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1. Môi trường đầu tư kinh doanh mình bạch, tạo 
thuận lợi cho doanh nghiệp 
Xác định môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng là yếu tố cốt lõi 
tạo niềm tin đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư. 

Trong bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021, Lạng 
Sơn là địa phương có chuyển biến rõ rệt khi tăng 13 bậc so với năm 2020. Nhiều 
thủ tục hành chính được rà soát, cắt giảm; Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, 
thiết chế pháp lý và an ninh trật tự đều tăng điểm; Ý thức trách nhiệm của cán bộ, 
công chức, viên chức cũng có sự thay đổi chuyển từ “cho phép”, “cấp phép” sang 
tư duy “phục vụ” người dân và doanh nghiệp. 

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện thực hiện 
tốt công tác cải cách hành chính; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch; đầu 
tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo mặt bằng sản xuất kinh doanh cho doanh 
nghiệp... 

Ông Hồ Phi Dũng, Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn, 
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn đánh giá: “Trong nhiều năm qua 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND cùng các sở ngành, địa phương đã hết sức quan tâm đến 
việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh nhà. Doanh nghiệp tỉnh Lạng 
Sơn thì đại đa số là doanh nghiệp vừa và nhỏ, năng lực cạnh tranh còn yếu, do 
vậy trong thời gian tới cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành tiếp tục quan 
tâm để làm sao doanh nghiệp tiếp tục tiếp cận được nguồn vốn để hoạt động sản 
xuất kinh doanh”. 

 

Từ năm 2021 đến giữa năm 2022, UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp 
giấy chứng nhận đầu tư và chủ trương đầu tư 27 dự án với tổng vốn đăng ký gần 

3.900 tỷ đồng. 



Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, môi trường đầu tư kinh doanh của Lạng Sơn 
đang từng bước được cải thiện. Địa phương đã thu hút được 1 số dự án đầu tư 
lớn như Dự án Khu du lịch Mẫu Sơn, Dự án Khu Công nghiệp Hữu Lũng (đang 
thực hiện thủ tục đầu tư), 1 số dự án logistics như Khu trung chuyển hàng hóa 
xuất nhập khẩu, hơn 20 dự án đầu tư về nông nghiệp như dự án trồng cây macca, 
phát triển chế biến các sản phẩm nông lâm nghiệp, các dự án về phát triển đô 
thị… 

Chỉ riêng năm 2021 đến giữa tháng 5/2022, đã có 27 dự án với tổng vốn đăng ký 
gần 3.900 tỷ đồng được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc chủ trương đầu tư vào 
Lạng Sơn. 

Bà Phùng Thị Thanh Nga, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
cho biết, Lạng Sơn cũng đã thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh của các cấp 
sở ngành, qua đó lãnh đạo tỉnh có thêm nhiều kênh thông tin để nắm bắt việc xử 
lý, cũng như điều hành của các cấp chính quyền để từ đó có những biện pháp 
chấn chỉnh, chỉ đạo kịp thời trong giải quyết công việc. 

“Một trong những giải pháp trọng tâm đó là tập trung đào tạo cán bộ, bố trí những 
cán bộ trực tiếp làm việc với doanh nghiệp thì cũng đã dần chuyên nghiệp hơn về 
mặt tác phong, lề lối, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ. 
Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung vào việc xúc tiến đầu tư, làm 
sao để tiếp cận, thu hút các nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư nước ngoài đến với tỉnh. 
Định hướng phát triển của tỉnh là mong muốn làm sao khi các nhà đầu tư lớn này 
họ đến thì sẽ thu hút các doanh nghiệp khác có thể nằm trong cùng chuỗi liên kết, 
cùng tham gia vào sự phát triển chung của địa phương” - bà Phùng Thị Thanh 
Nga nói. 

 

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, môi trường đầu tư kinh doanh của Lạng 
Sơn đã được cải thiện rõ nét, trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều nhà đầu tư. 



Có biên giới tiếp giáp với Quảng Tây (Trung Quốc) có hệ thống cửa khẩu, mạng 
lưới giao thông đường bộ, đường sắt thuận tiện... Lạng Sơn là một trong những 
địa phương có vị trí đắc địa; là đầu cầu quan trọng kết nối khu mậu dịch tự do 
Trung Quốc - ASEAN và Hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) - Lạng Sơn - 
Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Để hấp dẫn được các nhà đầu tư lớn, địa 
phương này đang tiếp tục quy hoạch các cụm công nghiệp, các khu công nghiệp 
trên địa bàn và đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông, điện nước và công tác 
bảo vệ môi trường… 

Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Chúng tôi hiện đang 
trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung Quy hoạch Khu Công nghiệp đô thị 
dịch vụ ở huyện Hữu Lũng để chúng tôi phát triển công nghiệp, tạo công ăn việc 
làm, tạo điều kiện thúc đẩy các ngành khác, tăng thu ngân sách một cách ổn định 
trong những năm tới và cũng tạo điều kiện để chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh 
theo hướng thương mại dịch vụ, công nghiệp xây dựng, du lịch dịch vụ và nông 
nghiệp”. 

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư đang thực hiện các dự 
án đầu tư trên địa bàn, tỉnh Lạng Sơn cũng tích cực đổi mới trong đối thoại với 
doanh nghiệp, doanh nhân. Tất cả đều hướng tới mục tiêu phấn đấu đưa Lạng 
Sơn trở thành đầu mối kinh tế động lực vùng Đông Bắc của Tổ quốc./. 

Duy Thái/VOV-Đông Bắc 

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/moi-truong-dau-tu-kinh-doanh-minh-bach-tao-
thuan-loi-cho-doanh-nghiep-post975646.vov 

 

2. Đẩy nhanh tiến độ số hóa 
Sau hơn 8 tháng 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) đã cho thấy, việc thực hiện đề án này đã góp 
phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, nền kinh tế số, xã hội số, công dân số. 

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. 

