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1. Đề án 06 phục vụ chuyển đổi số: Tạo động lực cho 
sự phát triển, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân 
 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 (gọi tắt là Đề án 06) đang được Chính phủ, các bộ, ngành từ Trung 
ương đến địa phương thực hiện quyết liệt. Tại Bình Dương, các cấp ủy, 
chính quyền cũng xem đây là nhiệm vụ trọng tâm để ứng dụng công nghệ 
thông tin trong xử lý công việc, phục vụ nhân dân. 

 
Việc đẩy nhanh thu thập dữ liệu và cấp thẻ căn cước công dân cho người 
dân sẽ góp phần vào hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, tích hợp 

các ứng dụng của Đề án 06 phục vụ chuyển đổi số 

 Những kết quả ban đầu 

Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh đã đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ 
cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử (gọi tắt là CCCD), định danh 
điện tử để làm nền tảng cho công dân tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công 
quốc gia nhằm sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên cổng dịch vụ công. 
Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, 
sống”; tiếp nhận hơn 191 hồ sơ định danh điện tử. 

Thành viên thực hiện Đề án 06 cũng tổ chức hướng dẫn các sở, ban ngành, 
địa phương thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa cơ sở 
dữ liệu quốc gia dân cư (CSDLQGDC) với Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ 
thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia 
sẻ thông tin công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính theo nguyên tắc 



không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong CSDLQG về dân cư. 
Riêng nhóm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đang thực hiện và chờ các 
văn bản hướng dẫn theo chỉ đạo từ cơ quan có thẩm quyền. 

Thượng tá Nguyễn Văn Lược, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, cho biết lực lượng Công an tỉnh và công 
an các địa phương đã đẩy mạnh phát triển nhóm phục vụ công dân số với 
việc cấp định danh, tài khoản định danh điện tử, tích hợp các thông tin cơ 
bản của công dân trên mã QR của thẻ CCCD, như: Thông tin tiêm chủng, 
giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, hộ chiếu… và các thông tin khác theo yêu 
cầu để thuận tiện cho công dân trong thực hiện giải quyết các thủ tục hành 
chính. Ngoài ra, đang hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ 
sung làm giàu dữ liệu dân cư, như: Đăng ký doanh nghiệp, dữ liệu hộ tịch 
của cơ quan tư pháp. 

Đẩy mạnh ứng dụng vào dịch vụ công thiết yếu 

Việc triển khai đồng bộ, phối hợp thực hiện Đề án 06 được cả hệ thống chính 
trị cấp tỉnh đến cơ sở chú trọng nhằm kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành 
với CSDLQG về dân cư được hiệu quả và bảo đảm đúng yêu cầu về an 
ninh, an toàn thông tin theo quy định. Trong 25 dịch vụ công thiết yếu, cấp 
ủy, chính quyền tỉnh đã triển khai 23/25 dịch vụ công thiết yếu. Trong đó, 
Công an tỉnh đã triển khai 10/11 dịch vụ, còn 1 dịch vụ thuộc Phòng Cảnh 
sát giao thông về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường 
bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội). Bình Dương cũng đang chạy thử 
nghiệm hệ thống ghi hình phạt nguội. Đối với các sở, ngành đã triển khai 
13/14 dịch vụ, còn lại 1 dịch vụ của Bảo hiểm xã hội tỉnh đang triển khai cấu 
hình API và hoàn thiện các chức năng để đưa vào hoạt động. 

Tính đến ngày 11-7, việc khám chữa bệnh ở Bình Dương thông qua bảo hiểm 
y tế (BHYT) đã có hơn 1,1 triệu thẻ CCCD được đồng bộ với thẻ BHYT (số liệu 
CCCD được đồng bộ với thẻ BHYT còn hạn sử dụng); có 116/176 cơ sở khám 
chữa bệnh BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD. 

Đại diện UBND tỉnh cho biết kết quả trên nhờ vào sự quan tâm của Văn 
phòng Chính phủ, Bộ Công an trong việc hỗ trợ hướng dẫn, tập huấn triển 
khai Đề án 06 cho tỉnh; sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị cấp 
tỉnh đến địa phương thực hiện các nhiệm vụ một cách nghiêm túc trong việc 
chuẩn bị, thực hiện chỉ tiêu đề ra bám sát theo từng giai đoạn bảo đảm đúng 
theo tiến độ của đề án này. 

Tuy nhiên, theo đánh giá đến nay cũng có một số khó khăn nhất định, như: 
Người dân chưa quan tâm nhiều đến việc sử dụng cổng dịch vụ công; nhiều 
trường hợp thuộc đối tượng yếu thế (người lớn tuổi, dân tộc thiểu số tạm 



trú), trình độ sử dụng công nghệ có hạn nên chưa tự thực hiện đăng ký tài 
khoản sử dụng dịch vụ công được, bởi các yêu cầu của hệ thống trong đó 
bắt buộc phải sử dụng số điện thoại chính chủ. 

Ở khía cạnh khác, mặc dù các dịch vụ công của đơn vị chuyên môn, lĩnh 
vực phụ trách đã được thực hiện trên cổng dịch vụ công nhưng thực tế 
người dân chưa sử dụng nhiều mà chủ yếu nộp hồ sơ trực tiếp và trực tuyến 
thông qua trang web của đơn vị phụ trách. Có tình trạng hệ thống đường 
truyền CSDLQGDC bị lỗi, chậm, gây mất thời gian thực hiện các thao tác 
trên hệ thống. 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các 
đơn vị chức năng, cơ quan báo chí tham gia tích cực vào công tác thông tin, 
tuyên truyền những tiện ích của đề án mang lại phục vụ nhân dân; nâng cao 
quản lý, điều hành của cơ quan có thẩm quyền, tạo sự đồng thuận sâu rộng 
trong xã hội, người dân. Tiếp tục chỉ đạo đơn vị kỹ thuật, lực lượng chức 
năng phối hợp chặt chẽ để rà soát, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện 
đường truyền kết nối và thực hiện các biện pháp kỹ thuật để hệ thống hoạt 
động hiệu quả, bảo đảm thông tin an toàn; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 
chuyên sâu về quy trình, thao tác vận hành cho cán bộ trực tiếp thực hiện 
nhiệm vụ tiếp dân tại bộ phận một cửa... 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Công an đã hoàn thành 11/11 dịch vụ 
công mức độ 3, mức độ 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. 

Tính đến ngày 31-7, một số cơ sở dữ liệu được kết nối chính thức đối với 
11 bộ, ngành; 4 doanh nghiệp Nhà nước và 14 địa phương. Trong quá 
trình đồng bộ thông tin, làm giàu dữ liệu, đã thực hiện thông tin bảo hiểm 
xã hội của hơn 27,2 triệu công dân; hơn 92 triệu mũi tiêm vắc xin ngừa 
Covid-19 của công dân; thông tin của Bộ Giáo dục - Đào tạo có gần 1,9 
triệu công dân; thông tin đăng ký xe gần 460.000 công dân; thông tin hộ 
chiếu hơn 1,3 triệu công dân… Giữa tháng 7, Bộ Công an cũng đã công 
bố hệ thống định danh và xác thực điện tử đi vào hoạt động chính thức. 
Kết quả, hệ thống này đã thu nhận hơn 6,1 triệu hồ sơ và cấp hơn 7.800 
tài khoản định danh điện tử cho công dân. Ngoài ra, đến nay đã cấp hơn 
67 triệu thẻ CCCD cho người dân.   

 HƯNG PHƯỚC 



Nguồn BBD: https://baobinhduong.vn/de-an-06-phuc-vu-chuyen-doi-so-tao-
dong-luc-cho-su-phat-trien-nang-cao-chat-luong-phuc-vu-nhan-dan-
a277398.html 

 

2. Thủ tướng yêu cầu không 'lòng vòng', sách nhiễu 
doanh nghiệp 
Thủ tướng yêu cầu các cơ quan nhà nước không gây khó khăn mà tạo thuận 
lợi nhất cho doanh nghiệp; chống tham nhũng, tiêu cực; không 'lòng vòng', 
sách nhiễu doanh nghiệp, kể cả tham nhũng vặt. 

Phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc Thủ tướng với các doanh nghiệp có 
chủ đề "Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững" vào 
sáng 11/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, cảm ơn sự 
đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, cùng cả nước đạt được những kết 
quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực. 

Tiếp tục hỗ trợ nhằm giảm thuế 

Bày tỏ chia sẻ với các khó khăn, thách thức và cả hy sinh, mất mát mà các 
doanh nghiệp gặp phải trong thời gian qua, Thủ tướng kêu gọi các doanh 
nghiệp tiếp tục phát huy truyền thống, "đồng cam cộng khổ" cùng đất nước 
và nhân dân, khẳng định truyền thống của dân tộc ta là càng khó khăn, thách 
thức càng đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, chủ động, sáng tạo, "biến nguy thành 
cơ". 

