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1. Bộ VHTTDL ưu tiên thực hiện thủ tục hành chính 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. 

 

Ảnh minh hoạ. 

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. 

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... 

Nguồn: https://doanhnhanphaply.vn/bo-vhttdl-uu-tien-thuc-hien-thu-tuc-
hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu-d29024.html 

 

2. Vì sao có nơi thu hồi sổ hộ khẩu? 
Nếu có sự thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu (ví dụ nhập khẩu, tách 
khẩu...), hoặc có sai sót trong quá trình thu thập, cập nhật..., cơ quan 
chức năng sẽ thu hồi sổ hộ khẩu 

Tại phiên họp thứ 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn 
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tại đây, nhiều đại biểu đặt vấn đề liên quan 
đến việc thu hồi sổ hộ khẩu giấy (SHK) khi đi làm các thủ tục hành chính 
khiến người dân lo lắng. 

Trả lời, Bộ trưởng Tô Lâm cho hay theo quy định của Luật Cư trú năm 2020, 
ngày 31-12-2022 SHK không còn tác dụng. Vấn đề vướng nhất hiện nay là 
nhiều quy định khác đang buộc người dân sử dụng SHK giấy. Từ nay đến 
ngày 31-12, việc duy nhất là phải thay đổi quy định để các cơ quan không 
buộc người dân phải trình SHK. 

Lo lắng vì bị thu hồi SHK 

Có cháu từ quê lên TP HCM học đại học, chị Thu Hương (SN 1980) đem 
SHK đến công an một phường ở quận 12 (TP HCM) làm thủ tục nhập khẩu 
cho cháu. Cán bộ công an thông báo sẽ thu hồi SHK khi làm thủ tục liên 
quan đến nhập, tách khẩu. Lo lắng nên chị không nhập khẩu cho cháu mà 
về tìm hiểu thêm. 

Anh T.B (ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) cũng cho hay mới đây anh đến Công 
an phường 7, quận Gò Vấp xin cấp đổi SHK mới. Trước khi đến làm thủ tục, 
anh B. được cán bộ công an cho biết sẽ thu hồi SHK cũ. Lo ngại rắc rối khi 
làm một số thủ tục hành chính khác nên anh bỏ về. 

Từ khi thực hiện Thông tư 55/2021 của Bộ Công an đến nay, Công an 
TP HCM đã thu hồi hơn 56.000 SHK khi người dân điều chỉnh thông tin 
trong SHK. 



 

Người dân làm thủ tục liên quan đến sổ đỏ tại phường Bình Hưng Hòa A 
(quận Bình Tân, TP HCM). Ảnh: HOÀNG TRIỀU 

Tương tự, anh M.C (35 tuổi, ngụ phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắk Lắk) kể tháng 7-2021, anh đem SHK đến Công an phường Ea Tam để 
làm giấy khai sinh cho con. Sau khi thực hiện các thủ tục, Công an phường 
Ea Tam thông báo thu hồi SHK. Tháng 6-2022, anh C. đi làm thủ tục vay 
vốn, ngân hàng yêu cầu cung cấp SHK, anh C. phải chạy về Công an 
phường Ea Tam xin giấy xác nhận. Tháng 7-2022, anh C. làm thủ tục nhập 
học cho con, nhà trường cũng yêu cầu cung cấp SHK, anh C. lại phải lên 
công an phường xin giấy xác nhận. 

"Việc người dân phải đi lại, xin giấy xác nhận gây thêm sự phiền hà, tốn kém 
thời gian. Tôi thấy khi thu hồi SHK, cơ quan công an cấp một loại giấy tờ có 
giá trị tương đương, có thời hạn tạm thời để người dân thực hiện các giao 
dịch" - anh C. đề xuất. 

Thực hiện theo Luật Cư trú 2020 

Trao đổi với phóng viên, thiếu tá Nguyễn Ngọc Đặng - cảnh sát khu vực khu 
phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 (TP HCM) - cho biết theo khoản 
3 điều 38 của Luật Cư trú 2020, từ ngày 1-1-2023, toàn bộ SHK, sổ tạm trú 
(STT) bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Do đó, SHK, STT đã cấp sẽ 
chỉ còn được sử dụng đến ngày 31-12-2022. Khi công dân thực hiện các thủ 
tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong SHK (ví dụ nhập khẩu, 
tách khẩu...), cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi SHK đã cấp, 
thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu về dân cư và 



không cấp mới, cấp lại SHK. Đồng thời, công an sẽ cấp cho người dân một 
giấy xác nhận cư trú để người dân làm những thủ tục cần đến SHK như vay 
ngân hàng, mua bán bất động sản, đất đai... 

"Thủ tục cấp giấy xác nhận cư trú rất nhanh, người dân có thể được cấp 
ngay trong ngày và có giá trị trong vòng một tháng" - thiếu tá Nguyễn Ngọc 
Đặng nói. 

Trao đổi kỹ hơn về vấn đề thu hồi SHK giấy, thượng tá Đặng Trung Hiếu, 
Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, cho hay thực tế có một số rất ít trường hợp bị thu hồi SHK và 
đều có giải thích với công dân về lý do thu hồi. Cụ thể, SHK có sự thay đổi 
hoặc có sai sót trong quá trình thu thập, cập nhật, quản lý thông tin thì cơ quan 
chức năng sẽ thu hồi theo quy định tại điều 38 Luật Cư trú 2020. Ngoài ra, việc 
thu hồi những SHK này cũng được áp dụng theo điều 26 Thông tư 55/2021 
của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư 
trú, trong đó quy định về việc thu hồi SHK khi công dân thực hiện các thủ tục 
đăng ký thường trú, điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú, tách hộ, 
xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, xóa đăng ký tạm trú 
dẫn đến thay đổi thông tin trong SHK, STT thì cơ quan đăng ký cư trú có trách 
nhiệm thu hồi SHK, STT đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong 
cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định và không cấp mới, cấp lại SHK, STT. 
SHK đã thu hồi kèm hồ sơ đăng ký sẽ được chuyển vào tàng thư hồ sơ cư trú 
và bảo quản, lưu trữ theo quy định. "Trường hợp đã bị thu hồi SHK, công dân 
cần nộp giấy tờ, thủ tục ở nhiều nơi thì có thể sao y bản chính để nộp" - thượng 
tá Đặng Trung Hiếu thông tin. 

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cũng cho 
biết hiện chưa có chủ trương thu hồi SHK, việc thu hồi chỉ thực hiện khi SHK 
có những thông tin sai sót theo quy định. "Nếu không thực hiện thu hồi SHK 
có sai sót sẽ dẫn đến việc khi công dân thực hiện các thủ tục hành chính sẽ 
dẫn đến trường hợp cung cấp thông tin sai, sau này sẽ mất thời gian điều 
chỉnh. Hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã cập nhật thông tin của công 
dân và các cơ quan nhà nước đều nắm được thông tin này" - đại tá Bùi Văn 
Thảo nói. 

Liên quan vấn đề này, tại buổi họp báo ngày 11-8, thượng tá Lê Mạnh Hà, 
Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM, cho biết khi người dân có 
thẻ căn cước công dân gắn chip thì đây là giấy tờ duy nhất để làm thủ tục 
hành chính mà không cần phải giấy xác nhận thông tin cư trú.  

Vẫn phải đăng ký thường trú, tạm trú 

Theo luật sư Phạm Hoài Nam, Đoàn Luật sư TP HCM, từ ngày 1-1-2023, 
SHK, STT bằng giấy sẽ chính thức bị "khai tử", không còn giá trị sử dụng. 
Cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân bằng phương 



thức điện tử hay còn gọi là SHK điện tử. Điều này đồng nghĩa mặc dù bỏ 
SHK giấy nhưng nhà nước vẫn duy trì quản lý hộ khẩu, chỉ thay thế hình 
thức quản lý từ cuốn sổ bằng giấy sang phần mềm công nghệ thông tin hiện 
đại, hiệu quả hơn. Người dân vẫn cần phải làm thủ tục đăng ký thường trú, 
đăng ký tạm trú như trước đây... và sẽ được cập nhật thông tin lên hệ thống 
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú. 

Nguồn: https://nld.com.vn/ban-doc/vi-sao-co-noi-thu-hoi-so-ho-khau-
20220811214316039.htm 

 

3. Hoàn thiện dữ liệu để 'xóa' sổ hộ khẩu 
Theo Luật cư trú 2020, từ ngày 1-1-2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Do đó sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã 
cấp sẽ chỉ còn được sử dụng đến ngày 31-12-2022. 

 

Người dân làm thủ tục có liên quan đến sổ hộ khẩu tại một văn phòng công 
chứng trên đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận, TP.HCM - Ảnh: 

NGỌC PHƯỢNG 

Mới đây tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ 
Công an Tô Lâm cho hay từ nay đến ngày 31-12 phải thay đổi quy định để các 
cơ quan không buộc người dân phải trình sổ hộ khẩu.  

Trên thực tế, hiện nay vẫn còn nhiều thủ tục hành chính đang buộc người dân 
sử dụng sổ hộ khẩu giấy, làm sao để chỉ còn hơn 4 tháng nữa có thể "xóa" sổ 
hộ khẩu? 



Nếu bị thu sổ hộ khẩu, phải xin giấy xác nhận cư trú 

Thực tế từ ngày 1-7-2021, người dân cả nước khi có điều chỉnh thông tin hộ 
tịch, hộ khẩu (tách hộ, nhập hộ...), thay đổi địa chỉ cư trú do điều chỉnh địa giới 
hành chính, tên đường..., cơ quan công an sẽ thu hồi sổ hộ khẩu giấy.  

Ví dụ tại TP.HCM, đến nay công an đã thu hồi hơn 56.500 hộ khẩu của người 
dân liên quan những thay đổi này. Do còn một số thủ tục liên quan đến sổ hộ 
khẩu nên các trường hợp này sẽ phải xin giấy xác nhận thông tin cư trú. 

Chẳng hạn mới đây ông C.V.S. (thường trú Bình Dương) cùng các đồng thừa 
kế ra văn phòng công chứng thực hiện thủ tục khai và chia di sản thừa kế. 
Công chứng viên đã đề nghị ông S. và các đồng thừa kế cung cấp sổ hộ khẩu 
cùng với các giấy tờ khác để chứng minh mối quan hệ gia đình.  

