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1. Thủ tướng: Còn rất nhiều việc phải làm để chuyển 
đổi số 
Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số là công việc rất khó khăn, chưa có 
tiền lệ, nếu không có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt thì khó có 
thể đạt được kết quả. 

Sáng nay (9/8), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban 
quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 
tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và 
xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm 
nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). 

 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án phát triển 
ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển 
đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) 

Hội nghị được kết nội tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ với điểm cầu các bộ, 
ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các huyện, thị xã; phường, 
xã trong toàn quốc; với tổng số hơn 10.000 điểm cầu từ cấp xã đến Trung 
ương và hơn 130.700 đại biểu tham dự. 

Dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch 
Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số Vũ Đức Đam; lãnh đạo các bộ, ngành; 
lãnh đạo các tập đoàn kinh tế trong lĩnh vực công nghệ, viễn thông, thông 
tin. 

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, 
thực hiện chủ trương của Đảng, thời gian qua, Chính phủ đã quyết liệt chỉ 
đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện ngày càng hiệu quả, thiết 
thực công cuộc chuyển đổi số quốc gia; đã kiện toàn và thành lập Ủy ban 



Chuyển đổi số quốc gia; ban hành và đẩy mạnh thực hiện các chiến lược, 
chương trình chuyển đổi số trên hầu hết các lĩnh vực; tập trung xây dựng 
thể chế chính sách và nhiều hệ thống nền tảng cho Chính phủ điện tử, Chính 
phủ số. 

 

Thủ tướng yêu cầu các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý, 
cách làm sáng tạo của đơn vị, địa phương mình trong chương trình chuyển đổi 

số; chỉ rõ những nội dung còn chậm tiến độ, khó khăn, vướng mắc 

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là một Đề án mà Chính phủ có sự chỉ đạo quyết 
tâm, quyết liệt, bởi vì chuyển đổi số là công việc rất khó khăn, chưa có tiền 
lệ, nếu không có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt thì khó có thể 
đạt được kết quả. Đặc biệt, tập trung thực hiện Đề án 06, với 7 quan điểm 
chỉ đạo, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp với lộ trình triển khai cụ thể. 

Trong 6 tháng năm 2022, Đề án 06 đã được triển khai từ Trung ương đến 
cơ sở, thu được những kết quả bước đầu tích cực; được người dân, doanh 
nghiệp đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Qua đó góp phần thay đổi phương 
thức quản lý công dân; khắc phục tình trạng thiếu thống nhất và nâng cao 
chất lượng, hiệu quả trong quản lý thông tin công dân; tiết kiệm thời gian, 
công sức; tạo điều kiện thuận lợi và nền tảng quan trọng để triển khai dịch 
vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh 
phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, cũng như phục hồi nhanh, 
phát triển KT-XH. 

Tuy nhiên, những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu, để hoàn thành các 
mục tiêu năm 2022 và những năm tiếp theo của Đề án 06, phía trước còn 
rất nhiều việc phải làm. Có một số việc đề ra nhưng chậm tiến độ, phải khẩn 
trương triển khai; có những việc nhìn thấy “nguy cơ” khó có thể hoàn thành 
nếu không chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ ngay từ bây giờ. 



 

Hội nghị được kết nội tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ với điểm cầu các bộ, 
ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các huyện, thị xã; phường, 

xã trong toàn quốc 

Thủ tướng đề nghị các đại biểu thảo luận, phân tích, đánh giá trung thực, 
khách quan những kết quả trong thực hiện Đề án 06 trong 6 tháng qua; chia 
sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm sáng tạo của đơn vị, địa 
phương mình; thẳng thắn chỉ rõ những nội dung còn chậm tiến độ; những 
vấn đề còn có khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách và quá 
trình triển khai thực hiện; đề xuất các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới 
cũng như các quan điểm mới trong triển khai Đề án 06. 

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, kể 
từ khi Đề án 06 được phê duyệt và Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai 
Đề án 06 đến nay, Tổ công tác của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương 
đã quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công và đã đạt 
được những kết quả bước đầu tích cực với 5 kết quả nổi bật: 

Nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân 
về chuyển đổi số quốc gia, trong đó có việc thực hiện Đề án 06 ngày càng 
đầy đủ, toàn diện, sâu sắc; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án được 
tiến hành quyết liệt, thường xuyên, liên tục; Tạo lập những nền tảng, cơ sở 
quan trọng để thúc đẩy các ứng dụng công dân số, kinh tế số, xã hội số; 
Công tác bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, bảo vệ bí mật cá 
nhân cũng được quan tâm, chú trọng hơn. 



 

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc báo cáo tại Hội nghị 

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng CSDLQG về dân cư 
được đẩy mạnh, đem lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, đã có gần 125 triệu 
hồ sơ xử lý trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đã hoàn thành 21/25 dịch vụ 
công mức độ 3, 4 đúng lộ trình Đề án 06 mang lại hiệu quả thiết thực, đáp 
ứng mong đợi của người dân, điển hình như việc đăng ký dự thi trực tuyến 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai đăng ký dự thi trực tuyến cho gần 
1 triệu thí sinh, đạt tỷ lệ 93,1% - tiết kiệm hàng chục tỷ đồng chi phí cho 
người dân. 

Từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ tốt 
nhất cho người dân và doanh nghiệp, hạn chế tiếp xúc, hạn chế tình trạng 
nhũng nhiễu, tiêu cực, “tham nhũng vặt” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban 
chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Việc kết nối, chia sẻ giữa CSDLQG về dân cư với CSDL các bộ, ngành, địa 
phương được đẩy mạnh, hiện đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với 11 bộ, ngành, 
14 địa phương và 4 doanh nghiệp Nhà nước; hoàn thành đồng bộ dữ liệu 
hơn 92 triệu mũi tiêm phòng COVID-19; thông tin về giáo dục của gần 1,9 
triệu công dân; thông tin hộ chiếu của trên 1,3 triệu công dân; thông tin của 
trên 1 triệu thuê bao di động để giải quyết dứt điểm tình trạng SIM rác; kết 
nối dữ liệu để làm sạch dữ liệu tài khoản ngân hàng./. 

Vũ Khuyên/VOV 

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-con-rat-nhieu-viec-phai-lam-
de-chuyen-doi-so-post962049.vov 

 



2. Nhiều kết quả trong kết nối dữ liệu Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư 
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, 
Bộ Công an), tính đến ngày 31/7/2022, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã 
triển khai kết nối chính thức đối với cơ sở dữ liệu của 11 bộ, ngành; 4 doanh 
nghiệp nhà nước và 14 địa phương. 

 

Hoạt động giám sát được thực hiện chi tiết thông qua kết nối cơ sở dữ liệu 
từ các lĩnh vực: y tế, giáo dục, giao thông… tại Trung tâm điều hành thông 

minh tỉnh Bình Phước. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN 

Bên cạnh đó là triển khai các giải pháp hỗ trợ các đoàn thể xây dựng hệ 
thống dữ liệu quản lý đoàn viên, hội viên trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư. Cụ thể là: hỗ trợ Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân 
Việt Nam, Hội Người cao tuổi xây dựng phần mềm quản lý thông tin hội viên 
trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hỗ trợ Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức triển 
khai kết nối, cung cấp dịch vụ xác thực thông tin để làm sạch dữ liệu đoàn 
viên; hỗ trợ Bộ Y tế, Hội Phụ nữ Việt Nam đặt hạ tầng thiết bị và quản trị dữ 
liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Bộ Công an triển khai kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở 
dữ liệu thông tin thuê bao di động để xác thực dữ liệu người dùng, nâng cao 
hiệu quả quản lý, giải quyết tình trạng sử dụng SIM rác. 

