
a   

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

               

 

 

 

      

ĐIỂM BÁO 

 

              Ngày   07   tháng  9  năm  2022 



Bộ, ngành 
1. Giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên 
môi trường điện tử 

2. Rõ địa chỉ chịu trách nhiệm! 

3. Miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử 

4. Việt Nam và OECD trao đổi xây dựng dự thảo Báo cáo Kinh 
tế Việt Nam 

5. Thủ tướng: Kiểm soát lạm phát, cắt giảm thủ tục rườm rà 

6. Thủ tướng yêu cầu có giải pháp về visa để thu hút mạnh du 
khách 

7. Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác 
thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia 

8. Các trường hợp khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử 

 

 

Địa phương 
9. Khai trương mô hình điểm về sử dụng dịch vụ công theo Đề 
án 06 tại Cần Thơ 

10. Đồng Văn lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo xây 
dựng nền hành chính công 

11. Triển khai thí điểm mô hình 5 thủ tục hành chính không 
chờ, không giấy hẹn 

12. Đoàn công tác tỉnh Bắc Giang trao đổi kinh nghiệm CCHC, 
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Quảng Ninh 

 

  



1. Giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính 
công trên môi trường điện tử 
Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định về danh tính, định danh điện tử, xác thực 
điện tử; Quyền, nghĩa vụ sử dụng dịch vụ xác thực điện tử, trách nhiệm của 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan… 

 

Những giấy tờ mà tài khoản định danh điện tử sẽ thay thế (Ảnh minh họa) 

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP 
quy định về danh tính và xác thực điện tử. Nghị định này áp dụng đối với cơ 
quan, tổ chức, công dân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú, hoạt 
động trên lãnh thổ Việt Nam liên quan đến định danh và xác thực điện tử. 
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2022. 

Theo đó, danh tính điện tử của một cá nhân hoặc tổ chức trong hệ thống 
định danh và xác thực điện tử cho phép xác định duy nhất cá nhân hoặc tổ 
chức đó trên môi trường điện tử. Định danh điện tử là hoạt động đăng ký, 
đối soát, tạo lập và gắn danh tính điện tử với chủ thể danh tính điện tử. 

Ngoài ra, thông tin được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử của chủ 
thể danh tính điện tử đã được xác thực thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia, 
cơ sở dữ liệu chuyên ngành để đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử, 
gồm" thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, chứng nhận đăng ký phương tiện giao 
thông, giấy phép lái xe, mã số thuế hoặc giấy tờ khác thuộc lĩnh vực quản lý 
của các bộ, cơ quan ngang bộ sau khi thống nhất với Bộ Công an. 

Trong khi đó, xác thực điện tử sẽ xác nhận, khẳng định thông tin gắn với 
chủ thể danh tính điện tử thông qua việc khai thác, đối chiếu thông tin của 
chủ thể danh tính điện tử đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở 
dữ liệu căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, cơ 
sở dữ liệu khác để khẳng định giá trị sử dụng của tài khoản định danh điện 
tử đó. 



Nền tảng định danh và xác thực điện tử là hệ thống thông tin do Bộ Công an 
tổ chức xây dựng, vận hành, quản lý để phục vụ việc trao đổi thông tin giữa 
hệ thống định danh và xác thực điện tử với hệ thống thông tin của cơ quan 
nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức, cá nhân. 

Cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử là Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an. Trong đó, VNelD là ứng dụng trên 
thiết bị số; “dinhdanhdientu.gov.vn”, “vneid.gov.vn” là trang thông tin định 
danh điện tử do Bộ Công an tạo lập, phát triển để phục vụ hoạt động định 
danh điện tử và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ 
hành chính công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử; phát triển 
các tiện ích để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Đối với người nước ngoài, số định danh là dãy số tự nhiên duy nhất do hệ 
thống định danh và xác thực điện tử xác lập để quản lý danh tính điện tử. 
Mã định danh điện tử của tổ chức được xác định bằng mã số thuế của tổ 
chức đó. Trường hợp không có mã số thuế thì hệ thống định danh và xác 
thực điện tử xác lập một dãy số tự nhiên duy nhất để quản lý danh tính điện 
tử của tổ chức đó. 

Nghị định cũng quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
Trong đó chủ thể danh tính điện tử có trách nhiệm bảo vệ thông tin danh tính 
điện tử; bảo đảm an toàn yếu tố xác thực. Người sử dụng dịch vụ cần tuân 
thủ quy chuẩn kỹ thuật về định danh và xác thực điện tử; Quản lý, bảo mật 
thông tin tài khoản định danh điện tử, bảo đảm sử dụng tài khoản định danh 
điện tử an toàn... 

Đối với tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử và cơ quan, tổ chức, cá 
nhân tự tạo lập tài khoản có trách nhiệm cung cấp dịch vụ xác thực điện tử 
cho tổ chức, cá nhân trên cơ sở thỏa thuận bằng hợp đồng cung cấp dịch 
vụ; Bảo đảm kênh tiếp nhận thông tin và việc sử dụng dịch vụ là liên tục 24 
giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần. 

Đồng thời tuân thủ các về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, giao dịch 
điện tử, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực xác thực điện tử; Tuân 
thủ phương án, quy trình hoạt động cung cấp dịch vụ xác thực điện tử đã 
được Bộ Công an thẩm định; Gửi báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm về hoạt 
động xác thực điện tử cho cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử 
hoặc khi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử có yêu cầu. 

Đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử 

1. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên; đối với công dân Việt 
Nam là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được 



đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người 
giám hộ. 

2. Người nước ngoài từ đủ 14 tuổi trở lên nhập cảnh vào Việt Nam; 
đối với người nước ngoài là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người 
được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của 
cha, mẹ hoặc người giám hộ.   

3. Cơ quan, tổ chức được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại Việt 
Nam. 

Hồng Vinh 

Nguồn: https://vneconomy.vn/giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-dich-vu-hanh-
chinh-cong-tren-moi-truong-dien-tu.htm 

 
2. Rõ địa chỉ chịu trách nhiệm! 
Nhằm bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, 
chữa bệnh cho người dân, Thủ tướng vừa ký ban hành Công điện số 
778/CĐ-TTg về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác 
khám bệnh, chữa bệnh. 

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý bảo đảm đủ thuốc, trang 
thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân và chịu 
trách nhiệm theo thẩm quyền trước các quy định của Đảng, Nhà nước nếu 
để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế thuộc 
quyền. 

Đẩy mạnh và quản lý chặt chẽ việc tổ chức mua sắm, đấu thầu, bảo đảm 
công khai, minh bạch, khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí và thực hiện 
nghiêm các quy định về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm. 

Bộ Y tế có trách nhiệm khẩn trương ban hành theo thẩm quyền hoặc trình 
cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, 
vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế, trong đó tập 
trung hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc bảo đảm 
thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo 
hiểm y tế. 

Rà soát cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà gây phiền hà, khó 
khăn cho việc thực hiện thủ tục mua sắm thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm 
phục vụ khám chữa bệnh; đẩy nhanh tiến độ cấp phép lưu hành đối với 
thuốc, trang thiết bị y tế; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp kinh 



doanh thuốc, trang thiết bị y tế thực hiện theo pháp luật. Kịp thời hướng dẫn 
các đơn vị, địa phương thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan 
đến mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền, tránh tình 
trạng đùn đẩy, né tránh không dám chịu trách nhiệm. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung hoặc ban 
hành mới các văn bản về đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế, hoàn thành trước 
ngày 15.9.2022. Khẩn trương hướng dẫn kịp thời, kỹ lưỡng các đơn vị, địa 
phương thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đấu thầu 
thuốc, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền. 