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Nhật Bắc 



Thủ tướng mong muốn và tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ngày 
càng bản lĩnh, lớn mạnh, cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân xây dựng nền 
kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập sâu rộng, thực 
chất, hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, 
thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. 

Thủ tướng nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể trong ngắn hạn cần khẩn trương tháo 
gỡ các vướng mắc, rào cản về pháp lý tồn tại từ lâu chưa được giải quyết, 
còn cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Đồng thời tiếp tục hỗ trợ nhằm giảm thuế, phí xăng dầu, các nguyên, nhiên 
vật liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh; nghiên cứu phát triển vùng nguyên 
liệu thay thế nguyên liệu nhập khẩu 

Ngoài ra, Thủ tướng lưu ý, đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động, đào tạo, 
đào tạo lại cho người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường. Chính phủ 
đã dành một khoản ngân sách cho nhiệm vụ này trong chương trình phục 
hồi và phát triển; đang yêu cầu các cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức hội 
nghị về vấn đề này trong thời gian tới. 

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định chưa bao giờ chúng ta dành nguồn 
lực lớn như trong nhiệm kỳ này cho phát triển hạ tầng chiến lược, đặc biệt 
là hạ tầng giao thông. Vì vậy, các doanh nghiệp tham gia vào các công trình 
hạ tầng chiến lược cũng phải vào cuộc trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro 
chia sẻ", chung sức, đồng lòng cùng cả nước vượt qua khó khăn trong bối 
cảnh hiện nay. 

Mỗi doanh nhân hãy là một chiến sĩ tinh nhuệ 

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan nhà nước không gây khó khăn mà tạo thuận 
lợi nhất cho doanh nghiệp; chống tham nhũng, tiêu cực; không "lòng vòng", 
sách nhiễu doanh nghiệp, kể cả tham nhũng vặt. 

Trong dài hạn, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh, cải cách thực chất thủ tục hành chính; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi 
mới sáng tạo trong doanh nghiệp. 

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu tăng cường hiệu quả triển khai các chính sách 
và nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động 
hội nhập quốc tế, nắm bắt và đón đầu các xu hướng kinh doanh mới, xu 
hướng thị trường mới. 

Trong điều kiện hiện nay, doanh nghiệp cần tiếp cận và ứng dụng những 
thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào sản xuất, kinh 
doanh. Phát triển doanh nghiệp Việt Nam không chỉ sẵn sàng tham gia vào 



chuyển giao công nghệ mà còn có khả năng đổi mới, sáng tạo ra những tiến 
bộ công nghệ mới. 

 

Cùng với đó, cần tiếp tục nêu cao tinh thần dân tộc, đoàn kết thống nhất, 
chung sức đồng lòng, phát huy tính chủ động, tự lực, tự cường, nỗ lực vượt 
qua khó khăn, thách thức; đi cùng nhau, tất cả cùng chiến thắng. 

Doanh nhân Việt Nam cần có khát vọng vươn lên làm giàu cho mình, cho 
đất nước, có trách nhiệm với người lao động, với cộng đồng, xã hội, xây 
dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân, góp phần chống tham 
nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

"Lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh: Tinh thần yêu nước, lòng tự hào 
dân tộc và sức mạnh đoàn kết đã giúp Việt Nam "nhiệm vụ nào cũng hoàn 
thành, khó khăn cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng", Thủ tướng 
nhấn mạnh. 

Người đứng đầu Chính phủ kỳ vọng, mỗi doanh nhân, mỗi doanh nghiệp 
hãy là một chiến sĩ tinh nhuệ, quả cảm, bản lĩnh trên mặt trận kinh tế, nỗ lực 
cùng Chính phủ sớm giành được chiến thắng trong cuộc chiến đấu với đại 
dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển bền vững. 

Các kiến nghị của doanh nghiệp: 

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM đề nghị 
Chính phủ xem xét chấp thuận ý kiến của UBND TP.HCM về việc áp dụng 
phương pháp sớm điều chỉnh biến động giá đất để tính tiền sử dụng đất đối 
với tất cả các dự án nhà ở thương mại, kể cả những dự án trên 30 tỷ đồng 
theo bảng giá đất. 



Luật Đất đai dự kiến sửa đổi phù hợp với giá thị trường. Nếu áp dụng được 
điều này thì sẽ minh bạch, rút được thời gian làm thủ tục từ 3 đến 5 năm 
xuống còn 15 ngày. Cán bộ công chức sẽ không bị rủi ro về pháp lý. 

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất 
khẩu thủy sản Việt Nam kiến nghị Thủ tướng, các bộ ngành quan tâm có 
biện pháp hỗ trợ, chỉ đạo tháo gỡ giảm chi phí cho cộng đồng doanh nghiệp, 
trong đó có thủy sản, đặc biệt giá thức ăn chăn nuôi. 

Tín dụng đang siết lại từ đầu tháng 8 vừa qua, trong khi lạm phát tăng cao 
khiến người dân các nước giảm tiêu dùng, nhiều nhà nhập khẩu cho biết 
không nhận đơn hàng từ nay đến tháng 10. Nghĩa là chúng ta sẽ tồn kho, 
chúng ta sẽ không có tiền để trả ngay cho ngân hàng, mà không trả khoản 
vay cũ thì các ngân hàng (trong 1 tuần qua) đều báo sẽ không cho vay khoản 
vay mới, dẫn đến không thu mua được cá, tôm của nông dân. 

Ông mông Thủ tướng cũng như Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có chỉ đạo 
giúp cho các vấn đề đang diễn ra trong 1 tuần qua. 

Ông Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt 
Nam đề nghị sớm khôi phục lại đẩy mạnh giao thông hàng không với các 
quốc gia có lượng khách lớn vào Việt Nam, mở rộng thêm những tuyến, 
đường bay quốc tế, tích cực triển khai các chương trình quảng bá để cải 
thiện hình ảnh quốc gia, thu hút khách đến Việt Nam. 

Đồng thời nghiên cứu và điều chỉnh khung giá trần nội địa nội địa cho các 
hãng hàng không và kiểm soát các hãng mới. Tiếp tục duy trì các chính sách 
hỗ trợ, liên quan đến miễn giảm thuế đất… 

Ông Phạm Văn Tài, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải 
(Thaco) kiến nghị Chính phủ xem xét trình Quốc hội sửa đổi bổ sung Luật 
thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó giá tính thuế giá trị đặc biệt đối với ô tô sản 
xuất trong nước được tính theo hướng: Giá trị sản xuất trong nước (tức là 
tỷ lệ nội địa hóa) được khấu trừ vào giá thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Đồng thời bổ sung Luật phát triển công nghiệp vào chương trình xây dựng 
pháp luật năm 2023 được Quốc hội thông qua, tạo hành lang pháp lý để thu 
hút các doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất công nghiệp, thúc đẩy xây 
dựng nền công nghiệp tự chủ. 

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Vietravel đề nghị phải xem lại 
chính sách gói hỗ trợ 2% đến thời điểm này hầu như các doanh nghiệp, như 
doanh nghiệp du lịch không tiếp cận được, nhiều rào cản. Các ngân hàng 
đều yêu cầu muốn vay mới phải trả nợ cũ để bảo đảm an toàn và phải có tài 
sản thế chấp, nhưng tài sản trong 2 năm dịch đều thế chấp hết rồi. Doanh 



nghiệp lữ hành chủ yếu nhờ vào nhân lực, tri thức, thương hiệu, các yếu tố 
này không thế chấp được. 

Thu Hằng 

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thu-tuong-yeu-cau-khong-long-
vong-sach-nhieu-doanh-nghiep-2048583.html 

 

3. 27 thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện trên môi 
trường điện tử 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Danh mục thủ tục hành chính 
ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử và mẫu kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính bản điện tử năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Trung tâm Công nghệ thông tin chủ 
trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai xây dựng thủ tục hành chính 
ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử theo Danh mục và Mẫu kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử năm 2022; hoàn thiện, vận hành 
và khai thác từ năm 2022. 

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành 27 danh mục thủ tục hành 
chính ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử. 

Cụ thể, có 27 thủ tục hành chính được ưu tiên thực hiện trên môi trường 
điện tử gồm: Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế; Thủ 
tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 4 sao, 5 sao đối với khách 
sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch; Thủ tục thành 
lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức 
du lịch quốc tế và khu vực; Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong khuôn 
khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc 
Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật 



thuộc Trung ương; Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan toàn quốc và quốc tế 
của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn 
vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương; 
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả; Thủ tục cấp giấy chứng 
nhận đăng ký quyền liên quan; Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký 
quyền tác giả; Thủ tục tổ chức chiếu, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt 
Nam; Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim; Thủ tục cấp phép nhập khẩu 
văn hóa phẩm có nội dung là phim không nhằm mục đích kinh doanh; Thủ 
tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam; Thủ tục cấp 
giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm; Thủ 
tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật; Thủ tục cấp giấy phép thăm dò, khai 
quật khảo cổ... 

