
a   

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

               

 

 

 

      

ĐIỂM BÁO 

 

              Ngày 16 tháng  8  năm  2022 



Bộ, ngành 
1. Căn cước công dân có thể thay thế hộ chiếu trong ASEAN 

2. Cần có trợ lực về tài chính để doanh nghiệp duy trì và phục 
hồi 

3. Quy định phòng cháy, đừng để "mất bò mới lo làm chuồng" 

4. Xây dựng quy trình thủ tục hải quan bám sát định hướng 
triển khai hải quan số 

5. Doanh nghiệp công nghệ số và mục tiêu chuyển đổi số quốc 
gia 

 

Địa phương 
6. Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu đẩy mạnh giải quyết thủ tục 
hành chính trong ngày 

7. TPHCM đẩy nhanh xây dựng chính quyền số 

8. Người dân Hà Tĩnh còn “ngại” với dịch vụ Mobile Money 

9. Lý do hơn 35.000 thẻ căn cước công dân ở Bình Dương 
chưa tới tay người dân 

 

  



1. Căn cước công dân có thể thay thế hộ chiếu trong 
ASEAN 

Theo Bộ trưởng Công an Tô Lâm, hiện nay việc đi lại trong các nước 
ASEAN không cần xin thị thực, nếu thống nhất giữa các nước, căn 
cước công dân có thể thay thế hộ chiếu. 

Trước đó, ngày 10/8, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề 
thuộc trách nhiệm của Bộ Công an tại phiên họp thứ 14 của Ủy Ban Thường 
vụ Quốc hội, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Bảo Trân (Đoàn Bình Dương) 
chất vấn: Vì sao căn cước công dân hay hộ chiếu đều cùng một nơi cấp cho 
công dân trên toàn quốc nhưng lại yêu cầu phải thực hiện đăng ký tại nơi 
đăng ký thường trú, nếu làm tại địa phương khác thì cần có xác nhận của cơ 
quan chức năng? Ngoài ra, hiện nay, đối với nhiều doanh nghiệp trong nước 
thì hộ chiếu có thể thay thế căn cước công dân. Vậy tại sao không thực hiện 
tích hợp hai loại giấy tờ này để thuận tiện cho người dân trong thực hiện các 
thủ tục hành chính theo quy định? 

Trả lời câu hỏi trên, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, hiện nay các thủ 
tục cấp căn cước công dân không yêu cầu công dân phải xác nhận nội dung 
gì. Riêng thủ tục cấp hộ chiếu đặt ra yêu cầu xác nhận đối với người chưa 
được cấp căn cước công dân, người dưới 14 tuổi, cơ quan công an phải 
xác nhận chính xác giữa người và ảnh. 

 

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại phiên chất vấn ngày 10/8. (Ảnh: VGP). 



Hai thủ tục này đã được cải cách tối đa theo hướng tạo thuận lợi tốt nhất 
cho người dân. Hiện nay, nếu đã được cấp căn cước công dân thì có thể 
khai thủ tục làm hộ chiếu online, không cần đến cơ quan xuất nhập cảnh để 
làm thủ tục xin cấp hộ chiếu. 

"Đây là 2 loại giấy tờ có giá trị sử dụng khác nhau. Hộ chiếu dùng để đi lại 
quốc tế, căn cước công dân dùng để thực hiện các giao dịch của công dân 
ở trong nước. Đây cũng là các thủ tục chung theo thông lệ mà quốc tế thực 
hiện" - ông Tô Lâm nói và cho biết, trên thực tế hộ chiếu vẫn có thể sử dụng 
thay thế căn cước công dân trong một số trường hợp. 

Với căn cước công dân, Bộ trưởng Bộ Công an thông tin, khi nghiên cứu ở 
một số nước tiên tiến trên thế giới, Bộ Công an đã đưa ứng dụng mới vào 
để có thể thay thế hộ chiếu trong một phạm vi nhất định. Cụ thể, ở mặt sau 
của căn cước công dân đã có thông tin số liệu theo quy định của Tổ chức 
Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Hiện việc đi lại trong các nước 
ASEAN không cần phải xin thị thực, vì vậy căn cước công dân có thể sử 
dụng thay hộ chiếu nếu thống nhất được với các nước ASEAN, giống như 
các nước châu Âu sử dụng thị thực Schengen. 

Còn theo báo cáo của Bộ Công an, sau khi hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư (tháng 2/2021), Bộ Công an đã triển khai gắn số định danh và 
thông báo 100% số định danh cá nhân cho công dân toàn quốc (mã số định 
danh cá nhân được cấp ngay từ khi công dân mới sinh ra và chính là số căn 
cước sau khi công dân đến tuổi làm căn cước). 

Đồng thời, Bộ Công an đã triển khai chiến dịch thu nhận và cấp 50 triệu thẻ 
căn cước gắn chip điện tử cho công dân toàn quốc để nhân dân sớm được 
hưởng những tiện ích do thẻ căn cước mới mang lại. Chiến dịch cấp căn cước 
được triển khai với tinh thần quyết liệt, lực lượng công an chủ động tìm đến 
người dân để phục vụ, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. 

Tính đến ngày 5/8/2022, Bộ Công an đã cấp được gần 68 triệu 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 30/9/2022, riêng công dân tại 5 thành 
phố trực thuộc Trung ương dự kiến hoàn thành trong tháng 8. 

Nguồn: https://dantri.com.vn/xa-hoi/can-cuoc-cong-dan-co-the-thay-the-ho-
chieu-trong-asean-20220814080435227.htm 

 

 

 



2. Cần có trợ lực về tài chính để doanh nghiệp duy trì 
và phục hồi 
Các doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp vừa quay trở lại hoạt 
động trong 6 tháng đầu năm, cũng như các doanh nghiệp đã kiên trì 
chống chọi thời gian qua vẫn rất cần có sự trợ lực về tài chính. 

Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV - thuộc Hội đồng Tư vấn 
cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) vừa có báo cáo gửi 
Thủ tướng Chính phủ phản ánh một số khó khăn, thách thức của cộng đồng 
doanh nghiệp tư nhân trong quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19. 

Qua trao đổi, thảo luận, nắm bắt nhanh tình hình từ 16 tổ chức, hiệp hội 
trong nửa đầu tháng 8 vừa qua, Ban IV cho biết, các hiệp hội và doanh 
nghiệp đồng loạt bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào sự điều hành các chính 
sách kinh tế vĩ mô thời gian qua của Chính phủ, đặc biệt là tinh thần Chính 
phủ chỉ đạo các cấp, các ngành “nắm chắc tình hình, dự báo sát diễn biến” 
để “phản ứng chính sách phải nhanh,” trong đó, điều hành chính sách tiền 
tệ phải bám sát “hàng ngày, hàng giờ.” 

