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1. Chỉ còn 2 mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
từ 15.8 
Chính phủ ban hành Nghị định 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp 
thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường 
mạng. 

Theo đó, chỉ còn 2 mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến từ ngày 
15.8.2022. 

Cụ thể, Khoản 1 Điều 11 Nghị định 42/2022/NĐ-CP quy định cơ quan nhà 
nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo 02 mức độ bao gồm: 

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: Là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ 
thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành 
chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. 

Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công 
ích. 

Dịch vụ công trực tuyến một phần: Là dịch vụ công trực tuyến không bảo 
đảm các điều kiện quy định nêu trên. 

Cơ quan nhà nước ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số tối đa trong 
quá trình cung cấp và xử lý dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng 
trừ trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ phải hiện diện tại cơ quan 
nhà nước hoặc cơ quan nhà nước phải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường 
theo quy định của pháp luật. 

Nghị định 42/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15.8.2022 và thay thế Nghị 
định 43/2011/NĐ-CP ngày 13.6.2011. 

Nguồn LĐ: https://laodong.vn/ban-doc/chi-con-2-muc-do-cung-cap-dich-vu-
cong-truc-tuyen-tu-158-1079049.ldo 

 

2. Đề xuất bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 
của Chính phủ 
Bộ Tư pháp đang dự thảo Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật của Chính phủ. 



 

Bãi bỏ toàn bộ 19 văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ 

Bộ Tư pháp cho biết, thời gian qua, một số bộ, cơ quan ngang bộ đã thực 
hiện rà soát và phát hiện một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ 
ban hành không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có căn cứ pháp 
lý để xác định hết hiệu lực theo quy định tại các Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật (năm 1996, năm 2008, năm 2015 và các Luật sửa đổi, bổ 
sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật). Về nguyên tắc, các văn 
bản này vẫn được xác định là "còn hiệu lực". Do đó, để bảo đảm tính công 
khai, minh bạch của hệ thống pháp luật, đồng thời bảo đảm tuân thủ đúng 
quy định về hiệu lực của văn bản theo Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP), việc ban 
hành văn bản để bãi bỏ các văn bản nêu trên là cần thiết. 

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP, trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan, 
Bộ Tư pháp đã tổng hợp và thấy rằng có 21 văn bản quy phạm pháp luật do 
Chính phủ ban hành cần được bãi bỏ. 

Cụ thể, Bộ Tư pháp đề xuất bãi bỏ toàn bộ 19 văn bản sau: Quyết định số 
153-HĐBT ngày 13/12/1983 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Ủy 
ban vận động mua công trái; Quyết định số 153-HĐBT ngày 13/12/1983 của 
Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Ủy ban vận động mua công trái; Nghị 
định số 52-HĐBT/NĐ ngày 19/3/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa 
đổi tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại thương; Nghị định số 87-CP ngày 



12/12/1995 của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và 
dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng; Nghị 
quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ về các giải pháp 
kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao 
thông; Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một 
số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao 
thông; Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ về 
từng bước khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và thành phố 
Hồ Chí Minh; Quyết định số 112-HĐBT ngày 15/10/1981 của Hội đồng Bộ 
trưởng về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy chính quyền cấp xã; Nghị 
quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 của Chính phủ về tiếp tục đẩy 
mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương; Nghị định 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của 
Chính phủ điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp 
hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước 
năm 1995; Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ điều 
chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng;… 

Ngoài ra, dự thảo bãi bỏ một phần nội dung của một số văn bản quy phạm 
pháp luật của Chính phủ. Bãi bỏ các quy định sau đây trong một số Nghị 
định của Chính phủ: 

Khoản 2 Điều 1, Điều 7 Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của 
Chính phủ quy định về bảo vệ kiểm định thực vật, giống cây trồng, nuôi động 
vật rừng thông thường, chăn nuôi, thủy sản, thực phẩm. 

Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/1/2012 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

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

Tuyết Hạ 

Nguồn Chính Phủ: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/de-xuat-bai-bo-
mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-chinh-phu-
102220810155257669.htm 

 

3. Quản lý đất đai: Thay mệnh lệnh hành chính bằng 
biện pháp kinh tế 



Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà khẳng định việc quản lý đất đai bằng 
các biện pháp kinh tế thay cho mệnh lệnh hành chính là quan điểm xuyên 
suốt trong quá trình xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi). 

Sáng 10-8, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì cuộc họp hội 
đồng thẩm định dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ 
TN&MT Trần Hồng Hà đã trực tiếp báo cáo nhanh về quá trình, nội dung xây 
dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

Câu chuyện giá đất, bảng giá đất 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho hay ngay sau khi Trung ương ban hành Nghị 
quyết 18 (ngày 16-6-2022), Bộ TN&MT đã nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ 
dự thảo luật. 

“Chúng tôi đã chuẩn bị toàn bộ hồ sơ gồm: Dự thảo, tờ trình, báo cáo rà 
soát, thống kê, báo cáo đánh giá tác động, trong đó có tiếp thu ý kiến góp ý 
của các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành. Đặc biệt là tổ chức ba hội nghị góp ý 
xây dựng dự luật tại ba miền Bắc - Trung - Nam và phối hợp với VCCI tổ 
chức một hội nghị lấy ý kiến của các doanh nghiệp…” - Bộ trưởng Hà cho 
hay. 

 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu (đứng) và Bộ trưởng 
Bộ TN&MT Trần Hồng Hà (bên trái ông Hiếu) tại cuộc họp. 

Ảnh: TRỌNG PHÚ 

Bộ trưởng Bộ TN&MT cho hay dự luật đã chuyển đổi từ công cụ quản lý 
bằng mệnh lệnh hành chính sang quản lý bằng biện pháp kinh tế. Nguyên 
tắc này sẽ xuyên suốt, chi phối trong quá trình sửa luật. Ông Hà lấy ví dụ về 
định giá đất - một nội dung quan trọng trong tài chính đất đai, dự thảo quy 
định xây dựng bảng giá đất hằng năm và hệ số biến động giá đất. Khi giá 
đất phổ biến trên thị trường có biến động thì cấp tỉnh điều chỉnh cho phù 



hợp. Tiến tới cơ quan chức năng sẽ nắm giá đất của từng thửa đất, công bố 
hằng quý, hằng tháng. 

“Việc này sẽ giúp giải quyết vấn đề địa tô chênh lệch. Những thửa đất mà 
do quy hoạch, tự nhiên ra mặt đường thì sẽ tính được hệ số chênh lệch để 
Nhà nước thu thuế giao dịch. Ví dụ giá đất từ 10 đồng lên 100 đồng thì tính 
được và Nhà nước thu khi có giao dịch đất, còn người mua ở đó, không làm 
gì thì thôi” - Bộ trưởng Hà nói. 

Đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật 

Tại cuộc họp, đại diện nhiều bộ, ngành là thành viên của hội đồng thẩm định 
dự luật đã góp ý vào các nội dung (được quy định tại Điều 39 Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật) như: Sự cần thiết ban hành dự luật, đối tượng, 
phạm vi điều chỉnh của luật, pháp lệnh; sự phù hợp với chủ trương của 
Đảng, Nhà nước; tính hợp hiến, hợp pháp; sự phù hợp với điều ước quốc 
tế, chi phí thủ tục hành chính; việc tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng luật… 

Khi giá đất phổ biến trên thị trường có biến động thì cấp tỉnh điều chỉnh cho 
phù hợp. Tiến tới cơ quan chức năng sẽ nắm giá đất của từng thửa đất, 
công bố hằng quý, hằng tháng. 

