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1. Chuyển đổi số trong lĩnh vực hộ tịch, tạo thuận lợi 
tối đa cho người dân 
Với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, giờ đây, người dân có thể 
ngồi tại nhà thực hiện các thủ tục hộ tịch. Điều này không chỉ nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, mà còn tạo thuận lợi tối đa cho người dân, 
doanh nghiệp, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số. 

Rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục 

Công tác hộ tịch luôn được Bộ, ngành Tư pháp chú trọng, thực hiện nền nếp, 
kịp thời giải quyết các nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, đạt được một số 
thành quả nhất định. Bộ đã ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BTP quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Theo đó, bản 
điện tử giấy tờ hộ tịch có giá trị sử dụng như giấy tờ hộ tịch bản giấy trong các 
giao dịch, thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến; có giá trị thay thế các giấy 
tờ hộ tịch bản giấy khi làm thủ tục đăng ký hộ tịch trực tiếp tại cơ quan đăng 
ký hộ tịch. 

Ngày 6/1/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg 
phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực 
điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 
năm 2030. Các nhiệm vụ về công tác hộ tịch mà Bộ, ngành Tư pháp được giao 
tại Quyết định số 06/QĐ-TTg được toàn ngành quan tâm, tập trung thực hiện, 
qua đó đã tạo chuyển biến rõ nét, đạt được kết quả bước đầu. Nổi bật là Bộ 
Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, UBND các 
tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đã phối hợp triển khai kết nối, chia sẻ 
dữ liệu khai sinh từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về bảo hiểm để thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, 
cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi (hoàn toàn trên môi trường điện tử) 
tại tất cả các địa phương trên toàn quốc, rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ 
tục cấp thẻ bảo hiểm y tế. 

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an xây dựng Quy 
trình cấp định danh cá nhân cho công dân đăng ký khai sinh tại cơ quan đại 
diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài; xây dựng Quy trình đăng ký khai 
sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến để thực hiện tích hợp trên 
Cổng dịch vụ công cấp tỉnh/Cổng dịch vụ công cấp quốc gia… 

Theo thống kê 6 tháng đầu năm 2022, Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch 
dùng chung ghi nhận có hơn 26,7 triệu hồ sơ đăng ký khai sinh; hơn 3,9 triệu 
hồ sơ đăng ký khai tử; hơn 113 nghìn trường hợp nhận cha mẹ con; 14 nghìn 
trường hợp đăng ký giám hộ;12 nghìn trường hợp đăng ký nhận nuôi con nuôi 



và trên 28 nghìn trường hợp đăng ký cải chính, thay đổi, bổ sung hộ tịch, xác 
định lại dân tộc… 

Cung cấp dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch 

Theo báo cáo của các Sở Tư pháp, đến nay, các địa phương đều đã thành lập 
Tổ công tác triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg do lãnh đạo UBND tỉnh/thành 
phố làm Trưởng ban. Với vai trò là thành viên của Tổ công tác, Sở Tư pháp đã 
tham mưu cho UBND cấp tỉnh ban hành kế hoạch triển khai việc số hóa sổ hộ 
tịch, hỗ trợ các sở, ngành thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật 
theo yêu cầu tại Quyết định số 06/QĐ-TTg. 

Về cơ bản, các địa phương đã chủ động thực hiện cung cấp dịch vụ công đối 
với 3 thủ tục hành chính thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch (đăng ký khai sinh, 
đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn). Bên cạnh đó, thông qua Phần mềm đăng 
ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, việc đăng ký khai sinh, cấp số định 
danh cá nhân tại các cơ quan đăng ký hộ tịch về cơ bản ổn định, đáp ứng yêu 
cầu của người dân. Các địa phương đều đã thực hiện liên thông đăng ký khai 
sinh - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; liên thông đăng ký khai tử 
- trợ cấp mai táng phí… 

Là đơn vị được lựa chọn thí điểm triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-
TTg, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành công văn về thực hiện triển khai 
tích hợp, cung cấp dịch vụ công thiết yếu lĩnh vực hộ tịch thực hiện đăng ký 
trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, triển khai trên toàn địa bàn từ 
ngày 1/7/2022. UBND thành phố giao Sở Tư pháp phối hợp với UBND các 
quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện ngay việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ điện tử 
trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công thành phố theo quy trình 
tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết 
hôn trực tuyến do UBND thành phố ban hành; không để xảy ra tình trạng chậm, 
muộn hoặc yêu cầu các thông tin không cần thiết, không đúng quy định. 

Bảo đảm chất lượng đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch 

Có thể thấy, cùng với sự “vào cuộc” của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp địa phương 
đã có sự chủ động trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 
06/QĐ-TTg, công tác đôn đốc, chỉ đạo được thực hiện tương đối quyết liệt, 
xuyên suốt, cơ bản. Mặc dù vậy, quá trình triển khai cho thấy còn một số “điểm 
nghẽn” nhất định. 

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đồng Nai Phan Quang Tuấn cho biết, những khó 
khăn, vướng mắc, chủ yếu tập trung vào hai yếu tố: con người và cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật. 



Cụ thể, việc kiểm tra thông tin còn khó khăn do không có nhân lực và thời gian, 
nhất là đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã hiện đang quá tải trong 
giải quyết các nhóm đầu việc được giao. Trình độ công nghệ thông tin của các 
công chức Tư pháp - Hộ tịch tại địa phương chưa đồng đều, nên thao tác xử 
lý chậm. Công tác phối hợp của các cơ quan trong việc xác minh hồ sơ thủ tục 
hành chính còn chưa nhịp nhàng, gây ảnh hưởng đến thời gian giải quyết các 
thủ tục, nhất là thủ tục đăng ký khai sinh, lý lịch tư pháp. Bên cạnh đó, đường 
truyền mạng không ổn định, gây khó khăn cho đội ngũ công chức tư pháp trong 
việc kiểm tra, phê duyệt… 

Đáng chú ý, tâm lý của người dân hiện vẫn chưa quen với dịch vụ trực tuyến. 
“Trực tuyến mà vẫn chậm và mất nhiều thời gian nên bà con vẫn chọn giải 
pháp trực tiếp. Điều đó đã làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện số 
hóa hộ tịch”, ông Tuấn chia sẻ. 

Để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác tư pháp, đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 06/QĐ-TTg, Bộ Tư 
pháp đề nghị Sở Tư pháp các địa phương trong thời gian tới cần tăng cường 
quán triệt, truyền thông về vai trò của dữ liệu hộ tịch và các dịch vụ công thiết 
yếu trong lĩnh vực hộ tịch; thường xuyên nắm bắt, cập nhật thông tin, kết quả 
triển khai ở địa phương, chia sẻ, xin ý kiến kịp thời các đơn vị thuộc Bộ khi có 
vướng mắc phát sinh. 

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường chất lượng công tác đăng ký, thống kê hộ 
tịch; thường xuyên, chủ động rà soát, đối chiếu để bảo đảm tính thống nhất, 
chính xác của dữ liệu; đồng thời, đẩy nhanh hoạt động số hóa sổ hộ tịch, bảo 
đảm tiến độ số hóa theo đúng thời hạn quy định tại Nghị định số 87/2020/NĐ-
CP. 

Đặc biệt là khẩn trương bám sát việc triển khai thực hiện các công văn chỉ đạo 
của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg; ổn định, bảo đảm 
chất lượng, số lượng đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch để đáp ứng yêu 
cầu giải quyết công việc, nhất là trong bối cảnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin và chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay. 

Phan Phương (TTXVN) 

Nguồn: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/chuyen-doi-so-trong-linh-vuc-ho-
tich-tao-thuan-loi-toi-da-cho-nguoi-dan-20220904094725109.htm 

 

2. Ngành Bảo hiểm xã hội: Tiếp tục ghi dấu ấn trong 
chuyển đổi số 



Công tác chuyển đổi số của ngành Bảo hiểm xã hội đã đi đúng hướng, 
đúng trọng tâm khi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam liên tục được đánh giá 
là một trong những bộ, ngành dẫn đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số. 

Lọt Top 3 về xếp hạng chuyển đổi số năm 2021 

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân, thời gian qua, cùng với việc triển khai 
mạnh mẽ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ 
thông tin (CNTT), Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã tập trung nguồn lực 
để tích hợp, mở rộng cung cấp các dịch vụ công (DVC) nhằm góp phần hiện 
đại hóa nền hành chính, hướng tới chính phủ điện tử trong lĩnh vực BHXH, 
bảo hiểm y tế (BHYT). 

BHXH Việt Nam cho biết, thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính phủ điện tử, 
hướng tới chính phủ số, giúp người dân và doanh nghiệp giảm thời gian, chi 
phí trong thực hiện các giao dịch về BHXH, BHYT với cơ quan BHXH, BHXH 
Việt Nam đã thực hiện rà soát, điều chỉnh và bổ sung các DVC trực tuyến 
cập nhật trên Hệ thống giao dịch BHXH điện tử. Đặc biệt, 100% DVC của 
ngành được thực hiện ở mức độ 4, người dân, doanh nghiệp có thể tương 
tác, giao dịch với cơ quan BHXH 24/7 thông qua Cổng DVC BHXH Việt Nam, 
Cổng DVC quốc gia, các nhà cung cấp dịch vụ kê khai BHXH điện tử (I-
VAN), ứng dụng VssID - BHXH số (dành cho cá nhân). 

 

Nhân viên y tế quét mã QR qua hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế 
trên ứng dụng VssID để thực hiện các thủ tục khám chữa 

bệnh cho người dân. 