Lệ Thu 

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/27-thu-tuc-hanh-chinh-uu-tien-thuc-
hien-tren-moi-truong-dien-tu-d206306.html 

 

4. Thủ tục hành chính chưa thống nhất làm khó doanh 
nghiệp 
Công ty CP Tập đoàn Hồ Gươm hoạt động trong lĩnh vực may mặc, bất 
động sản và nông nghiệp công nghệ cao. Qua thực hiện dự án ở một địa 
phương, chúng tôi thấy còn nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến luật 
đất đai, thuế quan, thủ tục hành chính, vay vốn kinh doanh. 

Về thủ tục hành chính, còn tình trạng giấy tờ 
không thống nhất, mỗi địa phương có một 
thủ tục yêu cầu khác nhau, rườm rà. Thời 
gian hoàn thành các thủ tục đất đai còn dài, 
chưa kể trong quá trình thực hiện còn có sự 
chồng chéo, trùng lặp về mục tiêu, nội dung 
quản lý và cơ quan thực hiện, xuất hiện 
nhiều thủ tục con. 

Để mời gọi doanh nghiệp vào đầu tư, địa 
phương nên tạo điều kiện cho các cơ quan 
hữu quan giúp đỡ doanh nghiệp. Tuy nhiên, 
việc hướng dẫn không đầy đủ, bắt bẻ câu 
chữ, phải sửa đi sửa lại nhiều lần, đi lại khó 
khăn, kéo dài thời gian dẫn đến chậm tiến 

Bà Nguyễn Thu Hiền, 
Giám đốc điều hành Công 
ty CP Tập đoàn Hồ Gươm 



độ, mất cơ hội đầu tư, thiệt hại tiền vốn của doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, việc giải phóng mặt bằng là một trong những khâu khó khăn 
lớn cho các doanh nghiệp, chỉ cần 1 hộ dân không đồng ý dẫn đến ảnh 
hưởng toàn bộ dự án, doanh nghiệp đã bỏ vốn nhưng không hoàn thành 
được thủ tục xin cấp quyền sử dụng đất. Chính quyền địa phương không 
vào cuộc, thả nổi cho doanh nghiệp tự giải quyết và hiện tại Công ty có 1 
nhà máy đã hoàn thiện tại Hòa Bình cho đến nay vẫn không hoàn tất được 
thủ tục do vướng mắc này. 

Đặc biệt, hiện nay doanh nghiệp đang rất khó khăn khi vay vốn do ngân 
hàng có quy định mới siết chặt các khoản vay, mỗi hạng mục vay vốn phải 
đăng ký trước và chở đợi phê duyệt lâu làm chậm trễ và ảnh hưởng đến quá 
trình sản xuất, kinh doanh. 

Chúng tôi rất mong muốn có những hướng dẫn đồng bộ, thống nhất giữa 
các địa phương; công khai, minh bạch quy trình thủ tục đầy đủ từ khi chuẩn 
bị đầu tư cho đến khi vận hành dự án, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong 
quá trình đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh. 

Nguồn BĐT: https://baodauthau.vn/thu-tuc-hanh-chinh-chua-thong-nhat-
lam-kho-doanh-nghiep-post127293.html 

 

5. Xây dựng nền hành chính hiện đại và hiệu quả đáp 
ứng mong đợi của người dân, tổ chức 
Sự hài lòng của người dân, tổ chức là thước đo hiệu quả hoạt động của nền 
công vụ. Trong đó, cần chú trọng các khía cạnh, nội dung mà người dân, tổ 
chức đánh giá chưa tích cực, mức độ hài lòng thấp và các nội dung nhận 
được sự mong đợi cải thiện để đánh giá, xác định nguyên nhân, xây dựng, 
thực hiện kế hoạch hành động, giải pháp khắc phục. 



 

Cán bộ xã Nghi Thạch (Nghi Lộc) giải quyết thủ tục hành chính cho người 
dân. (Ảnh: Thanh Lê/baonghean.vn) 

Người dân, tổ chức còn bị phiền hà, sách nhiễu 

Theo Báo cáo Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ 
của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 (SIPAS 2021) do Bộ Nội vụ 
vừa công bố, việc người dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần khi làm thủ tục 
hành chính (TTHC) xảy ra tại 61/63 tỉnh; 46/63 tỉnh có người dân, tổ chức 
phản ánh bị công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 22/63 tỉnh có phản ánh 
phải trả thêm tiền ngoài phí/lệ phí trong quá trình giao dịch dịch vụ công; 
57/63 tỉnh xảy ra tình trạng trễ hẹn trả kết quả dịch vụ, trong đó, chỉ có 4/57 
tỉnh thực hiện thông báo cho người dân, tổ chức về việc trễ hẹn và 4/57 tỉnh 
đã thực hiện xin lỗi. Hai nội dung mà người dân, tổ chức mong đợi các cơ 
quan hành chính nhà nước cải thiện nhiều nhất là: Tiếp tục đơn giản hóa 
TTHC (54,02%), rút ngắn thời gian giải quyết TTHC (51,89%). 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho biết: Trong 
CCHC và cải cách TTHC, yếu tố con người rất quan trọng, nếu không nói là 
chi phối toàn bộ quá trình cải cách. Về phía chính quyền, có thời điểm trước 
kia tại một số xã ở Nghệ An, cán bộ xã 9 giờ sáng mới có mặt ở trụ sở. 
Người dân khi có việc tìm đến xã, đợi không thấy cán bộ xã đành bỏ về, dẫn 
đến tình trạng thủ tục, giấy tờ của người dân bị ách tắc. 

Tỉnh ủy Nghệ An đã thành lập một số đoàn công tác nhằm giám sát, kiểm 
tra, khắc phục, xử lý thực trạng nêu trên. Tại một số bộ, ngành, địa phương, 
vẫn tồn tại tình trạng chậm công bố, công khai và cập nhật TTHC. Thậm chí, 
một số địa phương còn công khai các TTHC, mẫu đơn, tờ khai tại văn bản 
đã hết hiệu lực thi hành, ít nhiều gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp 
khi tra cứu tìm hiểu hoặc thực hiện TTHC. Một số nơi chưa thực hiện tốt việc 



công khai kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên các trang thông tin điện tử; 
tình trạng trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ vẫn tồn tại ở ba cấp chính quyền tại 
nhiều địa phương và kéo dài nhiều năm, nhất là các lĩnh vực đất đai, xây 
dựng, chính sách đối với người có công... 

Cũng theo SIPAS 2021: Người dân, tổ chức hiện nay chủ yếu sử dụng hình 
thức tiếp cận thông tin qua công chức (hơn 60%), ít và rất ít người dân, tổ 
chức tiếp cận thông tin qua tài liệu niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan 
(18,54%), qua mạng internet (chưa tới 10%). 

Một thực trạng chung ở nhiều địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, miền 
núi, đó là nhiều người dân không sử dụng điện thoại thông minh, hoặc có 
dùng nhưng không thông thạo, không biết sử dụng các chức năng, phần 
mềm kết nối vì vậy việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân 
đang gặp những khó khăn không nhỏ. Đáng chú ý, việc phụ thuộc vào công 
chức để tiếp cận thông tin về dịch vụ cho thấy người dân, tổ chức chưa có 
thói quen chủ động tìm hiểu, nắm bắt thông tin và việc phụ thuộc quá nhiều 
vào công chức sẽ gây quá tải công việc cho công chức, tạo cơ hội cho sự 
phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của công chức trong quá trình cung ứng dịch 
vụ công. Việc ít sử dụng hình thức tiếp cận thông tin qua internet cho thấy 
người dân, tổ chức chưa có thói quen sử dụng thiết bị điện tử, máy tính, 
không có khả năng tiếp cận máy tính, mạng internet, không biết sử dụng 
máy tính... Việc giao dịch dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 càng 
trở nên khó khăn. 

Các cơ quan xây dựng chính sách và các cơ quan cung ứng dịch vụ công, 
dịch vụ công trực tuyến cần đặc biệt quan tâm tới vấn đề này để có giải pháp 
phù hợp, bảo đảm hiệu quả tốt khi triển khai các chương trình, kế hoạch xây 
dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số, chính quyền điện tử 
hướng đến chính quyền số. Giải quyết được điểm nghẽn này sẽ có thể thay 
đổi phương thức hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo 
hướng công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho người dân theo dõi, giám 
sát, người dân, tổ chức có thêm nhiều cơ hội thực hiện các giao dịch điện 
tử với cơ quan nhà nước, nhất là trong giải quyết TTHC. 