Việc kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với CSDL các bộ, 
ngành, địa phương được đẩy mạnh, từng bước hình thành CSDL lớn, hệ sinh thái 
công dân số, phục vụ quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội. Hiện, đã kết nối, 
chia sẻ dữ liệu với 11 bộ, ngành, 14 địa phương; và 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... 

Đặc biệt, 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... Hệ thống định danh và xác thực 
điện tử đi vào hoạt động 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. 

 

Nguồn: ITN 

Tuy vậy, 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. 
Trong khi đó, 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… 

Từ thực tế này, bên cạnh việc xây dựng kho dữ liệu cá nhân, tổ chức, các địa 
phương cần đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính. Bởi, việc số hóa sẽ là nền tảng, làm giàu các cơ sở dữ liệu đã và đang 
phát triển; đồng thời nhanh chóng hoàn thành việc kết nối hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính cấp bộ, tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Điều 
này là rất quan trọng khi việc kết nối, chia sẻ mới chỉ dừng lại ở con số khiêm tốn 
- 11 bộ, ngành, 14 địa phương; và 4 doanh nghiệp Nhà nước. 

Ngoài ra, chính quyền các cấp cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa 
trách nhiệm cá nhân; sớm xây dựng cơ chế theo dõi, giám sát việc triển khai CSDL 
quốc gia về dân cư, khai định danh và xác thực điện tử… Liên quan đến vấn đề 
này, vừa qua Thủ tướng Chính phủ cũng đã 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; đẩy 
nhanh 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. 

Khang Bình 

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doi-song-xa-hoi/day-
nhanh-tien-do-so-hoa-i302694/ 

 

3. Chính quyền số để phục vụ Xã hội số 
Lãnh đạo các quốc gia và đô thị trên khắp thế giới đang dành ưu tiên cho đổi mới 
sáng tạo hạ tầng nhằm tăng cường năng lực và sức chống chịu của xã hội và nền 
kinh tế trước nguy cơ khủng hoảng. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 đã cho thấy 
những biện pháp đó là chưa đủ,vì thiếu sự kết nối và tiếp cận xã hội. 

 

Nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Anh, Mexico, Estonia đang dựa vào hạ tầng 
thông minh, bao gồm các bộ cảm ứng được cài đặt ở mọi vị trí trọng điểm kết hợp 
với thuật toán mạnh, thay vì chỉ có con người. Trong đại dịch COVID-19, nhiều 
chính quyền đầu tư xây dựng công cụ giám sát mới. Cũng từ đó, ba xu hướng lớn 
xuất hiện đồng thời trên khắp thế giới: Chấp nhận rộng rãi hơn sử dụng dịch vụ 



trực tuyến; Đòi hỏi cấp bách về dịch vụ Internet đối với các ngành truyền thống; 
Kết nối ngày càng tăng giữa các ngành khác nhau. 

Đây cũng là ba dòng dữ liệu thực tế phục vụ công tác theo dõi, quản lý của “chính 
quyền số” nhằm kịp thời ứng phó với các diễn biến trong đời sống hàng ngày và 
hướng tới các lợi ích. Về phía chính quyền: Trở nên tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, 
chủ động tiếp cận người dân theo cách nhanh nhất. Xử lý thủ tục hành chính liên 
quan đến người dân nhanh, gọn, không mất thời gian di chuyển của người dân. 
Xây dựng hình ảnh chính quyền trở nên minh bạch, tạo được niềm tin của người 
dân. Tiết giảm chi phí công, kiện toàn bộ máy hành chính trở nên chuyên nghiệp 
và kết nối với quốc tế. 

Về phía người dân, niềm tin của người dân liên quan đến mức độ tham nhũng của 
một quốc gia cụ thể. Do đó, khi thủ tục hành chính, mua sắm công được công khai 
minh bạch, phát huy được quyền giám sát của người dân sẽ giúp cải thiện lòng 
tin của người dân vào chính quyền. Người dân được chủ động tiếp cận và sử 
dụng dịch vụ công, không phân biệt vị trí địa lý, ngày nghỉ, lễ, sự kiện…Từng người 
dân sẽ cảm thấy an toàn và được cập nhật thông tin dự báo, sự kiện sắp diễn ra 
hoặc một số thông báo từ phía cơ quan quản lý nhà nước. 

Có thể định nghĩa “Chính quyền số” là một tập hợp các quy tắc chính trị và dân sự 
khi ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) để cung cấp và quản lý 
thủ tục hành chính mang tính pháp lý. Nghĩa là, công nghệ sẽ trao quyền cho 
người dân để họ có cơ hội tiếp cận sâu, rộng các loại dịch vụ công theo cách hiệu 
quả, linh hoạt; tham gia vào các hoạt động của chính quyền thông qua các hoạt 
động tương tác giữa chính quyền với người dân. 

Chính quyền quản lý mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội. Bên cạnh nhiệm vụ xây 
dựng hạ tầng phát triển kinh tế, chính trị, pháp lý để thúc đẩy mọi khu vực phát 
triển, chính quyền còn có ảnh hưởng rất lớn về mặt xã hội. Vì vậy, chính quyền 
số có tiềm năng làm thay đổi sâu sắc và toàn diện nhận thức của người dân nói 
chung và hoạt động tương tác của nội bộ tổ chức chính quyền nói riêng. 

Nhân ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10/2022), tác giả trân trọng giới thiệu đến 
độc giả cuốn sách “Chính quyền số và Quản trị”, với mong muốn chia sẻ một số 
khái niệm và kinh nghiệm từ quốc tế, góp phần vào công cuộc chuyển đổi số quốc 
gia để hướng tới Xã hội số, Kinh tế số và Chính phủ số. 

Nguyễn Đức Dũng 

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ban-doc/chinh-quyen-so-de-phuc-vu-
xa-hoi-so-20221006203432799.htm 

 



4. Tăng cường Quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát 
của Công ước Cấm vũ khí hóa học 
Việc xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 38/2014/NĐ-CP (Nghị định 
38) là cần thiết nhằm giúp công tác quản lý nhà nước về các hóa chất thuộc diện 
kiểm soát của Công ước Cấm vũ khí hóa học ngày càng hiệu quả. 