Triển khai kết nối các cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý người nước ngoài tại 
Việt Nam, ngày 10/6/2022, Bộ Công an (C06) đã họp với các đơn vị: Cục 
cửa khẩu - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, 



Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế, thống nhất một số giải pháp triển khai 
quản lý người nước ngoài trên VneID làm 2 giai đoạn. 

Ngày 18/7/2022, Bộ Công an đã công bố hệ thống Định danh và xác thực 
điện tử đi vào hoạt động chính thức, là một bước tiến mới, đưa Việt Nam 
chính thức là một trong những nước có định danh điện tử quốc gia. Đến 
ngày 31/7/2022, hệ thống đã thu nhận hơn 6,1 triệu hồ sơ và cấp 7.837 tài 
khoản định danh điện tử cho công dân. Công tác cấp căn cước công dân 
gắp chíp điện tử tiếp tục được đẩy mạnh, đến nay đã cấp trên 67 triệu thẻ 
cho công dân. 

Bên cạnh đó, Bộ Công an đã nghiên cứu triển khai một số ứng dụng của thẻ 
căn cước gắn chíp điện tử đạt kết quả bước đầu tích cực, điển hình như: 
Sử dụng thẻ căn cước tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm xã hội phục vụ người 
dân đi khám bệnh tại các Cơ sở y tế (6.996/13.166 cơ sở y tế đã thực hiện, 
đạt 53,1%); triển khai thí điểm xác thực danh tính qua thẻ căn cước công 
dân tại các quầy giao dịch của 5 Ngân hàng (BIDV, Viettinbank, 
Vietcombank, Agribank, Pvcombank); thí điểm sử dụng thẻ căn cước công 
dân thay thẻ ATM tại thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh. Tính đến nay 
(sau 2 tháng triển khai thí điểm) đã có 483 lượt công dân sử dụng thẻ căn 
cước công dân để giao dịch với tổng số tiền trên 6,1 tỷ đồng. 

Đây là những kết quả tích cực đạt được trong thực hiện Đề án phát triển 
ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển 
đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06). 

Thực hiện các dịch vụ công thiết yếu 

Theo báo cáo, hiện đã cơ bản đã hoàn thành, đưa 21/25 dịch vụ thiết yếu 
thực hiện trên môi trường điện tử, đạt kết quả tích cực. Việc thực hiện các 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã mang lại nhiều tiện lợi cho 
người dân và doanh nghiệp. Điểm nổi bật là, Bộ Công an đã hoàn thành 
11/11 dịch vụ công mức độ 3, 4; đồng thời mở rộng thực hiện 187/227 nhóm 
dịch vụ công khác của lực lượng Công an nhân dân, trong đó việc cấp hộ 
chiếu qua mạng, phân cấp đăng ký ô tô, xe máy về cấp huyện, cấp xã được 
người dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai đăng ký dự thi trực tuyến cho gần 1 
triệu thí sinh (đạt 93,1%), góp phần tiết kiệm chi phí rất lớn, đồng thời hiện 
nay đang tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký xét tuyển trình 
độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022” trên cổng 
dịch vụ công quốc gia. Bộ Công an đã triển khai 2 tháng thí điểm dịch vụ 
công tại 3 nhà văn hóa thuộc Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội đạt kết quả 
tốt. Sau 2 tháng triển khai thí điểm dịch vụ công tại phường Dịch Vọng Hậu 



đã có 505 tài khoản đăng ký mới; 1.647 hồ sơ thông báo lưu trú, 23 hồ sơ 
đăng ký xác nhận số chứng minh thư và căn cước công dân, 10 hồ sơ đăng 
ký thường trú, 15 hồ sơ đăng ký tạm trú được đăng ký tại điểm dịch vụ công 
trực tuyến. 

Tính đến 2/8/2022, hơn 126 triệu hồ sơ đã đồng bộ trạng thái xử lý trên cổng 
dịch vụ công quốc gia. Số hồ sơ trực tuyến thực hiện qua cổng dịch vụ công 
quốc gia là hơn 4 triệu hồ sơ. Tổng số yêu cầu của công dân trong dịch vụ 
công trực tuyến lĩnh vực cư trú là hơn 1,5 triệu hồ sơ, trong đó đã được tiếp 
nhận hơn 1,4 triệu hồ sơ, đã trả kết quả hơn 1,4 triệu hồ sơ (tỷ lệ giải quyết 
98,1%). 

Hoàn thiện thể chế 

Bộ Tư pháp đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ 
sung đáp ứng yêu cầu thực hiện Đề án 06. Các bộ, ngành đã rà soát đề xuất 
sửa đổi, bổ sung và ban hành mới nhiều văn bản liên quan. Điển hình như: 
Văn phòng Chính phủ chủ trì xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định số 766/QĐ-TTg, ngày 23/6/2022 phê duyệt bộ chỉ số chỉ đạo, 
điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong 
thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi 
trường điện tử; Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, ngày 24/6/2022 quy định về 
việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước 
trên môi trường mạng. Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 08/2022/TT-
BCA, ngày 27/01/2022 quy định danh mục sản phẩm khai thác, sử dụng 
thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Tài chính ban hành 
Thông tư số 48/2022/TT-BTC ngày 03/8/2022 quy định về mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư.... 

Bộ Công an đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan tập trung xây 
dựng dự thảo các văn bản: Nghị định quy định về định danh và xác thực 
điện tử; Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân; Thông tư hướng dẫn trao đổi 
thông tin, dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống 
thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các bộ, 
ngành, địa phương. 

Trong những tháng cuối năm 2022, Tổ công tác của Chính phủ, Bộ Công an 
và các bộ, ngành, đơn vị sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện các văn bản pháp 
luật phục vụ triển khai đề án; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các tiện ích phục 
vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 

Xuân Tùng (TTXVN) 



Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/nhieu-ket-qua-trong-ket-
noi-du-lieu-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu-20220809081920367.htm 

 

3. Điện tử hóa thủ tục hành chính đối với quỹ tín dụng 
nhân dân 
 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang dự thảo Thông tư sửa đổi, 
bổ sung Thông tư số 05/2018/TT-NHNN ngày 12/03/2018 quy định về hồ 
sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ 
nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã. 

 

Sửa đổi, bổ sung mẫu văn bản đề nghị của QTDND theo hướng điện tử hóa 

NHNN cho biết, tại Quyết định số 1844/QĐ-TTg ngày 02/11/2021 về việc 
phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt 
động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN, Thủ tướng 
giao NHNN có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng nội dung và thời 
hạn quy định. 

Cụ thể, tại Phần VI ngành nghề kinh doanh 6 hoạt động kinh doanh của 
Ngân hàng hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) và tổ chức tài chính 
vi mô quy định nội dung cắt giảm, đơn giản hóa bao gồm: Cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến cấp độ 4 theo hướng điện tử hóa mẫu văn bản của QTDND 
đề nghị chấp thuận thay đổi tên; thay đổi địa chỉ, thay đổi địa điểm đặt trụ sở 
chính; thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động; thay đổi mức vốn điều lệ và 
chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của QTDND, đồng thời bổ sung quy 
định tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến và cấp văn bản chấp 
thuận/không chấp thuận các nội dung nêu trên dạng điện tử. 