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các 
văn bản về quản lý, sử dụng tài sản công và sử dụng vốn nhà nước để mua 
sắm thuốc, trang thiết bị y tế, đặc biệt là các vấn đề về xây dựng dự toán 
mua sắm; thuê tài sản, cung cấp thiết bị sau khi trúng thầu hóa chất, sinh 
phẩm và quản lý, sử dụng phí cấp phép lưu hành đối với các sản phẩm, 
hàng hóa thuộc lĩnh vực y tế, chậm nhất phải hoàn thành trước ngày 
30.9.2022. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện các văn bản quy 
phạm pháp luật liên quan đến mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc, trang thiết 
bị y tế theo thẩm quyền trước ngày 15.9.2022... 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác mới phát sinh, diễn 
biến phức tạp, khó lường, nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập ở 
Trung ương, địa phương đã xuất hiện tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y 
tế ảnh hưởng đến việc bảo đảm quyền lợi của người dân khi khám bệnh, 
chữa bệnh - dù Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia 
phòng, chống dịch Covid-19 thường xuyên, liên tục chỉ đạo các bộ, ngành, 
địa phương, cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện việc mua sắm thuốc, 
trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh nhưng vẫn còn 
nhiều vướng mắc cần tháo gỡ. Ví dụ như những vấn đề đại diện Bệnh viện 
Chợ Rẫy nêu tại Hội nghị Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; 
chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững 
diễn ra hồi cuối tháng 8 vừa qua là đấu thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y 
tế, sinh phẩm. 

Bởi vậy, không chỉ bây giờ mà thời điểm đó, Thủ tướng đã đề nghị cần xử 
lý dứt điểm tình trạng thiếu thuốc tại các bệnh viện, chính sách đấu thầu phải 
minh bạch, khả thi, tránh tâm lý e ngại khi tổ chức đấu thầu, các bộ ngành 
chung tay tháo gỡ vướng mắc hợp tác công tư, phát triển y tế tư nhân, đấu 
thầu... Và để làm được điều này, phải xác định việc nào là quan trọng, xử lý 
dứt điểm, không dàn trải... Vướng mắc thì phải tháo gỡ, cấp nào vướng thì 
cấp ấy tháo, phải chỉ ra chứ không thể cứ kêu nhưng không chỉ ra vướng ở 
đâu... 



Và đến thời điểm này, việc bảo đảm thuốc chữa thuốc, trang thiết bị y tế 
phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho người dân đã có địa chỉ phải 
chịu trách nhiệm rõ ràng. Vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện như thế nào 
chứ không thể mãi kêu vướng... 

Khương Ninh 

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/giao-duc--y-te1/ro-
dia-chi-chiu-trach-nhiem--i300065/ 

 

3. Miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử 
Chủ thể danh tính điện tử là cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam 
không phải thanh toán chi phí đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử 
và chi phí sử dụng tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh 
và xác thực điện tử tạo lập. 

 

Danh tính điện tử công dân Việt Nam có thông tin sinh trắc học là ảnh chân 
dung và vân tay 

Đây là nội dung tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và 
xác thực điện tử vừa được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban 
hành. 

Nghị định này quy định về danh tính điện tử, định danh điện tử, xác thực 
điện tử; dịch vụ xác thực điện tử; quyền, nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ 
xác thực điện tử; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Danh tính điện tử 

Danh tính điện tử công dân Việt Nam gồm: Thông tin cá nhân: Số định danh 
cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; Thông tin sinh 
trắc học: Ảnh chân dung; vân tay. (*) 



Danh tính điện tử người nước ngoài bao gồm: Thông tin cá nhân: Số định 
danh của người nước ngoài; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; 
giới tính; quốc tịch; số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, loại giấy tờ và nơi cấp hộ 
chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế; thông tin sinh trắc học: Ảnh chân 
dung; vân tay. (**) 

Danh tính điện tử tổ chức gồm: Mã định danh điện tử của tổ chức; tên tổ 
chức gồm tên tiếng Việt, tên viết tắt (nếu có) và tên tiếng nước ngoài (nếu 
có); ngày, tháng, năm thành lập; địa chỉ trụ sở chính; số định danh cá nhân 
hoặc số định danh của người nước ngoài; họ, chữ đệm và tên người đại 
diện theo pháp luật hoặc người đứng đầu của tổ chức. 

Đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử 

Đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử bao gồm: 

- Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên; đối với công dân Việt Nam là 
người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài 
khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ. 

- Người nước ngoài từ đủ 14 tuổi trở lên nhập cảnh vào Việt Nam; đối với 
người nước ngoài là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ 
được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người 
giám hộ. 

- Cơ quan, tổ chức được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại Việt Nam. 

3 mức độ tài khoản định danh điện tử của công dân Việt Nam 

Nghị định quy định có 3 mức độ tài khoản định danh điện tử của công dân 
Việt Nam là: 

- Tài khoản định danh điện tử mức độ 1 của cá nhân: Gồm các thông tin cá 
nhân như số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên, ngày, tháng, năm sinh, 
giới tính, ảnh chân dung; nếu là người nước ngoài thì có thêm thông tin về 
quốc tịch; số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, loại giấy tờ và nơi cấp hộ chiếu 
hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế. 

- Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của cá nhân: Gồm các thông tin tại 
(*), (**) nêu trên. 

- Tài khoản định danh điện tử của tổ chức gồm: Mã định danh điện tử của 
tổ chức, tên tổ chức gồm tên Tiếng Việt, tên viết tắt (nếu có), tên tiếng nước 
ngoài (nếu có); ngày, tháng, năm thành lập; địa chỉ trụ sở chính; số định 
danh cá nhân hoặc số định danh của người nước ngoài; họ, chữ đệm và tên 
người đại diện theo pháp luật hoặc người đứng đầu của tổ chức. 



Công dân Việt Nam sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có giá trị 
tương đương như sử dụng thẻ Căn cước công dân 

Chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập 
và sử dụng các tính năng, tiện ích trên ứng dụng VNelD, trang thông tin định 
danh điện tử. 

Tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo 
lập được sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công 
trên môi trường điện tử và các hoạt động khác theo nhu cầu của chủ thể 
danh tính điện tử. 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân được tạo lập tài khoản để phục vụ cho hoạt động 
của mình và chịu trách nhiệm xác thực, bảo đảm tính chính xác của tài khoản 
do mình tạo lập, quyết định mức độ và giá trị sử dụng của từng mức độ tài 
khoản. Thông tin để tạo lập tài khoản do chủ thể của tài khoản cung cấp 
hoặc đồng ý cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng để tạo lập tài khoản. 

Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 1 được tạo lập bởi hệ 
thống định danh và xác thực điện tử đối với chủ thể danh tính điện tử là công 
dân Việt Nam có giá trị chứng minh các thông tin của người đó, đối với chủ 
thể là người nước ngoài có giá trị chứng minh các thông tin của người đó 
trong các hoạt động, giao dịch có yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của 
chủ thể danh tính điện tử. 

Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được tạo lập bởi hệ 
thống định danh và xác thực điện tử đối với chủ thể danh tính điện tử là công 
dân Việt Nam có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ Căn cước công 
dân trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ Căn cước công 
dân; có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của công dân đã 
được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó. 

Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được tạo lập bởi hệ 
thống định danh và xác thực điện tử đối với chủ thể danh tính điện tử là 
người nước ngoài có giá trị tương đương như việc sử dụng hộ chiếu hoặc 
giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất 
trình hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế; có giá trị cung cấp thông 
tin trong các loại giấy tờ của người nước ngoài được đồng bộ vào tài khoản 
định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện 
các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó. 

Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử được tạo lập bởi hệ thống định 
danh và xác thực điện tử đối với chủ thể danh tính điện tử là tổ chức do 
người đại diện theo pháp luật thực hiện hoặc giao cho người được ủy quyền 



sử dụng. Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử của tổ chức có giá trị 
chứng minh danh tính điện tử của tổ chức khi thực hiện giao dịch có yêu cầu 
chứng minh thông tin về tổ chức đó; có giá trị cung cấp thông tin trong các 
loại giấy tờ của tổ chức được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để 
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu 
cầu xuất trình giấy tờ đó. 

Khi chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 
2 trong các hoạt động, giao dịch điện tử thì có giá trị tương đương với việc 
xuất trình giấy tờ, tài liệu để chứng minh thông tin đã được tích hợp vào tài 
khoản định danh điện tử. 

Chí Kiên 

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/mien-phi-cap-va-su-dung-tai-
khoan-dinh-danh-dien-tu-102220906162949293.htm 

 

4. Việt Nam và OECD trao đổi xây dựng dự thảo Báo 
cáo Kinh tế Việt Nam 
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, sáng 5/9, tại trụ sở Tổ chức và Hợp tác 
Phát triển kinh tế (OECD) ở thủ đô Paris đã diễn ra phiên họp trao đổi xây 
dựng dự thảo Báo cáo Kinh tế Việt Nam do OECD và Ngân hàng Phát triển 
châu Á (ABD) phối hợp thực hiện. 

 

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng Sài Gòn khu vực 1. Ảnh minh 
họa: Hoàng Hùng/TTXVN 

Tham dự phiên trao đổi với OECD, về phía Việt Nam có Trưởng đoàn đàm 
phán Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các 



thành viên trong đoàn là lãnh đạo của Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế 
Trung ương, Vụ Tổng hợp kinh tế (Bộ Ngoại giao) và đại diện của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đã tham dự 
phiên họp. Ngoài ra, phiên họp cũng có sự tham dự của nhiều đại diện các 
đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam,… dưới hình thức phát biểu trực tuyến. 

Dự thảo báo cáo được xây dựng trong khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác giữa 
Chính phủ Việt Nam và OECD giai đoạn 2022-2026, được ký vào tháng 
11/2021 trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 
và Tổng Thư ký OECD. Tháng 5/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính 
phủ Phạm Bình Minh giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao và các cơ 
quan liên quan triển khai phối hợp trao đổi với OECD và ADB để xây dựng 
và hoàn thiện báo cáo. Trong quá trình phối hợp giữa các bên cho tới nay, 
dự thảo thứ hai của báo cáo lần này được hoàn thiện và chính thức trao đổi 
tại phiên họp với đại diện các quốc gia thành viên OECD. 

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh: "Chính 
phủ Việt Nam đánh giá cao dự thảo báo cáo lần 2, được ADB và OECD xây 
dựng và phối hợp hoàn thiện trên cơ sở góp ý, tiếp thu, điều chỉnh và cập 
nhật số liệu đánh giá sát với ý kiến góp ý của các cơ quan phía Việt Nam". 
Báo cáo đã thể hiện được các nội dung: (i) thông điệp về duy trì ổn định kinh 
tế vĩ mô và ổn định xã hội, gắn với phục hồi kinh tế, (ii) Yêu cầu cải thiện môi 
trường kinh doanh gắn với cải cách quản trị doanh nghiệp nhà nước và các 
quy định về các thị trường ngành hàng cụ thể, (iii) Cải cách các quy định 
thúc đẩy chuyển đổi số và phục hồi xanh, (iv) Chia sẻ kinh nghiệm của các 
nền kinh tế thành viên OECD đối với Việt Nam trong việc xây dựng chính 
sách... 

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, đây là lần đầu tiên OECD thực hiện 
Báo cáo và khảo sát đối với Việt Nam. Báo cáo sẽ góp phần đưa ra những 
góc nhìn khách quan, độc lập và các khuyến nghị xác đáng, là tài liệu chất 
lượng giúp các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam có thêm nhiều 
thông tin và quyết định đổi mới, cải cách có tính khả thi trong bối cảnh phục 
hồi và phát triển kinh tế Việt Nam thời hậu COVID...". 

Trong không khí trao đổi cởi mở và thẳng thắn, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, Đại sứ Đinh Toàn Thắng và đại diện các cơ quan ban ngành Việt 
Nam tham gia trực tiếp và trực tuyến cuộc họp đã lắng nghe ý kiến góp ý, 
đánh giá bản dự thảo Báo cáo từ đại diện 20 nước thành viên OECD bao 
gồm các quốc gia: Nhật Bản, Hungary, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, 
Australia, New Zealand, Đức, Pháp, Italy, Ba Lan, CH Séc, Hàn Quốc, Phần 
Lan, Canada, Bồ Đào Nha, Chile... 



Hầu hết đại diện các quốc gia thành viên OECD đều đánh giá bản dự thảo 
báo cáo rất đầy đủ, toàn diện, phong phú, cung cấp một bức tranh toàn cảnh 
về nền kinh tế Việt Nam hiện nay, những thách thức và mục tiêu phát triển 
trong thời gian tới. 

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đại diện các cơ quan ban ngành Việt 
Nam đã trực tiếp trả lời súc tích và đầy đủ các câu hỏi mà các đại biểu đặt 
ra liên quan đặc biệt tới "không gian" kinh tế của Việt Nam, như chính sách 
tài khóa và chính sách tiền tệ của Việt Nam trong ngắn hạn và dài hạn, chính 
sách thuế, phí và trần nợ công, thủ tục cải cách thủ tục hành chính và môi 
trường kinh doanh để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), chính sách 
về nguồn nhân lực, chiến lược phục hồi số, chuyển đổi số, phát triển nông 
nghiệp xanh, tự chủ về nguồn năng lượng, thúc đẩy giải ngân các dự án đầu 
tư công, cải cách về an sinh xã hội, thách thức thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
và mục tiêu zero phát thải năm 2050, làm thế nào để thoát bẫy nước có thu 
nhập trung bình... 

Kết thúc phiên họp, hai đồng chủ trì OECD và đoàn đàm phán Việt Nam nhất 
trí cuộc họp đã diễn ra thành công, bổ ích, những thảo luận rất tập trung, 
thẳng thắn, khách quan trên tinh thần xây dựng. 

Thu Hà (TTXVN) 

Nguồn: https://baotintuc.vn/kinh-te/viet-nam-va-oecd-trao-doi-xay-dung-du-
thao-bao-cao-kinh-te-viet-nam-20220906075250110.htm 

 

5. Thủ tướng: Kiểm soát lạm phát, cắt giảm thủ tục 
rườm rà 
Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh Chương trình phục hồi và phát triển kinh 
tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công. 

Ngày 6-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường 
kỳ tháng 8-2022, thảo luận nhiều nội dung quan trọng. 



 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP 

Chính phủ đã tập trung thảo luận về: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 
tám tháng năm 2022, tình hình thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển 
kinh tế - xã hội, tình hình phân bổ, giải ngân vốn ngân sách nhà nước, các 
khó khăn, vướng mắc và giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 
trong những tháng còn lại của năm 2022... 

Về nhiệm vụ cụ thể, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu làm tốt công tác 
phòng chống dịch, đặc biệt là tiêm vaccine bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu 
quả, khắc phục bằng được tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. 