Tại phiên họp thứ 3 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số mới đây, Bộ 
Thông tin và Truyền thông đã báo cáo Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) 



của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương năm 2021. Theo đó, BHXH Việt Nam xếp thứ 3 
trong bảng xếp hạng 17 bộ, ngành có cung cấp DVC, tăng 1 bậc so với DTI 
năm 2020. Cụ thể, BHXH Việt Nam xếp thứ 3/17 với 0,5747 điểm. DTI của 
các bộ, ngành có cung cấp DVC gồm 6 chỉ số chính với 70 chỉ số thành 
phần. Trong đó, BHXH Việt Nam có nhiều chỉ số chính đạt thứ hạng cao 
như: Nhân lực số xếp thứ 1; Hoạt động chuyển đổi số xếp hạng thứ 2 và 
Nhận thức số xếp hạng thứ 3. 

Theo Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, để đạt được những 
kết quả này, BHXH Việt Nam đã chịu khó nắm bắt những vấn đề mới, làm 
tốt, triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ. Đặc biệt, BHXH Việt Nam luôn đi đầu 
trong tham gia, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa các bộ, ngành. Trong đó, 
nổi bật là việc triển khai các nhiệm vụ theo Đề án 06 của Chính phủ, các 
nhiệm vụ luôn được ngành thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hoàn thành 
trước thời hạn. Với vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng các bộ, ngành có cung 
cấp DVC (năm 2021), BHXH Việt Nam tiếp tục khẳng định sự quyết tâm, nỗ 
lực của toàn ngành trong công tác cải cách TTHC, ứng dụng CNTT, góp 
phần xây dựng chính phủ điện tử, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp. 

16 đơn vị đã xây dựng đề án chuyển đổi số 

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam, ông 
Lê Nguyên Bồng - Giám đốc Trung tâm CNTT (BHXH Việt Nam) cho biết, 
tính đến cuối tháng 7/2022, đã có 16 đơn vị thuộc BHXH Việt Nam xây dựng 
đề án chuyển đổi số. Về cơ bản, đề án của các đơn vị đã đáp ứng yêu cầu, 
nội dung đã có cơ sở pháp lý, đánh giá hiện trạng, nhiệm vụ, giải pháp và 
dự kiến sản phẩm đạt được. 

Về triển khai ứng dụng VssID - BHXH số, theo thống kê của BHXH Việt Nam, 
tính đến 31/7, trên toàn quốc đã có hơn 26,3 triệu tài khoản giao dịch điện 
tử cá nhân được đăng ký, phê duyệt (dùng để đăng nhập sử dụng ứng dụng 
VssID), trong đó có 737.807 người với hơn 1,3 triệu lượt sử dụng thẻ BHYT 
trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh BHYT. Về xây dựng, phát triển Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực phối 
hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ, bổ sung các trường 
thông tin. Đến hết tháng 7, BHXH Việt Nam đã xác thực hơn 48,2 triệu thông 
tin nhân khẩu có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư… 



Ứng dụng công nghệ, từng bước thay thế thẻ và sổ bảo hiểm xã hội 
giấy 

Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06, BHXH Việt Nam vừa triển 
khai tích hợp tiện ích trên ứng dụng VneID của Bộ Công an để thay thế thẻ 
BHYT giấy khi đi khám chữa bệnh, tương tự như ứng dụng VssID; triển khai 
thành công DVC giảm trừ mức đóng BHYT hộ gia đình khi gia hạn tham gia, 
DVC chi trả trợ cấp thất nghiệp trên Cổng DVC Quốc gia và Cổng DVC 
BHXH Việt Nam. 

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan 
để thống nhất quy trình triển khai 2 DVC liên thông là: “Đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi”; “Đăng ký khai tử, 
xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí”. 

Theo Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, chuyển đổi số là 
một công tác mới, phức tạp, đòi hỏi ngành BHXH phải tiếp tục nắm bắt kịp 
thời xu thế, liên tục đổi mới, quyết liệt thực hiện trong toàn hệ thống mới có 
thể thành công. Trên cơ sở những kết quả đạt được, người đứng đầu ngành 
BHXH Việt Nam yêu cầu, các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác 
chuyển đổi số; đặc biệt là triển khai các dự án cần đánh giá, phân loại xem 
dự án nào cần ưu tiên làm trước, đảm bảo hiệu quả, không dàn trải, bám 
sát tình hình, đòi hỏi thực tế của ngành. Đồng thời, các đơn vị truyền thông 
của ngành tiếp tục tuyên truyền, nêu bật lên những cố gắng, sự quyết liệt, 
kết quả đã đạt được trong lĩnh vực chuyển đổi số, qua đó, thấy được sự 
quyết tâm của toàn hệ thống BHXH trong nỗ lực chuyển đổi số để phục vụ 
người dân, người tham gia thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm 
thất nghiệp ngày một tốt hơn. 

Thời gian tới, ngành BHXH sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai các nhiệm vụ ứng 
dụng CNTT, chuyển đổi số, cung cấp ngày càng nhiều các tiện ích, giúp 
giảm thời gian, chi phí, đem lại sự hài lòng cho các tổ chức và cá nhân khi 
tham gia giao dịch với cơ quan BHXH, góp phần thực hiện thắng lợi mục 
tiêu chuyển đổi số quốc gia. 



90% dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế đồng bộ vào căn cước công dân 

Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ký ban hành Kế 
hoạch số 2207/KH-BHXH về triển khai cập nhật, bổ sung số định danh cá 
nhân/căn cước công dân của người tham gia trong Cơ sở dữ liệu BHXH Việt 
Nam quản lý và cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số. 

Kế hoạch nhằm triển khai mục tiêu: “Bảo đảm từng bước thay thế các giấy 
tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chỉ cần sử dụng thẻ căn cước công 
dân, ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an, trong đó tập 
trung thực hiện ngay đối với một số giấy tờ như BHYT”, theo Quyết định số 
06/QĐ-TTg năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 
ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển 
đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). 

Mục tiêu cụ thể gồm: Tất cả người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế là công 
dân Việt Nam được cơ quan BHXH cấp mã số BHXH trong cơ sở dữ liệu do 
BHXH Việt Nam quản lý được cập nhật, bổ sung số định danh cá nhân/căn 
cước công dân và được xác thực đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư. Đồng thời, kết hợp việc cập nhật, bổ sung, xác thực cơ sở dữ liệu người 
tham gia với Cơ sở dữ liệu về dân cư và việc đăng ký, cài đặt, phê duyệt, 
sử dụng ứng dụng VssID- BHXH số. Phấn đấu đến hết năm 2022 đạt tỷ lệ 
từ 90% đến 100% người tham gia được cập nhật số định danh cá nhân/căn 
cước công dân trong cơ sở dữ liệu do BHXH Việt Nam quản lý và sẽ có 
khoảng 35 triệu người được phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID, trong đó 
bao phủ ứng dụng VssID tới 100% nhóm người cùng tham gia tại các đơn 
vị sử dụng lao động. 

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, ngay khi khởi động Đề án 06, BHXH 
Việt Nam là một trong số ít đơn vị đầu tiên tham gia kết nối, đồng bộ, xác 
thực dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay, BHXH Việt Nam 
đã hoàn tất kết nối kỹ thuật về chia sẻ, đồng bộ, xác thực dữ liệu với Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư với gần 50 triệu trường hợp. Hiện nay, hai bên 
đang phối hợp rất chặt chẽ để tiến tới đồng bộ tiệm cận 100% dữ liệu. Đây 
là một cơ sở, tiền đề rất quan trọng vừa chuẩn hóa dữ liệu hai ngành, phục 
vụ cho quản lý, vừa phục vụ cho việc cải cách, liên thông các thủ tục hành 
chính. 

Nguồn: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/nganh-bao-hiem-xa-hoi-tiep-tuc-
ghi-dau-an-trong-chuyen-doi-so-111940.html 



 

3. Giảm phiền hà cho công dân về thủ tục hành chính, 
giao dịch dân sự 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an vừa có 
văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp thực hiện một số 
nội dung để việc triển khai các quy định của Luật Cư trú được thống 
nhất, đồng bộ. 

 

Công an TPHCM hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản Dịch vụ công 
trực tuyến, tài khoản định danh điện tử. Ảnh: NGÔ BÌNH 

Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân trong thực hiện 
các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp 
của công dân (đặc biệt khi, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú có giá trị đến hết ngày 31-
12-2022). 

Ngày 13-11-2020, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật 
Cư trú, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2021. Điều 38 Luật Cư trú quy định: 
“Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay 
đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách 
nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật 
thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của luật này và không 
cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú”. Các phương thức sử dụng thông 
tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục 
hành chính, giao dịch dân sự bao gồm: 

Sử dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD)  



Tại khoản 1 Điều 3, Điều 18 và Điều 20 Luật Căn cước công dân năm 2014 
quy định: CCCD là thông tin cơ bản về lai lịch, nhân dạng của công dân; khi 
công dân xuất trình CCCD theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không được yêu 
cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin về 
CCCD. 

Sử dụng thiết bị đọc QR Code trên thẻ CCCD 

 Công dân, cơ quan, tổ chức sử dụng thiết bị đọc QR Code (theo tiêu chuẩn 
do Bộ TT-TT ban hành) tích hợp với máy tính hoặc thiết bị di động để đọc 
thông tin công dân từ QR Code trên thẻ CCCD. 