Nhờ đó, đến thời điểm này, Việt Nam cơ bản bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, 
kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn. 

Tuy nhiên, theo Ban IV, trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp, bao 
gồm các doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp vừa quay trở lại hoạt 
động trong 6 tháng đầu năm, cũng như các doanh nghiệp đã kiên trì chống 
chọi, nỗ lực duy trì hoạt động suốt thời gian qua, vẫn rất cần có sự trợ lực 
về tài chính để có thể duy trì hoạt động và phục hồi. 

Phản ánh từ các tổ chức, hiệp hội cho thấy, hầu hết doanh nghiệp vẫn đứng 
trước khó khăn lớn về tài chính bởi nhiều lý do. 

Điển hình là doanh nghiệp thiếu vốn lưu động do hậu quả của hơn hai năm 
đại dịch không có hoặc ít doanh thu nhưng vẫn phải đảm bảo chi trả tiền nợ, 
lãi vay ngân hàng, cùng các khoản khác để duy trì, vận hành doanh nghiệp 
ở mức độ tối thiểu. 

Bên cạnh đó là chi phí đầu vào cho sản xuất tăng cao, trong khi số lượng và 
lợi nhuận đơn hàng đầu ra sụt giảm. 

Sự thắt chặt của điều kiện tài chính toàn cầu cộng với đứt gãy chuỗi cung 
ứng làm giảm triển vọng tăng trưởng của kinh tế toàn cầu, dẫn đến nhu cầu 
đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam thấp đi rất nhiều ở hầu hết các thị 
trường. 



Ngoài ra, việc đồng Việt Nam mạnh hơn tương đối so với những đồng tiền 
khác như yen Nhật hay đồng tiền chung châu Âu (Euro) khiến cho các doanh 
nghiệp có thị trường xuất khẩu tại Liên minh châu Âu hay Nhật Bản chịu 
nhiều bất lợi do thu về những đồng tiền đang mất giá mạnh. 

Doanh nghiệp cũng gặp khó khăn trong tiếp cận vốn vay. Hầu hết doanh 
nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp tình trạng này. Một 
số hiệp hội phản ánh, do quy mô doanh nghiệp hầu hết là vừa và nhỏ nên 
tài sản đảm bảo của doanh nghiệp thấp, dẫn đến việc các ngân hàng thường 
không ưu tiên cho các doanh nghiệp này vay. 

Dòng tiền “tự thân” của các doanh nghiệp cũng nhỏ và không ổn định khiến 
các doanh nghiệp cơ bản không thỏa mãn được các điều kiện khi muốn tiếp 
cận những nguồn vay hỗ trợ, vay ưu đãi, vay vốn trung và dài hạn. 

Ngay cả đối với các doanh nghiệp không gặp vướng mắc bởi hai yếu tố trên 
thì trong bối cảnh hiện nay, khi Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt chỉ tiêu 
tăng trưởng tín dụng, các ngân hàng thương mại cũng không còn room tín 
dụng để cho doanh nghiệp vay. 

“Thực tế các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh chiếm tới 95% tổng 
số doanh nghiệp đang hoạt động của Việt Nam. Nếu không giải quyết vấn 
đề cho vay tín dụng thì các doanh nghiệp và hộ kinh doanh này sẽ có nguy 
cơ phá sản,” Ban IV nhận định. 

Lý giải nguyên nhân, Ban IV cho rằng, doanh nghiệp không có tiền trả lương 
cho người lao động và theo đó sẽ mất nguồn nhân lực. 

Doanh nghiệp cũng không có vốn để kinh doanh và đầu tư mới, không thể 
khắc phục được các hậu quả sau những năm COVID vừa qua. 

Nêu quan điểm các doanh nghiệp vừa và nhỏ có vai trò như những doanh 
nghiệp vệ tinh, hỗ trợ cho các doanh nghiệp và tập đoàn lớn trong quá trình 
triển khai những dự án trọng điểm của đất nước, theo Ban IV, việc cần thiết 
lúc này là phải có các biện pháp kiểm soát mức tăng lạm phát một cách hợp 
lý để nới room tín dụng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và hộ kinh doanh nói 
trên. 

Nếu không sẽ xảy ra kịch bản trong năm tới là các doanh nghiệp này bị phá 
sản, không thể tồn tại được, kéo theo suy thoái kinh tế. Như vậy còn nguy 
hiểm hơn lạm phát. 

Từ thực trạng khó khăn đã được nhận diện, để giải quyết khó khăn về tài 
chính cho doanh nghiệp, Ban IV và các hiệp hội doanh nghiệp đề xuất Chính 
phủ tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về thuế, phí, tín 



dụng, giao Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, mở rộng hỗ trợ nhằm giảm gánh 
nặng chi phí của doanh nghiệp trong quá trình phục hồi. 

Đẩy nhanh các gói hỗ trợ kinh tế bao gồm gói bù lãi suất bổ sung 40 nghìn 
tỷ đồng, giải ngân gói đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trị giá 113.050 tỷ đồng 
nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho phục hồi nền kinh tế. 

Ngoài ra, Ban IV và các hiệp hội doanh nghiệp đề xuất Ngân hàng Nhà nước 
nghiên cứu phương án nâng “trần” tăng trưởng tín dụng đối với các ngân 
hàng thương mại để ưu tiên thúc đẩy các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, đặc 
biệt là các lĩnh vực kinh doanh trọng điểm như du lịch, công nghiệp, xuất 
nhập khẩu, nông, lâm, thủy sản; bên cạnh mục tiêu kiểm soát kỹ lưỡng dòng 
vốn tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro cao như bất động sản, chứng khoán./. 

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/can-co-tro-luc-ve-tai-chinh-de-doanh-
nghiep-duy-tri-va-phuc-hoi/811085.vnp 

 

3. Quy định phòng cháy, đừng để "mất bò mới lo làm 
chuồng" 
Việc Hà Nội kêu gọi người dân mở lối thoát nạn thứ 2 là cần thiết, thế 
nhưng đây không phải lần đầu chính quyền thành phố vận động nhân 
dân. Không lẽ Hà Nội cứ mãi hô hào sau mỗi vụ việc và rồi lại “chìm 
xuồng” theo thời gian. 

Vì thế cần phải luật hóa các yêu cầu, quy định bắt buộc khi cấp phép xây 
dựng hay sửa chữa nhà ở; tăng cường quản lý, giám sát của chính quyền 
cấp cơ sở trong công tác phòng cháy và đặc biệt là hậu kiểm.   

Luật Phòng cháy chữa cháy và các văn bản dưới luật hiện hành đã đề cập 
các quy định về phòng cháy chữa cháy đối với các công trình nhà ở. Trong 
đó, với nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên và nhà ở kết hợp kinh doanh quy định 
khá chặt chẽ về phương án phòng cháy. 

