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1. Triển khai hiệu quả những giải pháp giúp hàng hóa 
xuất nhập khẩu thông suốt 
Mới đây, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả tình 
hình triển khai thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP hỗ trợ DN, hợp tác xã, 
hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19, trong đó nổi bật là các 
giải pháp đảm bảo ổn định sản xuất, lưu thông hàng hóa thông suốt, 
hiệu quả, an toàn, khắc phục gián đoạn chuỗi cung ứng. 

 

Cán bộ công chức hải quan sẵn sàng làm việc trong ngày hành chính, 
ngày nghỉ, ngày lễ và ngoài giờ hành chính để thực hiện thủ tục. Ảnh: 

Hồng Vân. 

Một trong những giải pháp đã hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời là giải quyết khó 
khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế. 

Trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, các chuyến bay thương mại quốc tế 
đều tạm dừng và đối với trường hợp hàng hóa gửi kho ngoại quan quá thời 
hạn lưu giữ tại Việt Nam nhưng không xuất khẩu được, Bộ Tài chính đã báo 
cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) ban hành Nghị 
quyết về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong phòng, 
chống dịch Covid-19. 

Theo đó, ngày 8/12/2021 UBTVQH đã ban hành Nghị quyết số 
10/2021/UBTVQH15 về việc gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng 



miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi tại kho 
ngoại quan. 

Hiện nay, Bộ Tài chính đang theo dõi việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 
10/2021/UBTVQH15 và sẽ thực hiện đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết 
để xem xét dừng, hoặc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định 
tại khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết. 

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 82/2021/TT BTC quy 
định về giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển của khẩu 
trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu ùn tắc hoặc có nguy cơ ùn tắc tại 
cảng biển nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 
31/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách 
phòng, chống dịch Covid-19. 

Đáng chú ý, để giải quyết những tình huống khẩn cấp, Bộ Tài chính (Tổng 
cục Hải quan) đã chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thông 
quan ngay trong ngày đối với những lô hàng do nước ngoài viện trợ, quà 
biếu, tặng nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Tiếp nhận và thông quan vắc xin. 
 

Đối với các lô hàng viện trợ, quà biếu, tặng khác (đặc biệt là vắc xin) chưa 
đủ hồ sơ hải quan để làm thủ tục thông quan, Tổng cục Hải quan cũng đã 



kịp thời chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố có liên quan cho phép đưa 
hảng về bảo quản nhằm tránh phát sinh chi phí lưu kho bãi cho doanh nghiệp 
và đảm bảo chất lượng vắc xin nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch 
Covid-19. 

Đồng thời, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 121/2021/TT-BTC quy 
định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn 
cấp phòng, chống dịch Covid-19; nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và 
kiểm tra thực tế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch 
Covid-19. 

Trong đó, Điều 3 Thông tư quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa 
nhập khẩu viện trợ, quà biếu, quà tặng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 
theo quy định tại Điều 50 Luật Hải quan. 

Điều 4 Thông tư quy định việc nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan giải quyết 
ách tắc hàng hóa khi thông quan trong bối cảnh dịch Covid-19 (cơ quan Hải 
quan cho phép người khai hải quan được nộp chứng từ dưới dạng bản scan 
có xác nhận bằng chữ ký số của người khai hải quan để làm thủ tục hải quan 
và thông quan hàng hóa. 

Người khai hải quan nộp bổ sung bản chính sau khi hàng hóa được thông 
quan trong thời hạn 30 ngày kể từ khi kết thúc giãn cách, cách ly, phong tỏa. 

Đảm bảo hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu trong bối 
cảnh dịch bệnh 

Tổng cục Hải quan đã ban hành văn bản chỉ đạo đảm bảo hoạt động 
thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-
19, chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố bố trí đủ số lượng cần thiết 
cán bộ công chức tại các bộ phận nghiệp vụ có liên quan làm việc trong 
ngày hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ và ngoài giờ hành chính để thực 
hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và các thủ tục quản lý 
thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp đảm bảo hoạt 
động thông quan liên tục, kịp thời, đúng quy định. 

Nguồn: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/trien-khai-hieu-qua-nhung-giai-
phap-giup-hang-hoa-xuat-nhap-khau-thong-suot-110953.html 

 

 

 

 



2. Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong 
thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 

Ngày 25/8, Bộ Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 4388/BTTTT-
CATTT gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Tập đoàn kinh tế, Tổng 
Công ty nhà nước; các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty cung cấp dịch 
vụ Internet, viễn thông; các Tổ chức tài chính, Ngân hàng thương mại 
về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian 
nghỉ lễ Quốc khánh 02/9. 

Theo đó, nhằm phòng, chống nguy cơ mất an toàn thông tin mạng xảy ra 
trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 02/9, Bộ Thông tin và Truyền thông đề 
nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tăng cường triển khai công tác bảo 
đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản 
lý, cụ thể: 

 Đề nghị rà soát và cho dừng hệ thống thông tin trong trường hợp chưa bảo 
đảm an toàn hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật (Hệ thống chưa 
được phê duyệt và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống 
thông tin theo cấp độ). 

 Tổ chức giám sát, bảo vệ Hệ thống thông tin. Phân công lực lượng tại chỗ 
triển khai trực giám sát, bảo đảm an toàn thông tin mạng 24/7. Yêu cầu đơn 
vị cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng (nếu có) củng cố và ưu tiên 
nguồn lực cho nhiệm vụ giám sát và bảo vệ các Hệ thống thông tin. 

 Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông báo sự cố; tất cả các trường hợp 
sự cố xảy ra cần phải báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền Thông (Cục An 
toàn thông tin) chậm nhất 05 ngày kể từ khi phát hiện sự cố để theo dõi, 
quản lý và điều phối. 

 Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet; Các tổ 
chức, doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số: (1) Bố trí nguồn lực 
thực hiện trực giám sát, hỗ trợ và khắc phục sự cố bảo đảm hạ tầng viễn 
thông, internet an toàn, thông suốt. (2) Triển khai các biện pháp kỹ thuật ở 
mức cao nhất nhằm phát hiện, chặn lọc, ngăn chặn hoạt động tấn công 
mạng, phát tán thông tin xấu độc, thông tin vi phạm pháp luật trên hệ thống 
thông tin, hạ tầng mạng lưới thuộc phạm vi quản lý. (3) Thực hiện nghiêm 
và kịp thời các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền 
thông và cơ quan chức năng có thẩm quyền. 

 Chủ động tổ chức hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng đối với 
các hệ thống thuộc phạm vi quản lý nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý và 
khắc phục kịp thời sự cố an toàn thông tin mạng. 

  



Cử đầu mối tiếp nhận thông tin với Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và 
Truyền thông. Trong trường hợp cần hỗ trợ giám sát, xử lý, ứng cứu sự cố 
đề nghị liên hệ với Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông 
thông qua các đầu mối: (1) Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng 
Việt Nam (VNCERT/CC), điện thoại 024.3640.4421 hoặc số điện thoại trực 
đường dây nóng ứng cứu sự cố 086.9100.317, thư điện tử: ir@vncert.vn. 
(2) Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), điện 
thoại: 024.3209.1616 hoặc số điện thoại trực đường dây nóng hỗ trợ giám 
sát, cảnh báo sớm 038.9942.878, thư điện tử: ais@mic.gov.vn./.      

Nguồn: https://kontum.gov.vn/pages/detail/42155/Tang-cuong-dam-bao-an-
toan-thong-tin-mang-trong-thoi-gian-nghi-le-Quoc-khanh-029.html 

 

3. Hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip trước 
30/9 
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. 

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, 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, đã triển khai chiến 
dịch thu nhận và cấp 50 triệu thẻ căn cước gắp chíp 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 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 67.910.130 
thẻ Căn cước công dân gắn chíp; 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. 

Cùng với việc đẩy mạnh cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử, ngày 
18/7/2022, Bộ Công an cũng đã hoàn thành xây dựng và công bố hệ thống 
định danh và xác thực điện tử đi vào hoạt động chính thức. Đây là một bước 
tiến mới, đưa Việt Nam chính thức là một trong những nước có định danh 
điện tử quốc gia (tài khoản định danh điện tử có thể được xem như “căn 
cước công dân trên mạng”). 

Đồng thời, Bộ Công an cũng đang đẩy mạnh nghiên cứu, tích hợp thông tin 
trên thẻ căn cước tạo thuận lợi nhất cho người dân, điển hình là đã tích hợp 
thông tin thẻ bảo hiểm xã hội phục vụ người dân dùng thẻ căn cước đi khám 



bệnh tại các Cơ sở y tế (53,1% cơ sở y tế đã thực hiện). Triển khai thí điểm 
xác thực danh tính qua thẻ Căn cước công dân tại các quầy giao dịch của 5 
Ngân hàng (BIDV, Viettinbank, Vietcombank, Agribank, Pvcombank); thí 
điểm sử dụng thành công thẻ Căn cước công dân thay thẻ ATM... 

Để đẩy nhanh tiến độ cấp Căn cước công dân có gắp chíp điện tử, tài khoản 
định danh điện tử và tăng cường các ứng dụng trong thời gian tới, Trung 
tướng Tô Ân Xô cho biết: Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an các địa phòng 
tập trung lực lượng, trang thiết bị, phương tiện và thực hiện các giải pháp 
tổng thể để cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử.  

Bộ Công an cũng giao Giám đốc Công an địa phương thực hiện quyết liệt, 
đồng bộ chỉ đạo của Bộ Công an. Trong quá trình triển khai có kiểm tra, giám 
sát và thực hiện quan tâm, động viên, khen thưởng cán bộ, chiến sĩ kịp thời; 
phê bình kiểm điểm các đơn vị có kết quả yếu kém. 

Thực hiện tuyên truyền mạnh mẽ tiện ích của thẻ căn cước công dân có gắn 
chip và tài khoản địnhh danh điện tử để công dân biết và triển khai thực hiện. 
Đẩy mạnh ứng dụng tài khoản định danh điện tử trong thực hiện các dịch vụ 
công trực tuyến; tiếp tục triển khai tích hợp thông tin, ứng dụng thẻ căn cước 
trên các lĩnh vực, góp phần  giảm bớt các giấy tờ, tạo điều kiện thuận lợi 
nhất cho người dân… 

Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/hoan-thanh-cap-can-cuoc-cong-dan-
gan-chip-truoc-309-20220828150249655.htm 

 

4. Những thay đổi sau khi sổ hộ khẩu giấy chính thức 
bị “khai tử” vào cuối năm 2022 
Theo quy định, từ ngày 1/1/2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng 
giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Vậy sau mốc thời gian này sẽ có 
những thay đổi gì trong công tác quản lý cư trú, có phát sinh thêm thủ 
tục gì hay không…? 

Thời điểm sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chính thức hết giá trị sử dụng 

Theo khoản 3 Điều 38 của Luật Cư trú 2019 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2021) 
thì: 

- Từ ngày 1/7/2021: 

Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng 

Không cấp mới Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú 

Thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong các trường hợp có thay đổi thông tin. 

- Từ ngày 1/1/2023: 

Toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng. 



Theo đó, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp cho người dân sẽ chỉ còn được 
sử dụng đến ngày 31/12/2022. Từ ngày 1/1/2023 mới là thời điểm chính 
thức khai tử sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. 

Để không gặp phải khó khăn khi sổ hộ khẩu giấy hết giá trị, người dân cần 
làm ngay những điều này trước khi sổ hộ khẩu giấy hết giá trị vào cuối năm 
2022. 

 

Ảnh minh họa 

Thay đổi sau khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy chính thức hết giá trị sử dụng 

Mặc dù khai tử sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy nhưng vẫn thực hiện duy trì 
quản lý cư trú đối với người dân. Tức là chỉ là thay thế hình thức quản lý từ 
cuốn sổ bằng giấy sang quản lý bằng phần mềm công nghệ thông tin hiện 
đại, hiệu quả hơn. 

Do đó, người dân vẫn cần phải làm các thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký 
tạm trú bằng hình thức online. 

Ngoài ra, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, thay vì cấp sổ giấy, cơ quan công 
an sẽ cập nhật thông tin của công dân vào Cơ sở dữ liệu về cư trú. 



Cơ sở dữ liệu về cư trú sẽ được liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cư 
dân. Cùng việc sổ hộ khẩu giấy chính thức hết hiệu lực, người dân sẽ được 
cấp mã số định danh cá nhân (là dãy 12 chữ số trên thẻ CCCD gắn chip). 

Theo đó, khi đi làm các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự… người dân 
chỉ cần sử dụng thẻ CCCD gắn chip mà không cần mang theo sổ hộ khẩu 
và các giấy tờ như trước đây. 

Cách tra cứu sổ hộ khẩu điện tử khi không còn sổ hộ khẩu giấy 

Khi muốn tra cứu hộ khẩu điện tử để cho ra thông tin về cư trú, công dân 
cần mã số bảo hiểm xã hội. Do đó, những ai chưa tham gia bảo hiểm xã hội 
sẽ không tra cứu được. 

Bước 1: Truy cập vào baohiemxahoi.gov.vn, sau đó vào mục tra cứu mã số 
Bảo hiểm xã hội. 

Bước 2: Điền các thông tin bắt buộc vào ô tra cứu như tỉnh, thành phố; họ 
và tên; số chứng minh thư nhân dân; năm sinh; mã số bảo hiểm xã hội. 

Bước 3: Click vào "Tôi không phải là người máy" và tiến hành tra cứu. 

Sau đó, hệ thống sẽ trả về kết quả về thông tin cơ bản của công dân như họ 
tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, mã hộ,… 

Cách đăng ký tạm trú online 

Khi sổ tạm trú bị thu hồi, người dân cần đăng ký tạm trú online theo các 
bước dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập Cổng Dịch vụ công quản lý cư trú tại địa chỉ: 
https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/. 

Hệ thống yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia để 
tiếp tục. 

Nếu chưa có tài khoản, công dân cần chọn Đăng ký phía dưới để tạo tài 
khoản. 

Bước 2: Khai báo đầy đủ thông tin trên trang Khai báo tạm trú 

Điền tất cả các thông tin có dấu (*) vì đây là thông tin bắt buộc phải nhập 

Sau đó, tích chọn Tôi xin chịu trách nhiệm về lời khai trên và ấn Lưu và gửi 
hồ sơ. 

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết 

Sau khi gửi hồ sơ đi, người dân cần đợi thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính của cán bộ có trách nhiệm giải quyết trong 3 ngày làm việc. 

Nguồn: https://tuoitrethudo.com.vn/nhung-thay-doi-sau-khi-so-ho-khau-
giay-chinh-thuc-bi-khai-tu-vao-cuoi-nam-2022-204473.html 

 



5. 'Ví giấy tờ điện tử' cho công dân 
Bộ Công an đang phối hợp công an các địa phương nhận hồ sơ đăng 
ký tài khoản định danh điện tử, hướng dẫn dùng ứng dụng VNeID. 

Đây là “ví giấy tờ điện tử”, là phương thức quản lý thông tin CCCD hay toàn 
bộ giấy tờ tùy thân trên môi trường internet. 

