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1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật 
Giao dịch điện tử (sửa đổi) tại phiên họp chuyên đề 
pháp luật 
Thực hiện chương trình Phiên họp pháp luật tháng 9/2022, ngày 19/9, 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Giao dịch điện 
tử (sửa đổi). 

Khẳng định giá trị pháp lý cho giao dịch điện tử 

Luật Giao dịch điện tử được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 6 
ngày 29/11/2005 đã tạo hành lang pháp lý, phù hợp với thông lệ quốc tế cho 
giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực 
dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định. 
Các quy định của Luật đi vào cuộc sống đã góp phần thúc đẩy sự phát triển 
giao dịch điện tử đồng thời tạo tiền đề quan trọng trong việc thúc đẩy Chính 
phủ số, kinh tế số và xã hội số. 

 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại 
phiên họp 

Kết quả tổng kết thực tiễn 17 năm thực hiện Luật Giao dịch điện tử cho thấy, 
bên cạnh những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy phát triển Chính phủ 
số, kinh tế số và xã hội số, Luật Giao dịch điện tử năm 2005 vẫn đang tồn 
tại một số bất cập cần sửa đổi, bổ sung. 

Cụ thể, về phạm vi điều chỉnh, Luật Giao dịch Điện tử năm 2005 loại trừ 
không áp dụng giao dịch điện tử đối với một số hoạt động cụ thể trong các 
lĩnh vực tư pháp, đất đai, xây dựng, tài chính. Việc loại trừ này có thể gây 



cản trở ứng dụng công nghệ trong triển khai các dịch vụ công trực tuyến 
cũng như triển khai các giao dịch điện tử trong các lĩnh vực đang bị loại trừ. 

Đồng thời, thiếu các quy định cụ thể về giá trị pháp lý của các yếu tố quan 
trọng trong giao dịch điện tử như thông điệp dữ liệu, hợp đồng điện tử, chữ 
ký điện tử; chưa có quy định làm rõ giá trị pháp lý của việc chuyển đổi từ 
bản giấy sang bản điện tử và ngược lại. 

Thiếu các chính sách hỗ trợ giao dịch điện tử, thúc đẩy giao dịch điện tử 
trong cơ quan nhà nước; thiếu quy định về việc tạo lập, thu thập, kết nối, 
chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước; chưa cập nhật và đồng bộ các quy 
định về an toàn, bảo mật theo Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh 
mạng được ban hành sau Luật Giao dịch điện tử năm 2005; chưa quy định 
việc quản lý các hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử, nền tảng số là 
phương tiện và môi trường để thực hiện các giao dịch điện tử. 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, 
mục đích sửa đổi, thay thế Luật Giao dịch điện tử năm 2005 nhằm tạo một 
hành lang pháp lý hoàn thiện, đầy đủ, thuận lợi cho việc chuyển đổi các hoạt 
động từ môi trường thực sang môi trường số trong tất cả các ngành, lĩnh 
vực, nhằm chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư và công cuộc chuyển đổi số quốc gia. 

Đồng thời, khẳng định giá trị pháp lý cho giao dịch điện tử, công nhận giao 
dịch điện tử có giá trị pháp lý giống như giao dịch trong môi trường thực. Ưu 
tiên, khuyến khích thực hiện giao dịch điện tử bằng các chính sách giúp thực 
hiện giao dịch điện tử với thời gian nhanh hơn, chi phí thấp hơn, tiếp cận dề 
dàng hơn, được bảo đảm an toàn, tin cậy hơn. 

Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) có 8 chương và 56 điều, trong đó, 
các nội dung sửa đổi, bổ sung bám theo 9 chính sách đã được Chính phủ 
thông qua tại Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 3-12-2021 của Chính phủ về 
phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2021. 

Không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính cản trở giao dịch điện tử 

Nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Chủ nhiệm 
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy 
cho rằng, nhìn chung, dự thảo luật đã bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, phù 
hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, 
dự thảo luật không quy định nội dung giao dịch, chỉ quy định những nguyên 
tắc chung làm cơ sở pháp lý cho việc chuyển đổi các giao dịch trực tiếp 
truyền thống sang môi trường điện tử. 



Dự thảo luật có mối quan hệ với rất nhiều pháp luật khác có liên quan, do 
đó, cần hết sức chú trọng đến tính đồng bộ, thống nhất. Các nội dung có liên 
quan đến an ninh, an toàn mạng và thông tin mạng cần được quy định đầy 
đủ, chặt chẽ nhưng bảo đảm nguyên tắc không làm phát sinh thêm các thủ 
tục hành chính, gây khó khăn, cản trở các giao dịch điện tử. 

Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu nhận định, trong 
những năm gần đây, trong các chiến lược cũng như trong các chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, vấn đề về chuyển đổi số quốc 
gia và kinh tế số, chuyển đổi số... là một trong những nội dung mới, nội dung 
trung tâm trong các chiến lược phát triển cũng như trong chỉ đạo của Đảng, 
Nhà nước và Quốc hội. Do vậy, việc sửa đổi Luật Giao dịch điện tử là rất 
cần thiết để góp phần cụ thể hóa và đưa các chủ trương này đi vào cuộc 
sống. 

Theo bà Thanh, tờ trình của Chính phủ, dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa 
đổi) lần này dự kiến mở rộng phạm vi điều chỉnh các hoạt động giao dịch 
điện tử liên quan đến các hoạt động của đời sống xã hội, bao gồm cả việc 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các bất 
động sản khác; văn bản thừa kế; giấy đăng ký kết hôn; quyết định ly hôn; 
giấy khai sinh; giấy khai tử và các giấy tờ có giá trị khác... Trước đây, theo 
Luật 2005 thì chúng ta chưa có khái niệm và cũng chưa đề cập. 

Do đó, bà Thanh tán thành với việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo 
luật trong điều kiện thế giới công nghệ phát triển rất nhanh hiện nay, khi 
công nghệ số và chữ ký số ở Việt Nam đã được áp dụng ngày càng phổ 
biến. Bên cạnh đó, pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã mở 
rộng phạm vi điều chỉnh giao dịch điện tử trên nhiều lĩnh vực và không loại 
trừ các lĩnh vực trong luật. 

Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên chúng ta mở rộng rất nhiều nội dung liên 
quan rất cụ thể đến đời sống xã hội, để đảm bảo tính khả thi của luật và bảo 
đảm an toàn, an ninh trong giao dịch điện tử, bà Thanh đề nghị, cần đánh 
giá tác động kỹ hơn, nhất là những vấn đề khó khăn, vướng mắc nếu triển 
khai thực hiện các quy định này để sau khi chúng ta đã thống nhất và luật 
có hiệu lực thì các hoạt động giao dịch điện tử trong các cơ quan nhà nước, 
các tổ chức, người dân có điều kiện thi hành được ngay cả về phương diện 
công cụ kỹ thuật, cả về nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin, nhất 
là ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo. 

"Hầu hết các lĩnh vực mở rộng này lại trải dài, phân cấp thẩm quyền và có 
nhiều lĩnh vực được thực hiện từ cơ sở, như kết hôn, khai sinh, khai tử theo 
pháp luật về tư pháp; chứng nhận việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 



quyền sở hữu nhà theo pháp luật về đất đai, nhà ở, việc triển khai này có 
khó khăn, vướng mắc gì không?" - bà Thanh nêu. 