Ông lưu ý việc giữ vững nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát lạm phát, 
bảo đảm các cân đối lớn; phối hợp hài hòa, hợp lý, đồng bộ, chặt chẽ, linh 
hoạt, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách 
vĩ mô khác. Xây dựng các kịch bản dự báo về tăng trưởng, lạm phát, các 
cân đối lớn. 

Đặc biệt, Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh Chương trình phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, ba chương trình mục tiêu 
quốc gia. Cương quyết cắt giảm các thủ tục rườm rà, các dự án dàn trải, 
điều chuyển vốn từ những dự án chậm, kém hiệu quả sang các dự án bảo 
đảm tiến độ. Trong đó, Bộ TN&MT tiếp tục rà soát, Thanh tra Chính phủ vào 
cuộc ngay để tháo gỡ các vướng mắc trong thực tế, xử lý nghiêm các vi 
phạm liên quan tới việc bảo đảm nguyên vật liệu cho các dự án hạ tầng 
chiến lược theo các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ... 



Ngoài ra, ông nhấn mạnh việc tập trung rà soát, hoàn thiện pháp luật, cải 
cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; ban hành trong 
tháng 9 các nghị định về tổ chức bộ máy của các bộ, các ngành… 

ĐỨC MINH - TRỌNG PHÚ 

Nguồn PLVN: https://plo.vn/thu-tuong-kiem-soat-lam-phat-cat-giam-thu-tuc-
ruom-ra-post697332.html 

 

6. Thủ tướng yêu cầu có giải pháp về visa để thu hút 
mạnh du khách 
Thủ tướng đề nghị các cơ quan nghiên cứu, có giải pháp về visa phù 
hợp với tình hình hiện nay để thu hút mạnh hơn du khách, thúc đẩy 
phục hồi du lịch quốc tế. 

Phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 vào sáng 6/9, 
Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, thời gian tới phải xác định khó khăn, 
thách thức nhiều hơn là cơ hội và thuận lợi; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, 
tăng cường phân cấp, phân quyền, nắm tình hình, ứng phó diễn biến mới. 

Cương quyết cắt giảm các thủ tục rườm rà 

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện các trọng tâm chỉ đạo, 
điều hành đã được phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 xác định. 

Đó là “4 ổn định" gồm: Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm 
các cân đối lớn; ổn định các loại thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ; ổn 
định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; ổn định chính 
trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Nhật Bắc 



“Ba tăng cường" gồm: Tăng cường nắm tình hình, phản ứng chính sách kịp 
thời, linh hoạt, hiệu quả; tăng cường bảo đảm an sinh xã hội và công tác y 
tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng, tiêm phòng vắc xin Covid-19; tăng 
cường kỷ luật, kỷ cương, nhất là trong hệ thống hành chính nhà nước). 

“Hai đẩy mạnh": Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp và 
tạo công ăn việc làm; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và công tác quy 
hoạch. 

 "Một tiết giảm": Tiết kiệm triệt để, giảm mọi khoản chi tiêu không cần thiết; 
và "một kiên quyết không" là không điều hành giật cục, chuyển trạng thái đột 
ngột. 

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác phòng, chống dịch, 
đặc biệt là tiêm vắc xin bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả, khắc phục 
bằng được tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. 

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh đến việc giữ vững nền tảng 
kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; phối 
hợp hài hòa, hợp lý, đồng bộ, chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả giữa chính sách 
tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác. Xây dựng các kịch 
bản dự báo về tăng trưởng, lạm phát, các cân đối lớn. 

Cùng với đó là đẩy mạnh chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, 
giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia. 

“Cương quyết cắt giảm các thủ tục rườm rà, các dự án dàn trải, điều chuyển 
vốn từ những dự án chậm, kém hiệu quả sang các dự án bảo đảm tiến độ”, 
Thủ tướng yêu cầu. 

 Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát lại, Thanh tra Chính 
phủ vào cuộc ngay để tháo gỡ các vướng mắc trong thực tế, xử lý nghiêm 
các vi phạm liên quan tới việc bảo đảm nguyên vật liệu cho các dự án hạ 
tầng chiến lược theo các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ. 

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề án, nội dung trình 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội nghị Trung ương 6, Kỳ họp thứ 4 Quốc hội 
khóa XV. 

Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy 

Nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những nước có tiềm năng lớn về năng 
lượng gió, năng lượng mặt trời, người đứng đầu Chính phủ lưu ý, tiếp tục 
cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy chuyển 
đổi số, kinh tế số, chuyển đổi xanh, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới 
sáng tạo. 



"Dầu, khí, than đều phải đi mua và giá càng cao, như than khai thác càng 
sâu thì càng đắt, trong khi Việt Nam nhiều nắng và gió, không phải mua, 
nhập, cũng không ai lấy đi được, công nghệ năng lượng gió và mặt trời càng 
ngày càng phát triển với giá rẻ hơn”, Thủ tướng phân tích. 

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi cùng Phó Thủ tướng Thường trực 
Phạm Bình Minh. Ảnh: Nhật Bắc 

Vì vậy, Việt Nam có điều kiện để chuyển đổi năng lượng phù hợp xu thế 
toàn cầu, phát triển ngành công nghiệp chuyển đổi năng lượng, sản xuất 
các trang thiết bị năng lượng tái tạo. 

Các bộ, ngành liên quan phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy bởi nguồn 
lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ đổi mới, sức mạnh bắt nguồn 
từ lòng dân; đối thoại thẳng thắn và tranh thủ sự hỗ trợ của các đối tác phát 
triển trong quá trình chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh. 

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thúc đẩy tăng cường kết nối 
giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam; đề xuất thành lập Ban 
chỉ đạo quốc gia về quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô. 

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung rà soát, hòan thiện pháp luật, cải 
cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; trong tháng 9 ban 
hành các nghị định về tổ chức bộ máy của các bộ ngành. Cùng với đó đẩy 
mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng bộ máy hành chính 
trong sạch, vững mạnh… 



Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan nghiên cứu, có giải pháp về visa phù 
hợp với tình hình hiện nay để thu hút mạnh hơn du khách, thúc đẩy phục hồi 
du lịch quốc tế… 

12 kết quả nổi bật trong 8 tháng qua 

Thứ nhất, tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ, chăm lo 
sức khỏe nhân dân dù dịch bệnh đang tiếp tục diễn biến phức tạp. 

Thứ hai, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, thúc đẩy tăng 
trưởng. 

Thứ ba, 5 cân đối lớn được bảo đảm tốt: Thu-chi ngân; xuất–nhập, lương 
thực–thực phẩm; bảo đảm đủ điện, năng lượng dù sản xuất tăng cao; 
doanh nghiệp phát triển nhưng cung-cầu lao động bảo đảm, thị trường lao 
động phục hồi tốt. 

Thứ tư, nền kinh tế tiếp tục phục hồi, khách quốc tế tháng 8 đạt trên 
486.000 lượt, tăng 38% so với tháng trước. 

Thứ năm, vốn đầu tư toàn xã hội tiếp tục xu hướng tăng, trong đó vốn đầu 
tư từ ngân sách nhà nước tăng 16,9% so với cùng kỳ; vốn tăng 10,5%, 
cao nhất từ năm 2018 đến nay. 

Thứ sáu, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực; số doanh nghiệp 
thành lập mới và quay trở lại hoạt động 8 tháng là gần 150.000 doanh 
nghiệp (gấp 1,43 lần số doanh nghiệp rời khỏi thị trường). Tổng số vốn 
đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng là gần 3,64 triệu tỷ đồng, 
tăng 36,1% so với cùng kỳ. 

Thứ bảy, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, đời sống người 
dân được cải thiện. 

