội nhập và phát triển tiếp tục đề xuất và triển khai các chính 
sách hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, nhất là trong 
bối cảnh giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào ngày càng tăng. 

Tổ chức các thủ tục đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư xây dựng và kinh 
doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Hòa Cầm - giai đoạn 2 trong quy 
IV/2022. Điều chỉnh và hoàn thiện hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự 
án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Hòa 
Ninh sau khi có ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 
chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng tại dự án. Thống nhất ranh giới quy 
hoạch Khu Công nghiệp Hòa Nhơn để tiếp tục thực hiện thủ tục chấp thuận 
chủ trương đầu tư dị án đầu tư cơ sở hạ tầng. Phấn đấu đưa Cụm Công 
nghiệp Cẩm Lệ vào hoạ động; lựa chọn được nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật 
Cụm Công nghiệp Hòa Nhơn, Cụm Công nghiệp Hòa Khánh Nam. Sớm đưa 
Khu phụ trợ phục vụ Khu công nghệ cao Đà Nẵng vào khai thác, sử dụng. 

Phê duyệt chủ trương đầu tư 01-02 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao trên địa bàn huyện Hòa Vang. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến 
trong sản xuất, chú trọng đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, 
thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai; phát triển sản 



phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, sinh thái, sản phẩm 
chủ lực, đặc trưng gắn với Chương trình OCOP, các hoạt động hỗ trợ về 
khởi nghiệp, quảng bá, chuyển đổi số cho sản phẩm OCOP của thành phố. 
Tiếp tục triển khai các chính sách phát triển thủy sản. Đẩy nhanh tiến độ 
hoàn thành dự án nâng cấp Cảng cá Thọ Quang (giai đoạn 1) gắn với tăng 
cường công tác vệ sinh môi trường tại khu vực Âu thuyền, Cảng cá Thọ 
Quang; quan tâm hỗ trợ nguồn lực dân vươn khơi bám biển. để ngư 

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. kinh 
doanh để đẩy mạnh thu hút đầu tư; thực hiện tốt công tác đối ngoại và 
hợp tác quốc tế. 

Triển khai quyết liệt, hiệu quả Thông báo số 02/TB-VPCP ngày 04/01/2022 
của Văn phòng Chính phủ; Nghị định số 40/2022/NĐ-CP ngày 20/6/2022 
của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định sẽ 144/2016/NĐ-
CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ; các kết luận, chỉ đạo của Thi tướng 
Chính phủ tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2022 và tại buổi làm việc với Ban 
Thường vụ Thành ủy. Xây dựng kế hoạch cụ thể tiến độ triển khai các dụ án 
được cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
Thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2022. 
Ban hành và triển khai có hiệu quả các Đề án, Kế hoạch trên lĩnh vực thu 
hút đầu tư. 

Nghiên cứu kêu gọi, xúc tiến các nhà đầu tư lớn đầu tư vào các khu công 
nghiệp mới (Hòa Cầm - Giai đoạn 2, Hòa Nhơn, Hòa Ninh), báo cáo Ban 
Thường vụ Thành ủy trong tháng 12/2022; xúc tiến đầu tư vào các khu công 
nghệ thông tin: Khu tổ hợp Không gian sáng tạo tại phường Hòa Xuân; Khu 
Công nghệ thông tin Danang Bay; Trung tâm phần mềm và công nghệ cao 
Viettel; Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng... Chuẩn bị tốt các nội 
dung, chương trình đón các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với 
thành phố và tổ chức các đoàn lãnh đạo thành phố đi xúc tiến, kêu gọi đầu 
tư nước ngoài. Tiếp tục xúc tiến và triển khai các chương trình hợp tác song 
phương, đa phương sau xúc tiến, kêu gọi đầu tư nước ngoài; có giải pháp 
triển khai kết quả đạt được tại Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng. 

Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định để trình HĐND thành phố 
ban hành Nghị quyết về quy định các chính sách khuyến khích xã hội hóa 
đầu tư trong các lĩnh vực trên địa bàn thành phố. Rà soát và thực hiện các 
thủ tục theo quy định để trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết thay 
thế Ngh quyết số 149/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 quy định chính sách 
hỗ trợ lã suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển 
kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố theo Điều 6 Nghị định số 
144/2016/NĐ-CH ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế 



đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành 
phố Đà Nẵng. 

Hoàn thành việc xây dựng Quy trình đấu giá đất; tổ chức hiệu quả và đảm 
bảo theo quy định đối với công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 
theo danh mục được UBND thành phố phê duyệt; tiếp tục rà soát và đề xuất 
tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện các kết luận 
của Thanh tra Chính phủ (Kết luận số 2852/KL-TTCP, Kết luận số 1202/KL-
TTCP, Kết luận số 269/KL-TTCP, Kết luận số 34/KL-TTCP) và các Bản án 
của Toà án liên quan đến các vụ án tham nhũng. Báo cáo Ban Thường vụ 
Thành ủy về việc liên quan đến giải pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 
người sử dụng đất trong quá trình thực hiện các thủ tục về đất đai, đầu tư, 
xây dựng trên địa bàn thành phố. 

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác quản lý thu chi và điều hành. 
có hiệu quả ngân sách nhà nước 

Tiếp tục triển khai quyết liệt công tác thu ngân sách gắn với nuôi dưỡng 
nguồn thu. Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá công tác quản lý 
thuế; đôn đốc thực hiện tốt công tác triển khai hóa đơn điện tử, góp phần 
chống thất thu thuế, nhất là trên lĩnh vực dịch vụ, du lịch. Đề xuất Bộ Tài 
chính tham mưu Chính phủ trình Quốc hội quyết định tỷ lệ phần trăm các 
khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương 
phù hợp cho giai đoạt 2023-2025 để đảm bảo nguồn lực thực hiện kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của thành phố. Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, hướng dẫn thực hiện thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, nhất là thông 
tin đầy đủ các trường hợp được miễn, giảm thuế theo quy định tại Thông tư 
số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính. 

Cân đối, sử dụng có hiệu quả nguồn thưởng vượt thu và đầu tư trở lạ cho 
thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết số 521/NQ-UBTVQH15 ngày 14/6/2022 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tiết kiệm chi thường xuyên, dành nguồn 
lực hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch COVID-
19. Rà soát, tổng hợp những khó khăn về lĩnh vực tài chính, ngân sách trong 
thời gian đầu khi thực hiện quản lý ngân sách theo mô hình tổ chức chính 
quyền đô thị để kịp thời trình cấp có thẩm quyền xem xét xử lý. 

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đô thị, tà nguyên, 
môi trường 

Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương hoàn thành công tác thẩm định trình 
HĐND thành phố và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thành 
phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo tính công khai 
minh bạch, giúp cho quá trình hỗ trợ ra quyết định trong thu hút và triển khai 



các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố; trong đó, nghiên cứu bổ sung trụ 
cột thứ t về phát triển văn hóa theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ; khẩu trương lập, phê duyệt quy hoạch phân khu, tạo điều kiện thúc đẩy 
xúc tiến đầu tư và triển khai quy hoạch chi tiết các công trình, dự án. Xây 
dựng Đề án quy hoạch, tái thiết, chỉnh trang, phát triển khu vực trung tâm 
thành phố trong qúy IV/2022. 

Trình cấp có thẩm quyền thông qua các hồ sơ: Quy chế quản lý kiến trúc, 
Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, Điều chỉnh 
Chương trình phát đô thị giai đoạn 2021-2030 và UBND thành phố phê duyệ 
trước ngày 31/12/2022. Báo cáo Đề án thí điểm bán nhà ở xã hội thuộc sở 
hữu nhà nước đang cho thuê trong tháng 11/2022; báo cáo sơ kết 05 năm 
thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 01/11/2017 của Ban Thường vụ Thành 
ủy về việ tăng cường lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động 
trên địa bàn thành phố trước ngày 30/10/2022. Tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc về quy hoạch các dự án động lực, trọng điểm: Dự án Làng 
Vân, Dự án Khôn gian sáng tạo tại phường Hòa Xuân; Khu tổ hợp thể thao, 
giải trí và thương mạ Hòa Xuân... - 