Quỳnh Nga 

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-
cho-y-kien-ve-luat-giao-dich-dien-tu-sua-doi-tai-phien-hop-chuyen-de-phap-
luat-220474.html 

 

2. Tiết kiệm đến 80% chi phí nhờ ứng dụng công nghệ 
kiểm định xe nhập khẩu 
Việc thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến trong lĩnh vực đăng kiểm 
giúp giảm thời gian, tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. 

100% doanh nghiệp thực hiện thủ tục kiểm định trực tuyến 

Là người phụ trách làm thủ tục, giấy tờ kiểm định cho xe ô tô tải, xe chuyên 
dùng nhập khẩu của công ty, anh Phạm Hoài Nam (nhân viên một công ty 
cổ phần chuyên về kỹ thuật tại Hà Nội) cho biết, làm thủ tục kiểm định cho 
xe chuyên dùng nhập khẩu hiện nay rất “nhàn” và thuận lợi mà không cần 
phải đến Cục Đăng kiểm VN. 

 

Kể từ năm 2017, 100% doanh nghiệp nhập khẩu đã thực hiện thủ tục trực 
tuyến, đến nay không còn hồ sơ giấy. 

“Từ khi Cục Đăng kiểm VN triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, hồ 
sơ, thủ tục chỉ cần làm trực tuyến trên máy tính rồi gửi đến Cục Đăng kiểm 
VN. Có chi tiết nào không đúng sẽ được người nhận hồ sơ hướng dẫn, kết 
quả giấy chứng nhận cũng được nhận trực tuyến, không phải đến tận nơi 
xếp hàng như trước. Giấy chứng nhận cũng được trả nhanh hơn. Vừa tiết 
kiệm thời gian lại tiết kiệm chi phí”, anh Sơn nói. 



Nhân viên các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu phương tiện; thiết 
kế, cải tạo xe cơ giới cũng cho hay, việc giao dịch, thực hiện các thủ tục để 
xin cấp chứng nhận đăng kiểm hầu hết qua hình thức trực tuyến nên rất 
thuận lợi, nhanh chóng. Ngay cả hồ sơ thiết kế kỹ thuật xe cơ giới sản xuất 
lắp ráp mới cũng được gửi qua mạng internet để đăng kiểm viên thẩm định 
thiết kế. 

Theo Phòng chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm VN, kể từ đầu 
năm 2017, 100% doanh nghiệp nhập khẩu đã thực hiện thủ tục trực tuyến, 
đến nay không còn hồ sơ giấy. 

 

Thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến tham gia cổng một cửa quốc 
gia trong lĩnh vực đăng kiểm có thể tiết kiệm đến 80% thời gian và chi phí 

Tiết kiệm đến 80% chi phí, hạn chế tiêu cực trong lĩnh vực kiểm định 

Cục Đăng kiểm VN cho biết, qua 7 năm tham gia cơ chế một cửa Quốc gia, 
các thủ tục của Cục Đăng kiểm VN được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá 
là bước cải cách đột phá hàng đầu, minh bạch hóa quá trình giải quyết thủ 
tục hành chính, giảm thời gian thực hiện kiểm tra chuyên ngành và thông 
quan hàng hóa, giúp tiết kiệm chi phí đi lại, chi phí hoạt động cũng như các 
chi phí quản lý, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp, cạnh 
tranh Quốc gia. 

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, từ tháng 02/2015, Cục Đăng kiểm 
VN bắt đầu phối hợp cùng với Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) - Bộ 
GTVT, Cục CNTT và Thống kê - Tổng cục Hải quan, các nhà thầu của Bộ 
GTVT và của Tổng cục Hải quan triển khai xây dựng Dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 4 của 5 thủ tục nhập khẩu phương tiện giao thông cơ giới đường 
bộ. 



Trong đó, phòng chất lượng xe cơ giới (VAQ) là đơn vị trực tiếp được Lãnh 
đạo Cục Đăng kiểm VN giao nhiệm vụ thực hiện. 

Đến ngày 20/05/2015 hệ thống đã hoàn thành. Ngày 25/05/2015, Bộ GTVT, 
Cục Đăng kiểm VN đã khai trương dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đầu 
tiên cho thủ tục xe mô tô, xe gắn máy và động cơ sở dụng để lắp ráp xe mô 
tô xe gắn máy nhập khẩu tham gia vào cổng thông tin một cửa Quốc gia. 

Theo đề nghị của Cục Đăng kiểm VN và Trung tâm CNTT - Bộ GTVT, ngày 
05/08/2015 Bộ GTVT đã có văn bản số 10231/BGTVT-PC đồng ý cho phép 
Cục Đăng kiểm VN thực hiện 05 thủ tục cấp Giấy chứng nhận chất lượng 
an toàn kỹ thuật. 

Cùng với đó, qua công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC), Cục 
Đăng kiểm VN cũng đã sửa đổi, đơn giản hóa các TTHC thực hiện triển khai 
thông qua cơ chế một cửa Quốc gia. 

Trong đó, các thủ tục cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường (ATKT & BVMT) xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và 
động cơ nhập khẩu sử dụng để lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy; Thủ tục Cấp 
Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện nhập khẩu; Cấp 
Giấy chứng nhận chất lượng ATKT & BVMT xe cơ giới nhập khẩu; Giấy 
chứng nhận chất lượng ATKT & BVMT xe máy chuyên dùng nhập khẩu đều 
được cắt giảm 2 điều kiện và giảm thời gian giải quyết hồ sơ 1 ngày làm 
việc. 

Ngoài ra, thủ tục Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo 
vệ môi trường xe chở người bốn bánh có gắn động cơ hoạt động trong phạm 
vi hạn chế nhập khẩu cũng được cắt giảm 02 điều kiện. 

Đến năm 2016, Cục Đăng kiểm VN triển khai việc cung cấp dịch vụ hóa đơn 
điện tử cho các doanh nghiệp nhập khẩu xe cơ giới để hoàn thiện dịch vụ 
công trực tuyến mức 4, tạo thuận lợi tối đa cho khách hang, đồng thời cũng 
thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan quản lý. 

Cục Đăng kiểm VN là một trong những cơ quan quản lý Nhà nước đầu tiên 
cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trên hệ thống của Tổng cục Thuế. 

“Theo báo cáo của các Bộ, ngành khi thực hiện thủ tục hành chính công trực 
tuyến tham gia cổng một cửa quốc gia thì tiết kiệm được 15-30% thời gian 
và chi phí. Riêng lĩnh vực Đăng kiểm của Bộ GTVT có thể tiết kiệm được tới 
80%”, lãnh đạo Phòng chất lượng xe cơ giới nói và cho biết thêm: Sở dĩ Cục 
Đăng kiểm VN đạt được các kết quả nêu trên là do áp dụng cơ chế hành 
chính công trực tuyến mức 4, không chỉ trực tuyến trong quá trình nhận hồ 
sơ, trả kết quả mà Cục đã cải cách, xây dựng lại toàn bộ quy trình theo mô 



hình thực hiện hoàn toàn các công đoạn xử lý trong quy trình kiểm tra, chứng 
nhận trên hệ thống trực tuyến (từ việc kiểm tra ngoài hiện trường cho đến 
việc xử lý hồ sơ tại văn phòng). 

