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1. Phân cấp giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ 
Ngày 30/8, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Quyết định 
số 1015/QĐ-TTg phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ. 

Lực lượng Công an xã Yên Thường, huyện Gia Lâm (Hà Nội) hoàn thành 
thủ tục cho người dân đến đăng ký làm CCCD gắn chíp. Ảnh: Phạm 
Kiên/TTXVN 

Trong đó, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Công an các lĩnh vực: Xuất nhập cảnh; phòng cháy, chữa cháy; cấp, 
quản lý căn cước công dân; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ;... 

Với Bộ Công Thương, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh 
vực: Xuất nhập khẩu; điện; xúc tiến thương mại; lưu thông hàng hóa trong 
nước;... 

Phân cấp giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo các lĩnh vực: Kiểm định chất lượng giáo dục; giáo dục trung 
học; giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; đào tạo với nước 
ngoài. 

Với Bộ Giao thông vận tải, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh 
vực: Hàng hải; đường bộ; đường thủy nội địa; đăng kiểm; hàng không; 
đường sắt… 

Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/phan-cap-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-
thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-cac-bo-co-quan-ngang-bo-
20220830213839653.htm 

 

2. Hướng dẫn mới về thủ tục gia hạn nộp thuế 
Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1710/QĐ-BTC về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Thuế thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. 

Theo đó, Bộ Tài chính quyết định sửa đổi thủ tục gia hạn nộp thuế. 

Thành phần hồ sơ 

Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế theo mẫu 01/GHAN ban hành kèm theo 
phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC. 

Trường hợp gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt thì nộp giấy đề nghị 
theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm Nghị định số 32/2022/NĐ-CP 

Trường hợp gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất thì nộp giấy đề nghị theo mẫu 
ban hành kèm theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP.  



Tùy từng trường hợp, hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế phải có thêm các tài 
liệu sau: 

Trường hợp do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, 
trường hợp bất khả kháng... phải có: Tài liệu chứng thực về thời gian, 
địa điểm xảy ra; Văn bản xác định thiệt hại... 

Trường hợp di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có: Quyết định của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời; Đề án hoặc phương án di 
dời... 

Trình tự thực hiện 

Bước 1: Người thuộc diện được gia hạn nộp thuế lập hồ sơ và gửi hồ sơ 
đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 

Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế. 

Cách thức thực hiện 

Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế; 

Gửi qua đường bưu chính; 

Gửi hồ sơ điện tử đến cơ quan thuế qua giao dịch điện tử. 

Thời hạn giải quyết 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc phát hiện có dấu hiệu sai phạm: Trong 
03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo 
bằng văn bản đề nghị người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ 
sơ, cơ quan thuế phải ban hành Thông báo không chấp thuận gia hạn nộp 
thuế hoặc Quyết định gia hạn nộp thuế. 

Nguồn: https://laodong.vn/ban-doc/huong-dan-moi-ve-thu-tuc-gia-han-nop-
thue-1086787.ldo 

 

3. Bị tạm giữ giấy phép lái xe có được tham gia giao 
thông không? 
Khi bị tạm giữ giấy phép lái xe, nếu cố tình điều khiển phương tiện 
tham gia giao thông, người dân sẽ bị xử phạt. 

Giấy phép lái xe là gì? 

Giấy phép lái xe (Bằng lái xe) là một loại giấy phép được cơ quan nhà nước 
hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp cho một cá nhân cụ thể. Người được cấp 
Giấy phép lái xe (GPLX) được phép vận hành, điều khiển các loại xe cơ giới 
các loại như xe máy, xe ô tô hoặc các loại hình xe khác tham gia giao thông 
trên các con đường công cộng. 



Để được cấp GPLX, người dân cần phải trải qua các cuộc thi lý thuyết và 
thực hành. Riêng với GPLX ô tô, hiện nay có nhiều quy định mới, ngoài việc 
phải trải qua các cuộc thi, người dân còn phải có đủ thời gian lái xe. 

Bên cạnh đó, Giấy phép lái xe được chia ra thành nhiều loại và được cấp 
theo độ tuổi để lái tùy từng loại xe. 

Bị tạm giữ Giấy phép lái xe thì có được tham gia giao thông không? 

Bị tạm giữ Giấy phép lái xe không được lái xe. Ảnh LGT. 

Theo khoản 1 Điều 58 Luật giao thông đường bộ 2008 quy định về điều kiện 
của người lái xe tham gia giao thông như sau: 

- Người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khoẻ quy định tại 
Điều 60 của Luật này và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép 
điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 

Người tập lái xe ô tô khi tham gia giao thông phải thực hành trên xe tập lái 
và có giáo viên bảo trợ tay lái. 

- Người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau: 
Đăng ký xe, Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới, Giấy chứng 
nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô, Giấy 
chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. 

Như vậy, sẽ có phải trường hợp mà người dân bị xử phạt liên quan đến 
GPLX gồm: 

- Sử dụng Giấy phép lái xe quá thời hạn. 

- Không có (bị tạm giữ) GPLX. 



Mức xử phạt không có giấy phép lái xe điều khiến phương tiện tham 
gia giao thông? 

Theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi 
bởi khoản 11 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định xử phạt cụ thể 
như sau: 

- Phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô hai bánh có 
dunh tích xi lanh dưới 173 cm3 và các loại xe tương tự xe mô tô thực hiện 
một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

+ Không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ 
quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa. 

+ Có Giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước về Giao 
thông đường bộ năm 1968 cấp (trừ Giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam 
cấp) nhưng không mang theo Giấy phép lái xe quốc gia; 

+ Sử dụng Giấy phép lái xe không hợp lệ (Giấy phép lái xe có số phôi ghi ở 
mặt sau không trùng với số phôi được cấp mới nhất trong hệ thống thông 
tin quản lý Giấy phép lái xe). 

Theo đó, trường hợp không có (bị tạm giữ) GPLX sẽ bị xử phạt hành chính 
từ 1 - 2 triệu đồng. 

Nguồn: https://baohatinh.vn/xe/bi-tam-giu-giay-phep-lai-xe-co-duoc-tham-
gia-giao-thong-khong/236796.htm 

 

4. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Sẽ tước giấy phép 
vĩnh viễn cơ sở kinh doanh xăng dầu “găm hàng” 
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng Quản lý 
thị trường xử lý nghiêm minh, tước giấy phép vĩnh viễn cơ sở kinh 
doanh xăng dầu “găm hàng". 