 

Theo Cục Hóa chất - Bộ Công Thương, Nghị định số 38/2014/NĐ-CP của Chính 
phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản 
xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học (Công ước Cấm vũ khí hóa học) 
đã đạt được một số kết quả nhất định qua 8 năm thi hành. Bên cạnh các kết quả 
đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục được chỉnh lý để hoàn thiện 
trong thời gian tới. 

Nghị định thực thi Công ước Cấm vũ khí hóa học cần được hoàn thiện 

Hóa chất Bảng mang tính lưỡng dụng, vừa là những hóa chất cơ bản (đặc biệt là 
hóa chất Bảng 3) không thể thiếu trong ngành công nghiệp hóa chất, được sử 
dụng để làm phụ gia trong sản xuất xi măng, sản xuất một số loại mỹ phẩm, sản 
xuất linh kiện điện tử, sản xuất các loại keo dán, dung dịch làm mát… vừa có thể 
được sử dụng để chế tạo ra vũ khí hóa học, một trong các loại vũ khí hủy diệt 
hàng loạt, có sức sát thương lớn. 

Khoản 8 Điều 4 Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2019 của 
Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt định nghĩa về tính 
lưỡng dụng như sau: “Vật liệu, công nghệ và thiết bị lưỡng dụng là vật liệu, công 
nghệ và thiết bị có thể dùng cho mục đích dân sự hoặc sản xuất, buôn bán, vận 
chuyển và các hoạt động khác liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt”. 



Tính lưỡng dụng của các loại hóa chất Bảng đang đặt ra những khó khăn nhất 
định trong công tác quản lý sao cho vừa phát triển kinh tế, xã hội, vừa quản lý theo 
đúng mục đích của Công ước Cấm vũ khí hóa học. Do đó, các quy định về quản 
lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm vũ khí hóa học cần hoàn 
thiện để phù hợp với các quy định của Luật Hóa chất và phù hợp với Công ước. 

Thời gian qua, Công ước Cấm vũ khí hóa học có một số nội dung thay đổi như: 
Các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật hoàn thiện khung pháp lý nội địa (Tài liệu hướng 
dẫn về khung chính sách thực hiện Công ước cấm vũ khí hóa học; Tài liệu hướng 
dẫn thực thi pháp luật quốc gia tuân thủ Công ước Cấm vũ khí hóa học). Một số 
hóa chất Bảng được bổ sung vào danh mục hóa chất Bảng 1. 

Tại Quyết định số C-24/DEC.4 và C-24/DEC.5 vào tháng 11 năm 2019, Hội nghị 
quốc gia thành viên lần thứ 24 của Công ước CWC quyết định bổ sung thêm 04 
dòng hóa chất vào Danh mục hóa chất Bảng 1. 

Quyết định này có hiệu lực đối với các quốc gia thành viên kể từ ngày 07 tháng 6 
năm 2020, theo đó, các quốc gia thành viên cần bổ sung các hóa chất này trong 
danh mục hóa chất cần quản lý tại các văn bản nội luật 

 

Đoàn liên ngành tham dự Hội nghị quốc gia thành viên Công ước cấm vũ khí hóa 
học năm 2019 

Như vậy, việc xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 38/2014/NĐ-CP 
(Nghị định 38) là cần thiết nhằm khắc phục một số hạn chế, tồn tại cả về mặt pháp 
lý và thực tiễn, giúp công tác quản lý nhà nước về các hóa chất thuộc diện kiểm 
soát của Công ước Cấm vũ khí hóa học ngày càng hiệu quả, giúp Việt Nam tuân 
thủ và thực thi trách nhiệm của mình trong thực hiện Công ước Cấm vũ khí hóa 
học. 



Định hướng sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý hóa chất Bảng 

Nghị định số 38/2017/NĐ-CP dự kiến được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế theo 
hướng tiếp thu, kế thừa và đảm bảo phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật 
hiện hành về quản lý hóa chất, nâng cao hiệu quả quản lý các hóa chất thuộc diện 
kiểm soát của Công ước Cấm vũ khí hóa học, đồng thời tăng cường cơ chế phối 
hợp trong việc thực thi Công ước Cấm vũ khí hóa học giữa các bộ, ngành, giữa 
chính quyền trung ương và địa phương. Các định hướng chính như sau: 

Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về sản xuất hóa chất Bảng hướng tới việc 
thống nhất và hoàn thiện các yêu cầu quản lý (sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu 
dùng, tàng trữ, xuất nhập khẩu…), quy trình thanh sát, thanh tra, kiểm tra và chế 
độ báo cáo đối với hóa chất Bảng, hóa chất DOC, DOC-PSF phù hợp với các quy 
định hiện hành về quản lý hóa chất (Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-
CP; Nghị định số 77/2016/NĐ-CP; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP…) và các quy 
định tại Phụ lục Kiểm chứng của Công ước. 

Bổ sung các quy định về đánh giá điều kiện thực tế và đánh giá duy trì điều kiện 
sản xuất, kinh doanh hóa chất Bảng. Quy định này là cơ sở pháp lý cho việc kiểm 
tra điều kiện thực tế của cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất Bảng trước khi cấp 
phép nhằm tiếp cận và đánh giá đúng tình hình thực tế hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. 

Sửa đổi, bổ sung các quy định về kinh doanh hóa chất Bảng theo hướng có điều 
kiện kinh doanh nhằm đưa các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động này đi vào 
nền nếp, đồng thời giúp cơ quan có thẩm quyền quản lý chặt chẽ hơn, hiệu quả 
hơn. 