Đây chính là bước cải cách đột phá quan trọng, từ đó, tối ưu và đẩy nhanh 
tốc độ xử lý của toàn bộ các bước thực hiện theo tốc độ điện tử, tối ưu được 
thời gian thực hiện và trả kết quả ngắn nhất, giúp giảm tối đa thời gian và 
chi phí thực hiện và hạn chế đến mức thấp nhất các tiêu cực có thể phát 
sinh trong quá trình làm việc do đã hạn chế tối đa việc phải tiếp xúc trực tiếp 
giữa khách hàng với các bộ phận trong cơ quan. 

Yến Chi 

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tiet-kiem-den-80-chi-phi-
nho-ung-dung-cong-nghe-kiem-dinh-xe-nhap-khau-d566482.html 

 

3. Chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung các dự án luật trình 
Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 
Sáng 19/9 tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương 
Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bắt đầu phiên họp chuyên đề pháp 
luật tháng 9/2022. 

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp chuyên 
đề pháp luật tháng 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh: VGP/ĐH 

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết 
phiên họp chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 9/2022 dự kiến 
sẽ diễn ra trong 5,5 ngày làm việc, sẽ xem xét 17 nội dung, gồm 7 dự án 



Luật, 5 dự thảo Nghị quyết, 4 chuyên đề giám sát và 1 nội dung về vấn đề 
quan trọng để trình Quốc hội. 

Về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh 
đây là dự án luật quan trọng, là xương sống cho ngành y tế, kịp thời thể chế 
hóa các Nghị quyết của Trung ương. Dự án Luật đã được cho ý kiến tại Hội 
nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách đầu tháng 9 vừa qua. Qua thảo luận, 
nhiều nội dung trong dự án luật này vẫn cần thảo luận, phân tích kỹ lưỡng 
hơn để đảm bảo dự án luật hoàn thiện đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu 
để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4. 

Về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là dự luật 
cho ý kiến lần đầu, dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu 
tiên tại kỳ họp thứ 4 tới và sẽ được xem xét, thông qua sau 3 kỳ họp.  

Dự án Luật này sẽ thể chế hóa Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung 
ương về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước 
phát triển có thu nhập cao. 

Ngoài ra, cũng tại phiên họp chuyên đề lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội cũng sẽ cho ý kiến về các dự án Luật: Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), 
Luật Giá (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi). Đây 
cũng là những dự án Luật sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ 
họp thứ 4. 

Riêng đối với dự án Luật Phòng thủ dân sự, Chủ tịch Quốc hội cho biết đây 
là dự án Luật mới và  đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại 
phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022. Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban 
hành Nghị quyết về vấn đề phòng thủ dân sự. Dự án Luật này có sự giao 
thoa với các dự án luật liên quan đến quốc phòng, phòng cháy chữa cháy, 
phòng chống dịch bệnh. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, cơ quan soạn thảo đã tích cực hoàn thiện dự án Luật 
và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần thứ hai tại Phiên họp 
chuyên đề lần này. 

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tại phiên họp lần này, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về 
phân loại đô thị; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 
1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại 
đơn vị hành chính; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn 
sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm 



một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắk Lắk. 

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về dự thảo Kế 
hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của các đoàn giám sát về 
"Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, 
chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y 
tế dự phòng"; "Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các 
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 
- 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã 
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030"; "Việc 
thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 
2021"; "Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 
51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo 
dục phổ thông". 

Cũng tại phiên họp này, theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội sẽ cho ý kiến về giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số 
trạm thu phí/dự án BOT. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các thành viên Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội tập trung cao độ, chuẩn bị kỹ lưỡng, đưa ra ý kiến sâu sắc, toàn 
diện, đầy đủ về các dự án Luật, Nghị quyết này, nhất là với những vấn đề 
mới, vấn đề khó, quan trọng, phức tạp, các vấn đề còn có ý kiến khác nhau, 
để hoàn thiện nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4. 

Nguyễn Hoàng 

Nguồn: https://baochinhphu.vn/chuan-bi-ky-luong-noi-dung-cac-du-an-luat-
trinh-quoc-hoi-tai-ky-hop-thu-4-102220919094201626.htm 

 

4. Bến Tre: Chỉ số cải cách hành chính được cải thiện 
qua từng năm 
Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trung bình của các sở, ban, ngành tỉnh 
là 93,99%, cao hơn so với năm 2020 (91,11%) và năm 2019 (85,14%). 



 

Ảnh minh họa 

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam đã ký Quyết định số 2094 về 
việc công bố Chỉ số CCHC cho các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, 
thành phố. 

Theo đó, đối với các sở, ban, ngành tỉnh, chia làm 2 nhóm điểm: Kết quả chỉ 
số trên 90% gồm 15 đơn vị; kết quả chỉ số từ 80% đến dưới 90% gồm 3 đơn 
vị (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Ban Quản lý các khu công nghiệp). 

Chỉ số trung bình của các sở, ban, ngành tỉnh là 93,99%, cao hơn so với 
năm 2020 (91,11%) và năm 2019 (85,14%). Mức độ chênh lệch giữa đơn vị 
cao nhất và thấp nhất là 12,22%. Có 10/18 đơn vị có điểm cao hơn giá trị 
trung bình. Trong đó, Văn phòng UBND tỉnh đạt chỉ số cao nhất là 99,17%, 
thấp nhất là Ban Quản lý các khu công nghiệp với 86,95%. 

Đối với UBND các huyện, thành phố, Chỉ số CCHC năm 2021 đạt trung bình 
91,27%; cao hơn so với năm 2020 (87,34%), 2019 (84,74%). Trong đó, có 
6/9 huyện, thành phố đạt từ 90% trở lên (UBND huyện Bình Đại đạt cao nhất 
93,36%), 3/9 huyện đạt trên 80% và dưới 90% (UBND huyện Chợ Lách đạt 
thấp nhất 89,21%); có 5/9 huyện đạt điểm cao hơn trung bình 91,27%; chênh 
lệch của huyện cao nhất khá thấp 4,75% (năm 2020 là 7,46%). 

Nhìn chung, việc tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị được thực 
hiện nghiêm túc, đúng thời gian. Đa số đơn vị đã báo cáo kết quả đầy đủ, 
đạt yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thẩm định. 

Về công tác thẩm định, Hội đồng Thẩm định của tỉnh đã thực hiện các bước 
một cách chặt chẽ, khoa học, có sự trao đổi, thống nhất với các sở, ngành 
tỉnh, các huyện, thành phố nhằm phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong 
đánh giá để đảm bảo kết quả đạt được khách quan, công bằng, phản ánh 



chính xác kết quả CCHC đạt được. Công tác khảo sát để lấy ý kiến đánh giá 
của các nhóm đối tượng khác nhau về kết quả CCHC tại các sở, ngành tỉnh, 
các huyện, thành phố được nghiêm túc thực hiện bảo đảm đúng đối tượng, 
đúng số lượng phiếu khảo sát. 

Để cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC trong năm 2022, tỉnh Bến Tre xác 
định tiếp tục triển khai Đề án số 01/ĐA-TU ngày 29/12/2020 của Tỉnh ủy về 
CCHC giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 
6600/KH-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh về CCHC giai đoạn 2021-
2025 trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm bản cam kết ngày 17/6/2022 của 
thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố với Chủ 
tịch UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp duy trì, cải thiện và nâng cao các 
Chỉ số PCI, PAPI, SIPAS, PAR INDEX giai đoạn 2022-2025. 