Tuy nhiên sổ của ông đã bị thu hồi do ông làm thủ tục tách hộ trước đó. Vì 
vậy, công chứng viên đã hướng dẫn ông quay về Công an thị xã Tân Uyên để 
được cấp giấy xác nhận vào thời điểm năm 2000 ông có cùng hộ khẩu với 4 
người trong gia đình. 

Tương tự, ông M.L.N. (thường trú Bình Dương) cũng phải đến Công an thị xã 
Tân Uyên để được cấp giấy xác nhận cùng hộ khẩu với các thành viên trong 
gia đình để thực hiện thủ tục chuyển nhượng đất cấp cho hộ gia đình. 

Còn bà N.T.Y. (tạm trú TP Thủ Đức, TP.HCM) muốn khởi kiện ra tòa để ly hôn 
với chồng. Cả hai vợ chồng bà đều thường trú ở tỉnh. Theo hướng dẫn của 
tòa án, bà Y. phải cung cấp giấy tờ chứng minh nơi cư trú của chồng để tòa 
giải quyết. Bà N.T.Y. đã phải về quê nơi thường trú để xin cơ quan công an 
cấp giấy xác nhận cư trú của chồng do sổ hộ khẩu giấy đã bị thu hồi trước đó. 

Căn cước công dân gắn chip sẽ thay sổ hộ khẩu 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, trung tướng Tô Văn Huệ, cục trưởng Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an), cho biết kể từ khi Luật cư 
trú có hiệu lực, Bộ Công an không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.  

Khi người dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin 
trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan công an có trách nhiệm thu hồi sổ đã 
cấp. 

Ông Huệ cũng nêu rõ căn cước công dân gắn chip là giấy tờ pháp lý mà người 
dân có thể dùng để chứng minh hoặc xác thực thông tin về cư trú khi làm các 
thủ tục hành chính, không cần sổ hộ khẩu. 

Tuy nhiên, theo ông Huệ, dù quy định của luật như vậy nhưng thực tế vẫn có 
một số cơ quan, đơn vị yêu cầu người dân phải mang sổ hộ khẩu gốc đến để 
đối chiếu khi làm các thủ tục hành chính về đất đai, nhập học, vay vốn...  

Do đó để giải quyết tạm thời và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, cơ quan 
công an sẽ thực hiện cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú cho người dân. Để 



được cấp người dân có thể gửi yêu cầu cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú 
đến cổng dịch vụ công quốc gia hoặc bất kỳ cơ quan quản lý cư trú nào trên 
cả nước (không phụ thuộc vào nơi đăng ký thường trú). Thời hạn giải quyết 
là 3 ngày. 

 

Người dân làm thủ tục hộ tịch liên quan hộ khẩu tại UBND xã Vĩnh Lộc A, 
huyện Bình Chánh, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH 

Ông Huệ nêu rõ sau này khi các cơ sở dữ liệu khác được kết nối với cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư thì các thông tin về cư trú sẽ được sử dụng từ cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay vì cấp giấy.  

Bên cạnh đó cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng sẽ giúp chính quyền các 
địa phương, các trường học tuyển sinh đầu khóa tốt, bài bản hơn bởi cung 
cấp được số liệu về độ tuổi, nơi cư trú rất cụ thể để biết có bao nhiêu cháu 
đến tuổi đi học. 

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, từ nay đến ngày 31-12 chỉ còn việc duy 
nhất là phải thay đổi lại các quy định để không còn các cơ quan nào buộc 
người dân phải thực hiện những xác nhận, những trình báo về hộ khẩu nữa. 

Mong sớm được kết nối dữ liệu 

Anh P.N.M.Q. cho hay vợ chồng anh từ nơi khác vào TP.HCM mua được căn 
hộ chung cư ở quận 12, đến nay đã nhập hộ khẩu vào đây. Tuy nhiên chỉ hơn 
một năm trước, gia đình nhà vợ anh ở Lâm Đồng bị thu hồi sổ hộ khẩu, trong 
hộ có cả vợ anh.  



Khi vợ anh làm căn cước công dân gặp phát sinh sai sót dữ liệu nên vợ anh 
phải chạy về quê điều chỉnh và xin thêm xác nhận cư trú để xuất trình công 
an. Ngoài ra khi vợ anh xin việc thì cũng xin xác nhận thường trú. 

 

Người dân làm các thủ tục liên quan đến sổ hộ khẩu tại Công an quận 3, 
TP.HCM - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG 

"Hiện nay vợ chồng tôi đã đăng ký thường trú điện tử vào TP.HCM nhưng nếu 
mỗi lần làm thủ tục gì cần xác nhận cư trú lại phải chạy ra công an phường để 
xin giấy xác nhận thường trú thì tôi thấy cũng bất tiện.  

Tôi mong cơ quan chức năng sớm giải quyết kết nối dữ liệu để việc kiểm tra 
thông tin cư trú của dân thuận tiện nhất thông qua mạng. Đặc biệt là đầu năm 
tới khi sổ hộ khẩu giấy hết giá trị mà cứ mỗi lần làm gì lại phải xin giấy xác 
nhận thì cực còn hơn sử dụng sổ giấy", anh Q. nói. 

Bên cạnh đó nhiều người dân cũng cho rằng việc giấy xác nhận thông tin về 
thời gian cư trú quá ngắn (chỉ 30 ngày) dẫn đến không kịp làm một số thủ tục 
hành chính. 

Công chứng viên Phạm Văn Thể cho hay các tổ chức hành nghề công chứng 
thường xuyên phải yêu cầu người dân cung cấp giấy xác nhận cư trú theo hộ 
gia đình khi sổ hộ khẩu bị thu hồi.  

Hiện nay và trong thời gian tới, khái niệm hộ gia đình (hộ sử dụng đất, hộ kinh 
doanh...) vẫn còn rất nhiều trong các quy định pháp luật. Hộ gia đình là chủ 
thể các giao dịch như chuyển nhượng nhà đất của hộ gia đình, chia thừa kế, 
chia tài sản...  



Vì vậy để giải quyết thủ tục của khách hàng liên quan đến hộ dân được chính 
xác thì phải cần xác nhận nếu không có sổ hộ khẩu. 

"Hiện các tổ chức hành nghề công chứng vẫn theo dõi khả năng kết nối dữ 
liệu dân cư và đã có nhiều kiến nghị về việc chia sẻ kết nối tại các hội nghị, 
hội thảo. Điều này xuất phát từ nhu cầu chống làm giả, xác minh lai lịch, thông 
tin cá nhân... người yêu cầu công chứng.  

Chúng tôi nghĩ việc cấp quyền, chia sẻ dữ liệu cho các tổ chức cũng rất phức 
tạp bởi liên quan đến bảo mật an ninh dữ liệu cá nhân. Nhưng khi nào chưa 
kết nối, chia sẻ thì người dân còn cực mỗi khi cần xác nhận cư trú, xác nhận 
hộ gia đình để thực hiện thủ tục", ông Thể nói. 

7 trường hợp thu hồi sổ hộ khẩu từ ngày 1-7-2021 gồm: 

1. Thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú 

2. Điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú 

3. Tách hộ 

4. Xóa đăng ký thường trú 

5. Đăng ký tạm trú 

6. Gia hạn tạm trú 

7. Xóa đăng ký tạm trú 

Hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip trước 30-9 

Bộ Công an cho biết tính đến ngày 5-8-2022, bộ đã cấp được 67.910.130 thẻ 
căn cước công dân gắn chip, đồng thời tích cực triển khai các giải pháp để cố 
gắng phấn đấu hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chip cho toàn bộ 
người dân có đủ điều kiện trước ngày 30-9, riêng công dân tại 5 thành phố 
trực thuộc trung ương dự kiến hoàn thành trong tháng 8-2022. 

Đối với các công dân đang có chứng minh nhân dân/căn cước công dân 12 
số, hiện không có quy định nào bãi bỏ việc sử dụng và công dân có thể sử 
dụng đến hết thời hạn theo quy định. Tuy nhiên, Bộ Công an đề nghị công dân 
nên sớm tiến hành làm/đổi sang căn cước công dân gắn chip để thuận tiện 
cho công việc về sau, giảm bớt áp lực giấy tờ cá nhân. 

* Ngành điện, nước TP.HCM chờ kết nối 

Ông Bùi Trung Kiên, phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM, cho 
biết hiện tại việc đăng ký điện mới và cấp định mức cho người dân vẫn còn 
thực hiện theo cách cũ. Lý do là thông tin chưa được kết nối đầy đủ, ngành 
điện vẫn xác minh số hộ để cấp định mức. 

"Từ nay tới cuối năm khi cơ sở dữ liệu hoàn thiện thì việc kết nối sẽ tốt hơn, 
khai thác hiệu quả hơn. Về hạ tầng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ cần 
có hướng dẫn thì sẽ thực hiện", ông Kiên nói. 



Đại diện Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV cho biết hiện nay đang 
thu thập thông tin trên căn cước công dân của người dân. 

"UBND TP cũng đã có quyết định điều chỉnh quyết định 25 về ban hành giá 
nước sạch sinh hoạt lộ trình 2019 - 2022. Trong đó, bên cạnh sổ hộ khẩu và 
tạm trú thì có thể cấp định mức nước theo căn cước công dân nên chúng tôi 
đang làm theo hướng này trong lúc đợi kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia. 

Tuy nhiên để thu thập hết thông tin của 10 triệu người thì sẽ cần thời gian, 
chắc tới giữa năm sau mới xong", vị này cho biết. 

LÊ PHAN 

 

Người dân làm thủ tục cấp nước tại Công ty Cấp nước Gia Định (TP.HCM) - 
Ảnh: TỰ TRUNG 

* Ngân hàng: Thông tin từ căn cước công dân là chưa đủ 

Hiện tại thông tin công khai trên website về hồ sơ vay thế chấp để mua nhà, 
mua ôtô, sản xuất kinh doanh, một loạt ngân hàng như MBBank, Agribank, 
BIDV... vẫn đang yêu cầu trong hồ sơ vay vốn, khách hàng phải cung cấp sổ 
hộ khẩu. 