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả nền công vụ 

Trao đổi ý kiến với các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành ở Trung ương, lãnh đạo 
Tỉnh ủy, UBND tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước, các đồng chí cho 
rằng: Chủ trương, định hướng đúng, phù hợp, nhưng kết quả CCHC lại phụ 
thuộc rất lớn vào khâu tổ chức thực hiện, nhất là ý thức, trách nhiệm của 
người đứng đầu các cấp, năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức 
trực tiếp thực thi công vụ. Các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch có 



được thực hiện sáng tạo, hiệu quả hay chỉ là sự sao chép một cách rập 
khuôn máy móc, không phù hợp thực tiễn, đều phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ 
này. CCHC là yêu cầu khách quan của thực tiễn, nhưng nếu mải "chạy" theo 
thành tích CCHC mà không chú ý đến sự phù hợp thực tiễn, nêu cao trách 
nhiệm công vụ vì lợi ích nhân dân thì dễ khiến cán bộ, công chức vô tình trở 
thành người tắc trách với công việc được giao vì suy nghĩ "làm càng nhanh 
càng tốt", "làm cho xong việc". 

Một số ý kiến nhấn mạnh: Tại mỗi cơ quan, đơn vị, cần thường xuyên chỉ 
đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động cung ứng dịch vụ công; kịp thời 
khen thưởng công chức làm tốt; nhắc nhở, hướng dẫn công chức làm chưa 
tốt và kỷ luật nghiêm minh người vi phạm. Có chính sách phù hợp đào tạo, 
bồi dưỡng công chức trong thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là các nhiệm vụ xây 
dựng chính sách, cung cấp thông tin, cung ứng dịch vụ công cho người dân, 
tổ chức, bảo đảm ngày càng đáp ứng nhu cầu, mong đợi của người dân, tổ 
chức tốt hơn, mang lại niềm tin và sự hài lòng cho họ. 

Các đơn vị cần xây dựng văn hóa, đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức theo hướng lấy người dân, tổ chức làm trung tâm phục 
vụ, bảo đảm mỗi công chức đều có tư duy, phương pháp làm việc, hành 
động thấm nhuần các yêu cầu đó và thể hiện rõ nét trong thực thi nhiệm vụ. 
Bên cạnh đó, cần tăng cường sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội, người dân, doanh nghiệp trong việc 
giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan hành chính, 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Trong quá trình tìm hiểu thực tế, chúng tôi nhận thấy: Tại không ít cơ quan, 
đơn vị, người đứng đầu chưa thật sự đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ 
đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC; chưa thường xuyên theo dõi, 
đánh giá, quán triệt việc thực hiện CCHC để kịp thời phát hiện và chỉ đạo xử 
lý những vướng mắc, hạn chế trong quá trình triển khai và phối hợp. Có 
những vướng mắc trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp mà 
bản thân địa phương hay các Chi cục Hải quan không thể giải quyết được 
bởi sự chồng chéo, chưa rõ ràng nằm ngay trong các văn bản hướng dẫn 
của bộ chức năng. 

Tại Nghệ An, có Thông tư hướng dẫn về thi hành Luật Hộ tịch, có từ năm 
2020 nhưng đến nay sau 2 năm vẫn chưa triển khai được do cách hiểu khác 
nhau giữa các cơ quan chức năng địa phương. Ngoài ra, có những quy định 
liên quan việc cấp bản sao Giấy khai sinh cho người dân của cơ quan chức 
năng còn đi ngược với tinh thần CCHC của Chính phủ, gây tốn kém cho 
nhân dân, lãng phí nguồn lực xã hội. Trong hoạt động của ngành hải quan, 
có những mặt hàng cùng lúc chịu sự chi phối, kiểm tra của 2 bộ, ngành với 



các quy định khác nhau. Điều đó dẫn đến những khó khăn, vướng mắc trong 
thực tế và chỉ được giải quyết khi các bộ, ngành nâng cao trách nhiệm, cùng 
trao đổi, thống nhất lại. 

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa thẳng thắn chỉ ra những 
hạn chế trong công tác CCHC trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói 
chung, đó là: Sự chỉ đạo, điều hành của một số người đứng đầu các ngành, 
các cấp đôi khi chưa kịp thời, thiếu sâu sát; chưa chủ động trong thực hiện 
nhiệm vụ theo thẩm quyền. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các 
ngành còn thiếu sự nhịp nhàng, đồng bộ; một số cán bộ, công chức, viên 
chức chưa thật sự bám sát các chỉ đạo, chưa hiểu rõ các vấn đề trong thực 
hiện nhiệm vụ CCHC để tham mưu thực hiện. 

Công tác tự kiểm tra nội bộ của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa 
tốt, nhất là đối với việc giải quyết hồ sơ TTHC liên quan người dân, doanh 
nghiệp. UBND tỉnh đã chỉ đạo tăng cường cán bộ đi cơ sở để nắm bắt tình 
hình, ghi nhận ý kiến của người dân. Tỉnh tạo nhiều kênh tiếp nhận thông tin 
phản ánh của người dân để giải quyết, chấn chỉnh kịp thời và xem kết quả 
các chỉ số về CCHC là thước đo đánh giá hiệu quả chỉ đạo, điều hành, đồng 
thời phân tích, đánh giá các chỉ số để tìm ra hạn chế và có biện pháp khắc 
phục. 

Các chuyên gia của Bộ Nội vụ cho rằng, vừa qua, khi nghiên cứu các chỉ số 
CCHC cho thấy, các chỉ số mong đợi mang đến điểm mới trong tư duy: Nội 
dung mà người dân, tổ chức mong muốn chính quyền, cơ quan hành chính 
nhà nước cải thiện nhiều nhất (TTHC) không phải là nội dung nhận được 
mức độ hài lòng thấp nhất (việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến 
nghị). 

Do vậy, để thiết kế, cung ứng dịch vụ công chất lượng tốt theo hướng lấy 
người dân làm trung tâm thì chính quyền cần phải quan tâm đến các chỉ số 
mong đợi của người dân, tổ chức thay vì chỉ quan tâm tới chỉ số hài lòng. 
Dịch vụ công có chất lượng tốt phải đáp ứng được nhu cầu, mong đợi và 
mang lại sự hài lòng cho người dân, tổ chức. Các cơ quan hữu quan cần 
tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả CCHC; 
đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xác định chỉ số CCHC hằng 
năm của các cơ quan hành chính theo hướng toàn diện, đa chiều, công khai, 
minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong 
đánh giá. 

Kết quả đo lường chỉ số đánh giá mức độ hài lòng, sự mong đợi của người 
dân, tổ chức có nhiều ý nghĩa quan trọng. Bởi vì, với công cụ này, người 
dân, tổ chức đã thực hiện vai trò làm chủ, tham gia vào quá trình xây dựng 



chính sách và thiết kế dịch vụ công. Cơ quan hành chính nhà nước cần 
thường xuyên khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức bằng nhiều hình 
thức khác nhau, trên các nội dung quản lý nhà nước khác nhau. Cần đặc 
biệt chú trọng các khía cạnh, nội dung mà người dân, tổ chức đánh giá chưa 
tích cực, mức độ hài lòng thấp và các nội dung được nhiều người mong đợi 
cải thiện để đánh giá, xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan của các 
tồn tại; xây dựng, thực hiện kế hoạch hành động, giải pháp khắc phục. 

(Còn nữa) 

Bài: MẠNH DƯƠNG, SONG LINH và HỮU NGHĨA 

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/xay-dung-nen-hanh-chinh-hien-dai-
va-hieu-qua-dap-ung-mong-doi-cua-nguoi-dan-to-chuc-post710045.html 

 

6. Cao Bằng sẽ chọn một số dịch vụ công chỉ tiếp 
nhận hồ sơ trực tuyến 
Dự kiến ngay trong tháng 8, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, xã 
trên địa bàn Cao Bằng sẽ hoàn thành việc lựa chọn một số dịch vụ công trực 
tuyến (DVCTT) mức 3, 4 chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến. 

Việc nâng cao số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, tỷ lệ dịch vụ 
công trực tuyến phát sinh hồ sơ cũng như tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử 
lý trực tuyến đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa 
phương phải thực hiện quyết liệt. 

Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số cũng đã nêu rõ yêu cầu với các địa 
phương trong việc nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến. Theo đó, trong năm 2022, các địa phương cần hoàn thành 2 chỉ tiêu 
về dịch vụ công trực tuyến gồm: Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ 
sơ đạt 80%, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 50%. 