Sử dụng thiết bị đọc chíp trên thẻ CCCD 

Công dân, cơ quan, tổ chức sử dụng thiết bị đọc thông tin trong chíp trên 
thẻ CCCD để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự… 
Công an cấp huyện đã được cấp và đang sử dụng thiết bị này. 

Công dân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, giao 
dịch dân sự, bằng cách: 

- Bước 1: Truy cập trang web dân cư quốc gia theo địa chỉ: 
https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn. 

- Bước 2: Đăng nhập tài khoản/mật khẩu truy cập (sử dụng tài khoản Cổng 
Dịch vụ công quốc gia); xác thực nhập mã OTP được hệ thống gửi về điện 
thoại. 

- Bước 3: Tại trang chủ, truy cập vào chức năng “Thông tin công dân” và 
nhập các thông tin theo yêu cầu: Họ tên, số định danh cá nhân, ngày sinh, 
số điện thoại, mã xác nhận. Sau đó, nhấn Tìm kiếm. 

- Bước 4: Thông tin cơ bản của công dân sẽ hiển thị trên màn hình gồm: (1) 
Họ, chữ đệm và tên khai sinh; (2) Ngày, tháng, năm sinh; (3) Giới tính; (4) 
Nơi đăng ký khai sinh; (5) Quê quán; (6) Nơi thường trú; (7) Số định danh 
cá nhân; (8) Số chứng minh nhân dân. 



 

Cán bộ Công an quận 12, TPHCM hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản 
Dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: NGÔ BÌNH 

Sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử 

 Các bước thực hiện như sau: 

- Bước 1: Công dân đến cơ quan công an đăng ký tài khoản mức 2; cài đặt 
ứng dụng VNeID; thực hiện kích hoạt tài khoản trên thiết bị di động khi nhận 
được tin nhắn thông báo đăng ký tài khoản thành công theo các bước trong 
ứng dụng VNeID. 

- Bước 2: Sau khi được kích hoạt, việc sử dụng tài khoản định danh điện tử 
như sau: 

(1) Công dân thực hiện đăng nhập một lần trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 
(liên thông với cổng dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương), với tên 
tài khoản là số định danh cá nhân và mật khẩu, để thực hiện các dịch vụ 
công trực tuyến. Tùy từng dịch vụ công trực tuyến, thông tin của công dân 
sẽ được điền vào biểu mẫu điện tử, công dân không phải điền và không sửa 
được thông tin. 

(2) Sử dụng các thông tin hiển thị trên VNeID: Công dân sử dụng tài khoản, 
mật khẩu đăng nhập ứng dụng VNeID trên thiết bị di động. Các thông tin 
CCCD, thông tin dân cư được tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNeID, từ đó 
người dân, cơ quan, tổ chức sử dụng để phục vụ giải quyết thủ tục hành 
chính và các giao dịch của người dân. 



(3) Các doanh nghiệp, tổ chức kết nối trực tiếp với hệ thống định danh xác 
thực điện tử của Bộ Công an để sử dụng xác thực điện tử tài khoản định 
danh điện tử của người dân. 

Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú 

 Công dân trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước - không phụ 
thuộc vào nơi cư trú của công dân - để đề nghị cấp giấy xác nhận thông tin 
về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua dịch vụ công 
trực tuyến khi cần thiết (Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ 
Công an, Cổng Dịch vụ công quản lý cư trú). Cơ quan đăng ký cư trú sẽ cấp 
giấy xác nhận thông tin về cư trú cho công dân dưới hình thức văn bản hoặc 
văn bản điện tử theo yêu cầu của công dân. 

Sử dụng Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư 

Bộ Công an đã chỉ đạo thực hiện cấp Thông báo số định danh và thông tin 
trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho 100% người dân chưa được cấp 
CCCD trên toàn quốc, để người dân sử dụng giải quyết các thủ tục hành 
chính, các giao dịch dân sự cần chứng minh nơi cư trú của công dân. 

BAN CTBĐ-CTXH 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/giam-phien-ha-cho-cong-dan-ve-thu-tuc-
hanh-chinh-giao-dich-dan-su-839350.html 

 

4. "Bắt bệnh" doanh nghiệp vận tải “lừng khừng” giảm 
giá cước 
Giá cước của mỗi doanh nghiệp được xây dựng trên cơ sở các chi phí đầu 
vào của giá thành vận tải, phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không chỉ phụ 
thuộc vào chi phí xăng dầu. 

Theo ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam, trong 
các chi phí đầu vào, các doanh nghiệp dự báo giá nhiên liệu trên thị trường 
trung bình trong thời gian 3 hay 6 tháng. 



 
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đến thời điểm này đã có khoảng 
30% các đơn vị vận tải trên địa bàn đã kê khai giảm giá cước, mức giảm 

trung bình từ 5 - 10%. 

Do đó, doanh nghiệp không thể căn cứ vào giá xăng dầu trong kỳ điều hành 
10 ngày để điều chỉnh giá cước. Bên cạnh đó, giá cước của mỗi doanh 
nghiệp được xây dựng trên cơ sở các chi phí đầu vào của giá thành vận tải, 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không chỉ phụ thuộc vào chi phí xăng dầu. 

Đồng tình với nhận định trên, ông Nguyễn Công Hùng, Chủ tịch Hiệp hội taxi 
Hà Nội, cho biết mỗi lần điều chỉnh giá cước, các hãng taxi tốn khoảng 
150.000 đồng/xe cho các chi phí như kiểm định lại đồng hồ và trang bị bộ 
dán giá cước mới. Chi phí lớn và mỗi lần đề xuất tăng/giảm giá cước mất 
nhiều thời gian, nhân lực để thực hiện nên trước khi triển khai các doanh 
nghiệp cần phải có lộ trình, kế hoạch cụ thể, hay nói cách khác là phải có độ 
trễ sau các đợt tăng/giảm giá xăng dầu. 

Dù qua 6 lần điều chỉnh gần nhất, giá xăng dầu hiện đã giảm tới hơn 20% 
so với cách đây hơn một tháng, nhưng thống kê cho thấy các doanh nghiệp 
vận tải vẫn chậm giảm. Đơn cử, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đến 
thời điểm này đã có khoảng 30% các đơn vị vận tải trên địa bàn đã kê khai 
giảm giá cước, mức giảm trung bình từ 5 - 10%.  

Đề xuất giải pháp cho vấn đề này bên cạnh kiến nghị sửa các nghị định về 
kê khai giá yêu cầu doanh nghiệp phải kê khai lại giá khi giá xăng, dầu giảm, 
chuyên gia cho rằng cần cải cách hành chính trong lĩnh vực vận tải. 

Cụ thể, chuyên gia Vũ Vinh Phú cho rằng, chi phí thủ tục hành chính quá 
cao, đương nhiên doanh nghiệp tính luôn vào giá thành. “Vì vậy, phải cải 
tiến các thủ tục hành chính trong kê khai giá, thuận lợi trong chuẩn bị hồ sơ, 
khi đó sẽ nhanh chóng đáp ứng mong mỏi của người tiêu dùng, đồng thời 
tạo thuận lợi cho các đơn vị vận tải”, vị chuyên gia này đề nghị. 



Ông Trần Bảo Ngọc ,Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ GTVT cho biết, trong vận tải, 
nếu cung phương tiện ít nhưng nhu cầu vận tải lớn, dù ra sức kêu gọi và áp 
dụng mệnh lệnh hành chính cũng chỉ đem lại tác dụng nhất định. Quan trọng 
là cung đủ cầu, lúc đó, thị trường tự điều tiết. 

 
Doanh nghiệp cho biết không thể căn cứ vào giá xăng dầu trong kỳ điều 

hành 10 ngày để điều chỉnh giá cước. 

Khi có yếu tố thống lĩnh thị trường hoặc độc quyền từ phía đơn vị kinh doanh 
thì cần phải có chế tài, biện pháp quản lý giá mạnh hơn như quy định khung 
giá để bảo vệ được người tiêu dùng hoặc doanh nghiệp. Chẳng hạn, quy 
định về mức giá sàn trong trường hợp có nhiều người bán nhưng chỉ có một 
người mua - độc quyền mua thì phải có giá sàn. 

“Ngược lại, có ít người bán nhưng có nhiều người mua thì độc quyền bán, 
phải áp dụng giá trần. Trong các trường hợp không có yếu tố thống lĩnh thị 
trường, phải áp dụng tốt Luật Giá và Luật Cạnh tranh, cũng như thường 
xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm”, ông Trần Bảo Ngọc nhấn 
mạnh. 

Cùng với đó, nhu cầu vận tải cuối năm được dự đoán gia tăng, khi các dịp 
cao điểm sắp đến như dịp lễ 2/9, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch... Trong thời 
điểm giá nhiên liệu biến động, đại diện các doanh nghiệp cho rằng cần nhanh 
chóng tìm giải pháp ứng phó, lên kế hoạch để triển khai trước mùa cao điểm. 

Chẳng hạn, các điểm trung chuyển và các tuyến đường vận chuyển cần 
được kiểm soát và quản lý hiệu quả hàng ngày. Điều này giúp nâng cao 
năng lực quản lý điều hành các bộ phận liên quan, đầu ra, đầu vào và đưa 
ra giải pháp kịp thời cho doanh nghiệp. Việc tăng cường liên kết chặt chẽ 



trong các hiệp hội vận tải cũng giúp tạo lập mặt bằng giá cước phù hợp và 
hạn chế giao nhận hàng hóa rải rác làm tăng chi phí. 