Đa số ý kiến đồng tình với nội dung bản dự thảo luật, đồng thời đánh giá cao 
cơ quan soạn thảo đã chuẩn bị hồ sơ dự luật một cách công phu, tương đối 
đầy đủ. 

Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét các nội dung 
như: Vấn đề áp dụng pháp luật (Điều 4); điều kiện giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất (Điều 64); hạn mức nhận chuyển 
nhượng đất nông nghiệp và đánh giá tác động; quyền sử dụng đất… 

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nhận định: Hội 
đồng thẩm định dự luật thấy rằng nội dung cơ bản của dự thảo luật phù hợp 
với các nhóm chính sách lớn đã được Đảng, Nhà nước thông qua khi xây 
dựng luật. “Tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn thảo phân tích rõ hơn trong tờ 
trình về những chính sách lớn đã được cụ thể hóa như thế nào” - ông Hiếu 
nói. 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng nhấn mạnh Luật Đất đai liên quan rất nhiều 
luật, bao phủ nhiều lĩnh vực. Nhiều ý kiến trong hội đồng thẩm định cũng 
nêu ra sự xung đột pháp luật, một số nội dung sẽ có vướng mắc trong thực 
tế. Do đó, ông đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại để đảm bảo tính hợp 
hiến, hợp pháp, thống nhất của hệ thống pháp luật. 

“Đặc biệt, hiện Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đấu thầu - 
những luật có mối quan hệ chặt chẽ với Luật Đất đai đang được xây dựng 



cùng thời điểm với Luật Đất đai sửa đổi. Vì vậy, đề nghị Bộ TN&MT phối 
hợp chặt chẽ với các bộ, ngành chủ trì xây dựng các luật trên để có sự đồng 
bộ, thống nhất và cập nhật các nội dung mới” - thứ trưởng Bộ Tư pháp nêu. 

“Trên cơ sở xem xét hồ sơ dự luật, các ý kiến của thành viên hội đồng, chúng 
tôi nhất trí thông qua dự thảo luật. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp 
thu các ý kiến, hoàn thiện dự thảo luật để sớm trình Chính phủ, đảm bảo 
tiến độ xây dựng luật” - thứ trưởng Bộ Tư pháp kết luận.• 

Dự luật bám sát các chính sách lớn về đất đai 

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà thông tin chiều 8-8, Chủ tịch Quốc hội 
(QH) Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc của lãnh đạo QH và thường trực 
các cơ quan của QH với Bộ TN&MT về dự án luật. Cuộc họp thống nhất sẽ 
xem xét dự luật theo quy trình ba kỳ họp, trong đó dự luật sẽ trình QH xem 
xét vào kỳ họp thứ tư (tháng 10-2022) và thông qua tại kỳ họp thứ sáu (tháng 
10-2023). 

Bộ trưởng Bộ TN&MT khẳng định việc xây dựng dự thảo luật đã bám sát, 
thể chế hóa các chính sách được nêu ra tại Nghị quyết 18-NQ/TW, cũng 
như các quan điểm, chủ trương của Đảng về quản lý và sử dụng đất đai; 
đảm bảo kế thừa, sự ổn định của hệ thống pháp luật; sửa đổi, bổ sung các 
quy định nhằm phát huy nguồn lực đất đai và khắc phục những tồn tại, hạn 
chế trong chính sách, pháp luật đã được chỉ ra trong quá trình tổng kết Nghị 
quyết 19-NQ/TW và thi hành Luật Đất đai; thiết lập hệ thống quản lý đất đai 
hiện đại, thông qua cải cách hành chính, chuyển đổi số; thực hiện phân công, 
phân cấp nhiều hơn đi kèm với điều kiện thực hiện… 

TRỌNG PHÚ 

Nguồn PLVN: https://plo.vn/quan-ly-dat-dai-thay-menh-lenh-hanh-chinh-
bang-bien-phap-kinh-te-post693319.htmll 

 

4. Sớm ban hành hướng dẫn về điều kiện kinh doanh 
liên quan đến an ninh mạng 
Trong kỳ họp bất thường, Quốc hội đã ban hành 1 luật sửa 9 luật trong đó 
có bổ sung ngành nghề kinh doanh liên quan đến an ninh mạng là ngành 
nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, Chính phủ phải ban hành nghị định để 
sớm hướng dẫn vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu. 

Chiều 9/8, phát biểu bế mạc phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội, Chủ tịch Quốc hội đánh giá phiên chất vấn cho thấy tinh thần sát thực 
tế, rất thiết thực, tâm huyết, thẳng thắn và trách nhiệm cao đối với cả người 



hỏi và người trả lời chất vấn. “Thực tế, thiết thực, tâm huyết, thẳng thắn và 
trách nhiệm cao, tôi thấy có thể tóm lược không khí và diễn biến của phiên 
chất vấn bằng 5 chữ T như vậy” - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói. 

Theo Chủ tịch Quốc hội, phiên chất vấn hôm nay thành công, nhưng có 
thành công thực sự tốt đẹp hay không thì cần thời gian kiểm nghiệm lại việc 
thực hiện các lời hứa và các cam kết ra sao. 

Xử lý triệt để các vụ án có cán bộ tiếp tay cho tín dụng đen 

Đối với lĩnh vực thuộc Bộ Công an, Chủ tịch Quốc hội tóm lược một số các 
nhiệm vụ, giải pháp mà các Bộ trưởng, Phó Thủ tướng đã nêu trong phiên 
chất vấn này như: tích cực triển khai chuyên đề phòng, chống tội phạm và 
vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng, 
kịp thời phát hiện những địa bàn phức tạp, các cơ sở kinh doanh, doanh 
nghiệp, cá nhân, đối tượng băng nhóm hoạt động tín dụng đen; xử lý triệt 
để các vụ án liên quan đến hoạt động tín dụng đen, nhất là các vụ án liên 
quan đến cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tiếp tay, cung 
cấp vốn cho tín dụng đen hoạt động. Xử lý trách nhiệm các đơn vị, cá nhân 
không chủ động phát hiện, đấu tranh với tội phạm liên quan đến hoạt động 
tín dụng đen trên địa bàn, nhưng các đơn vị, địa phương khác lại phát hiện 
và xử lý. 

“Tại địa bàn của mình thì không lo, không phát hiện, người khác bên ngoài 
lại phát hiện, xử lý. Chúng ta cũng phải xem xét trách nhiệm của những cá 
nhân, tổ chức và lực lượng trên địa bàn?”, - Chủ tịch Quốc hội nói. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc 
phiên chất vấn 



Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu khẩn trương sửa đổi, bổ sung để 
ban hành mới nghị định về cá cược bóng đá, đua ngựa, đua chó và phát 
triển ngành nghề dịch vụ này để vừa phát triển kinh tế, vừa tạo điều kiện 
quản lý chặt chẽ hoạt động này, ngăn ngừa, hạn chế đánh bạc, cá cược trái 
phép… 

Nhắc lại việc Bộ trưởng Tô 
Lâm cho biết sẽ sớm xây dựng 
Luật Dữ liệu về cá nhân, Chủ 
tịch Quốc hội lưu ý trước khi 
tiến đến lộ trình đó thì cần 
nghiên cứu để ban hành nghị 
định về vấn đề này. Cùng với 
Nghị định xử phạt vi phạm 
hành chính trên lĩnh vực an 
ninh mạng và Nghị định về điều 
kiện đầu tư kinh doanh sản 
phẩm, dịch vụ an ninh mạng, 
như vậy tới đây ít nhất là đặt ra 
3 nghị định cần phải sớm 
nghiên cứu, xây dựng và ban 
hành. Trước đó, trong kỳ họp 
bất thường, Quốc hội đã ban 
hành 1 luật sửa 9 luật, trong đó 
có bổ sung ngành nghề kinh 
doanh liên quan đến an ninh mạng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 
Do đó, Chính phủ phải ban hành nghị định để sớm hướng dẫn vấn đề này. 