Để thực hiện các nội dung nêu trên, NHNN đề xuất sửa đổi, bổ sung mẫu 
văn bản đề nghị của QTDND theo hướng điện tử hóa, nộp hồ sơ theo hình 
thức gửi dưới dạng điện tử đối với các thủ tục mà QTDND thực hiện và cấp 
văn bản chấp thuận/không chấp thuận dưới dạng điện tử. 

Tại Quyết định số 1844/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ yêu cầu NHNN bổ 
sung quy định tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến. Do đó, tại dự thảo 
Thông tư, NHNN đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Thông tư số 
05/2018/TT-NHNN như sau: "4. Tổ chức tín dụng là hợp tác xã gửi đề nghị 
chấp thuận những thay đổi, danh sách nhân sự dự kiến trực tiếp tại Bộ phận 
Một cửa hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính tới NHNN (đối với Ngân hàng hợp 
tác xã), NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ 
sở chính (đối với các quỹ tín dụng nhân dân) hoặc các QTDND gửi văn bản 
điện tử (đối với hồ sơ quy định tại  điểm a khoản 1 Điều 5, điểm a khoản 1 
và khoản 5 Điều 6, điểm a khoản 1 Điều 7, điểm a khoản 1 Điều 9, khoản 
Điều 11 và Điều 12 Thông tư này) và tài liệu trong hồ sơ theo hình thức trực 
tuyến". 

Về việc sửa đổi, bổ sung mẫu văn bản đề nghị của QTDND theo hướng điện 
tử hóa: Tại Quyết định số 1844/QĐ-TTg nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu 
cầu NHNN cắt giảm, đơn giản hóa quy định theo hướng điện tử hóa mẫu 
văn bản của QTDND đề nghị đối với các thủ tục hành chính. 

Do đó, tại dự thảo Thông tư, NHNN đề xuất sửa đổi, bổ sung các Đơn đề 
nghị (bao gồm các Đơn đề nghị thay đổi tên; thay đổi địa chỉ, thay đổi địa 
điểm đặt trụ sở chính; thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động; thay đổi mức 
vốn điều lệ và chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của QTDND) thành 
10 Phụ lục tương ứng (đính kèm dự thảo Thông tư) theo hướng giúp các 
QTDND có thể điện tử hóa theo hướng khai trực tiếp hoặc khai bản giấy làm 
cơ sở số hóa từ văn bản giấy gửi NHNN chi nhánh theo hình thức trực tuyến. 

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây. 

Minh Hiển 

Nguồn Báo điện tử Chính phủ: https://baochinhphu.vn/dien-tu-hoa-thu-tuc-
hanh-chinh-doi-voi-quy-tin-dung-nhan-dan-102220808163308017.htm 

 

4. Phấn đấu 100% thông tin về khai thuế, nộp thuế điện 
tử được xử lý trong 24 giờ 
Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa phê duyệt đề án phát triển công nghệ 
thông tin (CNTT) giai đoạn 2021-2030. 



Theo đó, mục tiêu tổng quát trong đề án phát triển CNTT đến năm 2030 đó 
là, hệ thống CNTT tích hợp, tập trung, đáp ứng yêu cầu khai thác sử dụng 
thông tin số của Chính phủ, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, công 
tác chỉ đạo điều hành của cơ quan thuế và cung cấp dịch vụ điện tử, dịch vụ 
số cho người nộp thuế (NNT). 

Trong đó, mục tiêu về ứng dụng CNTT trong cung cấp dịch vụ cho NNT đến 
năm 2025 đó là: 100% NNT được cấp định danh và xác thực điện tử để sử 
dụng dịch vụ thuế điện tử do ngành Thuế cung cấp; 90% thủ tục hành chính 
thuế được thực hiện theo hình thức giao dịch điện tử cấp độ 3, 4; 100% dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3,4 được kết nối, chia sẻ với Cổng dịch vụ công 
quốc gia; 100% thông tin về khai thuế, nộp thuế điện tử được xử lý trong 24 
giờ; 100% số tiền nộp thuế điện tử được hạch toán theo thời gian thực nộp; 
100% NNT được cấp tài khoản tra cứu nghĩa vụ thuế và nộp thuế điện tử 
trên nền tảng thiết bị di động thông minh. 

 

Doanh nghiệp nộp thuế. Ảnh minh họa: chinhphu.vn 

Về ứng dụng CNTT trong quản lý thuế, 100% nhu cầu thu thập, xử lý, lưu 
trữ, khai thác dữ liệu có thể tin học hóa cho công tác quản lý thuế và chỉ đạo 
điều hành của cơ quan thuế được ứng dụng CNTT theo hướng tích hợp, tập 
trung. 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan thuế được thực hiện thông qua 
môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan thuế; 80% hồ sơ công việc 
được xử lý trên môi trường mạng. 

Đến năm 2030, hệ thống ứng dụng CNTT của ngành Thuế sẽ cấp định danh 
và xác thực điện tử cho 100% NNT để sử dụng dịch vụ thuế điện tử do 
ngành thuế cung cấp. 100% thủ tục hành chính thuế được thực hiện theo 
hình thức giao dịch điện tử cấp độ 3, 4. Tiếp tục duy trì 100% dịch vụ công 



trực tuyến mức độ 3, 4 được kết nối, chia sẻ với Cổng dịch vụ công quốc 
gia. 

Để thực hiện được mục tiêu đó, ngay trong năm 2022, ngành Thuế sẽ tiếp 
tục triển khai mở rộng hệ thống ứng dụng Quản lý hóa đơn điện tử tại cơ 
quan thuế; xây dựng cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật về thuế để phục vụ 
triển khai dịch vụ cung cấp thông tin cho NNT. 

Tiếp tục triển khai việc kết nối với các đơn vị ngoài ngành Thuế để trao đổi 
thông tin theo các thỏa thuận hợp tác, quy chế phối hợp; xây dựng dự án 
quản lý thuế tích hợp, tập trung đáp ứng tái thiết kế quy quy trình nghiệp vụ 
trên nền tảng kiến trúc hiện đại, ứng dụng công nghệ mới về trí tuệ nhân 
tạo, vạn vật kết nối, dữ liệu lớn. Ứng dụng các công nghệ mới, hiện đại nâng 
cấp hệ thống phần mềm, cải tiến, mở rộng các dịch vụ hỗ trợ trả lời tự động, 
hỗ trợ tuyên truyền phổ biến kiến thức cao mức độ tuân thủ tự nguyện của 
NNT và hỗ trợ NNT có đầy đủ thông tin để thực hiện về nghĩa vụ thuế… 

Cùng với đó, ngành Thuế sẽ tập trung xây dựng kho cơ sở dữ liệu quốc gia 
về thuế trên nền tảng tích hợp và nền tảng dữ liệu lớn (Big Data và Data 
lake) để cung cấp thông tin đầy đủ cho việc chỉ đạo điều hành, kết nối trao 
đổi thông tin phục vụ công tác quản lý thuế và quản lý tuân thủ; phát triển hệ 
thống ứng dụng phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro; nghiên cứu, triển khai 
ứng dụng các công nghệ mạng (5G/6G) trong việc cung cấp các dịch vụ trên 
nền tảng ứng dụng di động. Phát triển hạ tầng internet vạn vật (IoT) và các 
công nghệ số mới trong xây dựng các ứng dụng, dịch vụ phục vụ hiệu quả 
công tác quản lý thuế. 

PHƯƠNG MINH 

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/phan-dau-100-thong-tin-
ve-khai-thue-nop-thue-dien-tu-duoc-xu-ly-trong-24-gio-702195 

 
5. Phải chuyển đổi số để phát triển du lịch quốc tế Việt 
Nam 
Các ý kiến cho rằng để phát triển du lịch quốc tế sau dịch COVID-19, doanh 
nghiệp du lịch cần có giải pháp tiếp cận với du khách bằng cách xây dựng 
nền tảng du lịch thông minh. 