Thực tế tại Cao Bằng, theo số liệu của Sở TT&TT, 87% dịch vụ công của 
tỉnh đã được cung cấp trực tuyến mức 3, 4. Tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ 
công trực tuyến mức 3, 4 còn rất thấp, chưa được người dân và doanh 
nghiệp quan tâm, thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến. 

Cụ thể, năm 2021, tỉnh Cao Bằng chỉ đạt 10% số dịch vụ công trực tuyến 
mức 4 có phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trực tuyến cũng mới 
đạt 9,8%. “Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến chỉ số cải cách 
hành chính năm 2021 của tỉnh nằm trong nhóm thấp nhất của cả nước”, 
UBND tỉnh Cao Bằng nhận định. 



Theo phân tích, bên cạnh nguyên nhân khách quan là một bộ phận người 
dân chưa biết đến lợi ích của dịch vụ công trực tuyến, còn hạn chế về kỹ 
năng sử dụng, sự hạn chế trong cung cấp, sử dụng dịch vụ công online còn 
đến từ nguyên nhân chủ quan từ phía cơ quan nhà nước. 

Đó là, cơ quan nhà nước còn chưa tạo thuận tiện cho người dân sử dụng 
dịch vụ; việc hoàn thiện hồ sơ còn nhiều khó khăn; người dân chưa được 
hướng dẫn cụ thể về kỹ năng, cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 
quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chưa đồng bộ, thống nhất trên môi 
trường mạng, giao diện ứng dụng nộp hồ sơ trực tuyến chưa thân thiện, dễ 
hiểu… 

  

UBND tỉnh Cao Bằng giao các sở, ban, ngành và UBND các 
huyện, thành phố phải đưa tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát 

sinh hồ sơ đạt 80% ngay trong năm nay (Ảnh minh họa) 

Để giải quyết tồn tại nêu trên, UBND tỉnh Cao Bằng mới đây đã lên kế hoạch 
thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn 
tỉnh. Kế hoạch hướng tới thúc đẩy nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng 
dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực 
hiện thủ tục hành chính, góp phần cải thiện chỉ số chuyển đổi số - DTI, chỉ 
số cải cách hành chính - PAR Index, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - 
PCI. 

Các nhiệm vụ, giải pháp sẽ được tỉnh Cao Bằng tập trung triển khai trong 
thời gian tới gồm có: Giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ 
sơ và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến cho các sở, ban, ngành, cấp tỉnh và UBND 
các huyện, thành phố; lựa chọn, đề xuất dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 
chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến; ban hành và thực hiện các chính sách khuyến 



khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tổ chức 
hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các điểm 
phục vụ bưu chính... 

Cụ thể, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, xã trên địa bàn Cao Bằng 
được yêu cầu lựa chọn từ 1 dịch vụ công trở lên chỉ tiếp nhận hồ sơ trực 
tuyến, đồng thời công bố, thông báo rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân biết 
để thực hiện. Thời hạn hoàn thành việc này là trong tháng 8. 

Cũng trong tháng 8, Văn phòng UBND tỉnh, trực tiếp là Trung tâm phục vụ 
hành chính công có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện 
và các cơ quan, đơn vị liên quan để tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành, 
thực hiện chính sách giảm thời gian giải quyết và ưu tiên giải quyết đối với 
các hồ sơ thủ tục hành chính được người dân, doanh nghiệp nộp trực tuyến. 

Từ nay đến cuối năm 2022, Sở TT&TT Cao Bằng sẽ tham mưu UBND tỉnh 
trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách giảm phí, lệ phí thực hiện 
thủ tục hành chính khi người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến. 

Song song đó, thời gian tới, Sở TT&TT và Bưu điện tỉnh Cao Bằng sẽ chủ 
trì việc rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng của Bưu điện huyện, điểm phục 
vụ bưu chính xã để tổ chức giới thiệu, hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp nộp hồ 
sơ trực tuyến tại các điểm phục vụ bưu chính đủ điều kiện. 

Vân Anh 

Nguồn ICTnews: https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/cao-bang-se-
chon-mot-so-dich-vu-cong-chi-tiep-nhan-ho-so-truc-tuyen-417375.html 

 

7. Tăng tốc số hóa dữ liệu hộ tịch 
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' (gọi tắt là Đề án 06), một trong những mục tiêu quan trọng 
tỉnh Thái Nguyên đặt ra là sớm số hóa toàn bộ dữ liệu hộ tịch, nhằm phục 
vụ cho giải quyết các dịch vụ công trực tuyến. Với chỉ đạo quyết liệt của lãnh 
đạo tỉnh, sự hỗ trợ của Bộ Công an và vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, 
địa phương, mục tiêu này bước đầu đã đạt kết quả tích cực. 



 

Triển khai nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về 
dân cư tại Công an xã Phúc Thuận (TP. Phổ Yên). 

Cụ thể hóa kế hoạch phối hợp thực hiện Đề án 06, từ ngày 23-7-2022, Công 
an tỉnh với vai trò là cơ quan thường trực đã phối hợp Trung tâm Dữ liệu 
Quốc gia về dân cư (Bộ Công an) và các sở, ngành, địa phương thực hiện 
thí điểm nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân 
cư tại 4 xã, phường gồm: Gia Sàng, Quang Trung (TP. Thái Nguyên) và 
Thành Công, Phúc Thuận (TP. Phổ Yên). 

Theo đó, mỗi địa phương được bổ sung 3 máy vi tính kết nối Cơ sở dữ liệu 
Quốc gia về dân cư để triển khai nhập dữ liệu hộ tịch có từ tháng 10-2019 
trở về trước. Mỗi máy tính sẽ được bố trí 2 cán bộ để nhập dữ liệu hộ tịch 
và đối soát thông tin. 

Kết quả ban đầu cho thấy, trung bình mỗi địa phương thí điểm nhập được 
100 dữ liệu hộ tịch công dân/08 giờ. Dữ liệu sau khi nhập xong được lưu lại 
và chuyển sang cho trưởng công an cấp xã đối chiếu; trường hợp đúng sẽ 
phê duyệt, nếu chưa trùng khớp thì để lại rà soát, xác minh. 

Ông Đỗ Công Hanh, Chủ tịch UBND xã Phúc Thuận (TP. Phổ Yên) chia sẻ: 
Chúng tôi tập trung triển khai với tinh thần quyết tâm cao nhất. Lực lượng 
Công an xã phối hợp với công chức Tư pháp và một số cán bộ chuyên môn 
tranh thủ làm thêm buổi tối và tất cả ngày nghỉ. Căn cứ khối lượng công việc 
đã xử lý, Phúc Thuận có thể hoàn thành việc nhập dữ liệu hộ tịch trên nền 
tảng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trước ngày 14-8. 

Tinh thần khẩn trương, quyết liệt cũng được phường Gia Sang, Quang 
Trung và xã Thành Công tập trung thực hiện để đẩy nhanh tiến độ. Theo 
thống kê, tính đến ngày 8-8, các địa phương được chọn thí điểm đã tổ chức 



nhập, làm sạch thông tin hộ tịch trên hệ thống với 23.711 hồ sơ, đạt tỷ lệ 
55,1%. Cung cấp dữ liệu hộ tịch đã được số hóa cho Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) để phân tích, đối khớp cập nhật 
vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. 

Thực tế, quá trình triển khai thí điểm cũng có một số vướng mắc cần tháo 
gỡ. Cụ thể như: Một số dữ liệu về hộ tịch không trùng khớp; phần mềm chưa 
thực hiện được chức năng đối sánh giữa dữ liệu nhập vào với dữ liệu trên 
hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư nên chưa thể phát hiện thông 
tin nhập vào là đúng hay sai; việc chưa kết nối đồng bộ khiến quá trình nhập 
dữ liệu cần nhiều thao tác và tốn thời gian; chưa có hướng dẫn cụ thể với 
các trường hợp đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh nhưng chuyển khẩu 
đi nơi khác... 

Để tháo gỡ, Tổ công tác của tỉnh đã cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ về mặt kỹ 
thuât; liên tục tổ chức các buổi làm việc để đưa ra giải pháp cụ thể; đồng 
thời đề nghị hoàn thiện phần mềm số hóa dữ liệu hộ tịch nhằm khai thác tối 
đa các trường thông tin đã có trên hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân 
cư. 

Riêng với nội dung dữ liệu, bà Vũ Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Tư pháp cho 
rằng: Các xã, phường thí điểm sẽ tập trung hoàn thiện số hóa phần thông 
tin đã trùng khớp; đồng thời, ngành Tư pháp và Công an sẽ phối hợp chặt 
chẽ để có giải pháp xử lý phần thông tin có sự sai lệch. 