Nguồn: https://diendandoanhnghiep.vn/bat-benh-doanh-nghiep-van-tai-
lung-khung-giam-gia-cuoc-230066.html 

 

5. Điều gì giúp nâng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát 
sinh hồ sơ lên hơn 51%? 
Theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ TT&TT, tính đến ngày 20/8, tỷ lệ dịch 
vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ của cả nước đã đạt 51,49%, tăng 
4,6% so với tháng 7 và gấp 1,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã giao cụ thể chỉ tiêu 
thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan hành chính cấp tỉnh, 
UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn trong năm nay. 

Theo đó, đến cuối năm 2022, các cơ quan hành chính cấp tỉnh (trừ Thanh 
tra tỉnh), cùng UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cần 
đưa tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ đạt tối thiểu 80%. Tỷ lệ 
hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến đạt tối thiểu 60% với cơ quan 
hành chính cấp tỉnh và ít nhất 50% với UBND cấp huyện, xã. 

Trước Bà Rịa - Vũng Tàu, trong các tháng gần đây, đã có nhiều địa phương 
ra quyết định giao chỉ tiêu về tỷ lệ dịch vụ công phát sinh hồ sơ trực tuyến 
và tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến tới từng cơ quan nhà nước trên địa bàn, 
đó là: Cao Bằng, Cần Thơ, Bến Tre, Bắc Kạn, Sơn La, Ninh Thuận, Lạng 
Sơn, Thái Nguyên, Yên Bái... 

 



Triển khai dịch vụ công trực tuyến là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển 
chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, lấy người dân là trung tâm phục 

vụ (Ảnh: T.Nga) 

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ được 
xử lý trực tuyến là 2 chỉ tiêu quan trọng đánh giá hiệu quả cung cấp và sử 
dụng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trong phục vụ người 
dân, doanh nghiệp. 

Trên thực tế, giải pháp giao chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 
độ cao tới các cấp chính quyền cơ sở tại các tỉnh, thành phố đã phát huy tác 
dụng trong thời gian qua, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công 
trực tuyến của các địa phương. 

Đơn cử như, tại Thái Nguyên, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ 
đã được nâng từ 28% trong quý I lên đạt khoảng 60% vào cuối quý II. Một 
trong những nguyên nhân giúp nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến tại địa phương này, theo đại diện Sở TT&TT Thái Nguyên, là do UBND 
tỉnh đã giao cụ thể chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công online cho các sở, ngành, 
địa phương. 

Hay với tỉnh Yên Bái, tính đến giữa năm nay, đã có 676 thủ tục hành chính 
được cung cấp trực tuyến mức 4 tại 18/19 sở, ban ngành, 9/9 huyện thị xã, 
thành phố và 173/173 xã, phường, thị trấn. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính 
được xử lý trực tuyến mức độ 4 đạt 73,57% và tỷ lệ thủ tục hành chính cung 
cấp trực tuyến mức 4 có phát sinh hồ sơ đạt 100%. 

Trao đổi với ICTnews, đại diện Sở TT&TT tỉnh Yên Bái cho hay, kết quả trên 
có được là nhờ tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó có việc 
giao chỉ tiêu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho các sở, ban, ngành, 
địa phương. 

Trên phạm vi toàn quốc, tính đến trung tuần tháng 8, tỷ lệ dịch vụ công trực 
tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến đã đạt 51,49%, gấp 1,6 lần so với cùng 
kỳ năm 2021; tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến đạt 39,82%, tăng gần 1,3 lần 
so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, một số dịch vụ công trực tuyến đã phát 
huy hiệu quả rõ rệt phục vụ người dân có thể kể đến là dịch vụ đăng ký dự 
thi tốt nghiệp THPT; dịch vụ đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy; dịch 
vụ cấp hộ chiếu phổ thông. 

Có thể thấy rằng, việc cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 
cao đã có được những chuyển biến tích cực trong thời gian qua. Nguyên 
nhân giúp cải thiện các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của dịch vụ công trực 
tuyến mức 3, 4 được nhận định là do giai đoạn vừa qua các địa phương đã 
đôn đốc và giao chỉ tiêu thực hiện đến từng sở ngành, quận huyện. Vì vậy, 



các đơn vị đã tích cực triển khai, vận động người dân, doanh nghiệp chọn 
dùng dịch vụ công trực tuyến. 

Theo thống kê, đến nay 97,3% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đã được 
các bộ, ngành, địa phương đưa lên cung cấp online mức 4 cho người dân, 
doanh nghiệp. Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số cũng đã xác định rõ mục 
tiêu đến cuối năm nay các bộ, tỉnh cần phải nâng tỷ lệ dịch vụ công trực 
tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến lên đạt 80% và tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực 
tuyến đạt 50%. 

Vân Anh 

Nguồn ICTNews: https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/hang-loat-
dia-phuong-giao-chi-tieu-ve-dich-vu-cong-truc-tuyen-cho-cap-co-so-
419082.html 

 
6. Tìm lại động lực cải cách cho đội ngũ thực thi 
Môi trường kinh doanh Việt Nam đang trông vào sự trở lại năng động 
của lãnh đạo và chính quyền địa phương, các bộ, ngành, để thúc đẩy 
sự sáng tạo của giới kinh doanh. 

 

Đồ họa: Thanh Huyền 

1. 

Đã có bao giờ chúng ta hỏi, tại sao các doanh nghiệp, người dân và thậm 
chí, cả công chức thực thi cứ phải chờ thông tư hướng dẫn rồi mới thực 
hiện các quy định của pháp luật không? 

Với tôi, theo dõi, phân tích, đánh giá những chuyển động của môi trường 
kinh doanh đã trở thành thói quen thường ngày trong hơn 30 năm qua, kể 
từ khi nhận nhiệm vụ tham gia thiết kế các văn bản luật đầu tiên liên quan 
đến doanh nghiệp. 



Nhưng, tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi nhận được sự căn vặn từ nhiều 
doanh nghiệp rằng, phải chăng, có những cái bẫy trong quy định, khiến nhiều 
dự án có thể đang từ khả thi trở thành kém hiệu quả, thậm chí khiến quyền 
và lợi ích của người dân, doanh nghiệp có thể bị giảm, bị thu hẹp lại so với 
tinh thần của luật. 

Một số doanh nghiệp hỏi tôi đã đọc Nghị định 49/2021/NĐ-CP bổ sung, sửa 
đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP quy định hướng dẫn phát triển nhà ở xã hội 
chưa, có phải là cố tình làm khó doanh nghiệp không? 

Theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương 
mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10 ha, thì 
chủ đầu tư dự án được lựa chọn hình thức hoặc dành quỹ đất 20% để xây 
dựng nhà ở xã hội; hoặc chuyển giao quỹ nhà ở tương đương với giá trị quỹ 
đất 20% tính theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước 
tại thời điểm chuyển giao để sử dụng làm nhà ở xã hội; hoặc nộp bằng tiền 
tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa 
vụ với Nhà nước nhằm bổ sung vào ngân sách địa phương dành để đầu tư 
xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn. 

Nhưng khi Nghị định 49/2021/NĐ-CP được ban hành, thì chỉ có dự án có 
quy mô nhỏ hơn 2 ha (thay vì trước đây dưới 10 ha) mới được phép nộp 
bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực 
hiện nghĩa vụ với Nhà nước nhằm bổ sung vào ngân sách địa phương dành 
để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn. 

Hệ quả là, ngoài việc thu hẹp chọn lựa áp dụng hình thức thực hiện nghĩa 
vụ dành 20% diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội, thu hẹp cơ hội đầu tư 
xây dựng nhà ở, khu đô thị, thì các dự án có sử dụng đất từ 2 ha đến dưới 
10 ha, đang trong quá trình chuẩn bị sẽ phải điều chỉnh lại toàn bộ phương 
án kinh doanh và trở lại làm thủ tục từ đầu như một dự án mới. 

Các doanh nghiệp hỏi tôi, 2 ha hay 10 ha ở các quy định trên là tính toán thế 
nào? Sau này, rất có thể, một con số khác được sử dụng để lựa chọn cách 
thức thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội và doanh nghiệp làm sao để 
dự liệu được? Tôi không trả lời được. 

2. 

Việc doanh nghiệp, người dân đợi bằng được các thông tư hướng dẫn của 
các bộ ban hành mới bắt tay vào thực thi luật không phải là vấn đề mới. 
Nguyên nhân cũng được chỉ ra nhiều lần. Đó là cách doanh nghiệp, người 
dân ứng xử để giảm thiểu rủi ro trong tuân thủ pháp luật khi tình trạng chồng 
chéo, trùng lặp, hay thay đổi… về nội dung cũng như số lượng quy định diễn 
ra quá nhiều. 



Song, chính vì ít được bàn luận, trao đổi trong giới nghiên cứu và hoạch 
định chính sách, nên thực trạng và tác động bất lợi của nó đối với môi trường 
kinh doanh nói chung và hoạt động đầu tư, kinh doanh nói riêng chưa có 
nhận thức đầy đủ. 

Hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm các loại văn bản là luật và nghị quyết 
của Quốc hội; pháp lệnh và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các thông 
tư của các bộ, trong đó có thông tư liên bộ. 

Những nỗ lực đảo ngược xu thế thụ động, tìm kiếm sự an toàn cho cá 
nhân, hơn là thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương của một số không 
nhỏ lãnh đạo và chính quyền địa phương là việc cấp bách cần làm 
ngay. 