Khẩn trương rà soát quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông 
tĩnh, giao thông công cộng nhằm tạo điều kiện triển khai tái thiết đô thị tại 
khu vực trung tâm thành phố. Tổ chức đấu thầu 05 tuyến xe buýt có trợ giá 
giai đoạn 2 (2022-2027); đồng thời tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả các 
tuyến xe buýt để nghiên cứu bổ sung nếu có nhu cầu, nhất là trên địa bàn 
huyện Hòa Vang; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tăng cường khả năng 
tiếp cận thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống xe buýt có trợ 
giá. Quyết liệt xử lý dứt điểm việc nghiệm thu, bàn giao dự án hạ tầng kỹ 
thuật ở các khu dân cư. 

Nâng cao chất lượng công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt, chất thả rắn 
xây dựng trong đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố 
Tập trung tháo gỡ những vướng mắc về pháp lý trong quá trình triển khai 
thủ tụ đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác sinh hoạt, tăng cường giải 
pháp đảm bảo duy trì công tác thu gom, xử lý rác thải đô thị, tuyệt đối không 
để xảy ra tình trạng mất an ninh về môi trường, báo cáo kết quả triển khai 
thực hiện cho HĐND tại kỳ họp cuối năm 2022. 

Chủ động nắm thông tin thời tiết, sẵn sàng các phương án phòng tránh ứng 
phó, giảm thiểu mức độ thiệt hại do thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ 
nhất là mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất... Lập phương án, tổ chức di dời nhân dân 
đế địa điểm an toàn, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho nhân dân. 



Tiếp tục giải quyết và phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tăng 
cường các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân 

Tiếp tục triển khai tốt kế hoạch thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soá hiệu 
quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Đảm bảo công tác thu dung điều 
trị, chăm sóc người bệnh tại cơ sở y tế và quản lý, theo dõi người bệnh điều 
trị tại nhà. Đẩy mạnh vận động, tuyên truyền và có hình thức phù hợp để 
triển khai an toàn, nhanh nhất việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mũi 3, mũi 
4 cho người dân và tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa 
bàn phụ trách, đảm bảo tiến độ theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Y tế. 

Tiếp tục cụ thể hóa triển khai các nội dung Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển 
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
Tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan các sự kiện lớn của 
đất nước và của thành phố. 

Bám sát, theo dõi Hồ sơ Quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng 
Ngũ Hành Sơn trình Thủ tướng Chính phủ và Hồ sơ “Văn khắc Hán Nôm 
Ngũ Hành Sơn” trình UNESCO công nhận di sản tư liệu thuộc chương trình 
Ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Rà soát, tăng cường 
quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời, nhất là trên các tuyến đường lớn 
trung tâm thành phố, trong đó ưu tiên hoạt động tuyên truyền các sự kiện 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội lớn của đất nước và thành phố. Chuẩn bị 
lực lượng huấn luyện viên, vận động viên tham gia thi đấu; phấn đấu đạt 
thành tích trong nhóm 05-06 đơn vị dẫn đầu tại Đại hội Thể thao toàn quốc 
lần thứ IX. 

Rà soát, trình HĐND thành phố về chính sách đặc thù hỗ trợ “Bữa ăn học 
đường có sử dụng sữa đảm bảo dinh dưỡng hợp lý cho trẻ mẫu giáo tại các 
cơ sở giáo dục mầm non đến năm 2025 trên địa bàn thành phố”, Quy định 
các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường 
đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố. Quy định nội 
dung chi, mức chi cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của thành phố Đà 
Nẵng. Tổng kết, đánh giá công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU 
ngày 10/8/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh công tác phối 
hợp giúp đỡ các gia đình ca hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và 
thiếu niên hư, vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố. 