Xác định triển khai thực hiện Đề án 06 là nhiệm vụ quan trọng, tại hội nghị 
mới đây, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng đã giao các sở, 
ngành, địa phương đến 30-10-2022 hoàn thành nhập thông tin sổ hộ tịch 
trên hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trong toàn tỉnh, sử dụng 
thành kho dữ liệu dùng chung phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. 

Đề hoàn thành mục tiêu này, tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Dữ liệu Quốc 
gia về dân cư (Bộ Công an) cung cấp, lắp đặt thêm 230 bộ máy tính phục 
vụ yêu cầu công tác. Các địa phương, sở, ngành liên quan cũng tăng cường 
phối hợp, tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành số hóa dữ 
liệu về hộ tịch theo kế hoạch. 

Số hóa sổ hộ tịch là quá trình thu thập, phân loại, scan/chụp và tạo lập các 
file dữ liệu hộ tịch dưới dạng file Excel từ các sổ hộ tịch gốc để thực hiện 
cập nhật vào hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch. Sau khi hoàn 
thành, các dữ liệu hộ tịch cũ sẽ được chuyển đổi vào cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử toàn quốc. 

Nhị Hà 



Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-
tinh/tang-toc-so-hoa-du-lieu-ho-tich-304316-205.html 

 

8. Cấp và xác thực định danh điện tử ở Bắc Giang: 
Đồng bộ giải pháp, bảo đảm tiến độ 
Nhằm khai thác tối đa các tiện ích, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết 
thủ tục hành chính (TTHC), Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 
06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 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' (gọi tắt là Đề án 06). Sau một thời 
gian triển khai, dù đạt được những kết quả tích cực song tiến độ thực hiện 
của tỉnh Bắc Giang còn chậm. 

Triển khai bài bản 

Ngay sau khi Đề án 06 được phê duyệt, Bắc Giang đã thành lập Tổ công tác 
triển khai do đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm 
Tổ trưởng; ban hành kế hoạch triển khai gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng 
cơ quan, đơn vị. 

 

Đội Quản lý hành chính, Công an huyện Yên Thế làm hồ sơ cấp tài khoản 
định danh điện tử tại xã Xuân Lương. 

Xác định dữ liệu dân cư, mã định danh cá nhân là nền tảng để thực hiện các 
dịch vụ công trực tuyến, tỉnh Bắc Giang phấn đấu bảo đảm dữ liệu dân cư 
“đúng, đủ, sạch, sống”. Tỉnh chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành chuẩn bị tốt 
các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông 
tin, phục vụ cho việc thực hiện Đề án 06. 



Là cơ quan thường trực, Công an tỉnh đã đẩy mạnh tiến độ cấp CCCD gắn 
chíp và tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn. Công an tỉnh 
triển khai đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử (từ 
ngày 2/6 đến 30/7/2022) cho người dân; phấn đấu cấp xong tài khoản cho 
cán bộ, công chức, viên chức. 

Dù là huyện miền núi còn nhiều khó khăn song với sự vào cuộc tích cực, 
hiện huyện Yên Thế được đánh giá là địa phương thực hiện tốt Đề án 06. 
Thượng tá Nguyễn Văn Linh, Phó trưởng Công an huyện cho biết: Công an 
huyện thường xuyên tham mưu cho tổ công tác của huyện các biện pháp, 
phân công chỉ tiêu cụ thể. 

Hằng tuần tổng hợp, báo cáo tổ trưởng; tham mưu ban hành văn bản đôn 
đốc các xã, thị trấn chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu; khen thưởng những đơn 
vị làm tốt. Công an huyện thành lập 3 đội lưu động làm việc cả ngày nghỉ, 
ngoài giờ làm việc tại các xã, thị trấn. Tổ công tác Đề án 06 các xã, thị trấn 
rà soát, phân loại danh sách công dân ở trên địa bàn, công dân đi làm ăn 
xa; đẩy mạnh tuyên truyền để bà con đến làm thủ tục. 

Hiện huyện Yên Thế đã thu nhận được hơn 10 nghìn hồ sơ cấp tài khoản 
định danh điện tử, đạt 60% kế hoạch Công an tỉnh giao. Công an huyện 
phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2022”. 

Tính đến 9/8, toàn tỉnh đã thu nhận 113.062 hồ sơ đề nghị cấp tài khoản 
định danh điện tử; thu nhận 1.447.610/1.511.253 hồ sơ cấp CCCD (đạt 
95,78 % số công dân đủ điều kiện cấp CCCD trên toàn tỉnh); cấp 18.226 
CCCD gắn chíp kèm định danh điện tử cho học sinh (sinh năm 2004 và 
2007). 

Tuyên truyền 25 dịch vụ công thiết yếu 

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đề án 06 là thực hiện các dịch vụ 
công (DVC) thiết yếu trên môi trường mạng. Hiện Chính phủ đã đưa 21/25 
dịch vụ công thực hiện trên môi trường điện tử. 

Tại Bắc Giang, Tổ công tác Đề án 06 đã triển khai mô hình điểm hướng dẫn 
công dân thực hiện DVC trực tuyến tại 11 xã, phường, thị trấn. Thành lập 
hơn 1 nghìn tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 4 nghìn thành viên. Sở 
Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ tra 
cứu, xác thực thông tin công dân trên cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về 
dân cư cho cán bộ một cửa các cấp. 

Tài khoản định danh điện tử là “tập hợp gồm tên đăng nhập (mã số định 
danh cá nhân), mật khẩu (gửi qua tin nhắn điện thoại khi đăng ký)”. Tài 



khoản này được tạo bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ 
Công an. 

Tính đến hết tháng 7/2022, toàn tỉnh tiếp nhận gần 60 nghìn hồ sơ thực hiện 
các DVC thiết yếu; trong đó tỷ lệ nộp trực tuyến đạt gần 50%. 

Các thủ tục có tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến đạt cao là: Xác nhận số CMND 
khi đã được cấp thẻ CCCD; khai báo tạm vắng; thủ tục làm con dấu mới và 
cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; cấp phiếu lý lịch tư pháp; cấp 
điện mới từ lưới điện hạ áp; thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số thủ tục ít hồ sơ nộp trực tuyến, thậm chí không 
phát sinh hồ sơ như: Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy; giải quyết trợ 
cấp thất nghiệp; liên thông đăng ký khai tử; xóa đăng ký thường trú. 

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Hoa (Lục Ngạn), nguyên nhân chủ yếu do một 
số quy trình giải quyết DVC trực tuyến còn phức tạp dẫn đến khả năng tiếp 
cận, đăng ký hồ sơ còn thấp, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; người dân còn 
chưa yên tâm về tính an toàn, bảo mật; trang thiết bị công nghệ chưa đáp 
ứng yêu cầu. 

Ông Nguyễn Gia Phong, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho 
biết, mới đây hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã được phê duyệt 
và bắt đầu kết nối với CSDLQG về dân cư. Khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện 
thuận lợi trong khai thác, giải quyết TTHC. 

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu 

Khi hệ thống chuyên ngành của các bộ, địa phương kết nối với CSDLQG về 
dân cư, mỗi người dân chỉ dùng một tài khoản định danh để giải quyết DVC 
trực tuyến. Khi tài khoản được xác minh bằng ảnh chân dung, vân tay trùng 
khớp với CSDLQG về dân cư thì công dân có thể sử dụng nhiều ứng dụng 
định danh điện tử quốc gia mà không cần xuất trình nhiều giấy tờ như trước. 

Tại hội nghị sơ kết công tác triển khai Đề án 06, đồng chí Mai Sơn đánh giá 
cao những kết quả tích cực của các sở, ngành, địa phương trong thời gian 
qua. Mặc dù vậy, tiến độ thực hiện còn chậm. Qua rà soát, hiện toàn tỉnh 
còn hơn 260 nghìn trường hợp đủ điều kiện cấp CCCD nhưng chưa cấp 
được. 

Trong đó huyện Lục Nam còn khoảng 45 nghìn trường hợp, huyện Lục Ngạn 
còn hơn 47 nghìn trường hợp. Đồng chí đề nghị các địa phương đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện, đặc biệt, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Chủ tịch 
UBND các huyện, TP chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Đề án trước 
Chủ tịch UBND tỉnh; các ngành liên quan bám sát kế hoạch để chủ động 
thực hiện, bảo đảm tiến độ các phần việc đã được phân công. 



Về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Công an tỉnh chỉ đạo công an cấp 
xã phối hợp với ngành tư pháp thường xuyên rà soát, cập nhật, chỉnh sửa 
dữ liệu dân cư công dân, bảo đảm tất cả công dân trên địa bàn đều có thông 
tin trong CSDLQG về dân cư theo phương châm “đúng, đủ, sạch, sống”. 
Tiếp tục thông báo số định danh cá nhân đến 100% người dân. 