Thứ tám, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh; 
tích cực rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cương quyết bỏ khâu trung 
gian, nhất là giảm cấp tổng cục. 

Thứ chín, sau các hội nghị lớn của Chính phủ, các loại hình thị trường 
từng bước phục hồi, được kiểm soát, phát triển theo hướng an toàn, cạnh 
tranh lành mạnh, đúng pháp luật, đúng bản chất. Tỉ lệ nợ công, nợ Chính 
phủ tiếp tục xu hướng giảm. Tỉ lệ nợ công/GDP năm 2022 khoảng 40-
41%, dưới trần Quốc hội và Nghị quyết Đại hội Đảng XIII cho phép, tạo 
dư địa để thực hiện chính sách tiền tệ. 



Thứ mười, quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội 
được bảo đảm; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, xử lý nhịp 
nhàng, đúng hướng, kịp thời, phù hợp các vấn đề phát sinh. 

Mười một, những vấn đề cấp bách được xử lý kịp thời, hiệu quả như xăng 
dầu, tỉ giá, giá cả các nguyên liệu đầu vào cho sản xuất... 

Mười hai, các vấn đề khác và nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài, dự án, doanh 
nghiệp kém hiệu quả được chỉ đạo giải quyết phù hợp, có kết quả, khơi 
thông nguồn lực cho nền kinh tế. 

Nguồn Vietnamnet: https://vietnamnet.vn/thu-tuong-yeu-cau-co-giai-phap-
ve-visa-de-thu-hut-manh-du-khach-2057106.html 

 

7. Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và 
xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia 
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 276/TB-VPCP truyền đạt 
ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị sơ 
kết 6 tháng triển khai 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). 

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị trực tuyến triển khai 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. Ảnh: Dương Giang/TTXVN 



Tại Thông báo trên, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Thực hiện Nghị quyết Đại 
hội XIII của Đảng về 3 đột phá chiến lược, trong đó, việc thực hiện Đề án 06 
phục vụ thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, nền kinh tế số, xã hội số, công dân 
số, cụ thể: (1) Phát triển hạ tầng chiến lược trong đó có hạ tầng công nghệ 
thông tin; (2) Xây dựng thể chế, cơ chế chính sách liên quan đến chuyển đổi 
số; (3) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực công nghệ thông tin. Với phương châm, mọi đổi mới, phát triển, cải 
cách đều phải hướng đến người dân, người dân là trung tâm, chủ thể, mục 
tiêu, động lực và là nguồn lực cho sự phát triển. 

Thời gian qua, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, 
các bộ, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được phân 
công, đạt được kết quả bước đầu tích cực: Nhận thức của các cấp, ngành, 
cộng đồng doanh nghiệp và người dân về chuyển đổi số quốc gia nói chung 
và thực hiện Đề án 06 nói riêng ngày càng đầy đủ, toàn diện và sâu sắc hơn. 
Người dân, doanh nghiệp là người thụ hưởng dần nhận thấy những tiện ích 
do chuyển đổi số và kết quả của Đề án 06 mang lại. Cơ quan hành chính 
nhà nước các cấp tăng cường công khai, minh bạch và phục vụ nhân dân 
ngày càng tốt hơn. 

Chuyển đổi số mang lại nhiều tiện ích phục vụ nhân dân 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 06 được tiến hành quyết liệt, 
thường xuyên, liên tục. Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ thường xuyên chỉ 
đạo triển khai Đề án, lãnh đạo các bộ, ngành, nhất là Bộ Công an, Văn phòng 
Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan tích cực chỉ đạo tổ chức thực hiện. 

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư được đẩy mạnh, đem lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, đã có gần 
125 triệu hồ sơ được đồng bộ, xử lý trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; hoàn 
thành 21/25 dịch vụ công mức độ 3, 4. Nhiều dịch vụ công trực tuyến đáp 
ứng mong đợi của người dân, điển hình như việc đăng ký trực tuyến dự thi 
tốt nghiệp trung học phổ thông, đăng ký xét tuyển trình độ đại học, trình độ 
cao đẳng ngành Giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo;.. 

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, bên cạnh tiết kiệm thời gian, công sức, 
kinh phí của người dân, chúng ta đã từng bước xây dựng nền hành chính 
chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp; thực hiện 
thanh toán không dùng tiền mặt, hạn chế tiếp xúc, giảm nhũng nhiễu, tiêu 
cực, “tham nhũng vặt” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung 
ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Việc kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu 
các bộ, ngành, địa phương được đẩy mạnh, từng bước hình thành cơ sở 



dữ liệu lớn, hệ sinh thái công dân số, phục vụ quản trị quốc gia, phát triển 
kinh tế - xã hội. Đến nay, đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với 11 bộ, ngành, 14 địa 
phương; 4 doanh nghiệp nhà nước; cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đã cung 
cấp gần 7,6 triệu thông tin khai sinh và tiếp nhận số định danh cá nhân từ 
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;... 

Tạo lập những nền tảng, cơ sở quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế số, 
xã hội số, công dân số. Bộ Công an hiện đã cấp trên 67 triệu thẻ căn cước 
công dân gắn chíp điện tử, bước đầu thí điểm triển khai một số ứng dụng 
của thẻ căn cước tích hợp thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh, xác 
thực khách hàng cho phép thực hiện giao dịch tại ATM không cần thẻ ngân 
hàng... Đặc biệt, Hệ thống định danh và xác thực điện tử đi vào hoạt động 
chính thức từ ngày 18/7/2022, bước đầu hình thành hệ sinh thái công dân 
số, mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy thanh toán trực tuyến, giao dịch điện tử, thủ 
tục hành chính trên môi trường điện tử và nhiều tiện ích phục vụ nhân dân. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn nhiều bất cập, hạn chế cần sớm 
khắc phục như: Về chỉ đạo, điều hành, nhiều lãnh đạo các cấp chưa thực 
sự quan tâm, quyết liệt chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực cho triển khai Đề án 06 
nói riêng và công tác chuyển đổi số quốc gia nói chung. 

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến vẫn còn hạn chế, tỷ lệ hồ sơ trực 
tuyến chưa cao, còn dịch vụ công trực tuyến mang tính hình thức, chưa thực 
chất. Hạ tầng công nghệ thông tin của nhiều bộ, ngành, địa phương triển 
khai còn dàn trải, tốn kém. Công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh 
mạng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu còn nhiều hạn chế, bất cập… 

Thủ tướng Chính phủ khẳng định việc triển khai Đề án 06 là một nhiệm vụ 
quan trọng, phức tạp, có tính lan tỏa cao, lợi ích thiết thực, hiệu quả lâu dài. 
Nhằm phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục tồn tại, hạn 
chế, khó khăn, vướng mắc, các bộ, ngành, địa phương cần liên tục đổi mới, 
có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược, phải xác định lộ trình phát triển 
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 
2030, phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản lý của 
hệ thống chính trị, chính quyền các cấp; nghiên cứu, phát triển cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư bảo đảm giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý 
hành chính nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân, bảo đảm phù hợp với 
lợi ích quốc gia, phục vụ những vấn đề lớn, bao trùm và tổng thể hơn. 

Phát huy tính chủ động, tính sáng tạo; huy động mọi nguồn lực, sự tham gia 
của cả hệ thống chính trị, sự tham gia và hưởng ứng của người dân và cộng 
đồng doanh nghiệp; phải triển khai bằng được hệ sinh thái công dân số để 



người dân, doanh nghiệp hiểu, sử dụng, làm giàu thông tin, là một bộ phận 
không thể tách rời đời sống kinh tế, xã hội của người dân. 