Duy trì các hoạt động giám sát, xử lý ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết, tay chân 
miệng và các bệnh truyền nhiễm khác. Tăng cường công tác quản lý chất 
lượng thuốc trên địa bàn, đặc biệt là thuốc đông y, dược liệu, thực phẩm 
chức năng. Đảm bảo nhân lực ngành y tế, trang thiết bị, thuốc, dược phẩm, 
vật tư y tế, công tác thu dung, điều trị, chăm sóc người bệnh tại các cơ sở 



khám, chữa bệnh. Khẩn trương chỉ đạo và chủ động có giải pháp khắc phục 
khó khăn vướng mắc trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, 
không để xảy ra tình trạng thiếu hụt, ảnh hưởng công tác khám chữa bệnh 
cho Nhân dân. 

Hoàn thành Đề án “Phát triển nguồn nhân lực cho khu vực tư tại một sẽ 
ngành, lĩnh vực mũi nhọn của thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045”. Tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay, nhất 
là đối với các mô hình vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao. Đề xuất xây 
dựng nhà ở xã hội và đầu tư các thiết chế văn hóa cho công nhân lao động 
khu công nghiệp, khu chế xuất. Rà soát và tham mưu các chính sách hỗ trợ 
khó khăn đối với những người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng 
tháng theo Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND; dành nguồn lực trợ giúp các 
đối tượng yếu thế người khuyết tật; hỗ trợ đối với bộ đội phục viên, xuất ngũ 
bị bệnh tâm thần tại cộng đồng. 

Thống nhất nội dung báo cáo kết quả giám sát chuyên đề và kiến nghị, đề 
xuất của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố về công tác đầu tư, quản 
lý sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn các quận, huyện theo Báo 
cáo so 44/BC-HĐND ngày 24/5/2022. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các 
cơ quan địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các kiến nghị qua 
giám sát chuyên đề tại Báo cáo nêu trên. Giao Ban Văn hóa - Xã hội HĐND 
thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác hậu giám sát đối với chuyên đề 
giám sát nêu trên. 

Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tập trung công tác 
xây dựng chính quyền; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; giải quyết 
kịp thời các khiếu nại, tố cáo 

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW sơ 
kết 01 năm thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị theo Nghĩ 
quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội, báo cáo Ban 
Thường vụ Thành ủy trong tháng 11/2022. Triển khai thực hiện tốt Quy chế 
phối hợp giữa Đảng đoàn HĐND thành phố với Ban Thường vụ các quận 
ủy, huyện ủy trong công tác lãnh đạo và giám sát thực hiện nhiệm vụ theo 
quy định và phù hợp vớ mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 
119/2020/QH14. 

Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án phân cấp, ủy quyền quản lý nhà 
nước gắn với thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị trên địa bàn thành 
phố giai đoạn 2021-2026. Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 
10/6/2020 của Quốc hội và Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, thực 



hiện rà soát, bổ sung các nội dung phân cấp, ủy quyền vào Đề án phân cấp, 
ủy quyền báo cáo HĐND thành phố thông qua Đề án theo quy định; tổ chức 
thực hiện cơ hiệu quả và có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề 
án. 

Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện Đề ár 
Đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ và thu hút, trọng dụng người có tài 
năng để phát triển nhân lực khu vực công đến năm 2030. Tiến hành sửa đổi 
quy trình Bộ Chỉ số đánh giá xếp hạng cải cách hành chính năm 2022 đối 
với các cơ quan địa phương thực hiện cải cách hành chính của thành phố; 
sớm triển khai Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành 
và quận, huyện (DDCI thành phố Đà Nẵng trong tháng 10-2022. Khẩn 
trương triển khai các thủ tục đẩy nhanh việc hoàn thành Trung tâm Điều 
hành thành phố thông minh (IOC) vào cuối năm 2022. Tổ chức thực hiện 
hiệu quả Bộ tiêu chí đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp sở, 
ngành, quận, huyện. 