Về thủ tục mở thẻ tín dụng quốc tế, hầu hết các ngân hàng đều đề nghị khách 
có bản sao hộ khẩu chứng minh nơi cư trú và kèm bản gốc để đối chiếu. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Quốc Hùng, tổng thư ký Hiệp hội Ngân 
hàng, cho biết theo quy định tại thông tư 39 năm 2016 của Ngân hàng Nhà 
nước, tổ chức tín dụng có quyền tự chủ trong hoạt động cho vay và tự chịu 
trách nhiệm về quyết định cho vay của mình. 



Do đó, cũng theo ông Hùng, các tổ chức tín dụng đưa ra quy định trong hồ sơ 
vay vốn, mở thẻ tín dụng... là khách hàng phải có sổ hộ khẩu, nhằm đảm bảo 
quản lý, giám sát nguồn vốn cũng như an toàn cho hoạt động ngân hàng. Đây 
là điều hết sức cần thiết. 

Hiện tại khi ngân hàng chưa kết nối được cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 
quy định khách phải có hộ khẩu là phù hợp. Còn tới đây khi ngành ngân hàng 
kết nối thành công cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì các tổ chức tín dụng 
sẽ phải đơn giản các thủ tục, điều kiện, hồ sơ vay vốn, mở thẻ tín dụng... nhằm 
tạo thuận lợi nhất cho khách hàng. 

Theo một giám đốc ngân hàng thương mại tại TP.HCM, hiện nay các cá nhân 
sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip giao dịch tại ngân hàng thì quét chỉ 
thấy được thông tin cá nhân của người đó, chứ không thể thấy thông tin hộ 
gia đình. 

Như vậy với các giao dịch cần đến xác định thông tin hộ gia đình (như thế 
chấp đất cấp cho hộ gia đình) thì ngân hàng cũng phải cần đến sổ hộ khẩu để 
xác định thành viên hộ. Trường hợp sổ hộ khẩu bị thu hồi hoặc không còn giá 
trị thì phải có xác nhận thành viên hộ từ cơ quan công an kết hợp kiểm tra với 
các giấy tờ khác. 

L.THANH - ÁI NHÂN 

* Tuyển sinh đầu cấp không bị ảnh hưởng 

Ông Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết hiện TP.HCM 
đã hoàn thành công tác tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 và đang chuẩn bị cho 
năm học mới. Công việc này liên quan đến hộ khẩu thường trú, tạm trú nhưng 
hiện đã hoàn thành nên việc bỏ hộ khẩu sẽ không ảnh hưởng đến công tác 
học hành cũng như tuyển sinh tại TP.HCM. 

Mặt khác việc tuyển sinh đầu cấp ở TP.HCM lâu nay vẫn thực hiện theo khảo 
sát thực tế nơi cư trú hiện tại của học sinh (được thực hiện từ địa phương cấp 
phường, xã) trên yêu cầu đảm bảo nhu cầu học tập của học sinh phổ thông 
nên không có khó khăn hay xáo trộn gì cho công tác tuyển sinh trong những 
năm tới. 

M.DUNG 

Nguồn: https://tuoitre.vn/hoan-thien-du-lieu-de-xoa-so-ho-khau-
20220813082444858.htm 

 

 

 

 



4. Cấp giấy phép hành nghề y: Cần thiết và không nên 
hình thức 
Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh là giấy phép hành nghề của 
những người hoạt động trong lĩnh vực y tế là một trong nhiều nội dung 
nhận được sự quan tâm của các đại biểu tham dự Toạ đàm tham vấn 
ý kiến chuyên gia về dự thảo luật Khám bênh, chữa bệnh (sửa đổi) do 
Uỷ ban Xã hội phối hợp với Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức. 

Dự toạ đàm có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cùng dự có Phó chủ 
tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn.    

Theo một số chuyên gia việc quy định thời hạn của giấy phép hành nghề để 
tăng cường kiểm soát trình độ chuyên môn, năng lực hành nghề là điều cần 
thiết. Bởi ở nước ta từ trước đến nay, chỉ cần học xong và thực tập 18 tháng 
là được cấp Chứng chỉ hành nghề y. Đặc biệt, chứng chỉ này có hiệu lực 
suốt đời. Điều này gây khó khăn trong giám sát chất lượng, chuẩn hóa 
chuyên môn. Do vậy nếu thực hiện được sẽ đảm bảo chất lượng bác sỹ cả 
công và tư. 

Ông NGUYỄN HUY QUANG: “Đánh giá năng lực qua hội đồng y khoa quốc 
gia, mô hình này dân sự, hơi khác so với hệ thống của chúng ta. Nếu đáp 
ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế thì nên chấp nhận mô mình này. Trước 
mặt có nhiệm vụ cung cấp ngân hàng đề thi, tổ chức kỳ thi quốc gia để đánh 
giá năng lực, đánh giá chất lượng đào tạo của các trường khác nhau. Qua 
đó, khi ra được mặt bằng thì cấp chứng chỉ hành nghề thì sẽ phù hợp, đảm 
bảo chất lượng cung ứng cả công và tư.” 

Tuy nhiên theo ông Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng trường Đại học Y 
dược Huế nên tổ chức thi chứng chỉ hành nghề ngay sau khi sinh viên tốt 
nghiệp ra trường. 

Ông NGUYỄN VŨ QUỐC HUY, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược 
Huế: “Chúng tôi muốn đề nghị kỳ thi ấy ngay sau khi kết thúc quá trình đào 
tạo sau 6 năm.” 

Về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ  Ủng hộ quan điểm của 
cơ quan soạn thảo về quy định và thời hạn cấp giấy phép hành nghề y bởi 
lẽ các loại bằng cấp như: đại học, thạc sĩ, tiến sĩ...mới chỉ là điều kiện cần; 
khẳng định trình độ chuyên môn của cán bộ y tế, còn điều kiện đủ để được 
quyền hành nghề thì cần thiết phải trải qua kỳ sát hạch khác – kỳ thi cấp giấy 
phép hành nghề. Tham gia kỳ thi này cần phải có kinh nghiệm thực tế ít nhất 
từ 2,3 năm tại một cơ sở khám chữa bệnh lúc đó mới được tham gia thi lấy 
chứng chỉ hành nghề. Nhấn mạnh ngành y với công việc đặc thù liên quan 
đến sức khoẻ con người do đó Bộ Y tế cần quản chặt vấn đề này. 



Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Cho nên giấy phép nghề nghiệp, 
bây giờ phải xã hội hoá, ít nhất đầu tiên giai đoạn đánh giá năng lực để cho 
cơ quan tổ chức người ta làm. Còn ngành nghề Bộ Y tế vẫn phải cấp giấy 
phép. Nhưng Bộ tài chính cũng thế, giai đoạn đó cũng xưa rồi, bây giờ tất cả 
do Hội kế toán, kiểm toán tự người ta làm hết. Với y tế phải kiểm soát chặt 
chẽ. Giai đoạn này vẫn cần cơ quan quản lý Nhà nước cấp phép. Nhưng 
đừng bày ra chuyện học 12 tháng đến 18 tháng. Như thế rất hình thức.” 

Đối với quy định trong sự thảo luật điều 29, một người chỉ được cấp 1 giấy 
phép hành nghề đại biểu cho rằng điều này là chưa hợp lý, đại biểu kiến 
nghị mỗi người ít nhất phải có 2 giấy phép hành nghề trong đó có giấy phép 
hành nghề đa khoa và chuyên khoa khi họ học xong chương trình đào tạo 
chuyên khoa. Đối với việc giao cho Hội đồng y khoa Quốc gia được cấp 
chứng chỉ hành nghề một số đại biểu cho rằng Hội đồng y khoa Quốc gia 
không phải cơ quan quản lý Nhà nước hay cơ quan hành chính, mà là một 
tập thể nên không phù hợp để cấp giấy phép hành nghề do đó nên có cơ 
quan độc lập cấp phép. 

Nguồn: https://quochoitv.vn/cap-giay-phep-hanh-nghe-y-can-thiet-va-
khong-nen-hinh-thuc 

 

5. Đổi mới cách nghĩ cách làm, giảm tối đa thủ tục hành 
chính 
Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về 
TTXH) Bộ Công an đã không ngừng phát triển và trưởng thành, mỗi 
giai đoạn đều đánh dấu những bước hoàn thiện, lớn mạnh về tổ chức, 
lực lượng và chức năng nhiệm vụ. 

Chiều 12/8, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH tổ chức gặp mặt kỷ niệm 77 năm 
Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 – 19/8/2022) và đón mừng 
danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND). 

Tới dự có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ 
trưởng Bộ Công an; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát; Tổng 
cục Cảnh sát QLHC về trật tự an toàn xã hội…; nguyên lãnh đạo Cục Cảnh 
sát QLHC về TTXH; CBCS Cục Cảnh sát QLHC về TTXH qua các thời kỳ. 

Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH chủ trì 
buổi gặp mặt. 



Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc gắn Huân 
chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên lá cờ truyền thống của Phòng Hướng 

dẫn quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.



Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Huân 
chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Phòng Hướng dẫn quản lý vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo 

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC 
về TTXH đã báo cáo thành tích chiến công của lực lượng Cảnh sát QLHC 
về TTXH; thành tích đột xuất được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng 
LLVTND và phát động phong trào thi đua đặc biệt. 

Đại tá Tô Anh Dũng nêu rõ, ngày 18/4/1946, Bộ trưởng Bộ nội vụ đã ban 
hành Nghị định số 121/NĐ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của 
Việt Nam Công an vụ gồm 3 cấp… Đây là văn bản đầu tiên của Nhà nước 
quy định về tổ chức và hoạt động của Ban trật tự, trở thành mốc son lịch sử 
đánh dấu sự ra đời của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH.  