Tuy nhiên, quy chuẩn số 06/2021 không bắt buộc áp dụng phương án phòng 
cháy đối với nhà ở riêng lẻ có chiều cao từ 6 tầng trở xuống. 

Ngoài những quy định chung, Hà Nội cũng đã quy định khá cụ thể mật độ, 
cao độ và số tầng được phép xây dựng và phương án phòng cháy cho từng 
khu vực. 

Đặc biệt đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có tụ tập đồng người như 
karaoke yêu cầu bắt buộc phải có phương án phòng cháy, lối thoát nạn thứ 
2 phải đảm bảo phân tán. 



Các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, văn phòng công ty, trường học đều được tập 
huấn, cấp chứng chỉ về cứu hộ cứu nạn, số lượng thành viên đội phòng cháy 
cơ sở cũng đã tăng lên. 

 

Tuy nhiên, thực tế ở Hà Nội cho thấy, các vụ cháy chủ yếu xảy ra tại các 
đơn vị kinh doanh có điều kiện như siêu thị, nhà hàng, quán karaoke và ở 
nhà thấp tầng, thậm chí là phòng trọ. 

Đây là điều mà lãnh đạo thành phố cần phải nhìn nhận lại, nghiên cứu kĩ 
lưỡng, bổ sung các quy định bắt buộc về phòng cháy khi cấp phép xây dựng, 
kể cả đối với nhà thấp tầng. Bởi mật độ dân cư, tập quán buôn bán nhỏ lẻ 
và sinh sống của người dân Hà Nội có đặc thù riêng. 

Theo các chuyên gia đô thị, sau nhiều năm phát triển, Hà Nội có nhiều ngõ 
ngách, đa phần dân cư sinh sống trong các ngõ nhỏ, lối vào hẹp chỉ từ 1-
1,5m, thậm chí có những ngõ/ngách rộng chưa tới 1m, nhà cửa san sát. 

Sự tồn tại phổ biến của những phố nhỏ, ngõ nhỏ cùng cộng đồng dân cư 
đông đúc đang là thách thức đối với công tác phòng cháy, bởi xe thang cứu 
hỏa sẽ không vào được, việc đưa lăng và vòi chữa cháy có kích thước từ 
30-45m rất khó khăn. 

Nhiều ý kiến cho rằng, Hà Nội nên tham khảo mô hình kiến trúc ô bàn cờ 
trong phòng cháy chữa cháy, mở rộng các ngõ ít nhất 4m mới đảm bảo xe 



cứu hỏa vào được. Tuy nhiên, thực tế cháy nổ ở phố cổ Hà Nội vẫn rất phức 
tạp, ngay cả những khu bàn cờ. 

Đây là hệ qảu sau nhiều năm khai thác, mô hình ô bàn cờ ít nhiều đã bị xê 
dịch, thay đổi, tạo ra những ngõ sâu hun hút, bàn cờ 4 phía cũng không luồn 
được vào ngõ. Vì thế nếu áp dụng theo mô hình này, Hà Nội cần phải thực 
hiện đúng thiết kế, không để xảy ra tình trạng cơi nới, phá vỡ kiến trúc ban 
đầu thì việc phòng cháy mới hiệu quả. 

Bên cạnh đó, hiện nay đang có sự mâu thuẫn giữa quy định pháp luật với 
thực tế thiết kế kiến trúc đô thị, giữa mong muốn của giới quản lý với mong 
muốn của người dân và khả năng thực hiện của họ. Vì thế việc kiểm soát 
phòng cháy cũng cần được thực hiện theo những cấp độ khác nhau. 

Với những công trình xây mới bắt buộc phải có phương án phòng cháy, 
muốn làm được điều này ắt phải giãn mật độ xây dựng trong độ thị, kiên 
quyết thực hiện theo đúng tiêu chuẩn phòng cháy. Với những công trình 
đang tồn tại, vừa phải giám sát chặt chẽ nhưng cũng vừa tư vấn với hiện 
trạng đó người dân nên thiết kế thế nào để mở lối thoát hiểm an toàn. 

Để hạn chế những vụ việc đáng tiếc xảy ra, ý thức tự giác của mỗi người 
dân, mỗi hộ gia đình là vô cùng quan trọng. Thế nhưng chính quyền cấp 
phường/xã cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết 
dừng hoạt động đối với những cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy. 

Đặc biệt phải tăng cường hậu kiểm, gắn trách nhiệm người đứng đầu 
phường/xã nếu để xảy ra ra cháy nổ, thậm chí là truy tố hình sự nếu buông 
lỏng quản lý để xảy ra hỏa hoạn. 

Nguồn: https://vovgiaothong.vn/quy-dinh-phong-chay-dung-de-mat-bo-moi-
lo-lam-chuong-d28276.html 

 

4. Xây dựng quy trình thủ tục hải quan bám sát định 
hướng triển khai hải quan số 
Rà soát sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hải quan 
trên tinh thần triển khai Hải quan số là nội dung quan trọng để ngành 
Hải quan xây dựng triển khai mô hình Hải quan thông minh, Hải quan 
số. 

Tích cực hoàn thiện các bài toán nghiệp vụ 

Thời gian qua, triển khai xây dựng các bài toán nghiệp vụ theo Đề án Hải 
quan số, Hải quan thông minh, Cục Giám sát quản lý về hải quan đã chủ trì 
xây dựng các bài toán nghiệp vụ hải quan theo định hướng Hải quan số, Hải 



quan thông minh, trong đó chủ trì chỉ đạo và trực tiếp triển khai thực hiện 
một số nhiệm vụ: phối hợp rà soát và hoàn thiện các bài toán nghiệp vụ; sơ 
đồ hóa quá trình nghiệp vụ theo định hướng hải quan thông minh; mô tả các 
bước thưc hiện; xây dựng chức năng để xây dựng hệ thống; xây dựng mô 
hình; xây dựng yêu cầu và báo cáo phê duyệt các bài toán nghiệp vụ hải 
quan. 

 

Hoạt động nghiệp vụ của công chức Cục Hải quan Hải Phòng. Ảnh: 
N.Linh 

Đến nay, Cục Giám sát quản lý về hải quan đã cùng với các đơn vị báo cáo 
lãnh đạo Tổng cục, báo cáo Bộ Tài chính trên 90 bài toán nghiệp vụ hải quan 
với tổng số trên 15.000 chức năng (bao gồm cả chức năng mới và các chức 
năng của các hệ thống công nghệ thông tin hiện tại chuyển lên). 

Hiện đơn vị đang chỉ đạo và cùng các nhóm tiếp tục rà soát hoàn thiện chi 
tiết các bài toán, chức năng của Hệ thống công nghệ thông tin mới và báo 
cáo lãnh đạo Tổng cục Hải quan kế hoạch triển khai rà soát hoàn thiện các 
yêu cầu bài toán nghiệp vụ xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện 
Hải quan số trong thời gian tới. 