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, thời gian qua nhiều người dân trên cả 
nước nhận được tin nhắn từ VNeID: “C06 thông báo hồ sơ đăng ký mã số 
định danh điện tử của ông/bà… đã được phê duyệt, đề nghị ông/bà truy cập 
vào ứng dụng VNeID (cài đặt trên điện thoại) hoặc địa chỉ 
website http://vneid.gov.vn để kích hoạt tài khoản”. 

Tin nhắn này khiến nhiều người dân băn khoăn không biết việc sử dụng tài 
khoản định danh điện tử (TKĐDĐT) có gì khác so với CCCD gắn chip. Người 
dân cũng đặt vấn đề đã sử dụng CCCD gắn chip thì có nên sử dụng 
TKĐDĐT nữa không; và TKĐDĐT có liên quan gì đối với việc thực hiện các 
thủ tục hành chính, dân sự… 

Tài khoản định danh điện tử có giá trị tương đương thẻ CCCD gắn chip 

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an), 
ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) chính thức được đưa vào hoạt 
động từ tháng 7.2022. TKĐDĐT trên ứng dụng VNeID có giá trị tương đương 
thẻ CCCD gắn chip nhằm phục vụ cơ quan chức năng và công dân trong 
quá trình thực hiện thủ tục hành chính, các giao dịch dân sự mà không cần 
trình CCCD gắn chip. 

C06 giải thích: Thẻ CCCD gắn chip sử dụng để định danh con người trên 
môi trường vật lý. TKĐDĐT sẽ định danh con người trên môi trường điện tử. 
TKĐDĐT trên ứng dụng VNeID được tạo dựa trên số định danh cá nhân 
(chính là số CCCD). Vì vậy, mỗi công dân sẽ chỉ có một TKĐDĐT. Sau khi 
được cấp TKĐDĐT, tên đăng nhập (số định danh cá nhân) và mật khẩu 
được gửi qua SMS về số điện thoại công dân đã đăng ký. Công dân tải ứng 
dụng VNeID, đăng nhập theo hướng dẫn để thiết lập mật khẩu, bảo mật tài 
khoản. Sau đó, thông qua ứng dụng VNeID để thực hiện các giao dịch hành 
chính trên môi trường điện tử. 

Đại diện C06 giải thích thêm: TKĐDĐT là tập hợp gồm tên đăng nhập (là mã 
số định danh cá nhân của công dân, cũng chính là số CCCD), mật khẩu 
(được gửi qua tin nhắn SMS cho mỗi cá nhân) hoặc hình thức xác thực khác 
được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. 
Tài khoản này được quản lý và xác thực trên ứng dụng VNeID do Bộ Công 
an phát triển, quản lý, vận hành. 

Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng C06, cho biết tính đến tháng 7.2022 
đã thu nhận gần 6 triệu hồ sơ đăng ký TKĐDĐT cho công dân VN, tất cả hồ 



sơ được phê duyệt của công dân sẽ được kích hoạt trên ứng dụng VNeID. 
VNeID là ứng dụng quản lý công dân trên nền tảng kỹ thuật số với các chức 
năng như tố giác tội phạm, khai báo y tế, thẻ bảo hiểm y tế, thông tin giấy 
phép lái xe, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình… 

 

Người dân làm CCCD gắn chip tại Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) vào 
chiều 26.8 - NHẬT THỊNH 

Định danh điện tử mang lại những tiện ích gì ? 

C06 cho biết: Cá nhân từ đủ 14 tuổi trở lên đều có thể đăng ký TKĐDĐT. 
Đối với cá nhân chưa đủ 14 tuổi hoặc người được giám hộ khác thì đăng ký 
theo TKĐDĐT của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Công dân có nhu cầu đăng 
ký TKĐDĐT có thể đăng ký trực tuyến qua ứng dụng VNeID hoặc đến trực 
tiếp cơ quan công an cấp huyện, cấp tỉnh để được hướng dẫn thực hiện thủ 
tục đăng ký TKĐDĐT. Tại 5 TP trực thuộc T.Ư (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, 
TP.HCM và Cần Thơ), công dân đã được cấp thẻ CCCD gắn chip có thể 
trực tiếp làm thủ tục đăng ký TKĐDĐT tại công an xã, phường, thị trấn. 

Những thông tin cần khai báo khi đăng ký gồm: số định danh cá nhân (là số 
CCCD), số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế (đối với người nước 
ngoài); họ tên; ngày tháng năm sinh; giới tính; quốc tịch (đối với người nước 
ngoài); số điện thoại, email. Việc thực hiện đăng ký TKĐDĐT là miễn phí. 
TKĐDĐT sẽ có cùng thời hạn với thời hạn của CCCD gắn chip. 

Theo C06, hiện nay TKĐDĐT của công dân VN có 2 mức: mức độ 1 gồm 
các thông tin cá nhân và ảnh chân dung, mức độ 2 có thêm thông tin về vân 



tay. Với mức độ 1, người dân được sử dụng một số tính năng cơ bản về 
phòng chống dịch (khai báo y tế, thông tin tiêm chủng), giải quyết dịch vụ 
công trực tuyến (thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo 
tạm vắng). Với mức độ 2, công dân có thể sử dụng tất cả tiện ích được cung 
cấp như tích hợp các loại giấy tờ: giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y 
tế, thanh toán nhiều loại hóa đơn điện tử (điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, chuyển tiền)... 

 

Cấp CCCD gắn chip cho người dân tại Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) vào 
chiều 26.8 - NHẬT THỊNH 

Đại diện C06 cho hay: Công dân khi thực hiện các dịch vụ công (đã được 
tích hợp trên ứng dụng VNeID) sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu (form) 
đăng ký mà không phải khai báo, điền lại thông tin nhiều lần. Nhờ đó, giúp 
tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm 
nhiều khâu thủ tục. Đồng thời, công dân có thể chia sẻ thông tin của mình 
với bên thứ 3 thông qua quét mã QR code. Công dân muốn chia sẻ thông 
tin nào, lựa chọn thông tin đó rồi tạo mã QR code để chia sẻ. 

Đối với các khối ngân hàng, doanh nghiệp, Bộ Công an đang hướng tới xây 
dựng nền tảng kết nối chia sẻ để thực hiện các kết nối hệ thống định danh 
xác thực điện tử với các hệ thống không thuộc cơ quan nhà nước để tích 
hợp các ứng dụng, thông tin do bên đó cung cấp, mang lại tiện ích cho người 
dân khi sử dụng TKĐDĐT. 



Bộ Công an nhấn mạnh, việc đăng ký TKĐDĐT là không bắt buộc, nhưng 
khuyến khích công dân nên đăng ký sử dụng để được hưởng nhiều lợi ích 
như tiết kiệm thời gian, chi phí vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, 
giảm các thủ tục trong giao dịch hành chính công. 

TKĐDĐT như là “ví giấy tờ điện tử”, là phương thức quản lý thông tin CCCD 
hay toàn bộ giấy tờ tùy thân trên internet. Có tài khoản này, khi người dân 
thực hiện các dịch vụ công thì không cần phải xác minh lại thông tin cá nhân 
của người đó. Một số thông tin trên tài khoản có thể dùng thay thế CCCD 
gắn chip, và công dân khi thực hiện một số thủ tục hành chính thì không cần 
xuất trình CCCD. 

Cách nhận diện “tin nhắn chính chủ” 

Trước băn khoăn của không ít người về tính bảo mật dữ liệu của công dân, 
C06 khẳng định toàn bộ các ứng dụng, cơ sở dữ liệu, hạ tầng… liên quan, 
được thiết kế, quản trị, vận hành, khai thác… đảm bảo tuân thủ mức độ an 
ninh, an toàn, bảo mật cấp độ cao nhất (cấp độ 4). Toàn bộ hoạt động của 
hệ thống được kiểm soát, giám sát liên tục 24/7 bởi các đơn vị chức năng 
của Bộ Công an, đảm bảo phát hiện sớm và ngăn chặn các truy cập trái 
phép. Dữ liệu chỉ được chia sẻ với bên thứ 3 khi công dân đồng ý. Ngoài ra, 
khi chia sẻ với bên thứ 3, dữ liệu đều được mã hóa đảm bảo các đối tượng 
có mục đích xấu không thể khai thác. 

Công an không yêu cầu cung cấp thông tin qua điện thoại 

Theo Công an TP.HCM, thời gian qua một số người dân tại TP.HCM có nhận 
cuộc gọi “lạ” tự xưng cán bộ công an yêu cầu cung cấp các thông tin cá 
nhân, tài khoản ngân hàng… để cấp TKĐDĐT. Công an TP.HCM cảnh báo 
người dân không được làm theo yêu cầu của đối tượng. Người dân có thể 
đăng ký cấp TKĐDĐT qua ứng dụng VNeID hoặc trực tiếp đến công an 
phường, xã, thị trấn để thực hiện. Cán bộ công an sẽ không gọi điện yêu 
cầu công dân cung cấp thêm thông tin cá nhân hay bất kỳ loại giấy tờ nào 
khác. 

Công an TP.HCM đề nghị người dân chú ý bảo mật thông tin cá nhân của 
bản thân, tuyệt đối không thực hiện theo yêu cầu từ các cuộc gọi “lạ” tự xưng 
cơ quan nhà nước, lực lượng công an. 

Để tạo sự yên tâm cho công dân sử dụng TKĐDĐT, mới đây Bộ Công an 
đã có công văn gửi giám đốc công an các tỉnh, thành phố đề nghị chỉ đạo 
các đơn vị chức năng thực hiện: Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký TKĐDĐT và 
xác thực điện tử của công dân, sau khi in “Phiếu đăng ký tài khoản định danh 
điện tử (dành cho cá nhân)”, đề nghị cán bộ tiếp nhận khoanh tròn vào số 
điện thoại của công dân đăng ký tại mục “A. Thông tin công dân” trong phiếu, 
để người dân kiểm tra đúng số điện thoại trước khi ký phiếu nhằm tránh 
trường hợp thất lạc danh tính công dân và không kích hoạt được tài khoản. 



Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cho công dân nhận biết cấu 
trúc tin nhắn SMS kích hoạt tài khoản. Theo đó, công dân thực hiện đăng ký 
TKĐDĐT thông qua ứng dụng VNeID di động, hoặc trực tiếp đến cơ quan 
công an để làm thủ tục cấp TKĐDĐT cùng thẻ CCCD hoặc cấp TKĐDĐT 
sau khi đã có thẻ CCCD. Khi hồ sơ của công dân được phê duyệt, hệ thống 
định danh và xác thực điện tử sẽ gửi tin nhắn SMS thông báo đến công dân 
theo số điện thoại đã đăng ký, với cấu trúc như sau: tin nhắn được gửi có 
tên định danh là “VNeID”; nội dung tin nhắn: “Cuc Canh sat QLHC ve TTXH 
thong bao: Ho so dang ky tai khoan dinh danh dien tu cua cong dan <Tên 
đầy đủ của công dân - không dấu> da duoc phe duyet. De nghi truy cap ung 
dung VNeID hoac dia chi https://vneid.gov.vn de kich hoat tai khoan”. 

C06 hướng dẫn người dân nhận được tin nhắn này thì truy cập vào website 
theo địa chỉ https://vneid.gov.vn và thực hiện kích hoạt tài khoản. C06 cũng 
khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chỉ được kích hoạt sau khi nhận 
tin nhắn SMS đúng từ hệ thống định danh và xác thực điện tử cung cấp. 

Trường hợp công dân bị lộ, mất TKĐDĐT, cần gọi điện tới tổng đài tại C06 
(19000368) để yêu cầu khóa TKĐDĐT hoặc đến cơ quan công an, nơi có 
tiếp nhận hồ sơ đăng ký TKĐDĐT, để yêu cầu khóa TKĐDĐT. 

 

Hacker khó đánh cắp thông tin 

Theo Bộ Công an, các dữ liệu về định danh điện tử không lưu trữ trên thiết 
bị di động đã cài đặt ứng dụng VNeID nên hacker khó truy cập vào thiết bị 
để đánh cắp thông tin. Chỉ khi công dân đăng ký truy cập, dữ liệu mới được 
hiển thị lên ứng dụng. 

Sẽ áp dụng hệ thống định danh và xác thực điện tử cho cả doanh 
nghiệp 

Theo Bộ Công an, trong tương lai, hệ thống định danh và xác thực điện tử 
không chỉ áp dụng cho cá nhân mà còn cho cả doanh nghiệp (DN). Việc định 
danh cho tổ chức, DN sẽ gắn liền với người đại diện pháp luật của tổ chức, 
DN đó. Các thông tin của tổ chức, DN sẽ được đối chiếu với Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về DN của Bộ KH-ĐT. 



Người đại diện của tổ chức, DN sẽ quản lý, chịu trách nhiệm cho TKĐDĐT 
của tổ chức, DN. Đồng thời, có thể ủy quyền cho các thành viên khác thuộc 
tổ chức, DN để thực hiện các giao dịch. Người được ủy quyền phải được 
phân rõ trách nhiệm, thực hiện các giao dịch theo đúng chức năng, nhiệm 
vụ được giao. Ví dụ, nhân viên kế toán chỉ được thực hiện các giao dịch liên 
quan đến kế toán như kê khai thuế, thanh toán hóa đơn… 

Để đảm bảo an toàn, các tài khoản của người đại diện pháp luật, người 
được ủy quyền phải được định danh điện tử mức độ 2 (được thực hiện đăng 
ký tại trụ sở cơ quan công an để khẳng định danh tính điện tử được gắn liền 
với công dân là chính xác, bảo mật nhất). Thực hiện đăng xuất TKĐDĐT 
khỏi ứng dụng VNeID ngay khi đã sử dụng xong. Tránh sử dụng các phần 
mềm, ứng dụng không rõ nguồn gốc cài đặt trên thiết bị cá nhân. 

Khi cán bộ chức năng yêu cầu kiểm tra thông tin cá nhân, giấy tờ của công 
dân thì công dân phải cho phép (cấp quyền kiểm tra), cán bộ mới có thể xem 
được thông tin của công dân, bên sử dụng phải chịu trách nhiệm sử dụng 
thông tin này theo đúng quy định của pháp luật. 

Bên thứ 3 (ngân hàng, ví điện tử, y tế, bảo hiểm, hệ thống dịch vụ công) 
muốn sử dụng dữ liệu của công dân sẽ phải được sự đồng ý của chủ tài 
khoản. Thông tin công dân sẽ được ký số (chống thay đổi, chống chối bỏ) 
và được mã hóa. Hệ thống của các bên thứ 3 khi kết nối với hệ thống định 
danh, xác thực điện tử của Bộ Công an đều phải được xác thực bảo mật 
mức độ cao, vì vậy có thể ngăn ngừa hacker xâm nhập để đánh cắp thông 
tin cá nhân. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/vi-giay-to-dien-tu-cho-cong-dan-
post1492780.html 

 

6. Khi nào CCCD gắn chip và định danh điện tử phát 
huy hết chức năng ? 
Từ 1.7.2021, luật Cư trú 2020 có hiệu lực, công an trên toàn quốc sẽ 
không cấp mới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bản giấy khi người dân đăng ký 
thường trú, đồng thời thu hồi 2 sổ này nếu có thay đổi thông tin. 