Bước vào giai đoạn đổi mới của đất nước, lực lượng Cảnh sát QLHC về 
TTXH đã tích cực nghiên cứu, đổi mới toàn diện trên nhiều lĩnh vực công 
tác, đổi mới cách nghĩ cách làm, tác phong, lề lối làm việc, tích cực đẩy 
mạnh công tác cải cách hành chính, giảm tối đa thủ tục hành chính rườm rà 
gây khó khăn cho Nhân dân; coi trọng phát triển ứng dụng khoa học công 
nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước, phục vụ tốt nhất 
cho người dân, doanh nghiệp. 

Tháng 3/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định phê duyệt điều chỉnh 
chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia (DLQG) về dân cư và tháng 
9/2020 ký Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sản xuất, cấp, 
quản lý căn cước công dân (CCCD). Cục Cảnh sát QLHC về TTXH được 



Chính phủ, Bộ Công an giao chủ trì tham mưu triển khai thực hiện song hành 
2 dự án công nghệ thông tin tầm cỡ quốc gia, chưa từng có tiền lệ trong lịch 
sử với nhiều hạng mục công việc lớn, được triển khai từ các cơ quan Trung 
ương đến 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hơn 700 quận, huyện, 
thị xã, thành phố và hơn 11.000 xã, phường, thị trấn… 

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao 
Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng 3 cá nhân đã có thành tích 

xuất sắc trong triển khai thực hiện Dự án Cơ sở DLQG về dân cư và Dự án 
Sản xuất, cấp và quản lý CCCD. 

Trên chặng đường hơn 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong 
bất cứ hoàn cảnh nào, mỗi CBCS lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH luôn 
giữ vững phẩm chất người Công an cách mạng, "từ Nhân dân mà ra, vì 
Nhân dân phục vụ", khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc 
mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhân dân giao phó. 

Ghi nhận những thành tích, đóng góp to lớn của lực lượng Cảnh sát QLHC 
về TTXH trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước và Bộ Công an đã tặng thưởng cho lực lượng Cảnh sát QLHC về 
TTXH những phần thưởng cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân 
chương Quân công hạng Nhì; Huân chương Chiến công hạng Ba; Huân 
chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều phần thưởng cao quý 
khác; nhiều năm liền đơn vị được Bộ Công an tặng Cờ thi đua; nhất là trong 
2 năm 2020, 2021 được Chính phủ tặng Cờ thi đua. Ngày 15/7/2022, Chủ 



tịch nước đã ký Quyết định số 813/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng 
LLVTND cho Cục Cảnh sát QLHC về TTXH. 

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao 
Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng 9 cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong triển khai thực hiện 2 dự án. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy Công an Trương ương, lãnh 
đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trân trọng cảm ơn 
những đóng góp của các thế hệ lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH qua 
các thời kỳ, đối với lực lượng CAND nói chung và lực lượng Cảnh sát QLHC 
về TTXH nói riêng. 

 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Tô Văn Huệ trao 
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 1 tập thể và 9 cá nhân. 



Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, cùng với sự phát triển của lực 
lượng CAND, Cảnh sát nhân dân, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã 
không ngừng phát triển và trưởng thành, mỗi giai đoạn đều đánh dấu những 
bước hoàn thiện, lớn mạnh về tổ chức, lực lượng và chức năng nhiệm vụ. 
Tên gọi của lực lượng có những thay đổi trong mỗi giai đoạn lịch sử nhưng 
Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn xác định đây là 
một lực lượng nghiệp vụ quan trọng, mang tính chiến lược của ngành Công 
an, có tổ chức chặt chẽ, tập trung, chính quy và hoạt động hiệu quả được 
bố trí ở cả 4 cấp Công an. 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, trong quá trình xây dựng và trưởng 
thành lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã có nhiều đóng góp vào sự 
nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và thành tích chung của 
lượng CAND Việt Nam qua các thời kỳ. Trong đó, đã tham mưu triển khai 
toàn diện các mặt công tác QLHC về TTXH chuyển đổi phương thức từ thủ 
công sang hiện đại phù hợp với nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhất 
là, triển khai thực hiện song hành 2 Dự án Cơ sở DLQG về dân cư và Dự 
án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD với triển khai thực hiện Luật Cư trú (sửa 
đổi) góp phần thay đổi phương thức quản lý từ thủ công sang quản lý điện 
tử phục vụ xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Trong đó, Cơ 
sở DLQG về dân cư là cơ sở dữ liệu được ưu tiên hàng đầu trong 6 bộ cơ 
sở dữ liệu quan trọng của quốc gia… 

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Tô Văn Huệ trao 
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng 16 tập thể. 



Qua công tác, chiến đấu đã xuất hiện nhiều tấm gương tận tụy, dũng cảm 
hy sinh của CBCS “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tiêu biểu như các 
đồng chí: Liệt sỹ Lê Thế Bùi, Cảnh sát khu vực Công an phường 6, quận 1, 
TP Hồ Chí Minh; Liệt sỹ Nguyễn Tài Hải, Đồn Công an số 18, TP Hà Nội; 
Liệt sỹ Bùi Xuân Qúy, Công an đường phố phường Trại Cau, quận Lê Chân, 
TP Hải Phòng đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng LLVTND. 

Đại diện các thế hệ cán bộ hưu trí, Đại tá Nguyễn Văn Tảo, nguyên Phó Cục 
trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã xúc động ôn lại truyền thống của 
lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, nêu rõ "tôi và các thế hệ đã công tác 
trong lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH luôn sẵn sàng đóng góp ý kiến, 
chia sẻ kinh nghiệm và mong muốn cao nhất là lực lượng ngày càng hoàn 
thiện và đạt được những thành tích cao hơn nữa". 

Đại diện thế hệ trẻ, Trung úy Dương Tùng Linh, Bí thư Đoàn thanh niên Cục 
Cảnh sát QLHC về TTXH khẳng định, tiếp tục nối bước truyền thống vẻ 
vang, Anh hùng của lực lượng, tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên của Cục Cảnh 
sát QLHC về TTXH đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng bằng 
nhiều hình thức mới, đa dạng phong phú; nâng cao tinh thần và ý thức trách 
nhiệm trong nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ 
trong công tác chuyên môn của đơn vị. 

Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì 
cho Phòng Hướng dẫn quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, 
thuộc Cục Cảnh sát QLHC về TTXH; tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc 
hạng Nhất cho 3 cá nhân gồm: Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục 
Cảnh sát QLHC về TTXH; Đại tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh 
sát QLHC về TTXH; Đại tá Vũ Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc 
gia về dân cư vì đã có thành tích trong triển khai thực hiện Dự án Cơ sở 
DLQG và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD; tặng Huân chương bảo vệ 
Tổ quốc hạng Ba cho 9 cá nhân vì đã có thành tích trong triển khai thực hiện 
Dự án Cơ sở DLQG về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD...  

Nguồn: https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/doi-moi-cach-nghi-cach-
lam-giam-toi-da-thu-tuc-hanh-chinh-i663784/ 

 

6. Thấy gì từ việc mua bán giấy phép lái xe giả? 
Website giả mạo Báo Giao thông điện tử có mục đích lừa đảo, nhằm 
bán GPLX giả. 

Một bạn đọc gọi điện đến Báo Giao thông hỏi tại sao báo của cơ quan Nhà 
nước lại tiếp tay cho việc bán GPLX. Chúng tôi tức tốc kiểm tra và bất ngờ 
khi phát hiện tờ báo bị mạo danh. 



 

Website giả mạo Báo Giao thông điện tử có thiết kế khá tinh vi hòng lừa 
đảo, bán GPLX giả (Ảnh chụp màn hình) 

Những lần trước, việc bị giả mạo để đăng tin bài bôi xấu các cơ quan Nhà 
nước đã từng xảy ra nhưng lần này, những kẻ lập ra trang Báo Giao thông 
giả có mục tiêu rõ ràng và tinh vi hơn: Bán GPLX giả. 

Khi phóng viên kết nối với đối tượng rao bán GPLX có ảnh là cô gái trẻ xinh 
xắn, tóc ngắn thì nhận được tư vấn hết sức tận tình: “Nếu anh không muốn 
đi thi, trung tâm có người thi hộ, bằng là bằng thật”. Anh có thể kiểm tra số 
GPLX bằng cách vào trang web Báo Giao thông sau đó tra cứu trong mục 
Tra cứu thông tin giấy phép lái xe sẽ thấy. 

Tất nhiên, sẽ có không ít người tin vào lời quảng cáo và sập bẫy những kẻ 
bán giấy phép lái xe giả bởi lời hướng dẫn tra cứu thông tin này. Ít ai ngờ, 
các đối tượng dày công lập cả trang web giả mạo báo chí với măng séc và 
thông tin cơ bản trùng khớp với trang chính thống. 

Lần này, ngoài việc đăng bài cảnh báo, chúng tôi lại “cầu cứu” các cơ quan 
chức năng của Bộ Thông tin & Truyền thông và Bộ Công an có giải pháp 
chặn các trang mạo danh và điều tra phá các đường dây mua bán GPLX 
đang nở rộ trên mạng. 

Đại diện Tổng cục Đường bộ VN cho biết, đã từng phát hiện nhiều trang giả 
mạo Tổng cục để rao bán GPLX và đề nghị xử lý nhưng việc chặn triệt để 
các nền tảng này là khó, bởi các đối tượng thường xuyên thay đổi tên miền. 
Công việc hẳn “ăn nên làm ra” nên chúng mới tồn tại lâu đến thế. 

Vấn đề đặt ra tại sao người ta biết là GPLX giả nhưng vẫn mua, vẫn sử 
dụng? 



GPLX ô tô được quảng cáo cấp sau 7 ngày với mã QR đầy đủ, chuẩn tem 
phôi gốc nhưng giá chỉ 5 triệu, bằng 1/4 chi phí đào tạo chính thức đi kèm 
lời cam kết hàng giả giống 99% hàng thật. 

“Nếu kiểm tra thì khó phát hiện được nhưng nếu gây ra tai nạn, hay cần kiểm 
tra pháp lý thì sẽ không có hồ sơ gốc”, đối tượng rao bán GPLX giả giải thích. 

Và hẳn trong thương vụ này, chả ai bị lừa cả, người mua chỉ cần một cái 
bằng để qua mặt cơ quan chức năng. 