Ngày 29/8, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, sẽ chỉ 
đạo lực lượng Quản lý thị trường xử lý nghiêm minh, tước giấy phép vĩnh 
viễn cơ sở kinh doanh xăng dầu “găm hàng”. 

Trước tình hình mặt hàng xăng dầu có diễn biến phức tạp, một số cây xăng 
tại khu vực phía Nam có biểu hiện găm hàng không bán, gây dư luận không 
tốt, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng quản lý thị 
trường xử lý nghiêm minh, tước giấy phép vĩnh viễn cơ sở kinh doanh xăng 
dầu “găm hàng”. 

Bởi vì xăng dầu là ngành kinh doanh có điều kiện, thương nhân đầu mối 
kinh doanh xăng dầu phải thực hiện đúng các điều kiện quy định và thể hiện 
rõ trách nhiệm xã hội đối với Nhà nước, với thị trường, theo nguyên tắc “lợi 
ích hài hoà, rủi ro chia sẻ”. 



Trước đó, trong chỉ đạo khẩn sáng 29/8, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý 
thị trường Trần Hữu Linh nêu rõ, với các trường hợp báo hết hàng, đóng 
cửa, đề nghị các Cục (hoặc giao cho đội Quản lý thị trường) ban hành quyết 
định kiểm tra hoặc giám sát các cửa hàng này làm rõ lý do. Nếu vì các 
thương nhân cung ứng xăng dầu (thương nhân đầu mối, thương nhân phân 
phối, tổng đại lý) không cung ứng đủ thì làm việc tiếp với các thương nhân 
này (nếu có trụ sở hoặc chi nhánh tại tỉnh). Trường hợp ngoài tỉnh thì phối 
hợp với quản lý thị trường nơi có trụ sở của thương nhân cung ứng để làm 
rõ nguyên nhân. Nếu các thương nhân cung ứng xăng dầu có vi phạm phải 
được xử lý nghiêm, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Tổng cục Quản lý thị 
trường hoặc Bộ Công Thương để xử lý. 

 

Tại các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu nếu hết hàng, khi kiểm tra, giám sát 
phải “đo bồn” và đối chiếu hóa đơn mua bán hàng để xác định lượng hàng 
tồn kho. Nếu hết hàng do chủ quan của doanh nghiệp và các vi phạm khác 
phải xử lý nghiêm. Đảm bảo phải kiểm tra tất cả các vụ việc mà cửa hàng 
bán lẻ thiếu hàng, hết hàng, đóng cửa. 

Đáng lưu ý, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu Đội Quản 
lý thị trường địa bàn phải có trách nhiệm phát hiện sớm, phải biết cửa hàng 
nào đóng cửa trước khi người dân hay báo chí phản ánh. Tổng cục Quản lý 
thị trường sẽ xử nghiêm nếu buông lỏng quản lý địa bàn. 

Trước đó, ngày 08/3/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên 
đã ký ban hành công văn số 1155/BCT-TTTN yêu cầu UBND các tỉnh, thành 
phố chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị, doanh nghiệp trên địa 
bàn tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu. 



Trong đó, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ và Bộ Công Thương về việc bảo đảm nguồn cung xăng 
dầu và chấp hành pháp luật trong kinh doanh xăng dầu. Đồng thời, thực hiện 
kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại 
các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, việc tuân thủ quy định về niêm 
yết giá và bán đúng giá niêm yết, thời gian đăng ký bán xăng dầu..., trường 
hợp phát hiện có sai phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoặc báo cáo 
cấp có thẩm quyền để xử lý nghiêm theo quy định. 

Bên cạnh đó, chủ động có phương án bảo đảm và công khai nguồn cung 
xăng dầu cho thị trường trong nước trên địa bàn trong thời gian tới. Giám 
sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa 
bàn, bảo đảm việc bán hàng của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu 
không bị gián đoạn; yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa 
bàn cam kết thực hiện nghiêm các quy định theo Nghị định số 83/2014/NĐ-
CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 95/2021/NĐ-CP 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-
CP. 

Đặc biệt, trước tình hình khó khăn về nguồn cung và giá xăng dầu biến động 
mạnh như hiện nay, nếu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoặc các doanh 
nghiệp kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu ngưng hoặc hạn chế bán hàng mà 
không có lý do chính đáng sẽ bị xem xét đình chỉ hoặc tước Giấy xác nhận 
đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định. 

Nguồn: https://congthuong.vn/bo-truong-nguyen-hong-dien-se-tuoc-giay-
phep-vinh-vien-co-so-kinh-doanh-xang-dau-gam-hang-218479.html 

 

5. Xin lại mật khẩu đăng nhập VssID 
Nguyễn An Bình (tỉnh Nghệ An) hỏi: "Tôi đã cài đặt ứng dụng VssID - 
BHXH số nhưng quên mật khẩu. Tôi làm cách nào để lấy lại mật khẩu?" 

- BHXH Việt Nam trả lời: Nhằm hỗ trợ cá nhân đã đăng ký giao dịch điện tử 
với cơ quan BHXH có thể chủ động lấy lại được mật khẩu để đăng nhập ứng 
dụng "VssID - BHXH số" hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, 
BHXH Việt Nam đã triển khai hình thức cấp lại mật khẩu đăng nhập ứng 
dụng VssID qua phương thức nhắn tin đến đầu số 8079. Để lấy lại mật khẩu 
đăng nhập ứng dụng VssID hoặc Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam, 
ông sử dụng dịch vụ tin nhắn với cú pháp như sau: "BH (dấu cách) MK (dấu 
cách) mã số BHXH" gửi tới đầu số 8079 từ số điện thoại đã kê khai khi đăng 
ký VssID. Ví dụ: Mã số BHXH 1234567xxx cần lấy lại mật khẩu, ông soạn 
tin nhắn gửi tới đầu số 8079 với cú pháp sau: BH MK 1234567xxx . Trường 
hợp hệ thống kiểm tra số điện thoại gửi tin nhắn đúng mã số BHXH trong 
nội dung tin nhắn và đã đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, hệ 
thống sẽ trả về nội dung tin nhắn: "Cap lai mat khau thanh cong. Tai khoan: 
1234567xxx/Mat khau: 22xx99". 