Thay thế các giấy tờ về cư trú 

Khi đó, người dân làm các thủ tục hành chính sẽ sử dụng CCCD gắn chip và 
định danh điện tử để chứng minh nhân thân, nơi cư trú và nhiều thông tin 
khác đã được cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong trường 
hợp người dân làm thủ tục mà thiếu thông tin về loại giấy tờ nào, công an 
sẽ đề nghị người dân mang giấy tờ đó lên để cập nhật lên cơ sở dữ liệu, để 
từ năm 2023, người dân chỉ cần sử dụng định danh điện tử và CCCD gắn 
chip thay thế cho các giấy tờ khác về cư trú. 



 

Người dân tại Hà Nội đi làm CCCD gắn chip và cập nhật thông tin lên cơ 
sở dữ liệu quốc gia - TRẦN CƯỜNG 

Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an), cho biết đối với sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm 
trú giấy đã được cấp trước ngày 1.7.2021, người dân vẫn được sử dụng và 
có giá trị đến hết ngày 31.12.2022. Bộ Công an không có chủ trương thu hồi 
sổ hộ khẩu đại trà, mà chỉ thu đối với những trường hợp làm các thủ tục dẫn 
đến thay đổi thông tin trong sổ. Những ai không thực hiện thay đổi, bổ sung 
thông tin liên quan đến sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy thì không bị thu hồi. 

Trung tướng Huệ cho biết Chính phủ đang chỉ đạo các bộ, ngành, địa 
phương rà soát toàn bộ quy trình, tiến tới bỏ quy định yêu cầu người dân 
phải xuất trình sổ hộ khẩu; đồng thời xây dựng hệ thống công nghệ thông 
tin cũng như dữ liệu chuyên ngành để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư. Khi đã có sự kết nối và liên thông thì các cơ quan, đơn vị sẽ sử dụng 
thông tin của người dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, mà không 
cần trình giấy tờ gì khác ngoài CCCD gắn chip, bởi CCCD gắn chip có thể 
khai thác đủ thông tin. 

Đến công an xã, phường khi cần xác nhận thông tin cư trú 

Theo C06, khi đã có CCCD gắn chip hoặc tài khoản định danh điện tử, công 
dân thuộc diện đã thu hồi sổ hộ khẩu (và trong giai đoạn chờ liên thông cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết đồng bộ thủ tục hành chính), khi 
cần xác nhận thông tin cư trú, thì đến công an xã, phường, thị trấn đăng ký 



cư trú trong cả nước mà không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân (phi 
địa giới hành chính), để yêu cầu 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). 

Theo đó, 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. 

Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân đi làm CCCD gắn chip để có thể 
thụ hưởng tiện ích trong dịch vụ công, giao dịch dân sự. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/khi-nao-cccd-gan-chip-va-dinh-danh-dien-tu-
phat-huy-het-chuc-nang-post1492779.html 

 

7. Đề xuất người chuyển giới nam sinh con được 
hưởng chế độ thai sản 
Dự thảo Luật chuyển đổi giới tính đề xuất người chuyển giới nam được 
công nhận mà mang thai, sinh con thì hưởng chế độ thai sản theo quy 
định pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội. 

Họ cũng được bảo đảm quyền kết hôn theo giới tính mới sau khi được công 
nhận là người chuyển đổi giới tính; được bảo đảm các quyền khác theo quy 
định của Hiến pháp và pháp luật... Thông tin này được các chuyên gia nêu 
tại Tọa đàm kinh nghiệm quốc tế và tham vấn Dự thảo Luật Chuyển đổi giới 
tính, ngày 26/8. 

Chuyển giới nam (trans man) là thuật ngữ chỉ một người là đàn ông nhưng 
khi sinh ra được xác định giới tính là nữ. Về mặt giải phẫu học, cơ thể người 
chuyển giới nam có tử cung, trứng, âm đạo của một người nữ nên có thể 
sinh con như phụ nữ bình thường. Tại Việt Nam đã có một số trường hợp 
người chuyển giới nam sinh con thành công. 

Cũng theo dự thảo Luật chuyển đổi giới tính, người chuyển giới không bắt 
buộc phải thực hiện can thiệp y học, việc thực hiện can thiệp là hoàn toàn 
tự nguyện. 

Can thiệp y học để chuyển đổi giới tính được định nghĩa là việc một người 
sử dụng nội tiết tố sinh dục và/hoặc phẫu thuật ngực và/hoặc phẫu thuật bộ 
phận sinh dục với mong muốn chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ cơ thể 
đang có giới tính sinh học hoàn thiện sang giới tính khác phù hợp với nhận 
diện giới của họ. 



"Ngoài quyền được tự nguyện can thiệp y học, người chuyển giới không bị 
bắt buộc phải triệt sản khi phẫu thuật bộ phận sinh dục, trừ trường hợp tự 
nguyện", bà Phạm Thị Hảo, Vụ Pháp chế, Bộ Y tế, nói. 

Theo Bộ Y tế, ước tính có khoảng 480.000 người chuyển giới tại Việt Nam, 
song con số thực tế cao hơn rất nhiều bởi đa số giấu kín, chưa công khai. 
Người chuyển giới phải đối mặt với kỳ thị, định kiến, phân biệt đối xử trên 
nhiều bình diện (gia đình, trường học, công sở, khu vực công cộng, dịch vụ 
y tế/khám chữa bệnh...). Trung bình có khoảng 3 người gặp phải tình trạng 
trên trong vòng 12 tháng. 

Gần 40% người tham gia một cuộc khảo sát của Bộ Y tế cho biết họ đã từng 
nỗ lực tự tử. Nỗi sợ bị kỳ thị, phân biệt đối xử cũng cản trở người chuyển 
giới tìm kiếm thông tin, dịch vụ liên quan tới chăm sóc sức khỏe khi họ mắc 
bệnh. 18% người sống chung với HIV và giang mai, 4% chưa từng xét 
nghiệm HIV, 42% cho biết đang có mức độ trầm cảm cao. 

Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, cho 
biết Việt Nam đã có nhiều bước tiến trong việc xóa bỏ kỳ thị đối với cộng 
đồng LGBT, như năm 2015, Bộ luật Dân sự được sửa đổi, đã công nhận 
quyền được chuyển đổi giới tính. Tuy nhiên cá nhân nào được thực hiện 
chuyển đổi giới tính, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào được phép thực hiện 
chuyển đổi giới tính, quy trình chuyển đổi giới tính như thế nào, thủ tục công 
nhận người chuyển đổi giới tính để thay đổi giấy tờ hộ tịch... thì chưa được 
quy định cụ thể. 

"Do vậy, việc công nhận đối với người chuyển đổi giới tính hiện nay chưa 
được triển khai trong thực tiễn", bà Thúy nói và thêm rằng môi trường pháp 
lý cần được cải thiện để tạo thuận lợi cho họ trong việc tiếp cận các dịch vụ 
xã hội, giáo dục, y tế, việc làm. 

Ở Việt Nam hiện nay rất ít người chuyển giới được pháp luật công nhận. Để 
được cho phép chuyển giới, họ phải được bác sĩ các bệnh viện theo chỉ định 
như Chợ Rẫy, Bạch Mai, Nhi đồng... khám, xác định là cấu trúc cơ thể đặc 
thù của người chuyển giới, ví dụ ngoại hình nam nhưng có tử cung, hoặc 
nam có âm đạo. Những trường hợp này sẽ được bác sĩ tư vấn để chọn bản 
giới thật phù hợp với từng cá nhân và tiến hành phẫu thuật chuyển đổi giới 
tính. Sau chuyển giới thành công và có xác nhận của bác sĩ, họ được phép 
tiến hành các thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trên khai sinh và các giấy tờ 
tùy thân khác cho phù hợp bản giới đã thay đổi. 

Hầu hết người chuyển giới tại Việt Nam tự ý sang Thái Lan phẫu thuật 
chuyển giới, nên khi về nước mặc dù ngoại hình giới tính thay đổi nhưng 
không thể sửa đổi thông tin cá nhân trên giấy tờ tùy thân. Điều này dẫn tới 
thực tế ngoại hình một người là nam/nữ nhưng giới tính trên giấy tờ là 
nữ/nam. 



Trên thế giới, nhiều nước đã ban hành Luật chuyển đổi giới tính. Theo bà 
Lương Oanh, Cán bộ chương trình, UN Women Việt Nam, Pakistan đã bãi 
bỏ thông lệ kiểm tra y tế như một điều kiện để được công nhận giới tính hợp 
pháp. Na Uy đã bác bỏ cả chẩn đoán tâm thần và đánh giá tâm lý vì "bản 
thân mong muốn thay đổi giới tính pháp lý không nên là lý do để nghi ngờ 
về sức khỏe tâm thần của người đó". 

Hay, theo luật của Argentina, người chuyển giới được đảm bảo hưởng y tế 
toàn diện, được tiếp cận các can thiệp phẫu thuật toàn diện hay bộ phận, 
và/hoặc được điều trị hormone toàn diện để thay đổi cơ thể, kể cả phẫu thuật 
cơ quan sinh dục, theo đúng bản dạng giới tự nhận thức, mà không cần yêu 
cầu sự cho phép về mặt pháp lý hay hành chính. 

Dự thảo Luật chuyển đổi giới tính đang ở giai đoạn xây dựng Hồ sơ đề nghị 
Dự án Luật. Cuối tháng 6, Bộ Y tế đã có Tờ trình đề nghị xây dựng Luật 
Chuyển đổi giới tính trình Chính phủ kèm theo hồ sơ đề nghị Dự án Luật. 
Hiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật đã được lấy ý kiến thành viên Chính phủ 
và báo cáo tại Phiên họp thường trực Chính phủ tháng 8. Trong năm nay, 
Bộ Y tế tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho 
ý kiến. 

Nguồn: https://vnexpress.net/de-xuat-nguoi-chuyen-gioi-nam-sinh-con-
duoc-huong-che-do-thai-san-4504215.html 

 

8. Vượt khó đảm bảo an sinh xã hội 
Để đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu, 
thu nợ, phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo 
hiểm thất nghiệp cũng như việc khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế tại Bảo 
hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, 4 Đoàn công tác của Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam đã kết thúc chương trình làm việc tại 8 cụm địa phương (diễn 
ra từ ngày 13/8 đến ngày 26/8). 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 

Tại các Hội nghị đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thu, 
phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) 
và công tác khám chữa bệnh (KCB) BHYT tại 8 cụm địa phương, Giám đốc 
BHXH các tỉnh đã báo cáo Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc về 
những kết quả đạt được trong 7 tháng đầu năm 2022, trong đó tập trung 
phân tích những khó khăn, vướng mắc trong công tác đôn đốc thu, thu nợ, 
phát triển người tham gia BHXH, BHYT, Bảohiểm thất nghiệp (BHTN) và 
công tác KCB BHYT..., từ đó tham mưu, đề xuất các giải pháp trọng tâm 
trong những tháng cuối năm để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 
2022. 



Theo báo cáo của BHXH 63 tỉnh, thành phố, thời gian qua, trong điều kiện 
kinh tế - xã hội chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các quy trình nghiệp vụ 
của ngành luôn được đổi mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhằm triển khai 
đồng bộ, kịp thời các mảng nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người 
tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, BHXH 
các tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác phát triển người tham gia BHXH, 
BHYT, BHTN cũng như công tác thu và đôn đốc thu hồi nợ BHXH, BHYT; 
giải quyết nhanh chóng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người tham 
gia; kịp thời triển khai hiệu quả các gói hỗ trợ từ quỹ BHXH, BHTN cho đơn 
vị sử dụng lao động, người lao động bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; 
tăng cường đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT; các giải 
pháp kiểm soát, ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, 
BHTN… Kết quả, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHXH, BHYT, BHTN của 
các tỉnh đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. 

Trong công tác KCB BHYT, đại diện BHXH một số địa phương cho biết, 
nhiều vấn đề vướng mắc thời gian qua, trong đó có những tồn tại liên quan 
đến chi phí KCB BHYT của những năm trước đây, cũng như tình trạng thiếu 
thuốc, vật tư y tế… đã được BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp giải quyết. 

 

Bảo hiểm xã hội các tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác phát triển 
người tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp. 

Ảnh: Xuân Thảo. 

Linh hoạt nhiều giải pháp 

Tuy nhiên, theo báo cáo của BHXH các tỉnh, những tháng đầu năm 2022, 
do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến khó khăn trong công tác thu, thu 



nợ BHXH, BHYT, BHTN; phát triển người tham gia BHXH, BHYT… Việc 
thay đổi mức chuẩn hộ nghèo từ năm 2022 khiến mức đóng BHXH tự 
nguyện tối thiểu tăng nên các tỉnh gặp khó trong việc tuyên truyền, vận động 
người dân tham gia; ngoài ra, thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ một bộ phận người dân không còn thuộc diện được Nhà 
nước hỗ trợ cấp thẻ BHYT… đã tác động đến tỷ lệ người tham gia BHXH tự 
nguyện, BHYT ở một số địa phương. Tình trạng nợ BHXH, BHYT, BHTN 
vẫn còn xảy ra phổ biến. Bên cạnh các doanh nghiệp do tác động của dịch 
Covid-19 nên không có khả năng nộp hoặc phải chậm nộp BHXH, vẫn còn 
có những doanh nghiệp cố tình chây ỳ, trốn đóng BHXH… 

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, trong những 
tháng cuối năm 2022, BHXH các tỉnh cần quyết tâm, nỗ lực, linh hoạt hơn 
nữa trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ. Về công tác thu, phát triển người 
tham gia BHXH, BHYT, BHTN phải tập trung, khẩn trương hoàn thành một 
số nhiệm vụ trọng tâm như: ban hành các chính sách hỗ trợ một số nhóm 
đối tượng từ ngân sách địa phương; phân tích, đánh giá nguyên nhân giảm 
một số chỉ tiêu, từ đó đưa ra các giải pháp linh hoạt, phù hợp; tăng cường 
các giải pháp để tiệm cận 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT; bám 
sát, theo dõi dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp; tăng cường rà soát, kiểm 
tra dữ liệu từ cơ quan thuế chuyển sang để phát hiện số người tham gia 
BHXH bắt buộc nhưng chưa tham gia; thường xuyên kiểm tra, đảm bảo 
100% các xã, phường có điểm thu và các điểm thu đều có nhân viên trực. 

Đối với lĩnh vực KCB BHYT, BHXH các tỉnh cần tiếp tục giám sát, tăng 
cường quản lý chi phí KCB BHYT đặc biệt đối với các chỉ tiêu quan trọng, 
kịp thời phát hiện tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT. Phối hợp chặt 
chẽ với ngành y tế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thiếu 
thuốc, vật tư y tế, đảm bảo quyền lợi của người bệnh BHYT. Thực hiện tạm 
ứng, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT kịp thời, đúng quy định; nếu có 
vướng mắc cần báo cáo BHXH Việt Nam để được xử lý giải quyết, không 
để cơ sở KCB thiếu kinh phí KCB… 

Tại Hà Nội, hết tháng 7/2022, toàn thành phố đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 
91,4% dân số với hơn 7,5 triệu người tham gia, tăng 0,5% so với cuối 
năm 2021. Số người tham BHXH bắt buộc đạt trên 1,9 triệu người 
(chiếm 39% lực lượng lao động trong độ tuổi), 64.301 người tham gia 
BHXH tự nguyện, đều tăng hơn 2% so với cuối năm 2021. Đến nay, trên 
99,9% các đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH trên địa bàn đã thực 
hiện giao dịch hồ sơ điện tử, số còn lại thực hiện giao dịch qua dịch 
vụ bưu chính công ích. 