Ngoài ra, trên cơ sở thực tế triển khai hiện nay đơn vị đã triển khai đánh giá 
các tính năng ưu việt của hệ thống VNACCS/VCIS để nghiên cứu, đưa vào 
trong bài toán tái thiết kế hệ thống công nghệ thông tin ngành Hải quan; chỉ 
đạo rà soát sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật của ngành Hải quan 
trên tinh thần triển khai Hải quan số đảm bảo cơ sở pháp lý và quy trình, thủ 
tục triển khai được Hải quan số trong thời gian tới. Hiện đang rà soát nhu 



cầu trang thiết bị kiểm tra, giám sát hải quan để báo cáo về quy hoạch hệ 
thống đồng bộ, kết nối với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan trình lãnh 
đạo Tổng cục; đồng thời, tiến hành nghiên cứu ứng dụng các phương pháp 
quản lý hải quan hiện đại như: phương thức quản lý hải quan theo chuỗi, 
theo định danh trên nền tảng Hải quan số đối với loại hình gia công, sản xuất 
xuất khẩu... 

Cụ thể hóa mục tiêu Hải quan số trong xây dựng cơ chế, chính sách 

Song song, với việc xây dựng bài toán nghiệp vụ, hiện nay việc hoàn thiện 
các văn bản quy phạm pháp luật của ngành Hải quan cũng bám sát tinh thần 
triển khai Hải quan số. Một trong những văn bản đó là Nghị định sửa đổi, bổ 
sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP; Nghị định 59/2018/NĐ-CP, được Bộ Tài 
chính (Tổng cục Hải quan) tích cực hoàn thiện trình Chính phủ ban hành 
trong thời gian qua. 

Nghị định được sửa đổi, bổ sung quy định để tạo cơ sở pháp lý cho việc xây 
dựng mô hình Hải quan thông minh, Hải quan số gắn với triển khai Đề án tái 
thiết kế hệ thống công nghệ thông tin tổng thể ngành Hải quan và Chiến 
lược phát triển Hải quan đến năm 2030 trên cơ sở quản lý tập trung, ứng 
dụng thành tựu công nghệ mới, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng 
yêu cầu quản trị thông minh, tạo thuận lợi thương mại, khả năng tích hợp, 
kết nối, chia sẻ, trao đổi dữ liệu hải quan với các bên liên quan. 

Các quy định tại Nghị định đảm bảo tăng cường ứng dụng công nghệ thông 
tin, hiện đại hoá các khâu nghiệp vụ hải quan; đẩy mạnh ứng dụng các thành 
tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 (như: Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ 
liệu lớn (Big Data), quản lý chuỗi khối (Blockchain), Kết nối vạn vật (IoT),…) 
trong công tác quản lý hải quan, tiến đến xây dựng mô hình Hải quan thông 
minh. 

Tinh thần chuyển đổi số được thể hiện rõ nét trong các điều khoản tại dự 
thảo Nghị định. Chẳng hạn, về thủ tục hải quan, tại dự thảo Nghị định sửa 
đổi điểm b khoản 4 Điều 25 quy định việc tạo lập và gửi hồ sơ hải quan qua 
hệ thống phù hợp với mô hình hải quan điện tử (chứng từ dưới dạng dữ liệu 
điện tử hoặc dữ liệu số hóa). Theo đó, khi khai hải quan người khai hải quan 
thực hiện nộp tờ khai hải quan và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan dưới 
dạng dữ liệu điện tử hoặc dữ liệu số hóa đến cơ quan Hải quan thông qua 
Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Trường hợp các chứng từ thuộc hồ 
sơ hải quan đã có trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thì người khai hải 
quan không phải nộp cho cơ quan Hải quan. Trường hợp phải nộp bản chính 
chứng từ thuộc hồ sơ hải quan thì người khai hải quan phải nộp trực tiếp 
hoặc gửi qua đường bưu chính cho cơ quan Hải quan. 



Hay quy định về thủ tục hải quan đối với tàu biển nhập cảnh, quá cảnh, 
chuyển cảng, dự thảo Nghị định bổ sung quy định về đăng ký thông tin chung 
về tàu biển xuất nhập cảnh với mục tiêu tạo cơ sở pháp lý để khi triển khai 
Hệ thống hải quan số sẽ thiết kế theo hướng hỗ trợ tự động kiểm tra thông 
tin về phương tiện vận tải khi người khai hải quan khai báo hồ sơ tàu biển 
xuất nhập cảnh. Qua đó ngăn chặn việc khai trùng, khai sai thông tin với 
từng lần xuất nhập cảnh mà thực tế hiện nay đang xảy ra; việc này còn đảm 
bảo hỗ trợ trong công tác đánh giá rủi ro, kết xuất báo cáo về tình hình hoạt 
động của từng con tàu xuất nhập cảnh; hỗ trợ người khai hải quan (Hãng 
tàu/đại lý hãng tàu/Công ty Logistics) giảm số lượng các chỉ tiêu phải nhập 
liệu tại các Bản khai do khi khai chỉ cần nhập theo số quản lý phương tiện 
vận tải duy nhất (số IMO) để Hệ thống xuất ra dữ liệu chung đã lưu trữ trước 
đó. Đồng thời, tạo cơ sở dữ liệu điện tử về các tàu biển có hoạt động xuất 
nhập cảnh trên toàn quốc thông qua Hệ thống nhằm: Hỗ trợ cơ quan Hải 
quan tại bất kể thời điểm nào cũng có thể theo dõi/thống kê lịch sử hoạt 
động của từng phương tiện vận tải xuất nhập cảnh. 

Để triển khai mô hình quản lý Hải quan thông minh, dự thảo Nghị định bổ 
sung quy định thủ tục hải quan đối với các loại hình phương tiện vận tải xuất 
nhập cảnh đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa thực hiện trên Hệ thống 
xử lý dữ liệu điện tử hải quan (hệ thống dịch vụ công trực tuyến); trường 
hợp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gặp sự cố thì người khai hải 
quan và cơ quan Hải quan thực hiện thủ tục giấy. Trước mắt, khi Nghị định 
có hiệu lực thi hành thì các thủ tục này sẽ thực hiện trên Hệ thống dịch vụ 
công trực tuyến; về lâu dài, cơ quan Hải quan sẽ xây dựng bài toán nghiệp 
vụ để thiết kế trên Cổng thông tin một cửa quốc gia để đảm bảo ứng dụng 
được các công nghệ thông tin hiện đại vào trong công tác quản lý hải quan. 