Các trường hợp số điện thoại nhắn tin không đúng số điện thoại đã đăng ký 
với mã số BHXH hoặc mã số BHXH sai cấu trúc (không phải 10 ký tự số), 
tin nhắn sai cú pháp... hệ thống sẽ gửi phản hồi đến số điện thoại đã gửi tin 
nhắn. Ông có thể liên hệ đến cơ quan BHXH địa phương nơi bạn đăng ký 
tài khoản VssID hoặc liên hệ đến Tổng đài chăm sóc khách hàng của BHXH 
Việt Nam số 1900 9068 hoặc số 024 37899999 (trong giờ hành chính) để 
được hỗ trợ. 

Nguồn: https://nld.com.vn/cong-doan/xin-lai-mat-khau-dang-nhap-vssid-
20220829195551872.htm 

 

6. Ðề nghị tăng cường phân cấp trong cải cách thủ tục 
hành chính 
HÐND thành phố đề nghị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 
theo hướng tăng cường phân cấp, làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của 
từng cấp, từng ngành, từng đơn vị. Nội dung trả lời của Sở Nội vụ 
thành phố như sau: 

- Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 3798/QÐ-UBND phê 
duyệt kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 trên địa bàn thành phố, 
đã thông qua phương án đơn giản hóa 5 thủ tục (sửa đổi, bổ sung). Ðồng 
thời, ban hành danh mục TTHC, với 282 TTHC được công bố mới; số TTHC 
bãi bỏ, thay thế là 278 thủ tục; tăng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 
của địa phương lên 1.886. Toàn bộ TTHC được công khai trên cơ sở dữ liệu 
quốc gia về TTHC và niêm yết tại các cơ quan tiếp nhận và giải quyết TTHC. 

- Về thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC, cơ quan giải 
quyết TTHC tiếp tục rà soát, sắp xếp nguồn lực, cơ sở vật chất để thực hiện 
số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC 
tại Bộ phận Một cửa cấp thành phố từ ngày 1-6-2020, cấp huyện từ ngày 1-
12-2002, cấp xã từ ngày 1-6-2023. Riêng 25 dịch vụ công thiết yếu theo 
Quyết định số 06/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện số hóa từ 
ngày 1-7-2022. 

Sở Thông tin và Truyền thông nâng cấp, hoàn thiện kết nối, chia sẻ dữ liệu 
dùng chung, dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin giải quyết TTHC; 
tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng, khai thác dữ liệu có chia sẻ để phục 
vụ việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa các cấp, không yêu cầu cập 
nhật lại thông tin dữ liệu công dân, doanh nghiệp đã có trong các cơ sở dữ 
liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin giải quyết 
TTHC. 

Các ngành, các cấp tiếp tục rà soát, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, quy 
trình điện tử, biểu mẫu điện tử, kết quả giải quyết TTHC dạng điện tử. Ðến 
nay, thành phố đã cập nhật, tích hợp 878 dịch vụ công mức độ mức 3, 4 lên 



Cổng Dịch vụ công quốc gia; phân quyền cho 750 người dùng khai thác sử 
dụng các phân hệ của Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Ngoài ra, thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, 
thuế trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đã tích hợp 260 dịch vụ công mức độ 
4 có thu phí, lệ phí lên Cổng dịch vụ công quốc gia (chiếm 70,8% tổng TTHC 
có thu phí, lệ phí toàn thành phố). 

Nguồn: https://baocantho.com.vn/-e-nghi-tang-cuong-phan-cap-trong-cai-
cach-thu-tuc-hanh-chinh-a150565.html 

 

7. TP.HCM: Hơn một tháng, 1000 cuộc gọi thắc mắc về 
thủ tục hành chính y tế 
Sáng 29/8, Sở Y tế TP.HCM cho biết, sau hơn 1 tháng hoạt động, tính 
đến ngày 25/8, tổng đài 1900 63 85 63 đã tiếp nhận gần 2.000 cuộc gọi, 
trong đó hơn 1.000 cuộc gọi đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ. 

 
Giải quyết thủ tục hành chính ở TP.HCM. Ảnh: Quốc Ngọc 

Trước đó, ngày 22/7/2022, Sở Y tế TP.HCM đã chính thức triển khai tổng 
đài số nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong hướng dẫn và giải đáp 
kịp thời những thắc mắc của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến 
của ngành y tế. 

Nếu như trước đây, người dân phải gọi số đường dây nóng để có thể gặp 
bộ phận tiếp nhận hồ sơ thì hiện tại chỉ cần gọi tổng đài 1900 63 85 63, chọn 
bấm các phím máy nhánh của từng bộ phận (từ 101 đến 106), người dân sẽ 



được nghe chuyên viên của các phòng chức năng Sở Y tế hướng dẫn cụ 
thể về các thủ tục hành chính công cần thực hiện. 

Sau hơn 1 tháng triển khai, Sở Y tế TP.HCM ghi nhận nhiều tín hiệu khả 
quan khi chuyển đổi sang mô hình này. 

Qua số liệu thống kê cho thấy, sau hơn một tháng đưa vào hoạt động, tính 
đến ngày 25/8, tổng đài 1900638563 đã tiếp nhận gần 2.000 cuộc gọi, trong 
đó hơn 1.000 cuộc gọi đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ. 

Đây là một tín hiệu khả quan cho một giải pháp mới xuất phát từ thực tiễn 
công tác quản lý nhà nước trong cải cách thủ tục hành chính tại Sở Y tế 
TP.HCM. Tất cả các cuộc gọi đều mong được giải đáp và hướng dẫn người 
dân thực hiện hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và thực tế cho thấy người sử 
dụng đã được đáp ứng. 

Phỏng vấn sâu một số người dân đã sử dụng dịch vụ của tổng đài số 1900 
63 85 63 cho thấy, tất cả đều đã được giải đáp các thông tin mà mình cần 
được hướng dẫn, thái độ giao tiếp của các chuyên viên khá thân thiện. Sở 
Y tế TP.HCM đã ghi nhận một số kiến nghị rất có ý nghĩa từ người dân đã 
có trải nghiệm sử dụng dịch vụ công trực tuyến, qua đó, giúp Sở Y tế không 
ngừng cải tiến chất lượng phục vụ. 

Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phát huy, cải 
tiến chất lượng của tổng đài số 1900 63 85 63 để đáp ứng nhu cầu cần 
hướng dẫn liên quan đến tất cả lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực y 
tế, tạo môi trường thuận lợi góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và 
xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số của thành phố./. 

Nguồn: https://moh.gov.vn/hoat-dong-cua-dia-phuong/-
/asset_publisher/gHbla8vOQDuS/content/tp-hcm-hon-mot-thang-1000-
cuoc-goi-thac-mac-ve-thu-tuc-hanh-chinh-y-te 

 

8. Ra mắt trang thông tin điện tử về đất đai của TP.Thủ 
Đức 
Ngày 29-8, UBND TP.Thủ Đức, TPHCM ra mắt trang thông tin điện tử về 
đất đai của TP.Thủ Đức tại địa chỉ http://datdai-tpthuduc.tphcm.gov.vn. 

Với mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, với 
nền hành chính hiện đại, hiệu quả và minh bạch, phục vụ người 
dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, thời gian qua TP.Thủ Đức luôn tập 
trung phát triển công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước và giải quyết 
thủ tục hành chính, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và 
cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi. 

Trước thực trạng việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai do tính 
chất phức tạp, yêu cầu về pháp lý cao, giá trị lớn, cán bộ công chức, viên 
chức bị quá tải do số lượng hồ sơ nhiều mà phải thực hiện thao tác trực tiếp 



với người dân và doanh nghiệp, việc liên thông, phối hợp giữa các cơ quan 
chuyên môn với nhau chưa thực sự đồng bộ đã ảnh hưởng đến thời gian 
giải quyết hồ sơ, chậm trễ kết quả, gây không ít phiền hà cho người dân và 
doanh nghiệp. 

 
Thực hiện nghi thức khai trương Trang thông tin điện tử về đất đai của 

TP.Thủ Đức 

Vì vậy,  TP.Thủ Đức nhận thấy cần phải tập trung nhiều hơn nữa trong việc 
cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực này, đồng thời ứng dụng công 
nghệ thông tin để liên kết liên thông giữa các ngành, các đơn vị để việc giải 
quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai đạt kết quả tốt hơn, minh bạch 
hơn. 

Trang thông tin đất đai TP. Thủ Đức thực hiện liên thông, liên kết giữa Chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước TP.Thủ 
Đức trong giải quyết các thủ tục hành chính về chuyển nhượng, thế chấp 
nhà đất trên địa bàn Thủ Đức. 

Vào trang điện tử trên, người dân và doanh nghiệp tra cứu được thông tin 
tình trạng giải quyết hồ sơ chi tiết từng bước luân chuyển, nhận được tin 
nhắn về kết quả thông báo nghĩa vụ tài chính để thanh toán trực tuyến và 
nhận kết quả qua email và Bưu điện. Sắp tới, người dân và doanh nghiệp 
sẽ thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, nhận thông báo thuế, nộp thuế, nộp hồ 
sơ sau thuế qua môi trường điện tử và nhận kết quả qua bưu điện, chỉ đến 
nơi tiếp nhận hồ sơ 1 lần để nộp bản chính hồ sơ theo quy định. 

Bên cạnh việc triển khai Trang thông tin đất đai TP.Thủ Đức, UBND TP.Thủ 
Đức hiện đã trang bị máy móc, thiết bị thực hiện triển khai thí điểm tổ chức 



tiếp nhận và hướng dẫn, tư vấn cho người dân và doanh nghiệp tại Ủy ban 
nhân dân 3 phường Hiệp Phú, Linh Trung và Trường Thạnh đối với 25 dịch 
vụ công trực tuyến của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh 
và xác thực phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm 
nhìn đền 2030 của Chính phủ (Đề án 06). 

 
Trang thông tin điện tử về đất đai của TP.Thủ Đức 

Sau đó sẽ triển khai cho tất cả các phường của TP.Thủ Đức trong năm 2023. 
Hoàn thành triển khai thực hiện Đề án 06 sẽ kết nối, sử dụng được cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để phục vụ 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và 
doanh nghiệp. 

Ông Hoàng Tùng – Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức cho biết: “Chúng tôi chính 
thức công bố vận hành Trang thông tin đất đai TP.Thủ Đức và thí điểm tổ 
chức tiếp nhận, hướng dẫn, tư vấn 25 dịch vụ công theo Đề án 06 của Chính 
phủ tại Ủy ban nhân dân 3 phường. 

Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử sẽ đem lại lợi ích 
rất lớn cho người dân, doanh nghiệp, có thể theo dõi được quá trình giải 
quyết thủ tục hành chính, người dân và doanh nghiệp còn có thể thực hiện 
giám sát, bảo đảm tính minh bạch của cơ quan hành chính Nhà nước. Qua 
đó hy vọng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp để hoạt động chính quyền 
ngày càng hoàn thiện hơn trong việc thực hiện hồ sơ hành chính trên môi 
trường điện tử”. 

Nguồn: https://congan.com.vn/tin-chinh/nguoi-dan-de-dang-theo-doi-thu-
tuc-hanh-chinh-ve-dat-dai-qua-trang-web_136205.html 

 

 

 



9. Cà Mau: công khai thủ tục hành chính bằng hình thức 
điện tử dưới dạng mã QR 
Ngày 30/8, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ký văn bản về việc cho chủ 
trương triển khai thực hiện công khai thủ tục hành chính trên địa bàn 
bằng hình thức điện tử. 

Cụ thể, sẽ thay thế hình thức niêm yết công khai thủ tục hành chính trên 
bảng bằng hình thức điện tử dưới dạng mã QR (QR Code). Được biết, mã 
QR viết tắt của Quick response code (mã phản hồi nhanh), hoặc có thể gọi 
là mã vạch ma trận (Matrix-barcode). Đây là một dạng thông tin được mã 
hóa để hiển thị sao cho máy có thể đọc được. 

 
Cán bộ, chuyên viên tiếp nhận, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp giải 
quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 

Cà Mau - Ảnh: PV 

Theo đó, người đứng đầu chính quyền địa phương này thống nhất triển khai 
thực hiện công khai thủ tục hành chính bằng hình thức điện tử dưới dạng 
mã QR thay cho hình thức niêm yết trên bảng tại Trung tâm Giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh Cà Mau và Bộ phận Một cửa các cấp kể từ ngày 
20/9/2022 sắp tới. Đồng thời, tiếp tục thực hiện công khai thủ tục hành chính 
theo dạng đóng cuốn (mỗi lĩnh vực/cuốn) để tại bàn ghi thông tin để người 
dân tra cứu khi cần thiết. 