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/vuot-kho-dam-bao-an-sinh-xa-hoi-
166492.html 



9. Gỡ nút thắt giải ngân vốn đầu tư công 
Đã qua hơn 7 tháng của năm 2022 nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư 
công (ĐTC) mới chỉ đạt hơn 34%. Kết quả này thấp hơn so với cùng kỳ 
năm 2021-năm đất nước phải đương đầu với đại dịch Covid-19. Việc 
chậm đưa nguồn vốn ĐTC vào sử dụng khiến nhiều dự án đứng trước 
nguy cơ “đội vốn” gây lãng phí, thất thoát, kém hiệu quả. 

Thực tế, việc chậm giải ngân vốn đầu tư công đã diễn ra nhiều năm nay, 
cần giải pháp đột phá tháo gỡ các nút thắt, nhất là những hạn chế về giải 
phóng mặt bằng, vướng mắc trong quy trình, thủ tục, nâng cao chất lượng 
chuẩn bị dự án... 

Vướng mắc "kìm chân" tốc độ giải ngân 

Là dự án trọng điểm của ngành giao thông vận tải (GTVT), trên tuyến cao 
tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 có 8/11 dự án thành phần sử 
dụng vốn ĐTC. Trong đó, theo kế hoạch, có 4 dự án thành phần sẽ hoàn 
thành vào cuối năm 2022, gồm các đoạn: Mai Sơn-Quốc lộ 45, Cam Lộ-La 
Sơn, Vĩnh Hảo-Phan Thiết và Phan Thiết-Dầu Giây. Chỉ còn hơn 4 tháng thi 
công, các dự án thành phần này đang đối mặt với áp lực giải ngân rất lớn 
cùng với nỗi lo về tiến độ luôn thường trực. 

 

Thi công cầu Vĩnh An thuộc dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn 
Mai Sơn - Quốc lộ 45. Ảnh: NAM KHÁNH 



Đơn cử như tại dự án Mai Sơn-Quốc lộ 45, khởi công từ tháng 9-2020, đến 
nay, sản lượng đạt hơn 68% giá trị hợp đồng, chậm 1,4%. Có 4/5 gói thầu 
của dự án bị chậm tiến độ so với kế hoạch đã đăng ký. Theo ông Lương 
Văn Long, Giám đốc điều hành dự án Mai Sơn-Quốc lộ 45 thuộc Ban Quản 
lý dự án Thăng Long (Bộ GTVT), tiến độ dự án gần đây bị chững lại do thời 
tiết không thuận lợi, mưa nhiều ảnh hưởng đến triển khai công việc trên 
công trường, từ đầu năm 2022 đến nay đã có khoảng 80 ngày mưa. Bên 
cạnh đó, dự án đang thi công lớp móng, mặt đường, cần huy động nguồn 
lực tài chính rất lớn nhưng biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng đã tác 
động không nhỏ đến các nhà thầu. 

Bộ GTVT cho biết, 4 dự án thành phần của cao tốc Bắc-Nam sẽ hoàn thành 
năm 2022 sản lượng trung bình hiện đạt 65,5% giá trị hợp đồng, chậm 3,7%. 
Ngoài yếu tố khách quan do thời tiết bất lợi, Bộ GTVT đánh giá, giá vật liệu 
xây dựng biến động lớn đã gây khó khăn cho chủ đầu tư trong việc quản lý 
giá thành, chi phí và triển khai thi công của nhà thầu, đặc biệt đối với các gói 
thầu, dự án lớn như dự án cao tốc. Nhà thầu có tâm lý thi công cầm chừng, 
chờ giá xuống, làm ảnh hưởng đến tiến độ và kế hoạch giải ngân vốn ĐTC. 
Một yếu tố khác cũng được đề cập đến là vướng mắc trong công tác giải 
phóng mặt bằng. Như với trường hợp của dự án thành phần đoạn Cam Lộ-
La Sơn, hiện đã đạt hơn 93% giá trị hợp đồng với mục tiêu cơ bản hoàn 
thành các gói thầu trong tháng 9-2022 để đưa vào khai thác trong năm 2022, 
tuy nhiên đến nay vẫn còn vướng mặt bằng cục bộ tại đoạn tuyến thuộc địa 
bàn tỉnh Quảng Trị. 

Không chỉ có các dự án bộ, ngành mà tại nhiều địa phương, giải ngân vốn 
ĐTC cũng chưa bảo đảm kế hoạch đề ra. Báo cáo của tỉnh Hà Nam cho biết, 
đến giữa tháng 7-2022, tổng số vốn ĐTC đã giải ngân của tỉnh là hơn 1.332 
tỷ đồng, đạt 31,8% kế hoạch giao đầu năm và bằng 25,4% kế hoạch bổ 
sung. Một số dự án từ nguồn ngân sách Trung ương phải thực hiện chủ 
trương đầu tư do hội đồng nhân dân tỉnh quyết định, vì vậy thời gian thực 
hiện kéo dài. Cùng với đó là những vấn đề liên quan đến công tác giải phóng 
mặt bằng, đất đai; vướng mắc về tài nguyên môi trường, quy hoạch dự án 
đầu tư, khu tái định cư, đấu nối các tuyến đường giao thông... 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), tỷ lệ giải ngân vốn ĐTC từ đầu năm 
đến ngày 31-7-2022 đạt 34,47% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong 
khi cùng kỳ năm 2021 đạt 36,71%. Đánh giá nguyên nhân chậm giải ngân, 
Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương cho biết, có khoảng 21 tồn tại 
thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó phân thành 3 nhóm chính. Trước 
tiên, về thể chế-chính sách, khó khăn chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai, tài 
nguyên môi trường, ngân sách nhà nước và công sản, xây dựng, đấu thầu... 
Tiếp theo là công tác tổ chức triển khai thực hiện, lập kế hoạch đầu tư vốn 
ngân sách nhà nước chưa sát với khả năng thực hiện. Chất lượng chuẩn bị 



dự án thấp, khảo sát, thiết kế chưa tốt. Các cấp, ngành và người đứng đầu 
các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương chưa thực sự vào cuộc, chưa tập 
trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc. Năm 2022, các bộ, địa 
phương bắt đầu khởi công mới nhiều dự án nên cần thời gian hoàn tất thủ 
tục. 

 

Thi công dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 
45. Ảnh: NAM KHÁNH 

 Gắn trách nhiệm giải ngân vốn đầu tư công 

Sốt ruột với tiến độ của tuyến cao tốc Bắc-Nam, Bộ GTVT đã tăng cường 
kiểm tra hiện trường, đôn đốc các ban quản lý dự án, tư vấn, nhà thầu đẩy 
nhanh thi công, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, đồng thời làm việc với các 
địa phương để giải quyết vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, 
nguồn vật liệu, bãi đổ thải... Bộ GTVT cũng nghiêm khắc phê bình, kiểm 
điểm trách nhiệm người đứng đầu của các ban quản lý dự án có dự án chậm 
tiến độ; trường hợp không có chuyển biến sẽ không giao dự án mới và xem 
xét thay thế người đứng đầu. Đáng chú ý, đối với các nhà thầu vi phạm 
nghiêm trọng, không có khả năng hoàn thành hợp đồng đúng tiến độ sẽ xem 
xét chấm dứt hợp đồng, bị loại trong đấu thầu (3-5 năm) đối với dự án do 
Bộ GTVT quản lý. 

Về phía địa phương, ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam 
nhấn mạnh, đẩy mạnh giải ngân phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công 



trình và hiệu quả sử dụng vốn ĐTC. Theo đó, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, 
ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và chủ đầu tư dự án khẩn trương 
hoàn thiện thủ tục đầu tư những dự án trọng điểm, chủ động rà soát tiến độ 
giải ngân của từng dự án để kịp thời có phương án xử lý cụ thể. Kiên quyết 
cắt giảm, điều chuyển vốn của các dự án giải ngân chậm sang các dự án có 
tiến độ giải ngân tốt; tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng; đề 
cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. 

Giữa tháng 8-2022, Thủ tướng Chính phủ đã giao 6 tổ công tác tiếp tục kiểm 
tra, đôn đốc giải ngân vốn ĐTC năm 2022 tại một số bộ, cơ quan, địa 
phương. 6 tổ công tác này sẽ đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn ĐTC tại 41 
bộ, cơ quan Trung ương và 18 địa phương có kết quả giải ngân đến hết 
tháng 7-2022 dưới mức trung bình của cả nước (34,47%). 

Xác định đẩy mạnh giải ngân vốn ĐTC là nhiệm vụ then chốt để thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế, Bộ KH&ĐT kiến nghị một số giải pháp trọng tâm. Trước 
hết là tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, nghiên cứu sửa tổng thể các 
luật có liên quan đến thực hiện dự án ĐTC theo hình thức một luật sửa nhiều 
luật. Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tiếp thu những vướng mắc 
về đất đai theo phản ánh của các địa phương trong quá trình sửa đổi Luật 
Đất đai. Bộ Xây dựng nghiên cứu, đơn giản hóa và phân cấp hơn nữa quy 
định liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng công trình theo hướng phân cấp 
mạnh mẽ cho địa phương trong công tác kiểm tra, nghiệm thu, thẩm định, 
phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Bộ KH&ĐT sẽ tiếp tục nghiên cứu, 
xây dựng đề án thí điểm về việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra 
khỏi dự án đầu tư, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội 
xem xét, quyết định. 

Cùng với đó, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong triển khai dự án ĐTC. 
Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phải chủ 
động, thực sự vào cuộc và trả lời, hướng dẫn xử lý, tháo gỡ những vướng 
mắc, khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả. Người đứng đầu phải trực tiếp 
chỉ đạo và chịu trách nhiệm giải trình về kết quả giải ngân cũng như hiệu 
quả đầu tư. Đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong quản lý 
ĐTC. Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến 
độ giải quyết các thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu, 
đặc biệt là vật liệu san lấp; kiểm tra việc xây dựng, công bố giá, chỉ số giá 
các loại vật liệu xây dựng theo đúng quy định; kiểm soát tình trạng biến động 
giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, 
nâng giá trục lợi. 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/go-nut-that-giai-ngan-von-
dau-tu-cong-704008 

 



10. Lệ phí xét tuyển: Khi nào thí sinh nộp trực tiếp tại 
trường đại học? 
Thí sinh vẫn đang trong quá trình nộp lệ phí xét tuyển đại học theo 
kênh của Bộ GD-ĐT thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên, 
nhiều trường hợp thí sinh bắt buộc phải nộp lệ phí xét tuyển tại trường 
đại học, cụ thể trường hợp nào? 

Khi nào thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển tại trường ĐH? 

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh xét tuyển bằng các phương 
thức tuyển sinh riêng sẽ nộp nộp lệ phí xét tuyển theo quy định của trường 
đại học (ĐH). Phần lớn phương thức tuyển sinh riêng của các trường đã 
thực hiện trong giai đoạn xét tuyển sớm, thí sinh đã nộp lệ phí xét tuyển tại 
trường trước đó và không phải nộp lệ phí trong thời gian này. 

 

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào trường ĐH theo phương thức xét tuyển 
điểm thi học bạ - Đ.N.T 

Nhưng đáng chú ý, một số trường ĐH thực hiện nhận hồ sơ đăng ký phương 
thức tuyển sinh riêng ngay trong thời điểm này. Thí sinh xét tuyển vào 
phương thức này của các trường phải thực hiện thanh toán lệ phí xét tuyển 
theo quy định riêng của trường, không nộp qua các kênh của Dịch vụ công 
quốc gia. Chẳng hạn, phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT 
của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và phương thức xét tuyển tổng hợp của 
Trường ĐH Bách khoa TP.HCM. 



Thạc sĩ Lê Phan QUốc, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm 
TP.HCM, cho biết trường đã có thông báo về việc nộp lệ phí xét tuyển theo 
các phương thức khác nhau. Trong đó, phương thức xét tuyển sớm thí sinh 
đã đăng ký nguyện vọng theo cổng của trường từ 27.6 đến 14.7, thí sinh 
không cần nộp lệ phí bổ sung. Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi 
tốt nghiệp THPT năm 2022 vào các ngành của trường, thí sinh đóng lệ phí 
theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT qua các kênh của Cổng dịch vụ công quốc 
gia. 

“Riêng phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT (trừ 
ngành giáo dục mầm non và giáo dục thể chất), dù thí sinh đăng ký nguyện 
vọng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ nhưng nộp lệ phí xét tuyển tại trường 
theo quy định của phương thức tuyển sinh riêng. Thời gian nộp lệ phí từ 
ngày 23.8 đến 17 giờ ngày 31.8”, thạc sĩ Quốc thông tin thêm. 

 

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM hướng dẫn quy trình nộp lệ phí xét tuyển 
phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT 

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH 

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cũng thông báo thu 25.000 đồng/nguyện 
vọng cho phương thức xét tuyển tổng hợp (phương thức 5 theo đề án tuyển 
sinh trường này). Theo hướng dẫn của trường, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển 
trực tiếp tại trường đến hết ngày hôm nay (28.8), có khấu trừ lệ phí xét tuyển 



theo kỳ thi đánh giá năng lực thí sinh đã nộp trước đó. Thí sinh nộp lệ phí 
phương thức này tại đây. 

Cổng dịch vụ công quốc gia: Chỉ nộp lệ phí xét điểm thi tốt nghiệp 

Theo thông báo của Bộ GD-ĐT, thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến lệ 
phí xét tuyển ĐH và xét tuyển CĐ ngành giáo dục mầm non trên hệ thống 
tuyển sinh bắt đầu từ ngày 24.8 đến 17 giờ ngày 31.8. 

Trong khoảng thời gian này, thí sinh thực hiện xác nhận số lượng, thứ tự 
nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD-ĐT, đồng thời nộp lệ phí 
xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký. 
Lệ phí đăng ký xét tuyển năm nay là 20.000 đồng/nguyện vọng và chỉ áp 
dụng với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển. 
Các nguyện vọng đăng ký theo phương thức xét tuyển khác, thí sinh thực 
hiện theo quy định của trường ĐH. 

Hệ thống thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến được thực hiện trên Cổng 
dịch vụ công quốc gia và kết nối với 15 kênh thanh toán trực tuyến chính 
của cả nước. Đây là lần đầu tiên ngành giáo dục tổ chức thanh toán lệ phí 
xét tuyển bằng hình thức trực tuyến này. 

Theo số liệu cập nhật của Bộ GD-ĐT, chỉ sau 2,5 ngày mở cổng thanh toán 
trực tuyến, đến 18 giờ ngày 26.8 đã có hơn 1/3 số thí sinh thực hiện thanh 
toán trực tuyến thành công. 