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/xay-dung-quy-trinh-thu-tuc-hai-quan-
bam-sat-dinh-huong-trien-khai-hai-quan-so-165874.html 

 

5. Doanh nghiệp công nghệ số và mục tiêu chuyển đổi 
số quốc gia 
Để chuyển đổi số thực chất, hiệu quả, đối với những doanh nghiệp 
công nghệ số cần nỗ lực hơn nữa khi đóng vai trò nòng cốt để đem tới 
các sản phẩm, dịch vụ số cho người sử dụng. 

Những con số khiêm tốn… 

Báo cáo kết quả chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 cho thấy, tỷ lệ xử lý 
hồ sơ công việc trên môi trường mạng chưa cao mặc dù có tăng theo từng 



năm. Người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2020 chỉ đạt 1,78%, 
năm 2021 đạt 9,51%, 7 tháng đầu năm 2022 mới đạt gần 18%. 

 

Để chuyển đổi số đi vào thực chất, hiệu quả, các doanh nghiệp công nghệ 
số đang đóng vai trò nòng cốt (Ảnh minh họa) 

Theo thống kê, Cổng dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 3699 dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3 và 4; hơn 2,1 triệu tài khoản đăng ký trong 6 tháng đầu 
năm 2022. Số lượng doanh nghiệp công nghệ số ước đạt 67.300 DN, tăng 
gần 3500 doanh nghiệp so với tháng 12/2021, đạt tỷ lệ 0,69 doanh nghiệp 
công nghệ số trên 1000 dân. 

Con số trên vẫn thực sự khiêm tốn đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế số 
của Chính phủ đặt ra. Thực tế thấy rằng, người dân sử dụng dịch vụ công 
trực tuyến chưa nhiều, một số dịch vụ công trực tuyến còn mang tính hình 
thức, chưa đem lại hiệu quả mong muốn. 

Bên cạnh đó, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành triển 
khai chưa đáp ứng được tiến độ đề ra. Công tác đào tạo về ứng cụng CNTT 
ở nhiều nơi vẫn chưa được chú trọng; nhân lực cho chuyển đổi số chưa đáp 
ứng được nhu cầu; nguồn lực triển khai Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số 
còn hạn chế. 

Đặc biệt, trong phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 10/8, 
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, nhiều đơn vị đã giao phó trách 
nhiệm đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng cho đội ngũ chuyên trách, 



chưa có sự phối hợp thực chất nên xử lý vi phạm chưa hiệu quả, chưa kịp 
thời, dẫn đến nhiều loại tội phạm nguy hiểm trên không gian mạng, ảnh 
hưởng tới quá trình chuyển đổi số quốc gia. 

 

Chuyển đổi số mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp 
(Ảnh: người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công 

tỉnh Thái Nguyên) 

Theo các chuyên gia, để huy động mọi nguồn lực tham gia chuyển đổi số, 
phát huy hiệu quả các dữ liệu số phục vụ cho phát triển KT-XH, cần nâng 
cao nhận thức toàn diện về tầm quan trọng của chuyển đổi số từ cơ quan 
nhà nước, người dân cho đến doanh nghiệp và đổi mới phương thức làm 
việc dựa trên công nghệ số. 

Ông An Ngọc Thao, Phó Tổng thư ký Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công 
nghệ thông tin (VINASA) cho rằng, xã hội đang chuyển đổi số, bộ ngành 
chuyển đổi số, tuy nhiên một số doanh nghiệp chưa coi chuyển đổi số là việc 
cần kíp, cấp bách bởi còn “miếng cơm manh áo”, cho rằng chuyển đổi số 
chưa ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của mình. Chính vì thế, doanh 
nghiệp chưa có nhận thức đầy đủ về câu chuyện chuyển đổi số. 

Vai trò của doanh nghiệp công nghệ số 



Để chuyển đổi số thực chất, hiệu quả, đối với những doanh nghiệp công 
nghệ số cần nỗ lực hơn nữa khi đóng vai trò nòng cốt để đem tới các sản 
phẩm, dịch vụ số cho người sử dụng. 

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Việt Long, chuyên gia tư vấn chuyển đổi 
số cho rằng, chuyển đổi số hiện nay không chỉ là câu chuyện áp dụng các 
dịch vụ giải pháp số, mà chuyển đổi số là một quá trình để đưa toàn bộ việc 
số hóa tài liệu để tối ưu hóa nguồn lực của doanh nghiệp. Mục tiêu cuối cùng 
của quá trình chuyển đổi số là thiết kế ra những sản phẩm mới, dịch vụ mới 
và mô hình kinh doanh mới để phát triển kinh doanh, tăng trải nghiệm cho 
người dùng. Bởi vậy, các giải pháp công nghệ chỉ là một công cụ. 

Trước đây, công nghệ thông tin được coi là ngành kinh tế mũi nhọn trong 
thời gian dài. Tuy nhiên, thời gian gần đây, công nghệ thông tin là hạ tầng 
nền tảng để phát triển các ngành kinh tế khác. Do đó, các doanh nghiệp 
công nghệ trong giai đoạn vừa qua đều nỗ lực, sáng tạo, phát triển ra các 
sản phẩm phục vụ các ngành kinh tế khác. Các doanh nghiệp này trong thời 
gian qua đã cho ra đời nhiều sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ để 
giúp các cơ quan, tổ chức đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ. 

 

EVN ứng dụng nhiều thành tựu khoa học công nghệ trong quản lý vận 
hành lưới điện (Ảnh: dientungaynay) 

Ngoài việc chuyển đổi số cho chính các doanh nghiệp công nghệ, mục tiêu 
của chuyển đổi số chính là cho các khách hàng, là nỗ lực mà các doanh 
nghiệp công nghệ hướng đến. Việc kết nối các doanh nghiệp công nghệ với 



nhau là cần thiết để tạo ra một hệ sinh thái số. Theo đó, doanh nghiệp lớn 
làm ra các nền tảng số, doanh nghiệp nhỏ làm ra các dịch vụ số, các giải 
pháp số để tích hợp với nhau, tạo ra một bộ giải pháp hoàn chỉnh cung cấp 
cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Từ đó, các doanh nghiệp tạo ra Big 
Data để tối ưu hóa trong kinh doanh, phát triển khách hàng, chuyển đổi mô 
hình kinh doanh. 

Ông Hà Thái Bảo, Phó TGĐ công ty VNPT-IT cho hay, để đáp ứng yêu cầu 
chuyển đổi số của Chính phủ, doanh nghiệp phải tự chuyển đổi mình thành 
một doanh nghiệp số, hoạt động trên môi trường số; đưa vào áp dụng các 
công nghệ mới nhất và làm chủ những công nghệ này để đảm bảo các an 
toàn bảo mật cũng như an ninh mạng. 