Đối với xuất nhập khẩu hóa chất Bảng: Dự thảo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các 
quy định nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo điều kiện thông thoáng cho 
hoạt động xuất nhập khẩu hóa chất Bảng đã được cấp Giấy phép xuất nhập khẩu 
sẽ không phải khai báo nhập khẩu hóa chất và việc cấp Giấy phép xuất khẩu, 
nhập khẩu hóa chất Bảng sẽ được thực hiện thông qua Cổng thông tin một cửa 
quốc gia. Bên cạnh đó, nghiên cứu, rà soát các quy định về xuất nhập khẩu hóa 
chất Bảng để chỉnh lý cho phù hợp hơn nhằm hạn chế sự sai khác về số liệu xuất 
nhập khẩu giữa Việt Nam và các quốc gia khi thực hiện nghĩa vụ thông tin cho Tổ 
chức Cấm vũ khí hóa học. 

Cập nhật các danh mục hóa chất Bảng theo yêu cầu mới của Công ước 

Bổ sung quy định về thanh sát nội địa nhằm mục đích chuẩn bị tốt hơn cho việc 
đón tiếp Đoàn thanh sát quốc tế, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước 
và trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân. 



Bổ sung quy định về giới hạn nồng độ quản lý hóa chất Bảng nhằm vừa đáp ứng 
các yêu cầu về khai báo theo nghĩa vụ quốc gia thành viên của Công ước, vừa 
tuân thủ chủ trương cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh và đơn giản hóa thủ 
tục hành chính của Chính phủ. 

Hoàn thiện cơ cấu, tổ chức, chức năng của Cơ quan quốc gia thực hiện Công ước 
và tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành và giữa trung ương/ địa phương trong 
việc thực thi Công ước. 

Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin (khai báo qua Cơ sở dữ liệu hóa chất 
quốc gia; cấp phép qua Cổng dịch vụ công quốc gia…) để hỗ trợ việc thực 
hiện Công ước của các tổ chức, cá nhân. 

Thăng Long 

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/tang-cuong-
quan-ly-hoa-chat-thuoc-dien-kiem-soat-cua-cong-uoc-cam-vu-khi-hoa-hoc-
99494.htm 

 

5. Những vấn đề chủ yếu cần sửa đổi, bổ sung của 
Luật Đất đai năm 2013 
Luật Ðất đai năm 2013 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
khóa XIII, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 29/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ 
ngày 1/7/2014. 

 

Phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận dự án 
Luật Ðất đai (sửa đổi). (Ảnh DUY LINH) 



Sau hơn 8 năm tổ chức thi hành luật, công tác quản lý đất đai đã đạt được những 
kết quả quan trọng, tạo ra hành lang pháp lý khá đồng bộ, chặt chẽ và khả thi cho 
việc khai thác và sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả, khai thác nguồn 
lực đất đai cho việc phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là việc phát triển các công 
trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở đô thị; tạo điều kiện cho đất đai tham 
gia vào thị trường bất động sản; tạo ra những động lực mạnh mẽ cho phát triển 
đô thị, tăng đáng kể nguồn thu cho ngân sách, đóng góp tích cực cho việc phát 
triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. 

Qua nghiên cứu, chúng tôi thấy rằng, một số vấn đề chủ yếu cần sửa đổi, bổ sung 
của Luật Ðất đai năm 2013 gồm: 

Thứ nhất, làm rõ hơn nội hàm đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại 
diện chủ sở hữu. 

Luật Ðất đai năm 2013 mới chỉ quy định quyền và trách nhiệm của Nhà nước với 
tư cách đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai; trong khi đó, toàn dân là chủ sở 
hữu đất đai lại chưa được quy định các quyền năng cụ thể. Ðiều này chưa thể chế 
hóa đầy đủ Ðiều 53 của Hiến pháp năm 2013 và Ðiều 4 của Luật Ðất đai năm 
2013. Hơn nữa, luật chưa làm rõ vai trò của cơ quan lập pháp, cơ quan hành 
pháp, cơ quan tư pháp và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc thực 
thi, giám sát, kiểm soát quyền lực nhà nước khi thực hiện quyền đại diện chủ sở 
hữu toàn dân về đất đai để ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong 
phân phối nguồn lực đất đai cho các nhu cầu của xã hội. 

Thứ hai, về quản lý nhà nước đối với đất đai. 

Một là, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định trong Luật Ðất đai năm 2013 
chưa thể hiện đầy đủ, nổi bật sự tích hợp với các quy hoạch khác như quy hoạch 
phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy 
hoạch khu dân cư nông thôn; quy hoạch xây dựng, quy hoạch giao thông, quy 
hoạch phát triển công nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ … 

Việc tham vấn, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất còn mang tính hình thức, chưa thực chất. Kỷ luật thực hiện quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất chưa nghiêm; còn không ít trường hợp thay đổi, điều chỉnh 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dễ dàng vì lợi ích nhóm. 

Hai là, quy định về việc xác định giá đất chưa tuân theo các quy luật khách quan 
của kinh tế thị trường. Sự tồn tại song song hai loại giá đất: Giá đất do Nhà nước 
quy định và giá đất chuyển nhượng thực tế trên thị trường trong điều kiện bình 
thường đã gây ra rất nhiều hệ lụy về chính trị, kinh tế-xã hội như làm thất thoát tài 
sản nhà nước; sự chênh lệch về địa tô do thay đổi mục đích sử dụng đất rơi vào 
các nhóm lợi ích thay vì được điều tiết nguồn thu vào ngân sách nhà nước; phát 
sinh tham nhũng, tiêu cực; tranh chấp, khiếu kiện về đất đai kéo dài, phức tạp; 



đặc biệt là trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; nguồn 
lực đất đai chưa được khai thác, phát huy hiệu quả để phát triển đất nước. 

Ba là, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai; quá trình số hóa việc quản lý và 
sử dụng đất còn nhiều hạn chế, bất cập. Hệ quả là chỉ số công khai minh bạch về 
đất đai nói chung và thị trường quyền sử dụng đất nói riêng còn thấp. Doanh 
nghiệp và người dân khó tiếp cận để truy cập, tra cứu khi có nhu cầu; hiệu quả 
quản lý nhà nước về đất đai thấp. 