Theo lịch phân luồng của bộ, đến 17 giờ hôm nay (28.8) là thời hạn cuối 
cùng thanh toán lệ phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia với thí 
sinh các tỉnh: Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh 
Hóa, Nghệ An. 

Đến 17 giờ ngày 29.8 là thời gian cuối cùng để thí sinh các địa phương nộp 
lệ phí xét tuyển, gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, 
TP. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, 
Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum. 

Từ 0 giờ hôm nay (28.8) đến 17 giờ ngày 30.8, thí sinh các địa phương: 
TP.HCM, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh 
thực hiện nộp lệ phí. 

Từ 0 giờ ngày mai (29.8) đến 17 giờ ngày 31.8 là thời gian nộp lệ phí xét 
tuyển của thí sinh các tỉnh, thành: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An 
Giang, Kiên Giang, TP.Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/le-phi-xet-tuyen-khi-nao-thi-sinh-nop-truc-tiep-
tai-truong-dai-hoc-post1492664.html 

 



11. Muộn còn hơn không bao giờ 
Tụt 20 hạng về chỉ số cải cách hành chính, đây là một nghịch lý đối với 
đô thị lớn, đi đầu cả nước trong nhiều lĩnh vực như TP.HCM. Nhất là 
trong bối cảnh dịch COVID-19, việc đẩy mạnh cải cách hành chính, 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến được cho là cần thiết, tạo thuận lợi 
cho doanh nghiệp và người dân. 

Thời gian qua, nhiều mô hình cách làm mới trong cải cách hành chính đã 
được chính quyền TP.HCM triển khai và hầu hết nhận được sự ủng hộ của 
người dân. 

Đó là cây ATM nhận trả hồ sơ tự động; giải quyết hồ sơ trong ngày; ứng 
dụng xử lý hành chính công; hoặc mới đây là chủ trương để các địa phương 
“chỉ trích nhau” để tìm ra những tồn tại, bất cập trong quá trình xử lý các thủ 
tục hành chính… 

Tuy vậy, việc phải đứng ở top 20 tỉnh thành xếp hạng cuối cùng về cải cách 
hành chính hay top 15 địa phương cuối bảng về chỉ số hiệu quả quản trị và 
hành chính công năm 2021 cho thấy TP.HCM đang còn quá nhiều việc phải 
làm. 

Không biết đã có bao nhiêu hội nghị, hội thảo được tổ chức để tìm cách 
nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. 

Càng không thể thống kê đầy đủ được số lượng các Nghị quyết, quyết định 
đã được cấp cấp các ngành ban hành để làm sao cải thiện cho được chỉ số 
hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch với các cơ quan 
công quyền. 

 

Cần một sự thay đổi toàn diện trong cả hệ thống quản trị hành chính của 
thành phố. Ảnh: SGGP 



 Ấy thế mà mọi thứ dường như “vẫn đang ở vạch xuất phát” và TP.HCM vẫn 
đang khiến không ít người dân, doanh nghiệp phải “phật lòng”. 

Rất nhiều người dân tại TP.HCM đang hàng ngày phải loay hoay với các thủ 
tục, giấy tờ hành chính cơ bản như thủ tục tạm trú tạm vắng, căn cước công 
dân gắn chip, hộ chiếu mẫu mới cho đến các loại giấy tờ phức tạp như hồ 
sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân… 

Nan giải hơn, hàng tá doanh nghiệp lớn nhỏ khác nhau, cả trong lẫn ngoài 
nước không hẹn mà gặp đều cùng chung 1 điệp khúc “bị hành là chính” khi 
tiến hành các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. 

Có lạc quan đến mấy cũng không thể “cảm thấy dễ chịu” với sự nghịch lý 
đang diễn ra với TP.HCM. Dù được xem là đầu tàu kinh tế đất nước, là trung 
tâm tài chính quốc tế hay là đầu mối trung chuyển sầm uất trong khu vực 
nhưng lại quá lề mề, chậm chạp trong xử lý các vấn đề mang tính “cơ bản”. 

Không quá phức tạp để chỉ ra đâu là việc mà TP.HCM nên làm, cần làm để 
cải thiện năng lực giải quyết thủ tục hành chính, bởi đã quá sẵn những 
“chương trình hành động” với rất nhiều đầu việc cụ thể đã được nêu ra. 

Điều quan trọng nhất theo chúng tôi là một sự thay đổi toàn diện trong cả hệ 
thống quản trị hành chính của thành phố. Trong đó, sự thay đổi mang tính 
quyết định nhất có lẽ là dừng ngay những khẩu hiệu hô hào hình hức mà 
bắt tay ngay vào giải quyết những công việc cụ thể. 

Bắt đầu lại lúc này có thể là muộn, nhưng còn hơn là không bao giờ! 

Nguồn: https://vovgiaothong.vn/newsaudio/muon-con-hon-khong-bao-gio-
d28507.html 

 

12. Nỗ lực thực hiện mục tiêu cải cách hành chính 
Năm 2022, TP Hà Nội đã đặt mục tiêu cụ thể cho chỉ số cải cách hành 
chính là đạt 92,55 điểm, tăng hơn 4 điểm và tối thiểu 1-2 bậc so với 
trước (năm 2021 xếp thứ 10 trên cả nước). Để có thể cán đích, chính 
quyền từ thành phố tới cơ sở đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải 
pháp, tiến sát vạch đích trong những tháng cuối năm. 

Chuyển biến rõ nét tại Bộ phận một cửa 

7 tháng của năm 2022, công tác cải cách hành chính (CCHC) của thành phố 
Hà Nội được cải thiện và nâng cao, đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến 
nay, 100% thủ tục hành chính (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, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin theo quy định. 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 
1.030.963 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,78%. Toàn thành phố đã có 156/175 phường 
(đạt tỷ lệ 89,14%) thực hiện ủy quyền cho công chức Tư pháp - Hộ tịch đủ 
điều kiện tiêu chuẩn. Việc ủy quyền giúp giảm đầu mối, lược bỏ các bước 
xử lý nội bộ, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, hầu hết được trả kết quả 
ngay, được nhân dân đánh giá cao. 

 

Việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đã thành nền nếp 
tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố, được nhân dân ghi nhận, 

đánh giá cao. Ảnh minh họa: internet 

Đến làm TTHC tại Bộ phận một cửa (BPMC) huyện Thanh Oai, anh Trấn 
Tuấn Anh (xã Kim Bài) cho biết: Nếu như trước kia, tôi phải liên hệ nhiều nơi 
và chờ đợi rất lâu mới giải quyết xong việc cấp chứng nhận liên quan tới đất 
đai để làm thủ tục kinh doanh thì giờ với mô hình một cửa, người dân được 
hướng dẫn và giải quyết hồ sơ nhanh gọn, không bị phiền hà, tiết kiệm chi 
phí, thời gian, công sức đi lại. Đối với những người làm kinh doanh, đây là 
một sự hỗ trợ rất đáng ghi nhận từ phía chính quyền". 



Trên thực tế, 2 năm trở lại đây, chỉ số CCHC của huyện Thanh Oai đã đạt 
bước tiến rõ rệt khi vươn từ vị trí thứ 28 năm 2019 lên thứ 17 năm 2020 và 
tăng hạng lên thứ 15 trong số 30 quận, huyện, thị xã năm 2021. Theo ông 
Nguyễn Tuệ Sơn, Trưởng phòng Nội vụ huyện Thanh Oai, công tác tiếp 
nhận và trả kết quả TTHC được thực hiện đúng theo quy định; các xã, thị 
trấn thực hiện đầy đủ việc mở sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, ghi 
chép thông tin, ghi phiếu hẹn, các TTHC được niêm yết công khai, rõ ràng 
và minh bạch. 

Đáng chú ý, Thanh Oai đã xây dựng các bộ chỉ số tương đương về nâng 
cao năng lực cạnh tranh, đo lường CCHC tới các cấp cơ sở. Nhờ đó, năm 
2021, 100% hồ sơ TTHC mà BPMC của huyện tiếp nhận đều giải quyết đúng 
hẹn, trước hẹn, đúng pháp luật. Thông qua phiếu đánh giá, hơn 99% người 
dân đến công sở giải quyết TTHC bày tỏ “hài lòng” và “rất hài lòng”. 

Năm 2022, huyện Thanh Oai nỗ lực thực hiện các giải pháp cải thiện 3 chỉ 
số quan trọng, gồm: Cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC (PAR INDEX), chỉ 
số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và chỉ số hài lòng về sự 
phục vụ hành chính của cơ quan Nhà nước (SIPAS). 

Đặc biệt, để nâng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 
3, 4, UBND huyện đã giao Đoàn Thanh niên huyện khẩn trương thành lập 
các tổ chuyển đổi số cộng đồng thực hiện nhiệm vụ đi từng ngõ, gõ từng 
nhà, hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số. 

Nhiều mô hình sáng tạo 

Để góp phần nâng cao “điểm số” CCHC, các quận, huyện cho tới xã, 
phường đang không ngừng nỗ lực, sáng tạo nên các mô hình mang lại hiệu 
quả thiết thực. Điển hình tại quận Hà Đông đã đưa vào vận hành hệ thống 
nhận diện khuôn mặt trong lấy số, thay thế việc xếp hàng lấy phiếu theo 
công nghệ cũ tại BPMC. Điểm khác biệt là công dân không cần chạm vào 
máy để lấy số thứ tự, chỉ cần đứng trước máy chọn lĩnh vực là tự động nhận 
diện khuôn mặt và dữ liệu của giao dịch được lưu trữ. Các thông tin căn 
cước công dân, dữ liệu công dân được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu (CSDL) 
khách hàng để quản lý thông tin người giao dịch. Hệ thống cũng tự động 
nhận diện thông tin ở lần giao dịch sau, giúp việc giao dịch của công dân 
nhanh hơn. 

Hay như sáng kiến “5 TTHC không chờ” của phường Hàng Bài, quận Hoàn 
Kiếm. Sau 8 tháng thí điểm, 1.800/4.000 hồ sơ được thực hiện theo mô hình 
này, chiếm 44,9%, giúp việc giải quyết số lượng lớn hồ sơ đã rút ngắn thời 
gian đi lại, chờ đợi của công dân. Thời gian giải quyết TTHC giảm từ 1/2-1 
ngày chỉ còn 15 phút. Mô hình này hiện đã được quận Hoàn Kiếm nhân rộng 
đồng loạt ra 18 phường với quy trình thực hiện thống nhất. 



Trong khi đó, BPMC của các xã, thị trấn và huyện Hoài Đức đã triển khai thí 
điểm mô hình “Ngày thứ 6 xanh”, áp dụng với 4 TTHC gồm: thủ tục chấm 
dứt hoạt động hộ kinh doanh; thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung 
học; thủ tục chuyển trường đối với học sinh tiểu học và thủ tục cấp giấy giới 
thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ. Theo đó, khi thực hiện mô hình, thời gian giải 
quyết các TTHC kể trên được rút ngắn xuống còn 60 phút thay vì kéo dài từ 
1-10 ngày làm việc theo như quy định. 

 

Sáng kiến “5 TTHC không chờ” được nhân rộng tại 18 phường của quận 
Hoàn Kiếm. Ảnh: internet 

Trưởng Phòng Nội vụ huyện Hoài Đức Nguyễn Xuân Lý cho biết, năm 2021 
chỉ số CCHC của huyện được chấm điểm và xếp ở vị trí 20/30 quận, huyện 
trên địa bàn thành phố, đây là kết quả chưa cao. Để năm 2022 chỉ số điểm 
sẽ đạt kết quả tốt hơn, ngay từ đầu năm, UBND huyện quyết liệt chỉ đạo, 
chấn chỉnh một số tồn tại ở BPMC của huyện và các xã, triển khai tốt công 
tác tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ quy trình, quy định trong giải quyết 
TTHC, tạo sự hài lòng đối với người dân và doanh nghiệp. 

Nhiều địa phương khác cũng duy trì hiệu quả cách thức phục vụ người dân 
như mô hình “Ngày không viết và ngày không hẹn” tại BPMC của UBND thị 
trấn Phú Minh và UBND xã Hồng Thái (huyện Phú Xuyên)... 

Bản chất của cải cách hành chính là thái độ với người dân, doanh 
nghiệp 



Tại hội nghị “Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính TP Hà Nội 
năm 2022” của UBND TP Hà Nội mới đây, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh 
đã nhấn mạnh, bản chất CCHC là thái độ của cán bộ, công chức chính quyền 
với người dân và doanh nghiệp, trên cơ sở thiết kế quy trình giải quyết công 
việc phù hợp. Cùng với đó là mối quan hệ trong hệ thống. 

 

Mục tiêu của CCHC là hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh 
nghiệp. Ảnh: internet 

Chủ tịch UBND TP cho biết, thành phố đã và đang thành lập các ban chỉ đạo 
các đề án rất thiết thực như: Triển khai xây dựng đề án đẩy mạnh phân cấp 
quản lý nhà nước, ủy quyền; thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc thành phố sang tự chủ tài chính…), đồng thời khẳng định Ban Cán sự 
đảng UBND thành phố cùng các ban Đảng Thành ủy, các sở, ngành, UBND 
các quận, huyện, thị xã sẽ làm tốt các đề án mang tính then chốt này để giải 
phóng được các nguồn lực và phát triển. 

Trước đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng đã nhấn mạnh quan 
điểm Hà Nội xác định phân cấp, ủy quyền là nội dung quan trọng gắn với cải 
cách hành chính, nhằm giải quyết nhanh gọn các vấn đề, phục vụ tốt hơn 
yêu cầu của tổ chức, người dân trên địa bàn thành phố. Hiện thành phố 
đang rà soát, bóc tách từng nhiệm vụ để tiếp tục phân cấp, ủy quyền cho 
cấp huyện, cấp xã theo tinh thần giảm đầu mối. Cấp nào sát thực tế và phục 
vụ tốt hơn các yêu cầu của người dân thì giao cho cấp đó thực hiện. 

Theo lãnh đạo thành phố Hà Nội, nguyên tắc phân cấp, ủy quyền cần phải 
làm từng bước, có thể thí điểm đối với một số lĩnh vực, một số địa bàn phù 



hợp, vừa bảo đảm tính ổn định, vừa tính đến yếu tố đổi mới, rõ trách nhiệm 
gắn với công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện và nâng cao trách 
nhiệm người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ. 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/no-luc-thuc-hien-muc-tieu-
cai-cach-hanh-chinh-703936 

 

13. Xây dựng chính quyền số góp phần tăng hạng các 
chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX 
Phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số được tỉnh 
Phú Thọ xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm hiện đại hóa nền hành 
chính, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu 
hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển. Với 
nhiều giải pháp đồng bộ triển khai chính quyền số đã góp phần làm 
cho nhiều chỉ số của tỉnh tăng mạnh như: Chỉ số Tính minh bạch (6,10 
điểm) trong bảng xếp hạng PCI; chỉ số Công khai, minh bạch (5,84 
điểm), Thủ tục hành chính công (7,39 điểm) thuộc nhóm điểm cao nhất 
trên bảng xếp hạng PAPI; chỉ số Hiện đại hoá hành chính (đạt 10,72/11 
điểm) của PAR INDEX; chỉ số Hài lòng về tiếp cận dịch vụ (đạt 86,78%, 
tăng 3,45% so với năm 2020), Hài lòng về công chức giải quyết TTHC 
(đạt 90,17%, tăng 2,89% so với năm 2020) trong bảng xếp hạng SIPAS. 