Sử dụng tài nguyên thông tin, dữ liệu hiệu quả; có tính kết nối, liên thông, 
chia sẻ cao phục vụ phát triển Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, công 
dân số, nâng cao vị thế quốc gia, ngang tầm khu vực, quốc tế. 

Phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia thuận lợi, công khai, minh bạch 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa 
trách nhiệm cá nhân, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng cơ chế 
theo dõi, giám sát việc triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thực hiện 
chủ trương “đúng, đủ, sạch, sống” về dữ liệu trong thời gian qua đã phát huy 
hiệu quả, cần kiên trì thực hiện; phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
thời gian tới cần phải thể hiện được tính “thuận lợi, công khai, minh bạch, 
đồng thuận xã hội, bảo đảm được an ninh, an toàn cho người dân”. 

Tạo dựng và giữ vững niềm tin của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, 
doanh nghiệp làm trung tâm trong thực hiện Đề án 06; các bộ, ngành, địa 
phương cần nỗ lực, quyết tâm, triển khai có hiệu quả để người dân, doanh 
nghiệp thấy được tiện ích, tiết kiệm, hiệu quả và bảo mật thông tin, từ đó 
đồng tình ủng hộ, hưởng ứng tham gia thực hiện. 

Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương 
quán triệt tinh thần, quyết tâm, quyết liệt, kiên trì, chỉ đạo thực hiện Đề án 
quan trọng này từ Chính phủ đến cấp cơ sở để góp phần tạo đột phá trong 
thực hiện chuyển đổi số quốc gia, với quan điểm “chuyển đổi số quốc gia là 
công việc rất lớn, rất chiến lược, nhưng phải bắt đầu bằng những hành động 
cụ thể, việc cụ thể, mục tiêu cụ thể, làm việc nào dứt điểm việc đó, không 
chung chung, dàn trải”. 

Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết tâm, quyết liệt, chỉ đạo 
triển khai Đề án; đồng thời quán triệt và tạo sự lan tỏa trong hệ thống chính 
trị nói chung, đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang 
và phải có sự ủng hộ của nhân dân. 

Xác định rõ về mặt nhận thức, Đề án này là Đề án của Chính phủ, của cả 
hệ thống chính trị. Bộ Công an với vai trò là cơ quan nòng cốt cùng với Văn 
phòng Chính phủ, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện, phải khắc phục 
tư tưởng cục bộ, cát cứ thông tin, tất cả phải hướng đến lợi ích chung của 
đất nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. 



Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an sớm xây dựng hệ thống theo dõi, 
giám sát và đánh giá việc triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục 
vụ đôn đốc và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. 

Về hoàn thiện thể chế, Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan 
đến triển khai định danh và xác thực điện tử cần phải sửa đổi, bổ sung của 
các bộ, ngành, địa phương; ưu tiên đưa vào Chương trình xây dựng luật, 
pháp lệnh của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ trên cơ sở đề xuất của 
các bộ, ngành. 

Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về đăng 
ký chứng thư số cho cá nhân áp dụng phương thức định danh và xác thực 
điện tử dựa trên dữ liệu dân cư. 

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan: Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Công an xây dựng 
phần mềm dịch vụ công liên thông 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông tại 
Đề án 06. 

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ 
công trực tuyến, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu đã được xác định trong 
Đề án và 29 dịch vụ công theo Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của 
Thủ tướng Chính phủ; chủ động rà soát các dịch vụ công tại cấp huyện và 
cấp xã để thống nhất tập trung giải quyết. 

Làm sạch thông tin trên các lĩnh vực 

Về ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ căn cước công dân gắn 
chíp điện tử, tài khoản định danh điện tử, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ 
Công an chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, 
Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, cơ quan liên quan đẩy mạnh nghiên 
cứu, ứng dụng các nền tảng, cơ sở dữ liệu nêu trên và các cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành làm sạch thông tin trên các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, viễn 
thông phục vụ chuyển đổi số, phòng chống tội phạm, nhất là đối với các hoạt 
động: thanh toán không dùng tiền mặt; xác minh thông tin nhận biết khách 
hàng; cấp tín dụng đối với khách hàng cá nhân; cho vay tín chấp; tích hợp 
các thông tin trên thẻ căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử để 
thay thế các loại giấy tờ công dân khác,.. 

Bộ Công an hỗ trợ Bộ Y tế thiết lập hồ sơ sức khỏe trên sổ sức khỏe điện 
tử và tích hợp thông tin sức khỏe cá nhân trên ứng dụng VNelD. 



Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các doanh 
nghiệp triển khai, cấp chứng thư số theo nhu cầu cho cá nhân thông qua 
quy trình cấp thẻ căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân… 

Về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương, Thủ 
tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện 
các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với 
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng lộ trình Đề án; khẩn trương kết 
nối dữ liệu tổng hợp dân cư về Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để phục vụ chỉ đạo, điều hành phát triển 
kinh tế - xã hội… 

TTXVN/Báo Tin tức 

Nguồn TTXVN: https://baotintuc.vn/chinh-phu-voi-nguoi-dan/phat-trien-ung-
dung-du-lieu-ve-dan-cu-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu-phuc-vu-chuyen-
doi-so-quoc-gia-20220906211658502.htm 

 

8. Các trường hợp khóa, mở khóa tài khoản định danh 
điện tử 
Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định các trường hợp khóa, mở khóa 
tài khoản định danh điện tử. 

 



 

Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động ghi nhận và khóa tài 
khoản định danh điện tử trong trường hợp chủ thể danh tính điện tử yêu 

cầu khóa tài khoản định danh điện tử của mình. 

Khóa tài khoản định danh điện tử của công dân 

Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động ghi nhận và khóa tài khoản 
định danh điện tử trong trường hợp chủ thể danh tính điện tử yêu cầu khóa 
tài khoản định danh điện tử của mình; chủ thể danh tính điện tử vi phạm điều 
khoản sử dụng ứng dụng VNelD; chủ thể danh tính điện tử bị thu hồi thẻ 
Căn cước công dân; chủ thể danh tính điện tử chết. Việc ghi nhận được 
thực hiện thông qua việc chủ thể danh tính điện tử khai báo trên ứng dụng 
VNelD hoặc việc cập nhật thông tin danh tính điện tử vào hệ thống định danh 
và xác thực điện tử. 

Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc bên sử 
dụng dịch vụ có yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử thì gửi đề nghị 
khóa tài khoản tới cơ quan Công an để xem xét, giải quyết. (*) 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, thủ trưởng cơ quan Công an nơi tiếp nhận 
đề nghị khóa tài khoản định danh điện tử phê duyệt việc khóa tài khoản đối 
với trường hợp quy định tại (*) nêu trên và thông báo tới cơ quan, tổ chức 
đề nghị khóa tài khoản và chủ thể danh tính điện tử. Trường hợp từ chối 
khóa tài khoản thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

Mở khóa tài khoản định danh điện tử 

 Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động mở khóa ngay tài khoản 
định danh điện tử khi các căn cứ khóa tự động tài khoản định danh điện tử 
đã hết. 



 Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc bên sử 
dụng dịch vụ có yêu cầu mở khóa tài khoản định danh điện tử thì gửi đề nghị 
mở khóa tài khoản tới cơ quan Công an để xem xét, giải quyết. (**) 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, thủ trưởng cơ quan Công an nơi tiếp nhận 
đề nghị mở khóa tài khoản định danh điện tử phê duyệt việc mở khóa tài 
khoản đối với trường hợp quy định tại (**) nêu trên và thông báo tới cơ quan, 
tổ chức đề nghị mở khóa tài khoản và chủ thể danh tính điện tử. Trường 
hợp từ chối mở khóa tài khoản thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

Hình thức yêu cầu khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử: 

Chủ thể danh tính điện tử thực hiện theo các bước hướng dẫn trên ứng 
dụng VNelD để yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử. 