Cùng đó, đẩy nhanh tiến độ thu nhận CCCD gắn chíp, cấp tài khoản định 
danh điện tử. Các sở, ngành, địa phương tập trung số hóa hồ sơ, làm sạch 
dữ liệu chuyên ngành, đánh giá hệ thống để được tích hợp, chia sẻ với 
CSDLQG về dân cư, phục vụ giải quyết các TTHC qua Cổng DVC cũng như 
các tiện ích khác. 

Bài, ảnh: Khôi Nguyên - Tường Vi 

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/389012/cap-va-
xac-thuc-dinh-danh-dien-tu-o-bac-giang-dong-bo-giai-phap-bao-dam-tien-
do.html 

 

9. Lý do TP.HCM tụt 20 hạng về cải cách hành chính 
Năm 2021 có nhiều yếu tố khách quan tác động đến sự phát triển kinh tế - 
xã hội nên trong lĩnh vực tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của TP, 
TP.HCM bị trừ 2/6 điểm. 

Sáng 12-8, UBND TP.HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách 
hành chính sáu tháng đầu năm 2022 và phân tích, đánh giá các chỉ số liên 
quan công tác cải cách hành chính của TP. 

 



Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. 
Ảnh: NGUYỆT NHI 

Báo cáo tại hội nghị, ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TP, cho 
biết Bộ Nội vụ công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 
2021 của TP đạt 86,05%, xếp vị trí 43/63 tỉnh, thành, giảm 20 bậc nhưng 
tăng giá trị chỉ số 1,35% so với kết quả năm 2020. 

Theo ông Nhân, có tám nội dung liên quan đến chỉ số CCHC (Par index) mà 
TP bị trừ điểm. Trong đó, lĩnh vực công tác chỉ đạo điều hành bị trừ 0,0633 
điểm do có các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hoàn 
thành muộn so với yêu cầu. 

Lĩnh vực cải cách TTHC bị trừ 0,3334 điểm cho chưa thực hiện công khai 
tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cấp xã trên Cổng thông 
tin điện tử, Cổng Dịch vụ công TP; còn có hồ sơ trễ hạn và chậm xử lý phản 
ánh kiến nghị. 

Trong lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức bị trừ 0,25 điểm do việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính 
của cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt; còn có cán bộ, công chức lãnh 
đạo bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên. 

Lĩnh vực cải cách tài chính công bị trừ 0,6387 điểm do tiến độ thực hiện giải 
ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước chưa đạt yêu cầu. Trong 
thời điểm này, TP trải qua thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội để phòng, 
chống dịch COVID-19, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của các dự án. 

Việc tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà 
nước về tài chính, ngân sách còn chậm. 

 



Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì hội nghị. Ảnh: NGUYỆT NHI 

Đáng chú ý, trong lĩnh vực tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của TP, 
TP.HCM bị trừ 2/6 điểm. 

Phân tích lý do, ông Huỳnh Thanh Nhân cho biết năm 2021 có nhiều yếu tố 
khách quan tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước, TP đã có nhiều nỗ lực thực hiện 
tốt mục tiêu kép là “vừa chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế” nhưng 
tỉ lệ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn, tỉ lệ thực hiện các chỉ tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội do HĐND TP giao không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Ngoài ra, kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự 
phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (SIPAS), TP 
đạt 8,6559/10 điểm (bị trừ 1,3441 điểm). 

Còn kết quả khảo sát từ cán bộ, công chức, lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp 
phòng thuộc sở, đại biểu HĐND TP, lãnh đạo UBND cấp huyện đạt 16/23,5 
điểm (bị trừ 7,5 điểm). 

Về phương hướng tiếp theo trong năm 2022, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM 
đề ra 12 nội dung thực hiện. 

Theo ông Nhân, TP sẽ đảm bảo tiến độ thực hiện các chỉ đạo của cơ quan 
Trung ương, lãnh đạo TP, đặc biệt lưu ý đối với nhiệm vụ liên quan đến lĩnh 
vực khiếu nại. Tự kiểm tra, rà soát các việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, giải 
quyết phản ánh, kiến nghị; không để xảy ra tình trạng số lần đi lại của người 
dân, tổ chức khi giải quyết thủ tục hành chính quá số lần quy định. Đẩy 
nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã được Thành phố giao vốn triển 
khai trong năm 2022…. 

TP cũng rà soát, bố trí công chức giữ chức vụ lãnh đạo đúng quy định, đảm 
bảo số lượng lãnh đạo của cấp phòng, ban, đơn vị trực thuộc ít hơn công 
chức không không giữ chức vụ lãnh đạo tại phòng, ban, đơn vị trực thuộc. 
Về vấn đề này, ông Nhân cho biết ngoài TP Thủ Đức thì nhiều đơn vị đang 
bố trí dư cấp phó. 

TP.HCM giải quyết hơn 5,2 triệu hồ sơ đúng hạn 

Về kết quả thực hiện cải cách hành chính sáu tháng đầu năm 2022, ông 
Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết hiện nay TP có 
1.733 thủ tục hành chính (TTHC) đang áp dụng, kiến nghị bãi bỏ 279 TTHC 
thuộc 12 lĩnh vực. 



Đáng chú ý, TP đã thực hiện rà soát, thống kê TTHC ba năm không phát 
sinh hồ sơ với 898 thủ tục thuộc 17 lĩnh vực không phát sinh hồ sơ từ năm 
2018 đến nay. 

Tính riêng quý I – năm 2022, TP đã giải quyết 5.220.139/5.330.464 tổng hồ 
sơ tiếp nhận. Trong đó có 5.212.990 hồ sơ đúng hạn (chiếm tỉ lệ 99.87%) 
và 7.149 hồ sơ quá hạn (chiếm tỉ lệ 0,13%). Ông Nhân cho biết toàn bộ hồ 
sơ quá hạn đã được thực hiện Thư xin lỗi. 

Riêng tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn tăng 0,13% so với cùng kỳ quý I năm 
2021 (chiếm tỉ lệ 99.74%). Số lượng hồ sơ được cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 4 là 797.662 hồ sơ, tăng so với cùng kỳ quý I năm 
2021 (có 674.042 hồ sơ). Hiện nay, tổng số dịch vụ công trực tuyến là: 
805/1764 TTHC đạt tỉ lệ 45,63%. 

LÊ THOA 

Nguồn PLO: https://plo.vn/ly-do-tp-hcm-tut-20-hang-ve-cai-cach-hanh-
chinh-post693539.html 

 

10. Bà Rịa-Vũng Tàu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong 
hành chính công 
Cùng việc xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh; các 
dịch vụ, tiện ích quản lý giáo dục thông minh, quản lý tài nguyên môi trường 
thông minh, quản lý và hỗ trợ du lịch thông minh..., Ủy ban nhân dân tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND về việc thực hiện Chiến 
lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến 
năm 2030 trên địa bàn tỉnh. 



 

Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Kế hoạch ưu tiên đẩy mạnh hoạt động ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hành 
chính công, dịch vụ công trực tuyến giúp tinh giản bộ máy và giảm thời gian 
xử lý công việc, cũng như chi phí của người dân và doanh nghiệp. 

Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, ứng dụng và phát huy những thành 
tựu trí tuệ nhân tạo mới gắn với tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc 
phòng-an ninh, các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai và 
ứng phó sự cố, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. 

 

Giới thiệu giải pháp tích hợp chữ ký số vào cổng dịch vụ công cho người 
dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Đồng thời, kế hoạch được ban hành cũng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 
động của hệ thống quản lý hành chính Nhà nước trong phân phối, sử dụng 
nguồn lực xã hội, quản lý xã hội và quản lý đô thị... 



NGUYỄN NAM 

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ba-ria-vung-tau-ung-dung-tri-tue-
nhan-tao-trong-hanh-chinh-cong-post710100.html 

 

11. Cà Mau: Đặt doanh nghiệp làm trung tâm cải cách 
Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ những điểm nghẽn, 
cải thiện thứ hạng Chỉ số PCI… thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến 
với Cà Mau. 

Đó là khẳng định của ông Huỳnh Quốc Việt, Uỷ viên dự khuyết BCH TƯ 
Đảng, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau với Diễn đàn Doanh 
nghiệp.  

- Theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp tại báo cáo PCI, cải cách hành 
chính là một trong những “điểm sáng”. Vậy theo ông, đâu là đột phá 
của của Cà Mau trong lĩnh vực này? 