Nhiều nội dung khác cũng được Chủ tịch Quốc hội nhắc lại như đẩy mạnh 
ứng dụng tài khoản định danh điện tử trong thực hiện các dịch vụ công trực 
tuyến; tiếp tục triển khai tích hợp thông tin ứng dụng thẻ căn cước trên các 
lĩnh vực, góp phần giảm bớt các giấy tờ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 
người dân; đẩy mạnh thực hiện các nội dung bảo đảm thực hiện đúng tiến 
độ việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy bắt đầu từ ngày 1/1/2023 theo đúng 
quy định tại Luật Cư trú (sửa đổi); nghiên cứu để có giải pháp cấp giấy tờ 
tùy thân tạm thời cho người dân di cư tự do, nhất là khu vực Tây Nguyên... 

Tăng cường hợp tác công tư trong lĩnh vực du lịch 

Đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, các giải pháp được Chủ tịch 
Quốc hội nêu rõ là tiếp tục triển khai quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả Nghị quyết 
08 ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành 

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Công 
an phối hợp với Bộ Thông tin và 
Truyền thông hoàn thiện và thực hiện 
Bộ quy tắc ứng xử trên không gian 
mạng, yêu cầu các doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, 
quản lý chặt chẽ thông tin trên không 
gian mạng, xử lý căn cơ tình trạng 
SIM rác. Các doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ xuyên biên giới tại Việt Nam 
phải tuân thủ, chấp hành đầy đủ các 
quy định pháp luật Việt Nam trên các 
lĩnh vực bảo đảm an ninh, an toàn 
thông tin mạng. “Câu chuyện SIM rác 
này cũng mấy nhiệm kỳ chúng ta đặt 
ra rồi” - Chủ tịch Quốc hội nói. 



kinh tế mũi nhọn và các chiến lược, chương trình, đề án của Chính phủ về 
phát triển du lịch, như Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, 
Đề án cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh 
tế mũi nhọn cả về môi trường du lịch, hạ tầng du lịch, doanh nghiệp du lịch 
và sản phẩm du lịch. 

Để phát triển du lịch, Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ việc tăng cường liên kết 
vùng, phối hợp liên ngành. Theo Chủ tịch Quốc hội, bản chất du lịch đã có 
tính chất ngành, vùng và liên vùng rất chặt chẽ, chúng ta không thể không 
làm chuyện này, mặc dù chúng ta không có chính quyền vùng. 

Toàn cảnh phiên chất vấn chiều 10/8. 

Về hoàn thiện thể chế, Chủ tịch Quốc hội lưu ý rà soát, đánh giá việc triển 
khai Luật Du lịch năm 2017 và pháp luật có liên quan, chú trọng cụ thể hóa 
các quy định về tăng cường hợp tác công tư, huy động mọi nguồn lực đầu 
tư cho phát triển du lịch, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư cho tổ chức, cá nhân kinh 
doanh du lịch. Đồng thời, sớm cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển du 
lịch, quản lý chặt chẽ, phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của quỹ. Trong 
danh mục của chương trình phục hồi phát triển kinh tế theo Nghị quyết 43 
thì có 300 tỷ đồng cấp cho quỹ này, tuy nhiên đến nay chưa có danh mục 
trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. “Hiện nay quỹ này phần vốn 
mồi của Nhà nước cũng chưa có, phần của các doanh nghiệp và xã hội đóng 
góp cũng chưa” - Chủ tịch Quốc hội cho hay. 



Các giải pháp khác được Chủ tịch Quốc hội đề cập là khẩn trương ban 
hành quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 
2045; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế chính sách vừa phục hồi, phát 
triển du lịch trong Nghị quyết 43, về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ 
chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết 11 của 
Chính phủ về chương trình này; nghiên cứu đề xuất những chính sách 
bổ sung. Trước khi có những chính sách bổ sung phải tổ chức thực hiện 
quyết liệt, rốt ráo những chính sách đã có, nhất là về vấn đề hỗ trợ cho 
người lao động và cho doanh nghiệp, khôi phục lại thị trường lao động. 

Hoàng Yến 

Nguồn TBTCVN: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/som-ban-hanh-huong-
dan-ve-dieu-kien-kinh-doanh-lien-quan-den-an-ninh-mang-110575.html 

 

5. Cơ chế một cửa quốc gia: Tránh chồng chéo, tạo 
thuận lợi cho doanh nghiệp 
Việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đến nay đã mang lại nhiều lợi ích. 
Tuy nhiên vẫn cần sự nỗ lực để hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng 
dịch vụ công; đưa thủ tục hành chính thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc 
gia hoạt động một cách thực chất; giảm bớt chi phí và thời gian tuân thủ cho 
doanh nghiệp song vẫn đảm bảo hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý 
nhà nước. 

Đẩy mạnh đào tạo và tuyên truyền 

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tới nay, Cơ chế một cửa quốc gia 
(NSW) đã kết nối với hơn 55.000 doanh nghiệp, thực hiện 249/261 thủ tục 
của 13 bộ, ngành với khoảng 5 triệu hồ sơ. Việt Nam tiếp tục trao đổi thông 
tin chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D điện tử với tất cả 9 nước thành viên 
ASEAN; chuẩn bị thử nghiệm trao đổi chứng nhận kiểm dịch thực vật, thảo 
luận giải pháp lộ trình trao đổi chứng từ điện tử giữa ASEAN với Nhật Bản, 
Trung Quốc, Hàn Quốc. 

Với các đối tác ngoài ASEAN, đã hoàn thành trao đổi thông tin tờ khai hải 
quan thử nghiệm với Liên minh kinh tế Á - Âu; đàm phán Nghị định thư trao 
đổi chứng nhận xuất xứ điện tử với Hàn Quốc; triển khai Thỏa thuận tạo 
thuận lợi thương mại Việt Nam - New Zealand. Việc triển khai NSW tiếp tục 
nhận được đánh giá tích cực từ doanh nghiệp, các tổ chức trong, ngoài 



nước; đem lại hiệu quả thiết thực cho cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ 
chức, người dân. 

Thủ tục hành chính và xuất nhập khẩu ngày càng tiện 
lợi, thông thoáng. Ảnh: Đông Mai 

Đối với vấn đề kiểm tra chuyên ngành, 51/60 danh mục hàng hóa kèm mã 
số HS đã được ban hành, chiếm 85% kế hoạch; ban hành quy chuẩn, tiêu 
chuẩn hoặc loại bỏ danh mục hàng hóa nhóm 2 và danh mục hàng hóa được 
cấp phép nhập khẩu cho 22/22 nhóm hàng. 