 

Đồng chí Trịnh Hùng Sơn - TUV, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc của Chủ tịch UBND 

tỉnh Bùi Văn Quang với Sở Thông tin và Truyền thông (tháng 3/2022) 

Với phương châm “làm đến đâu, chắc đến đó”, tỉnh Phú Thọ đã ban hành Nghị 
quyết Đề án Phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh 



Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định phê 
duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ, phiên bản 2.0; Kế hoạch 
nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp thông tin trên cổng/trang thông tin điện 
tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch chuyển đổi số 
tỉnh Phú Thọ năm 2022… Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh 
nghiệp tham gia thực hiện chuyển đổi số. 

Năm 2021, các chỉ số phản ánh về hoạt động của tỉnh Phú Thọ tiếp tục 
được cải thiện tích cực: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đạt 
66,11 điểm, xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố (tăng 1,59 điểm và tăng 2 bậc 
so với năm 2020); Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) đạt 88,59 
điểm, xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố (tăng 2,85 điểm và tăng bậc so với 
năm 2020); Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) đạt 
89,3%, xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố (tăng 1,1%, tăng 8 bậc so với năm 
2020); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đạt 45,34 
điểm, xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố (tăng 32 bậc so với năm 2020). 

Bằng các giải pháp đồng bộ, công tác triển khai chuyển đổi số trên địa bàn 
tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, ứng dụng công nghệ 
thông tin trong cơ quan nhà nước có sự phát triển vượt bậc. 100% các cơ 
quan nhà nước thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số thay 
thế hoàn toàn văn bản giấy. Hệ thống hội nghị trực tuyến của tỉnh được khai 
thác và sử dụng hiệu quả. Hệ thống một cửa điện tử được triển khai đồng 
bộ, thống nhất, liên thông đến 100% các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến 
cấp huyện, xã. Cổng Dịch vụ công của tỉnh kết nối, liên thông, chia sẻ dữ 
liệu với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tính đến hết tháng 7/2022, số TTHC 
được cung cấp trực tuyến mức độ 3 là 819 thủ tục; mức độ 4 là 716 thủ tục. 

 

Các đại biểu cắt băng khai trương hạ tầng số tại khu Sinh Tàn, xã Thượng 
Cửu, huyện Tân Sơn 



Việc xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số đã làm thay đổi cách 
thức làm việc của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh từ phương thức 
thủ công sang môi trường điện tử. Nhiều ngành, lĩnh vực của tỉnh đã thực 
hiện chuyển đổi số góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động như: 
Công an tỉnh đã triển khai Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên địa bàn 
tỉnh. Ngành Y tế triển khai cơ sở dữ liệu khám chữa bệnh, hệ thống thông 
tin quản lý bệnh viện, khai báo y tế điện tử, sổ sức khỏe điện tử; hệ thống 
camera thông minh tại các cơ sở cách ly tập trung. Ngành Giáo dục và Đào 
tạo triển khai ứng dụng quản lý trường học, quản lý thư viện, thiết kế bài 
giảng điện tử. Các cơ quan báo chí ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng 
cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, quản trị, biên tập, xuất bản các bản 
tin, chương trình trên các nền tảng số, từng bước xây dựng tòa soạn hội tụ, 
đa phương tiện… 

 

Công khai quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

Để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử, 
tỉnh Phú Thọ đã xây dựng 5 bộ giải pháp kinh doanh trực tuyến cho các 
doanh nghiệp, hợp tác xã giới thiệu sản phẩm, quảng bá hình ảnh và giao 
dịch kinh doanh trên Internet; hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng tem điện tử 
xác thực hàng hóa, ứng dụng mã QR trong truy xuất nguồn gốc, xuất xứ sản 
phẩm, hàng hóa. Đến nay, Phú Thọ có trên 250 doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông. Các doanh nghiệp đã 
triển khai ứng dụng thanh toán trực tuyến như VNPT-Pay, Viettel Pay, 
Mobile money. Nhiều doanh nghiệp đã phối hợp, hỗ trợ các nhà cung cấp, 
nhà sản xuất, các hợp tác xã, làng nghề, trang trại giới thiệu, đưa các sản 



phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử. 100% doanh nghiệp của tỉnh 
đã sử dụng hóa đơn điện tử, là một trong 5 tỉnh của cả nước sử dụng và 
chuyển hoàn toàn sang hóa đơn điện tử. 

Giai đoạn 2021 - 2025, Phú Thọ xác định phát triển Chính quyền điện tử 
hướng tới Chính quyền số nhằm chuyển đổi cơ bản hoạt động của chính 
quyền lên môi trường điện tử, môi trường số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
hoạt động của các cơ quan nhà nước; nâng cao năng lực cạnh tranh, góp 
phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư của tỉnh. Định hướng đến năm 
2030, Phú Thọ hoàn thành xây dựng Chính quyền điện tử từng bước xây 
dựng Chính quyền số trên nền tảng ứng dụng các hệ thống cơ sở dữ liệu 
lớn; triển khai các dịch vụ đô thị thông minh và cung cấp các dịch vụ cho 
người dân. 

Để đạt được mục tiêu trên, Phú Thọ tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng 
tâm là: Phát triển Chính quyền điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp; 
phát triển các hệ thống phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; xây 
dựng cơ sở dữ liệu, nền tảng hệ thống, hạ tầng số hướng tới Chính quyền 
số; xây dựng đô thị thông minh; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; nâng 
cao các chỉ số thành phần trong xếp hạng cấp tỉnh PCI, PAPI, PAR INDEX 
góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh, đưa Phú Thọ 
trở thành điểm đến hấp dẫn,  tin cậy cho nhà đầu tư trong thời gian tới. 

Nguồn: https://phutho.gov.vn/vi/xay-dung-chinh-quyen-so-gop-phan-tang-
hang-cac-chi-so-pci-papi-par-index 

 

14. Trách nhiệm, sâu sát với cơ sở 
Lấy đổi mới là phương pháp tư duy, lấy nêu gương và hiệu quả trong 
thực hiện nhiệm vụ được giao làm cơ sở để đánh giá kết quả học và 
làm theo Bác. 

Trên quan điểm đó, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh tại Hà Nội đang tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến 
các lĩnh vực công tác của TP. 

Tạo thêm đột phá 

Trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, Bác luôn căn dặn, nhắc nhở, yêu 
cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải hết sức nêu cao tinh thần 
trách nhiệm trước nhiệm vụ, công việc được giao, dù là việc lớn hay việc 
nhỏ, việc đơn giản hay phức tạp, nhiệm vụ bình thường hay quan trọng... 

Thời gian qua, chính việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện chủ đề 
''Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển'' đã nâng cao tinh 
thần trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức TP Hà 
Nội. Qua đó, tháo gỡ những lực cản, "điểm nghẽn" về ý thức tự trọng và tinh 



thần trách nhiệm trong công việc; tạo sức bật mới trong cải tiến lề lối, phong 
cách và phương pháp làm việc, xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức 
"trách nhiệm, gương mẫu, thân thiện, sâu sát cơ sở". 

Cán bộ UBND huyện Sóc Sơn hướng dẫn người dân làm thủ tục hành 
chính. Ảnh: Công Hùng 

Tại nhiều đơn vị đã lựa chọn và xác định khâu đột phá trong triển khai phù 
hợp thực tế, từ đó xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, có tác dụng 
lan tỏa mạnh mẽ. Điểm hình như Thành đoàn Hà Nội thực hiện hiệu quả mô 
hình "Gia đình tình nguyện - Cộng đồng tình nguyện"; "Sổ vàng làm theo lời 
Bác"; "Công trình thanh niên làm theo lời Bác"… 

Từ phong trào “Ba trách nhiệm” (Trách nhiệm với công việc; Trách nhiệm 
với Nhân dân; Trách nhiệm với chính mình) của Đoàn Khối các cơ quan TP 
Hà Nội, tại nhiều đơn vị, với vai trò xung kích của tuổi trẻ đã hình thành các 
mô hình "Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết công việc còn tồn đọng", "Tổ 
thanh niên xung kích hướng dẫn đăng ký kinh doanh qua mạng"… 

Các sở, ngành cũng chọn cải cách hành chính, phục vụ người dân và DN 
làm trọng tâm như Sở KH&ĐT đã kịp thời hỗ trợ giải quyết thủ tục hành 
chính liên quan quyết định chủ trương của các dự án đầu tư. Sở Tư pháp 
thực hiện tốt mô hình "Tư pháp Thủ đô hướng về cơ sở"... Ðó là những việc 
làm cụ thể, thúc đẩy hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05 nâng chất lượng tham 
mưu phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của TP. 

Lấy hiệu quả làm thước đo 



Trong thời điểm cả nước cũng như TP Hà Nội đang tập trung để phục hồi, 
tăng tốc trong phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, tinh thần 
trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức càng được đẩy mạnh. Trong đó, 
nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền 
đối với việc giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm, hạn chế, 
yếu kém ở mỗi lĩnh vực, địa phương, đơn vị. 

Việc tiếp tục thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, phát huy tính tích cực, chủ động, 
sáng tạo, tự giác của mỗi cán bộ, công chức ở cơ sở, nền tảng quan trọng 
để TP hoàn thành cao các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, GRDP quý II/2022 tăng 
9,49% - cao hơn 1,4 lần kịch bản đưa ra đầu năm (6,4 -6,9%), từ đó đưa 
mức tăng GRDP của 6 tháng đầu năm lên 7,79%. Đây là con số rất cao và 
đảm bảo cho hoàn thành mục tiêu của năm 2022, đạt chỉ tiêu tăng trưởng 
từ 7 - 7,5%. 

Cùng với đó, việc thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2022 là năm “Kỷ cương, 
trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” để tiếp tục đề cao vai trò, trách 
nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu ở tất cả các cấp, ngành trong 
hệ thống chính trị. Như lãnh đạo TP đã khẳng định, Hà Nội đang tiếp tục 
thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp để duy trì sự ổn định kinh tế, bảo 
đảm cân đối ngân sách Nhà nước. Đẩy nhanh sự phục hồi và phát triển các 
ngành kinh tế, nhất là dịch vụ thương mại, du lịch; quyết liệt trong đẩy nhanh 
tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu công… Muốn vậy, việc thúc đẩy tinh 
thần trách nhiệm, ý thức công vụ càng được đặt ra. 

TP cũng đã bổ sung thêm tiêu chí đánh giá, lượng hóa kết quả thực hiện 
nhiệm vụ của cá nhân. Qua đó, tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính 
tự giác trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động 
hợp đồng; tạo môi trường sáng tạo, đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động của từng địa phương, đơn vị. Đồng thời tăng cường tính 
công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình trong việc giải quyết công việc 
tại các cơ quan hành chính từ cấp TP đến cơ sở. Chắc chắn, Hà Nội đã tạo 
thêm những bước chuyển tích cực về chất lượng, đột phá mới trong nền 
công vụ phục vụ và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Nguồn: https://kinhtedothi.vn/trach-nhiem-sau-sat-voi-co-so.html 

 

15. Hải Phòng quán quân cải cách hành chính: Ung 
dung ngồi nhà để cấp đổi GPLX 
Chỉ vài phút thao tác trên máy tính, doanh nghiệp đã nộp xong phí hạ 
tầng cảng biển, người dân đã cấp đổi được GPLX là thực tế tại Hải 
Phòng. 



Trong loạt bài “Vì sao Hải Phòng đứng số 1 cả nước về cải cách hành 
chính?“, ở bài 1 “Chuyện 2 phút ngồi nhà nộp phí hạ tầng cảng biển, 10 
người thay trăm người“, PV Báo Giao thông đã ghi nhận, các cơ quan, ban, 
ngành của Hải Phòng đã có nhiều cách làm mới sáng tạo, đột phá trong cải 
cách thủ tục hành chính, trong đó ngành giao thông Hải Phòng là điểm sáng 
nổi bật nhất của khối các sở, ngành thành phố. 

Ở bài 2 của loạt bài này, PV Báo Giao thông tiếp tục chia sẻ cách làm mới 
sáng tạo, đột phá trong việc làm thủ tục cấp đổi GPLX của Sở GTVT Hải 
Phòng. 

Ngồi nhà làm thủ tục cấp đổi GPLX 

Là một người có nhu cầu cấp đổi GPLX, thay vì phải đến bộ phận 1 cửa của 
Sở GTVT Hải Phòng, anh Lê Quang Vũ ở phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, 
Hải Phòng ngồi nhà dùng điện thoại di động truy cập vào địa 
chỉ http://ptnl.vn. 

Rất nhanh chóng anh Vũ đã hoàn thành thủ tục đăng ký cấp đổi GPLX. Một 
thủ tục bắt buộc đối với người cấp đổi GPLX là phải có giấy khám sức khỏe 
nên anh Vũ đã đến 1 trung tâm y tế tiến hành khám sức khỏe. 

Sở GTVT Hải Phòng khai trương cổng dịch vụ công cấp đổi giấy phép lái 
xe mức độ 4. 

Sau khi khám, giấy khám sức khỏe của anh Phú được cán bộ y tế tại trung 
tâm này scan, nhập vào hệ thống. Toàn bộ thông tin về giấy khám sức khỏe 
của anh Vũ từ cơ sơ y tế lập tức được liên thông với hệ thống cấp đổi GPLX 
của Sở GTVT. 



“Năm 2021, với kết quả đạt 91,80%,Hải Phòng lần đầu bứt phá lên ngôi vị 
quán quân chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) trong số các bộ, cơ 
quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành được khảo sát, đánh giá.” 

Sau khi đối chiếu, rà soát thấy hồ sơ của anh Vũ hợp lệ, Sở GTVT Hải Phòng 
tiến hành cấp đổi GPLX cho anh. Trong đăng ký cấp đổi GPLX, anh Vũ đăng 
ký nhận GPLX qua đường bưu điện nên 5 ngày sau anh nhận được GPLX 
từ nhân viên bưu điện. 

Như vậy, toàn bộ quá trình xin cấp đổi GPLX của anh Vũ chỉ trong vòng 
chưa đầy 1 tuần, suốt quá trình đó anh Vũ không hề gặp cán bộ nào của Sở 
GTVT Hải Phòng, toàn bộ quy trình thủ tục thực hiện cấp đổi GPLX được 
anh thực hiện tại nhà qua 1 chiếc điện thoại thông minh. 

Anh Vũ là một trong hơn 600 người đã thực hiện thành công việc cấp đổi 
GPLX cấp độ 4 tại Sở GTVT Hải Phòng từ đầu năm tới nay. 

Anh Lê Quang Vũ chia sẻ: Thuận lợi trong việc áp dụng công nghệ thông tin 
vào các thủ tục hành chính thì đã rất rõ ràng. Điều quan trọng là người dân 
có thực hiện được hay không vì nhiều thủ tục hành chính công trực tuyến 
quá phức tạp. 