Tại Diễn đàn Lữ hành toàn quốc 2022 về giải pháp phục hồi và phát triển du 
lịch quốc tế ở Việt Nam (VN) (nằm trong khuôn khổ sự kiện Liên kết sức 
mạnh VN 2022 diễn ra tại TP.HCM), các sở, ngành, chuyên gia đã đề xuất 
những giải pháp mới để du lịch quốc tế VN phục hồi và phát triển. 



 

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam hiện chưa cao, tỉ lệ hiện 
chỉ đạt 15% so với kế hoạch năm nay. Ảnh: T.TRINH 

Cần tập trung sáu vấn đề 

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục 
Du lịch VN, cho biết thị trường du lịch có những bước khởi sắc, nhất là hoạt 
động du lịch nội địa. Mặc dù vậy, lượng khách quốc tế lại khá hạn chế, tính 
đến nay cả nước đón hơn 700.000 lượt, chỉ đạt 15% so với kế hoạch đón 5 
triệu khách quốc tế năm nay. 

Để tận dụng cơ hội thu hút khách quốc tế vào những tháng cuối năm, ngành 
du lịch cần tập trung sáu vấn đề: Làm mới sản phẩm du lịch, đào tạo nguồn 
nhân lực du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh hấp dẫn, đẩy nhanh chuyển 
đổi số, đổi mới công tác xúc tiến quảng bá du lịch, tiếp tục hỗ trợ doanh 
nghiệp. 

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho rằng: Muốn đẩy 
mạnh hoạt động du lịch, các cấp, các ngành cần phải thật sự tạo điều kiện 
cho du lịch. Bên cạnh sự chủ động tham mưu thì phải có sự chủ động vào 
cuộc quyết liệt, đồng bộ và vào cuộc như «người trong cuộc» của đa ngành 
giao thông, ngoại giao, công an… 

Nói đến xu hướng du lịch quốc tế ở VN trong bối cảnh mới, ông Nguyễn Anh 
Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, cho rằng có bảy xu 
hướng: Du lịch an toàn, du lịch phục hồi sức khỏe, xu hướng lựa chọn 
phương thức di chuyển, du lịch ngoài trời trở về với thiên nhiên, du lịch gắn 
với công nghệ cao, sản phẩm du lịch mới, tính linh hoạt trong quá trình du 
lịch. 



Ông Tuấn đề xuất giải pháp: Cần tạo động lực cho các doanh nghiệp phục 
hồi và phát triển thông qua hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách. Ngoài ra, 
nên mở đường bay thẳng quốc tế tới các điểm đến an toàn, đặc biệt là xu 
hướng du lịch không tiếp xúc thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ kỹ 
thuật số. 

Góp ý thêm, ông Nguyễn Thiên Phúc, Giám đốc sản phẩm Vidotour 
Indochina Travel, cho rằng nếu khôi phục lại chính sách miễn thị thực như 
năm 2019, chúng ta sẽ có lượng khách không nhiều nhưng sẽ là lượng 
khách nhất định đi vào giờ chót. 

Doanh nghiệp cần sự hỗ trợ từ Tổng cục Du lịch giới thiệu VN là điểm đến 
an toàn, cùng với đó là chiến lược truyền thông mạnh mẽ từ các bộ, ngành 
và cả người dân. 

Tính đến nay lượng khách quốc tế hạn chế, cả nước đón hơn 700.000 lượt, 
chỉ đạt 15% so với kế hoạch đón 5 triệu khách quốc tế năm nay. 

Đẩy nhanh số hóa trong du lịch 

TS Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng, nhận định việc thu 
hút khách du lịch đến VN vào những tháng cuối năm 2022 là vấn đề quan 
trọng và cấp thiết. VN đã có những sản phẩm có sức cạnh tranh rất tốt, đã 
tốt rồi thì phải làm sao để giới thiệu đến được với các nhóm khách. Ngoài 
ra, cần sớm có kế hoạch chuyển đổi số quốc gia cho ngành du lịch. 

“Chúng ta cần thúc đẩy đổi mới, chuyển đổi số, đó là xu hướng bắt buộc. 
Cách xúc tiến truyền thống vẫn làm nhưng phải thêm hướng tiếp cận, vẫn 
tiếp tục hoạt động xúc tiến truyền thống để thu hút khách hàng tiềm năng. 
Hướng tiếp theo là xúc tiến các nền tảng công nghệ số, đưa cơ sở dữ liệu 
sản phẩm đến trực tiếp với khách hàng. Hiện cơ sở dữ liệu, các nền tảng số 
về du lịch ở VN còn rất thấp, phải sớm thay đổi việc này” - TS Dũng cho biết. 

Ông Nguyễn Đức Anh, Chủ tịch Câu lạc bộ Du lịch MICE, CEO Vplus 
Vietnam, cho biết khách quốc tế đến đây mà chúng ta không có nền tảng 
công nghệ tốt thì họ sẽ không đến nữa. “Xu thế đang phát triển du lịch không 
chạm, tất cả thực hiện trên nền tảng. Vì vậy, về công nghệ số chúng ta phải 
làm được, chắc chắn phải làm được. Nếu có 1 đồng làm nền tảng và chi phí 
nhân sự thì phải có 3 đồng để quảng cáo và 1 đồng cho duy trì và nâng cấp 
hệ thống” - ông Đức Anh nhận định. 

Ông Đức Anh cho rằng nếu liên kết chặt chẽ giữa nhà quản lý nền tảng 
(người làm công nghệ du lịch) và các điểm đến, các nhà cung cấp, các 
doanh nghiệp du lịch thì đây là một nền tảng - một sàn thương mại về du 



lịch có tính liên kết cao và có đủ sức mạnh để cạnh tranh với các nền tảng 
trên thế giới hiện nay.• 

Không có “đại bàng” khó mà “làm tổ” 

 

Du khách quốc tế tham quan tại một ngày hội liên kết du 
lịch ở TP.HCM. Ảnh: T.TRINH 

Tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng đề nghị các địa 
phương thực hiện quy hoạch điểm đến, quy hoạch khu du lịch. Ở cấp bộ, 
cấp quốc gia sẽ xây dựng quy hoạch tổng thể để tạo điều kiện cho kết nối, 
thu hút đầu tư, cùng với đó rà soát chính sách hiện hành, xem ở đâu là điểm 
nghẽn để kiến nghị tháo gỡ. 

Hiện nay, quy hoạch tổng thể đang rất khó. Đầu tư cho du lịch phải rất căn 
cơ, không có “đại bàng” thì khó mà “làm tổ” được. Vì vậy, phải dựa vào tiềm 
lực xã hội, huy động sức mạnh từ các nguồn lực khác nhau để tạo ra các 
khu du lịch, điểm đến du lịch, sản phẩm du lịch tầm cỡ. 

Ở tầm quốc gia, bộ sẽ kết nối và liên kết. Trước mắt, tại các sự kiện quốc tế 
chúng ta sẽ tăng cường xúc tiến, khơi thông, làm “ấm lại” thị trường du lịch 
như tại Hội chợ du lịch Hàn Quốc tới đây; kết nối với Mỹ, mở rộng lại thị 
trường; đề xuất cơ chế thành lập trung tâm xúc tiến du lịch ở các nước. 