Khi cung cầu gặp nhau thì việc truy quét của các cơ quan chức năng ngày 
càng khó hơn, nhất là trong thời công nghệ số. Chặn địa chỉ này, lại mọc ra 
địa chỉ khác quảng cáo dịch vụ. 

Gần đây nhất, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) phối hợp các 
đơn vị nghiệp vụ đã khám xét tại 12 địa điểm liên quan đến đường dây làm 
GPLX giả có quy mô lớn, đã khởi tố 32 bị can với tội danh làm giả giấy tờ tài 
liệu của cơ quan, tổ chức. 

Theo quy định hiện hành, mức xử phạt cao nhất với tội danh này là 7 năm 
và bị phạt tiền cao nhất đến 50 triệu đồng. Còn với người dùng GPLX giả, 
chỉ bị phạt tiền cao nhất 6 triệu đồng. 

6 triệu đồng không cao nhưng nó có thể gây ra thiệt hại khôn lường. Khi ai 
đó không chịu học mà bỏ tiền mua GPLX giả để lái xe ra đường, đồng nghĩa 
họ có thể cướp đi tính mạng của người khác vì thiếu hiểu biết và kỹ năng lái 
xe. 

Nếu thực hiện nghiêm quy định không cấp GPLX cho người sử dụng GPLX 
giả trong vòng 5 năm, thậm chí xem xét không cấp vĩnh viễn, chắc chắn sẽ 
không còn dịch vụ bán GPLX giả nữa. 

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/thay-gi-tu-viec-mua-ban-giay-phep-
lai-xe-gia-d562400.html 

 

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

 

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



8. Thái Nguyên: Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực xây dựng 
Mới đây, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 1835/QĐ-
UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính 
tỉnh Thái Nguyên năm 2022, trong đó có lĩnh vực xây dựng. 

 

HĐND tỉnh Thái Nguyên cũng mới ban hành Nghị quyết giảm tới 50% 
mức lệ phí theo quy định hiện hành khi cơ quan, tổ chức, cá nhân sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

Theo Quyết định, việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính 
tỉnh Thái Nguyên năm 2022 được thực hiện đối với 66 thủ tục hành chính 
thuộc các lĩnh vực: Tư pháp, văn hóa, thể thao và du lịch, giáo dục và đào 
tạo, công thương, khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông, ngoại 
giao, giao thông vận tải, nội vụ, tài nguyên và môi trường, tài chính, nông 
nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, kế hoạch và đầu tư, lao động, thương 
binh và xã hội, xây dựng, thanh tra. 

Cụ thể trong lĩnh vực xây dựng được thông qua phương án đơn giản hóa đối 
với các thủ tục sau: Thủ tục cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 
hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp) và thủ tục cấp lại chứng chỉ năng lực 
hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng). Nội dung đơn giản 
hóa: Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính từ 10 ngày còn 7 ngày. Lý 
do: Qua thực tế giải quyết thủ tục hành chính có thể rút ngắn thời hạn xử lý thủ 
tục hành chính tại phòng chuyên môn thông qua tăng cường trách nhiệm của 
những người có thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Kiến nghị thực thi: Đề nghị sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 90, Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội 
dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng như sau: 



Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ 
năng lực có trách nhiệm cấp chứng chỉ năng lực trong thời hạn 20 ngày đối 
với trường hợp cấp chứng chỉ năng lực lần đầu, điều chỉnh hạng, điều chỉnh, 
bổ sung chứng chỉ năng lực; 7 ngày đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ 
năng lực. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có 
thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực phải thông báo một lần bằng văn bản 
tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực trong thời hạn 05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị. 

Việc đơn giản hóa nội dung này sẽ tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí 
và giảm thời gian đi lại cho doanh nghiệp, tăng cơ hội cho doanh nghiệp 
trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đồng thời tăng cường trách nhiệm cho 
cán bộ giải quyết thủ tục hành chính. 

Đối với thủ tục thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều 
chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, nội dung đơn giản hóa: 
Rút ngắn từ 25 ngày xuống 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm B với lý 
do: Đây là thời gian đủ để giải quyết thủ tục hành chính này. Việc cắt giảm 
thời gian giúp giải quyết thủ tục hành chính nhanh hơn cho cá nhân, tổ chức. 

Kiến nghị thực thi: Đề nghị sửa đổi Khoản 3 Điều 59 của Luật Xây dựng năm 
2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 
như sau: Đối với dự án nhóm B, thời gian thẩm định không quá 30 ngày, 
trong đó thời gian thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng không 
quá 20 ngày. 

Lợi ích phương án đơn giản hóa trên sẽ tiết kiệm được thời gian, giảm thiểu 
chi phí, đẩy nhanh tiến độ thời gian thực hiện thủ tục hành chính tạo điều 
kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính trên 
địa bàn tỉnh. 

Sở Xây dựng Thái Nguyên cũng đang tăng cường thực hiện tiếp nhận và 
giải quyết thủ tục hành chính mức độ 4 theo Quyết định số 402/QĐ-UBND 
ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên, với 45 thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. 

Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/thai-nguyen-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-
chinh-trong-linh-vuc-xay-dung-337965.html 

 

9. Xây dựng nền hành chính hiện đại và hiệu quả: Tạo 
đột phá trong cải cách hành chính 
Cải cách hành chính là nội dung lớn, quan trọng và cấp bách, nhưng 
phạm vi lại rất rộng, rất khó và phức tạp. Trong bối cảnh đó, cần ưu 
tiên một số nhiệm vụ có tính chất then chốt để tạo đột phá. 



 

Hoạt động tại Cục Hải quan Hải Phòng. 

Chuyển đổi số là khâu đột phá 

Tại nhiều bộ, ngành, địa phương, công tác cải cách hành chính (CCHC) đạt 
nhiều kết quả tích cực, nhất là việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính (TTHC), cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh; tích cực 
rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức và sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc để 
nâng cao chất lượng hoạt động bộ phận một cửa các cấp theo quy định. 
Nhiều đơn vị tiêu biểu trong việc thường xuyên rà soát, xây dựng và cập 
nhật quy trình nội bộ, quy trình điện tử, quy trình liên thông để giải quyết hồ 
sơ TTHC, đã ban hành nhóm TTHC liên thông thuộc phạm vi, lĩnh vực quản 
lý, tạo thuận lợi cho triển khai thực hiện. 

Trong bối cảnh nguồn lực hạn chế, nhiều nơi chọn cải cách thể chế, chuyển 
đổi số làm khâu đột phá; đơn giản hóa TTHC trở thành trọng tâm, trọng 
điểm; nâng cao chất lượng đội ngũ là yếu tố cơ bản, quyết định hiệu lực và 
hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. 

Một điểm mới trong nhận thức của hầu khắp các cấp, các ngành trong cả 
nước là việc đổi mới tư duy và hành động xuất phát từ lợi ích của người dân, 
doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng 
của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của 
cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Từ lề lối làm việc, phương thức quản 
trị đều dần được chuẩn hóa theo hướng hiện đại, trên cơ sở đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ số, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động. 



Ðể tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đồng thời bảo đảm công tác 
quản lý nhà nước chặt chẽ, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) xác định cải 
cách TTHC là nhiệm vụ trọng điểm, tiến hành thường xuyên và liên tục đổi 
mới trên tất cả các quy trình nghiệp vụ. Ðơn vị luôn đặt yêu cầu cải cách 
TTHC ngay trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật, thường xuyên 
tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và tăng cường đối thoại giữa cơ quan hải 
quan với doanh nghiệp để tiếp tục giảm mạnh các TTHC hiện hành. Tuy 
nhiên, với khối lượng công việc ngày càng lớn, yêu cầu chất lượng, hiệu 
quả ngày càng cao, Tổng cục Hải quan nhận thấy nhu cầu tất yếu khách 
quan của việc chuyển đổi số trong từng quy trình, từng khâu nghiệp vụ trong 
toàn ngành với lộ trình, bước đi phù hợp. 

Theo đó, Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số ngành 
Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, xác định chuyển đổi số 
là nhằm tạo ra sự đột phá trong công tác quản lý nhà nước về hải quan, xây 
dựng ngành Hải quan chính quy, hiện đại, ngang tầm nhiệm vụ; định hướng 
đến năm 2030 hoàn thành Hải quan thông minh. Giai đoạn 2021-2025, toàn 
ngành tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ hải quan, 
trong triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN và 
chuyển đổi số phục vụ doanh nghiệp xuất, nhập khẩu. 

Làm việc tại Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, chúng tôi được biết, chỉ riêng 6 
tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch toàn Cục đạt 89 tỷ USD (tăng 26% so 
cùng kỳ) với hơn 505 nghìn tờ khai, số thu ngân sách gần 6,59 nghìn tỷ 
đồng. Ðể giải quyết khối lượng công việc lớn trong bối cảnh nhân lực hạn 
chế, đơn vị xác định phải chuyển đổi số gắn với CCHC trong từng khâu, 
từng quy trình nghiệp vụ. 

Phó Cục trưởng Hải quan tỉnh Bắc Ninh Dương Minh Ðức cho biết: Hoạt động 
ứng dụng công nghệ thông tin trong đơn vị luôn là ưu tiên hàng đầu, áp dụng 
trong tất cả các quy trình nghiệp vụ, thủ tục hải quan đã được điện tử hóa mọi 
lúc, mọi nơi. Trong đó, tập trung triển khai nộp thuế điện tử, quản lý hải quan 
tự động, quản lý thuế xuất, nhập khẩu, quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, 
xử lý vi phạm. Cùng với đó, các hệ thống: quản lý phương tiện đường biển (E-
manifest), thông tin nghiệp vụ hải quan (Ecustom-V5), quản lý hải quan tự động 
(VASCM)… được khai thác, vận hành đồng bộ với hệ thống thông quan điện 
tử VNACCS/VCIS, giúp giảm thời gian thông quan hàng hóa, giảm chi phí phát 
sinh cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục. 

Tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, việc tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ 
được coi là đột phá quan trọng để đổi mới phương thức làm việc, nâng cao 
năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, 
nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức. Tuy 
nhiên, từ thực tế cơ sở cho thấy, việc CCHC không thể chỉ xem xét, chú 



trọng "tốc độ" giải quyết, trả kết quả mà cần đặc biệt quan tâm chất lượng 
thẩm định, nhất là đối với những hồ sơ, dự án chuyên ngành, có tác động 
lớn tới đời sống xã hội, cuộc sống nhân dân. 

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, Ban Quản lý Khu kinh tế Ðông Nam cho biết: 
Ðối với nhiều dự án, hồ sơ, sẽ là không đầy đủ nếu chỉ xét duyệt trên giấy mà 
còn phải dành thời gian để các chuyên gia xem xét thực tế, đánh giá tác động, 
hiệu quả thực chất… Áp lực trong cải cách TTHC có thể dẫn đến cách làm vội 
vàng, chiếu lệ và từ đó sẽ xuất hiện những quyết định không chính xác. 

Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Nghệ An vừa thông qua Nghị quyết về chuyển 
đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở 
đó, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã xác định chủ đề của công tác CCHC 
năm 2022 là "Tập trung chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước trên địa 
bàn tỉnh Nghệ An". 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho biết: Nội 
dung này là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và toàn diện, mang tính đột phá, 
yêu cầu sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đặc 
biệt là vai trò của người đứng đầu và sự chung tay của toàn dân. Lấy doanh 
nghiệp, người dân là trung tâm của chuyển đổi số; thúc đẩy chuyển đổi số 
trong xã hội; từ đó, tạo lực kéo tiến trình chuyển đổi số trong cơ quan nhà 
nước. Việc này cần được triển khai liên tục, kiên trì, thực chất, hiệu quả, 
tránh hình thức, lãng phí nguồn lực; bảo đảm tính kế thừa và đổi mới sáng 
tạo với những bước đi vững chắc, phù hợp thực tiễn trong từng thời kỳ, từng 
ngành, lĩnh vực. 

Từ năm 2021 đến nay, dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng 
người đứng đầu các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Ðồng Tháp rất quan 
tâm chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh công tác CCHC. Ðáng chú ý là thực hiện 
nâng cấp, hiện đại hóa công sở; công khai, minh bạch thông tin, quy định về 
TTHC; triển khai tốt cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. 

Ðối với công tác giải quyết TTHC, tỉnh đã khắc phục cơ bản tình trạng giải 
quyết hồ sơ bị trễ hạn, quá hạn. Sáu tháng đầu năm 2022, kết quả giải quyết 
hồ sơ TTHC đúng hạn trên địa bàn tỉnh đạt 97,29%. Ngoài ra, Cổng dịch vụ 
công tỉnh Ðồng Tháp cung cấp 256 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 
1.194 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Hoàn thành tích hợp với Cổng dịch 
vụ công quốc gia 1.450 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

(Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ðồng Tháp Ðỗ Thị Thanh Trang) 

Có mặt tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường 2, thành phố Cao Lãnh 
(tỉnh Ðồng Tháp), chúng tôi nhận thấy, chưa đầy 20 phút, đã có hàng chục 
lượt người ra vào thực hiện các thủ tục xác nhận, sao y bản chính, nhận kết 
quả… Việc giao dịch ở đây được thực hiện rất nhanh. Không ít trường hợp 



chứng thực sao y bản chính khoảng 10 phút là có kết quả, người dân ngồi 
chờ nhận kết quả chứ không còn phải chờ nhận phiếu hẹn. 

Công chức Võ Thị Chính cho biết: "Thực hiện mô hình Quản lý dữ liệu công 
dân trên địa bàn, công dân phường 2 đến giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả, như: văn bằng, chứng chỉ, căn cước công dân, hộ khẩu... sẽ 
được cấp một thẻ có mã số giao dịch và được cập nhật thông tin trên hệ 
thống dữ liệu công dân. Khi thông tin đã được cập nhật, những lần sau, công 
dân đến đây để thực hiện giao dịch thì công chức sẽ truy xuất thông tin của 
công dân thông qua mã số giao dịch ghi trên thẻ, người dân không cần mang 
theo bản chính giấy tờ tùy thân". 

Ông Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1954, ngụ khóm 3, phường 2, cầm trên 
tay chiếc thẻ giao dịch, cho biết: "Cách đây một tuần, tôi được cấp thẻ có 
mã số. Nhờ có chiếc thẻ đơn giản này, tôi đến phường giao dịch mà không 
cần mang các giấy tờ tùy thân, rất gọn gàng và thuận tiện". Ðối với các công 
dân trẻ, mô hình Quản lý dữ liệu công dân trên địa bàn cũng mang đến sự 
trải nghiệm thú vị. Chị Nguyễn Thị Kim Anh, sinh năm 1989, ngụ khóm 2, 
phường 2 chia sẻ: "Biết được mô hình Quản lý dữ liệu công dân, tôi đã đến 
để trải nghiệm. Tôi thấy mô hình rất thú vị, phù hợp cho mọi lứa tuổi". 

Mô hình nêu trên đã giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công 
chức trong thực thi công vụ, trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công 
việc để phục vụ người dân và doanh nghiệp, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian và 
tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong quá trình thực hiện các TTHC. 

Chủ tịch UBND phường 2, Hồ Lê Hoàng Khoa cho biết: "Thời gian tới, 
phường thực hiện nhân rộng mô hình phục vụ cho các công dân ngoài địa 
bàn phường khi đến giao dịch. Phường tuyên truyền vận động công dân 
thực hiện hồ sơ trực tuyến, không dùng bản giấy, không cần đem giấy tờ tùy 
thân đến giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Ðịnh hướng tới 
đây, chính quyền phường sẽ không cấp thẻ giao dịch, mà ứng dụng phần 
mềm nhận diện khuôn mặt khi công dân đến giải quyết TTHC. Khi hệ thống 
nhận diện được khuôn mặt thì sẽ tự động truy xuất ra dữ liệu của công dân 
đã được lưu trữ sẵn". 

Quyết tâm xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số đã mang 
lại nhiều kết quả tác động tích cực đối với người dân, doanh nghiệp trong việc 
tiếp cận dịch vụ công dễ dàng hơn, được phục vụ tốt hơn. Tuy nhiên, thực tế 
tại nhiều địa phương hiện nay đang nổi lên vấn đề rất cần lưu ý, đó là: Hệ thống 
phần mềm trong giải quyết TTHC chưa được tích hợp hoặc thiếu đồng bộ, liên 
thông với nhau, cho nên trong nhiều trường hợp, khi giải quyết TTHC, cán bộ, 
công chức và người dân, tổ chức vẫn mất rất nhiều thời gian cho các hoạt 
động mang tính chất thủ công. Có nơi, cấp xã đang dùng phần mềm do một 
công ty viễn thông xây dựng, cung cấp nhưng cấp huyện thì lại dùng phần 
mềm của đơn vị viễn thông khác. Ðiều đáng nói là các phần mềm này không 



liên thông được với nhau, dẫn đến những khó khăn, trục trặc trong quá trình 
cung ứng dịch vụ công trực tuyến cho người dân. 

Các địa phương cần ưu tiên nguồn lực, tập trung triển khai hiệu quả các 
nhóm giải pháp về xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền 
số; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai hiệu quả các cơ sở dữ liệu nền 
tảng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới căn bản 
phương thức làm việc của các cơ quan nhà nước, bảo đảm nâng cao năng 
suất, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Tổ chức vận hành hiệu 
quả Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của các bộ, tỉnh; đồng 
thời, quan tâm đầu tư, nâng cấp các chức năng, tiện ích mới của Cổng dịch 
vụ công nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình 
tiếp cận thông tin, giải quyết hồ sơ trực tuyến. 

Hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu phát triển 

Nhìn chung, kết quả CCHC của các bộ, ngành, địa phương đều thể hiện sự 
tăng trưởng tích cực qua từng năm. Tuy nhiên, qua tìm hiểu thực tế, chúng 
tôi nhận thấy vẫn có sự phân hóa rõ giữa các tỉnh, thành phố và giữa các 
vùng kinh tế mà nguyên nhân chủ yếu từ phía chủ quan. 

Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực CCHC cho rằng: Thời gian tới, Chính phủ 
cần chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương bám sát yêu cầu thực tiễn của CCHC 
để đề ra các giải pháp cụ thể tổ chức thực hiện hiệu quả. Thường xuyên rà 
soát tăng cường đổi mới sáng tạo và mạnh dạn triển khai thí điểm, nhân 
rộng các mô hình hay, có tính đột phá. Cần chú ý xây dựng, hoàn thiện hệ 
thống pháp luật nâng cao tính rõ ràng, minh bạch, đồng bộ, thống nhất và 
bảo đảm khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành, đáp 
ứng yêu cầu phát triển của ngành, lĩnh vực và địa phương. Tăng cường rà 
soát, cắt giảm và đơn giản hóa TTHC một cách thực chất và hiệu quả; kiểm 
soát chặt chẽ việc ban hành TTHC mới, bảo đảm đơn giản, dễ hiểu, dễ thực 
hiện. Kịp thời công bố, công khai và cập nhật TTHC trên cổng thông tin, 
trang thông tin của cơ quan, đơn vị và tại nơi tiếp nhận hồ sơ TTHC. Tổ 
chức thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân, tổ chức, 
hướng đến giảm hồ sơ trễ hạn, giảm thời gian đi lại và hướng tới sự hài lòng 
của người dân, tổ chức. 

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới việc thực hiện, cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành 
chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải 
quyết TTHC, kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị về các quy định 
TTHC, tránh gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong nhân dân. Tăng cường 
kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp cán 
bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, yêu cầu người 
dân, tổ chức nộp thêm các giấy tờ ngoài quy định khi giải quyết TTHC. Có 



cơ chế loại bỏ, bãi miễn những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm 
kỷ luật, mất uy tín với nhân dân. 