Ngoài ra, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, 
đơn vị trong triển khai các nội dung CCHC để bảo đảm công tác này được 
triển khai đồng bộ, thống nhất theo lộ trình và mục tiêu đã đề ra. Phối hợp 
với các cơ quan chức năng để xử lý những hạn chế, vướng mắc trong quá 
trình triển khai thực hiện. 

Vũ Phong 

Nguồn: https://baochinhphu.vn/ben-tre-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-duoc-
cai-thien-qua-tung-nam-102220920100407625.htm 

 

5. Nỗ lực thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu 



 
Lực lượng Công an huyện Đồng Hỷ thường xuyên sâu sát với cơ sở để 
hỗ trợ kịp thời cho các địa phương trong quá trình triển khai Đề án 06. 

 Thực hiện 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), các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã tích cực 
tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó, quan tâm triển khai 25 dịch 
vụ công (DVC) thiết yếu mang lại nhiều tiện ích cho người dân. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

Việc thực hiện các DVC trực tuyến theo lộ trình Đề án 06 đang được các sở, 
ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, xã tích cực triển khai thực hiện, trong 
đó nổi bật là vai trò gương mẫu đi đầu của Công an tỉnh. Trong 25 DVC thiết 
yếu, Công an tỉnh được giao thực hiện 11 dịch vụ và đến nay đã hoàn thành 
đạt tỷ lệ 100%.  

Để nâng cao kỹ năng tiếp nhận hồ sơ trên Cổng DVC trực tuyến, Công an 
tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn quy trình tiếp nhận hồ 
sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho nhân viên ngành Bưu điện 
trên địa bàn và 9/9 đơn vị công an cấp huyện, 178/178 công an cấp xã.  

Trung tá Ngô Thanh Tú, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính 
về trật tự xã hội (Công an tỉnh) cho biết: Bên cạnh tuyên truyền, tập huấn 
cho lực lượng Công an, chúng tôi cũng phối hợp tổ chức nhiều buổi phổ 
biến, giáo dục pháp luật gắn với tuyên truyền về tiện ích của DVC trực tuyến 
tới đông đảo nhân dân các địa phương ở từng xóm, bản, nhất là địa bàn 
vùng cao. Qua đó nâng cao nhận thức của người dân về các DVC trực tuyến 
mức độ 3-4. Như vừa qua, chúng tôi đã tổ chức thành công Hội nghị tập 



huấn về Đề án 06 và cách tiếp cận DVC trực tuyến cho trên 100 người là 
thành viên tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã và các xóm của xã Văn 
Lăng (Đồng Hỷ). 

Ngay sau hội nghị tập huấn, trò chuyện với ông Nguyễn Văn Diên, Trưởng 
xóm Tân Lập, xã Văn Lăng, chúng tôi được ông cho biết: Qua hội nghị tập 
huấn, tôi thấy rất nhiều thông tin bổ ích về Đề án 06 và các DVC thiết yếu 
mang lại tiện ích cho người dân. Sau hội nghị này, tôi sẽ họp xóm, tuyên 
truyền rộng rãi cho bà con đăng ký nhiều tài khoản điện tử để sử dụng DVC 
trực tuyến.  

Hiện nay, tại xã Văn Lăng đã thành lập 13/13 tổ chuyển đổi số cộng đồng ở 
các xóm, bản với trên 80 thành viên tham gia. Xã tích cực tuyên truyền về 
Đề án 06 lồng ghép tại các hội nghị, buổi họp, sinh hoạt của MTTQ và các 
tổ chức đoàn thể để người dân hiểu và tiếp cận các thủ tục DVC trực tuyến. 
Xã cũng phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn từng hộ dân cài đặt 
một tài khoản trực tuyến, phấn đấu đến cuối năm nay có trên 90% số hộ có 
tài khoản dịch vụ này.  

Không riêng Văn Lăng, thời gian qua, tại nhiều xã, thị trấn của huyện Đồng 
Hỷ đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân hiểu được ý nghĩa, tầm 
quan trọng của Đề án 06 cũng như tiện ích của các DVC trực tuyến. Trung 
tá Vũ Thị Thủy, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội (Công an huyện Đồng Hỷ) thông tin: Địa bàn huyện có số xã vùng sâu, 
xa, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, nhân dân nhận thức chưa đồng đều, 
ít tiếp cận và sử dụng DVC trên môi trường điện tử nên việc tạo lập tài khoản 
sử dụng DVC còn hạn chế. Vì thế, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối 
hợp với các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện Đề án 06. 

Chủ động, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ  

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, thời gian qua, tỉnh đã triển khai thực 
hiện số hóa, tạo lập dữ liệu dùng chung để phục vụ giải quyết các DVC trực 
tuyến, thủ tục hành chính mà không trông chờ vào việc triển khai của các 
bộ, ngành.  

Đơn cử như phường Gia Sàng và phường Quang Trung là hai đơn vị của 
TP. Thái Nguyên vừa được tỉnh chọn làm điểm để số hóa dữ liệu hộ tịch. Để 
bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu số hóa đề ra, hai địa phương đã xây dựng và 
triển khai kế hoạch thực hiện hiệu quả, trong quá trình thực hiện chú trọng 
phát huy vai trò năng động, trách nhiệm, sáng tạo của đội ngũ lãnh đạo, cán 
bộ Tư pháp - Hộ tịch của phường và cán bộ, chiến sĩ Công an phường. 



Bà Lê Thị Hồng Liên, Chủ tịch UBND phường Quang Trung cho biết: Sau 
khi được triển khai thí điểm, chúng tôi đã phân công anh em ngoài nhiệm vụ 
chuyên môn hàng ngày phải thực hiện nhiệm vụ số hóa dữ liệu hộ tịch theo 
lịch. Ngoài thời gian làm việc ban ngày, chúng tôi chỉ đạo anh em làm tăng 
ca buổi tối (từ 19 giờ 30 phút đến 22 giờ). Trong quá trình thực hiện phường 
cũng gặp một số khó khăn phát sinh nhưng nhanh chóng được cán bộ Công 
an tỉnh và bộ phận viễn thông hỗ trợ kịp thời. 

Với sự chủ động, trách nhiệm của các lực lượng, đến nay, toàn bộ hồ sơ hộ 
tịch của phường Quang Trung và phường Gia Sàng lưu trữ từ trước đến 
nay đã được nhập trên hệ thống máy của ngành Công an và tuyệt đối bảo 
đảm an ninh, an toàn của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cùng 
với 2 địa phương của TP. Thái Nguyên, các xã Thành Công, Phúc Thuận 
(TP. Phổ Yên) được chọn thực hiện điểm việc số hóa dữ liệu hộ tịch cũng 
hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm tiến độ đề ra. 