Như vậy, người dân và doanh nghiệp trong hoạt động hàng ngày phải tuân 
thủ không chỉ luật, mà cả nghị định và thông tư hướng dẫn có liên quan. Ví 
dụ, Luật Xây dựng có 11 nghị định và 44 thông tư hướng dẫn thi hành; Luật 
Giao thông đường bộ có 16 nghị định và 18 thông tư hướng dẫn thi hành; 
Luật Đất đai 2013 có 13 nghị định và 12 thông tư (còn hiệu lực) hướng dẫn 
thi hành; Luật Thuế thu nhập cá nhân có 2 nghị định và 13 quyết định, thông 
tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành... Cá biệt, có đến hơn 70 thông tư 
hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Trong cơ cấu hệ thống pháp luật nói trên, thì luật chỉ có hiệu lực đầy đủ khi 
ban hành đầy đủ tất cả nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành. Nhưng, thực 
tế phổ biến là nghị định hướng dẫn thi hành thường được ban hành sau vài 
tháng, thậm chí hàng năm; thông tư hướng dẫn thi hành nghị định còn chậm 
hơn nữa. 

Đối với trường hợp luật bổ sung, sửa đổi, khi nghị định, thông tư mới chưa 
được ban hành, thì các nghị định, thông tư hướng dẫn luật (đã bị thay thế) 
vẫn có hiệu lực thi hành. Có trường hợp, luật, pháp lệnh đã hết hiệu lực thi 
hành, nhưng nhiều năm sau, các văn bản hướng dẫn luật đó vẫn được thi 
hành, cơ quan nhà nưóc có thẩm quyền vẫn không tuyên hết hiệu lực đối 
với văn bản đó, như trường hợp Pháp lệnh Bưu chính đã được thay thế bởi 
Luật Bưu chính… 

Đặc biệt, có sự tùy nghi và thiếu nhất quán trong hướng dẫn luật, pháp lệnh, 
nghị định; sửa đổi lần sau thường thắt lại, làm giảm, thu hẹp, thậm chí làm 
mất cơ hội đầu tư, kinh doanh. 

Hiện trạng này không chỉ cho thấy độ trễ của chính sách, pháp luật hiện nay 
khá dài, làm giảm đáng kể hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật, 
mà đáng nói hơn, chúng là nguyên nhân làm tăng thủ tục hành chính và chi 



phí tuân thủ đối với doanh nghiệp, tạo ra rủi ro pháp lý cho cả người thực thi 
và tuân thủ pháp luật. 

Càng nhiều văn bản, nhất là thông tư, hướng dẫn, thì càng xa “thần linh” 
pháp quyền. Pháp luật được thực thi bởi hành chính dẫn dắt hơn là bởi ý 
chí của người dân và các chủ thể pháp lý khác. Nguy cơ vô tình không tuân 
thủ đúng luật pháp là khá lớn, ngay cả đối với những người có ý thức đầy 
đủ về tuân thủ pháp luật. 

3. 

Phải nói rõ, tuân thủ pháp luật được coi là tiêu chí hàng đầu của liêm chính 
và đạo đức kinh doanh của giới doanh nghiệp, cũng là cơ sở để công chức 
đảm bảo sự minh bạch, công bằng và thuận lợi trong giải quyết các thủ tục 
liên quan đến người dân, doanh nghiệp. 

Khi việc tuân thủ trở nên quá khó khăn, thậm chí là quá rủi ro, thì động lực 
sáng tạo và dấn thân để tìm kiếm cơ hội phát triển của cả khu vực doanh 
nghiệp và công chức đều giảm. 

Thử hỏi, với quy định của Thông tư 14/2020/TT-BYT của Bộ Y tế rằng, giá 
thiết bị y tế (tức là giá muốn mua của thiết bị) không được cao hơn giá trúng 
thầu trong vòng 12 tháng trở lại (nếu giá cao hơn, phải giải trình nguyên 
nhân), thì việc tuân thủ sẽ thực hiện thế nào ở cả góc độ doanh nghiệp và 
đơn vị khám chữa bệnh? 

Vì trên thực tế, cùng một loại thiết bị có rất nhiều mặt hàng, nhiều nhà phân 
phối và tại các thời điểm khác nhau, thì giá cả không giống nhau. Đơn vị 
khám chữa bệnh không biết lấy giá nào cho phù hợp. Nếu lấy giá thấp, thì 
không bên nào tham gia đấu thầu, mà lấy giá cao hơn thì làm trái quy định 
của pháp luật. 

Điều phi lý ở chỗ, nếu cứ lấy bằng hoặc thấp hơn giá trúng thầu trong vòng 
12 tháng đổ lại, thì mặc nhiên, giá năm sau phải thấp hơn giá năm trước. 
Đến một thời điểm nào đó, giá của hàng hóa sẽ về số 0, ngược với quy luật 
thị trường là giá năm sau thường cao hơn năm trước và doanh nghiệp kinh 
doanh phải có lợi nhuận (!?)… 

Những vấn đề nổi lên như trình bày trên đây trong môi trường kinh doanh 
Việt Nam không phải là mới. Tình trạng “luật ống”, “luật khung” đã tồn tại 
hàng thập kỷ, nhưng chưa có giải pháp khắc phục một cách cơ bản. 

Lực lượng kháng cự lại cải cách nói chung, cải cách, cải thiện môi trường 
kinh doanh nói riêng luôn song hành cùng xu thế cải cách sẽ nổi lên một 
cách mạnh mẽ một khi quyết tâm chính trị và nỗ lực cải cách không được 
duy trì đủ mạnh và bền vững. Chính quyền địa phương mất đi những cách 



làm sáng tạo, linh hoạt; mất động lực cải cách hành chính, cải thiện môi 
trường kinh doanh là vấn đề chưa từng có trước đây và thực sự rất đáng lo 
ngại. Bởi vì, lịch sử cho thấy, một phần đáng kể các sáng kiến cải cách kinh 
tế ở Việt Nam đã xuất phát từ những thực tiễn tốt và sự năng động, sáng 
tạo của lãnh đạo và chính quyền địa phương. Mà phát triển kinh tế địa 
phương là động lực chính cho phát triển kinh tế quốc gia. 

Vì vậy, những nỗ lực đảo ngược xu thế thụ động, tìm kiếm sự an toàn cho 
cá nhân, hơn là thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương của một số không 
nhỏ lãnh đạo và chính quyền địa phương là việc cấp bách cần làm ngay. 

TS. Nguyễn Đình Cung (Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý 
kinh tế Trung ương (CIEM)) 

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/tim-lai-dong-luc-cai-cach-cho-doi-ngu-
thuc-thi-d172678.html 

 

7. Đưa thủ tục thực hiện đề xuất dự án ngoài danh mục 
dự án do nhà nước lập vào Luật Đấu thầu 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị bổ sung quy định đối với thủ tục hành chính 
về danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự 
án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư) vào dự thảo Luật Đấu 
thầu (sửa đổi). 

Đây là một phần nội dung thực hiện có trong Quyết định số 1481/QĐ-BKHĐT 
ngày 30/8/2022 về thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính 
lĩnh vực đấu thầu, lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã 
và hợp tác xã thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký ban hành. 

Cơ sở của kiến nghị được ghi rõ trong Quyết định 1481/QĐ-BKHĐT. Đó là 
việc quy định về trình tự, thủ tục hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đề xuất 
các dự án ngoài danh mục dự án do nhà nước lập trong dự thảo Luật Đấu 
thầu (sửa đổi) nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư 
trong việc đề xuất các dự án đầu tư. 

Đồng thời, việc quy định thủ tục hành chính trong dự thảo Luật Đấu thầu 
(sửa đổi) nhằm thống nhất, đồng bộ các quy định của pháp luật về đấu thầu 
đối với các nội dung có liên quan. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 
17/6/2020, nhà đầu tư được quyền đề xuất các dự án đầu tư kinh doanh 



trong các ngành, nghề mà Luật Đầu tư không cấm. Do đó, nhà đầu tư được 
quyền đề xuất các dự án ngoài danh mục dự án do nhà nước lập. 

Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư trong việc đề xuất các dự án 
đầu tư, cần có quy định hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện về trình tự, thủ tục 
trong trường hợp này. 

Thủ tục hành chính về danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu 
tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư) 
nằm trong nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu. Thủ tục hành chính 
này hiện đang được quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 
28/02/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. 

Liên quan đến nhóm thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu thầu, Quyết định 
đưa ra nội dung đơn giản hóa, lý do, kiến nghị thực thi và lợi ích của phương 
án đơn giản hóa đối với thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu. 

Đối với nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên 
hiệp hợp tác xã và hợp tác xã, Quyết định đưa ra các nội dung rà soát và đề 
xuất phương án đơn giản hóa. 

Theo đó, Quyết định đưa ra nhóm các thủ tục hành chính về thay đổi cơ 
quan đăng ký kinh doanh; cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; cấp 
đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã; về đăng ký thành lập các 
hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 
đại diện của hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã... 

Khánh Linh 

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/dua-thu-tuc-thuc-hien-de-xuat-du-an-
ngoai-danh-muc-du-an-do-nha-nuoc-lap-vao-luat-dau-thau-d172776.html 

 

8. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện 
Tuyên Quang tăng 98% 
6 tháng đầu năm 2022, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận và trả kết quả 
44.869 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. 100% hồ sơ được chuyển phát 
an toàn, đúng thời gian quy định. 

Với mục tiêu góp phần xây dựng nền hành chính công của tỉnh Tuyên Quang 
theo hướng phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện, Bưu điện tỉnh 
Tuyên Quang hiện đang đẩy mạnh triển khai Quyết định 45 năm 2006 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu 



chính công ích và Quyết định 468 về việc đổi mới việc thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.  