Một số cán bộ của các địa phương, bộ, ngành băn khoăn trước thực trạng: 
Có những nội dung công việc khi đưa ra thì được nhấn mạnh phải cắt giảm 
thủ tục; nhưng khi triển khai cắt giảm thì lại vướng những vấn đề liên quan 
quy định của pháp luật trong từng nội dung. Nếu cắt giảm có thể giảm được 
thời gian xem xét thủ tục, nhưng việc cắt giảm đó lại không bảo đảm nguyên 
tắc tuân thủ các quy định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, "ranh giới" giữa tinh thần tạo điều kiện, hỗ trợ với thực trạng 
nhũng nhiễu, hạch sách, vòi vĩnh người dân của công chức các cơ quan 
hành chính rất mong manh. Bởi nhiều quy định pháp luật thiếu chặt chẽ, 
thậm chí mâu thuẫn với nhau, khi đó việc căn cứ, áp dụng quy định pháp 
luật nào để giải quyết công việc sẽ phụ thuộc vào ý chí chủ quan công chức 
thực thi công vụ. Ðây cũng là vấn đề vướng mắc đã được một số địa phương 
kiến nghị với Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh mình để trình ra tại các kỳ họp của 
Quốc hội xem xét và tìm hướng tháo gỡ kịp thời. 

Sự chồng chéo, đan xen thậm chí mâu thuẫn nhau trong một số quy định 
của hệ thống pháp luật nói chung cần phải được xem xét quyết liệt, cụ thể 
hơn nữa để giải quyết tận gốc những vướng mắc trong quá trình đổi mới của 
đất nước. 

Trải qua nhiều giai đoạn với những đổi mới về tư duy, nhận thức, công tác 
CCHC đang từng bước tháo gỡ rào cản về thể chế, cơ chế, chính sách, giúp 
phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà 
nước, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, trước những thách thức 
to lớn trong tiến trình hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, có 
năng lực kiến tạo phát triển, hơn bao giờ hết, cả hệ thống chính trị cần nhìn 
lại mình, cấp thiết đổi mới, linh hoạt hơn, nhạy bén hơn, sáng tạo hơn. 

CCHC không chỉ là công việc riêng của hệ thống hành chính, mà là yêu cầu 
chung của toàn xã hội. Vì vậy, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ 
biến thông tin để mọi cán bộ, công chức và người dân nhận thức đúng, đồng 
thuận, chấp hành các chủ trương, chính sách, nội dung CCHC của Ðảng, 
Nhà nước; giúp cho công tác CCHC đi vào chiều sâu để xây dựng nền công 
vụ thật sự vì người dân và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. 

Nguồn: https://nhandan.vn/bai-3-tao-dot-pha-trong-cai-cach-hanh-chinh-
post710264.html 

 

 

 

 



10. Đồng Tháp: Dịch vụ hành chính công tạo sự hài 
lòng cho người dân 
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho biết 
tỉnh đang xây dựng đề án chuyển đổi số, chính quyền số là trọng tâm 
và kinh tế số, xã hội số để phục vụ người dân. 

Sau gần 4 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh 
Đồng Tháp và Bưu điện Việt Nam về Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm 
vụ, dịch vụ hành chính công, lượng hồ sơ tiếp nhận ở cấp tỉnh, cấp huyện 
là hơn 351.000 hồ sơ, giải quyết trên 349.000 hồ sơ. 

Dịch vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp tạo nên sự hài lòng cho người 
dân trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. 

Đề án Dịch vụ hành chính công ở tỉnh Đồng Tháp được triển khai, thực hiện 
giai đoạn 3 mở rộng. Ở cấp tỉnh, Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và 
Phục vụ hành chính công đã chuyển giao nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc 11 lĩnh vực. 

12/12 Bộ phận Một cửa cấp huyện và 41 Bộ phận Một cửa cấp xã đã chuyển 
giao nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, hỗ trợ các dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

Dịch vụ hành chính công giúp công chức một cửa, nhân viên Bưu điện 
tỉnh Đồng Tháp nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm được giao theo Đề án và 
thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn. Việc thực hiện Đề án đã mang lại 
nhiều lợi ích thiết thực, được người dân, doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước 
đồng tình ủng hộ. 

Qua khảo sát thực tế, tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục 
vụ hành chính công giảm 10 công chức, viên chức. 

Bộ phận Một cửa các huyện, thành phố giảm từ 2 đến 8 công chức, viên 
chức. Người dân tiết kiệm được thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành 
chính thông qua việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích và hỗ trợ thực 
hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp, việc thực hiện Đề án 
đã mang lại nhiều tiện ích cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ 
tục hành chính, được người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước đồng 
tình, ủng hộ. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương giảm chi đầu tư cơ sở vật chất, giảm số 
lượng công chức thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết 
quả tại bộ phận một cửa. Tổ chức, công dân được phục vụ tốt hơn khi đến 
liên hệ giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí. 



Việc nộp hồ sơ trực tuyến thời gian qua phần lớn tập trung ở một số lĩnh 
vực như xúc tiến thương mại, thành lập doanh nghiệp, lý lịch tư pháp, việc 
làm, an toàn lao động. 

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc triển khai dịch vụ hành chính công, 
ngày 11/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Bưu điện Việt Nam ký kết 
bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giai đoạn tới. 

Nội dung hợp tác tập trung vào việc Bưu điện đảm nhận một hoặc một số 
công đoạn phù hợp trong quy trình số hóa hồ sơ thủ tục hành chính, hướng 
dẫn, tập huấn, xây dựng đội ngũ nhân viên Bưu điện các cấp, nhất là tại cấp 
xã đủ năng lực để thực hiện tốt các mô hình (Hẹn giờ thực hiện thủ tục hành 
chính, Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến, Kết hợp dịch 
vụ công trực tuyến với dịch vụ bưu chính công ích). 

Cùng với đó là triển khai các mô hình mới theo hướng không phụ thuộc vào 
địa giới hành chính, về thực hiện thủ tục hành chính tại nhà hoặc hẹn giờ 
giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của cá nhân; hợp tác đưa nông 
sản tỉnh Đồng Tháp lên sàn thương mại điện tử Postmart... 

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh 
tỉnh luôn lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo để xây dựng chính 
quyền phục vụ. 

Đồng Tháp đang xây dựng Đề án chuyển đổi số, chính quyền số là trọng 
tâm và kinh tế số, xã hội số để phục vụ người dân. 

Sắp tới, tỉnh tiếp tục nghiên cứu thực hiện chuyển giao trọn gói hồ sơ công 
việc cho Bưu điện Việt Nam và thực hiện thủ tục hành chính phi địa giới 
hành chính với sự phối hợp của Bưu điện. Đồng thời, hai bên cùng nghiên 
cứu khắc phục tồn tại, hạn chế để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn./. 

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/dong-thap-dich-vu-hanh-chinh-cong-
tao-su-hai-long-cho-nguoi-dan/810894.vnp 

 

11. Công an TP.HCM thu hồi hơn 56.000 sổ hộ khẩu 
Công an TP.HCM đã giải quyết 56.586 hồ sơ đăng ký thường trú có thay 
đổi thông tin trong sổ hộ khẩu. Theo quy định, các trường hợp này sẽ 
bị thu hồi sổ hộ khẩu. 

Chiều 11/8, tại buổi họp báo định kỳ, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng 
phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, kể từ khi thực hiện Thông tư 
55/2021 của Bộ Công an (có hiệu lực từ ngày 1/7/2021) đến nay, Công an 
TP.HCM đã giải quyết 56.586 hồ sơ đăng ký thường trú có thay đổi thông 
tin trong sổ hộ khẩu. Theo quy định, các trường hợp này sẽ bị thu hồi sổ hộ 
khẩu, và công an cũng đã thu hồi 56.586 sổ hộ khẩu. Việc thu hồi thực hiện 



theo khoản 2, điều 26 Thông tư 55/2021. Ông Hà cũng cho biết các thông 
tin cư trú sau khi điều chỉnh sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu dân cư 
quốc gia. 

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM cũng đã cấp giấy xác nhận thông tin cư trú 
cho người dân đối với 32.417 trường hợp. Người dân có nhu cầu xác nhận 
thông tin cư trú có thể liên hệ công an phường, xã hoặc gửi hồ sơ qua Cổng 
dịch vụ công quốc gia. Thượng tá Hà cho biết, thẻ CCCD gắn chip là giấy 
tờ duy nhất để làm thủ tục hành chính mà không cần phải có giấy xác nhận 
thông tin cư trú. Do vậy, để thuận tiện hơn, người dân nên đi làm CCCD gắn 
chip để làm thủ tục hành chính và các giao dịch khác. 

Cũng tại buổi họp báo, Phó chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM Lê Thiện 
Quỳnh Như cho biết, trong tháng 7.2022 đã có 30.513 người dùng thẻ CCCD 
gắn chip thay cho thẻ BHYT khi đến các cơ sở khám chữa bệnh, chiếm 4,2% 
tổng số trường hợp khám chữa bệnh dùng thẻ BHYT. Bà Như cho hay, hiện 
nay đa số cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM đã triển khai khám chữa bệnh 
bằng thẻ CCCD gắn chip thay cho thẻ BHYT. 

Nguồn: https://baodauthau.vn/cong-an-tp-hcm-thu-hoi-hon-56-000-so-ho-
khau-post127304.html 

 

12. Gỡ khó thủ tục hành chính cho các “xóm Việt kiều” 
Đoàn khảo sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Long An vừa có chuyến 
khảo sát và làm việc tại 2 huyện Tân Hưng và Vĩnh Hưng về tình hình 
người gốc Việt Nam từ Campuchia di cư tự do về nước sinh sống trên 
địa bàn tỉnh. Theo thống kê, tại 2 huyện biên giới Tân Hưng và Vĩnh 
Hưng, tỉnh Long An, hiện có hơn 550 hộ dân với hơn 1.800 nhân khẩu 
là người gốc Việt di cư tự do từ Campuchia về sinh sống.    

Hồi hương trong tạm bợ 

Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng Lê Thành Yên cho biết, số lượng 
người gốc Việt di cư tự do từ Campuchia về sinh sống trên địa bàn ngày một 
tăng. Toàn huyện hiện có 245 hộ, với 1.058 nhân khẩu, trong đó có 751 
người lớn và 307 trẻ em (đã đăng ký khai sinh được 229 trẻ). 

