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1. Bộ Công an triển khai kết nối, ứng dụng dữ liệu 
phục vụ giải quyết thủ tục hành chính 
Từ kết quả xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an đã tham 
mưu với Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 
6/1/2022 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và 
xác thực phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 
đến năm 2030 (đề án 06). 

 

Bộ Công an triển khai kết nối, ứng dụng dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục 
hành chính. Ảnh: TTXVN. 

Trong đó, có việc đẩy mạnh kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với 
các cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác. Thông 
qua việc kết nối, chia sẻ góp phần “làm sạch” và “làm giàu” các dữ liệu, phục 
vụ chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: Qua 6 tháng 
thực hiện Đề án 06 của Chính phủ đã đạt được những kết quả tích cực. 
Trong đó, đã tập trung triển khai kết nối, chi sẻ, ứng dụng dữ liệu phục vụ 
giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Từ đầu năm 2022 
đến nay đã hoàn thành, đưa 21/25 dịch vụ thiết yếu liên quan đến người dân 
thực hiện trên môi trường điện tử, đạt kết quả tích cực.  

Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã mang lại 
nhiều tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp. Điểm nổi bật là, Bộ Công an 
đã hoàn thành 11/11 dịch vụ công mức độ 3, 4. Đồng thời mở rộng thực hiện 
187/227 nhóm dịch vụ công khác của lực lượng Công an nhân dân, trong 
đó việc cấp hộ chiếu qua mạng, phân cấp đăng ký ô tô, xe máy về cấp huyện, 



cấp xã được người dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Bộ Giáo dục và Đào 
tạo đã triển khai đăng ký dự thi trực tuyến cho gần 1 triệu thí sinh (đạt tỷ lệ 
93,1%), góp phần tiết kiệm chi phí rất lớn.   

Về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các 
Cơ sở dữ liệu khác: Theo lộ trình Đề án 06, tính đến ngày 31/7/2022, Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư đã triển khai kết nối chính thức đối với một số 
Cơ sở dữ liệu của 11 bộ, ngành (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Bộ Tài chính; 
Bộ Giáo dục Đào tạo; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Y tế; Bộ Giao thông Vận 
tải; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Văn 
phòng Chính phủ; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tư pháp); 4 doanh 
nghiệp nhà nước (Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Viettel, Vinaphone, 
Mobifone) và 14 địa phương (Thành phố Hà Nội; Yên Bái; Lai Châu; Ninh 
Bình; Lào Cai; Cao Bằng; Nghệ An; Điện Biên; Quảng Ninh; Bắc Giang; 
Tuyên Quang; Thừa Thiên Huế; Hải Dương; Hà Tĩnh). Đồng thời, đã triển 
khai kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu thông tin 
thuê bao di động để xác thực dữ liệu người dùng, nâng cao hiệu quả công 
tác quản lý, giải quyết tình trạng sử dụng SIM rác; kết nối dữ liệu phục vụ 
nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài tại Việt Nam…  

Về vấn đề bảo đảm quyền khai thác thông tin của các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân theo quy định của pháp luật, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết: Căn cứ 
các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, các cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp nhà nước được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.  

Để bảo vệ thông tin cá nhân của công dân, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư đã được phê duyệt hệ thống an ninh an toàn cấp độ 4 theo Nghị 
định số 85/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2013 của Chính phủ về bảo đảm an toàn 
hệ thống thông tin theo cấp độ. Bên cạnh đó, để đảm bảo quyền khai thác 
thông tin của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, hiện nay, Bộ Công an đang xây 
dựng Thông tư hướng dẫn trao đổi thông tin, dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở 
dữ liệu chuyên ngành, các bộ, ngành, địa phương (dự kiến hoàn thành trong 
tháng 9/2022). 

V.T/Báo Tin tức 

Nguồn baotintuc.vn: https://baotintuc.vn/thoi-su/bo-cong-an-trien-khai-ket-
noi-ung-dung-du-lieu-phuc-vu-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-
20220825030031462.htm 

 



2. Sử dụng thẻ Căn cước công dân để thực hiện các 
thủ tục hành chính, giao dịch dân sự 
Ngày 23/8, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công 
an) cho biết, đơn vị đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương về 
việc triển khai thực hiện quy định của Luật Cư trú để thống nhất, đồng bộ 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân trong thực hiện 
các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp 
của công dân. 

 

 

Người dân sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp đã tích hợp bảo hiểm 
y tế đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện Đức Giang. Ảnh: TTXVN phát 

Theo Cục C06, thay thế cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực 
hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, người dân có thể sử dụng thẻ 
Căn cước công dân gắn chip điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin 
về cá nhân, nơi thường trú khi gặp các vướng mắc trong trường hợp bị thu 
hồi sổ hoặc không được cấp mới. Khi công dân xuất trình thẻ Căn cước 
công dân theo yêu cầu, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không 
được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác. 

Công dân, cơ quan, tổ chức cũng có thể sử dụng thiết bị đọc QRCode (theo 
tiêu chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành) tích hợp với máy tính 
hoặc thiết bị di động để đọc thông tin công dân từ mã QRCode trên thẻ Căn 
cước công dân. Công dân, cơ quan, tổ chức sử dụng thiết bị đọc thông tin 
trong chip trên thẻ Căn cước công dân phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, 
giao dịch dân sự… Thiết bị này do Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, 



Cục C06 nghiên cứu kết hợp sản xuất. Hiện nay, Công an cấp huyện đã 
được trang cấp và đang sử dụng. 

Ngoài ra, người dân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, 
giao dịch dân sự, qua các bước. Công dân truy cập trang web dân cư quốc 
gia theo địa chỉ: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn; sau đó đăng nhập 
tài khoản/ mật khẩu truy cập (sử dụng tài khoản Cổng dịch vụ công quốc 
gia); xác thực nhập mã OTP được hệ thống gửi về điện thoại. Tại trang chủ, 
người dân truy cập vào chức năng “Thông tin công dân” và nhập các thông tin 
theo yêu cầu; sau đó, thông tin cơ bản của công dân sẽ hiện thị trên màn hình... 

Bên cạnh đó, người dân có thể sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông 
tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, giao 
dịch dân sự (theo Quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 8/11/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ). 

Người dân cũng có thể sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú (ban hành 
kèm theo Thông tư số 56/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an). Trong 
đó, khi cần xác nhận thông tin về cư trú để thay cho Sổ hộ khẩu, công dân 
trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào 
nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú 
hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua dịch vụ công trực tuyến 
khi cần thiết (Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, 
Cổng dịch vụ công quản lý cư trú). Cơ quan đăng ký cư trú sẽ cấp giấy xác 
nhận thông tin về cư trú cho công dân dưới hình thức văn bản hoặc văn bản 
điện tử theo yêu cầu của công dân. Giấy xác nhận thông tin về cư trú có giá 
trị 30 ngày kể từ ngày cấp và có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp đối với trường 
hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Cư trú xác nhận về việc khai báo cư 
trú. Thời gian qua, Bộ Công an cũng đã chỉ đạo Công an các địa phương 
triển khai thực hiện hiệu quả, tạo điều kiện tối đa cho công dân khi giải quyết 
thủ tục cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú để thực hiện thủ tục hành chính 
khi có yêu cầu. 

Bên cạnh đó, người dân có thể sử dụng thông báo số định danh cá nhân và 
thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (theo quy định tại Thông 
tư số 59/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an). Trước đó, Bộ Công an 
đã chỉ đạo thực hiện cấp thông báo số định danh và thông tin trong Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư cho 100% người dân chưa được cấp Căn cước 
công dân trên toàn quốc để người dân sử dụng giải quyết các thủ tục hành 
chính, các giao dịch dân sự cần chứng minh nơi cư trú của công dân. 



Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng đề nghị các cơ quan, 
đơn vị, tổ chức, sở, ban, ngành có liên quan căn cứ vào thông tin trên thẻ 
Căn cước công dân gắn chip điện tử, thông báo số định danh cá nhân, xác 
nhận thông tin về cư trú và nghiên cứu, sử dụng các phương thức ứng dụng 
dữ liệu dân cư và Căn cước công dân để xác định nơi cư trú của công dân 
trong giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự; tập trung rà soát, 
điều chỉnh sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm 
trú hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú để sửa đổi, 
bổ sung cho phù hợp, thống nhất với quy định của Luật Cư trú 2020, không 
yêu cầu công dân xuất trình sổ thường trú, tạm trú. 