Hiện nay, để phát huy hơn nữa hiệu quả của NSW, Cơ chế một cửa ASEAN 
(ASW), ông Mai Xuân Thành - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho 
biết, Tổng cục Hải quan vẫn đang chủ trì việc hoàn thành kết nối các thủ tục 
hành chính trên hai hệ thống này theo kế hoạch. Tổng cục Hải quan thực 
hiện tốt nhiệm vụ điều phối trong thực hiện NSW, ASW và kiểm tra chuyên 
ngành; xây dựng và triển khai kế hoạch hành động triển khai NSW, thúc đẩy 
công nghiệp logistics và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2022 - 2026... 

Cũng theo ông Thành, cơ quan hải quan đang gấp rút trình cơ quan có thẩm 
quyền ban hành nghị định về kết nối, chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất 
nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất nhập cảnh, quá cảnh người và phương 
tiện theo NSW. Cùng với đó là xây dựng và triển khai đề án tổng thể về xây 
dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai NSW, 
ASW theo định hướng xử lý tập trung; đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyên 
truyền và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, các bộ, ngành trong triển khai 
ASW, NSW... 

Ban hành nghị định “sớm nhất có thể” 



Chỉ đạo tại cuộc họp Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về NSW, ASW và tạo thuận 
lợi thương mại (Ủy ban 1899) diễn ra cuối tuần qua, Phó Thủ tướng Thường 
trực Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban 1899 Phạm Bình Minh ghi nhận, đánh giá 
cao nỗ lực của các bộ, ngành, đơn vị là thành viên của Ủy ban 1899 trong 
việc thúc đẩy triển khai NSW, ASW, công tác kiểm tra chuyên ngành và tạo 
thuận lợi thương mại. 

Về công tác kiểm tra chuyên ngành, Phó Thủ tướng đánh giá cao các bộ, 
ngành tích cực triển khai được 90% các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ 
giao, tại Quyết định 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020, với tinh thần tránh chồng 
chéo, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong hoạt động xuất khẩu, 
nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và 
phương tiện vận tải. 

Đưa Cơ chế một cửa quốc gia vào hoạt động thực chất 

Theo Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông và thống kê hải quan 
(Tổng cục Hải quan) Phạm Duyên Phương, dù đã đạt được những 
thành quả ấn tượng, song quá trình triển khai Cơ chế một cửa quốc 
gia (NSW) cũng cho thấy một số điểm tồn tại cần được khắc phục, 
hoàn thiện để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ công của các 
cơ quan nhà nước; đưa thủ tục hành chính thực hiện trên NSW hoạt 
động một cách thực chất; giảm bớt chi phí và thời gian tuân thủ cho 
doanh nghiệp song vẫn đảm bảo hiệu quả, hiệu lực của công tác 
quản lý nhà nước. 

Để hiện thực hóa yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế 
số, chính phủ số và khắc phục những tồn tại trong quá trình triển 
khai NSW, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt việc xây dựng Nghị định quy định thực hiện kết nối 
và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh 
hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện 
vận tải theo NSW. 

Về triển khai thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu 
các bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Công 
thương sớm hoàn thành 10% nhiệm vụ còn lại được giao. Bộ Công thương 
chủ động rà soát, bố trí nguồn nhân lực phù hợp để thực hiện vai trò quản 
lý nhà nước về logistics. 

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, yêu cầu cấp thiết là 
phải hoàn thành việc xây dựng nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin trong 



lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, 
quá cảnh người và phương tiện vận tải "sớm nhất có thể", làm cơ sở để tăng 
cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành, nhất là việc xây dựng danh mục 
thông tin bộ, ngành cung cấp, chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. 
Các bộ, ngành tiếp tục rà soát, gửi Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) tổng 
hợp, trình Chính phủ để rút các thủ tục hành chính phát sinh ít hồ sơ đăng 
ký, hoặc không phát sinh hồ sơ đăng ký để rút các thủ tục này khỏi NSW 
nhằm giảm kinh phí duy trì. 

Hồng Vân 

Nguồn https://thoibaotaichinhvietnam.vn/co-che-mot-cua-quoc-gia-tranh-
chong-cheo-tao-thuan-loi-cho-doanh-nghiep-110521.html 

 

6. Sóc Trăng: Điểm sáng trong cải cách hành chính ở 
ĐBSCL 
Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng đại dịch Covid-19, nhưng tỉnh Sóc Trăng đã 
nỗ lực, triển khai nhiều giải pháp, cách làm hay trong công tác cải cách hành 
chính (CCHC). Từ đó, giúp chỉ số CCHC của tỉnh không ngừng tăng lên, 
đứng đầu khu vực ĐBSCL trong năm 2021. 

Xác định công tác CCHC là một nhiệm vụ trọng tâm, Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIV nhiệm kỳ 2020-2025 đã ban hành Nghị quyết số 
10-NQ/TU về việc đẩy mạnh CCHC đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030, với những mục tiêu, lộ trình và giải pháp cụ thể. Kế đó, UBND tỉnh 
Sóc Trăng cũng ban hành, thực hiện nhiều kế hoạch nhằm triển khai có hiệu 
quả Nghị quyết số 10. 

Năm 2021, tỉnh Sóc Trăng có chỉ số CCHC (PAR Index) đứng vị trí 18/63 
tỉnh, thành trong cả nước (tăng 31 bậc so với năm 2016) và là địa phương 
có chỉ số PAR Index cao nhất khu vực ĐBSCL. Bên cạnh đó, Sóc Trăng 
cũng là địa phương có chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) 
đạt 89,51% (xếp thứ 9/63 tỉnh, thành và đứng đầu ĐBSCL), tăng 5 bậc so 
với năm 2020. Để đạt được kết quả trên, Sóc Trăng đã quyết liệt triển khai 
đồng bộ nhiều giải pháp, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. 



 

Ứng dụng “Công dân Sóc Trăng” giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng 
thực hiện các thủ tục hành chính 

Theo đó, hàng năm, tỉnh Sóc Trăng đều tổ chức Hội thi CCHC quy mô toàn 
tỉnh và nhận được sự tham gia, hưởng ứng của hàng chục ngàn cán bộ, 
công chức, viên chức. Thông qua hội thi đã tạo điều kiện và cơ hội cho cán 
bộ, công chức, viên chức tiếp cận, cập nhật thông tin, tìm hiểu kiến thức về 
CCHC, các quy định pháp luật có liên quan. Đồng thời tạo hiệu ứng và sức 
lan tỏa đáng kể công tác CCHC của tỉnh đến với người dân, doanh nghiệp 
(DN). 

Nhằm nâng cao trình độ, năng lực và khả năng ứng dụng CNTT, Sở Nội vụ 
tỉnh Sóc Trăng thường xuyên tổ chức kiểm tra kỹ năng tin học đối với chức 
danh lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Các nội 
dung kiểm tra được thực hiện sát với thực tế yêu cầu công tác như: ký số 
văn bản đúng quy định, xử lý văn bản trên phần mềm, công tác chuyển - trả 
văn thư… Qua đó, nâng cao trình độ, kỹ năng sử dụng CNTT trong quản lý, 



điều hành, giải quyết công việc của lãnh đạo UBND cấp xã, tiến tới xây dựng 
chính quyền điện tử. 