Trước khi về Việt Nam, các hộ dân này thường sống ở khu vực Biển Hồ của 
Campuchia, chủ yếu sống trên xuồng, bè và làm nghề chài lưới, đánh bắt 
thủy sản… Phần lớn họ sống trong cảnh nghèo khó, không nghề nghiệp ổn 
định, không có giấy tờ tùy thân nên không có điều kiện để hòa nhập xã hội 
của nước bạn Campuchia nên đã trở về Việt Nam với nguyện vọng được 
nhập quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu để định cư lâu dài. 

Hiện nay, hầu hết các đối tượng này không có chỗ ở ổn định, sống tạm bợ 
trong những căn nhà cặp sông, kênh, rạch hoặc sống trên ghe, xuồng; người 



lớn chủ yếu đi làm thuê, trẻ em thì bán vé số và không được đi học do không 
đủ điều kiện cấp giấy tờ hộ tịch theo quy định. 

Người gốc Việt di cư về địa bàn Tân Hưng (Long An) sinh sống. Ảnh: An Long 

Tại huyện Vĩnh Hưng, người gốc Việt Nam từ Campuchia di cư tự do về 
nước sinh sống trên địa bàn huyện hiện có 284 hộ, với 772 nhân khẩu. Các 
xã, thị trấn đều có người gốc Việt Nam từ Campuchia di cư tự do về sinh 
sống. Riêng xã Tuyên Bình người di cư tự do được huyện bố trí ở tập trung 
tại khu tạm cư người di cư tự do của huyện tại xã Vĩnh Bình. 

Theo lãnh đạo huyện Vĩnh Hưng, huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành 
huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý, rà 
soát, thống kê và hỗ trợ các chính sách an sinh xã hội kịp thời cho đối tượng 
di cư tự do từ Campuchia về sinh sống trên địa bàn. Đến nay, đã cấp thẻ 
thường trú 379 trường hợp, đăng ký khai sinh cho trẻ em là con của người 
di cư tự do từ Campuchia về là 228 trường hợp, lập thủ tục đề nghị cho nhập 
quốc tịch và đã được nhập quốc tịch Việt Nam 83 người. 

Tương tự Tân Hưng, các hộ di cư về trên địa bàn huyện cũng không có chỗ 
ở ổn định. Họ sống trên các ghe, thuyền neo đậu trên kênh, rạch hoặc những 
căn nhà tạm bợ, thô sơ cặp bờ kênh, rạch, không có điện, nước sinh hoạt. 
Khu vực người di cư tự do ở tập trung thường gây ô nhiễm môi trường, 
không bảo đảm vệ sinh về y tế. Đa số người di cư về đều không biết chữ, 
không có việc làm và thu nhập ổn định nên cuộc sống gặp rất nhiều khó 
khăn. 

Còn nhiều vướng mắc 

“Khó khăn, vướng mắc hiện nay là tình hình người di cư không ở ổn định, 
qua lại giữa Việt Nam và Campuchia còn rất nhiều. Những trường hợp này 
đều không có giấy tờ tùy thân nên không thể cấp thẻ thường trú theo quy 



định về xuất nhập cảnh. Người di cư tự do trên địa bàn huyện đều mong 
muốn có giấy tờ tùy thân để thực hiện được các quyền công dân như mua 
nhà ở hợp pháp, thực hiện các hợp đồng giao dịch… nhưng họ không có 
một loại giấy tờ nào nên các xã, thị trấn không thực hiện được” - ông Yên 
nói. 

Từ thực trạng trên, lãnh đạo huyện Tân Hưng kiến nghị có chính sách giải 
quyết chung về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu cho nhóm đối tượng người gốc 
Việt từ Campuchia di cư về Việt Nam sinh sống. Đồng thời, đề nghị Công 
an hướng dẫn đăng ký cư trú cho các đối tượng đã được cấp giấy khai sinh, 
kết hôn, nhập quốc tịch Việt Nam nhưng không có nhà ở hợp pháp. Hiện 
nay, các đối tượng này chưa được đăng ký cư trú theo Luật Cư trú. 

Qua làm việc, lãnh đạo huyện Vĩnh Hưng cũng kiến nghị tỉnh sớm có chủ 
trương, giải pháp bố trí nguồn lực hỗ trợ cho huyện xây dựng các cụm, tuyến 
dân cư tập trung để đưa người gốc Việt Nam di cư tự do từ Campuchia về 
sinh sống ổn định; kiến nghị Trung ương có các chính sách đặc thù để giải 
quyết các thủ tục hành chính về nhà ở, đất ở, thẻ căn cước công dân hoặc 
một loại giấy tờ thay thế cho người di cư tự do từ Campuchia về. 

Qua làm việc, khảo sát tình hình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 
Long An Trương Văn Nam đề nghị huyện Tân Hưng và Vĩnh Hưng rà soát 
số lượng hộ dân, nhân khẩu di cư tự do có mặt tại địa bàn để tiếp tục có các 
chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm, hỗ trợ phù hợp, đúng quy định; cấp 
giấy khai sinh cho trẻ em đối với các trường hợp đủ điều kiện và cấp thẻ bảo 
hiểm y tế cho người dân; tạo điều kiện để trẻ em được đến trường học tập 
và thực hiện phổ cập xóa mù chữ; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức để người dân chấp hành tốt pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh 
môi trường khu vực sinh sống.  

Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/go-kho-thu-tuc-hanh-chinh-cho-cac-xom-
viet-kieu-1079969.ldo 

 

13. Quảng Nam chuyển giao một số nhiệm vụ hành 
chính công sang Bưu điện 
Theo kế hoạch, chậm nhất đến cuối năm 2022, Quảng Nam sẽ hoàn 
thành các nội dung chuyển giao sang Bưu điện đối với 100% thủ tục  

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định ban hành Đề án triển khai thực 
hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm 
nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, 
trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. 

Việc chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công sang Bưu điện tỉnh nhằm 
đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 



thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, 
gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính. Qua đó, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất 
lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng 
Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số của Việt Nam. 

 

Đề án mới của tỉnh Quảng Nam hướng tới chuyển giao hoàn toàn việc tiếp 
nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính sang Bưu điện. 

Tại Quảng Nam, các công việc được chuyển giao cho Bưu điện gồm: Hướng 
dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính (gồm cả hỗ 
trợ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử); tiếp nhận hồ sơ 
thủ tục hành chính; thu phí, lệ phí; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính; luân chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (theo cả hình 
thức điện tử, giấy); nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện 
các dịch vụ phụ trợ cho việc giải quyết thủ tục hành chính như photo, scan… 

Theo Đề án, chậm nhất đến cuối năm 2022, Quảng Nam sẽ chuyển giao 
100% thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 
sang Bưu điện. Đến tháng 6/2023, sẽ chuyển giao với 100% thủ tục hành 
chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, xã tại 10 địa phương gồm: 
Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Phú Ninh, Quế 
Sơn, Bắc Trà My, Nông Sơn. Các địa phương còn lại sẽ được triển khai đến 
hết tháng 12/2023. 



Đặc biệt, 100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại 18 huyện, thị xã, 
thành phố được tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện được chuyển giao 
sang Bưu điện trước tháng 6/2023. 

Cùng với đó, 100% nhiệm vụ thu hộ phí, lệ phí, giải quyết thủ tục hành chính 
cũng được chuyển giao cho Bưu điện đảm nhận. 100% hồ sơ thủ tục hành 
chính liên thông giữa 3 cấp tỉnh, huyện, xã thuộc các lĩnh vực TN&MT, Xây 
dựng, KH&ĐT, LĐTB&XH được luân chuyển qua Bưu điện. 

Ngoài ra, Quảng Nam sẽ từng bước chuyển bộ phận một cửa các cấp về trụ 
sở doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích khi đáp ứng đủ yêu 
cầu. bộ phận một cửa đã xây dựng, nâng cấp trước đây sẽ được chuyển 
mục đích sử dụng theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. 

Việc bố trí nhân viên Bưu điện đủ tiêu chuẩn tham gia tiếp nhận hồ sơ tại bộ 
phận Một cửa các cấp sẽ được thực hiện theo nguyên tắc tinh gọn, đảm bảo 
năng suất lao động tối thiểu căn cứ trên số lượng hồ sơ phát sinh tại bộ 
phận một cửa theo quy định và ít hơn so với tổng số cán bộ, công chức đang 
bố trí tại bộ phận một cửa. Những lĩnh vực phát sinh ít hồ sơ thì bố trí 1 nhân 
viên đảm nhiệm một số mảng, bảo đảm năng suất nhưng không bị quá tải. 

Từ năm 2019, tỉnh Quảng Nam đã ban hành thí điểm chuyển giao một số 
nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tại 
cả 3 cấp. Sau 3 năm triển khai đã có  1.144.056 hồ sơ được tiếp nhận, trả 
kết quả qua Bưu điện. 

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh đã có 15 Sở, ban, ngành 
chuyển giao hoàn toàn nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết đối 
với 1.256 thủ tục hành chính cho nhân viên Bưu điện đảm nhận. Bưu điện 
tỉnh cũng bố trí 12 nhân viên thay thế 19 cán bộ, công chức, viên chức của 
Sở, ban, ngành. 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh đã chuyển giao nhiệm 
vụ thu hộ lệ phí qua Bưu điện. 

Tại bộ phận Một cửa cấp huyện có 10 địa phương triển khai chuyển giao 
nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu 
điện. Trong đó, có 16 nhân viên Bưu điện thay thế 109 cán bộ, công chức 
tại Bộ phận Một cửa các huyện, thị xã, thành phố gồm: Hội An, Tam Kỳ, Phú 
Ninh, Bắc Trà My, Duy Xuyên, Điện Bàn, Nông Sơn, Quế Sơn, Núi Thành, 
Đại Lộc. Bình quân mỗi bộ phận Một cửa chuyển giao 120/266 thủ tục hành 
chính. 

Nguồn: https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/quang-nam-chuyen-
giao-mot-so-nhiem-vu-hanh-chinh-cong-sang-buu-dien-417465.html 

 

 



14. 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. 

 

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) 

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… 

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. 

Nguồn: 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 

 

 
 