Triển khai thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng đã giao Văn phòng 
UBND tỉnh (trực tiếp là Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau) 
hướng dẫn, hỗ trợ Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tổ chức thực hiện 
kịp thời việc công khai thủ tục hành chính theo hình thức điện tử nêu trên. 

Nguồn: https://www.phunuonline.com.vn/ca-mau-cong-khai-thu-tuc-hanh-
chinh-bang-hinh-thuc-dien-tu-duoi-dang-ma-qr-a1471735.html 



10. Công an Bù Đốp nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cấp căn 
cước công dân, định danh điện tử 
Trong những ngày cuối tháng 8/2022, Công an huyện Bù Đốp đã và 
đang tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân (CCCD) và 
tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT) cho công dân theo kế hoạch của 
UBND tỉnh và Công an tỉnh về triển khai, thực hiện Đề án 06 của Chính 
phủ phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử 
phục vụ chuyển đổi số quốc gia. 

Công an huyện thực hiện công tác thu nhận thông tin từ công dân 

Từ ngày 30/6 - 26/8, Công an huyện này đã thu nhận 3.471 hồ sơ cấp mã 
ĐDĐT cá nhân, trong đó nhóm ưu tiên số 1 là 124, nhóm số 2 là 254 trường 
hợp, số còn lại là các trường hợp khác. Đối tượng thực hiện là công dân 
dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CCCD, mã ĐDĐT và công dân đã 
có thẻ CCCD nhưng chưa được cấp tài khoản ĐDĐT, chưa tích hợp các loại 
giấy tờ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận 
đăng ký xe, mã số kinh doanh…).  

Kết quả trên cho thấy sự nỗ lực của Công an huyện Bù Đốp, bởi công tác 
thu nhận cấp tài khoản ĐDĐT gặp không ít khó khăn. Cụ thể là thông tin về 
số điện thoại hoặc thư điện tử (email) công dân bắt buộc phải cung cấp. Tuy 
nhiên, một số trường hợp công dân lớn tuổi, công dân là học sinh không sử 
dụng điện thoại nên phải sử dụng số của người thân, do đó thông tin phải 
cập nhật, xác minh nhiều lần. Bên cạnh đó, việc thực hiện thu nhận hồ sơ 
CCCD và tài khoản ĐDĐT cho nhóm công dân từ đủ 14 tuổi trở lên (trong 
độ tuổi là học sinh, sinh viên) nên quá trình thực hiện mất nhiều thời gian. 

Để đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ CCCD và mã ĐDĐT, Công an huyện Bù Đốp 
đã xác định trước những thuận lợi, khó khăn; tập trung xây dựng kế hoạch, 



phương án triển khai tổ chức thực hiện với mục tiêu dự kiến thu nhận 300 
hồ sơ/ngày; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan và chính 
quyền địa phương. Trang thiết bị thực hiện là 2 bộ máy thu nhận tại trụ sở 
Công an cấp xã và một thiết bị đặt tại Trung tâm Hành chính công huyện. 
Bên cạnh bố trí trang thiết bị và lực lượng thực hiện, Công an huyện còn 
chú trọng công tác tuyên truyền đến người dân về lợi ích của CCCD, mã 
ĐDĐT và hướng dẫn các bước phối hợp thực hiện bằng nhiều hình thức đa 
dạng, phong phú (qua các hội nghị, cuộc họp; tuyên truyền qua băng rôn, 
khẩu hiệu, tờ rơi phát tại các xã, thị trấn, thôn, ấp; thông qua gặp gỡ công 
dân trực tiếp tại nhà…)./. 

Nguồn: https://binhphuoc.gov.vn/vi/news/tin-tuc-su-kien-421/cong-an-bu-
dop-no-luc-day-nhanh-tien-do-cap-can-cuoc-cong-dan-dinh-danh-dien-tu-
29449.html 

 

11. Bàn phương án chuyển trụ sở Trung tâm Phục vụ 
hành chính công qua bưu điện 
Chiều nay 29.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc 
họp nghe báo cáo phương án chuyển trụ sở Trung tâm Phục vụ hành 
chính công sang bưu điện. 

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: VINH ANH 

Chủ trương chuyển trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) 
sang bưu điện được thực hiện dựa theo Quyết định 2114 ngày 12.8 của 
UBND tỉnh về ban hành Đề án triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp 



cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá 
trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính trên địa bàn tỉnh. 

Một trong những mục tiêu của đề án là: “Thực hiện chuyển Bộ phận Một cửa 
về trụ sở của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích khi đáp 
ứng yêu cầu. Bộ phận Một cửa đã xây dựng, nâng cấp trước đây sẽ được 
chuyển mục đích sử dụng khác đảm bảo nguyên tắc hiệu quả, tiết kiệm”.   

Theo phương án do Bưu điện Quảng Nam xây dựng, TTPVHCC tỉnh sẽ 
chuyển trụ sở về tầng 1 tòa nhà Bưu điện tỉnh (số 2 Phan Bội Châu) với diện 
tích có thể khai thác hơn 650m2. Cùng với chuyển trụ sở, cán bộ, công chức, 
viên chức quản lý TTPVHCC sẽ sang trụ sở Bưu điện Quảng Nam làm việc, 
giám sát, vận hành trung tâm theo hiện trạng. Cùng với đó chuyển trang thiết 
bị, phương tiện làm việc từ TTPVHCC qua bưu điện. 

Theo đánh giá, việc chuyển trụ sở từ TTPVHCC qua bưu điện sẽ giảm ngân 
sách nhà nước hàng tỷ đồng mỗi năm; giúp tăng năng suất lao động, giảm 
nhân sự cán bộ, công chức viên chức. Đặc biệt, khi chuyển trụ sở qua doanh 
nghiệp bưu chính công ích sẽ tạo thuận lợi hơn cho người dân trong vấn đề 
giải quyết thủ tục hành chính… Sau khi chuyển, trụ sở TTPVHCC hiện nay 
sẽ được chuyển mục đích sử dụng khác phù hợp và hiệu quả hơn.  