Đáng chú ý, năm 2021, tỉnh Sóc Trăng đã triển khai và thực hiện có hiệu quả 
7 sáng kiến trong hoạt động CCHC. Tiêu biểu như việc vận hành Trung tâm 
xử lý, điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm phục vụ chính quyền điện tử 
và đô thị thông minh. Trung tâm này giúp lãnh đạo tỉnh, cơ quan chức năng 
thu thập, đánh giá và phân tích thông tin bằng công nghệ một cách chính 
xác, trực quan dựa trên dữ liệu số của hạ tầng kỹ thuật. Từ đó, lãnh đạo đưa 
ra quyết định kịp thời chính xác, đồng bộ, hiệu quả, nâng cao chất lượng 
hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. 

Ngoài ra, tỉnh Sóc Trăng cũng đã triển khai cung cấp dịch vụ công trên ứng 
dụng (app) “Công dân Sóc Trăng” trên phạm vi toàn quốc. Người dân, DN 
có thể sử dụng điện thoại thông minh qua app “Công dân Sóc Trăng” để 
thực hiện nộp hồ sơ, tra cứu hồ sơ và các thủ tục trực tuyến khác. Đồng thời 
có thể chuyển hướng đến ứng dụng VNPT Pay, Viettel Pay, Momo để thanh 
toán các dịch vụ. 

Hiện nay, tỉnh đã xây dựng và triển khai Cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh 
Sóc Trăng (https://doanhnghiep.soctrang.gov.vn/). Cổng thông tin là cơ sở 
dữ liệu DN và hệ thống thông tin hỗ trợ DN; số hóa công tác quản lý, phối 
hợp trong thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra DN, nhằm hạn chế tối đa 
việc kiểm tra, thanh tra DN không quá 1 lần/năm theo chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ. Cổng thông tin doanh nghiệp còn là nơi để DN kết nối, tương 
tác, phản ánh, kiến nghị đến chính quyền tỉnh Sóc Trăng một cách dễ dàng, 
thuận tiện. 

Mã Quick Response (QR) đang được tỉnh Sóc Trăng ứng dụng rộng khắp 
trên nhiều lĩnh vực tại 100% sở, ban ngành và UBND cấp huyện. Theo đó, 
mã QR được niêm yết công khai tại Trung tâm phục vụ hành chính công và 
Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương. Mỗi thủ tục hành 
chính sẽ có 1 mã QR được thiết lập, người dân, DN có nhu cầu giải quyết 
thủ tục nào chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét mã. Qua đó, giúp người 
dân, DN dễ tiếp cận với thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và công sức. 

Ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng, 
cho biết, quan điểm chung của tỉnh trong công tác CCHC là “lấy người dân, 
DN làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, DN làm thước đo đánh 
giá chất lượng phục vụ”. Do đó, thời gian qua, tỉnh không ngừng đẩy mạnh 
công tác CCHC trên nhiều lĩnh vực, hướng đến xây dựng nền hành chính 
dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả. Từ đó, góp 
phần đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững. 



Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng hoàn thiện, nâng cao chất lượng ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín; xây dựng và phát triển chính 
quyền điện tử, chính quyền số nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số năng lực cạnh 
tranh và chỉ số hành chính công cấp tỉnh. 

TUẤN QUANG 

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//soc-trang-diem-sang-trong-cai-cach-
hanh-chinh-o-dbscl-833708.html 

 

7. TP.Thủ Dầu Một: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính theo hướng công khai, minh bạch 
Ngày 10-8, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh đã đến 
làm việc với UBND TP.Thủ Dầu Một về việc triển khai thực hiện công tác cải 
cách hành chính (CCHC) năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. 

Từ năm 2021 đến nay, UBND TP.Thủ Dầu Một đã kịp thời ban hành các kế 
hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên cơ sở cụ thể 
hóa kế hoạch của UBND tỉnh, chương trình, kế hoạch của Thành ủy; đồng 
thời chỉ đạo các đơn vị hành chính sự nghiệp, UBND các phường cụ thể hóa 
triển khai thực hiện tại đơn vị. Bên cạnh đó, UBND thành phố tập trung chỉ 
đạo thực hiện các giải pháp, sáng kiến, kinh nghiệm cải cách thủ tục hành 
chính; các phòng, ban chuyên môn có sự phối hợp chặt chẽ, áp dụng hiệu 
quả các giải pháp tổ chức triển khai tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên môi trường 
điện tử đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện theo danh mục UBND 
tỉnh đã công bố. Đặc biệt, việc áp dụng, duy trì, mở rộng, cải tiến hệ thống 
quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 
9001:2015 và chuẩn hóa thủ tục hành chính theo quy trình ISO, hàng năm 
UBND thành phố đều có văn bản nhắc nhở các phòng, ban, UBND các 
phường thực hiện việc duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 
tại đơn vị.  



 

Toàn cảnh buổi làm việc 

Đến nay, TP.Thủ Dầu Một có 10/10 phòng thuộc các cơ quan, đơn vị áp 
dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015; tổng số thủ tục nội bộ theo TCVN 
ISO 9001:2015 là 5 thủ tục; tổng số thủ tục hành chính đã chuẩn hóa theo 
quy trình ISO: 242/281 thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố. 

Trong thời gian tới, UBND TP.Thủ Dầu Một sẽ tăng cường vai trò lãnh đạo, 
điều hành của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với công tác CCHC; 
thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá công tác triển khai, tổ 
chức thực hiện công tác cải cách hành chính; thực thi công vụ của cán bộ, 
công chức, viên chức. Thành phố quan tâm đề ra các mô hình hay, sáng 
kiến cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính để nâng cao 
chất lượng hoạt động hành chính, chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng 
của tổ chức, công dân; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo 
hướng công khai, minh bạch, kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết; đồng 
thời giảm thấp nhất số hồ sơ giải quyết trễ hẹn không có lý do chính đáng, 
phải nghiêm túc xin lỗi tổ chức, công dân khi để xảy ra hồ sơ trễ hẹn. 

Tin, ảnh: Phương Lê 

Nguồn BBD: https://baobinhduong.vn/tp-thu-dau-mot-day-manh-cai-cach-
thu-tuc-hanh-chinh-theo-huong-cong-khai-minh-bach-a277352.html  

 

8. Hà Nội ưu tiên nguồn lực phục vụ chuyển đổi số 
Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc xác định rõ trọng 
tâm thực hiện Đề án 06 là giải quyết thủ tục hành chính và các dịch vụ công 
trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia/Cổng dịch vụ công thành phố 



Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Thanh vừa ký ban hành Chỉ 
thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 
triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ về phê duyệt 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 2020” (Đề án 06) trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thành 
phố Hà Nội được lựa chọn là đơn vị làm để nhân rộng cả nước. 

 

Hà Nội sơ kết 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 

Theo đó, Hà Nội xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần 
ưu tiên tập trung nguồn lực triển khai trong năm 2022 và các năm tiếp theo. 

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc xác định rõ trọng 
tâm thực hiện Đề án 06 là giải quyết thủ tục hành chính và các dịch vụ công 
trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia/Cổng dịch vụ công thành phố 
gắn với việc thực hiện tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư với Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư. Đặc biệt, đối với việc thực hiện các dịch vụ công thiết 
yếu, xác định mục tiêu “lấy sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá 
việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước 
trên địa bàn TP”. 