Có thể thấy, các doanh nghiệp công nghệ số là trọng tâm, nòng cốt tạo nên 
các sản phẩm, dịch vụ nền tảng số để giúp người dân, doanh nghiệp sử 
dụng hiệu quả hơn trong quá trình chuyển đổi số. Tuy nhiên, chuyển đổi số 
quốc gia sẽ cần nhiều hơn nữa sự đồng hành của các Hiệp hội, các doanh 
nghiệp phát triển các sản phẩm, dịch vụ đơn giản, dễ sử dụng. 

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đã đặt ra mục tiêu gia tăng vị thế trên 
Bảng xếp hạng Chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc lần lượt lên top 70 
vào năm 2025 và Top 50 vào năm 2030. Cùng với đó, kinh tế số sẽ đóng 
góp 30% GDP cả nước và năng suất lao động hàng năm tăng trưởng ở mức 
hơn 8%. 

Để đạt được những mục tiêu này, chuyển đổi số tại Việt Nam sẽ tiếp tục cần 
được người dân, doanh nghiệp đẩy mạnh trong thời gian tới. Như lời Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính từng nói: “Chuyển đổi số phải nghĩ thật, 
nói thật, làm thật, có hiệu quả thật; người dân, doanh nghiệp được thụ 
hưởng thật; nói phải đi đôi với làm, không đánh trống bỏ dùi”. 

Theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, Việt Nam là một trong những quốc 
gia đi tiên phong trên thế giới cho việc ban hành các chương trình 
chiến lược về chuyển đổi số quốc gia. Ngoài ra, các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa còn được đặc biệt quan tâm phát triển khi được hỗ trợ 
kinh phí chuyển đổi số từ nguồn ngân sách nhà nước. 

Nguồn: https://diendandoanhnghiep.vn/doanh-nghiep-cong-nghe-so-va-
muc-tieu-chuyen-doi-so-quoc-gia-228831.html 

 

 



6. Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu đẩy mạnh giải quyết 
thủ tục hành chính trong ngày 
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa có chỉ đạo về việc tiếp tục 
thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày trên 
địa bàn TP. 

Trong văn bản gửi các sở, ngành; UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức, 
Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi ghi nhận sự quyết tâm, nỗ lực của các 
sở, ngành, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp 
trong triển khai thực hiện Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục 
hành chính ngay trong ngày” với nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực góp 
phần nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với các cơ 
quan hành chính nhà nước. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị chưa 
thật sự quan tâm, triển khai tổng kết, đánh giá, nghiêm túc rút kinh nghiệm 
và có biện pháp xử lý, chấn chỉnh. 

Chủ tịch UBND TP giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND quận - huyện 
và TP Thủ Đức tổ chức đánh giá, phát huy các thành tích đạt được; thông báo 
rộng rãi việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày trong 
năm 2022 đối với các thủ tục hành chính được ban hành; nghiên cứu, bổ sung 
thêm các thủ tục hành chính tuỳ theo đặc thù của địa phương, đơn vị. 

Giao Công an TP quan tâm, phối hợp với các đơn vị liên quan trong công 
tác đấu tranh phòng, chống, xử lý nạn giấy tờ giả; kịp thời xử lý nghiêm, triệt 
để các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động công chứng. Nghiên cứu 
xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan hành chính nhà nước để kịp 
thời xử lý các hành vi gây rối của người khiếu nại, tố cáo tại công sở. 

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông, chủ trì và phối hợp với Văn phòng 
UBND TP và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cổng Dịch 
vụ công Thành phố, đảm bảo theo quy định; Đổi mới phương thức thông tin, 
tuyên truyền về cải cách hành chính một cách hiệu quả và sâu rộng. Tích 
cực triển khai chương trình truyền thông để nâng cao nhận thức, thay đổi 
thói quen, hành vi, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp về phát 
triển chính quyền số của TP. 

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử 
dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đảm bảo hiệu quả hoạt 
động của Hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến; đảm bảo đường truyền kết 
nối hệ thống mạng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông suốt, ổn định. 

Giao Sở Nội vụ khảo sát, lựa chọn mô hình, sáng kiến về cải cách hành 
chính xuất sắc tiêu biểu, tổ chức các hội nghị chuyên đề để chia sẻ, nhân 



rộng cách làm hay của các cơ quan, đơn vị; tổng hợp kết quả thực hiện “Tiếp 
nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” và báo cáo UBND 
TP. 

Nguồn: https://congan.com.vn/tin-chinh/chu-tich-ubnd-tphcm-yeu-cau-day-
manh-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-trong-ngay_135501.html 

 

7. TPHCM đẩy nhanh xây dựng chính quyền số 
Đề án 06 của Chính phủ được triển khai trong bối cảnh TPHCM quyết 
tâm thực hiện chương trình chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, 
đưa vào vận hành kho dữ liệu dùng chung.  

 

Sau hơn 6 tháng triển khai Đề án 06, TPHCM đã có những kết quả bước 
đầu, trong đó đáng chú ý là việc TPHCM chuẩn bị triển khai hệ thống thông 
tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất của TPHCM. Dự kiến, hệ thống 
sẽ hoàn thành trong tháng 10-2022. Việc này nhằm nâng cao chất lượng 
giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thực hiện 
Đề án 06. Hệ thống hoạt động với nguyên tắc không yêu cầu người dân khai 
báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Mỗi 
người dân chỉ dùng một tài khoản định danh thống nhất để sử dụng các dịch 
vụ công trực tuyến. 

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất của TPHCM sẽ 
cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 với thủ tục hành 
chính đủ điều kiện. Trong đó có 403 dịch vụ công trực tuyến  mức độ 3, mức 
độ 4 đủ điều kiện của TPHCM; 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06. 



Với hệ thống này, TPHCM đảm bảo 100% thủ tục hành chính (1.733 thủ tục) 
sẽ được thiết lập trên một cửa điện tử, để sở, ban ngành, quận, huyện, TP 
Thủ Đức, phường, xã, thị trấn tiếp nhận và xử lý hồ sơ của người dân. Phó 
Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, việc triển khai hệ thống 
này vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Đề án 06 vừa là nhiệm vụ hàng 
đầu để nâng cao chất lượng cải cách hành chính, gắn với chuyển đổi số, 
xây dựng chính phủ số, chính quyền số của UBND TPHCM. 

Liên quan đến việc triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06, 
TPHCM cũng đang tích cực triển khai các công việc liên quan. Với các thủ 
tục như đăng ký khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, chỉ riêng thủ tục đăng 
ký kết hôn không thực hiện qua cổng dịch vụ công, các dịch vụ còn lại sẽ 
thực hiện trực tuyến mức độ 3. 

Một nội dung rất được người dân quan tâm thời gian qua là việc dùng thẻ 
căn cước công dân (CCCD) có gắn chip để khám chữa bệnh. Hiện nay, do 
hệ thống chưa được liên thông đồng bộ nên đa số thẻ CCCD chưa tích hợp 
thông tin bảo hiểm y tế của bệnh nhân. 