Đơn vị chức năng đảm bảo về hạ tầng, an ninh, an toàn thông tin hệ thống 
để triển khai kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư nhằm sử dụng thông tin về cư trú của công dân thay cho yêu cầu 
công dân phải xuất trình giấy tờ chứng minh về cư trú trong giải quyết các 
thủ tục hành chính, giao dịch dân sự và công tác chuyên môn. 

TTXVN/Báo Tin tức 

Nguồn baotintuc.vn: https://baotintuc.vn/chinh-phu-voi-nguoi-dan/su-dung-
the-can-cuoc-cong-dan-de-thuc-hien-cac-thu-tuc-hanh-chinh-giao-dich-
dan-su-20220823194437292.htm 

 

3. Đừng để nỗ lực cải cách đứt gãy 

Trước thềm kỳ họp Quốc hội thứ 4, nhìn lại kết quả thực hiện Nghị quyết 
02/NQ-CP/2022 về cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh, nhiều chuyên 
gia kinh tế cảnh báo, những nỗ lực cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh 
có thể “đứt gãy” nếu một số vấn đề không được cấp bách cải thiện. 

Theo Bộ Tư pháp, mỗi năm có khoảng 20 luật, 100-150 nghị định và 400-
600 thông tư được ban hành. Nói cách khác, mỗi luật trung bình có khoảng 
5 nghị định hướng dẫn thi hành, và mỗi nghị định cũng có bằng ấy thông tư, 
quyết định hướng dẫn thi hành.  

Đối với những luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân và doanh 
nghiệp, số văn bản hướng dẫn thi hành còn nhiều hơn. Luật Xây dựng có 
11 nghị định và 44 thông tư hướng dẫn thi hành; Luật Giao thông đường bộ 
có 16 nghị định và 18 thông tư hướng dẫn thi hành… 

“Đỉnh cao” là có đến hơn 70 thông tư hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng 
năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Trong đa số các trường hợp, cơ 
quan quản lý chỉ quan tâm áp dụng thông tư vì đó là hướng dẫn “sát sườn” 
cho dù đôi khi đối chiếu với nghị định và luật, có rất nhiều “cập kênh”. 



Thực tế, luật chỉ được thực thi khi ban hành đầy đủ tất cả các nghị định, 
thông tư hướng dẫn, nhưng các văn bản hướng dẫn thường được ban hành 
sau luật vài tháng, thậm chí hàng năm. 

Điều đó có nghĩa là độ trễ của chính sách, pháp luật hiện nay khá dài, vừa 
làm giảm đáng kể hiệu lực của luật, vừa gây lúng túng, tùy nghi cho cơ quan 
nhà nước trong thực hiện, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. 
Chưa kể nhiều khi luật chưa sửa đổi nhưng văn bản hướng dẫn thay đổi 
nhiều lần, làm người thực hiện “không biết đâu mà lần”. 

Bên cạnh những vấn đề thuộc loại “biết rồi vẫn phải nói” như trên, cũng có 
nhiều vấn đề mới nảy sinh. Giai đoạn 2000-2006, trong một cuộc cải cách 
thể chế rộng lớn, hầu hết giấy phép và điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ. 
Tuy vậy, nhiều quy định về điều kiện kinh doanh đã dần dà “hồi sinh” dưới 
nhiều hình thức khác nhau. 

Năm 2000, Luật Doanh nghiệp quy định chỉ có Chính phủ, thông qua nghị 
định, mới có quyền ban hành quy định về điều kiện kinh doanh. Nhưng, trong 
16 năm sau đó, điều kiện kinh doanh “nở rộ” trong các thông tư và đến năm 
2017 mới được kiểm soát. Trong những tháng gần đây xuất hiện xu hướng 
muốn khôi phục các điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ, thậm chí còn ban 
hành mới quy định bất hợp lý về điều kiện kinh doanh. 

Việc Bộ Công thương dự định ban hành thông tư về phân loại và quản lý 
một số loại hình hạ tầng thương mại là ví dụ khá điển hình. Bộ này còn đề 
nghị khôi phục điều kiện về diện tích tối thiểu của kho chuyên dùng, công 
suất tối thiểu của cơ sở xay, xát hoặc chế biến lúa gạo đối với xuất khẩu gạo 
đã được bãi bỏ sau nhiều năm kiến nghị của các doanh nghiệp, các chuyên 
gia, nhà khoa học. 

Bộ Y tế đề xuất sửa đổi Nghị định 15/2018/NĐ-CP về kiểm tra chuyên ngành 
theo cách mà nhiều nhà quan sát kinh tế gọi là “tạo thuận lợi cho mình, đẩy 
khó khăn về phía người dân và doanh nghiệp”. 

Đặc biệt, trong lĩnh vực y tế, hàng loạt bất cập, bất ổn trong các quy định 
pháp luật có liên quan đã bộc lộ; làm cho công tác mua sắm thuốc, vật tư, 
thiết bị y tế trở nên hết sức khó khăn. Hệ quả là, năng lực khám chữa bệnh 
của các bệnh viện bị suy giảm, ảnh hưởng đến lợi ích bệnh nhân. 

Còn rất nhiều khâu khác không kém phần khó khăn cần giải quyết, nhưng 
việc cần làm trước mắt, từ gốc, chính là “dọn dẹp” những rối rắm, chồng 
chéo, bất cập của “rừng” văn bản dưới luật hiện nay. 

ANH THƯ 



Nguồn SGGP: https://www.sggp.org.vn/dung-de-no-luc-cai-cach-dut-gay-
837177.html 

 

4. Cần hành lang pháp lý minh bạch trong đấu thầu 
thuốc, trang thiết bị y tế 
Để giải quyết được tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế thời gian 
gần đây tại nhiều bệnh viện gây ảnh hưởng đến công tác khám chữa 
bệnh và quyền lợi của người dân, các chuyên gia cho rằng, cần sửa 
đổi, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật để xây dựng hành 
lang pháp lý rõ ràng, minh bạch, giúp công tác đấu thầu mua sắm 
thuốc, trang thiết bị y tế dễ thực hiện trong thời gian tới. 

Nguyên nhân gây thiếu thuốc, trang thiết bị y tế 

Chia sẻ từ thực tiễn quản lý bệnh viện, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc 
Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nguyên nhân dẫn đến thiếu thuốc, trang thiết 
bị y tế là sau khi dịch bệnh kiểm soát được, lượng người bệnh đi khám chữa 
bệnh tăng lên đột biến. Đơn cử như tháng 3/2022, số lượng bệnh nhân đến 
Bệnh viện Bạch Mai tăng gấp 5 lần so với tháng 1/2022, số lượng ngoại trú 
là 6.000 - 8.000 người/ngày, trong khi trước đó quý I bình quân chỉ khoảng 
1.000 người/ngày. 

Sau dịch bệnh, có một thực trạng hết sức phổ biến là nhiều thuốc, vật tư tiêu 
hao trúng thầu rồi nhưng nhà thầu không cung ứng được. Đây là nguyên 
nhân rất cơ bản, đứt gãy chuỗi cung ứng, ngay cả ở nước sản xuất, họ cũng 
thiếu những mặt hàng này. Nhiều mặt hàng thuốc sản xuất được trong nước 
nhưng không nhập khẩu được nguyên liệu, hoạt chất sản xuất. 



Thiếu thuốc, trang thiết bị y tế ảnh hưởng đến tính công 
bằng cũng như vấn đề an sinh xã hội. Ảnh: TL 

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, một số văn bản không mang tính cập nhật. Ví 
như, tại Điều 44, 45 Nghị định 98/2021/NĐ-CP quy định các trang thiết bị y 
tế phải được kê khai giá trước khi lưu hành và mua bán, song Bộ Y tế chỉ 
hậu kiểm, chủ sở hữu và nhà phân phối thiết bị y tế được toàn quyền kê khai 
giá. Tức là chưa có cơ quan đơn vị, chức năng thẩm tra lại giá kê khai thiết 
bị y tế thời điểm công bố có chính xác hay không, chưa có bên nào chịu 
trách nhiệm kiểm soát kê khai giá. 

Hay tại Thông tư 14/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về nội dung đấu thầu trang 
thiết bị y tế tại cơ sở y tế công lập, trong đó chia nhóm, phân nhóm để mua 
sắm đấu thầu, nhiều thiết bị vật tư tiêu hao của Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn 
Độ xếp ngang cùng với nhóm của các nước phát triển như Mỹ, Nhật, châu 
Âu. Bệnh viện muốn mua vật tư tốt cho người bệnh rất khó, vì cấu hình kỹ 
thuật giống hệt nhau, đem vào đấu thầu, cái nào rẻ, cái đó trúng. "Với cách 
phân nhóm của Thông tư 14, chúng tôi sẽ mua được vật tư rẻ tiền, nhiều 
thứ chất lượng rất không như ý" - PGS.TS Đào Xuân Cơ nói. 