Tổ chức tiếp công dân thường xuyên; tiếp nhận, kịp thời xử lý, đôn đốc việc 
giải quyết phản ảnh, kiến nghị, đơn thư của công dân theo quy định, nhất là 
liên quan đến công tác giải tỏa đền bù tại khu vực Đồng Nò, phường Hòa 
Quý, quận Ngũ Hành Sơn, không để phát sinh điểm nóng, gây mất an ninh 
trật tự. 

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế năm 2022, 
đảm bảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đều được góp ý, thẩm 
định trước khi trình HĐND, UBND thành phố. 

UBND thành phố tổ chức, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám 
sát, kiểm tra thực tế của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại 
biểu HĐND thành phố, ý kiến chất chất của đại biểu HĐND thành phố và 
kiến nghị của cử tri, báo cáo kết quả tại Kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 
2022. 

Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, 
trật tự an toàn xã hội 

Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc 
trong tình hình mới. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các quận: Hải Châu, 
Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn năm 2022. Tăng cường công tác bảo vệ an ninhchủ 
quyền, quyền chủ quyền biển, đảo; có chính sách đãi ngộ cụ thể đối với cán 
bộ không chuyên trách tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; 
đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho ngư dân về hành nghề kết 



hợp bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo. Chỉ đạo công tác tuyển 
chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023. 

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn 
làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của thế lực thù địch, tổ chức 
phản động; quản lý chặt số đối tượng chống đối, cơ hội chính trị, khiếu kiện 
cực đoan... không để các đối tượng lợi dụng các vấn đề “nóng”, “nhạy cảm” 
để tuyên truyền, xuyên tạc, lôi kéo kích động tập trung đông người, gây mất 
an ninh trật tự. 

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của 
Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự 
trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Tăng cường các giải pháp phòng ngừa, làm giảm các điều kiện phát sinh, 
gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tình trạng vay nợ và lừa đảo qua 
mạng xã hội; tăng cường tuần tra trấn áp, tấn công tội phạm ngăn chặn kịp 
thời và xử phạt nghiêm minh các đối tượng vi phạm; kéo giảm ít nhất 5% số 
vụ phạm tội về trật tự xã hội theo chỉ tiêu đề ra. Phấn đấu kéo giảm số vụ tai 
nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng so với năm 2021. Đẩy nhanh tiến độ 
triển khai thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân 
cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạt 
2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Thống nhất nội dung báo cáo kết quả giám sát chuyên đề và kiến nghị đề 
xuất của Ban Pháp chế về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 
năm 2022 theo Báo cáo số 149/BC-BPC ngày 30/6/2022. Đề nghị UBND 
thành phố, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố chỉ đạo các cơ quan, địa 
phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các kiến nghị qua giám sát 
chuyên đề tại Báo cáo nêu trên. Giao Ban Pháp chế HĐND thành phố tham 
mưu Thường trực HĐND thành phố có văn bản kiến nghị đối với các cơ 
quan Trung ương liên quan đến công tác công tác tuyển chọn và gọi công 
dân nhập ngũ; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác hậu giám sát đối với 
chuyên đề giám sát nêu trên. 

Điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

HĐND thành phố thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 
sức lao động đến cuối năm 2022 giảm còn 1,99%/tổng số hộ dân cư, trong 
đó: Quận Hải Châu giảm còn 1,28%; Quận Thanh Khê còn 1,26%; Quận 
Sơn Trà 3,31%; Quận Ngũ Hành Sơn còn 3,15%; Quận Liên Chiểu còn 
2,13%; Quận Cẩm Lệ còn 1,44%. 



HĐND thành phố giao UBND thành phố có kế hoạch triển khai, bố trí kinh 
phí bảo đảm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này trong 6 tháng cuối năm 
2022 theo đúng quy định của pháp luật; Giao Thường trực HĐND, các Ban, 
Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ động 
phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kịp thời đôn đốc việc triển khai 
thực hiện Nghị quyết. 

Cùng với đó, đề nghị UBMTTQVN thành phố, các tổ chức thành viên và các 
cơ quan báo chí thành phố tuyên truyền, phổ biến, động viên các tầng lớp 
nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết và giám sát việc thực hiện Nghị 
quyết; kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung 
với các cơ quan có thẩm quyền. 