Bốn là, quy định về chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện trực thuộc 
văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh không phù hợp thực tế, gây khó khăn cho việc 
quản lý đất đai ở địa phương và chưa góp phần hiệu quả vào cải cách hành chính 
về đất đai. Doanh nghiệp và người dân chưa được cung cấp kịp thời, hiệu quả 
các dịch vụ công có chất lượng về đất đai. 

Năm là, việc bảo hộ quyền sử dụng đất giữa các thành viên đối với đất giao cho 
hộ gia đình; bảo hộ quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ, chồng thông qua 
việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất và ghi tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn bất cập, 
chưa hiệu quả. 

Sáu là, quy định về điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất; đặc biệt là chuyển 
mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục 
đích khác của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp chưa phù hợp. 

Bảy là, thiếu các quy định đầy đủ, đồng bộ, chi tiết về việc góp đất của hộ gia đình, 
cá nhân để liên doanh đầu tư, sản xuất-kinh doanh; vấn đề góp đất của hộ gia 
đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, 
công cộng. 

Thứ ba, chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa Luật Ðất đai năm 2013 với 
các đạo luật khác có liên quan như Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, Luật 
Nhà ở năm 2014, Luật Ðầu tư năm 2020, Luật Quy hoạch năm 2017 và Bộ luật 
Dân sự năm 2015, Luật Lâm nghiệp năm 2017, Luật Môi trường năm 2020, Luật 
Bán đấu giá tài sản công năm 2016... Còn tồn tại mâu thuẫn, chồng chéo trong 
nội dung một số quy định giữa các luật gây khó khăn, trở ngại cho quá trình thực 
thi Luật Ðất đai năm 2013. 

Thứ tư, quyền và nghĩa vụ của tổ chức trong nước; của hộ gia đình, cá nhân, cộng 
đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài chưa bảo đảm sự bình đẳng. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài còn bị hạn chế trong tiếp cận đất đai thông qua việc nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 



Thứ năm, quy định về chế độ sử dụng nhóm đất nông nghiệp mới dừng lại ở 
những vấn đề mang tính nguyên tắc; thiếu đầy đủ, cụ thể, rõ ràng. Thí dụ: Chế độ 
sử dụng đất quốc phòng-an ninh; chế độ sử dụng đất tôn giáo, tín ngưỡng; chế 
độ sử dụng đất di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh; chế độ sử dụng 
đất vào các mục đích hỗn hợp như condotel, shophouse, resort và vấn đề tích tụ, 
tập trung đất nông nghiệp... 

Thứ sáu, chế tài xử lý vi phạm pháp luật đất đai chưa đủ sức răn đe, giáo dục tổ 
chức, cá nhân vi phạm; quy định về tài phán giải quyết tranh chấp đất đai chưa 
phù hợp,... 

Những nội dung này của Luật Ðất đai năm 2013 cần được sửa đổi, bổ sung nhằm 
đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát triển đất nước và góp phần khắc phục bất 
cập, hạn chế về thi hành; duy trì sự ổn định chính trị; thúc đẩy sự tăng trưởng kinh 
tế-xã hội bền vững ■ 

PGS, TS Nguyễn Quang Tuyến Trường đại học Luật Hà Nội 

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhung-van-de-chu-yeu-can-sua-doi-bo-
sung-cua-luat-dat-dai-nam-2013-post718647.html 

 

6. Vietnam Post đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn 
Nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện, người dân, 
tổ chức và doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí, thời gian chờ đợi, đi 
lại. Cơ quan hành chính tinh giản biên chế, công chức hành chính sẽ có thêm thời 
gian để tập trung làm tốt công tác chuyên môn hơn. 

Ngồi nhà nhận hộ chiếu 

Do hộ chiếu hết hạn, chị Nguyễn Phương Linh, phố Lê Duẩn, Hà Nội đã vào cổng 
dịch vụ công Quốc gia để kê khai đầy đủ các thông tin, tải ảnh, nộp hồ sơ, thanh 
toán trực tuyến và đăng ký nhận hộ chiếu tại nhà. 

“Việc kê khai rất dễ hiểu, dễ làm. Tôi chỉ cần dùng điện thoại kê khai theo hướng 
dẫn trên môi trường điện tử; rất nhanh và tiện lợi. Tất cả các bước đều thực hiện 
trên môi trường mạng. Chỉ cần ngồi nhà thực hiện thao tác trên môi trường mạng 
là có bưu điện đến phát hộ chiếu phát trả tại địa chỉ”, chị Linh chia sẻ. 



Vietnam Post đang phối hợp chặt chẽ các địa phương để bố 
trí nhân viên bưu điện đảm nhiệm và làm thay một số công 
việc của công chức, nhằm góp phần tinh giản biên chế, tiết 

kiệm chi phí cho cơ quan hành chính. 

Giống như chị Linh, anh Đỗ Anh Quân tại Yên Bái cũng được bạn bè hướng dẫn 
thực hiện đăng ký làm hộ chiếu trực tuyến trên cổng dịch vụ công. Anh Quân 
không ngờ việc thực hiện lại nhanh gọn và đơn giản đến vậy. 

“2 tuần trước do cơ quan có việc, tôi phải đi công tác gấp tại Hà Nội, mới đầu cũng 
lo làm trực tuyến không thuận lợi, nhưng thật bất ngờ mọi việc rất nhanh. Tôi thậm 
chí còn làm vào buổi tối. Sau khoảng 10 ngày bưu điện đã gọi thông báo phát hộ 
chiếu tại địa chỉ cơ quan tôi đăng ký rồi’, anh Quân phấn khởi cho biết thêm. 