Cùng với nhiệm vụ số hóa dữ liệu hộ tịch, ngay từ đầu năm 2022, UBND 
tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong tỉnh tích cực, sáng tạo, nỗ lực 
triển khai và hoàn thành nhiều nhiệm vụ của Đề án 06. Kết quả sau hơn 6 
tháng triển khai thực hiện Đề án, đến nay toàn tỉnh đã đưa 22/25 DVC thiết 
yếu lên Cổng DVC quốc gia. 25 DVC thiết yếu đã thực hiện số hóa tại bộ 
phận “một cửa” các cấp từ ngày 01/7/2022. Ngoài 11 DVC của Công an tỉnh 
đã hoàn thành, đối với DVC của các sở, ngành được giao, đến nay đã thực 
hiện được 11/14 DVC. Còn 3 DVC thiết yếu của Sở Tư pháp và Sở Giao 
thông - Vận tải đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để triển khai 
thực hiện...  

Linh Lan 

Nguồn: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/cai-cach-hanh-chinh/no-luc-thuc-
hien-25-dich-vu-cong-thiet-yeu-305722-46275.html 

 

6. Nhiều tồn tại ở bộ phận "một cửa" 
Chiều nay 19.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị trực 
tuyến đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết 
thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ 
phận một cửa các cấp. 



 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: A.Đ 

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông theo quy định của Chính phủ đã đạt được một số kết quả tốt, tạo sự 
chuyển biến tích cực trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC cho 
người dân và doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
tại bộ phận một cửa vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Đó là việc tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết TTHC vẫn chưa được cập nhật trên phần mềm một 
cửa. 

Một số huyện chưa thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC 
qua dịch vụ bưu chính công ích, vẫn chưa có bộ phận trả kết quả tập trung 
cho tổ chức và công dân. Việc thu phí, lệ phí vẫn chưa thực hiện trên phần 
mềm. Công tác tuyên truyền, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 
vẫn chưa được quan tâm. Tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến còn thấp. 



 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: A.Đ 

Ở cấp tỉnh, trong 8 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Phục vụ hành chính 
công đã tiếp nhận 46.298 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn là 99,75%; 
hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến cấp tỉnh chiếm 49,73%; có 81 hồ sơ trễ 
hạn thuộc Sở LĐ-TB&XH, Sở KH-ĐT, TN-MT, Xây dựng, Y tế. 

Tại cấp huyện, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn tại bộ phận một cửa cấp 
huyện đạt 71,63%; hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến chiếm 9,6%. Tại cấp 
xã, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn tại bộ phận một cửa cấp xã đạt 92,04%; 
hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến cấp xã chiếm 24,67%. 

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến tại 
bộ phận một cửa cấp huyện, xã còn thấp so với số lượng hồ sơ tiếp nhận 
do việc tuyên truyền hướng dẫn chưa phù hợp và khả năng tiếp cận của 
người dân còn hạn chế; hồ sơ trực tuyến chủ yếu phát sinh lĩnh vực hộ tịch. 

Hồ sơ TTHC trễ hạn nhiều tập trung ở các lĩnh vực đất đai (đăng ký biến 
động, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký và xóa đăng ký thuế 
chấp…); bảo trợ xã hội, người có công; đăng ký thành lập và hoạt động 
doanh nghiệp (hộ kinh doanh); cấp giấy phép xây dựng. Tỷ lệ hồ sơ được 
cập nhật, giải quyết, xử lý đúng quy trình trên hệ thống một cửa điện tử tại 
cấp huyện, cấp xã thấp; hầu hết chưa thực hiện được toàn bộ quy trình trên 
môi trường điện tử… 



 

Ông Nguyễn Minh Lý - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An phát biểu tại hội 
nghị. Ảnh: A.Đ 

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị các ngành, địa phương sớm tổ chức hội nghị 
đánh giá, đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian đến. Đồng chí Hồ Quang 
Bửu đề nghị thực hiện việc lấy kết quả cải cách hành chính và chuyển đổi 
số làm tiêu chí thi đua và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người 
đứng đầu, cấp ủy, các cơ quan, đơn vị địa phương. 

Đồng thời mở rộng phạm vi thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 
TTHC cho bộ phận một cửa cấp huyện. Thực hiện việc tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính 
cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh kết nối, liên thông cơ sở dữ 
liệu để khai thác dữ liệu phục vụ việc đơn giản hoá trong chuẩn bị, tiếp nhận, 
giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

Phát huy hiệu quả Bản đồ thể chế tại địa chỉ bandotheche.quangnam.gov.vn 
để nâng cao chất lượng công tác quản lý và điều hành, tăng cường kỷ luật 
và kỷ cương hành chính, cá thể hóa trách nhiệm, nâng cao chất lượng phục 
vụ người dân, doanh nghiệp... 

 VINH ANH - NGUYÊN ĐOAN 

Nguồn: https://baoquangnam.vn/cai-cach-hanh-chinh/nhieu-ton-tai-trong-
thuc-hien-co-che-mo-cua-mot-cua-lien-thong-tai-bo-phan-mot-cua-
132160.html 

 
7. Thông Nguyên điểm sáng chuyển đổi số 



Xã Thông Nguyên (Hoàng Su Phì) cách trung tâm huyện lỵ 34 km, là địa bàn 
sinh sống của 706 hộ, 3.421 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc, trong đó dân tộc 
Dao chiếm 77,5% dân số. Với tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, khí hậu cũng 
như điều kiện về đất đai, Thông Nguyên là xã trọng điểm về phát triển kinh 
tế và đi đầu trong lĩnh vực dịch vụ - du lịch ở khu vực phía Nam của huyện. 

Người dân giao dịch tại bộ phận một cửa liên thông xã 
Thông Nguyên. 

Đồng chí Triệu Vàn Khuôn, Chủ tịch UBND xã Thông Nguyên cho biết: Một 
trong những yếu tố dẫn đến sự thay đổi mạnh mẽ và toàn diện, đó là Đảng 
bộ, chính quyền xã đặc biệt quan tâm tới công tác chuyển đổi số. Để nâng 
cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành của cấp ủy, chính 
quyền, ngay từ khi UBND huyện ban hành và triển khai Kế hoạch số 91/KH-
UBND ngày 11.6.2015 về đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông 
tin (CNTT) và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Cấp ủy, chính 
quyền xã đã triển khai lắp đặt hệ thống mạng LAN và Wifi nội bộ. Năm 2019 
tiếp tục xây dựng trang thông tin điện tử và ứng dụng chuyển đổi số, thường 
xuyên cung cấp thông tin về hoạt động của chính quyền địa phương tới 
người dân, đồng thời cũng là kênh để người dân phản ánh, kiến nghị, đóng 
góp ý kiến với lãnh đạo xã. 

Việc sử dụng máy tính, thiết bị di động cũng như việc triển khai các ứng 
dụng CNTT nhằm số hóa công việc hàng ngày của bộ máy cấp ủy, chính 
quyền đến các Bí thư chi bộ, Trưởng thôn được cải thiện rõ nét. Đến nay, 
100% cán bộ công chức của xã được cung cấp tài khoản và sử dụng hệ 
thống văn bản điện tử IOFFICE. Quy trình gửi nhận, trao đổi văn bản, trình 



lãnh đạo ký số đến khi ban hành được đảm bảo. Toàn bộ các đồng chí lãnh 
đạo HĐND, UBND xã được cấp và sử dụng chữ ký số. 80% hồ sơ công việc 
được xử lý trên hệ thống văn bản (trừ các hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí 
mật nhà nước), thông qua việc ứng dụng chữ ký số đảm bảo an toàn, an 
ninh thông tin và tính xác thực. Tất cả văn bản, hồ sơ được scan lên hệ 
thống. Bên cạnh đó, xã cũng duy trì có hiệu quả hệ thống hội nghị họp trực 
tuyến được kết nối thông suốt từ cấp xã đến Trung ương. Từ đó giảm thiểu 
chi phí về thời gian, giúp lãnh đạo xã ra quyết định nhanh chóng và chính 
xác hơn, đồng thời tối ưu hóa được năng suất làm việc của cán bộ công 
chức trong xã. Kỷ luật, kỷ cương hành chính cũng được siết chặt, nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. 