NGUYÊN THẢO 

Nguồn: https://danang.gov.vn/web/guest/chinh-quyen/chi-
tiet?id=49763&_c=9 

 

10. Long An: Cán bộ chậm xử lý hành chính phải xin lỗi 
người dân, doanh nghiệp 
Long An đã và đang triển khai quyết liệt để đưa chỉ số lực cạnh tranh 
cấp tỉnh (PCI) vào cuối năm 2022 trở lại Top 10 của cả nước. 

Thẳng thắn nhìn nhận PCI năm 2021 giảm điểm số và thứ hạng 

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh 
Long An, cho biết chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 của Long 
An đạt 66,58 điểm, xếp hạng thứ 16/63 tỉnh, thành phố cả nước; xếp thứ 
3/13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL. So với năm 2020, PCI của Long An giảm 3,79 
điểm và giảm 13 bậc trên bảng xếp hạng PCI cả nước. 

PCI năm 2021 của Long An giảm mạnh cả về điểm số và thứ hạng trên bảng 
xếp hạng PCI cả nước so với năm 2020 với hầu hết các chỉ số thành phần 
giảm điểm. Về nguyên nhân, ông Út thẳng thắn chỉ ra ngoài các tác động 
của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp thì 
việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn của các ngành, địa phương 
chưa được theo dõi, xác định nguyên nhân để khắc phục kịp thời; Thủ 
trưởng các sở, ngành, địa phương chưa năng động, chưa phát huy được 
bản lĩnh, vai trò người đứng đầu chưa quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. 
Một bộ phận cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị chưa 
thực sự nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chỉ số 
PCI đối với phát triển kinh tế - xã hội, phát triển doanh nghiệp; công tác theo 



dõi, đôn đốc, kiểm tra giám sát, đánh giá, nâng cao các chỉ số thành phần, 
xác định nguyên nhân và mạnh dạn đề xuất giải pháp cải thiện nâng cao chỉ 
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh… tại một số cơ quan đơn vị chưa được triển 
khai đồng bộ và quyết liệt các kế hoạch đã đề ra. 

Ông Nguyễn Văn Út cũng nhìn nhận, việc triển khai các giải pháp nâng cao 
chỉ số PCI của các sở, ngành, địa phương chưa được triển khai đồng bộ, 
chưa thống nhất về quan điểm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Việc phát 
hiện, chấn chỉnh, xử lý những trường hợp vi phạm chưa kịp thời, chưa có 
tính răn đe cao cũng là một trong những nguyên nhân gây sụt giảm các chỉ 
số thành phần PCI của Long An. 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Long An đưa vào môi 
trường số nhiều ứng dụng hữu ích để thuận lợi trong cải 

cách thủ tục hành chính. BẮC BÌNH 

Giải quyết chậm do chủ quan phải biết xin lỗi người dân 

Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, ngay từ đầu năm 2022, ông đã yêu 
cầu thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo quyết 
liệt, tổ chức thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các biện pháp nhằm phát hiện, 
ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi nhũng nhiễu, lợi dụng chức vụ quyền 
hạn gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp, người dân khi thực hiện các 
thủ tục hành chính cũng như các hoạt động công vụ có liên quan do đơn vị 
mình. 

“Tôi yêu cầu từng ngành, địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch hành 
động thật cụ thể, chi tiết và thời gian thực hiện rõ ràng, đảm bảo tiến độ. 
Trong đó, người đứng đầu phải điều hành trên tinh thần phục vụ người dân, 
doanh nghiệp thay vì là quản lý, hỗ trợ như trước kia. Trong quá trình thực 



hiện, phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém để khắc phục...”, 
ông Út nói. 