 

Người dân làm thủ tục, giấy tờ nhà đất tại Bưu điện huyện Hàm Yên 

Đối với việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 
dịch vụ bưu chính công ích, hiện nhân viên Bưu điện tại 114 điểm Bưu điện 
văn hóa xã, 37 bưu cục cấp tỉnh, huyện đều được đào tạo bài bản, có thể 
tiếp nhận hồ sơ tại 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Theo ông Nguyễn Xuân Hùng, 
Giám đốc Bưu điện tỉnh, trong số các loại hồ sơ mà doanh nghiệp bưu chính 
công ích được phép tiếp nhận thì các loại hồ sơ liên quan đến nhà đất là 
phức tạp nhất. Tuy nhiên từ năm 2019 đến nay, riêng lĩnh vực đất đai Bưu 
điện tỉnh đã tiếp nhận và chuyển phát an toàn 11.000 hồ sơ đến tận địa chỉ 
người dân yêu cầu. 

“Chúng tôi luôn sẵn sàng việc tiếp nhận và chuyển phát kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính các loại. Để tham gia lĩnh vực này, nhân viên Bưu điện 
phải đảm bảo các tiêu chuẩn rất khắt khe về trình độ đầu vào và được đào 
tạo rất bài bản về các nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực hành chính công. Đối 
với mỗi loại thủ tục hành chính, chúng tôi đều phối hợp với các Sở ngành 
liên quan để tổ chức đào tạo cho nhân viên nắm chắc nghiệp vụ như những 
nhân viên của bộ phận một cửa”, ông Hùng chia sẻ thêm. 

Năm 2021 Bưu điện tỉnh tiếp nhận và chuyển trả kết quả hơn 58.000 hồ sơ 
thì 6 tháng đầu năm con số này đã đạt 44.869 hồ sơ, tăng 98%.  



 
Giao dịch viên Bưu điện huyện Na Hang hướng dẫn người dân thủ tục về 

bằng lái xe 

Riêng tại Bộ phận một cửa của huyện Hàm Yên và Na Hang, Bưu điện tỉnh 
còn bố trí nhân viên trực tiếp tham gia và hướng dẫn khách hàng sử dụng 
dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch 
vụ bưu chính công ích.  

Đặc biệt tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bưu điện tỉnh Tuyên 
Quang đang đề xuất chuyển giao cho nhân viên Bưu điện đảm nhiệm việc 
tiếp nhận hồ sơ cho 6 Sở, ngành phát sinh ít hồ sơ. Hiện tại có những Sở 
mỗi tháng chỉ phát sinh không đến 10 hồ sơ nhưng vẫn cử một nhân viên 
tham gia tiếp nhận thủ tục hành chính, trong khi đó công việc chuyên môn 
tại Sở đó lại rất nhiều. Điều này gây lãng phí cả về nguồn nhân lực và các 
khoản chi phí khác.  

 
Giao dịch viên Bưu điện huyện Na Hang làm thủ tục xác nhận giấy đi 
đường cho chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang 



Đối với việc triển khai Quyết định 468 về việc đổi mới việc thực hiện cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, tỉnh Tuyên 
Quang đã triển khai việc đặt Trung tâm Phục vụ hành chính công tại trụ sở 
Bưu điện tỉnh và chuyển Bộ phận một cửa của huyện Hàm Yên và Na Hang 
tại trụ sở của Bưu điện huyện. Hiện Bưu điện tỉnh Tuyên Quang cũng đang 
làm việc với một số UBND huyện như: Yên Sơn, Sơn Dương… và một số 
xã để triển khai việc chuyển bộ phận một cửa đặt tại Bưu điện. 

 
Cán bộ hướng dẫn người dân cách làm thủ tục online tại Trung tâm hành 

chính công Tuyên Quang 

Bên cạnh việc bố trí trụ sở, trang thiết bị và nhân viên Bưu điện đảm nhiệm 
một phần công việc tại Bộ phận một cửa, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang cũng 
đang xây dựng kế hoạch để tham gia vào việc số hóa hồ sơ thủ tục hành 
chính. “Việc số hóa hồ sơ có thể là cập nhật các dữ liệu vào phần mềm hành 
chính công của tỉnh hoặc scan hồ sơ của người dân khi giải quyết thủ tục 
hành chính để đẩy lên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Chúng tôi đang chờ các 
hướng dẫn cụ thể của tỉnh để triển khai phần việc này’, ông Hùng cho biết. 



 
Cán bộ tiếp nhận giấy tờ của người dân tại Trung tâm hành chính công 

Tuyên Quang 

Ông Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 
Tuyên Quang khẳng định việc đặt Bộ phận một cửa tại các điểm Bưu điện 
có đầy đủ hạ tầng, trang thiết bị và con người có năng lực, trình độ tiếp nhận 
hồ sơ hành chính là rất hợp lý. Hiện nay các Sở, ngành tại địa phương khối 
lượng công việc rất lớn nên việc chuyển giao cho nhân viên Bưu điện tiếp 
nhận hồ sơ, thủ tục hành chính sẽ tạo điều kiện để cán bộ công chức có thời 
gian nâng cao chất lượng, khối lượng công việc chuyên môn được giao.  

“Các điểm Bưu điện, đặc biệt là Bưu điện Văn hóa xã triển khai tốt việc tiếp 
nhận hồ sơ sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người dân vì không phải đi 
lại xa xôi, mất thời gian. Việc này cần đẩy mạnh trong thời gian tới’, ông Hiến 
nhấn mạnh thêm.  

Xuân Thạch 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/ho-so-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-qua-buu-
dien-tuyen-quang-tang-98-2056050.html 

 

9. Phê duyệt 657 dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang 
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 2876/QĐ-
UBND phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang. 



 

Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang, địa chỉ 
http://dichvucong.bacgiang.gov.vn 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 657 dịch vụ trên Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang theo địa 
chỉ http://dichvucong.bacgiang.gov.vn. Trong đó, có (295 dịch vụ công trực 
tuyến toàn trình và 362 dịch vụ công trực tuyền một phần, cụ thể: 

Dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ngành là 
473 dịch vụ (238 dịch vụ công trực tuyến một phần, 235 dịch vụ công trực 
tuyến toàn trình). 

Dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 
là 147 dịch vụ (94 dịch vụ công trực tuyến một phần, 53 dịch vụ công trực 
tuyến toàn trình). 

Dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã là 
37 dịch vụ (30 dịch vụ công trực tuyến một phần, 7 dịch vụ công trực tuyến 
toàn trình). 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong vòng 20 ngày kể từ ngày phê duyệt, Sở 
Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa 
phương triển khai, tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Hệ 
thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. 

Hải Anh 



Nguồn: https://thuonghieucongluan.com.vn/phe-duyet-657-dich-vu-cong-
truc-tuyen-tren-he-thong-thong-tin-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-tinh-bac-
giang-a178489.html 

 

10. Hà Nội tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân qua 
Zalo 
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai xây dựng kênh 
thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của 
người dân, doanh nghiệp trên ứng dụng Zalo. 

Hà Nội tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân qua Zalo 

UBND thành phố Hà Nội cho biết kế hoạch trên nhằm tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, tạo thêm kênh tương tác 
giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền địa phương để gửi những 
phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính đến cơ quan hành chính nhà 
nước có thẩm quyền xử lý, giải quyết. 

Bên cạnh đó, thông qua ứng dụng Zalo, người dân, doanh nghiệp có thể gửi 
phản ánh, kiến nghị về những vướng mắc, khó khăn trong việc giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, các 
sở/ban/ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn thành phố 
hoặc phản ánh, kiến nghị về hành vi, thái độ của cán bộ, công chức khi thực 
hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

Ngoài ra, kế hoạch này cũng nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người 
dân, doanh nghiệp với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước 
trên địa bàn thành phố. 

Theo kế hoạch, trong tháng 9/2022, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội sẽ 
xây dựng cơ sở dữ liệu phản ánh kiến nghị. Cơ sở dữ liệu được xây dựng 
đảm bảo tiếp nhận thông tin từ ứng dụng Zalo chuyển đến sau khi đã thực 
hiện phân loại đối với những phản ánh kiến nghị về quy định hành chính 
như: khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục hành chính tại các 
cấp chính quyền; hành vi, thái độ của cán bộ, công chức trong quá trình tiếp 
nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời, loại bỏ 
những phản ánh, kiến nghị không liên quan đến quy định hành chính như: 
quảng cáo, thông tin khiếu nại, tố cáo nặc danh… 

Cơ sở dữ liệu điều chuyển thông tin, dữ liệu đến Hệ thống phản ánh, kiến 
nghị của thành phố và thực hiện đồng bộ hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến 
nghị trên cổng dịch vụ công quốc gia để tiếp nhận, xử lý theo quy định, đảm 



bảo kết nối thông suốt, ổn định và an toàn, bảo mật thông tin với cổng dịch 
vụ công quốc gia. 

Sau khi phản ánh, kiến nghị được các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý, 
giải quyết, kết quả được thông báo tới người dân, doanh nghiệp gửi phản 
ánh, kiến nghị thông qua cơ sở dữ liệu phản ánh, kiến nghị của Văn phòng 
UBND TP kết nối với ứng dụng Zalo. 

Ngọc Ánh 

Nguồn: https://vietnamfinance.vn/ha-noi-tiep-nhan-xu-ly-phan-anh-cua-
nguoi-dan-qua-zalo-20180504224273486.htm 

 

11. Cà Mau chuyển đổi số hiệu quả để nâng cao năng 
lực cạnh tranh 
Chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường 
đầu tư đã và đang được Cà Mau xác định là nhiệm vụ trong tâm phát 
triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu đến năm 2025, Cà Mau trở thành một 
trong những tỉnh, thành phố chuyển đổi số thành công. 