Một điều nữa là, quy định phải dựa vào các báo giá gần đây nhất trong 12 
tháng trúng thầu. Thực tế, 12 tháng qua, thậm chí hơn 2 năm qua, trang 
thiết bị y tế chủ yếu phục vụ chống dịch, hợp đồng trúng thầu trong 12 
tháng qua là vô cùng khó khăn khiến các bệnh viện không thể tìm được 
hợp đồng trúng thầu. 

“Một cái khó nữa là thực tế, hãng A sản xuất ra máy thì thường sản xuất hóa 
chất đi kèm nhưng trong đấu thầu mà viết về kỹ thuật hóa chất A đáp ứng 
máy A thì rơi vào bẫy chỉ định thầu nên chủ đầu tư làm các bài thầu hết sức 
lúng túng. Ngoài ra, nhiều thiết bị y tế chính hãng hay thuốc chính hãng chỉ 
có một hãng sản xuất, việc tổ chức đấu thầu đôi khi rất khó” - Giám đốc Bệnh 
viện Bạch Mai cho hay. 

Giải pháp gỡ vướng 

Để giải quyết được vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế, TS. Nguyễn Huy Quang 
- nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), cho rằng trước tiên, đề nghị 
Chính phủ sớm xem xét các vướng mắc đã được Bộ Y tế đề cập trong dự 
thảo nghị quyết trình Chính phủ. Đây là những vấn đề vượt quá thẩm quyền 
của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bảo hiểm Xã hội Việt 
Nam. 



Cùng với đó, một số văn bản sắp hết hạn như Nghị quyết 12 của Quốc hội 
và một số nội dung liên quan đến giá thuốc trong Luật Dược, một số quy 
định của Luật Đấu thầu, cần phải xem xét những vướng mắc cơ bản vì thuốc 
và trang thiết bị y tế là những mặt hàng kinh doanh có điều kiện và rất đặc 
trưng, liên quan trực tiếp đến sức khỏe của con người, rất cần phải có những 
giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. 

Thiếu cán bộ am hiểu về lĩnh vực thuốc, đấu thầu 

TS. Nguyễn Huy Quang khẳng định, tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị 
y tế đặc biệt là vật tư tiêu hao, hóa chất là trầm trọng, trải dài từ bệnh 
viện trực thuộc Bộ Y tế đến tuyến tỉnh, huyện…, gây ảnh hưởng lớn đến 
chất lượng khám chữa bệnh. Điều này cũng ảnh hưởng đến tính công 
bằng cũng như vấn đề an sinh xã hội. 

Trong các nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, có nguyên nhân từ năng 
lực tham gia thực hiện công tác đấu thầu từ trung ương đến cơ sở khám 
chữa bệnh còn hạn chế. Thiếu những cán bộ am hiểu về lĩnh vực thuốc, 
đấu thầu; nhiều doanh nghiệp không tham gia thầu do giá thầu thấp, 
không đảm bảo doanh thu dẫn đến ảnh hưởng nguồn cung thuốc, trang 
thiết bị y tế. 

Theo ông Quang, về mặt thể chế, Bộ Y tế cần khẩn trương sửa đổi và sớm 
ban hành các thông tư liên quan hướng dẫn đấu thầu, đăng ký thuốc, giá 
thuốc, hướng dẫn mua sắm trang thiết bị y tế, trong đó có vật tư y tế ở các 
mức độ khác nhau; rà soát lại toàn bộ những vấn đề thuộc thẩm quyền của 
Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư hiện còn vướng mắc, ảnh hưởng 
đến quá trình đấu thầu. 

Đồng thời, ngành Y tế cần nâng cao năng lực và tính chịu trách nhiệm của 
các cơ quan có liên quan đến công tác đấu thầu, trong đó có Trung tâm Mua 
sắm đấu thầu thuốc tập trung quốc gia, các đơn vị liên quan của Bộ Y tế, 
các sở y tế, các đơn vị khám chữa bệnh, tùy theo từng mức độ. 

Còn theo PGS.TS Bùi Thị An - nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIII, sự phức 
tạp trong đấu thầu thuốc cũng như trang thiết bị y tế khác với ngành khác vì 
nó rất đa dạng. Trong việc này, Bộ Y tế cần xuống làm việc ngay với các 
bệnh viện, đừng đợi các bệnh viện báo cáo lên. Trong việc làm luật, cần 
những cán bộ biết dự báo; phân cấp triệt để, nhưng phân cấp không có 
nghĩa là khoán trắng mà phải quản lý, ở đây quản lý phải dựa trên văn bản 
pháp luật. 



Nguồn TBTCVN: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/can-hanh-lang-phap-ly-
minh-bach-trong-dau-thau-thuoc-trang-thiet-bi-y-te-111477-111477.html 

 

5. Việt Nam cần thoát khỏi tư duy có “ưu thế cạnh 
tranh về chi phí lao động” 
Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản cho rằng, Việt Nam cần thoát khỏi hình ảnh 
chỉ là nước lắp ráp, gia công bằng cách tạo ra các ngành công nghệ mới 
giúp giải quyết thách thức của xã hội. 

Cam kết cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh 

Ngày 25/8, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Mitsubishi đã tổ chức Hội thảo Sáng 
kiến kinh doanh hướng tới xã hội tương lai tại Việt Nam. 

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Đầu tư nước 
ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, Việt Nam đã và đang nỗ lực thực 
hiện nhiều cải cách để thu hút đầu tư nước ngoài như hoàn thiện hệ thống 
luật pháp, chính sách về đầu tư theo hướng thông thoáng, thuận lợi 
cho doanh nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng thời ban hành các quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt áp dụng cho 
các dự án quy mô lớn, có tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội của 

 

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Đầu tư nước 
ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Hội thảo. 



Việt Nam, cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực; 

Tăng cường áp dụng thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến, kịp thời 
giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. 

Đánh giá của các tổ chức quốc tế về những cải cách của Việt Nam đã được 
cải thiện. Cụ thể, xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam đã 
được ngân hàng thế giới tăng 20 bậc trong giai đoạn 2016-2020; 

Tại bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn kinh tế thế 
giới giai đoạn 2018-2020 Việt Nam tăng 10 bậc; 

Tại Báo cáo về xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2021 Việt 
Nam đã tăng 15 bậc so với năm 2016 và Việt Nam lần đầu tiên được 
UNCTAD đưa vào top 20 quốc gia thu hút FDI hàng đầu thế giới năm 2020. 

Nói về quan hệ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản, theo ông Tuấn, hai nước 
đang ở trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất. Và năm 2023 sẽ kỷ niệm 50 
năm thiết lập quan hệ ngoại giao, kinh tế Việt Nam - Nhật Bản. 

Và mặc dù nền kinh tế tại Nhật Bản còn nhiều khó khăn và bị ảnh hưởng 
nhiều bởi đại dịch Covid-19, nhưng đầu tư vào Việt Nam của các doanh 
nghiệp Nhật Bản vẫn ngày càng tăng cao. 

Tích lũy đến ngày 20/8/2022  Nhật Bản có 4.917 dự án còn hiệu lực với tổng 
số vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 65 tỷ USD. 

Nhật Bản cũng xếp thứ 3 sau Hàn Quốc (80,2 tỷ USD) và Singapore (70 tỷ 
USD) trong số 139 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. 

Riêng 8 tháng năm 2022, Nhật Bản đứng 3/94 quốc gia và vùng lãnh thổ 
đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD, sau 
Singapore (4,5 tỷ USD), Hàn Quốc 3,5 tỷ USD). 

Về phía Việt Nam, theo Phó cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, trong những 
năm gần đây, Việt Nam không chỉ là nơi sản xuất của các doanh nghiệp 
Nhật Bản, mà còn là thị trường lớn để tiêu thụ các sản phẩm của Nhật Bản. 

Do đó, Việt Nam mong muốn thời gian tới, các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ 
nghiên cứu đưa bộ phận R&D của công ty mình về Việt Nam để cùng các 
kỹ sư đầu ngành của Việt Nam hợp tác phát triển, nghiên cứu ra sản phẩm 
vừa phù hợp các thị trường nước ngoài, vừa phù hợp thị hiếu của Việt Nam. 

Việt Nam cam kết thực hiện các giải pháp đồng bộ để cải thiện hơn nữa môi 
trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp bằng các giải 
pháp như giữ vững ổn định chính trị - xã hội và kinh tế vĩ mô; tháo gỡ những 



điểm nghẽn của nền kinh tế về thể chế pháp luật, cơ sở hạ tầng và nguồn 
nhân lực. 

Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để thu hút đầu tư (đất đai, năng lượng, 
công nghiệp hỗ trợ, lao động chất lượng cao…). 

Hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 phục hồi sản xuất 
kinh doanh (miễn giảm thuế, hỗ trợ lãi suất, chuyển đổi số, hỗ trợ lao động… 

Phát triển các chuỗi cung ứng, giảm chi phí giao dịch, đặc biệt là chi phí về 
logistics và chi phí hành chính; xây dựng môi trường- chính sách ổn định, 
có tính dự báo cao, thực thi minh bạch. 

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết sẽ luôn chia sẻ, đồng hành và tạo mọi điều 
kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật Bản tiến hành đầu tư kinh doanh 
hiệu quả, bền vững, lâu dài tại Việt Nam", ông Tuấn nhấn mạnh. 

Thoát khỏi tư duy có “ưu thế cạnh tranh về chi phí lao động” 

Về phía Viện Nghiên cứu Mitsubishi (MRI), ông Ryosuke Ogata, Trưởng đại 
diện Văn phòng tại Hà Nội nói, 20 năm qua tăng trưởng của Nhật Bản hầu 
như không thay đổi trong khi đó thu nhập bình quân trên đầu người và quy 
mô kinh tế của Việt Nam đã tăng lên hơn 10 lần. 

Tuy vậy, khi đầu tư vào Việt Nam, theo ông Ryosuke Ogata, các doanh 
nghiệp Nhật Bản lo ngại về chi phí lao động tăng cao. Bên cạnh đó, việc khó 
dịch chuyển chuỗi cung ứng từ Thái Lan và Indonesia sang Việt Nam cũng 
là khó khăn với doanh nghiệp Nhật Bản. 

Do vậy, Trưởng đại diện Văn phòng MRI tại Hà Nội đề xuất xây dựng động 
lực tăng trưởng cho 20 năm tới của Việt Nam bằng cách tạo ra các ngành 
công nghệ mới giúp giải quyết thách thức của xã hội và Nhật Bản tham gia 
chủ đạo vào xu hướng này. 

Đồng thời, tận dụng những kinh nghiệm từ các doanh nghiệp Nhật Bản và 
hiện thực hóa đầu tư chất lượng cao ở Việt Nam. “Việt Nam đang đối diện 
với nhiều thách thức lớn. Nổi cộm trong số đó là các lĩnh vực chăm sóc sức 
khỏe, môi trường, năng lượng và cơ sở hạ tầng giao thông. Tất cả những 
thách thức này đều có thể xem là những cơ hội kinh doanh mới”, ông 
Ryosuke Ogata cho biết. 

Còn theo bà Noriko Kawamura, Trưởng bộ phận kinh doanh quốc tế, Bộ 
phận kinh doanh châu Á, dù chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính cũng 
như đại dịch Covid-19 nhưng kinh tế Việt Nam không những không bị tăng 
trưởng âm mà còn duy trì mức tăng trưởng ổn định. 



Đầu tư của khu vực tư nhân và đầu tư mở rộng bổ sung trong thời kỳ đại 
dịch Covid-19 tiếp tục gia tăng cho thấy dấu hiệu của sự tin tưởng đối với 
mở rộng đầu tư. 

Cũng theo Trưởng bộ phận kinh doanh quốc tế, Bộ phận kinh doanh châu 
Á, Việt Nam cũng là điểm đầu tư hấp dẫn cho ngành sản xuất trong các 
nước ASEAN với lợi thế về chi phí lao động, lợi thế về khoảng cách với thị 
trường tiêu thụ và sản xuất lớn là Trung Quốc đồng thời có lợi thế về xuất 
khẩu thông qua các hiệp định FTA/EPA. 

Tuy vậy, Việt Nam cũng đang tồn tại nhiều hạn chế như lĩnh vực xuất khẩu 
có giá trị gia tăng thấp, chủ yếu tập trung vào cơ sở lắp ráp và gia công.  

Cụ thể, nếu xét về giá trị gia tăng thương mại thì ngành thương mại Trung 
Quốc có sản phẩm giá trị gia tăng nhiều hơn. 

Thực tế nêu trên theo bà Noriko Kawamura, Việt Nam phải nhanh chóng 
vượt lên trước sự phát triển mạnh mẽ của các nước khác và thoát khỏi hình 
ảnh chỉ là nước lắp ráp, gia công. 

Ngoài ra, Việt Nam cần tận dụng thách thức làm động cơ cho sự phát triển 
của các ngành công nghiệp hỗ trợ. 

Hiện Chính phủ Việt Nam coi trọng phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ 
và thực hiện nhiều chính sách, biện pháp nhưng đến hiện tại mới chỉ có 30% 
các doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp hỗ trợ đang cung cấp cho 
chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Ngoài ra, để thoát khỏi tư duy có “ưu thế cạnh tranh về chi phí lao động” MRI 
kỳ vọng nền kinh tế trong nước sẽ được củng cố và cải thiện môi trường 
kinh doanh hơn nữa thông qua việc tăng cường các chứng năng hành chính 
bằng việc đảm bảo và mở rộng ngân sách và nguồn lực tài chính. 

Để đưa Việt Nam trở thành một trung tâm tiêu thụ và cơ sở sản xuất giá trị 
gia tăng chất lượng cao trong tương lai MRI kỳ vọng Chính phủ Việt Nam 
thông qua tăng cường các chức năng hành chính của Chính phủ; 

Đẩy nhanh hoàn thiện các cơ chế nền tảng, đẩy nhanh hoàn thiện môi 
trường kinh doanh, đẩy nhanh đào tạo nguồn nhân lực thông qua đầu tư 
mang tính trang và dài hạn, liên kết với các đối tác địa phương để định hình 
các lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam, duy trì, mở rộng sự hiện diện của các 
doanh nghiệp Nhật Bản. 

Nguồn Báo Đầu tư: https://baodautu.vn/viet-nam-can-thoat-khoi-tu-duy-co-
uu-the-canh-tranh-ve-chi-phi-lao-dong-d172253.html 

 



6. Hà Nội: 100% thủ tục hành chính được giải quyết 
theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
TP.Hà Nội đã tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, khắc phục những 
tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp giải quyết thủ tục hành chính liên 
thông; 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông. 

 

Hà Nội: 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải 
quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Ảnh: TL 

Theo báo cáo từ Sở Nội vụ Hà Nội, trong công tác chỉ đạo, điều hành, thành 
phố Hà Nội đã cụ thể hóa các nội dung tại Nghị quyết 76/NQ-CP của Chính 
phủ và Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy bằng việc ban hành kế 
hoạch triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021-2025, 
trọng tâm là “Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng 
của người dân, tổ chức đối với phục vụ của chính quyền và phát triển chính 
quyền điện tử, chính quyền số”. 

UBND TP.Hà Nội đã thành lập Tổ Công tác cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC 
(PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ 
của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà 
nước (SIPAS) của thành phố, do phó chủ tịch thường trực UBND thành phố 
làm tổ trưởng. 

Thành phố tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, khắc phục những tồn 
tại, hạn chế trong công tác phối hợp giải quyết thủ tục hành chính liên thông; 
nâng cao các chỉ số PCI, PAR Index. Thực hiện tái cấu trúc quy trình nghiệp 
vụ đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết; số 
hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết trong 



tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận tại bộ 
phận một cửa từ ngày 01/6/2022, tập trung thực hiện đối với 25 dịch vụ công 
thiết yếu từ 01/7/2022. 

Theo đó, sau khi rà soát, từ đầu năm đến nay, thành phố đã đơn giản hóa 
26 thủ tục hành chính (TTHC), công bố công khai 3 TTHC, danh mục 500 
TTHC, thay thế 33 TTHC, bãi bỏ 476 TTHC, ban hành 10 quyết định phê 
duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC. 

Đáng chú ý, 100% TTHC được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông. Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực 
tuyến của thành phố đã thực hiện đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia. 

"Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC được giám sát, kiểm soát chặt chẽ nên đã 
hạn chế tối đa việc nhũng nhiễu, chậm trễ trong việc giải quyết TTHC. Kết 
quả giải quyết hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn trên toàn thành phố là 
1.030.963 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,78%" - Sở Nội vụ Hà Nội thông tin. 

Nguồn TBTCVN: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/ha-noi-100-thu-tuc-
hanh-chinh-duoc-giai-quyet-theo-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-
111378.html 

 

7. Tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ của công 
chức, viên chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành 
chính trên địa bàn thành phố 
Sáng 25/8, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm soát 
thủ tục hành chính và thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 
của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu 
về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ Chuyển đổi số quốc gia, 
giai đoạn 2022-2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực 
tuyến với sự tham gia của khoảng 500 đại biểu. 