Việc thực hiện Đề án 06 phải được thực hiện đồng bộ, quyết liệt với các biện 
pháp, giải pháp linh hoạt, nhiệm vụ, lộ trình, thời gian cụ thể, rõ người, rõ 
việc, rõ đơn vị thực hiện, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành sớm các mục 
tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Đề án. 



Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc thành 
phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, chủ tịch UBND các xã, phường, 
thị trấn trực tiếp chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ thuộc phạm vi Đề án 06; 
Chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND TP về kết quả, tiến độ triển khai, 
ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai đảm bảo bám sát nội 
dung, tiến độ thực hiện Đề án 06 và Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 
17/02/2022 của UBND thành phố. Phát huy vai trò người đứng đầu trong 
việc huy động sự vào cuộc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động trong đơn vị. 

Đối với Ban Chỉ đạo Đề án 06 thành phố cần phát huy vai trò chỉ đạo, điều 
phối định kỳ tổ chức họp, thống nhất nội dung liên quan đến triển khai Đề án 
trước khi trình UBND thành phố chỉ đạo. Kịp thời tham mưu Ban cán sự 
đảng UBND thành phố báo cáo xin ý kiến Thường trực Thành ủy, Ban 
Thường vụ Thành ủy về chủ trương thực hiện đối với các đề án, dự án, vấn 
đề lớn, quan trọng, phức tạp. 

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo Đề án 06 thành phố tổ 
chức triển khai rà soát chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu còn chưa thống nhất 
hoặc chưa chính xác giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở 
dữ liệu: hộ tịch, thuế, trẻ em, bảo hiểm xã hội,... nhằm làm sạch dữ liệu một 
cách hiệu quả. 

Công an thành phố Hà Nội, tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan 
nhằm tổ chức  triển khai rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư và đẩy nhanh việc 
cấp định danh điện tử trên địa bàn thành phố. Bảo đảm việc kết nối, tích 
hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư; giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bất cập 
trên địa bàn thành phố trong quá trình triển khai thực hiện. 

Văn phòng UBND TP chủ trì hướng dẫn rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy 
trình, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính; thống nhất quy trình 
nghiệp vụ, giải pháp kỹ thuật để tích hợp, cung cấp các dịch vụ công thuộc 
thẩm quyền giải quyết lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Tổ chức hướng dẫn 
việc thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ các nhân trong tiếp 
nhận và giải quyết thủ tục hành chính. 

Sở Thông tin – Truyền thông khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các quy trình, 
thủ tục, hoàn thành việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu số hóa hồ sơ TTHC, 
tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng Dịch vụ công quốc gia, 
Cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan. 



Bảo đảm hạ tầng, an toàn thông tin kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính TP với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành của các bộ, ngành và Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

UBND các quận, huyện, thị xã, phường, thị trấn cũng được yêu cầu triển 
khai các dịch vụ công thiết yếu thuộc phạm vi quản lý theo Đề án 06. Thực 
hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải 
quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa cấp huyện từ ngày 1/12/2022. 
Đối với dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 phải thực hiện số hóa trong 
việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa từ ngày 1/7/2022./. 

H.La/VOV.VN 

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ha-noi-uu-tien-nguon-luc-phuc-vu-
chuyen-doi-so-post962557.vov 

 

9. Từ 1/12, Hà Nội số hóa và tái sử dụng kết quả số 
hóa hồ sơ thủ tục hành chính tại cấp huyện 
UBND TP Hà Nội yêu cầu thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa 
hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy 
tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một 
cửa cấp huyện từ ngày 1/12/2022. 

UBND TP Hà Nội vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các 
nhiệm vụ trọng tâm triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ về phê duyệt Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh 
và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-
2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06) trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Theo UBND TP Hà Nội, cần xác định việc triển khai Đề án 06 là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong năm 2022 và các năm tiếp 
theo. 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung quán triệt nghiêm 
túc tinh thần Đề án 06; phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của cơ quan 
nhà nước, chính quyền các cấp, cán bộ công chức, người lao động và nhân 
dân Thủ đô trong việc thực hiện Đề án 06, góp phần xây dựng chính phủ 
điện tử, hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2022-2030. 

Các cơ quan, đơn vị cần xác định rõ ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của 
việc thực hiện Đề án 06 trong giai đoạn hiện nay; trọng tâm là việc thực hiện 



giải quyết thủ tục hành chính và các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch 
vụ công quốc gia/Cổng Dịch vụ công thành phố gắn với việc thực hiện tích 
hợp, chia sử dữ liệu dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đặc biệt, 
đối với việc thực hiện các dịch vụ thiết yếu, xác định mục tiêu "lấy sự hài 
lòng của người dân là thức đo" đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính 
của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố... 

Đề tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm triển khai Quyết định 
06/QĐ-TTg, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Chủ tịch UBND các quận, 
huyện, thị xã triển khai các dịch vụ công thiết yếu thuộc phạm vi quản lý theo 
Đề án 06. 

Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp 
nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa cấp huyện từ ngày 
1/12/2022. 

Đối với dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 phải thực hiện số hóa trong 
việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa từ ngày 1/7/2022. 

Ngoài ra, cần tổ chức rà soát chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu còn chưa khớp 
hoặc chữa chính xác giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ 
liệu hộ tịch, thuế, bảo hiểm xã hội... nhằm làm sạch dữ liệu một cách hiệu 
quả. 

An Nhiên 

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tu-1-12-ha-noi-so-hoa-va-tai-su-dung-
ket-qua-so-hoa-ho-so-thu-tuc-hanh-chinh-tai-cap-huyen-post513455.antd 

 

10. Thống nhất nguyên tắc phân cấp, ủy quyền trên 
địa bàn TP Hà Nội 
Chiều 10/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo 
triển khai xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước, ủy quyền 
trên địa bàn TP Hà Nội chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo để bàn các giải pháp 
triển khai thực hiện. 

Tham dự cuộc họp có Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Phó 
Trưởng Ban Chỉ đạo; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; 
Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Chủ 
tịch UBND TP Hà Minh Hải cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, quận, 
huyện liên quan trên địa bàn TP. 



Ngày 28/7/2022, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 
2951-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đẩy 
mạnh phân cấp quản lý Nhà nước, ủy quyền trên địa bàn TP Hà Nội với 21 
thành viên. 

Theo Quyết định này, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo việc xây 
dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước, ủy quyền trên địa bàn 
TP Hà Nội đáp ứng yêu cầu của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ 
Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố theo Kết luận số 52-KL/TU 
ngày 7/7/2022 kết luận Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ Thành 
phố khóa XVII, Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 30/6/2022 Hội nghị lần thứ 
tám Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa XVII). 

 

Các đại biểu tham dự cuộc họp. 

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo cùng đại diện các đơn vị đã tập 
trung thảo luận về các nội dung quan trọng của Đề án và nghị quyết thay thế 
Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 3/8/2016 của HĐND TP về phân cấp 
quản lý Nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn TP 
Hà Nội. Trong đó các đại biểu nhấn mạnh rằng, việc phân cấp, ủy quyền 
phải bảo đảm hiệu quả và có tính khả thi. Đồng thời, tiếp cận vấn đề với tư 
duy đổi mới, đột phá; xác định phân cấp, ủy quyền là một nội dung quan 
trọng gắn với cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn yêu cầu của tổ chức, 
người dân trên địa bàn Thủ đô. 