Hiện nay, Bưu điện Quảng Nam đang bố trí 14 nhân viên tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tác nhằm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục 

hành chính. Ảnh: VINH ANH 



Tại cuộc họp, các ý kiến phát biểu đã đánh giá những ưu điểm và hạn chế 
khi chuyển giao trụ sở, nhất là những vấn đề thủ tục pháp lý liên quan để 
thực hiện chủ trương này. 

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu bày tỏ sự ủng 
hộ và thống nhất cao với chủ trương chuyển đổi. Đây là một bước quan 
trọng để tiến tới thực hiện chuyển giao hoàn toàn nhiệm vụ hành chính công 
cho bưu chính công ích. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu giao Văn phòng UBND tỉnh sớm 
xây dựng phương án, thủ tục mời thầu đồng thời khảo sát, đánh giá hiện 
trạng cơ sở vật chất tại trụ sở TTPVHCC hiện nay và đề xuất phương án sử 
dụng sau khi chuyển trụ sở. Sở TT-TT sớm ban hành định mức bưu chính 
công ích của tỉnh và  tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ TT-TT sớm ban hành 
định mức chung toàn quốc nhằm tạo thuận lợi cho các địa phương trong 
triển khai thực hiện. 

Nguồn: https://baoquangnam.vn/cai-cach-hanh-chinh/ban-phuong-an-
chuyen-tru-so-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-qua-buu-dien-
131431.html 

 

12. “Cuộc đua” nâng cao những chỉ số 
Sự siết chặt đó cho thấy việc nâng cao các chỉ số trong bối cảnh các 
tỉnh, thành khác cũng nỗ lực tiến là một cuộc đua khốc liệt để khẳng 
định vị thế. Ở góc độ cán bộ, công chức tại tỉnh, đó cũng là cuộc đua 
vượt lên chính mình để phục vụ nền hành chính công mạnh, điều quyết 
định cho sự phát triển của tỉnh. 

Tín hiệu đúng hướng 

Trong hàng loạt hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, có 1 hoạt động tưởng 
không liên quan nhưng lại quyết định đến sự phát triển của tỉnh là Hội nghị 
gặp gỡ các nhà đầu tư năm 2022 với chủ đề: “Bình Thuận kết nối tiềm năng”. 
Theo nội dung đó, hội nghị được tổ chức để lãnh đạo tỉnh gặp gỡ các doanh 
nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, có uy tín và năng lực cao để mời gọi đầu tư 
vào các dự án trọng điểm. Qua đó, tạo tiền đề cho việc tổ chức Hội nghị xúc 
tiến đầu tư vào năm 2023 nhằm thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư từ 
các thành phần kinh tế trong và ngoài nước. 

Điều đáng nói, những cuộc gặp gỡ của lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp như 
này đã diễn ra hàng tháng trong năm 2021, ngoại trừ vài tháng không tổ 
chức vì dịch bệnh cản trở nhưng chỉ khác nội dung, là tìm hiểu, tháo gỡ khó 
khăn cho doanh nghiệp. Hay nói chính xác, đó là những cuộc đối thoại giữa 
lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp. Chính kết quả này, cộng hưởng các tiến triển 
qua khắc phục các điểm chưa được trong triển khai PCI (chỉ số Năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh) xuống cấp sở, ngành, địa phương cùng sự quyết liệt 
thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính cũng như cải thiện môi 



trường kinh doanh nên kết quả PCI 2021 của tỉnh (công bố tháng 4/2022) 
đã vươn lên vị trí 21/63 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm khá của cả nước. Nếu 
đặt kết quả đó trong 5 năm trở lại đây thì đây được xem là sự vượt trội nhất 
cùng với mức tăng cao nhất, được 13 bậc. Lùi lại năm 2018, năm khiến ai 
cũng nhớ, khi PCI Bình Thuận đã vươn lên vị trí 22/63 tỉnh, thành, lặp lại thứ 
bậc trên bảng xếp hạng PCI 2013 của tỉnh. Nhưng sang năm 2019, PCI Bình 
Thuận đã rớt 9 bậc, xếp ở vị trí 31/63. Rồi năm 2020, tiếp tục rớt 3 bậc, PCI 
Bình Thuận đứng thứ 34/63. Trên tình hình nhiều khó khăn của năm 2021, 
kết quả trên được ví như lội dòng nước ngược. 

Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Ngọc Lân 

Khoảng 1 tháng sau, kết quả của Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính 
công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2021 mang thêm tin vui về tỉnh. Đó là 
Bình Thuận đã rời nhóm 15 tỉnh, thành phố đạt điểm thấp nhất, rời vị trí xếp 
thứ 53/63 tỉnh, thành của năm 2020, vượt 41 bậc để bước vào nhóm 15 tỉnh, 
thành phố đạt điểm cao nhất nước, thuộc nhóm cao nhất nước. Nổi bật nhất 
là nội dung kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, một trong những nội 
dung quan trọng quyết định kết quả chỉ số PAPI, Bình Thuận được 7,4 điểm, 
trong khi điểm trung bình của cả nước là 6,84 điểm. Nhờ vậy, đã đưa tỉnh 
vào top 10 địa phương kiểm soát tham nhũng trong khu vực công tốt nhất 
của cả nước. 

Trong khi đó, Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng 
của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà 
nước (SIPAS) chưa vươn lên nổi, khi lần lượt đứng ở vị trí 56/63 tỉnh, thành 
và 61/63 tỉnh, thành. Kết quả này không bất ngờ, vì vài năm trước, Bình 
Thuận đều ở nhóm thấp nhất. Lãnh đạo tỉnh có nỗ lực cải thiện nhưng có lẽ 
“thuốc không đúng bệnh” nên chưa đem lại kết quả khả quan. Và câu chuyện 
nâng cao các chỉ số trong năm 2021 qua Kế hoạch số 2992/KH-UBND của 
UBND tỉnh và Chỉ thị số 11-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 



trong việc nâng cao các chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh giai 
đoạn 2021 – 2025 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành với những yêu cầu, 
giải pháp đặt ra đã kịp tác động tạo ra kết quả vượt trội của 2 chỉ số PCI, 
PAPI. Đó là tín hiệu cho thấy đã đúng hướng. 