Việc chuyển phát hộ chiếu đến tận địa chỉ người dân yêu cầu đã được thực hiện 
từ 10 năm nay. Trước kia người dân đến trực tiếp cơ quan xuất nhập cảnh để làm 
hộ chiếu, sau đó có thể đăng ký nhận kết quả tại nhà do nhân viên bưu điện 
chuyển tới. 

Với việc cấp hộ chiếu qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 như hiện nay, người 
dân không phải mất thời gian, chi phí đi lại, chờ đợi mà có thể làm hộ chiếu bất kể 
lúc nào. Cước phí chuyển phát hộ chiếu được thực hiện theo đúng quy định của 
nhà nước. Quy trình chuyển phát hộ chiếu được thực hiện rất nghiêm ngặt, mọi 
thông tin của khách hàng đều được bảo mật. 

“Đa số người dân làm thủ tục cấp hộ chiếu qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 
đều đăng ký nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ của bưu điện. Trung bình mỗi ngày 
có khoảng 2.000 người đăng kí dịch vụ nhận hộ chiếu tại ành”, bà Nguyễn Việt 



Hồng, Phó trưởng Ban Hành chính công Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho 
biết. 

Từ đầu năm đến nay, Vietnam Post đã tiếp nhận và chuyển 
phát hơn 21 triệu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính các loại. 

Cũng theo bà Hồng, trong thời gian Bộ Công an triển khai chiến dịch cao điểm 90 
ngày đêm cấp hộ chiếu phổ thông vừa qua, đồng hành cùng lực lượng xuất nhập 
cảnh, Bưu điện Việt Nam đã bố trí nhân lực hỗ trợ, hướng dẫn người dân đăng ký 
làm thủ làm hộ chiếu. Đồng thời phối hợp với một số nhà mạng hỗ trợ người dân 
kê khai đăng ký sim điện thoại chính chủ theo căn cước công dân gắn chíp để 
khai báo trực tuyến trên cổng dịch vụ công được thuận tiện. Ngoài ra, hệ thống 
phương tiện vận chuyển chuyên dụng cũng được Bưu điện Việt Nam bổ sung 
nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động, đáp ứng nhu cầu chuyển phát của người 
dân. Qua đó góp phần đổi mới, cải cách hành chính, mang dịch vụ công trực tuyến 
đến gần với người dân hơn. 

Chuyển phát an toàn 100% hồ sơ hành chính 

Những năm gần đây, Vietnam Post đã dần trở lên quen thuộc với nhiều người dân 
khi thực hiện hàng trăm loại thủ tục hành chính khác. Trên cơ sở danh mục thủ 
tục hành chính được tiếp nhận và chuyển phát qua dịch vụ bưu chính công ích 
của từng địa phương, người dân có thể đến bất kì điểm giao dịch phát sinh nào 
của Bưu điện để gửi hồ sơ mà không cần phải trực tiếp đến bộ phận một cửa các 
cấp để thực hiện. Nhân viên Bưu điện sẽ thay mặt người dân tham gia ngay từ 
khâu chuẩn bị, nộp hồ sơ, đóng lệ phí (nếu có) và nhận kết quả. 



Từ đầu năm đến nay, Vietnam Post đã tiếp nhận và chuyển phát hơn 21 triệu hồ 
sơ giải quyết thủ tục hành chính các loại. Năm 2021 con số này đạt tới 52,5 triệu 
hồ sơ. Trong đó hàng triệu hồ sơ đã được thực hiện ở những địa bàn thuộc khu 
vực “nóng” về dịch bệnh hoặc tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa vẫn 
được nhân viên bưu điện thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả như bình 
thường. Có những lúc cao điểm như làm căn cước công dân, nhân viên bưu điện 
phải làm thâu đêm, không về nhà, có những ca kéo dài tới 1 giờ sáng. 

Dù số lượng hồ sơ khá lớn, trong đó lại có nhiều hồ sơ đặc biệt quan trọng như 
căn cước công dân, giấy tờ nhà đất, hộ chiếu, giấy phép lái xe, … nhưng 100% 
các loại hồ sơ đều được chuyển phát tuyệt đối an toàn, bảo mật. 

Không chỉ tham gia tiếp nhận hồ sơ, chuyển phát kết quả thủ tục hành chính, 
Vietnam Post hiện đang được ví như “cánh tay nối dài” của cơ quan hành chính 
các cấp thông qua việc bố trí một số trụ sở bộ phận một cửa các cấp của gần 50 
địa phương đặt tại bưu điện. Điển hình như Lai, Đồng Tháp, Quảng Nam, Lâm 
Đồng, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Kon Tum,… 

Theo ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Vietnam Post, việc triển khai các dịch 
vụ hành chính công được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan 
trọng nhất tại bưu điện. 

“Không chỉ tham gia tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành, nhân viên bưu điện còn thu hộ 
lệ phí, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, chính 
xác đến từng người dân. Hiện Vietnam Post đang phối hợp chặt chẽ các địa 
phương để bố trí nhân viên bưu điện đảm nhiệm và làm thay một số công việc của 
công chức, nhằm góp phần tinh giản biên chế, tiết kiệm chi phí cho cơ quan hành 
chính”, ông Hào chia sẻ thêm. 

Trước xu thế và yêu cầu phục vụ ngày càng tăng của người dân trong lĩnh vực 
hành chính công, Vietnam Post cho biết sẽ tăng cường việc ứng dụng công nghệ 
vào tất cả các công đoạn để rút ngắn hơn nữa để đảm bảo thuận lợi hơn, khoa 
học hơn quá trình tiếp nhận hồ sơ trả kết quả, đặc biệt là rút ngắn hơn nữa thời 
gian chuyển phát hồ sơ đến tận tay người nhận. 