Bên cạnh đó, hệ thống chỉ có thông tin bảo hiểm y tế của người dân chuyển 
đổi từ CCCD thường qua CCCD gắn chip. Còn với trường hợp chuyển từ 
chứng minh nhân dân qua CCCD gắn chip, hiện vẫn chưa có thông tin trên 
cổng thông tin. Các bệnh viện cũng chưa chuẩn bị đủ các thiết bị cần thiết và 
cập nhật hệ thống phần mềm bệnh viện để truy cập được thông tin trên thẻ 
CCCD gắn chip. Do vậy, việc dùng thẻ này để khám chữa bệnh còn khó khăn. 

Ngoài ra, thực tiễn thực hiện Đề án 06 cũng phát sinh một số trở ngại. Chẳng 
hạn, việc đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ công hiện nay yêu cầu người 
đăng ký phải sử dụng sim điện thoại là thuê bao chính chủ. Trong khi đó, 
hiện nay nhiều người dân vẫn dùng thuê bao không chính chủ, dẫn đến hạn 
chế đăng ký tài khoản dịch vụ công. 

Tại nhiều sở, ngành, hệ thống tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính một 
cửa chưa được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vì thế, nhiều 
đơn vị chưa có dữ liệu để điền thông tin vào biểu mẫu điện tử. Bên cạnh đó, 
đường truyền hiện chưa ổn định, thường bị gián đoạn, mất kết nối, trong khi 
chưa có cơ quan chuyên môn để xử lý kỹ thuật. Do vậy, khi gặp trục trặc, 
các cơ quan thường mất nhiều thời gian khắc phục, ảnh hưởng đến tiến độ 
thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/tphcm-day-nhanh-xay-dung-chinh-quyen-
so-834529.html 

 



8. Người dân Hà Tĩnh còn “ngại” với dịch vụ Mobile 
Money 
Sau gần 9 tháng triển khai dịch vụ Mobile Money (thanh toán hàng hóa, 
dịch vụ có giá trị nhỏ... qua thuê bao di động), số lượng người dân trên 
địa bàn Hà Tĩnh sử dụng còn khá ít, nhất là ở khu vực nông thôn. 

Tháng 11/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận triển khai thí 
điểm dịch vụ Mobile Money thanh toán hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ qua 
các nhà mạng MobiFone, VNPT và Viettel trên phạm vi toàn quốc, thời gian 
thí điểm đến tháng 11/2023. 

Mobile Money là dịch vụ cho phép khách hàng dùng tài khoản viễn thông để 
thực hiện nhiều giao dịch như: thanh toán hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ, 
chuyển tiền, nạp hoặc rút tiền trực tiếp tại hệ thống cửa hàng, điểm giao dịch 
rộng khắp trên toàn quốc của các nhà mạng mà không yêu cầu phải có tài 
khoản ngân hàng, không yêu cầu phải sử dụng smartphone và không cần 
kết nối internet. 

Anh Nguyễn Trần Tuấn (thị trấn Lộc Hà) thường xuyên sử dụng dịch vụ 
Mobile Money để thanh toán hàng hóa, dịch vụ có mệnh giá nhỏ. 

Tại Hà Tĩnh, dịch vụ thanh toán này đã được các nhà mạng Viettel, VNPT 
và MobiFone phối hợp đẩy mạnh truyền thông, nhắn tin thông báo tới 100% 
thuê bao khách hàng và cử đội ngũ cán bộ xuống cơ sở tư vấn, hướng dẫn 
người dân đăng ký, trải nghiệm dịch vụ mới song nhìn chung kết quả chưa 
như mong đợi. 



Anh Nguyễn Trần Tuấn (thị trấn Lộc Hà) là 1 khách hàng đã sử dụng dịch 
vụ Mobile Money của nhà mạng Viettel Hà Tĩnh. Sau nhiều tháng trải 
nghiệm, anh tỏ ra hài lòng với những tính năng tiện ích mà dịch vụ hiện đại 
này mang lại. 

Anh Tuấn cho biết: “Được nhân viên nhà mạng giới thiệu và mời trải nghiệm 
dịch vụ, tôi đã tải ứng dụng, nạp tiền vào tài khoản tại điểm giao dịch của 
Viettel. Với mỗi tháng không quá 10 triệu đồng nạp tiền vào tài khoản là tôi 
có thể sử dụng để chuyển tiền, nạp hoặc rút tiền, thanh toán các hàng hóa, 
dịch vụ bất cứ lúc nào qua điện thoại di động. Sử dụng dịch vụ này tôi không 
mất phí, thậm chí còn được chiết khấu phần trăm khi thanh toán”. 

Viettel Hà Tĩnh đã nỗ lực để đưa dịch vụ tiện ích này đến khách hàng với 
hạ tầng đồng bộ gồm 15 cửa hàng, trên 2.300 điểm bán, 295 hộ kinh 

doanh và gần 300 tư vấn viên hỗ trợ. 

Tiện ích là vậy, tuy nhiên không phải chủ thuê bao di động nào cũng hào 
hứng trải nghiệm dịch vụ này. Ông Nguyễn Sỹ Tuấn - Phó Giám đốc Viettel 
Hà Tĩnh đánh giá: “Việc các nhà mạng triển khai thí điểm dịch vụ Mobile 
Money sẽ tận dụng được hạ tầng, dữ liệu, mạng lưới viễn thông, giảm các 
chi phí để phát triển, mở rộng kênh thanh toán không dùng tiền mặt trên thiết 
bị di động. Đây cũng là một giải pháp để triển khai dịch vụ tài chính đến mọi 
người dân, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Sử dụng Mobile 
Money giúp người dân có một kênh thanh toán không dùng tiền mặt trên 



thiết bị điện thoại thay vì phải đến trụ sở ngân hàng giao dịch, từ đó gia tăng 
tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ”. 

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, mặc dù thời gian qua, Viettel Hà Tĩnh đã nỗ lực 
để đưa dịch vụ tiện ích này đến khách hàng với hạ tầng đồng bộ gồm 15 
cửa hàng, trên 2.300 điểm bán, 295 hộ kinh doanh và gần 300 tư vấn viên 
hỗ trợ nhưng nhìn chung số lượng khách hàng trải nghiệm chưa đáng kể. 

Cụ thể, số thuê bao của Viettel Hà Tĩnh hiện nay là 800.000 (chiếm khoảng 
64% thị phần các nhà mạng ở Hà Tĩnh) song đến nay mới chỉ gần 30.000 
thuê bao sử dụng dịch vụ Mobile Money. 

Mobile Money cho phép khách hàng thanh toán hàng hóa, dịch vụ có giá trị 
nhỏ qua thuê bao di dộng. 