Chủ thể danh tính điện tử liên hệ với tổng đài tiếp nhận và giải quyết các 
yêu cầu về định danh và xác thực điện tử, cung cấp thông tin xác thực chủ 
tài khoản định danh điện tử để yêu cầu khóa, mở khóa tài khoản định danh 
điện tử. 

Chủ thể danh tính điện tử đến cơ quan quản lý định danh và xác thực điện 
tử, cung cấp thông tin xác thực chủ tài khoản định danh điện tử để yêu cầu 
khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử. 

Khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử khi có yêu cầu của cơ quan tiến 
hành tố tụng, cơ quan chức năng có thẩm quyền 

Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan chức năng có thẩm quyền có văn bản 
gửi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử cùng cấp đề nghị khóa, 
mở khóa tài khoản định danh điện tử, trong đó nêu rõ lý do, thời hạn khóa. 

Nguồn Chính phủ: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/cac-truong-hop-
khoa-mo-khoa-tai-khoan-dinh-danh-dien-tu-119220907070903217.htm 

 

9. Khai trương mô hình điểm về sử dụng dịch vụ công 
theo Đề án 06 tại Cần Thơ 
Có ba điểm về dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06 ở TP Cần Thơ gồm: 
Điểm chung cư Hưng Phú (phường Hưng Phú, quận Cái Răng); nhà văn 
hoá phường Tân An, quận Ninh Kiều và nhà văn hoá phường Trà Nóc, quận 
Bình Thuỷ. 

Ngày 6-9, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Bộ Công an phối hợp Công an TP 
Cần Thơ tổ chức Lễ khai trương triển khai mô hình điểm dịch vụ công trực 
tuyến theo Đề án 06. 



Theo đó, trên địa bàn thành phố có ba điểm dịch vụ công trực tuyến theo Đề 
án 06 gồm: Điểm chung cư Hưng Phú (phường Hưng Phú, quận Cái Răng); 
nhà văn hoá phường Tân An, quận Ninh Kiều và nhà văn hoá phường Trà 
Nóc, quận Bình Thuỷ. 

 

Lễ khai trương mô hình điểm về sử dụng dịch vụ công theo 
Đề án 06 tại Cần Thơ 

 

 

Cán bộ hướng dẫn người dân tạo tài khoản dịch vụ công 
để sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ 

công Quốc gia và Cổng dịch vụ công Bộ Công an 



Theo lãnh đạo Công an TP Cần Thơ, Đề án 06 của Chính phủ được triển 
khai trong bối cảnh thành phố đang quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị, 
triển khai quyết liệt Chương trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và Đề 
án xây dựng đô thị thông minh, định hướng phát triển Cần Thơ trở thành 
thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông 
nước, là “trái tim” của vùng ÐBSCL; phát triển thành trung tâm kinh doanh 
nông nghiệp, trung tâm sản xuất và dịch vụ giá trị cao, mục tiêu trở thành 
thành phố đáng sống ở Việt Nam vào năm 2050. 

 

Thông tin của người dân sẽ được tích hợp vào thẻ CCCD 
có gắn chip điện tử để thuận lợi cho người dân khi đến liên 

hệ làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước 

Theo kế hoạch, lộ trình thực hiện Đề án 06 sẽ hoàn thành và đưa vào vận 
hành hiệu quả đối với nhóm 25 dịch vụ công thiết yếu, nhằm thay thế những 
thủ tục hành chính thủ công làm ảnh hưởng nhiều đến thời gian của người 
dân và doanh nghiệp. 

Sau lễ khai trương, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội đã trực tiếp hướng dẫn người dân cách thức đăng ký tài khoản định 
danh điện tử mức 2 và tài khoản dịch vụ công để sử dụng các dịch vụ công 
trực tuyến thông qua máy tính, điện thoại thông minh có kết nối internet. 

HẢI DƯƠNG 

Nguồn PLVN: https://plo.vn/khai-truong-mo-hinh-diem-ve-su-dung-dich-vu-
cong-theo-de-an-06-tai-can-tho-post697298.html 

 



10. Đồng Văn lấy sự hài lòng của người dân làm thước 
đo xây dựng nền hành chính công 
Kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức với cơ quan hành 
chính Nhà nước phản ánh được thực trạng và chất lượng giải quyết 
các thủ tục hành chính (TTHC) của các cơ quan hành chính Nhà nước 
hiện nay. Nhận rõ điều đó, những năm qua, huyện Đồng Văn không 
ngừng nỗ lực, quyết tâm xây dựng một nền hành chính hiệu lực, hiệu 
quả, minh bạch, lấy văn hóa công vụ làm trọng tâm, lấy sự hài lòng của 
người dân làm thước đo hiệu quả. 

 

Người dân xã Hố Quáng Phìn (Đồng Văn) được hỗ trợ và 
hướng dẫn chi tiết khi đến làm các thủ tục tại Bộ phận một cửa. 

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, thể 
hiện hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thời gian qua, UBND 
huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác CCHC trên các lĩnh vực như: 
Cải cách thể chế; TTHC; tài chính công; tổ chức bộ máy và chất lượng cán 
bộ, công chức, viên chức… Đồng thời, tập trung chỉ đạo những vấn đề cụ 
thể, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, tổ chức. Hàng 
năm, đối với việc kiểm tra CCHC, Phòng Nội vụ sẽ tiến hành kiểm tra 50% 
các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và phòng chuyên môn. Qua công tác 
kiểm tra sẽ đánh giá được việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các 
cơ quan, đơn vị, đặc biệt là hoạt động của Bộ phận một cửa tại UBND các 
xã, thị trấn; chỉ ra những tồn tại hạn chế, từ đó chỉ đạo giải quyết, xử lý kịp 
thời, nhằm nâng cao chất lượng công tác CCHC và hoạt động của Bộ phận 



tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận một cửa); góp phần tạo 
điều kiện tốt nhất cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình 
giải quyết TTHC được thuận lợi, nhanh chóng. 

Song song với đó, để đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan trong việc 
đánh giá của người dân, tổ chức về chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính 
công trên địa bàn, UBND huyện đã ban hành kế hoạch khảo sát, đánh giá 
mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan 
hành chính Nhà nước. Qua đó nhằm từng bước nắm bắt tâm tư, nguyện 
vọng và kịp thời đáp ứng yêu cầu của người dân. 

Theo đó, việc khảo sát được thực hiện trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp 
huyện, xã thông qua mẫu phiếu khảo sát được phát trực tiếp cho người dân, 
tổ chức. Các tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa, sẽ 
đánh giá mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính thông 
qua 10 câu hỏi trong mẫu phiếu khảo sát. Nội dung câu hỏi khảo sát tập 
trung vào các tiêu chí đánh giá mức độ hài lòng và không hài lòng của người 
dân về cung ứng dịch vụ hành chính công như: Thời gian giải quyết hồ sơ 
TTHC; việc thực hiện xin lỗi khi xảy ra trễ hẹn trong giải quyết TTHC; việc 
liên hệ giải quyết TTHC; mức độ hài lòng về thái độ ứng xử của cán bộ, công 
chức; niêm yết công khai, thành phần hồ sơ, mức phí và lệ phí; mức độ hài 
lòng về kết quả giải quyết TTHC; cơ sở vật chất tại Bộ phận một cửa. 