Từ năm 2018, xã Thông Nguyên đưa vào sử dụng Bộ phận giao dịch một 
cửa liên thông và triển khai ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, từ đó giúp 
người dân và các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thực hiện các 
thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi, giảm thiểu chi phí về thời gian 
và tăng hiệu quả hoạt động trong quá trình sản xuất kinh doanh. Là thôn đi 
đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số, Nậm Hồng là điểm du lịch được nhiều du 
khách trong và ngoài nước biết đến. Từ năm 2020, các doanh nghiệp và hộ 
gia đình làm du lịch trong thôn đã thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động 
quảng bá giới thiệu, lập các trang web để thực hiện công tác quảng bá và 
bán hàng online. Theo thống kê, toàn thôn có 38 hộ thì có 19 hộ với 43 người 
làm du lịch; lập và duy trì 7 trang web về du lịch với hàng trăm bài, hình ảnh 
về thiên nhiên, con người và các sản phẩm dịch vụ du lịch của địa phương 
được số hóa và đăng tải, giúp gắn kết giữa các cơ sở kinh doanh và khách 
hàng trong và ngoài khu vực. 

Tại Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm ngành Thông tin và Truyền thông của tỉnh tổ 
chức tại thôn Nậm Hồng, đồng chí Đỗ Thái Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và 
Truyền thông đã biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền xã, 
đồng thời khẳng định: Xã Thông Nguyên đã có cách làm sáng tạo, nổi bật 
trong công tác chuyển đổi số cần được lan tỏa, trở thành giải pháp hữu hiệu 
cho cải cách hành chính, phát triển KT - XH của tỉnh. 

Bài, ảnh: Trần Trí Nhân (Hoàng Su Phì) 

Nguồn: http://baohagiang.vn/khoa-hoc-cong-nghe/202209/thong-nguyen-
diem-sang-chuyen-doi-so-87b777f/ 

 

8. Phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số 



Quảng Ninh đang bước vào quá trình chuyển đổi số với những thuận 
lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Để chuyển đổi số thành công, 
cùng với thể chế và công nghệ, một trong những giải pháp quan trọng 
là xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

 

Huyện Ba Chẽ tổ chức tập huấn cho đội ngũ CBCC và thành viên Tổ công 
nghệ số cộng đồng. Ảnh: Trung tâm TT-VH Ba Chẽ 

Theo số liệu thống kê của UBND tỉnh về thực trạng nguồn nhân lực tham gia 
thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 (Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 
6/1/2022 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 việc chuyển đổi số 
quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030), số CBCCVC cấp 
xã; hợp đồng lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có trình độ 
công nghệ thông tin (CNTT) là 807/37.077 người (tỷ lệ 2,17%). Con số này 
còn rất khiêm tốn so với lượng công việc đồ sộ của quá trình chuyển đổi số. 

Để đảm bảo nguồn lực bắt nhịp chuyển đổi số, tỉnh đã ban hành Kế hoạch 
số 117/KH-UBND (ngày 13/5/2022) triển khai thực hiện Quyết định số 
146/QĐ-TTg (ngày 28/1/2022) của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 
“Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển 
đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Qua đó, tổ chức 
các lớp đào tạo ngắn hạn kỹ năng lãnh đạo, quản lý chuyển đổi số cho người 
đứng đầu, lãnh đạo chuyên trách về công nghệ thông tin (CNTT); cán bộ 
chuyên trách về CNTT tại các cơ quan nhà nước và đội ngũ làm công tác 
truyền thông; đào tạo chuyên sâu theo từng lĩnh vực quản trị hệ thống thông 



tin; tổ chức khóa đào tạo, tập huấn kỹ năng số cho CBCCVC-LĐ trong hệ 
thống chính trị toàn tỉnh. 

Bước đầu, tỉnh đã phối hợp với Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin - Truyền 
thông tổ chức chương trình bồi dưỡng chuyển đổi số cho 27 cán bộ Sở 
Thông tin - Truyền thông và 192 cán bộ là chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ 
phụ trách CNTT thuộc Phòng Văn hóa thông tin cấp huyện học trực tuyến. 
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh cũng mở chuyên đề bồi dưỡng 
về chuyển đổi số cho 123 đồng chí Bí thư Đảng ủy đồng thời Chủ tịch UBND 
cấp xã cuối năm 2021 bằng hình thức trực tuyến đến 177 điểm cầu. Ngoài 
ra, các sở, địa phương đã chủ động tổ chức tập huấn về chuyển đổi số cho 
cán bộ, bí thư, trưởng khu, người dân trong các lĩnh vực cải cách hành 
chính, thương mại điện tử, ứng dụng phần mềm quản lý hành chính số... 

Thông qua các lớp tập huấn nhằm thúc đẩy chuyển đổi số đến từng hộ gia 
đình, từng người dân, gắn với cuộc sống của người dân; tạo lập hành vi, 
thói quen số cho người dân trên môi trường số, thúc đẩy người dân tiên 
phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số. Qua đó, trở thành tác nhân thúc 
đẩy quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ hơn; giúp nhân dân sử dụng thành 
thạo các nền tảng số, ứng dụng số cơ bản tương tác với chính quyền, tham 
gia phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số và thực sự trở thành công dân 
số. 

Cùng với đó, toàn tỉnh đã thành lập 1.473 tổ công nghệ số cộng đồng (1.462 
tổ công nghệ số cộng đồng địa phương, 11 tổ công nghệ số cộng đồng 
doanh nghiệp), với 11.255 thành viên, bao phủ 177/177 xã, phường, thị trấn, 
1.452/1.452 thôn, bản, khu phố. Qua đó, các địa phương đã chủ động thực 
hiện tuyên truyền, hướng dẫn người dân các nội dung về chuyển đổi số, 
định danh điện tử... 



 

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hỗ trợ người dân sử dụng 
các tiện ích của hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh. 