THU TRINH - BẢO PHƯƠNG 

Nguồn PLVN: https://plo.vn/phai-chuyen-doi-so-de-phat-trien-du-lich-quoc-
te-viet-nam-post692999.html 

 



6. Kiên Giang: Gỡ khó để thoát vị trí "chót bảng" xếp 
hạng cải cách hành chính 
Xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) thấp nhất cả nước, tỉnh đã chỉ 
đạo quyết liệt rà soát tổng thể toàn bộ năm 2021 đã làm được gì và điểm 
nào chưa được để đề ra giải pháp tháo gỡ. 

 

UBND tỉnh Kiên Giang sẽ chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm cải thiện chỉ số 
CCHC. Ảnh: PV 

Theo bảng xếp hạng Chỉ số CCHC hàng năm (PAR Index) được Ban Chỉ 
đạo CCHC của Chính phủ công bố thì Kiên Giang trong 3 năm gần đây liên 
tiếp bị tụt hạng. Cụ thể năm 2019, Kiên Giang được xếp hạng thứ 54/63 tỉnh, 
thành phố, năm 2020 hạng 61/63 tỉnh, thành phố, đặc biệt năm 2021 bị xếp 
hạng thấp nhất cả nước là 63/63 tỉnh, thành phố. 

Trước thực trạng này, ông Lâm Minh Thành – Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng 
định tỉnh đang rất quyết liệt vào cuộc để xử lý. Ông Thành cho biết, nguyên 
nhân dẫn đến xếp hạng thấp có khá nhiều trong đó có thể kể ra như thực 
hành công vụ của một số bộ phận công chức, viên chức từng lúc từng nơi 
chưa tốt, việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa cao, một số thủ tục còn 
rườm rà mất thời gian, địa phương, các sở, ngành chưa lãnh đạo chỉ đạo 
tốt các chỉ tiêu, chỉ số... 

Chỉ đạo về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Ngay từ đầu năm 
2022, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, rà soát tổng thể toàn bộ những công việc, 
những khâu mà năm qua đã làm để xem từng kết quả, từng chỉ số cái nào 
được hay chưa được, cần tăng cường giải pháp gì. Phải tập trung giải quyết 
tốt vấn đề CCHC, công khai minh bạch, đổi mới công tác tuyên truyền làm 
sao nâng cao được nhận thức vai trò của cán bộ công chức, viên chức trong 
thực hiện nhiệm vụ”. 



Ông Thành cũng thông tin thêm, khâu thẩm định chấm điểm các bước làm 
chưa tốt, vai trò người đứng đầu về chỉ đạo CCHC chưa tốt, vấn đề công 
khai minh bạch và giải trình vẫn còn yếu. Nếu giải quyết tốt các nhóm vấn 
đề trên, thường xuyên giám sát kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời thái độ lề lối 
làm việc cơ quan các cấp từ những phản ánh của người dân, đẩy mạnh dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3,4, đẩy mạnh ứng dụng KHCN, làm sao để tổ 
chức, cá nhân tiếp cận được thì chỉ số CCHC của tỉnh sẽ cải thiện đáng kể. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định trong thời gian tới, tỉnh sẽ chỉ đạo quyết 
liệt khâu hậu kiểm để xem xét những tồn tại hạn chế nào chưa khắc phục 
được, phát huy hiệu quả của tổ kiểm tra về kỉ luật kỉ cương chấp hành hành 
chính, để chấn chỉnh tổ chức cá nhân làm chưa tốt. 

UBND tỉnh Kiên Giang cũng vừa có chỉ đạo về việc thúc đẩy hiệu quả dịch 
vụ công trực tuyến, nâng cao hiệu quả việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa, 
trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công 
ích. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch 
UBND cấp huyện phải thực hiện nghiêm túc việc rà soát TTHC và lập danh 
mục TTHC đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Chỉ 
đạo công chức, viên chức tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ người 
dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến. Đẩy mạnh việc hướng dẫn, tiếp 
nhận, số hóa trả kết quả giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp 
thông qua dịch vụ bưu chính công ích và kết quả điện tử. Bố trí không gian 
làm việc tại bộ phận 1 cửa (cấp huyện) cho nhân viên bưu điện hỗ trợ các 
dịch vụ nêu trên. 

Nguồn Lao động: https://laodong.vn/xa-hoi/kien-giang-go-kho-de-thoat-vi-
tri-chot-bang-xep-hang-cai-cach-hanh-chinh-1078473.ldo 

 
7. Tăng cường đối thoại, nghe dân nói 

Thực tế cho thấy, địa phương nào thường xuyên tổ chức đối thoại với nhân 
dân thì nơi đó luôn giải quyết tốt các vấn đề người dân kiến nghị, đề xuất. 
Từ đối thoại, người dân cũng kiến nghị nhiều giải pháp chung tay, góp sức 
xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh. 

Lắng nghe dân nói 

Mới dây, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thọ, TP.Thủ 
Dầu Một đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính 
quyền với đoàn viên, hội viên và nhân dân. Với chủ đề “Xây dựng nếp sống 
văn hóa - văn minh đô thị và công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)”, 



người dân đã nêu nhiều kiến nghị về đường sá, rác thải, môi trường, tình 
trạng thả rông súc vật gây mất vệ sinh, mỹ quan đô thị, khó khăn trong giải 
quyết TTHC thời 4.0… Trước những kiến nghị này, người đứng đầu cấp ủy 
Đảng, chính quyền đã ghi nhận và trả lời các kiến nghị của người dân. 

Cái hay của hội nghị là qua đối thoại, không khí dân chủ được phát huy, 
nhiều góp ý thẳng thắn đã góp phần giúp chính quyền giải quyết tốt hơn và 
kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết. Thông qua hội nghị đối thoại, 
cấp ủy Đảng, chính quyền phường Phú Thọ hiểu, đồng cảm và chia sẻ 
những tâm tư, tình cảm, bức xúc của người dân và những vấn đề phát sinh 
từ thực tiễn cuộc sống. Thông qua hội nghị, mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, 
chính quyền và người dân trở nên gần gũi hơn; người dân và chính quyền 
có sự gắn bó, cảm thông, chia sẻ. 

 

Người dân nêu kiến nghị tại buổi đối thoại do Đảng ủy, UBND, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một tổ chức 

Thời gian qua, 91 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã tổ chức hàng trăm cuộc 
đối thoại với nhân dân. Tại hội nghị đối thoại ở các phường Bình Thắng, Dĩ 
An, Đông Hòa, Tân Bình, Tân Đông Hiệp (TP.Dĩ An), Hưng Định, An Thạnh, 
Bình Chuẩn, Bình Hòa, Bình Nhâm (TP.Thuận An)… đã ghi nhận nhiều ý 
kiến của người dân quan tâm đến các chủ trương lớn của tỉnh về quy hoạch 
sử dụng đất, kiến nghị giảm kẹt xe, kiến nghị khó khăn trong tách sổ đỏ, 
chuyển quyền sử dụng đất và các vấn đề liên quan xây dựng, đô thị; giải 
pháp xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, giải quyết hồ sơ công, 
hồ sơ trực tuyến... 



Từ những vấn đề nhỏ, lớn và giải pháp của ngành chức năng, sự phúc đáp 
trả lời của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền từ đối thoại đã giúp 
cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp nhận thức về 
mục đích, ý nghĩa, giải pháp thực hiện xây dựng kinh tế - xã hội của địa 
phương trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, chính quyền cơ sở huy động sức 
mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào xây dựng Đảng, chính quyền. 