“Trải nghiệm dịch vụ cấp đổi GPLX qua địa chỉ http://ptnl.vn rất dễ dàng giúp 
những người không rành công nghệ như chúng tôi cũng có thể thực hiện 
được“, anh Vũ nói. 

Đột phá xây dựng hệ thống cấp đổi GPLX cấp độ 4 

Mới đây của Tổng cục đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo về kết quả thực 
hiện cấp đổi GPLX cấp độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Theo đó, Từ 
ngày 1/1/2022 đến tháng 5/2022, chỉ có … 20 GPLX đăng ký và trả kết quả 
thành công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. 

Theo Tổng cục Đường bộ, sở dĩ chưa có hồ sơ đăng ký thành công hoặc số 
lượng hồ sơ đăng ký thành công thấp là do thiếu dữ liệu về giấy khám sức 
khỏe (muốn cấp đổi GPLX, bắt buộc người được cấp đổi phải có giấy khám 
sức khỏe). 

Tuy vậy, tại Hải Phòng, thời gian qua đã có tới hơn 600 trường hợp cấp đổi 
GPLX cấp độ 4 qua phần mềm ptnl.vn do sở này triển khai. 

Ông Vũ Duy Tùng, Giám đốc Sở GTVT chia sẻ: Chúng tôi luôn trăn trở làm 
sao áp dụng công nghệ thông tin vào các dịch vụ công, nhằm thuận tiện nhất 
cho người dân. Năm 2022, Thủ tướng đã giao cho Bộ GTVT chủ trì cùng Bộ 
Công an xây dựng phần mềm cấp mới, đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công 
Quốc gia. 

Tuy vậy, việc triển khai qua Cổng dịch vụ công Quốc gia còn một số hạn 
chế, chưa thuận lợi. Sở GTVT Hải Phòng đã mạnh dạn thí điểm xây dựng 



một dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực quản lý phương tiện, người lái. 
Đây là tiền đề để khi phần mềm cấp đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc 
gia vận hành đầy đủ, chúng tôi đã có sẵn cơ sở để kết nối. 

Tại Hải Phòng cũng xảy ra tình trạng tương tự như các địa phương khác 
trên cả nước khi dữ liệu giấy khám sức khỏe của ngành y tế không liên thông 
với ngành giao thông. Trước thực tế này, Sở GTVT xây dựng phần mềm, 
chuyển giao cho các cơ sở y tế phần mềm kết nối liên thông dữ liệu điện tử. 
Phần mềm này rất đơn giản, thuận lợi không phát sinh thêm thủ tục đối với 
cán bộ y tế nhưng lại đảm bảo tính công khai, minh bạch hơn. 

Ông Nguyễn Quang Hiếu, Trưởng phòng Quản lý phương tiện, người lái, Sở 
GTVT Hải Phòng cho biết: Phần mềm quản lý phương tiện người lái được 
xây dựng áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến, thân thiện như công nghệ xác 
thực chữ ký số, công nghệ nhận diện khuôn mặt, công nghệ nhận diện ký 
tự quang học… 

Với các phần mềm hỗ trợ này, người dân không cần khai báo thủ công như 
trước. Mọi thủ tục người dân cần điền chỉ là địa chỉ nhận lại GPLX. 

Theo ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng: Việc Sở 
GTVT Hải Phòng thực hiện cấp đổi GPLX cấp độ 4 là sản phẩm đầu tiên 
trong số các sở ngành, cung cấp ra xã hội một dịch vụ công tiện ích. Chúng 
tôi hy vọng dịch vụ công này sẽ thu hút ngày càng nhiều người dân sử dụng 
qua đó nhanh chóng thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của TP Hải Phòng. 

Nguồn: https://thanhphohaiphong.gov.vn/hai-phong-quan-quan-cai-cach-
hanh-chinh-ung-dung-ngoi-nha-de-cap-doi-gplx.html 

 

16. Chuyển đổi số - chìa khóa phát triển kinh tế - xã hội 
của Đà Nẵng 
Đà Nẵng xác định chuyển đổi số là một trong những đột phá chiến lược 
trong phát triển kinh tế - xã hội. Với những nỗ lực không ngừng, tiến 
trình chuyển đổi số bước đầu đã có những chuyển biến tích cực. 

Chuyển đổi số là động lực phát triển của thành phố 

Qua quá trình triển khai chuyển đổi số đến nay, thành phố đã đạt được một 
số kết quả tích cực, được các cơ quan, tổ chức ghi nhận và đánh giá cao. 
Trong đó, nổi bật có những thành tựu: Thành phố Đà Nẵng năm thứ hai liên 
tiếp xếp hạng Nhất về chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (0,6419 điểm) và dẫn 
đầu cả 3 trụ cột Chính quyền số (0,6868 điểm), Kinh tế số (0,6312 điểm) và 
Xã hội số (0,6483 điểm). 

Năm 2021, Đà Nẵng xếp hạng A về an toàn thông tin. Cùng năm 2021, Đà 
Nẵng thuộc Top 3 địa phương dẫn đầu về thương mại điện tử (sau thành 



phố Hồ Chí Minh và Hà Nội). Đặc biệt vào tháng 7/2022, UBND thành phố 
Đà Nẵng được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chứng 
nhận là Cơ quan Nhà nước tiêu biểu thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW của 
Bộ Chính trị và Chương trình Chuyển đối số quốc gia tại Diễn đàn Top công 
nghiệp 4.0 Việt Nam. 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Nguyễn Quang Thanh 
cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Nghị quyết số 05-
NQ/TU ngày 17/6/2021 và UBND thành phố đã ban hành Đề án Chuyển đổi 
số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong 
đó xác định chuyển đổi số là động lực mới và là “chìa khóa” để giải quyết 
“điểm nghẽn” của thành phố, để mở ra không gian phát triển mới, cũng như 
để đạt mục tiêu của Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị. 

 
Sở Thông tin và Truyền thông và Tập đoàn công nghệ Bkav ký kết biên 

bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số. Ảnh: THANH NGUYÊN 

Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt như kỳ vọng trong phát triển 
của thành phố. Đề án Chuyển đổi số còn nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần triển 
khai; yêu cầu phát triển của chính quyền thành phố, doanh nghiệp và cộng 
đồng xã hội còn rất lớn; do đó còn nhiều việc phải làm, triển khai trong thời 
gian đến để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết của Bộ Chính trị và Thành 
ủy đề ra.  

Để triển khai chuyển đổi số thành công, thành phố đã đặt ra nhiều giải pháp 
quan trọng, trong đó tăng cường hợp tác với các tổ chức, tập đoàn, doanh 
nghiệp trong nước và quốc tế để nhận được sự hỗ trợ, tư vấn, chia sẻ kinh 
nghiệm, mô hình, giải pháp, tiếp cận và chuyển giao công nghệ. Trong thời 
gian qua, thành phố Đà Nẵng đã ký kết hợp tác với với các tập đoàn lớn như 
Viettel, VNPT, FPT, Vietinbank,... 



Định hướng chuyển đổi số của thành phố 

Ngày 19/3/2021, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 
892/QĐ-UBND về Ngày chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng là ngày 28-8 hàng 
năm. 

 
Đà Nẵng lần thứ 2 liên tiếp đứng đầu về chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh 

Với mục tiêu đặt ra, đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ hoàn thành xây dựng đô thị 
thông minh, kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước 
và khu vực ASEAN. Tầm nhìn đến năm 2045, phát triển Đà Nẵng trở thành 
đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thành 
phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực Châu Á.Trong Đề án Chuyển đổi 
số thành phố đặt ra 11 nhóm với 130 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. 

Theo đó, Đà Nẵng thực hiện chuyển đối số với 3 trụ cột chính (gồm Chính 
quyền số, Kinh tế số, Xã hội số). Trong đó, Chính quyền số sẽ triển khai đến 
các cơ quan Đảng, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội. Ngoài ra, bổ sung 
các dịch vụ sự nghiệp công do các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà 



nước cung cấp trên địa bàn thành phố (hầu hết liên quan đến đời sống hàng 
ngày của người dân). 

Kinh tế số được tiếp cận theo khái niệm Kinh tế số phạm vi rộng (Broad 
scope), bao gồm ngành công nghiệp ICT, thương mại điện tử, kinh doanh 
số, kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ,...Ngoài các lĩnh vực kinh tế theo Quyết 
định 749, bổ sung thêm lĩnh vực du lịch, thương mại điện tử, tài chính số 
(Fintech). Về Xã hội số sẽ bao gồm Công dân số, Văn hóa số và bổ sung an 
toàn vệ sinh thực phẩm. 

Mới đây, tại Hội thảo phương pháp luận về chuyển đổi số, ông Nguyễn Tử 
Quảng, CEO, Chủ tịch tập đoàn công nghệ BKAV cho rằng, đặc điểm của 
chuyển đổi số là thay đổi mọi hoạt động dựa vào công nghệ. Ngoài sự thay 
đổi tư duy của tổ chức, doanh nghiệp, các giải pháp công nghệ cho chuyển 
đổi số mang tính quyết định. Làm chuyển đổi số cũng giống như quy hoạch 
và xây dựng khu đô thị với các toà nhà chọc trời, cần phải có kiến trúc, có 
thiết kế, có các biện pháp, công cụ thi công thích hợp. Đội ngũ thiết kế, đội 
ngũ thi công cần phải có năng lực và đặc biệt là chúng ta cần có một phương 
pháp luận rõ ràng. Hơn nữa, xây các công trình lớn thì không thể thiếu vị trí 
Kiến trúc sư trưởng. 

Để giải quyết bài toán chuyển đổi số của thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn công 
nghệ BKAV giới thiệu phương pháp luận Data-Centric (lấy dữ liệu làm trung 
tâm). Đây cũng chính là triết lý để BKAV xây dựng và phát triển Bộ giải pháp 
tổng thể các nền tảng chuyển đổi số BKAV DX. 

Sở Thông tin và Truyền thông và Tập đoàn công nghệ BKAV ký kết biên bản 
ghi nhớ hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai 
đoạn 2022-2025. Tập đoàn công nghệ BKAV sẽ hỗ trợ Đà Nẵng triển khai 
dùng thử các giải pháp, ứng dụng chuyển đổi số, nền tảng Big Data xử lý và 
phân tích dữ liệu lớn. BKAV cũng sẽ giúp tư vấn, cập nhật công nghệ số cho 
các cơ quan, doanh nghiệp tại Đà Nẵng để phục vụ giải quyết các bài toán 
lớn về Chuyển đổi số. 

Chuyển đổi số đi sâu trong các lĩnh vực 

Năm 2021 là năm đánh dấu những bước chuyển mạnh mẽ của Đà Nẵng 
trong công cuộc chuyển đổi số. Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai 
hiệu quả, kịp thời hơn 20 giải pháp ứng dụng công nghệ, hỗ trợ tích cực cho 
chính quyền, người dân và doanh nghiệp phòng, chống dịch COVID-19 chủ 
động, linh hoạt. 

Hiện Đà Nẵng triển khai 1.890 thủ tục hành chính và đã được triển khai lên 
Cổng dịch vụ công thành phố, tỷ lệ trực tuyến (mức 3, 4) đạt 97%, đặc biệt 
100% thủ tục hành chính đủ điều kiện để triển khai mức 4; gần 60% hồ sơ 
nộp trực tuyến (đạt gấp 2 lần bình quân cả nước). 



Thành phố Đà Nẵng có tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động đứng đầu 
toàn quốc, với tỷ lệ 276 máy/100 dân; trong đó số lượng thuê bao băng rộng 
di động (hay Smartphone) 173 máy/100 dân. Đặc biệt, 99,8% hộ gia đình có 
kết nối Internet và 99,4% người dân tiếp cận, sử dụng Internet; 100% doanh 
nghiệp có kết nối Internet. 

 
Đoàn công tác Microsoft Việt Nam có buổi làm việc với Sở Giáo dục và 
Đào tạo thành phố về công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo giai đoạn 2022-2025. Ảnh: CÔNG TÂM 

Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thành phố đã triển khai thành công 
Cổng thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thủ tục hành chính; sàn Thương mại 
điện tử Đà Nẵng (đã có hơn 1.000 doanh nghiệp với 2.500 sản phẩm tham 
gia); Thẻ du lịch thông minh; Mô hình chợ 4.0… 

Về lĩnh vực giáo dục, trong buổi làm việc của đoàn công tác Microsoft Việt 
Nam với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và 
Đào tạo thành phố Trần Nguyễn Minh Thành cho biết, sau thời gian triển 
khai giải pháp Microsoft Office 365 gói A1 tại Đà Nẵng, Sở Giáo dục và Đào 
tạo đã phối hợp Microsoft Việt Nam và đơn vị đối tác của Microsoft là 
GTP Webmaster tổ chức giới thiệu về chuyển đổi số trong giáo dục. 

Thông qua đó, các thầy cô giáo có thể nắm được tính năng cơ bản của các 
ứng dụng trong bộ Office 365 trên máy tính và điện thoại, quản lý kênh giao 
tiếp trên Teams, tổ chức buổi học trực tuyến với học sinh trên MS Teams, 
giao bài tập và kiểm tra đánh giá học sinh trên Teams và Forms, thực hiện 
các game tương tác Kahoot, Quizzi... 

Có thể nói rằng, cùng với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và cả hệ 
thống chính trị, trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ có thêm nhiều thành công 
trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số ở địa phương, qua đó cán đích các 



mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17-6-2021 của 
UBND thành phố về Đề án chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030. 

Nguồn: https://www.danang.gov.vn/web/guest/chinh-quyen/chi-
tiet?id=50088&_c=3 

 

17. Hải quan Quảng Ninh tạo thuận lợi cho hoạt động 
xuất nhập khẩu 
Trong thời gian qua, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã linh hoạt, sáng 
tạo xây dựng và tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình, kế 
hoạch, giải pháp thu và chống thất thu ngân sách Nhà nước từ cấp cục 
đến cấp chi cục, tập trung vào nhóm giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng 
doanh nghiệp tăng lượng hàng, chuyến hàng làm thủ tục qua địa bàn. 

Đồng thời, chủ động tham mưu, phối hợp với các sở, ngành, đề xuất, kiến 
nghị UBND tỉnh và địa phương tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi 
doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển hoạt động xuất nhập 
khẩu (XNK), giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

 

Hải quan Quảng Ninh trao đổi với báo chí về công tác cải cách thủ tục 
hành chính ở đơn vị. 

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

Ông Trịnh Văn Nhuận, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho 
biết, trong thời gian qua Cục hải quan Quảng Ninh đã đẩy mạnh công tác 
cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, đồng hành và hỗ trợ doanh 



nghiệp xuất nhập khẩu. Rà soát và kiến nghị cắt giảm, thống nhất đầu mối 
quản lý, thay đổi phương thức kiểm tra đối với các nhóm mặt hàng thuộc 
diện phải kiểm tra, quản lý chuyên ngành nhằm rút ngắn quy trình xử lý, 
giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ thủ tục 
hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. 