H.H 

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/vietnam-post-dua-dich-vu-cong-den-gan-
nguoi-dan-hon-167742.html 

 

7. Quận Hà Đông: Nâng cao chất lượng cán bộ, đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ 



Thời gian qua, Đảng bộ quận Hà Đông luôn chú trọng công tác bồi dưỡng lý luận 
chính trị, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC), coi đây là nhiệm vụ 
chính trị quan trọng, thực hiện xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 

Các cán bộ lãnh đạo tham gia lớp bồi dưỡng học tập chuyên đề cải cách hành 
chính thực tế tại phường Dương Nội. Ảnh: Bích Hời 

Khâu đột phá 

Công tác cán bộ được Quận ủy Hà Đông chọn là khâu đột phá, tập trung với nhiều 
đổi mới, bảo đảm sự chủ động, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Để nâng 
cao chất lượng CBCC, viên chức, năm 2022, ngoài việc thực hiện quán triệt Chỉ 
thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quận ủy Hà Đông còn tổ chức lớp 
bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo và nguồn lãnh đạo. 

Trong khoảng 2 tháng (từ 6/8 - 30/9), đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý của các 
phòng, ban chuyên môn, lãnh đạo phường trên địa bàn quận được học tập, nghiên 
cứu 13 chuyên đề trên nhiều lĩnh vực, như: Nâng cao công tác xây dựng Đảng 
của Đảng bộ Hà Đông hiện nay; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an 
ninh quốc phòng; vai trò của HĐND các cấp; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 
trong tình hình mới... 

Ngoài ra, đội ngũ cán bộ còn được trang bị kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện 
các nhiệm vụ trong quản lý đất đai, xây dựng, đô thị, giải phóng mặt bằng; nhận 
biết và xử lý điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự. Các chuyên đề về hoạt động 
và giám sát phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ; công tác kiểm tra, giám sát và thi 
hành kỷ luật trong Đảng cũng được Quận ủy Hà Đông chú trọng quán triệt. 

Thông qua đó, 161 cán bộ chủ chốt của quận Hà Đông đã hoàn thành chương 
trình bồi dưỡng kể trên, đạt mục tiêu đề ra, thu được nhiều kết quả nổi bật với tỷ 
lệ chuyên cần 85,2%; tỷ lệ khá, giỏi đạt 98,1%, bảo đảm yêu cầu về chất lượng 



công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với chức danh công tác theo chỉ đạo của TP và 
Ban Thường vụ Quận ủy. 

Trưởng phòng LĐTB&XH quận Hà Đông Đỗ Thị Minh Loan cho biết: “13 chuyên 
đề được nghiên cứu, học tập đều là những nội dung liên quan đến thực hiện nhiệm 
vụ, bao gồm cả về công tác tư tưởng chính trị, tổ chức, kiểm tra, dân vận, chính 
quyền, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Các chuyên đề được học 
giúp chúng tôi hệ thống lại toàn diện những phương hướng, nhiệm vụ, chuyển tải 
đến toàn bộ cán bộ chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới”. 

Thực hiện tốt kỷ cương hành chính 

Cùng với đào tạo, bồi dưỡng, công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và xếp loại 
CBCC, viên chức, người lao động cũng được quận Hà Đông quan tâm. Năm 2022, 
quận Hà Đông ban hành 10 kế hoạch theo từng lĩnh vực chuyên môn và nhiệm vụ 
như: Kiểm tra công vụ; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu 
trữ; chuyển đổi vị trí công tác đối với CBCC, viên chức năm 2022… 

Quận ủy Hà Đông thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về 
trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Qua đó khuyến khích những cán 
bộ làm tốt, đồng thời nhắc nhở, uốn nắn những cán bộ thực hiện kết quả chưa đạt 
mong muốn. 

Đến nay, 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp quận và cơ sở đạt chuẩn về trình độ 
chuyên môn, lý luận chính trị. 100% CBCC, viên chức hoàn thành việc tự đánh giá 
theo các phần mềm Thành ủy và Quận ủy quản lý. Ngoài ra, Trung tâm Chính trị 
quận Hà Đông tổ chức mở 2 lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị, tập huấn nghiệp 
vụ cho cán bộ y tế học đường và khối xây dựng, đô thị với 285 học viên tham dự. 

Bí thư Quận ủy Nguyễn Thanh Xuân chia sẻ, 161 học viên tham dự lớp bồi dưỡng 
cán bộ và nguồn lãnh đạo, quản lý năm 2022, sau khi hoàn thành sẽ phát huy tinh 
thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, vận dụng kiến thức vào công tác 
chuyên môn hàng ngày theo vị trí công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao 
trong những năm tới. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. 

Bích Hời 

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/quan-ha-dong-nang-cao-chat-luong-can-bo-
dap-ung-yeu-cau-nhiem-vu.html 

 

8. An Giang thúc đẩy chuyển đổi số 
Trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm 
vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả 



hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Chuyển đổi số 
được xem là động lực phát triển của tỉnh An Giang. 

Hướng đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Nghị quyết 01-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh 
An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Quan điểm của nghị quyết xác 
định việc nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong toàn xã hội đóng vai trò quyết 
định; chuyển đổi số phải hướng đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp (DN), 
thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. 

An Giang phấn đấu đến năm 2025, thuộc nhóm 20 địa phương dẫn đầu về chuyển 
đổi số; phát triển kinh tế số đạt 10% GRDP; tập trung chuyển đổi số trong các lĩnh 
vực ưu tiên, trọng điểm, thế mạnh của tỉnh về nông nghiệp, giáo dục, y tế, du lịch... 
nâng cao hoạt động hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan Đảng, nhà nước 
và các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao sức cạnh tranh của DN và đời sống vật 
chất, tinh thần của người dân. Phấn đấu đến năm 2030, An Giang thuộc nhóm 15 
địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số; phấn đấu kinh tế số đạt 20% GRDP. 

 

Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh An Giang. Ảnh: M.L 

Theo Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng 
Quang, để đạt những mục tiêu trên, các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa 
phương cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, sự tham 
gia của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. 