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Dĩ An, chia sẻ 
thời gian qua các địa phương trên địa bàn đã quan tâm tổ chức các buổi đối 
thoại ở cơ sở. Trên tinh thần cầu thị, lãnh đạo các phường và UBND TP.Dĩ 
An đã tiếp thu, giải đáp thỏa đáng các ý kiến đóng góp, kiến nghị của người 
dân. Đối với các vấn đề người dân kiến nghị, lãnh đạo địa phương sẽ giải 
quyết tốt hơn cho người dân trong thời gian tới. 

Tăng đối thoại, giảm bức xúc 

Định kỳ hàng năm các địa phương phải tổ chức đối thoại với nhân dân nhằm 
lắng nghe ý kiến của người dân để điều chỉnh theo hướng phục vụ ngày 
càng tốt hơn. Từ đó, người dân tích cực hơn khi tham gia vào quá trình xây 
dựng chính quyền, chung tay góp sức xây dựng chính quyền thân thiện của 
dân, do dân, vì dân. Thực tế này đã phát huy kết quả tốt ở nhiều địa phương 
như phường Hưng Định, phường Lái Thiêu (TP.Thuận An), các phường của 
TP.Thủ Dầu Một, TX.Bến Cát… Qua đối thoại chủ đề xây dựng nếp sống 
văn hóa - văn minh đô thị, cải cách hành chính, lãnh đạo địa phương đã lắng 
nghe kiến nghị của dân, tháo gỡ khó khăn và chung tay thực hiện tốt các 
tiêu chuẩn văn hóa, văn minh đô thị, tìm giải pháp giúp người dân giải quyết 
TTHC... 

Ông Ngô Tiến Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hưng Định, 
TP.Thuận An, cho biết Đảng ủy, UBND phường luôn lắng nghe, tiếp thu ý 
kiến đóng góp của người dân về tất cả các lĩnh vực hoạt động nhằm xây 
dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh. Ngoài hoạt động 
đối thoại, UBND phường có hòm thư góp ý, luôn tiếp nhận các kiến nghị từ 
người dân để nắm bắt được tâm tư, tình cảm, bức xúc của người dân và 
những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Qua đó, Đảng ủy, UBND phường kịp 
thời chỉ đạo để chấn chỉnh, sửa đổi những hạn chế, thiếu sót. Nhìn chung, 
cán bộ, công chức của phường luôn có thái độ làm việc nghiêm túc, cầu thị 
và lắng nghe, giải quyết các kiến nghị cho người dân, nhất là giải quyết 
TTHC cho người dân ngày càng nhanh hơn, hiệu quả hơn. 

Từ thực tế ghi nhận có thể nói, địa phương nào thường xuyên tổ chức đối 
thoại với nhân dân thì nơi đó luôn giải quyết tốt các vấn đề người dân kiến 
nghị, đề xuất. Hiệu quả chung là qua đối thoại, chính quyền tiếp thu ý kiến 



góp ý của nhân dân để kịp thời chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm giải 
quyết những ý kiến, kiến nghị, những nguyện vọng chính đáng của nhân 
dân, nhất là lĩnh vực đô thị, đất đai, xây dựng, cải cách TTHC. Qua đối thoại, 
cấp ủy Đảng, chính quyền nắm rõ tâm tư của nhân dân để điều chỉnh theo 
hướng phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, nhất là các vấn đề về đất đai, 
xây dựng, môi trường, đô thị, cải cách hành chính… 

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương chủ động cung cấp 
thông tin cho người dân ngắn gọn, trọng tâm; ngoài các quy định về công 
khai theo Pháp lệnh Dân chủ cơ sở thì tập trung triển khai các hình thức mới 
thông qua môi trường mạng Zalo, Facebook, cổng thông tin điện tử… Các 
cấp, các ngành, địa phương, quan tâm công tác tuyên truyền, duy trì phát 
triển các kênh tương tác giữa chính quyền với người dân; trong đó quan tâm 
về nội dung và hình thức của các hoạt động tuyên truyền, gặp mặt, đối thoại, 
bảo đảm phát huy tính dân chủ, ứng dụng công nghệ nhằm thu hút sự tham 
gia của các tầng lớp nhân dân vào việc ra các quyết định của chính quyền 
các cấp. Đối với UBND cấp huyện, cấp xã, phát huy mạnh mẽ công tác phối 
hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể tại địa phương để mở rộng 
các hình thức đối thoại, tiếp xúc, huy động người dân tham gia đóng góp 
vào các hoạt động tại địa phương. 

HỒ VĂN 

Nguồn Báo Bình Dương: https://baobinhduong.vn/tang-cuong-doi-thoai-
nghe-dan-noi-a277126.html 

 
8. Gặp khó vì thiếu hướng dẫn, chưa liên thông 
Là một địa phương có địa hình bị chia cắt bởi đồi núi, giao thông đi lại khó 
khăn, gần 54% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn khó khăn, 
công việc chủ yếu là làm nương, rẫy... việc tiếp cận và sử dụng các thiết bị 
điện tử, các dịch vụ được cung cấp trên nền tảng số còn nhiều hạn chế, Kon 
Tum không ít khó khăn khi thực hiện Đề án 06. 

Thành lập 754/754 tổ công tác 

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg (Đề án) ngày 6.1.2022 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định 
danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 
2025, tầm nhìn đến năm 2030, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 509/KH-
UBND ngày 24.2.2022 về triển khai thực hiện Đề án 06; đồng thời, thành lập 
Tổ Công tác triển khai Đề án của UBND tỉnh, gồm 20 đồng chí, trong đó, 



Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng và ban hành Quy chế hoạt động Tổ Công 
tác triển khai Đề án 06. 

Đến nay 10/10 đơn vị cấp huyện của Kon Tum đã ban hành Kế hoạch và 
Quyết định thành lập Tổ Công tác triển khai Đề án cấp huyện; 102/102 đơn 
vị cấp xã đã ban hành Kế hoạch và Quyết định thành lập Tổ Công tác triển 
khai Đề án cấp xã; 754/754 thôn, làng, tổ dân phố đã thành lập Tổ Công tác 
triển khai Đề án cấp thôn, tổ. 

Cùng với việc thành lập các tổ công tác, các sở, ngành liên quan cũng đã 
ban hành nhiều văn bản phối hợp, hướng dẫn thực hiện, như Quyết định số 
81/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến, thanh toán trực tuyến và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính năm 
2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 256/KH-UBND triển khai thực 
hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận giải 
quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh… Đặc biệt, trên cơ sở rà soát các 
sở, ban ngành và địa phương bố trí, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ triển 
khai các dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp.  

Tuy vậy, 6 tháng đầu năm, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ vẫn còn 
thấp (gần 8%); thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia chỉ 
mới thực hiện đối với nghĩa vụ tài chính lĩnh vực đất đai. Hiện nay địa 
phương đang chỉ đạo triển khai nhiều nội dung của công tác chuyển đổi số 
và thực hiện Đề án 06, phần lớn khối lượng công việc liên quan đến lĩnh vực 
công nghệ thông tin, nhất là việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. 
Tuy nhiên, nhân sự thực hiện các nhiệm vụ trên tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh chỉ có 1 người, khối lượng công việc nhiều, phát sinh thường 
xuyên, liên tục, dẫn đến tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ chưa đáp ứng 
yêu cầu. 

 



Không phải người dân nào cũng biết sử dụng máy tính 
Nguồn: ITN 

Vẫn là bài toán kết nối, liên thông 

Việc thực hiện các thủ tục hành chính trên Dịch vụ công đòi hỏi nhiều thao 
tác, đăng ký tài khoản đòi hỏi sim chính chủ... gây khó khăn cho người dân, 
đặc biệt những trường hợp lớn tuổi, trình độ công nghệ thông tin còn hạn 
chế, đa số người dân vẫn thực hiện các thủ tục hành chính theo hình thức 
trực tiếp (sử dụng giấy tờ). 