Để triển khai dịch vụ Mobile Money trên địa bàn, thời gian qua, VNPT Hà 
Tĩnh cũng đẩy mạnh các kênh tuyên truyền để khách hàng nắm bắt và sử 
dụng dịch vụ. Đồng thời, bổ sung thêm các điểm chấp nhận thanh toán để 
khách hàng thanh toán các dịch vụ thiết yếu như: tiền điện, tiền nước, học 
phí, dịch vụ công… 

Ông Nguyễn Huy Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà 
Tĩnh cho hay: “Mục tiêu của chương trình là đưa dịch vụ thanh toán trực 
tuyến qua điện thoại tới những người dân chưa có tài khoản ngân hàng, ở 
vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, do thói quen sử dụng tiền 
mặt và ngại thao tác trên điện thoại nên số lượng người dân sử dụng dịch 
vụ Mobile Money chưa phổ biến. Trung tâm hiện đang cung cấp dịch vụ cho 



330.000 thuê bao song mới chỉ có gần 19.000 thuê bao đăng ký sử dụng 
dịch vụ Mobile Money, trong đó mới chỉ hơn 5.000 thuê bao phát sinh giao 
dịch”. 

 

Ở Hà Tĩnh hiện có gần 19.000 thuê bao VNPT đăng ký sử dụng dịch vụ 
Mobile Money. 



Ngoài Viettel Hà Tĩnh, VNPT Hà Tĩnh, MobiFone Hà Tĩnh cũng đang triển 
khai thí điểm dịch vụ Mobile Money. Mặc dù đối mặt những khó khăn do tâm 
lý ngại tiếp cận cái mới và thói quen sử dụng tiền mặt của người dân song 
cùng với các nhà mạng khác, MobiFone cũng đang nỗ lực gia tăng tỷ lệ thuê 
bao điện thoại được sử dụng dịch vụ Mobile Money nhằm hướng tới những 
tiện ích trong giao dịch hằng ngày cho người dân. Theo đó, dịch vụ có thể 
hỗ trợ thanh toán (qua máy điện thoại di động, không cần kết nối internet) 
tất cả dịch vụ và hàng hóa có mệnh giá nhỏ với mức giao dịch không quá 
10 triệu đồng/tháng. 

Để đông đảo người dân tiếp cận dịch vụ tiện ích này, chính quyền địa 
phương các cấp, các cơ quan truyền thông cần đẩy mạnh tuyên truyền để 
người dân nắm bắt lợi ích của dịch vụ Mobile Money, tiến tới thực hiện chủ 
trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ. Đồng thời, các cơ 
quan chức năng cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền để 
hoàn thiện và đồng bộ hóa hành lang pháp lý để quản lý, giám sát, tạo điều 
kiện thuận lợi đối với các hình thức thanh toán điện tử mới. Xây dựng các 
cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển, tạo môi trường cạnh tranh bình 
đẳng giữa các ngân hàng thương mại và các tổ chức không phải ngân hàng, 
tăng cường các biện pháp bảo vệ lợi ích hợp pháp của người sử dụng các 
dịch vụ thanh toán điện tử. 

Riêng với nhà cung cấp dịch vụ, các nhà mạng cần tiếp tục đa dạng tính 
năng các ví điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu tối đa của khách hàng gắn với 
tăng cường an ninh mạng, bảo mật, an toàn thông tin… 

Nguồn: https://baohatinh.vn/thuong-mai-dich-vu/nguoi-dan-ha-tinh-con-
ngai-voi-dich-vu-mobile-money/236087.htm 

 

9. Lý do hơn 35.000 thẻ căn cước công dân ở Bình 
Dương chưa tới tay người dân 
Công an tỉnh Bình Dương đề nghị người dân chủ động đến công an 
địa phương để xác minh thông tin nhận thẻ CCCD khi chờ quá lâu. 

Ngày 14-8, đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương 
cho biết toàn tỉnh đang có 35.326 thẻ CCCD “nằm kho” vì chưa tìm được chủ. 

Theo đại tá Chính, đến nay các bưu điện và công an các địa phương toàn 
tỉnh Bình Dương chưa thể phát số CCCD trên đến tay người dân. 

“Nguyên nhân của tình trạng thẻ CCCD “nằm kho” là vì khi làm hồ sơ người 
dân cung cấp địa chỉ và số điện thoại không chính xác nên lực lượng công 



an và nhân viên bưu điện không thể phát đến tay người dân”, đại tá Chính 
nói. 

 

Hiện nay, công an tại Bình Dương vẫn đang đẩy nhanh việc cấp thẻ CCCD 
gắn chíp cho người dân. Ảnh: LÊ ÁNH 

Đại tá Chính giải thích thêm, có thể là thời điểm đó người dân đang dùng số 
điện thoại đó, nhưng sau đó đổi số điện thoại. Một số người dân tạm trú di 
chuyển nơi ở nên không có chính xác địa chỉ cư trú. Điều này đã gây khó 
khăn rất lớn cho lực lượng công an và bưu điện trong quá trình phát thẻ. 

Để khắc phục điều này, phía công an và bưu điện đã thống nhất trường hợp 
nào không thể tìm được chủ. Phía bưu điện sẽ chuyển về cho lực lượng 
công an để người dân tự đến lấy hoặc phía công an sẽ xác minh lại chỗ ở 
và phát đến tay người dân. 

Tính đến nay, Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận hơn 1,65 triệu hồ sơ đề 
nghị cấp, đổi lại thẻ CCCD. 

Bộ Công an đã chuyển về cho tỉnh 1,246 triệu thẻ. Công an tỉnh Bình Dương 
phối hợp với bưu điện trả 1,226 triệu thẻ cho người dân (đạt 66% so với 
tổng số người dân ở Bình Dương từ 14 tuổi trở lên được cấp CCCD). 

Ngoài ra, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện 
gần 300.000 hồ sơ cấp CCCD của người dân tạm trú sai sót về thông tin so 
với dữ liệu dân cư trong hệ thống. 

Trong đó, có hơn 11.000 trường hợp sai sót bị quá hạn sáu tháng nên Bộ 
Công an đã xóa dữ liệu. Từ đó, lực lượng công an địa phương buộc phải 
mời người dân lên làm lại. 



Được biết, mặc dù có rất nhiều trường hợp thẻ CCCD không thể phát đến 
tay người dân do thay đổi về thông tin cư trú. Nhưng cũng có rất nhiều người 
dân phản ánh đã làm thẻ CCCD cả năm nhưng vẫn chưa có dù nhiều lần 
lên cả bưu điện và công an địa phương. Điều này, khiến nhiều người dân 
không thể giải quyết được các thủ tục hành chính, công việc bị đình trệ. 

Nguồn: https://plo.vn/ly-do-hon-35-000-the-can-cuoc-cong-dan-o-binh-
duong-chua-toi-tay-nguoi-dan-post693854.html 

 

 
 