Tại điểm cầu Trung tâm có sự tham dự của các đồng chí: Lê Khắc Nam, 
Phó Chủ tịch UBND thành phố; Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát 

Thành phố đã sắp xếp giảm 280 đơn vị sự nghiệp so với năm 2015, 
giảm 10,1%; hoàn thành các chỉ tiêu tinh giản 10% biên chế công chức, 
viên chức so với 2015 (giảm 1.473 biên chế công chức, 15.204 biên 
chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước). 



Thủ tục hành chính-Văn phòng Chính phủ; cùng đại diện lãnh đạo các Sở, 
ban, ngành, đơn vị và địa phương. 

 

Quang cảnh Hội nghị tập huấn. 

 

 

Đồng chí Trần Huy Kiên, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố phát 
biểu tại Hội nghị tập huấn. 

Hội nghị tập huấn nhằm trang bị cho các cán bộ công chức, viên chức làm 
công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn thành phố các kiến thức, kỹ năng 
trong quá trình thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, thực hiện 
TTHC trên môi trường điện tử. Góp phần nâng cao năng lực, nghiệp vụ của 
cán bộ công chức, viên chức làm công tác kiểm soát TTHC, đảm bảo thực 



hiện tốt, đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ kiểm soát TTHC, đặc biệt là nghiệp 
vụ rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ TTHC phù hợp với việc 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến… 

 

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu khai mạc 
Hội nghị tập huấn. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê 
Khắc Nam nhấn mạnh, hiện nay thành phố đã và đang tập trung cao chỉ đạo, 
tổ chức thực hiện việc rút ngắn thời gian thực hiện TTHC so với quy định, 
nhất là các thủ tục liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 
Theo đó, rút ngắn thời gian tối đa cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp xuống dưới 1,5 ngày làm việc; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục 
đầu tư từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư trong nước giảm trên 
60%, đối với dự án đầu tư nước ngoài giảm khoảng 30%; đồng thời đẩy 
mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

Phó Chủ tịch cho biết, đến nay việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp thành lập mới và thay đổi được thực hiện qua mạng đã chiếm tỷ lệ 
100% số hồ sơ. Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 24/8/2022 toàn thành phố đã 
tiếp nhận 505.191 hồ sơ và đã giải quyết 489.038 hồ sơ (đạt 96,8%). 



 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham 
gia của khoảng 500 đại biểu. 

Để phát huy hiệu quả Hội nghị tập huấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê 
Khắc Nam đề nghị các cán bộ, công chức tham gia tập huấn cần nêu cao 
tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác học tập, tiếp thu nội dung các chuyên 
đề, bài giảng, mạnh dạn trao đổi với báo cáo viên về những vấn đề còn 
vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Phó Chủ tịch cũng đề nghị 
các đồng chí lãnh đạo đơn vị, địa phương khẩn trương chỉ đạo rà soát, các 
công việc liên quan đến kiểm soát TTHC để tạo đường găng tiến độ thực 
hiện từ nay đến hết năm 2022. 

 



Đồng chí Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC tập huấn, 
hướng dẫn nghiệp vụ số hóa hồ sơ. 

Tại Hội nghị tập huấn, đại diện các Sở, ban, ngành, quận, huyện, xã, 
phường, thị trấn, cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác kiểm soát 
TTHC và Đề án số 06 của thành phố được nghe đồng chí Ngô Hải Phan Cục 
trưởng Cục Kiểm soát TTHC cùng Báo cáo viên đến từ Cục Kiểm soát 
TTHC-Văn phòng Chính phủ trực tiếp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ số 
hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và giải quyết TTHC tại bộ phận Một cửa; 
triển khai thực hiện Quyết định số 766 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, 
doanh nghiệp trong thực hiện TTHC; hướng dẫn kết nối, chia sẻ và tái cấu 
trúc quy trình TTHC liên quan đến CSDL quốc gia về dân cư; những thực 
trạng, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đối với nhóm tiện ích của 
Đề án 06… 

Minh Hảo. Ảnh: Đàm Thanh 

Nguồn thanhphohaiphong.gov.vn: https://thanhphohaiphong.gov.vn/tap-
huan-nang-cao-nang-luc-nghiep-vu-cua-cong-chuc-vien-chuc-lam-cong-
tac-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-tren-dia-ban-thanh-pho.html 

 

8. Hội nghị tập huấn nghiệp vụ số hóa trong thực hiện 
thủ tục hành chính 
Ngày 25/8, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ số 
hóa trong thực hiện thủ tục hành chính. Tham dự có đồng chí Lê Văn Quy - 
Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; cùng hơn 100 công chức, viên chức các 
sở ban, ngành tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và bộ phận tiếp nhận hồ sơ của TP Tuy Hòa, huyện Tây Hòa và Phú Hòa. 



 

Quang cảnh hội nghị tập huấn 

Tại hội nghị, đại biểu đã được lãnh đạo Phòng Nội chính - Văn phòng UBND 
tỉnh; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và 
Truyền thông; Viettel Phú Yên trao đổi, giới thiệu và hướng dẫn các nội dung 
chuyên đề như:  Giới thiệu những yêu cầu, tiêu chuẩn và vấn đề cần lưu ý 
trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Hướng dẫn nghiệp 
vụ số hóa trong thực hiện thủ tục hành chính. Cập nhật, công khai và đồng 
bộ dữ liệu thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng 
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh. 

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp các đơn vị triển khai các văn bản, 
nhiệm vụ liên quan công tác số hóa hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 
45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Nâng cao 
nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, UBND 
các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn về thực hiện 
số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao nhận thức, 
kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác kiểm soát TTHC, 
trên cơ sở đó tham mưu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đầy đủ, kịp 
thời có chất lượng, hiệu quả các nội dung hoạt động kiểm soát TTHC, đáp 
ứng yêu cầu cải cách TTHC trong giai đoạn hiện nay. Tăng cường ứng dụng 
và sử dụng các công cụ công nghệ thông tin, thúc đẩy thói quen làm việc 
trong môi trường mạng và sử dụng thông tin điện tử, triển khai giải quyết thủ 
tục hành chính trên môi trường điện tử. 

  Thủy Loan 

Nguồn phuyen.gov.vn: https://phuyen.gov.vn/wps/portal/home/trang-
chu/chi-tiet/tin-tuc-su-kien/thong-tin-hoat-dong-vp-ubnd-



tinh/hoi+nghi+tap+huan+nghiep+vu+so+hoa+trong+thuc+hien+thu+tuc+ha
nh+chinh 

 

9. Chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực 
Theo Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội Nguyễn 
Tiến Sỹ, Sở đã tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch ứng dụng 
công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính 
quyền điện tử, hướng tới chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng 
thành phố giai đoạn 2022 - 2025. Hà Nội xác định hoàn thành mục tiêu hoàn 
thành xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số 
thành phố hoạt động minh bạch, hiệu quả, cung cấp các dịch vụ của cơ quan 
nhà nước dựa trên nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. 

Liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm hữu cơ 
Bảo đảm 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế 

Từng bước cung cấp dữ liệu mở 

Từ đầu năm 2022 đến nay, UBND thành phố đã chỉ đạo triển khai các hệ 
thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong các ngành, lĩnh vực: Y tế, tư pháp, xây 
dựng quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, nông nghiệp và phát triển nông 
thôn, triển khai theo hướng tập trung, phục vụ yêu cầu nghiệp vụ, chia sẻ, 
khai thác thông tin theo quy định. 

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thành phố tiếp tục duy trì, thực hiện 
tuyển sinh đầu cấp trực tuyến vào mầm non, lớp 1, lớp 6 với tỷ lệ hồ sơ đăng 
ký trực tuyến của cả 3 cấp (năm 2021 đạt trên 89%). Hệ thống Số liên lạc 
điện tử cung cấp đầy đủ, miễn phí thông báo điểm học tập và rèn luyện của 
học sinh qua ứng dụng điện thoại thông minh, được áp dụng trong các 
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông... 

Đối với lĩnh vực giao thông vận tải, Hà Nội tiếp tục ứng dụng hệ thống thu 
phí điều tiết, hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân. Giám sát hoạt 
động của hệ thống xe buýt trên địa bàn bằng thiết bị GPS và ứng dụng công 
nghệ RFID trong quản lý, điều hành, thông tin hành khách bằng hệ thống 
âm thanh và bảng LED trên xe và một số nhà chờ, ứng dụng tìm xe buýt cho 
hành khách, hệ thống mua vé online. 

Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội 
(Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) Thái Hồ Phương cho biết, các ứng dụng 
công nghệ trên sẽ giúp giảm thiểu chi phí nhiên liệu, bảo trì. Các doanh 
nghiệp vận tải sẽ quản lý và điều hành phương tiện hiệu quả; tiện lợi trong 
việc thu phí vận tải; tự động hóa việc vận hành; tăng năng suất vận tải của 



phương tiện. Về phía cơ quan quản lý nhà nước, dữ liệu được thu thập để 
xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia; tăng hiệu quả và hiệu suất sử dụng đường 
bộ; giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Triển khai thí điểm xử lý vi phạm thông 
qua hệ thống giám sát bằng camera ở bến xe Giáp Bát (xử phạt nguội). Ứng 
dụng phần mềm quản lý, giám sát công tác duy tu, bảo trì hệ thống hạ tầng 
giao thông đảm bảo hiệu quả… 

“Đến năm 2025, Hà Nội sẽ cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ 
quan nhà nước thành phố; từng bước cung cấp dữ liệu mở của chính quyền 
thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số; chính quyền thành 
phố hoạt động, vận hành dựa trên năng lực khai thác và phân tích dữ liệu”, 
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Tiến Sỹ cho 
biết. 

 

Công an xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội tích hợp thông tin vào 
căn cước công dân cho người dân 

Nguồn: ITN 

Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh, xác thực điện tử 

Để phục vụ chuyển đổi số thành công, một trong những nhiệm vụ trọng tâm 
cũng đang được thành phố Hà Nội tích cực triển khai thời gian qua là phát 
triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử theo Đề án 
06 Chính phủ. 

Theo Công an thành phố Hà Nội, đến giữa tháng 7.2022, thành phố đã tiếp 
nhận và giải quyết hơn 2,3 triệu hồ sơ đề nghị cấp định danh điện tử; đã thu 
nhận được hơn 6 triệu dữ liệu, trong đó đã cấp gần 35.000 căn cước công 
dân gắn chíp kèm định danh điện tử cho học sinh (sinh năm 2004 và 2007) 
phục vụ cho việc đăng ký dự thi. 



Công an thành phố tiếp tục duy trì, đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, 
sống” và thực hiện làm giàu thông tin công dân; đã rà soát, làm sạch 3 cấp 
với gần 8 triệu thông tin công dân (đạt tỷ lệ 99,5%); đã ký xác nhận được 
hơn 13 triệu mũi tiêm (đạt 74%), đã thực hiện đối chiếu, xác thực, cập nhật, 
bổ sung thông tin đối với hơn 700.000 trường hợp trong Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư. 

Tính đến ngày 30.6, Thành phố đã có gần 4,4 triệu người có thẻ Bảo hiểm 
y tế được đồng bộ dữ liệu, có thể sử dụng Căn cước công dân để đi khám 
chữa bệnh; có 447 cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế áp dụng sử dụng 
Căn cước công dân tra cứu khám chữa bệnh; số lượt sử dụng Căn cước 
công dân tra cứu khám chữa bệnh là trên 26.000 lượt. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố trong triển khai Đề án 06, Sở Thông 
tin và Truyền thông đã phối hợp Văn phòng UBND Thành phố, Công an 
Thành phố, đơn vị triển khai thử nghiệm hệ thống dịch vụ công trực tuyến 
hoàn thành kết nối hệ thống dịch vụ công trực tuyến thử nghiệm với Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn, phục vụ xác thực thông tin công 
dân trong thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính… Trong thời 
gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện các 
nhiệm vụ được giao tại Chương trình Chuyển đổi số của thành phố Hà Nội, 
đồng hành cùng các cơ quan của thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp và 
Nhân dân triển khai các hoạt động phát triển Chính quyền số, Kinh tế số và 
Xã hội số. 

Anh Lương 

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/kinh-te-phat-
trien/chuyen-doi-so-dat-nhieu-ket-qua-tich-cuc-i298816/ 

 

10. Bổ sung thí điểm 4 thủ tục đăng ký kinh doanh trả 
kết quả trong 1 ngày làm việc 
Ngày 25-8, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP Cần Thơ ban hành Thông 
báo số 2519/TB-ĐKKD 'Về việc áp dụng chính thức và bổ sung thí điểm các 
thủ tục đăng ký doanh nghiệp được trả kết quả trong thời gian 1 ngày làm 
việc'. 



 

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại Bộ phận một cửa, 
Sở KH&ĐT TP Cần Thơ. 

Theo đó, sau thời gian triển khai thí điểm từ ngày 25-5-2022, Sở KH&ĐT sẽ 
áp dụng chính thức việc trả kết quả trong 1 ngày làm việc đối với 4 thủ tục 
đăng ký kinh doanh có hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở gồm: 
thông báo tạm ngừng kinh doanh; thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời 
hạn đã thông báo; thông báo thay đổi, bổ sung, cập nhật số điện thoại của 
doanh nghiệp; thông báo thay đổi địa chỉ do thay đổi địa giới hành chính. Đối 
với hồ sơ nộp trực tuyến trên cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh 
nghiệp, áp dụng trả kết quả trong 1 ngày làm việc đối với 2 thủ tục gồm: 
thông báo tạm ngừng kinh doanh; thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời 
hạn đã thông báo. 

Sở KH&ĐT cũng bổ sung thí điểm thủ tục đăng ký kinh doanh được trả kết 
quả trong thời gian 1 ngày làm việc đối với 4 thủ tục có hồ sơ nộp trực tiếp 
tại Bộ phận một cửa, gồm: cập nhật thông tin cá nhân của người đứng đầu 
văn phòng đại diện; cập nhật thông tin cá nhân của người đứng đầu chi 
nhánh; cập nhật thông tin cá nhân của người đứng đầu địa điểm kinh doanh; 
chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh. Đối với hồ sơ nộp trực tuyến trên 
cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp áp dụng cho thủ tục chấm 
dứt hoạt động địa điểm kinh doanh. Thời gian áp dụng đối với các thủ tục 
hành chính được thực hiện chính thức kể từ ngày ban hành thông báo; 4 
thủ tục được bổ sung sẽ thí điểm thực hiện từ ngày 1-9 đến ngày 30-10-
2022. 

Tin, ảnh: MINH HUYỀN 



Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/bo-sung-thi-diem-4-thu-tuc-
dang-ky-kinh-doanh-tra-ket-qua-trong-1-ngay-lam-viec-a150424.html 

 

11. Lan tỏa chuyển đổi số đến người dân 
Một trong những cách làm hiệu quả đang được Quảng Ninh đẩy mạnh thực 
hiện để hiện thực hóa quan điểm lấy người dân làm trung tâm trong tiến trình 
chuyển đổi số là mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng. Dù mới được xây 
dựng và hoạt động, nhưng mô hình đã khẳng định hiệu quả trong thúc đẩy 
chuyển đổi số từ cấp cơ sở. 

 
Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng phường Cẩm Sơn (TP Cẩm Phả) 

tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.  
Ảnh: Ngô Dịu. 

Bắt tay vào công cuộc chuyển đổi số, Quảng Ninh xác định chuyển đổi số 
chỉ thành công khi được người dân hiểu, hưởng ứng, tham gia, người dân 
trở thành công dân số, cùng kiến tạo nên cộng đồng số, phát triển chính 
quyền số, kinh tế số, xã hội số. Việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng 
nhằm mục tiêu: Người dân phải được tiếp cận công nghệ, người dân không 
còn thấy công nghệ là thứ phức tạp và chính công nghệ sẽ mang lại những 
giá trị lợi ích thiết thực cho người dân trong cuộc sống. 

Cuối tháng 4/2022, ngay khi có hướng dẫn của Bộ Thông tin - Truyền thông, 
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND thành lập Tổ công nghệ 
số cộng đồng. Đây là lực lượng mang tính huy động sức mạnh toàn dân, ở 
gần dân, sát dân; là "cánh tay" nối dài của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số từ 



tỉnh, huyện đến cấp xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, bản. Tổ công nghệ số 
cộng đồng là lực lượng truyền tải nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số 
đến người dân để thúc đẩy chuyển đổi số đến từng ngõ, ngách và các hộ 
gia đình, từng người dân, gắn với cuộc sống của người dân; tạo lập hành 
vi, thói quen số cho người dân trên môi trường số, thúc đẩy người dân tiên 
phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số, qua đó trở thành tác nhân thúc 
đẩy quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ hơn. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 
1.473 Tổ công nghệ số cộng đồng (1.462 tổ công nghệ số cộng đồng địa 
phương, 11 tổ công nghệ số cộng đồng của doanh nghiệp) bao phủ 177/177 
xã, phường, thị trấn, 1.452/1.452 thôn, bản, khu phố với sự tham gia của 
11.255 thành viên. 