Cùng với đó,  Cục đã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 384/CT-
TCHQ ngày 8/2/2022 của Tổng cục Hải quan về việc đẩy mạnh cải cách 
hành chính, đơn giản hóa thủ tục hải quan hướng tới hải quan phi giấy tờ 
năm 2022; ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số 
của Cục Hải quan Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Cụ thể, năm 2021 Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đề xuất các phương án 
cắt giảm, đơn giản hóa đối với 2 thủ tục hành chính; kiến nghị bãi bỏ 3 thủ 
tục hành chính; rà soát, đề nghị bãi bỏ 3 nhóm mặt hàng thuộc diện kiểm tra 
chuyên ngành. 8 tháng đầu năm 2022, đề xuất các phương án cắt giảm, đơn 
giản hóa đối với 2 thủ tục hành chính; kiến nghị bãi bỏ 1 thủ tục hành chính. 

Đồng thời, duy trì dịch vụ công trực tuyến HQ36a mức độ 3,4; triển khai có 
hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN theo đúng lộ trình 
của Tổng cục Hải quan giúp giảm thời gian và chi phí trong việc nộp/xuất 
trình hồ sơ của doanh nghiệp với cơ quan hải quan và các bên có liên quan; 
áp dụng seal định vị điện tử GPS phục vụ công tác giám sát hải quan. Nghiên 
cứu xây dựng phần mềm “Quản lý hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân 
biên giới theo các quy định của Thông tư số 80/2019/TT-BTC ngày 
15/11/20219 của Bộ Tài chính”; “Quản trị và điều hành của lãnh đạo các cấp 
trên nền tảng đám mây nội bộ” đáp ứng yêu cầu công tác. 

Tăng cường ký kết thỏa thuận hợp tác Hải quan – Doanh nghiệp với các 
doanh nghiệp làm thủ tục qua địa bàn; thành lập Tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc 
về thủ tục hải quan tại cấp cục và cấp chi cục; duy trì hiệu quả hoạt động 
của Tổ hỗ trợ và cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, Tổ hỗ trợ về cơ chế, 
chính sách, thủ tục hải quan và đồng hành cùng doanh nghiệp, Tổ tư vấn 
Hải quan – Doanh nghiệp, Tổ giải quyết vướng mắc thuộc lĩnh vực nghiệp 
vụ… 

Đặc biệt, trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 dịch COVID-19 có 
nhiều ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập 
khẩu của doanh nghiệp, Cục Hải tỉnh đặc biệt chú trọng công tác nắm bắt 
thông tin, tiên phong đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 
doanh nghiệp với những hành động cụ thể, hiệu quả. Đề xuất các kiến nghị 
giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động XNK tại 
Hội nghị gặp mặt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do UBND tổ chức; 
tham mưu cho tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với đại diện hãng tàu Maersk 
để triển khai hoạt động xúc tiến, hỗ trợ hãng tàu đầu tư phát triển hoạt động 
logistics trên địa bàn tỉnh; Tham mưu đề xuất với UBND tỉnh, Tỉnh ủy các 



giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi, thu hút doanh nghiệp trong hoạt 
động xuất khẩu nông sản qua địa bàn; đề xuất 4 nội dung phục vụ kỳ họp 
lần thứ 3 nhóm công tác thuận lợi hóa thương mại Việt – Trung; gửi 2 công 
hàm trao đổi với Hải quan Nam Ninh Trung Quốc về việc tạo điều kiện cho 
việc xuất khẩu mặt hàng nông sản, thủy sản của Việt Nam và thúc đẩy hoạt 
động thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mở biên giới;  phối hợp 
chặt chẽ với các lực lượng, địa phương trong trao đổi thông tin với phía 
Trung Quốc, triển khai "vùng xanh an toàn"... 

Triển khai kế hoạch chuyển đổi số của Cục Hải quan tỉnh đúng tiến độ, chỉ 
đạo, định hướng, lộ trình của tỉnh Quảng Ninh và Tổng cục Hải quan; triển 
khai hiệu quả “Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức hải 
quan trong quá trình giải quyết thủ tục”, tạo bước chuyển mới trong tăng 
cường sự phối hợp, giám sát, đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp đối với 
chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức Hải quan trong quá trình 
thực thi nhiệm vụ. 

Duy trì triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực cấp cơ sở CDCI, qua đó góp 
phần quan trọng vào cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng 
lực cạnh tranh, nâng cao các chỉ số DDCI, PAR Index, SIPAS. 

“Năm 2021, hải quan Quảng Ninh dẫn đầu về chỉ số đánh giá năng lực cạnh 
tranh cấp sở ngành (DDCI); đứng thứ 1/8 cơ quan Trung ương đóng trên 
địa bàn tỉnh về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ 
của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS)”, ông Nhuận nói. 

Ở góc độ đơn vị chi cục, ông Ngô Tùng Dương, Chi Cục trưởng Chi cục Hải 
quan Cửa khẩu cảng Hòn Gai cho biết, công tác cải cách thủ tục hành chính 
luôn được Chi cục đẩy mạnh. Hiện 100% thủ tục hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được 
thực hiện thủ tục hải quan theo phương thức điện tử. 

“Hồ sơ hải quan được nộp cho cơ quan hải quan qua hệ thống xử lý dữ liệu 
điện tử theo dạng dữ liệu điện tử hoặc chứng từ giấy được chuyển đổi sang 
chứng từ điện tử (bản scan có xác nhận bằng chữ ký số), doanh nghiệp 
không phải nộp các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan cho cơ quan hải 
quan (trừ các trường hợp phải nộp chứng từ bản chính, chứng từ bản gốc 
theo quy định của các bộ, ngành)”, ông Dương cho biết. 

Theo Cục Hải quan Quảng Ninh, 8 tháng đầu năm 2022, Hải quan Quảng 
Ninh đã duy trì dịch vụ công trực tuyến HQ36a mức độ 3,4; tiếp nhận xử lý 
3.134 hồ sơ của 485 doanh nghiệp qua dịch vụ công trực tuyến HQ36a; 
2.170 lượt phương tiện xuất nhập cảnh được làm thủ tục hải quan trên hệ 
thống E-Manifest; tiếp nhận 359 C/O from D điện tử các nước qua hệ thống 
một cửa ASEAN. 



Cùng với đó, Hải quan Quảng Ninh cũng tăng cường xác lập doanh nghiệp 
trọng điểm, nhận diện, áp dụng hiệu quả các biện pháp quản lý rủi ro trong 
hoạt động nghiệp vụ hải quan tại cả 3 khâu: Trước, trong và sau thông quan. 
Đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành kết hợp tuyên 
truyền, hướng dẫn doanh nghiệp hiểu được lợi ích khi cung cấp đầy đủ, 
chính xác các thông tin hồ sơ doanh nghiệp phục vụ đánh giá đúng mức độ 
tuân thủ, mức độ rủi ro của doanh nghiệp, đã giúp tăng tỷ lệ luồng xanh, 
giảm tỷ lệ luồng vàng, đỏ; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, 
nhập khẩu nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan. 

Cụ thể, 8 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ luồng xanh 53,63% (tăng 1,96%), luồng 
vàng 40,32% ( giảm 1,79%), luồng đỏ 6,04% (giảm 0,17%) so với cùng kỳ 
năm 2021. Ngoài ra, phát hiện 31 vụ vi phạm (qua phân luồng kiểm tra thực 
tế 27 vụ, qua chuyển luồng 4 vụ); thu thuế bổ sung 98,6 triệu đồng, xử phạt 
8,65 triệu đồng. 

 

Công tác cải cách thủ tục hành chính luôn được Chi cục Hải quan Cửa 
khẩu cảng Hòn Gai đẩy mạnh. 

Thu thuế đạt 94% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao 

Ông Trịnh Văn Nhuận cho biết, trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch 
bệnh COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh, xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp; tác động của giá xăng dầu, 
khủng hoảng của chiến sự Ukraine-Nga, chính sách thuế ưu đãi đặc biệt 
theo lộ trình cắt giảm thuế khi thực hiện các hiệp định song phương, đa 
phương đối với nhiều mặt hàng… đã ảnh hưởng lớn tới việc thực hiện nhiệm 
vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN) của Cục Hải quan tỉnh. 



Bám sát chỉ đạo của Tổng cục Hải quan và kịch bản tăng trưởng kinh tế của 
tỉnh Quảng Ninh, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã chủ động xây dựng các 
kế hoạch thu NSNN, Kế hoạch điều hành thu NSNN với kịch bản cụ thể cho 
từng tháng/quý/năm và các nhóm giải pháp theo từng nhóm mặt hàng/doanh 
nghiệp, phân công nhiệm vụ tới từng Chi cục, Đội/Tổ công tác. Chủ động 
phối hợp với các sở, ngành, kiến nghị, đề nghị UBND tỉnh và địa phương 
tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi doanh nghiệp khôi phục sản xuất 
kinh doanh, phát triển hoạt động XNK, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng 
của dịch COVID-19. Tham mưu cho tỉnh hội đàm với phía bạn Trung Quốc 
triển khai các giải pháp khôi phục và thúc đẩy thông quan hàng hóa đảm bảo 
yêu cầu phòng, chống dịch bệnh… 

Đáng chú ý, toàn Cục đã thu hút 1.048 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục 
hải quan qua địa bàn, trong đó, 288 doanh nghiệp trong tỉnh, 760 doanh 
nghiệp ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, thực hiện thủ tục hải quan trên hệ thống 
VNACCS/VCIS cho 44.732 tờ khai; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 9,8 tỷ 
USD; giảm 20% tờ khai, tăng 30% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021. Thu 
ngân sách Nhà nước 8 tháng đầu năm đạt 9.873 tỷ đồng, tăng 57% so với 
cùng kỳ 2021, đạt 98,7% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (10.000 tỷ đồng); đạt 
94% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao (10.500 tỷ đồng); đạt 93% chỉ tiêu điều 
hành thu (10.600 tỷ đồng). 

Hải quan Quảng Ninh gặp mặt hơn 20 doanh nghiệp, nhà đầu tư mới. 

Không để hình thành điểm “nóng”, đường dây, ổ nhóm vi phạm trên 
địa bàn 



8 tháng đầu năm 2022, Hải quan Quảng Ninh đã bắt giữ, xử lý 140 vụ, trị 
giá 3,766 tỷ đồng;đạt 88% chỉ tiêu số vụ bắt giữ, đạt 75% chỉ tiêu về trị giá 
Tổng cục Hải quan giao; giảm 14,7% về số vụ và 79,2% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2021. Xử phạt vi phạm hành chính 409 vụ, tiền phạt 2,8 tỷ 
đồng, tăng 19% về số vụ, giảm 6,92% về tiền phạt so với năm 2021. 

Xác định định hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép 
hàng hóa qua biên giới trên các tuyến thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh luôn 
tiềm ẩn nguy cơ, diễn biến phức tạp; Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã tập 
trung thực hiện nhiều nhiệm vụ. Trong đó, tăng cường kiểm soát trên tất cả 
các tuyến, kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, hành lý của hành 
khách nhập cảnh tại cửa khẩu; thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội 
phạm, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái 
phép hàng hóa qua biên giới. Chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, 
lực lượng chức năng trong việc triển khai các phương án bảo vệ an ninh, 
quốc phòng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát khu vực đường biên, 
cửa khẩu, cùng với các lực lượng Công an, Biên phòng giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, bảo vệ an toàn các cửa khẩu 
trong phạm vị đơn vị quản lý. 

Xây dựng mối quan hệ hợp tác quốc tế với Hải quan Nam Ninh - Trung Quốc 
về đấu tranh chống buôn lậu, chống khủng bố, vận chuyển trái phép ma túy, 
vũ khí, tài liệu phản động; rửa tiền, thực thi quyền bảo vệ sở hữu trí tuệ; tạo 
niềm tin và thuận lợi hóa hợp tác giải quyết các vấn đề quản lý biên giới, 
phòng chống tội phạm, buôn lậu qua biên giới cùng với đẩy mạnh công tác 
dân vận, tuyên truyền phổ biến pháp luật về hải quan. 

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát để nắm chắc địa bàn, 
mặt hàng, đối tượng trọng điểm và phương thức, thủ đoạn chủ yếu/ mới của 
các đối tượng; đẩy mạnh công tác sưu tra danh sách các đối tượng có liên 
quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép 
hàng hóa qua biên giới; tăng cường thu thập thông tin, nắm tình hình để 
nâng cao khả năng, chất lượng công tác dự báo, cảnh báo từ sớm, từ xa, 

Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ 
pháp luật hải quan; vận động nhân dân không tham gia, tiếp tay cho buôn 
lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tích cực tố giác tội phạm 
và các hành vi vi phạm với cơ quan Hải quan. 

Phát huy vai trò cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 Tỉnh, Cục Hải quan 
tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 chỉ đạo, điều phối các ngành 
thành viên, các địa phương triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng, 
chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại, hàng 
giả, ma túy đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, không để hình thành điểm nóng, 
đường dây, ổ nhóm trên địa bàn. 



Hải quan Quảng Ninh gặp mặt hơn 20 doanh nghiệp, nhà đầu tư mới 

Ngày 25/8, Cục Hải quan Quảng Ninh tổ chức hội nghị gặp mặt hơn 20 
doanh nghiệp mới được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, hoạt động XNK 
trên địa bàn. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Ninh bày tỏ 
cam kết luôn sát cánh cùng doanh nghiệp hoạt động XNK trên địa bàn. Đồng 
thời, mong muốn thông qua hội nghị này kịp thời nắm bắt giải quyết trực tiếp 
những ý kiến, đề xuất của các nhà đầu tư đối với hoạt động XNK hàng hóa, 
từ đó đưa ra được những giải pháp hữu hiệu, giúp thúc đẩy hoạt động sản 
xuất hàng hóa, hoạt động XNK trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. 

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, các hãng tàu, các đơn vị kinh doanh 
cảng biển đã tập trung thảo luận, thẳng thắn phản ảnh những vướng mắc 
về chính sách, ưu đãi đầu tư; vướng mắc về thủ tục hải quan, chính sách 
thuế; vướng mắc trong hoạt động giao nhận hàng hóa, trong đó tập trung 
vào những nội dung liên quan đến thủ tục ưu đãi về thuế nhập khẩu hàng 
hóa trong quá trình đang triển khai thi công dự án; thủ tục thông báo cơ sở 
sản xuất khi doanh nghiệp xây dựng xong nhà máy và lắp đặt xong thiết bị; 
chuyển đổi nguyên liệu, máy móc dư thừa từ hợp đồng cũ sang hợp đồng 
mới… 

Cùng với đó, các doanh nghiệp đã nắm bắt thêm các chính sách ưu đãi và 
một số lưu ý với doanh nghiệp đầu tư về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu 
hàng hóa và phân phối hàng hóa của nhà đầu tư là doanh nghiệp FDI; chính 
sách ưu đãi đầu tư của dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư trên 
địa bàn tỉnh; ưu đãi đầu tư của dự án đối với doanh nghiệp chế xuất... 

Nguồn: https://cand.com.vn/doanh-nghiep/hai-quan-quang-ninh-tao-thuan-
loi-cho-hoat-dong-xuat-nhap-khau-i665572/ 

 

 

 
 