Việc phân cấp, ủy quyền cần phù hợp với việc phân cấp nguồn thu, nhiệm 
vụ chi của Thành phố; gắn với tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức và nguồn thực thi; vấn đề phân cấp cần đồng bộ về 
quản lý Nhà nước trước, trong và sau đầu tư của một số lĩnh vực. Trên cơ 
sở đó, các đại biểu cho rằng việc triển khai Đề án cần nghiên cứu, tập trung 



vào công tác ủy quyền, nhất là đối với những nhiệm vụ, thủ tục hành chính 
do các sở, ngành đang thực hiện. Việc phân cấp, ủy quyền cần tăng cường 
cho các quận, huyện, cơ quan, đơn vị có khả năng và điều kiện làm tốt, đồng 
thời phải bảo đảm đồng bộ về tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật của từng đơn 
vị. 

Kết luận cuộc họp, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND 
TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ghi nhận các ý kiến phát biểu của các địa phương, 
đơn vị từ thực tiễn. Đồng thời nhấn mạnh việc phân cấp, ủy quyền cần dựa 
trên nguyên tắc được nêu rõ trong Quyết định số 2951-QĐ/TU của Ban 
Thường vụ Thành ủy. 

 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu kết luận cuộc họp. 

Trong đó, nguyên tắc phân cấp, ủy quyền cần phải làm từng bước, có thể 
thí điểm đối với một số lĩnh vực, một số địa bàn phù hợp, vừa bảo đảm tính 
ổn định vừa tính đến yếu tố đổi mới, rõ trách nhiệm gắn với công tác kiểm 
tra, giám sát quá trình thực hiện và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu 
trong thực thi nhiệm vụ. Việc xây dựng quy định phân cấp, ủy quyền theo 
tinh thần phân cấp, ủy quyền triệt để theo quy định của pháp luật, phù hợp 
với thực tiễn và cần phải được thực hiện quyết liệt theo phương châm “từ 
trên xuống” trên cơ sở đề xuất “từ dưới lên”. 

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo khi 
xây dựng Đề án cần tính toán kỹ các tác động đến người dân, trong đó 
những việc gì có lợi cho người dân thì cần ưu tiên làm trước, đặc biệt là 
những vấn đề dân sinh thiết thực. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến phát biểu 
tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục 
nghiên cứu, cho ý kiến để sớm hoàn thiện Đề án trình Ban Thường vụ Thành 
ủy Hà Nội. 



Thủy Tiên 

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/thong-nhat-nguyen-tac-phan-cap-uy-
quyen-tren-dia-ban-tp-ha-noi.html 

 

11. Về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM: Cần 
hướng tiếp cận mới 
TPHCM đang xây dựng cơ chế chính sách đặc thù mới đề xuất trung ương 
thay thế Nghị quyết 54 sắp hết thời gian thực hiện. Nhiều ý kiến chuyên gia 
cho rằng, từ kinh nghiệm thực tiễn gần 5 năm qua, TPHCM cần có hướng 
tiếp cận mới khi xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù.  

 
Cán bộ UBND quận 3 giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân. 

Ảnh: VIỆT DŨNG 

Cách tiếp cận “thực dụng” và sáng tạo 

Theo TS Trương Minh Huy Vũ, Giám đốc Khu công nghệ phần mềm (Đại 
học Quốc gia TPHCM), có 2 cách tiếp cận khi xây dựng nghị quyết mới thay 
thế Nghị quyết 54. Một là dựa trên quá trình xây dựng, đánh giá kết quả thực 
hiện Nghị quyết 54 và đề xuất nghị quyết mới. Cách thứ hai là dựa vào các 
xu hướng, mô hình thể chế vượt trội trên thế giới. Đánh giá 2 cách tiếp cận 
này, đồng thời nghiên cứu cơ chế đặc thù của các tỉnh thành khác, nhóm 
nghiên cứu Đại học Quốc gia TPHCM mà TS Trương Minh Huy Vũ đại diện, 
đề xuất một hướng tiếp cận hỗn hợp, “thực dụng” và sáng tạo.  
Cụ thể, chuyên gia này đánh giá, hướng tiếp cận dựa trên lịch sử xây dựng, 
đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 54 sẽ mang tính kế thừa, bám sát quy 
định của pháp luật, nhưng cũng sẽ chậm nhịp với thực tiễn. 



Ở cách tiếp cận nhìn ra thế giới theo xu hướng thời đại, song sẽ có những 
điểm chưa thực sự phù hợp, tương thích với hệ thống chính trị, pháp lý của 
Việt Nam. Từ các phân tích cụ thể, nhóm nghiên cứu đề xuất cách tiếp cận 
hỗn hợp, dựa trên 3 nguyên tắc. Trước hết là nguyên tắc định vị và so sánh 
- những gì đề xuất trong nghị quyết mới phải bằng hoặc vượt trội hơn so với 
những trung tâm kinh tế khác của đất nước. Nguyên tắc thứ 2 là việc trao 
cho TPHCM nhiều quyền hơn, tương ứng với cam kết trách nhiệm nhiều 
hơn. Và cuối cùng là nguyên tắc tập trung vào lĩnh vực ưu tiên, không dàn 
trải; những lĩnh vực cần ưu tiên là thương mại, dịch vụ, tài chính, công nghệ, 
đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư…  

Tính chất thực dụng mà nhóm chuyên gia đề cập là “vướng gì thì đề xuất 
ngay những việc đó”, như dự án Vành đai 3, các tuyến Metro, chương trình 
di dời nhà trên và ven kênh rạch… Các chuyên gia cũng đề xuất 7 nhóm cơ 
chế chính sách cần lồng ghép, gồm: bộ máy, phân cấp, ủy quyền; cán bộ, 
thu hút nguồn nhân lực; nguồn lực tài chính, đất đai và công sản; phát triển 
kinh tế số và đổi mới sáng tạo; quy hoạch và thúc đẩy liên kết vùng; mô hình 
thành phố trong thành phố; đề án phát triển trung tâm tài chính.  

Trong khi đó, TS Nguyễn Hoàng Phương, Học viện Chính trị Khu vực II, cho 
rằng, cần thiết có một nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 theo hướng kế 
thừa và tích hợp tất cả cơ chế chính sách mà TPHCM cần Trung ương hỗ 
trợ để phát triển tương xứng với vị trí đầu tàu về kinh tế - xã hội. Trong đó, 
xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với đề án xây dựng Trung tâm Tài 
chính quốc tế tại TPHCM, tập trung 3 nội dung đột phá về thể chế, cơ sở hạ 
tầng và nguồn nhân lực. Đồng thời xây dựng chính sách, cơ chế đặc thù 
phát triển TP Thủ Đức. Trong đó tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm 
thông qua việc phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ các chức năng, nhiệm vụ quản 
lý nhà nước từ TPHCM cho TP Thủ Đức.  