4 chỉ số và trách nhiệm 

Tại buổi sơ kết Chỉ thị 11-CT/TU diễn ra vào tháng 7/2022, bên cạnh nêu 
những nỗ lực của các sở, ban ngành, địa phương tạo ra kết quả nổi bật của 
2 chỉ số PCI, PAPI, cuộc họp cũng nêu đầy đủ nguyên nhân vì sao chưa thể 
nâng cao các chỉ số. Đáng chú ý, cuộc họp cũng vạch ra cụ thể những điểm 
yếu của các chỉ số thành phần trong 4 chỉ số cũng như quy trách nhiệm phải 
khắc phục của từng sở, ngành, địa phương. Ví dụ, tại chỉ số PAPI, có điểm 
yếu nhất là người dân chưa hài lòng khi gặp trưởng thôn, khu phố, cán bộ 
cấp xã, cán bộ đoàn thể và cán bộ HĐND xã để giải quyết khúc mắc của 
mình; người dân chưa hài lòng việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của chính 
quyền địa phương khiến Bình Thuận xếp từ thứ 47/63 đến thứ 56/63 và 
thuộc nhóm tỉnh, thành thấp nhất cả nước. Bên cạnh đó người dân chưa 
thật sự tin tưởng để sử dụng các biện pháp phi tòa án khi có tranh chấp dân 
sự, xếp thứ 56/63. Trách nhiệm của cơ quan theo dõi, khắc phục các điểm 
yếu trên thuộc về UBND cấp huyện, UBND cấp xã. 

Bộ phận nhận và trả kết quả một cửa của xã Tân Hà, Đức Linh. Ảnh: Ngọc Lân 

Hay tại chỉ số PCI, điểm yếu nhất là chỉ số về chi phí gia nhập thị trường, 
Bình Thuận xếp thứ 62/63 tỉnh, thành. Các doanh nghiệp cho rằng gia nhập 
thị trường, nhất là thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kinh doanh có điều kiện... 
tại tỉnh chưa được cải thiện, thể hiện qua thời gian thực tế giải quyết thủ tục 



thay đổi đăng ký doanh nghiệp chưa được rút ngắn (số ngày trung vị của 
tỉnh là 7 ngày so với 5 ngày của cả nước); có 10% doanh nghiệp cho rằng 
phải chờ hơn 3 tháng để hoàn thành các thủ tục để chính thức hoạt động 
(trung vị của cả nước là 0%)… Trách nhiệm của cơ quan theo dõi, khắc phục 
là Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Còn ở Chỉ số Par Index, điểm yếu nhất là chỉ số về xây dựng và nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Bình Thuận xếp thứ 60/63 
tỉnh, thành. Tiếp đến là Chỉ số về xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản 
quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, Bình Thuận xếp thứ 55/63. Trách 
nhiệm của cơ quan theo dõi, khắc phục là Sở Nội vụ và Sở Tư pháp. 

Cuối cùng, Chỉ số SIPAS, các hạn chế tìm thấy qua khảo sát ý kiến người 
dân, doanh nghiệp đánh giá về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên địa 
bàn tỉnh như mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ, về tổ chức giải quyết 
TTHC… đều đạt tỷ lệ thấp hơn so với tỷ lệ trung bình cả nước. Trách nhiệm 
của cơ quan theo dõi, khắc phục là các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; 
UBND cấp xã. 

Sự siết chặt trên cho thấy việc nâng cao các chỉ số trong bối cảnh các tỉnh, 
thành khác cũng nỗ lực tiến là một cuộc đua khốc liệt để khẳng định vị thế. 
Ở góc độ cán bộ, công chức tại tỉnh, đó cũng là cuộc đua vượt lên chính 
mình để phục vụ nền hành chính công mạnh, điều quyết định cho sự phát 
triển của tỉnh. 

Nguồn: https://baobinhthuan.com.vn/cuoc-dua-nang-cao-nhung-chi-so-
100531.html 

 

13. Bình Phước dẫn đầu cả nước về thanh toán nghĩa 
vụ tài chính trực tuyến 
Tỷ lệ số hoá hồ sơ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đạt 
hơn 98%, sau sáu tháng. 

Theo báo cáo tại buổi giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã được trang bị hệ thống thiết bị 
công nghệ thông tin đồng bộ, đầy đủ. Tại trung tâm, tỷ lệ số hóa hồ sơ thực 
hiện từ tháng 6 đến nay đạt 98,38%. Trung tâm đang tiếp nhận 1.329 thủ tục 
hành chính của 20 sở, ban, ngành ở các mức độ 2, 3 và 4. 

Từ ngày 1/1/2021 đến 30/6/2022, đơn vị tiếp nhận 83.986 hồ sơ. Trong đó, 
có 81.857 hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn, 803 hồ sơ giải quyết 
trễ hạn và 1.326 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. 100% thủ tục hành 
chính của các sở, ban, ngành đã công bố trực tuyến mức độ 3, 4, được tiếp 
nhận và xử lý trực tuyến. Đẩy mạnh triển khai thực hiện nghĩa vụ tài chính 
bằng hình thức trực tuyến, từ ngày 19/5/2021 đến 11/8/2022, toàn tỉnh đã 
có 99.246 giao dịch với số tiền 726 tỷ đồng, dẫn đầu cả nước về triển khai 
thanh toán nghĩa vụ tài chính trực tuyến. 



Lúc này trung tâm phối hợp hoàn thành kiểm tra 8/11 bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả cấp huyện, 16 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. Qua đó 
kịp thời chấn chỉnh các sai sót, hạn chế; đồng thời kịp thời hướng dẫn, trao 
đổi những sáng kiến hay, cách làm tốt để nâng cao hiệu quả và chất lượng 
giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. 

Tại buổi giám sát, đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nêu một 
số hạn chế như: vẫn phát sinh hồ sơ trễ hạn ở một số sở, ngành, lĩnh vực. 
Việc triển khai thanh toán trực tuyến chưa đồng đều giữa các sở, ban, 
ngành. Việc xây dựng quy trình giải quyết và cập nhật thủ tục hành chính 
lên Cổng dịch vụ công của tỉnh chưa đầy đủ, kịp thời, đặc biệt là đối với các 
thủ tục hành chính mới hoặc có thay đổi, điều chỉnh. Đồng thời đề nghị Sở 
Thông tin và Truyền thông và đơn vị vận hành máy chủ, cổng dịch vụ công 
trực tuyến đảm bảo kết nối ổn định, nhanh chóng và bảo mật nhằm phục vụ 
công tác tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và số hóa hồ sơ thuận lợi, nhanh chóng. 