Chuyển đổi số hướng tới người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm 

 

Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau 



Đầu tháng 8/2022, Tỉnh ủy Cà Mau đã ban hành nghị quyết về chuyển đổi 
số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, phấn đấu trở thành một trong 
những tỉnh, thành phố chuyển đổi số thành công của cả nước. 

Năm 2021, tuy xếp hạng chuyển đổi số còn khiêm tốn so với các tỉnh trong 
vùng, nhưng Chỉ số Cải cách hành chính (PAR index) về hiện đại hóa hành 
chính tỉnh Cà Mau đứng thứ 2 cả nước, đứng đầu khu vực Đồng bằng sông 
Cửu Long (ĐBSCL). Đây có thể xem là kết quả nổi bật của tỉnh trong việc 
xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số. Riêng 
Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của tỉnh đạt 87,92%, xếp 
hạng 21/63 tỉnh, thành phố, xếp thứ 3 khu vực ĐBSCL (sau tỉnh Sóc Trăng 
và Đồng Tháp). 

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ 
về phát triển Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số, thúc đẩy chuyển 
đổi số quốc gia, Cà Mau được giao thực hiện 20 nhiệm vụ, trong đó 10 nhiệm 
vụ có thời hạn và 10 nhiệm vụ không có thời hạn, thực hiện theo định kỳ 
hàng năm. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 5 nhiệm vụ, 5 nhiệm vụ đang triển 
khai. Đối với các nhiệm vụ không có thời hạn, đã triển khai 7 nhiệm vụ, 2 
nhiệm vụ chưa đến kỳ triển khai, 1 nhiệm vụ chưa triển khai. 

“Tất cả thực hiện với mục tiêu chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy 
người dân làm trung tâm, làm cho người dân thấy công nghệ là dễ 
dàng, thiết thực. Từ đó, tạo nên cộng đồng số, phát triển chính quyền 
số, kinh tế số và xã hội số.” 

Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau 

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu trên, ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND 
tỉnh Cà Mau, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí 
thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa 
phương phải nhìn nhận những khó khăn, xây dựng những giải pháp thiết 
thực, xác định người dân là trung tâm. Xây dựng các kế hoạch để đảm bảo 
thực hiện tốt 25 nhiệm vụ đã đề ra. Tiếp thu những cách làm hay, từng bước 
đổi mới căn bản, toàn diện, phấn đấu đưa Cà Mau trở thành một trong những 
tỉnh chuyển đổi số thành công của cả nước. 

Hiện tại, các địa phương rà soát thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo số cấp 
huyện, xã, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, nhanh chóng đưa các cơ sở dữ 
liệu vào guồng máy vận hành. Khẩn trương, quyết liệt đẩy nhanh xác thực 
mã định danh cho người dân; xây dựng nền tảng dự liệu số ngành nông 
nghiệp, làm cơ sở để phục vụ người dân thông tin về sản xuất, thị trường 
tiêu thụ, các mô hình; đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng... 



Đến nay, so cùng kỳ năm 2021, toàn tỉnh có 167.300 số thuê bao băng rộng 
cố định (cáp quang), tăng 12,4%; có 797.573 thuê bao băng rộng di động 
(3G/4G), tăng 11,3%. Hệ thống iOffice đã triển khai trên 655 cơ quan, đơn 
vị nhà nước trên địa bàn tỉnh, có gần 11.000 tài khoản người dùng. Tổng số 
chữ ký số chuyên dùng đang sử dụng tại các cơ quan, đơn vị nhà nước là 
1.733, tăng 592 chữ ký so với năm 2021. 

Về ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp, 
đã công khai 1.974 thủ tục hành chính cấp tỉnh; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến 
có phát sinh hồ sơ là 37%. Trong 8 tháng năm 2022, có 2.191 lượt cài đặt 
ứng dụng CaMau-G, luỹ kế đến nay có 4.950 lượt cài đặt; số lượng có sử 
dụng ứng dụng (trong năm 2022) là 2.975; đã tiếp nhận 142 phản ánh của 
tổ chức, cá nhân trên ứng dụng phản ánh hiện trường. 

Đặc biệt, Cà Mau triển khai ứng dụng CaMau-G làm đại diện cho các hệ 
thống phần mềm Chính quyền điện tử của tỉnh. Mục đích là tập trung về một 
đầu mối cài đặt một lần để sử dụng nhiều dịch vụ số, hướng tới phục vụ đa 
dạng người dùng, tăng trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp trên môi 
trường số. Ứng dụng có thể tải sử dụng trên hai nền tảng di động IOS và 
Android. Đồng thời tích hợp ứng dụng phản ánh hiện trường vào CaMau-G 
nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và khách du lịch phản ánh khi nhận 
thấy những vấn đề bất cập trong các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Cơ quan nhà 
nước thông qua ứng dụng phản ánh hiện trường có thể tiếp cận nhanh 
chóng thông tin phản ánh của người dân, kịp thời đưa ra các phương án xử 
lý, từ đó giúp phát huy hiệu quả công tác quản lý nhà nước và nâng cao chất 
lượng chất lượng phục vụ người dân. 

Ngày 4/3/2022, UBND tỉnh Cà Mau có quyết định chủ trương đầu tư Trung 
tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) với tổng kinh phí 28 tỷ đồng. IOC 
là hệ thống hiển thị thông tin tập trung, là bộ phận cốt lõi trong triển khai 
Chính phủ số, Chính quyền số. Đây được xem là một trong những giải pháp 
trọng tâm hiện thực hóa, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia từ các 
cấp chính quyền địa phương tới các bộ, ngành Trung ương. Dự án IOC 
đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư. Mục tiêu của việc 
triển khai IOC là cung cấp cho lãnh đạo của các cấp chính quyền địa phương 
có cái nhìn toàn diện về kết quả hoạt động kinh tế - xã hội đang diễn ra, sự 
tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước 
trên địa bàn tỉnh. 

Tiếp tục chuyển đổi số mạnh mẽ, cải thiện môi trường đầu tư 



Phát biểu kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số vào ngày 18/8, 
ông Huỳnh Quốc Việt đề nghị các cấp, các ngành tập trung thực hiện một 
số nội dung, giải pháp trọng tâm sau: 

Khẩn trương ban hành Quy chế hoạt động và Kế hoạch hoạt động của Ban 
Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh theo quy định. Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo 
Chuyển đổi số của địa phương, đảm bảo phù hợp, thống nhất, thuận lợi 
trong công tác triển khai chuyển đổi số theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Đề án 
của UBND về Chuyển đổi số. 

Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ các 
nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số 
giao cho tỉnh thực hiện. Quan tâm chỉ đạo lấy người dân là trung tâm của 
chuyển đổi số, làm cho người dân thấy công nghệ số là thứ dễ dàng, thiết 
thực; thúc đẩy chuyển đổi số đi vào cuộc sống, tạo nên cộng đồng số, phát 
triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số và coi đây là nhân tố quyết định 
thành công. 

Tiếp tục tuyên truyền tính hiệu quả, lợi ích của các phần mềm, ứng dụng 
đến cơ quan, tổ chức, người dân để biết và sử dụng. Tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số vào hoạt động của cơ quan, 
đơn vị, địa phương, đảm bảo phù hợp với Nghị quyết của Tỉnh ủy, Đề án 
của UBND tỉnh về Chuyển đổi số đã được ban hành, nhằm tăng cường khả 
năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở dữ 
liệu; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin; tăng 
cường sử dụng văn bản điện tử; cập nhật tiến độ thực hiện các nhiệm vụ 
theo dõi chỉ đạo điều hành được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trên 
phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đúng quy định... 

Nghiên cứu, đề xuất ngày Chuyển đổi số của tỉnh và xây dựng kế hoạch 
hoạt động ngày Chuyển đổi số năm 2022. Chủ động nghiên cứu, đề xuất 
xây dựng kế hoạch và dự toán năm 2023 cho các hoạt động ứng dụng công 
nghệ thông tin, chuyển đổi số theo Đề án của UBND tỉnh. Thường xuyên 
kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai chuyển đổi số theo 
các nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch... 

Phát triển phần mềm, doanh nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông phối 
hợp, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong tỉnh triển khai việc ứng dụng công 
nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ 
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nhằm nâng cao năng suất lao động, 
thực hiện cải cách, đặc biệt là cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả 
quản trị công, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh và Chỉ số Năng lực cạnh tranh. 



Trước mắt, tỉnh Cà Mau đưa ra nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng 
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, được cụ thể hoá tại Ðề án Cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh tỉnh Cà Mau giai đoạn 
2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, theo Quyết định số 749/QÐ-TTg ngày 
3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số 
quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 

Theo đó, tập trung vào các giải pháp: rút ngắn chi phí, thời gian thực hiện 
thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng, đăng ký tài sản, giải quyết tranh 
chấp hợp đồng, giải quyết phá sản doanh nghiệp; nâng cao chất lượng quản 
lý hành chính đất đai, ứng dụng công nghệ thông tin, chất lượng đào tạo 
nghề và hỗ trợ khởi nghiệp; tăng cường kiểm soát nhũng nhiễu; đẩy mạnh 
các giao dịch trực tuyến. Tích hợp các văn bản quy phạm pháp luật để bảo 
đảm tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch, dễ tra cứu, dễ hiểu và dễ tiếp cận 
của hệ thống pháp luật. 