Mặc dù theo quy định, người dân khi thưc hiện thủ tục hành chính tại Bộ 
phận Một cửa các cấp đều có thể đăng ký giải quyết Dịch vụ công trực tuyến 
theo sự hướng dẫn của cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Nhưng việc thực hiện chỉ 
phù hợp với đối tượng nộp hồ sơ đối với các thủ tục cấp tỉnh, cấp huyện; 
riêng thủ tục cấp xã chưa thực hiện hiệu quả, do phần đông người dân trên 
địa bàn phường, xã chỉ đến thực hiện thủ tục lấy ngay sau khi tiếp nhận do 
đó không thực hiện đăng ký giải quyết Dịch vụ công trực tuyến. 

Đại diện Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum nêu thực tế, ngoại trừ Hệ thống thông 
tin quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp đã được kết nối liên thông với Hệ thống 
quản lý và trả kết quả giải quyết TTHC của BHXH Việt Nam đối với trường 
hợp cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và được triển khai thống nhất từ 
Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Các hệ thống còn lại đều hoạt 
động độc lập, không có sự kết nối, chia sẻ để có thể khai thác, tận dụng dữ 
liệu hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC của nhau vì vậy gây khó khăn cho cán 
bộ thực hiện thủ tục hành chính. Việc cấp số định danh cho trẻ khi đăng ký 
khai sinh đôi khi còn chậm, lỗi... dẫn đến việc không hoàn thành được dữ 
liệu đăng ký trên Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư 
pháp để chuyển dữ liệu điện tử sang Phần mềm BHYT. 

Trong khi đó, một số dịch vụ công trong 25 dịch vụ công thiết yếu chưa được 
các bộ, ngành chủ trì liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện; các cơ quan 
thực hiện dịch vụ công trên địa bàn tỉnh chưa phối hợp với Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh về cách thức, phương án triển khai, tích hợp, chia 
sẻ dữ liệu. 

Đặc biệt, các bộ, ngành Trung ương chưa liên kết với Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính tỉnh để phổ biến, hướng dẫn cho người dân, 
doanh nghiệp biết thực hiện thông qua kênh tuyên truyền trên Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh dẫn đến nhiều đầu mối truy cập 
sử dụng dịch vụ đối với công dân và gây khó khăn trong việc theo dõi của 
các cơ quan quản lý trên địa bàn tỉnh. 



Từ thực tế này, để bảo đảm triển khai Đề án 06, bên cạnh nỗ lực của địa 
phương trong tuyên truyền, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng 
các sản phẩm số, dịch vụ số, nhất là tạo lập danh tính điện tử, cài đặt, sử 
dụng, thực hiện các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia, thì các 
bộ ngành liên quan cần đẩy mạnh liên kết, liên thông, chia sẻ kết nối dữ liệu 
chuyên ngành. 

Phạm Hải - Minh Đức 

Nguồn ĐBND: https://daibieunhandan.vn/giai-dap-phap-luat/gap-kho-vi-
thieu-huong-dan-chua-lien-thong-i297291/ 

 

9. Thực hiện chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em phục 
vụ chuyển đổi số 
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2328/UBND-KSTTHC 
về chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu trẻ em thực hiện Đề án của Chính phủ về 
'Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục 
vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030' 
(Đề án 06). 

Công văn nêu rõ, để tiếp tục bổ sung mã định danh và cập nhật dữ liệu vào 
Cơ sở dữ liệu trẻ em phục vụ các mục tiêu của Đề án 06, UBND các quận, 
huyện, thị xã chỉ đạo Ban Chỉ đạo Đề án 06 UBND các phường, xã, thị trấn 
tổ chức triển khai thực hiện chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em (công dân 
dưới 16 tuổi) theo quy trình ban hành kèm theo Văn bản số 2513/LĐTBXH-
TTTT, ngày 14-7-2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để cập 
nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý thông tin. Đồng thời, huy động sự tham 
gia của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ, cộng 
tác viên và các đoàn thể có liên quan phối hợp rà soát, bổ sung, điều chỉnh 
thông tin đối với trẻ em bị thiếu hoặc sai thông tin cá nhân cơ bản. 

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo công an 
các quận, huyện, thị xã, công an các xã, phường, thị trấn tiếp nhận danh 
sách, thực hiện đối chiếu và xác thực thông tin, cung cấp mã định danh trẻ 
em theo quy định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội bám sát 
các chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an kịp thời 
hỗ trợ, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã trong quá trình chuẩn hóa, 
làm sạch dữ liệu trẻ em; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình 
thực hiện, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để kịp thời tháo 
gỡ hoặc báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định. 

Hoài Thu 



Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chuyen-doi-
so/1038835/thuc-hien-chuan-hoa-va-lam-sach-du-lieu-tre-em-phuc-vu-
chuyen-doi-so 

 

10. Thêm sáng kiến cải cách hành chính để phục vụ người 
dân 
Thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Nội đã có sáng kiến, 
giải pháp và cách làm hay trong công tác cải cách hành chính, góp phần 
nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền nhằm phục vụ người dân, 
doanh nghiệp ngày một tốt hơn. 

 

UBND phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm bảo đảm thực hiện 100% số thủ 
tục hành chính không chờ được giải quyết đúng hạn. (Ảnh HIỀN THU) 

Sáu tháng đầu năm 2022, trên địa bàn Thủ đô có 1.895 thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, 100% 
số thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế “một cửa”, “một 
cửa liên thông”. Các cơ quan hành chính đã phê duyệt 3.431 quy trình nội 
bộ, trong đó có 568 quy trình giải quyết công việc cấp sở; 1.666 quy trình 
giải quyết công việc cấp huyện; 1.055 quy trình giải quyết công việc cấp xã; 
142 quy trình liên thông giải quyết công việc nội bộ. 

Từ đầu tháng 5/2022, UBND quận Hoàn Kiếm triển khai chuyên đề “Các thủ 
tục hành chính không chờ”, tại bộ phận “một cửa” của UBND 18 phường 
thuộc quận. Sau hơn hai tháng triển khai, sáng kiến này của quận Hoàn 
Kiếm đã nhận được những phản hồi tích cực, đã có khoảng 10 nghìn hồ sơ 
hành chính được giải quyết, trả kết quả ngay cho công dân. 



“Các thủ tục hành chính không chờ” được triển khai tại quận Hoàn Kiếm 
gồm: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 
thể ký, không thể điểm chỉ được); chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 
văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận; cấp bản sao trích lục hộ tịch; đăng ký kết hôn; đăng ký khai tử. Các 
thủ tục hành chính này được tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của 
UBND phường, không có giấy hẹn và được giải quyết, trả ngay kết quả cho 
công dân. 

Bà Nguyễn Mai Phương (phường Hàng Mã) nhận xét: Đến làm thủ tục hành 
chính lĩnh vực tư pháp và nhận được kết quả ngay mà không phải đi lại 
nhiều lần, tôi rất vui. Theo tôi, đây là sự đổi mới vì người dân rất đáng ghi 
nhận và cần nhân rộng ra nhiều lĩnh vực khác. 

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân, 
việc thực hiện chuyên đề “Các thủ tục hành chính không chờ”, hướng tới 
chính quyền điện tử là rất phù hợp, giảm được khâu in ấn giấy biên nhận, 
phiếu hẹn, giảm thời gian chờ đợi, đi lại của người dân. Điều đáng mừng là 
ngoài năm thủ tục hành chính cơ bản, các phường: Hàng Mã, Chương 
Dương, Cửa Nam… đã chủ động đề xuất thêm một số thủ tục thuộc lĩnh vực 
lao động-thương binh và xã hội để triển khai. 