Tổ công nghệ số cộng đồng là xác định rõ nội dung công việc, phân công cụ 
thể theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm” và thực hiện 
theo sự hướng dẫn, điều phối chung của Sở Thông tin và Truyền thông và 
Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh. Tỉnh cũng huy động, phát huy tối đa sự tham 
gia của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, CNTT tại địa bàn trong việc 
hỗ trợ triển khai nền tảng số, công nghệ số, hướng dẫn kỹ năng số đến với 
người dân. Quá trình triển khai, tỉnh cũng lưu ý đến các nội dung phù hợp 
với đặc thù của từng địa phương trên địa bàn. 

 

Thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng phường Bãi Cháy (TP Hạ 
Long) tự trau dồi kiến thức trên các nền tảng số để đảm nhiệm tốt vai trò 

tuyên truyền, hướng dẫn của người dân. 

Cùng với công tác tuyên truyền, Tổ được giao các nhiệm vụ cụ thể gắn với 
các chỉ tiêu cần hoàn thành trong năm 2022 để đo lường bằng các con số, 
tránh tình trạng chung chung, hình thức. Trong đó, phấn đấu 100% công dân 
từ 14 tuổi trở lên được cấp mã định danh điện tử cá nhân và sử dụng mã 



định danh cá nhân hiệu quả trong giao dịch TTHC và các dịch vụ thiết yếu 
như y tế, giáo dục…; 100 công dân trưởng thành biết và hiểu địa chỉ truy 
cập Cổng dịch vụ công tỉnh và có kỹ năng cơ bản khi có nhu cầu sử dụng; 
100% hộ gia đình, hộ sản xuất kinh doanh có sản phẩm OCOP được đưa 
lên 3 sàn thương mại điện tử Voso, Posmart, Sendo; 100% hộ gia đình sản 
xuất sản phẩm nông nghiệp chủ lực biết mở gian hàng số để giao dịch trực 
tuyến; 100% người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh có tài khoản thanh 
toán điện tử, có điện thoại di động thông minh và cài đặt, sử dụng các ứng 
dụng thiết yếu như VNeID, sổ sức khỏe điện tử, VssID... 

Để Tổ công nghệ số cộng đồng có tài liệu hoạt động, tỉnh đã chỉ đạo Sở 
Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh cùng các ngành và Trung tâm 
Truyền thông tỉnh thống nhất xây dựng 8 bộ tài liệu để triển khai trong cộng 
đồng dân cư năm nay. Các tài liệu này được biên soạn, xây dựng dưới dạng 
các clip ngắn, Infographic đảm bảo trực quan, sinh động, dễ tiếp cận để 
chuyển tới người dân thông qua các nền tảng miễn phí, thông dụng… Đến 
nay, các đơn vị đã xây dựng được 20 clip hướng dẫn người dân sử dụng 
dịch vụ công trực tuyến, thanh toán online… trong đó có 9 clip hướng dẫn 
trực tiếp quy trình, thủ tục sử dụng các dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06. 
Đồng thời, xây dựng kế hoạch, lộ trình và đang tiếp tục hoàn thiện 40 clip 
khác để cung cấp cho các Tổ công nghệ số cộng đồng và đăng tải trên các 
phương tiện truyền thông thông tin tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến người 
dân. 

Mặc dù mới được thành lập và đi vào hoạt động, song hoạt động của Tổ 
công nghệ số cộng đồng và các sở, ngành, đơn vị chức năng đã mang lại 
hiệu quả rõ nét, đóng góp tích cực cho công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn 
tỉnh. 

Minh Hà 

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/vai-tro-cua-to-cong-nghe-
so-cong-dong-trong-thuc-day-chuyen-doi-so-o-co-so-3201096.html 

 

12. Cán bộ, công chức, viên chức phải là người đi 
đầu trong thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, 4 
Trên đây là 1 trong những nội dung được chỉ đạo tại hội nghị sơ kết 6 tháng 
về triển khai công tác thực hiện Đề án 06 'Phát triển ứng dụng dữ liệu về 
dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai 
đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030' của UBND huyện Xuyên Mộc vào 
chiều 24/8. 



Đến nay, huyện Xuyên Mộc đã triển khai thực hiện 10/25 dịch vụ thiết yếu 
trên môi trường điện tử đạt kết quả tích cực. Lực lượng Công an đã thực 
hiện 6/11 dịch vụ công mức độ 3, 4; đồng thời, mở rộng tiếp nhận thực hiện 
phân cấp đăng ký ô tô, xe máy về cấp huyện, cấp xã được người dân đồng 
tình ủng hộ, đánh giá cao. Tính đến ngày 18/8, đã có 6.748 hồ sơ được thực 
hiện qua cổng dịch vụ trực tuyến, trong đó qua cổng dịch vụ công quốc gia, 
cổng dịch vụ công Bộ công an 4.606 hồ sơ; qua cổng dịch vụ công trực tuyến 
của UBND tỉnh 2.142 hồ sơ; tiếp nhận và trả kết quả 3.276 hồ sơ, tỷ lệ giải 
quyết đạt 97%. 

Kết luận hội nghị, bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, 
yêu cầu các cấp trực thuộc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
có hiệu quả Đề án 06; tiếp tục rà soát, sắp xếp bố trí nguồn nhân lực, cơ sở 
hạ tầng, trang thiết bị của các phòng, ban, ngành, địa phương phục vụ triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn huyện; đẩy mạnh 
công tác thu nhận hồ sơ, cấp tài khoản định danh điện tử cùng với thu nhận 
hồ sơ căn cước công dân gắn chíp điện tử... 

NGUYỄN THẮNG 

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-
tri/202208/can-bo-cong-chuc-vien-chuc-phai-la-nguoi-di-dau-trong-thuc-
hien-thu-tuc-hanh-chinh-muc-do-3-4-958289/ 

 

13. Triển khai cao điểm 90 ngày đêm cấp hộ chiếu phổ 
thông 
Cùng với lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh trên cả nước, thời gian qua, 
Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động tối đa nhân 
lực, thiết bị, nỗ lực quyết tâm thực hiện có hiệu quả Đợt thi đua 90 ngày đêm 
cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử cho công dân, đảm bảo công 
khai, minh bạch, nhanh chóng, tiện lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho 
người dân. 

Ngay từ đầu giờ sáng, tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính 
của Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh, rất đông người dân đến làm thủ 
tục cấp hộ chiếu. Để kịp thời giải quyết công việc, cán bộ, chiến sĩ Đội Quản 
lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh đối ngoại đã khẩn trương tiếp nhận hồ sơ, 
hướng dẫn người dân thực hiện các quy trình, thủ tục kê khai cấp hộ chiếu. 



 

CBCS làm thủ tục cấp hộ chiếu cho người dân. 

Thiếu tá Nguyễn Thị Bích Thuận - Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh 
Thái Nguyên cho biết, sau một thời gian dừng tiếp nhận cấp hộ chiếu phổ 
thông mẫu cũ, chuẩn bị cho việc cấp hộ chiếu phổ thông mấu mới, số lượng 
người dân đến làm hộ chiếu tăng đột biến so với trước đây. 

Tuy số lượng cán bộ tiếp nhận và xử lý hồ sơ còn ít nhưng quán triệt tinh 
thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, toàn thể cán bộ, chiến sĩ làm công 
tác tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu đã nỗ lực làm thêm ca, thêm giờ, thậm chí 
cả ngày nghỉ, trực tiếp khai tờ khai điện tử cho công dân. Đồng thời, quá 
trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính với tinh thần thực thi công 
vụ một cách nhanh nhất, chính xác, hiệu quả, đảm bảo đúng quy trình, quy 
định của Bộ Công an không để cho người dân chờ đợi lâu hoặc đi lại nhiều 
lần, không để hồ sơ tồn đọng qua ngày. 

Đợt thi đua 90 ngày đêm cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử cho 
công dân được Công an tỉnh triển khai từ ngày 20/6/2022 đến ngày 
20/9/2022. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, Công an tỉnh đã huy động cán 
bộ, chiến sĩ, trang thiết bị máy móc và phương án cụ thể, kịp thời cấp hộ 
chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử cho công dân xuất cảnh lao động, 
học tập, du lịch.v.v… đảm bảo công khai, minh bạch, tiện lợi cho người dân. 