Đồng thời, tập trung thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 
cao; đẩy mạnh tiến độ thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển thương 
mại điện tử. Ứng dụng công nghệ thông tin để minh bạch hóa quy trình, thủ 
tục. 

Bên cạnh đó, huy động sự tham gia, đóng góp của doanh nghiệp và người 
dân vào xây dựng chính quyền; kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung 
phục vụ công tác quản lý nhà nước. Chú trọng hỗ trợ người dân và doanh 
nghiệp phục hồi sản xuất - kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của 
dịch bệnh có thể xảy ra… Quyết tâm hiện thực hóa chương trình chuyển đổi 
số, với 3 trụ cột là xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số một 
cách thực chất. 

Nguồn: https://baodautu.vn/ca-mau-chuyen-doi-so-hieu-qua-de-nang-cao-
nang-luc-canh-tranh-d172738.html 

 

 

12. Thái Nguyên: Đã cấp trên 76.000 tài khoản định 
danh điện tử cho công dân 
Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và UBND tỉnh, các ngành chức năng 
và 9 huyện, thành trong tỉnh đã, đang tiến hành cấp tài khoản định danh điện 
tử cho công dân trên địa bàn. Tính đến đầu tháng 9-2022, các ngành liên 
quan đã phối hợp với chính quyền các địa phương cấp được 76.246 tài 
khoản định danh điện tử cho công dân. 



Tài khoản định danh điện tử cấp cho công dân trong tỉnh được chia làm 2 
mức. Công dân được cấp tài khoản định danh điện tử mức 1 (cài đặt qua 
ứng dụng VNEID) sẽ có các tiện ích, gồm: Có đầy đủ thông tin cá nhân kèm 
QR code; Dễ dàng thông báo lưu trú; Hỗ trợ công tác phòng, chống dịch 
COVID-19. 

Đặc biệt, công dân được cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 (đăng ký và 
làm hồ sơ thông qua công tác cấp căn cước công dân) sẽ có thêm nhiều 
tiện ích, như: Có các thông tin của mức 1 và tích hợp đầy đủ thẻ bảo hiểm 
y tế điện tử, giấy phép lái xe, kịp thời gửi tin báo tố giác tội phạm. 

Theo thông tin từ Công an tỉnh, đến đầu tháng 9 này, toàn tỉnh đã cấp được 
1.004.418/1.039.299 căn cước công dân gắn chíp điện tử, đạt 96,64%. Như 
vậy, các điều kiện phục vụ phát triển công dân số của tỉnh đang được triển 
khai với tốc độ nhanh, thuận lợi. 

Dương Văn 

Nguồn: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/cuoc-song-so/thai-nguyen-da-cap-
tren-76000-tai-khoan-dinh-danh-dien-tu-cho-cong-dan-305147-46224.html 

 

13. Ứng dụng chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người 
tham gia bảo hiểm y tế 
Nếu như trước đây, thời gian cấp mới thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người 
tham gia từ 10 ngày, nay đã được rút ngắn còn 5 ngày. Trường hợp cấp lại, 
đổi thẻ BHYT do mất, hỏng, thay đổi thông tin, người tham gia được giải 
quyết ngay trong ngày khi nhận đủ hồ sơ. 

Đơn giản hóa thủ tục khám chữa bệnh BHYT 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội cho biết: Những năm gần đây, 
người tham gia BHYT bên cạnh được hưởng những quyền và lợi ích thiết 
thực của chính sách BHYT, còn được trải nghiệm, sử dụng những tiện ích 
đơn giản, thuận lợi về thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực BHYT thông 
qua việc cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển 
đổi số của ngành BHXH. 



 

Người dân sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng 
VssID khi khám, chữa bệnh. 

Nếu như trước đây, người tham gia BHYT phải dùng thẻ BHYT giấy để làm 
thủ tục khi đăng ký khám, chữa bệnh, thì từ ngày 1/6/2021, người dân được 
sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID khi khám, chữa bệnh. Việc 
triển khai này là nỗ lực của ngành BHXH trong cải cách hành chính và 
chuyển đổi số, với mong muốn mang lại những lợi ích thiết thực cho người 
tham gia BHYT và cơ sở khám chữa bệnh. 

Theo thống kê của BHXH Hà Nội, hiện toàn Thành phố có trên 3,9 triệu 
người đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH và được cấp tài khoản 
sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số, là đơn vị có số người cài đặt 
ứng dụng VssID lớn nhất toàn quốc. 

Bên cạnh đó, nhằm đơn giản hóa thủ tục khám chữa bệnh BHYT, người dân 
có thể sử dụng căn cước công dân gắn chíp để khám chữa bệnh BHYT. Với 
800 cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn, đến nay, Hà Nội đã có gần 
500 cơ sở thực hiện khám chữa bệnh BHYT bằng Căn cước công dân gắn 
chip, chiếm 58,75% và thực hiện 25.540 lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT 
bằng Căn cước công dân thành công phục vụ việc khám chữa bệnh BHYT 
bằng Căn cước công dân gắn chip. 

Theo đánh giá, việc khám chữa bệnh thông qua hình thức sử dụng hình ảnh 
thẻ BHYT trên ứng dụng VssID và Căn cước công dân mang lại nhiều tiện 



ích cho người bệnh, cơ sở y tế. Đặc biệt, giảm thời gian kê khai thông tin và 
đối chiếu dữ liệu khi khám chữa bệnh, hạn chế phải làm thủ tục cấp lại thẻ 
BHYT giấy, không lo mất, hỏng thẻ BHYT giấy như trước đây… 

Đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT 

Hệ thống thông tin giám định BHYT của ngành BHXH được vận hành từ 
năm 2017, được kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh BHYT tại tất cả 
các cơ sở y tế từ tuyến xã đến Trung ương, góp phần quản lý Quỹ BHYT 
hiệu quả, minh bạch, bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp, hợp lý của người 
tham gia BHYT khi khám chữa bệnh. 

Thông qua hệ thống thông tin giám định BHYT cũng giúp giảm đáng kể thời 
gian, các thông tin về thẻ BHYT được tra cứu trực tuyến và cập nhật trực 
tiếp vào phần mềm quản lý khám chữa bệnh của cơ sở y tế. 

Đối với các trường hợp gia hạn thẻ BHYT, đủ điều kiện miễn cùng chi trả 
được cập nhật ngay trên hệ thống, giúp người bệnh đảm bảo đầy đủ quyền 
lợi khám chữa bệnh ngay khi đang điều trị tại bệnh viện. Bên cạnh đó, người 
bệnh cũng có thể tự tra cứu được thông tin chi phí điều trị, các dịch vụ đã 
sử dụng, minh bạch quyền lợi hưởng BHYT, qua đó tăng cường vai trò kiểm 
soát sử dụng Quỹ khám chữa bệnh của người tham gia BHYT. 

Hiện nay, BHXH Việt Nam đã nâng cấp hệ thống phần mềm Cổng tiếp nhận 
thuộc Hệ thống thông tin giám định BHYT của ngành và sẵn sàng đáp ứng 
việc cung cấp thông tin thẻ BHYT để các cơ sở khám, chữa bệnh tra cứu 
thông tin khi người dân sử dụng Căn cước công dân gắn chíp đi khám, chữa 
bệnh. Đồng thời, ngành BHXH đã phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, các cơ 
sở khám, chữa bệnh truyền thông rộng rãi đến người tham gia BHYT về việc 
thực hiện Căn cước công dân gắn chíp khi đi khám, chữa bệnh bằng nhiều 
hình thức để người dân dễ dàng tiếp cận. 

Có thể nói, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của 
ngành BHXH đã mang lại nhiều tiện ích, tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi 
phí cho người tham gia thụ hưởng các chế độ, chính sách BHYT. Từ đó, 
khuyến khích người dân tích cực tham gia BHYT, góp phần cùng Thành phố 
hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân. 

Người dân có thể đến cơ quan BHXH gần nhất để đổi thẻ BHYT, 
không phân biệt địa bàn 

Từ ngày 16/8/2021 đến nay, BHXH huyện, tỉnh có thẩm quyền cấp lại, 
đổi thẻ BHYT (không thay đổi thông tin) theo mẫu thẻ BHYT mới cho 
người tham gia BHYT ở các địa phương khác. Do đó, nếu mất, hỏng thẻ 



BHYT giấy, mà người tham gia không sử dụng điện thoại thông minh cài 
đặt ứng dụng VssID, có thể đến cơ quan BHXH nơi gần nhất để làm thủ 
tục đổi lại thẻ BHYT (không thay đổi thông tin). Thời hạn giải quyết ngay 
trong ngày khi nhận đủ hồ sơ. 

Gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình trực tuyến trên Cổng dịch vụ công 
quốc gia và ngân hàng 

Từ tháng 12/2019, BHXH Việt Nam đã triển khai dịch vụ công “Gia hạn 
thẻ BHYT hộ gia đình” trên Cổng dịch vụ công quốc gia, phục vụ nhu cầu 
gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình theo hình thức giao dịch trực tuyến. Dịch 
vụ được người dân đánh giá cao vì tiện lợi, hạn chế tình trạng gián đoạn 
thời gian tham gia BHYT liên tục, giúp người dân được hưởng đầy đủ 
các quyền lợi khám, chữa bệnh. 

B.D 

Nguồn: https://laodongthudo.vn/ung-dung-chuyen-doi-so-tao-thuan-loi-cho-
nguoi-tham-gia-bao-hiem-y-te-145530.html 

 

 

 
 