 
Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Trịnh Thị Hòa đề nghị rà 
soát, bổ sung, loại bỏ các thủ tục không còn phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi 
cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Kết luận buổi giám sát, bà Trịnh Thị Hòa, Phó trưởng Ban Pháp chế Hội 
đồng nhân dân tỉnh đề nghị đơn vị có giải pháp đổi mới, cải tiến, nâng cao 
chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Trung tâm cần tăng cường phối 
hợp với các sở, ban, ngành trong việc rà soát, bổ sung, loại bỏ các thủ tục 
hành chính không còn phù hợp, tạo thuận lợi cho người dân và doanh 
nghiệp... 

Nguồn: https://vnexpress.net/binh-phuoc-dan-dau-ca-nuoc-ve-thanh-toan-
nghia-vu-tai-chinh-truc-tuyen-4503356.html 



14. Quảng Ninh triển khai mô hình nhận và trả hồ sơ 
hành chính trong ngày 
Từ tháng 9/2022, tỉnh Quảng Ninh sẽ triển khai mô hình thủ tục hành 
chính được tiếp nhận và trả kết quả trong ngày. 

Để triển khai mô hình mới, ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Quảng Ninh giao cho các sở, ngành: Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y 
tế, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thông, Tài 
nguyên và Môi trương thực hiện ra soát thủ tục hành chính thuộc chức năng 
quản lý và thẩm quyền giải quyết của đơn vị để chủ trì, phối hợp với Trung 
tâm phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện triển khai mô hình giải quyết thủ 
tục hành chính trong ngày.  

Theo đó, người dân sẽ được trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong 
24 giờ tính từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ.  

 
Các thủ tục hành chính, kê khai hồ sơ, quy trình giải quyết đều được công 

khai tại Trung tâm Hành chính công TP Cẩm Phả. 

Mục đích của Quảng Ninh khi triển khai mô hình này nhằm nâng cao trách 
nhiệm phục vụ người dân. 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh sẽ chủ động làm việc với các đơn 
vị trên để có phương án thống nhất danh mục số lượng thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị để thực hiện trả kết quả trong 
ngày, hoàn thành trong tháng 9/2022. 



Quảng Ninh và "6 dám" trong cải cách hành chính 

Tại Hội nghị phân tích chuyên sâu chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng 
về sự phục vụ hành chính được tổ chức ngày 20/7, Bí thư Tỉnh ủy Quảng 
Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh tỉnh sẽ thực hiện "6 dám" để không ngừng 
nâng cao chất lượng, hiệu quả cao trong cải cách hành chính: dám nghĩ, 
dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo và dám 
đương đầu với khó khăn thử thách. 

Ông Ký cho biết đây là những nội dung được đúc kết từ kinh nghiệm trong 
suốt hơn 10 năm tỉnh Quảng Ninh thực hiện cải cách hành chính. 

Theo ông Nguyễn Xuân Ký, tỉnh Quảng Ninh đang ngày càng xây dựng nền 
hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh 
bạch, hiệu lực, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp gắn 
với định vị thương hiệu tỉnh, giữ vững vị trí nhóm đầu về các chỉ số cải cách 
hành chính (PAR Index), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số 
hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và chỉ số hiệu quả quản trị và 
hành chính công cấp tỉnh (PAPI). 

Tỉnh đã chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ 6 nội dung cải cách hành chính 
để quyết tâm xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện 
đại, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là một trong những 
trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc; đáp ứng niềm mong 
mỏi, kỳ vọng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. 

 
Quảng Ninh đứng đầu về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm thứ 5 liên tiếp. 

Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương 
quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung cải cách hành chính 
thông qua việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
để kịp thời tham mưu sửa đổi nội dung các văn bản không phù hợp, kịp thời 



phát hiện những văn bản mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, hết hiệu lực để 
đề xuất bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung. 

Tại các Trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả cấp xã, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn đều đạt trên 
98%. Riêng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, trên 53,5% số hồ 
sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến. 

Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục 
vụ của tỉnh Quảng Ninh năm 2021 đạt tỷ lệ tương đối cao, trung bình đạt 
94,07% và là năm thứ 3 liên tiếp tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu bảng xếp hạng 
đánh giá đối với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, có 5/5 tiêu chí 
có tỷ lệ đánh giá hài lòng trên 90%. 

Cụ thể, tỷ lệ hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 94,90%; 
về thủ tục hành chính đạt 94,78%; về công chức tiếp nhận và giải quyết thủ 
tục hành chính là 94,75%; tiếp cận dịch vụ đạt 94,64%; việc tiếp nhận, xử lý 
góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức là 91,26%. 

Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương của Quảng Ninh tiếp 
tục chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành 
chính trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả, tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục 
hành chính; rà soát, tự kiểm tra đột xuất để kịp thời phát hiện cán bộ, công 
chức, viên chức không xử lý hoặc chậm xử lý, xử lý hồ sơ không đúng trình 
tự, thủ tục theo quy định, có hành vi nhũng nhiễu để xử lý nghiêm. 

Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục công khai đầy đủ, kịp thời, dễ tiếp cận đối với các 
thủ tục hành chính được thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tại bộ phận một 
cửa, trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trên Trang thông tin điện tử cơ quan, 
đơn vị; vận hành có hiệu quả mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công 
tỉnh và Trung tâm hành chính công các địa phương. 

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn đến tổ 
chức, cá nhân thực hiện truy cập nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính theo hình thức trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ 
công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia; hướng tới thay đổi thói quen sử 
dụng dịch vụ công trực tiếp của công dân, nhằm tiết kiệm thời gian, công 
sức, chi phí đi lại cho người sử dụng, giảm nỗi lo lây lan dịch COVID-19, góp 
phần cải cách thủ tục hành chín, giảm phiền hà, sách nhiễu, chống tiêu cực 
trong việc tiếp xúc với nhân dân, doanh nghiệp... 

Nguồn: https://nongnghiep.vn/quang-ninh-trien-khai-mo-hinh-nhan-va-tra-
ho-so-hanh-chinh-trong-ngay-d331103.html 

 

 

 
 