Phải thực sự trao quyền để thực hiện  

TS Nguyễn Hoàng Phương cũng cho rằng, nghị quyết mới cần kiến nghị 
việc phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho TPHCM như quản lý đầu tư, tài 
chính - ngân sách, kinh tế, đô thị môi trường, văn hóa xã hội, tổ chức bộ 
máy nhà nước… Việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền phải cụ thể, rõ ràng, 
để người được phân cấp, ủy quyền phải thật sự có quyền hạn mới thực hiện 
trách nhiệm được. Không thể chỉ giao nửa quyền, dẫn đến tình trạng “đi cà 
nhắc” trong các quyết định.  

Về thẩm quyền ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật, TS Nguyễn 
Hoàng Phương gợi ý, nghị quyết mới cần cho phép TPHCM được quy định 
một số khoản thu, chi phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của thành phố. 



Được đặt ra các khoản phí, lệ phí, thuế đặc thù như đánh thuế căn nhà thứ 
2, nền đất bỏ hoang, hạn chế đầu tư bất động sản… 

TS Dương Huy Đức, Tạp chí Cộng sản, nhấn mạnh, nghị quyết mới cần xác 
định rõ ràng, minh bạch hơn nữa trong cơ chế phân cấp, phân quyền, ủy 
quyền cho TPHCM; đồng thời phải đáp ứng được các tiêu chí cụ thể và sẽ 
không thí điểm cơ chế đặc thù mà thực hiện dài hạn nhằm có thời gian triển 
khai để thấy được hiệu quả.  

Cho rằng vấn đề tài chính - ngân sách là một trong những vấn đề rất quan 
trọng để TPHCM thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù. TS 
Trương Đức Thuận, Tạp chí Cộng sản, góp ý, trong nghị quyết mới, TPHCM 
cần tiếp tục kiến nghị tỷ lệ điều tiết ngân sách để lại cho TPHCM được giữ 
ổn định tối thiểu là 21% trong 5-10 năm. Bởi đây là cơ sở để TPHCM có 
nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng, các dự án trọng 
điểm.  

Bên cạnh đó, cho cơ chế HĐND TPHCM được quyền quy định mức thu nhập 
cho chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt của thành phố. HĐND 
TPHCM được quyền quyết định bố trí ngân sách của TPHCM để chi thu 
nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo hiệu 
quả công việc, với mức không quá 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ. 

PGS-TS HOÀNG CÔNG GIA KHÁNH, Hiệu trưởng Trường Đại 
học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM 

Khi TPHCM có cơ chế chính sách đặc thù thì mới có thể tạo sự 
lan tỏa mạnh mẽ hơn so với các địa phương khác. Việc thử 
nghiệm tại TPHCM cũng là cơ sở để mở rộng thử nghiệm đó ra 
cả nước. Chẳng hạn, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai là những 
địa phương phải đối mặt với hiện tượng di dân từ các tỉnh về, phải 
gánh chịu áp lực rất lớn về giáo dục, hạ tầng, trong khi các tỉnh 
xuất cư lại thuận lợi hơn. Cơ chế thử nghiệm sẽ không chỉ giúp 
cho TPHCM mà còn lan tỏa ra cả nước.  

Về nội dung cụ thể của cơ chế chính sách đặc thù, cần cân nhắc 
bổ sung cơ chế đặc thù về khoa học công nghệ và trung tâm tài 
chính. Bởi, khi xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, có những 
yếu tố bên trong không thuộc thẩm quyền giải quyết của TPHCM, 
ví dụ như đồng tiền tự do chuyển đổi, chu chuyển vốn…  

TS-KTS NGUYỄN ANH TUẤN, Trưởng Phòng Quản lý Quy hoạch 
chung, Sở QH-KT TPHCM 



Để TPHCM phát huy được vị trí và vai trò quan trọng, là trung tâm 
của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nghị quyết mới cần kiến 
nghị Chính phủ có chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng 
và điều chỉnh các định hướng, chiến lược, chương trình, cơ chế 
chính sách quốc gia về quản lý phát triển vùng đô thị, trong đó có 
vùng Đông Nam bộ, nhằm tạo điều kiện phát huy thế mạnh của 
vùng TPHCM. Có cơ chế phân cấp, ủy quyền cho TPHCM phê 
duyệt các cấp độ quy hoạch, quy hoạch ngành như công nghiệp, 
quy hoạch tài nguyên rừng… giúp rút ngắn thời gian và chủ động 
quyết định những vấn đề trong quản lý phát triển kinh tế - xã hội.  

Nghị quyết mới cho phép TPHCM được thử nghiệm chính sách, 
cơ chế tài chính, đầu tư đô thị mới, đặc biệt là thử nghiệm những 
mô hình quản lý đầu tư phát triển, hiện đại. Cùng với đó, cho phép 
TPHCM chủ động xây dựng, vận dụng các quy định đặc thù, có 
thể khác với tiêu chuẩn, quy định, pháp lý hiện nay nhằm thu hút 
và phát huy hiệu quả các nguồn lực khác nhau để phát triển đô thị 
phù hợp với điều kiện của TPHCM. 

THU HƯỜNG - KHÁNH CHÂU 

Nguồn SGGP: https://www.sggp.org.vn/ve-co-che-chinh-sach-dac-thu-phat-
trien-tphcm-can-huong-tiep-can-moi-833660.html 

 

12. Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề 
án 06 
Ngày 10/8, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về 
việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm triển khai Quyết định số 
06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 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) trên địa bàn thành phố Hà Nội. 



 

Người dân Hà Nội thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 

Chỉ thị số 12 nêu rõ, thành phố Hà Nội được lựa chọn là đơn vị làm điểm để 
nhân rộng ra cả nước Đề án 06 của Chính phủ. Do đó, việc thực hiện Đề án 
06 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên tập trung nguồn lực 
triển khai trong năm 2022 và các năm tiếp theo. 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, 
ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện 
các nội dung quan trọng gồm tiếp tục tập trung quán triệt nghiêm túc tinh 
thần Đề án 06; đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện 
Đề án 06, tạo nên sức mạnh tổng hợp trên cơ sở thống nhất về nhận thức, 
sự đồng thuận cao trong xã hội. 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định, qua việc thực hiện, phát huy 
cao nhất vai trò, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân Thủ đô 
trong việc triển khai thực hiện Đề án 06, góp phần xây dựng chính phủ điện 
tử, hướng tới Chính phủ số trong giai đoạn 2022-2030. Đồng thời, xác định 
rõ ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Đề án 06 
trong giai đoạn hiện nay. 

Trọng tâm của việc triển khai là thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và 
các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ 
công thành phố, gắn với việc thực hiện tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư với 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhất là đối với việc thực hiện các dịch vụ 
công thiết yếu. Cần xác định mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân là thước 



đo đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính 
nhà nước trên địa bàn thành phố. 

Việc thực hiện Đề án 06 phải được thực hiện đồng bộ, quyết liệt với các biện 
pháp, giải pháp linh hoạt, nhiệm vụ, lộ trình, thời gian cụ thể, rõ người, rõ 
việc, rõ đơn vị thực hiện, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành sớm các mục 
tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong đề án. 

Chỉ thị số 12 yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, 
đơn vị thuộc thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các xã, 
phường, thị trấn phát huy vai trò của người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo triển 
khai các nhiệm vụ thuộc phạm vi đề án, chịu trách nhiệm trước Thành ủy, 
UBND thành phố về kết quả, tiến độ triển khai. 

GIA MINH 

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tang-cuong-thuc-hien-cac-nhiem-vu-
trong-tam-cua-de-an-06-post709840.html 

 