Quảng Ninh đặt ra mục tiêu từ nay đến năm 2025, phấn đấu 100% cán bộ, 
công chức, viên chức được định kỳ hàng năm tập huấn, bồi dưỡng về 
chuyển đổi số, kỹ năng số. Trong đó, 50% cán bộ, công chức, viên chức 
được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng phân tích, xử lý dữ liệu bằng công cụ 
số. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tổ chức triển khai chương trình “Học từ làm 
việc thực tế”, trong đó, cơ quan nhà nước là cầu nối giữa các trường đại 
học, cao đẳng, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong tỉnh để xây dựng 
chương trình đào tạo nguồn nhân lực theo yêu cầu thực tế và đặt hàng của 
doanh nghiệp; tổ chức các chương trình thực tập ngắn hạn, thường xuyên 
để tăng cơ hội tiếp xúc nghề nghiệp cho sinh viên, từ đó định hướng tốt hơn 
cho công việc tương lai và bổ sung nguồn lực kỹ thuật cho doanh nghiệp. 
Đồng thời, xây dựng và tổ chức triển khai nền tảng số kết nối các cơ sở đào 
tạo với các doanh nghiệp để thúc đẩy học từ làm việc thực tế, đào tạo và 
đào tạo lại kỹ năng số cho người lao động, kết nối cung cầu thị trường lao 
động; ưu tiên các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, đột phá và các khu đô thị, khu 
kinh tế, khu công nghiệp quan trọng 

Về lâu dài, Bộ Thông tin - Truyền thông có giải pháp về nhân lực số ở Việt 
Nam chính là đại học số. Vì vậy, tỉnh sẽ hướng đến tổ chức chương trình 
dạy và học về kỹ thuật số STEM/STEAM trong giáo dục tiểu học và phổ 
thông; chú trọng tập huấn, đào tạo giáo viên, trang thiết bị; đổi mới cập nhật 



chương trình đào tạo tin học, kỹ năng số tại các trường THCS, THPT để 
hình thành thói quen số, văn hóa số. Đồng thời, đổi mới, cập nhật chương 
trình dạy học; đào tạo chuyên sâu các công nghệ nổi bật, có tính ứng dụng 
cao tại Trường Đại học Hạ Long; xây dựng mạng lưới hệ thống thư viện điện 
tử, phần mềm quản lý học tập, đào tạo và phục vụ học tập suốt đời của công 
dân; xây dựng mô hình tổ công nghệ cộng đồng trong tỉnh, nòng cốt là đoàn 
viên, thanh niên. Cùng với đó, tiếp tục thu hút chuyên gia công nghệ số, 
nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao đến sống và làm việc tại tỉnh; 
phát triển đổi mới hoạt động tìm kiếm nhân tài, tài năng qua ứng dụng công 
nghệ số... 

Hoàng Quỳnh 

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/phat-trien-nguon-nhan-
luc-phuc-vu-chuyen-doi-so-3205092.html 

 

9. Thái Bình công bố kết quả Bộ chỉ số DDCI 
Ngày 19/9, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị công bố kết quả khảo 
sát Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp cở, ngành, huyện, thành phố 
năm 2022 (DDCI). 

Bộ chỉ số DDCI của tỉnh Thái Bình đánh giá 9 chỉ số thành phần áp dụng đối 
với cấp sở, ban ngành gồm: Chỉ số về tính minh bạch và tiếp cận thông tin; 
Tính năng động và tiên phong; Chi phí thời gian; Chi phí không chính thức; 
Cạnh tranh bình đẳng; Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; Thiết chế pháp lý, 
an ninh trật tự; Vai trò người đứng đầu; Quản trị điện tử. Cấp huyện, thành 
phố ngoài 9 chỉ số trên có thêm chỉ số Khả năng tiếp cận đất đai và cơ sở 
hạ tầng. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình, đơn vị được 
tỉnh giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện khảo 
sát Bộ chỉ số cho biết: Thực hiện nội dung kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 
9/6/2022 của UBND tỉnh Thái Bình về triển khai đo lường Bộ chỉ số DDCI. 
Trong đó nêu rõ mục tiêu của Bộ chỉ số DDCI được xây dựng nhằm đánh 
giá mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác 
xã đang đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

Tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa chính quyền 
các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành, từ đó tạo động lực cải cách 
quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành 
chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho 
hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực. 

Qua đó, tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, 
doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương 
và các sở, ban, ngành. 

Trên cơ sở đó đánh giá công tác điều hành của chính quyền địa phương, 
các sở ban ngành trong năm, đề xuất các giải pháp để nâng cao chỉ số năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh những năm tiếp theo, đồng thời đề xuất giải pháp 
nhằm chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, tồn tại của những lĩnh vực được khảo 
sát. 

 

Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái 
Bình phát biểu tại Hội nghị 



Sau 2 tháng triển khai, nhóm khảo sát đã tiến hành khảo sát trên toàn địa 
bàn tỉnh Thái Bình, ghi nhận ý kiến của 1.002 doanh nghiệp, HTX và hộ kinh 
doanh cá thể với tổng lượt đánh giá về 33 đơn vị khảo sát là 9.639 lượt. 

Theo đánh giá phân tích của TS. Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh (đơn vị phối hợp với 
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình trong triển khai khảo sát DDCI), qua 
kết quả xếp hạng Bộ chỉ số DDCI 2022 của tỉnh Thái Bình cho thấy rõ môi 
trường kinh doanh của tỉnh đã có cải thiện, tiến bộ; ứng dụng công nghệ 
thông tin ngày càng được nâng cao và hiệu quả hơn; khoảng cách giữa chủ 
trương và thực thi được rút ngắn; có chuyển động rõ nét về vai trò của người 
đứng đầu; thiết chế pháp lý làm nền tảng cho thực hiện kỷ cương và thực 
thi công vụ hiệu quả hơn;... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận đánh 
giá cao sự phối hợp bài bản, khoa học trên tinh thần trách nhiệm, khẩn 
trương của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Viện Nghiên cứu Phát triển kinh 
tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời biểu dương cộng đồng doanh nghiệp đã 
hưởng ứng những chủ trương chỉ đạo của tỉnh trong triển khai thực hiện 
đánh giá DDCI. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho rằng việc khảo sát và công bố DDCI là 
thể hiện quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng lấy chất 
lượng quản trị là yếu tố nòng cốt, tạo niềm tin cho doanh nghiệp khi đánh 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận phát biểu 
chỉ đạo tại Hội nghị 



giá của họ được thực sự coi trọng, từ đó cải thiện hoạt động của các sở, 
ngành, địa phương, đồng thời kích hoạt các cải cách của tỉnh. 

Đối với các sở, ngành, địa phương xếp top đầu, Chủ tịch tỉnh biểu dương cố 
gắng nhưng trên tinh thần không chủ quan mà vẫn phải tiếp tục nâng cao 
các chỉ số thành phần. Với các đơn vị xếp cuối cần nghiêm túc nhìn nhận, 
đề ra các giải pháp quyết liệt, quyết tâm tăng hạng chỉ số. 

Thời gian tới, các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát cắt giảm thủ tục 
hành chính, thời gian thực hiện, nâng cao tinh thần, thái độ trách nhiệm khi 
tiếp nhận giải quyết đề nghị của doanh nghiệp, người dân, đồng thời làm 
báo cáo gửi UBND tỉnh ngay trong tháng 9. Sở Nội Vụ tăng cường thanh tra 
để đánh giá tinh thần, thái độ, ý thức, trách nhiệm của các sở, ngành, địa 
phương. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thông tin kết quả bộ chỉ số tới các sở, 
ngành, địa phương cùng phân tích, đánh giá nhằm nâng cao các chỉ số 
thành phần, phối hợp với chính quyền, địa phương truyền tải những phản 
ánh, kiến nghị của doanh nghiệp,.... 

Tất cả góp phần vào công cuộc cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường 
đầu tư, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh vào Khu 
kinh tế cũng như vào tỉnh Thái Bình. 

Nguồn: https://baodautu.vn/thai-binh-cong-bo-ket-qua-bo-chi-so-ddci-
d173770.html 

 

10. Thúc đẩy người dân tiếp cận môi trường số 

 
     



 

Tổ nhập dữ liệu hộ tịch ở phường Bách Quang (TP. Sông 
Công) luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ. 