Bên cạnh đó, để tiết kiệm thời gian, chi phí, giúp người dân không phải đến 
trực tiếp để nộp tờ khai, chụp ảnh, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối ngoại 
đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục cấp hộ 
chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử qua dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Chị 
Nguyễn Thị Thương Yến, trú tại TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đánh giá, chị 



đến Công an tỉnh làm thủ tục cấp hộ chiếu lần đầu, chị được các CBCS 
hướng dẫn nhiệt tình, cởi mở, chỉ chưa đầy 10 phút, chị đã hoàn thành xong 
gửi hồ sơ cấp hộ chiếu trên Cổng dịch vụ công. 

“Khi tôi đã nắm được quy trình cấp hộ chiếu mức độ 4 trên Cổng dịch vụ 
công, tôi sẽ về tuyên truyền với người dân, bạn bè xung quanh để mọi người 
nắm được, qua đó đăng ký xin cấp hộ chiếu trên điện thoại di động mà không 
cần đến cơ quan Công an”, chị Yến hồ hởi cho biết. 

Việc hồ sơ được số hóa khi người dân đăng ký cấp hộ chiếu qua cổng dịch 
vụ công còn giúp cán bộ, chiến sĩ làm hộ chiếu giảm áp lực trong quá trình 
quản lý hồ sơ, giấy tờ, hạn chế sai sót, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục 
hành chính là giảm thời gian chờ đợi nộp hồ sơ, giảm số lần đi lại của công 
dân. 

Cho biết về các nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện đợt thi đua 90 ngày đêm 
cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử cho công dân, Thượng tá 
Trần Thị Thu Hà, Phó Trưởng Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh cho 
biết, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của đợt thi đua, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị 
đã quán triệt, triển khai, chỉ đạo và động viên cán bộ, chiến sĩ, nêu cao tinh 
thần, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị 
được giao với tinh thần tất cả vì nhân dân phục vụ. 

Sau gần 2 tháng triển khai đợt thi đua, từ ngày 20/6 đến 18/8/2022, Phòng 
An ninh đối ngoại, Công an tỉnh đã tiếp nhận, làm thủ tục cấp hộ chiếu phổ 
thông và trả trên 4.000 hộ chiếu cho công dân, đảm bảo công khai, minh 
bạch, nhanh chóng, tiện lợi, góp phần cải cách thủ tục hành chính, hướng 
tới hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh Thái Nguyên đã đề ra trong 
triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu 
về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia 
giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. 

Minh Thắng 

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/trien-khai-cao-diem-
90-ngay-dem-cap-ho-chieu-pho-thong-i665179/ 

 

14. Tăng cường phối hợp thực hiện chuyển giao các 
nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công 
UBND tỉnh vừa tổ chức sơ kết 4 năm thỏa thuận hợp tác với Bưu điện Việt 
Nam về Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công. 
Đến nay, Đề án đã được triển khai, thực hiện giai đoạn 3 mở rộng. Ở cấp 
tỉnh, Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và Phục vụ hành chính 



công được di dời, bố trí tại tòa nhà Bưu điện tỉnh đã chuyển giao nhiệm vụ 
tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các TTHC 
thuộc 11 lĩnh vực. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa và lãnh đạo Bưu điện 
Việt Nam cam kết tăng cường hợp tác 

Cấp huyện, 12/12 Bộ phận Một cửa cấp huyện đã chuyển giao nhiệm vụ 
tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC. Trong đó, 
có 6 đơn vị chuyển giao tất cả các lĩnh vực là các huyện: Tân Hồng, Tam 
Nông, Thanh Bình, Lấp Vò, Lai Vung và TP Sa Đéc và 9 Bộ phận Một cửa 
đã bố trí trụ sở tại tòa nhà Bưu điện cấp huyện. Cấp xã, 41 Bộ phận Một cửa 
xã, phường, thị trấn 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, 
nhận, gửi các TTHC liên thông, các TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, 
các TTHC theo mô hình Hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà người dân trên địa 
bàn tỉnh... 

Qua 4 năm triển khai thực hiện Đề án, ở cấp tỉnh và cấp huyện đã tiếp nhận 
trên 351.600 hồ sơ (tổng số hồ sơ đã giải quyết trên 349.000 và trên 2.500 
hồ sơ đang được xem xét, giải quyết); số hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên 43.700 (đạt trên 12% số hồ sơ nhận mới); 
số hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trên 51.000 (đạt trên 14%). 
Riêng tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công đã tiếp 
nhận trên 55.100 hồ sơ, trong đó đã giải quyết trước, đúng hạn là đạt trên 
99%. 



Nhìn chung, việc triển khai thực hiện Đề án được sự đồng thuận của các cơ 
quan, địa phương và người dân trên địa bàn tỉnh. Công tác tiếp nhận hồ sơ, 
trả kết quả giải quyết TTHC chuyển giao cho Bưu điện được đảm bảo thực 
hiện theo đúng quy định pháp luật. Phần lớn các Bộ phận Một cửa tại Trụ 
sở Bưu điện đều được bố trí ở vị trí thuận lợi, dễ tìm, dễ nhận diện, gần trục 
lộ chính; nơi làm việc khang trang, rộng rãi và trang thiết bị, cơ sở vật chất 
khác được trang bị đầy đủ, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được chuyển 
giao, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến thực hiện TTHC. 

Cùng với đó, việc bố trí Bộ phận Một cửa tại trụ sở Bưu điện và nhân viên 
Bưu điện tham gia hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện 
nhiệm vụ được chuyển giao đã giúp giảm chi phí đầu tư cơ sở vật chất, chi 
tiêu thường xuyên và khối lượng công việc tại Bộ phận Một cửa và đơn vị 
chuyên môn. Đồng thời giảm số lượng công chức thực hiện nhiệm vụ hướng 
dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (qua khảo sát thực tế, tại Trung tâm Kiểm 
soát TTHC và Phục vụ hành chính công giảm 10 công chức, viên chức; Bộ 
phận Một cửa các huyện, thành phố giảm từ 2 - 8 công chức, viên chức). Ý 
thức, thái độ phục vụ của công chức, viên chức và nhân viên Bưu điện đối 
với tổ chức, công dân ngày càng được nâng cao. 

Ngoài việc được phục vụ tốt, tổ chức, công dân có tâm lý thoải mái hơn khi 
đến liên hệ giải quyết TTHC. Người dân tiết kiệm được thời gian, chi phí, 
công sức thực hiện TTHC thông qua việc sử dụng dịch vụ bưu chính công 
ích và được hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 
Ngoài ra, mạng bưu chính công cộng ở các địa phương thực hiện thí điểm 
được khai thác hiệu quả, các điểm Bưu điện văn hóa xã được duy trì và phát 
triển, giúp các địa phương đạt được tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã 
là “Có điểm phục vụ Bưu chính viễn thông”. Đồng thời góp phần tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc triển khai hiệu quả các mô hình như: Hẹn giờ thực 
hiện TTHC tại nhà người dân; Kết hợp dịch vụ công trực tuyến gắn với dịch 
vụ bưu chính công ích; Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến. 

Từ những kết quả đạt được, Văn phòng UBND tỉnh đã đề xuất mở rộng quy 
mô, phạm vi chuyển giao việc tiếp nhận, số hóa, trả kết quả giải quyết TTHC 
các lĩnh vực còn lại tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính 
công cùng Bộ phận Một cửa của 6 thành phố, huyện; tiếp tục đào tạo, tập 
huấn cho nhân viên Bưu điện về quy định, quy trình tiếp nhận, số hóa hồ sơ, 
trả kết quả; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng trong cán 
bộ, công chức, viên chức, người dân để tạo sự đồng thuận và hưởng ứng 
trong thực hiện... 

Qua sơ kết, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh, từ những 
kết quả đạt được trong việc thực hiện Đề án thí điểm, tỉnh cam kết quyết tâm 



tiếp tục thực hiện Đề án chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công 
trên địa bàn tỉnh tốt hơn, hiệu quả hơn; đồng thời nghiên cứu triển khai 
chuyển giao thực hiện mô hình dịch vụ trọn gói hồ sơ công việc cho Bưu 
điện, thực hiện TTHC phi địa giới hành chính với sự phối hợp của Bưu điện 
và khắc phục các tồn tại, hạn chế để phục vụ người dân, tổ chức và doanh 
nghiệp ngày càng tốt hơn. 

NHẬT ANH 

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/phap-luat/tang-cuong-phoi-
hop-thuc-hien-chuyen-giao-cac-nhiem-vu-dich-vu-hanh-chinh-cong-
107690.aspx 

 