 

Sau 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) 
nhà nước theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ giai đoạn 2011 - 2020, 
công tác CCHC của tỉnh Cà Mau đạt được những kết quả khá toàn diện trên 
tất cả lĩnh vực, góp phần quan trọng thu hút các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Cụ thể, hệ thống thể chế dần được hoàn thiện và có tính khả thi cao. Cải 
cách thủ tục hành chính (TTHC) thật sự trở thành khâu đột phá với hơn 
1.000 TTHC được cắt giảm thời gian hoặc đơn giản hóa quy trình giải quyết; 
tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm và đúng hẹn đạt trên 98%. 



Tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị được sắp xếp tinh gọn, phù hợp và 
hiệu quả hơn. Chất lượng và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức tiếp tục được nâng lên... 

Nhiều điểm nhấn và sự đổi mới trong chỉ đạo, điều hành đã tạo những kết 
quả nổi bật trong thực hiện CCHC ở Cà Mau. Trong đó, phải kể đến việc 
thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính 
(TTHC) tỉnh, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cho 21 đơn vị cấp tỉnh với 
trên 1.700 thủ tục; triển khai thí điểm quản lý xe ô tô công tập trung; thực 
hiện tiếp nhận TTHC “phi địa giới hành chính”; liên thông trong giải quyết 
TTHC (nộp hồ sơ một lần nhưng nhận 2 hoặc 3 kết quả)... Từ đó, mối quan 
hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp đã 
được cải thiện đáng kể, quy trình xử lý công việc được thông suốt, nhanh 
gọn, đồng thời đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. 

 

Chế biến sản phẩm tôm xuất khẩu tại nhà máy của Tập đoàn Thủy sản 
Minh Phú tỉnh Cà Mau. (Ảnh: TTX) 

- Nhưng nếu chỉ cải cách hành chính, chắc hẳn các doanh nghiệp 
không lựa chọn đầu tư tại Cà Mau, thưa ông? 

Đúng vậy! Cùng với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thời gian qua, 
để thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với Cà Mau, tỉnh đã đẩy mạnh 
công tác xúc tiến, mời gọi các doanh nghiệp đến với Cà Mau. Lãnh đạo tỉnh 
đã chủ động gặp gỡ, làm việc với các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu 
tư lớn về các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, làm việc với Tập đoàn 
Tuần Châu Group, Nam Miền Trung Group, Hồ Gươm Group để mời gọi 



đầu tư trong lĩnh vực thủy sản, đô thị, nhà ở; Tổng công ty Điện lực Dầu khí 
Việt Nam (PV Power) về đầu tư dự án nhà máy điện khí Cà Mau 3; Tập đoàn 
Hưng Hải về dự án Cảng biển Hòn Khoai; Công ty CP Tập đoàn Wealth 
Power về đầu tư dự án năng lượng tái tạo; Tập đoàn T&T về việc xây dựng 
chiến lược phát triển và đào tạo… 

Từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh thu hút mới 7 dự án, với tổng vốn đăng ký 
hơn 1.055 tỷ đồng. Hiện trên địa bàn toàn tỉnh có tổng cộng 433 dự án đầu 
tư với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 141.086 tỷ đồng, tập trung ở các lĩnh 
vực nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, năng lượng sạch, chế biến gỗ và du 
lịch sinh thái… 

- Vậy thời gian tới, để tiếp tục là điểm đến của doanh nghiệp, Cà Mau 
sẽ tiếp tục thúc đẩy cải cách thế chế ra sao, thưa ông? 

Cà Mau tiếp tục chủ động thực hiện giải pháp đảm bảo triển khai có hiệu 
quả trong cải thiện các chỉ số về môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số 
PCI. Trong đó, đặt doanh nghiệp làm trung tâm cải cách; thực hiện cải cách 
thể chế vì sự phát triển và khuyến khích sáng tạo của doanh nghiệp. 

Năm 2021, Chỉ số PCI Cà Mau xếp thứ 32/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 
11 hạng so với năm 2020, nằm trong nhóm điều hành khá. 

Tỉnh sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi nhằm đảm bảo 
hiệu lực, hiệu quả của quy định, chính sách; nhất là trong thực thi các quy 
định, thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai, điều kiện kinh doanh. 
Tỉnh cũng đảm bảo kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức trong thực 
thi công vụ; xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu doanh nghiệp… 

Tỉnh tiếp tục thúc đẩy triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt 
là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó, tập trung các giải pháp tư vấn, đào 
tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp với các nội dung tái cấu trúc doanh 
nghiệp, tài chính, nhân sự, thị trường, quản trị rủi ro, chuyển đổi số, tham 
gia chuỗi giá trị bền vững… 

- Xin trân trọng cảm ơn ông. 

Nguồn DĐDN: https://diendandoanhnghiep.vn/ca-mau-dat-doanh-nghiep-
lam-trung-tam-cai-cach-228741.html 

 

12. Chuyện chuẩn hóa cán bộ ở TP. Thái Nguyên 
Xác định rõ tầm quan trọng của hệ thống chính trị ở cơ sở, những năm qua, 
TP. Thái Nguyên luôn chú trọng và thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng 



cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã, đáp ứng ngày 
càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ. 

 

Cán bộ, công chức Bộ phận một cửa của TP. Thái Nguyên tiếp nhận và xử 
lý hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân. 

Với lợi thế là trung tâm của tỉnh nên TP. Thái Nguyên có đội ngũ CBCC có 
trình độ cao cả về chuyên môn và lý luận chính trị. Đặc biệt, trong những 
năm gần đây, đội ngũ CBCC có trình độ cao, đạt chuẩn đã được sàng lọc 
ngay từ khi tuyển dụng. 

Theo thông tin từ Phòng Nội vụ TP. Thái Nguyên, ở cấp xã, hiện toàn thành 
phố có tổng số 636 CBCC đang làm việc tại 32 xã, phường. Trong đó có 356 
cán bộ, 280 công chức; 284 CBCC là nữ và 565 CBCC là đảng viên (chiếm 
88,8%). 

Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có 81 thạc sĩ, 456 người có trình độ đại 
học (CBCC có trình độ đại học trở lên chiếm trên 84,4%), 14 cao đẳng, 54 
người có trình độ trung cấp... 

Về lý luận chính trị, 22 người có trình độ cao cấp và cử nhân, 466 người có 
trình độ trung cấp... 100% CBCC được bố trí làm việc phù hợp trình độ 
chuyên môn. 

Nhìn chung, đội ngũ CBCC cấp xã ở TP. Thái Nguyên đã có những bước 
phát triển về chất, đáp ứng được nhiệm vụ công tác. Đa số công chức cấp 
xã ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục 
hành chính tại bộ phận một cửa hiện đại cấp xã, có kỹ năng giao tiếp trong 
thực thi công vụ. 



Không dừng lại ở “nền tảng” đang có, hàng năm, căn cứ vào tình hình thực 
tế của từng địa phương, TP. Thái Nguyên tiếp tục chú trọng đến công tác 
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC cấp xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, 
lý luận chính trị, quản lý hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động 
của hệ thống chính trị cơ sở. 

Chẳng hạn như ngay từ đầu năm 2022, UBND thành phố đã xây dựng kế 
hoạch của năm để triển khai thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU ngày 15/7/2021 
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về “Nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ chủ chốt các cấp đủ 
năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; kế hoạch 
thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 15/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 
TP. Thái Nguyên về “Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyên, bố trí sử 
dụng cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, giai đoạn 2021-
2025”. 

Riêng về đào tạo, bồi dưỡng, CBCC, viên chức nói chung của năm nay, 
UBND thành phố cũng đã ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 
16/3/2022 về nội dung này. Kế hoạch nhằm tiếp tục góp phần xây dựng đội 
ngũ CBCC, viên chức các cấp có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận 
chính trị đạt chuẩn; nâng cao đạo đức nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn 
nghiệp vụ, năng lực quản lý, kỹ năng điều hành đáp ứng các yêu cầu của 
Luật CBCC, Luật Viên chức. 

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, 
phường tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia đầy đủ các 
lớp tập huấn, bồi dường nghiệp vụ - tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp viên chức; nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ 
CBCC, viên chức của thành phố, cơ quan, đơn vị. 

Thực hiện kế hoạch này, các xã, phường đã tiến hành rà soát, đăng ký cử 
CBCC, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo đúng đối tượng. Phòng Nội vụ 
thành phố tổng hợp danh sách đăng ký đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị 
để trình lãnh đạo UBND thành phố quyết định. 

Có thể nói, việc chuẩn hóa, nâng cao trình độ không chỉ có trong tư duy, 
nhận thức của đội ngũ lãnh đạo, CBCC cấp thành phố mà đội ngũ tại các 
xã, phường của TP. Thái Nguyên cũng đã tự ý thức được vai trò, tầm quan 
trọng của việc này để phục vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của 
công việc. 

Hoàng Anh 

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/chinh-tri/chuyen-
chuan-hoa-can-bo-o-tp-thai-nguyen-304314-97.html 



 

 