Ông Sùng Mí Mua, người dân xã Hố Quáng Phìn cho biết: Sau khi được 
phát phiếu khảo sát tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã, chúng tôi 
đã đánh giá thực chất những điều được và chưa được trong thái độ làm việc 
của cán bộ, thời gian xử lý, giải quyết hồ sơ,... nhận thấy sự thay đổi tích 
cực hơn rất nhiều. Sự hài lòng của người dân cũng từ đó được nâng lên. 

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng Nội vụ cho biết: Từ tháng 
8.2021, việc thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với sự 
phục của cơ quan hành chính Nhà nước đã được thực hiện thường xuyên, 
liên tục tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. Kết quả khảo sát sẽ là một 
trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị hàng năm, đồng 
thời là cơ sở giúp cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn huyện 
xác định được nhu cầu, nguyện vọng của người dân, tổ chức để có các giải 
pháp hoàn thiện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cũng như chất 
lượng giải quyết TTHC. Hiện, Bộ phận một cửa cấp huyện được đầu tư xây 
dựng về cơ sở hạ tầng, chất lượng về nhân lực được nâng cao; cán bộ, 
công chức, viên chức làm việc tại trung tâm đều tuân thủ nghiêm các quy 
định về văn hóa công vụ, nhất là tinh thần, thái độ ứng xử với người dân. 
Mọi cán bộ tiếp nhận, xử lý đều có thái độ chuẩn mực, hướng dẫn chu đáo, 



trách nhiệm. Vì vậy, đến nay chưa có ý kiến phản ánh của người dân về tinh 
thần, thái độ thiếu chuẩn mực từ cán bộ, công chức công tác tại trung tâm. 

Bài, ảnh: My Ly 

Nguồn Báo Hà Giang: http://baohagiang.vn/chuyen-muc-cai-cach-hanh-
chinh/202209/dong-van-lay-su-hai-long-cua-nguoi-dan-lam-thuoc-do-xay-
dung-nen-hanh-chinh-cong-5b00c1b/ 

 

11. Triển khai thí điểm mô hình 5 thủ tục hành chính 
không chờ, không giấy hẹn 
Ngày 6-9, được sự giúp đỡ của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, 
UBND quận Đống Đa đã triển khai thí điểm mô hình 5 thủ tục hành chính 
không chờ, không giấy hẹn tại bộ phận một cửa cấp phường, được giải 
quyết, trả ngay kết quả cho công dân trên địa bàn phường Trung Liệt. 

 

Ông Nguyễn Thao Hùng, Chủ tịch UBND phường Trung Liệt cho biết, nhằm 
nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, rút ngắn thời gian giải quyết 
thủ tục hành chính, nhất là nâng cao ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ 
của đội ngũ công chức phường, đồng thời thực hiện hiệu quả chính quyền 
đô thị, UBND phường Trung Liệt đã được chọn thực hiện mô hình 5 thủ tục 
hành chính không chờ, không giấy hẹn tại bộ phận một cửa của phường, 
được giải quyết, trả ngay kết quả cho công dân. 

Theo đó, 5 thủ tục hành chính không chờ gồm: Chứng thực chữ ký; chứng 
thực bản sao từ bản chính (điều kiện với số lượng bản sao tối đa 10 bản, 



mỗi bản tối đa 20 trang); cấp bản sao trích lục hộ tịch (khai sinh, khai tử, kết 
hôn); đăng ký kết hôn; đăng ký khai tử sẽ được trả kết quả tại chỗ. 

 

Theo UBND quận Đống Đa, bằng việc đặt mình vào vị trí của người dân, 
hiểu được mong muốn của người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, 
cán bộ tiếp xúc người dân từ cấp phường sẵn sàng phục vụ, đồng hành 
cùng người dân thụ hưởng trọn vẹn lợi ích do dịch vụ công mang lại với 
phong cách phục vụ tận tình, chu đáo, tạo được 100% sự hài lòng của người 
dân. 

Với quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ, UBND quận Đống Đa tiếp 
tục phối hợp cùng các cơ quan chức năng nghiên cứu các thủ tục hành 
chính thuộc lĩnh vực khác để có những mô hình hay, phục vụ nhân dân một 
cách tốt nhất, hiệu quả nhất để áp dụng trong thời gian tới. 

Nguồn HNM: https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1041317/trien-khai-thi-
diem-mo-hinh-5-thu-tuc-hanh-chinh-khong-cho-khong-giay-hen 

 

12. Đoàn công tác tỉnh Bắc Giang trao đổi kinh nghiệm 
CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại 
Quảng Ninh 
Chiều 6/9, đoàn công tác tỉnh Bắc Giang do đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang làm trưởng đoàn đến trao đổi, học hỏi 
tỉnh Quảng Ninh về công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu 
tư kinh doanh, chuyển đổi số và giáo dục đào tạo. Tiếp và làm việc với đoàn 
công tác tỉnh Bắc Giang có đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh cùng đại diện các sở ngành liên quan. 



Tại buổi làm làm việc, đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
đã thông tin nhanh với đoàn công tác tỉnh Bắc Giang về tình hình phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh trong 8 tháng năm 2022. Đối với việc cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh, Quảng Ninh đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn 
thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên 
thông tổng thể, coi đây là một trong những yếu tố hàng đầu trong thu hút 
đầu tư. Cùng với đó, Quảng Ninh tập trung tạo đột phá trong cải cách hành 
chính giải quyết thủ tục hành chính 5 tại chỗ, số hóa hồ sơ và kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính thực hiện 5 bước trên môi trường mạng, nâng cao 
chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đây cũng là “chìa khóa” để 
Quảng Ninh luôn nằm trong nhóm đứng đầu cả nước nhiều năm liên tục về 
Chỉ số PCI, PAR Index, PAPI, SIPAS. 

 

Quang cảnh buổi làm việc. 

Đầu năm 2022, Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 09 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030. Ngay sau đó các cấp, các ngành đã đẩy mạnh triển 
khai nhiệm vụ chuyển đổi số, thực hiện nhiều giải pháp nhằm xây dựng kho 
dữ liệu số, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, triển khai hiệu quả 
Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu, 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”. 

Về phát triển nguồn nhân lực, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, cơ chế, chính 
sách, quyết sách quan trọng để định hướng, tìm giải pháp phát triển toàn 
diện nguồn nhân lực; thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại 
Trường Đại học Hạ Long, Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh, Trường 
Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh… 



Đoàn công tác tỉnh Bắc Giang và Quảng Ninh đã cùng trao đổi một số kinh 
nghiệm, tổ chức, hoạt động của trung tâm hành chính công, quy trình giải 
quyết thủ tục hành chính, tổ chức ban xúc tiến hỗ trợ đầu tư, việc sáp nhập 
các trường nghề, lựa chọn các lĩnh vực đào tạo đại học.... 

Đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang bày tỏ 
ấn tượng trước những thành tựu nổi bật về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội 
của Quảng Ninh, với nhiều giải pháp, cách làm đột phá. Đặc biệt Quảng 
Ninh luôn làm tốt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, chuyển 
đổi số. Những kinh nghiệm của Quảng Ninh chia sẻ rất phù hợp để áp dụng 
vào thực tế tại Bắc Giang. Đồng chí cũng mong muốn hai địa phương 
thường xuyên có sự trao đổi kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực, qua đó thúc đẩy 
phát triển của hai địa phương. 

Việt Hưng 

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/doan-cong-tac-tinh-bac-
giang-trao-doi-kinh-nghiem-cai-cach-hanh-chinh-cai-thien-moi-truong-dau-
tu-ki-3203329.html 

 

 

 
 