Để đạt được các mục tiêu theo 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), phường Bách Quang (TP. 
Sông Công) đã và đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp. Qua đó 
thúc đẩy người dân tiếp cận môi trường số, hướng tới xây dựng chính quyền 
điện tử, chính quyền số. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND phường Bách 
Quang cho biết: Triển khai Đề án 06, phường đã xây dựng kế hoạch và 
thành lập tổ công tác, tổ giúp việc để triển khai thực hiện theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao. Trong đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng 
các hình thức đa dạng, phù hợp với tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của từng 
nhóm đối tượng và địa bàn dân cư. Trên cơ sở này, hướng dẫn công dân 
tạo lập tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tích hợp hệ thống xác 
thực định danh điện tử của Bộ Công an để giải quyết các thủ tục hành chính 
(TTHC) trực tuyến mức độ 3-4. Đồng thời, tiếp nhận và giải quyết các TTHC 
trên cổng dịch vụ công đối với 25 dịch vụ công thiết yếu, tích cực thực hiện 
chuyển đổi số để bảo đảm chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. 

Đến nay, phường đã triển khai thực hiện các dịch vụ công thiết yếu phát 
sinh, như: Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch: 14 hồ sơ; lĩnh vực Công an: 297 hồ 
sơ; lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội: 2 hồ sơ. UBND phường 
cũng đã triển khai thực hiện nền tảng kết nối ký số, 100% các văn bản ban 
hành được số hóa, 100% công chức có chữ ký số để phục vụ thực hiện Đề 



án. Công an phường phối hợp với Trạm Y tế tiến hành xác minh, làm sạch 
dữ liệu tiêm chủng COVID-19 đạt 96,9%; ký xác nhận “hộ chiếu vắc-xin” cho 
3.300 trường hợp... 

Sau một thời gian tích cực triển khai thực hiện Đề án 06, công tác chuyển 
đổi số trên địa bàn phường có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân đã 
thấy được lợi ích khi đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến, từ đó giúp 
giảm thời gian, chi phí đi lại trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết. 
Đặc biệt, tránh được tình trạng nhũng nhiễu, quan liêu, gây phiền hà của 
một bộ phận cán bộ công quyền; tăng tính công khai, minh bạch trong giải 
quyết TTHC của cơ quan Nhà nước...     

Chị Nguyễn Thị Hoa, chủ nhà nghỉ Nam Sinh Thái, ở tổ dân phố Tân Dương, 
cho biết: Trước kia, 11 giờ hằng ngày, tôi phải trực tiếp lên Công an phường 
để thông báo về khách lưu trú tại nhà nghỉ. Từ khi áp dụng việc thông báo 
lưu trú trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, tôi có thể thực hiện thuận lợi ngay 
tại nhà.  

Để người dân hiểu rõ hơn về Đề án 06, vừa qua, phường cũng đã thành lập 
12 tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số, 
trong đó nòng cốt là đoàn viên thanh niên, tổ trưởng các tổ dân phố. Nhiệm 
vụ của các tổ là nhận chỉ tiêu về triển khai các nền tảng số và trực tiếp làm 
mẫu, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến, các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số. 
Đặc biệt, các tổ đã hướng dẫn hơn 100 hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp 
nhỏ và vừa ở địa phương thực hiện việc cài đặt và triển khai các ứng dụng 
nền tảng số để thay đổi tư duy, phương thức, quy trình tiêu thụ sản phẩm, 
hàng hóa (như tham gia sàn thương mại điện tử voso.vn, postmart.vn; mở 
tài khoản thanh toán điện tử…). 

Anh Trần Doãn Ngọc, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên phường cho biết: Với vai 
nòng cốt trong các tổ công nghệ số cộng đồng, ngay sau khi được tuyền 
truyền, tập huấn từ cấp trên, lực lượng đoàn viên, thanh niên của phường 
đã tích cực giúp người dân tiếp cận môi trường số. Từ đó góp phần lan tỏa, 
đưa công nghệ số vào đời sống, giúp hoạt động sản xuất, sinh hoạt của 
người dân thuận lợi hơn…  

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06, thời gian tới, phường 
Bách Quang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới nhân dân; cải 
cách hành chính phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương; 
tiếp nhận, xử lý có hiệu quả các kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan 
đến quá trình giải quyết TTHC; nghiêm túc triển khai ứng dụng công nghệ 
thông tin trong giải quyết TTHC. Cùng với đó, nâng cao trách nhiệm của đội 



ngũ cán bộ trong việc triển khai thực hiện Đề án, bảo đảm hoàn thành theo 
đúng tiến độ kế hoạch đề ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo. 

Trịnh Phương 

Nguồn: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/thuc-day-nguoi-dan-tiep-
can-moi-truong-so-305737-85.html 

 

11. Đẩy mạnh triển khai Bộ chỉ số phục vụ người dân, 
doanh nghiệp 
UBND tỉnh vừa có Công văn 5987 về đẩy mạnh triển khai Bộ chỉ số chỉ 
đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh 
nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian 
thực trên môi trường điện tử theo Quyết định 766 ngày 23.6.2022 của 
Thủ tướng Chính phủ. 

 

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa”. Ảnh: N.P 

Theo Quyết định 766, Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp gồm 5 
nhóm chỉ số thành phần: công khai, minh bạch; tiến độ, kết quả giải quyết; 
số hóa hồ sơ; cung cấp dịch vụ trực tuyến; mức độ hài lòng. Từ khi Văn 
phòng Chính phủ công khai số liệu thực trên Cổng dịch vụ công quốc gia (từ 
ngày 1.8 đến 12.9.2022), Quảng Nam đạt 44,5/100 điểm, đứng vị trí 42/63 
tỉnh thành và đang có xu hướng giảm dần. 

Để phục vụ người dân doanh nghiệp được tốt hơn thông qua Bộ chỉ số đánh 
giá, chấm điểm theo thời gian thực tại Quyết định 766, UBND tỉnh yêu cầu 
các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố sử dụng Hệ thống 



thông tin một cửa điện tử để quản lý 100% thủ tục hành chính trong các khâu 
tiếp nhận, xử lý quy trình thực hiện và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính đúng theo quy định. 

Rà soát nhiệm vụ về công khai, minh bạch, tiến độ kết quả giải quyết, số hóa 
hồ sơ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và mức độ hài lòng để chỉ đạo triển 
khai đến từng đơn vị thuộc, trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức theo 
thẩm quyền quản lý. Trong đó, khẩn trương khắc phục dữ liệu, điểm số về 
công khai, minh bạch; tiến độ kết quả giải quyết; số hóa hồ sơ; cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến để cải thiện và nâng cao điểm số trên Hệ thống đánh 
giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ 
quản lý. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương thực hiện số hóa hồ sơ, kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 
chính theo đúng quy định. Ngoài ra, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và 
truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến, thanh toán trực tuyến... 

 NAM PHƯƠNG 

Nguồn báo Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/cai-cach-hanh-chinh/day-
manh-trien-khai-bo-chi-so-phuc-vu-nguoi-dan-doanh-nghiep-132166.html 

 

 

 
 