Cùng với quận Hoàn Kiếm, nhiều cơ quan, đơn vị của thành phố cũng có 
giải pháp và cách làm hay trong công tác cải cách hành chính. Tại Thành ủy 
Hà Nội, văn phòng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, 
sử dụng hiệu quả các hệ thống phòng họp trực tuyến. Hội đồng nhân dân 
có sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các kỳ họp. 

Trước đó, sáng kiến về nhận diện khuôn mặt trong xếp hàng lấy số thứ tự 
giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” UBND quận Hà Đông; 
mô hình thí điểm thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ 
tục hành chính cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và giấy chứng 
nhận đăng ký thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn quận Cầu Giấy 
cũng đã được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao… 

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, UBND thành phố Hà 
Nội vừa có Công văn số 2416/UBND-KSTTHC ngày 27/7/2022 về việc phân 
cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính. Thành phố cũng đang đẩy 
mạnh triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3 và mức độ 4, khuyến khích người dân thực hiện các dịch vụ trên 
môi trường mạng và nhận kết quả tại nhà. Cùng với đó là việc triển khai thực 



hiện quy trình đăng ký khai sinh; đăng ký kết hôn; đăng ký khai tử trên Cổng 
dịch vụ công, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Hiện, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền địa phương đang 
rà soát các thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý để nâng cao chất lượng giải quyết 
thủ tục hành chính và sự hài lòng của người dân với dịch vụ công. Theo 
Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà, thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ chỉ đạo 
tăng cường rà soát, bóc tách, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 
quản lý theo Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa 
bàn; tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính còn lại để đề xuất phương án 
phân cấp, ủy quyền tổng thể về thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi nhất 
cho người dân và doanh nghiệp. 

AN TRÂN 

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/them-sang-kien-cai-cach-hanh-chinh-
de-phuc-vu-nguoi-dan-post709473.html 

 

11. Phấn đấu trước 10/8, 100% cơ sở khám, chữa bệnh 
bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp 
Trước ngày 10/8/2022, mục tiêu đặt ra là 100% cơ sở y tế ở Thành phố Hồ 
Chí Minh thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công 
dân gắn chíp. Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế không cần mang nhiều giấy 
tờ, được tạo điều kiện tối đa về các thủ tục khám, chữa bệnh. 

 

Điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, Thành phố 
Hồ Chí Minh (Ảnh minh họa: nhandan.vn). 

Có căn cước công dân gắn chip, khám bảo hiểm y tế không cần thẻ 
giấy 



Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn gửi các cơ sở 
khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn. Công văn nêu rõ, mục tiêu thực 
hiện là trước ngày 10/8/2022, đạt tỷ lệ 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo 
hiểm y tế trên địa bàn Thành phố triển khai thực hiện khám, chữa bệnh bảo 
hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp. 

Hoạt động này nhằm thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về 
đẩy mạnh triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chíp trong 
khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Qua đó, nhằm bảo đảm từng bước thay thế 
thẻ bảo hiểm y tế trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân 
vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Người tham gia chỉ cần sử dụng thẻ 
căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNEID) 
trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

Nỗ lực này góp phần thực hiện thành công Đề án phát triển ứng dụng dữ 
liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia 
giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ (Đề 
án 06) và của Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nếu trường hợp các đơn vị chưa thực hiện được thì gửi văn bản về Bảo 
hiểm xã hội Thành phố và Sở Y tế Thành phố trước ngày 10/8/2022. Trong 
đó, nêu rõ các khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn. 

Với phương châm “Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, 
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh truyền thông đến người 
tham gia bảo hiểm y tế. 

Cùng với đó, đơn vị phối hợp Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm 
y tế tiếp tục thực hiện, triển khai mạnh mẽ sử dụng căn cước công dân gắn 
chíp để khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu 
bảo đảm an sinh xã hội, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt 
hơn, toàn diện hơn. 

Nhiều tiện lợi cho người tham gia 

Ngày 28/2/2022 vừa qua, Bộ Y tế ban hành Công văn số 931/BYT-BH về 
việc hướng dẫn triển khai thí điểm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn 
cước công dân gắn chíp. Ngay sau đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng có 
văn bản hướng dẫn gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân 
(gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh) về triển khai chương trình này. 

Để thực hiện hiệu quả việc thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chíp/ 
hoặc qua ứng dụng VNEID trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam đã nâng cấp hệ thống phần mềm Cổng tiếp nhận thuộc Hệ 



thống Thông tin giám định bảo hiểm y tế của ngành. Từ đó, sẵn sàng đáp 
ứng việc cung cấp thông tin thẻ bảo hiểm y tế để các cơ sở khám, chữa 
bệnh tra cứu thông tin khi người dân sử dụng căn cước công dân gắn chíp 
đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

Do việc xác thực thông tin công dân giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
và cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm đang được hoàn thiện, lưu ý, người 
bệnh đi khám, chữa bệnh lần đầu nên mang theo thẻ bảo hiểm y tế kèm giấy 
tờ tùy thân có ảnh, hoặc điện thoại thông minh có tích hợp ứng dụng VssID. 

Trong trường hợp người bệnh có bảo hiểm y tế đã thực hiện khám, chữa 
bệnh bằng căn cước công dân gắn chíp/ hoặc ứng dụng VNEID, từ lần khám 
bệnh sau chỉ cần xuất trình căn cước công dân hoặc qua ứng dụng VENID. 

Trong trường hợp căn cước công dân chưa kịp tích hợp dữ liệu thẻ bảo 
hiểm y tế, hoặc người tham gia bảo hiểm y tế chưa được cấp tài khoản 
VNEID, người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế thực hiện việc khám, chữa bệnh 
theo quy trình khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện hành. 

Sau gần 5 tháng triển khai, toàn quốc đã có 6.855 cơ sở khám, chữa bệnh 
bảo hiểm y tế, chiếm 52,59% tổng số cơ sở trên toàn quốc, thực hiện tra 
cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp. Có gần 
335 nghìn lượt tra cứu thành công để khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

Áp dụng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân gắn 
chíp là minh chứng rõ nét trong việc hướng tới nền hành chính hiện đại, 
chính phủ số. Việc này giảm bớt thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản 
lý trong lĩnh vực khám, chữa bệnh. Qua đó, góp phần chấm dứt tình trạng 
mượn thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh để trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. 

Quá trình tích hợp này giúp cơ sở y tế xác định được lịch sử khám, chữa 
bệnh của người tham gia. Thông tin tại các lần đi khám trước đó sẽ lưu lại 
trên hệ thống máy tính, giống như một hồ sơ bệnh án điện tử thu nhỏ. 

Ngoài ra, ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp mang lại nhiều tiện ích 
với người dùng, đặc biệt nếu được triển khai đồng bộ dữ liệu thông tin bảo 
hiểm y tế. Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế sẽ không cần mang nhiều giấy 
tờ, tạo điều kiện tối đa cho họ về các thủ tục khám, chữa bệnh, không phát 
sinh bất kỳ thủ tục giấy tờ. Người tham gia được giảm tối đa thời gian thực 
hiện thủ tục khám, chữa bệnh. 

NGÂN ANH 

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/phan-dau-truoc-10-8-100-co-so-
kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-bang-can-cuoc-cong-dan-gan-chip-
post709064.html 