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương phải tập trung giải quyết những vấn đề 
tồn đọng trong xử lý các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu 
tư; tăng cường công khai, minh bạch, nhất là các quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quyết liệt thực hiện cải cách 
hành chính, tập trung khắc phục tình trạng trễ hạn trong giải quyết thủ tục 
hành chính, chủ động rà soát, tham mưu cắt giảm hoặc bãi bỏ các giấy phép, 
giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh không còn cần thiết; không yêu 
cầu những thủ tục, giấy phép mà luật không quy định; đẩy mạnh kiểm tra, 
giám sát, xác định nguyên nhân, sai phạm ở đâu khắc phục ở đó, cơ quan 
nào giải quyết chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thì cơ 
quan đó phải xin lỗi người dân, doanh nghiệp… 

“Năm 2022, Long An quyết tâm tăng điểm các chỉ số thành phần và đưa chỉ 
số PCI của tỉnh trở lại top 10 trên bảng xếp hạng PCI cả nước. Nếu cuối 
năm tổng kết không đạt thì sẽ truy trách nhiệm”, ông Nguyễn Văn Út nhấn 
mạnh. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/long-an-can-bo-cham-xu-ly-hanh-chinh-phai-
xin-loi-nguoi-dan-doanh-nghiep-post1485912.html 

 
11. 'Bệnh' hỏi ý kiến 
Việc cả giám đốc phụ trách 2 lĩnh vực quan trọng của TP.HCM là GTVT 
và công thương cùng lên tiếng than phiền việc các sở ngành lấy ý kiến 
nhau rất nhiều, cho thấy tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm đã ở 
mức báo động. 

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM Lê Trương Hải Hiếu cũng 
dẫn chứng về việc có cấp huyện khi đụng chuyện hỏi sở, chờ 5 tháng nhận 
được phản hồi “đang hỏi ý kiến bộ”. Đến mức này thì quả thực “khó có thể 
chấp nhận”. 



 

Người dân làm hồ sơ hành chính tại bộ phận một cửa 
UBND Q.3, TP.HCM. NGUYÊN VŨ 

Nhưng thực tế nêu trên vẫn diễn ra, và nó phần nào lý giải cho câu chuyện 
chỉ số cải cách hành chính của TP.HCM liên tục tụt hạng trong các năm qua, 
xếp thứ 43 trong năm 2021. 

Tình trạng chuyện gì cũng hỏi ý kiến diễn ra khá phổ biến của các sở ngành, 
quận huyện, thậm chí là giữa phòng ban trong nội bộ đơn vị. Lý do thì có 
nhiều, từ khách quan như: quy định pháp luật chồng chéo, vấn đề khó, chưa 
có tiền lệ cho đến... sợ trách nhiệm. Có chuyên viên làm việc trong một cơ 
quan đầu não của TP về lĩnh vực dự án nói với người viết rằng ngay đến cả 
lãnh đạo sở nhiều người cũng có tâm lý cầm “tấm bùa” lận lưng cho chắc 
nên cứ đụng chuyện là đánh văn bản hỏi ý kiến, dù vấn đề thuộc thẩm quyền 
của chính người đi hỏi. 

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi từng chỉ đạo nếu quá 15 ngày làm 
việc mà cơ quan được hỏi ý kiến không trả lời thì coi như đồng ý và chịu 
trách nhiệm đối với các nội dung thuộc phạm vi mà mình quản lý. Lãnh đạo 
TP quyết liệt là vậy nhưng xuống từng sở ngành, phòng ban, hay từng 
chuyên viên thì tinh thần trách nhiệm với công việc rơi rụng dần. 

Hậu quả của việc lấy ý kiến lòng vòng, không rõ chính kiến là hồ sơ của 
người dân, doanh nghiệp bị trễ hẹn. Những sự trễ hẹn đó tích tụ lại chính là 
TP đánh mất cơ hội phát triển, mà nếu kéo dài sẽ dẫn đến tụt hậu so với các 
tỉnh, thành trong cả nước. Do vậy, quy trình nội bộ cũng cần có cơ chế 
khuyến khích, bảo vệ cán bộ, công chức thấy được trách nhiệm của mình 
để làm đúng, làm nhanh. 

Nguồn Thanh niên: https://thanhnien.vn/benh-hoi-y-kien-post1485908.html 