An Giang xây dựng cơ chế, chính sách phát triển hạ tầng số; phát triển nguồn 
nhân lực; bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Tỉnh tập trung xây dựng chính quyền 
số, phát triển kinh tế số và xã hội số; tập trung chuyển đổi số một số ngành, lĩnh 
vực trọng yếu (du lịch, nông nghiệp, y tế, giáo dục và đào tạo, quản lý quy hoạch 
và phát triển đô thị). 



Đầu tư phát triển hạ tầng số 

Tái cấu trúc toàn bộ hạ tầng dữ liệu; hình thành hệ thống trung tâm dữ liệu của 
tỉnh có năng lực tính toán cao và được kết nối đồng bộ; bảo đảm hệ thống thông 
tin ổn định. Xây dựng và thúc đẩy đầu tư phát triển hạ tầng số đồng bộ, kết nối 
mạng internet vạn vật (IoT). Xây dựng lộ trình và triển khai tích hợp cảm biến, ứng 
dụng công nghệ số vào các hạ tầng thiết yếu, như: Giao thông, năng lượng, điện, 
nước, đô thị để chuyển đổi thành một bộ phận cấu thành quan trọng của hạ tầng 
số. Xây dựng, phát triển Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh của tỉnh (IOC) 
để thực hiện quản lý, điều hành tập trung, đa nhiệm vụ trong các lĩnh vực kinh tế, 
xã hội, đô thị. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích người dân và DN sử 
dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao do tỉnh triển khai. Xây dựng cơ chế, 
chính sách thu hút nguồn lực cho lĩnh vực công nghệ thông tin. Thúc đẩy phát 
triển DN công nghệ số và DN số trên địa bàn tỉnh… 

Tăng cường nghiên cứu, hợp tác phát triển và thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong 
lĩnh vực công nghệ số; cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông; khai 
thác hiệu quả nền tảng và ứng dụng công nghệ số vào các hạ tầng thiết yếu của 
đô thị; thúc đẩy mô hình quản lý thông minh trong vận hành, quản lý và khai thác 
hệ thống hạ tầng kỹ thuật của đô thị. Song song đó, tập trung phát triển nguồn 
nhân lực phục vụ chuyển đổi số; xây dựng chính sách thu hút nhân lực chất lượng 
cao. Chú trọng đào tạo và thu hút chuyên gia, nhân lực công nghệ thông tin, các 
tập đoàn, DN công nghệ đến tỉnh đầu tư, làm việc. 

 

Xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số 

Thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn, an ninh mạng, phòng ngừa vi phạm, tội phạm 
trong quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tập trung xây dựng chính 
quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Để xây dựng chính quyền số, các cơ 



quan nhà nước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để xây dựng, ban hành và tổ 
chức thực hiện tốt các chính sách; cải tiến, thay đổi quy trình tác nghiệp để phục 
vụ người dân, DN tốt hơn; hướng dẫn người dân và DN triển khai các ứng dụng, 
nâng cao sự tương tác giữa các cơ quan chính quyền và người dân. Hoàn thiện 
hệ thống tiếp nhận, xử lý phản hồi, ý kiến của người dân, DN trên nền tảng số. 
Đẩy nhanh chuyển đổi số trong quản lý đô thị, xây dựng chính quyền điện tử, đô 
thị thông minh, xã thông minh... 

Về phát triển kinh tế số, sẽ triển khai các chương trình hỗ trợ thúc đẩy đổi mới 
sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ số; tăng cường hợp tác quốc tế trong kinh tế 
số, quảng bá, tạo thị trường cho các sản phẩm, dịch vụ số của các DN An Giang... 
Về phát triển xã hội số, sẽ tạo môi trường thuận lợi phát triển hệ sinh thái ứng 
dụng công nghệ số nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ số thiết yếu, thông 
minh, dễ sử dụng cho người dân; tăng cường khai thác trên không gian mạng các 
sản phẩm văn hóa, lịch sử đặc trưng, xây dựng văn hóa và con người An Giang 
nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Cùng với đó, tập trung chuyển đổi số một số 
ngành, lĩnh vực trọng yếu, như: Du lịch, nông nghiệp, y tế, giáo dục và đào tạo, 
quản lý quy hoạch và phát triển đô thị. 

Để quá trình chuyển đổi số diễn ra nhanh và đúng hướng, việc triển khai phải thực 
hiện toàn diện, đồng bộ trong các cơ quan Đảng, nhà nước, MTTQ, các tổ chức 
chính trị - xã hội các cấp, DN và người dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tập trung 
xây dựng chính quyền số hoạt động hiệu quả, công khai, minh bạch, gắn với cải 
cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phòng, chống tham 
nhũng. Một yếu tố rất quan trọng để chuyển đổi số thành công là tiếp tục đầu tư 
hạ tầng số, các nền tảng số, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, số hóa dữ liệu, tích 
hợp, chia sẻ các cơ sở dữ liệu… để phục vụ chính quyền, DN, người dân trong 
chuyển đổi số. 

THU THẢO 

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-giang-thuc-day-chuyen-doi-so-
a344674.html 

 

9. Kiên Giang: Xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu, gây 
phiền hà cho doanh nghiệp 
Đặt doanh nghiệp làm trung tâm cải cách, xem nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ trọng tâm. 



 

Thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, người lao động để kịp thời nắm 
bắt các phản hồi chính sách và giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Ảnh: N.A 

Hiện nay tình hình dịch COVID-19 cơ bản kiểm soát ổn định, các mặt về kinh tế 
xã hội của tỉnh phục hồi nhanh chóng. Để đạt và vượt hơn nữa các chỉ tiêu kinh 
tế đến cuối năm, UBND tỉnh Kiên Giang đã yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các 
sở, ban, ngành cấp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, 
thành phố khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp 
cải thiện các chỉ số về môi trường kinh doanh. Tập trung vào các nội dung đặt 
doanh nghiệp làm trung tâm cải cách, xem nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, quy định pháp luật, nhất 
là trong thực thi các quy định, thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai, điều 
kiện kinh doanh. Đảm bảo thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, xử 
lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh 
nghiệp. 

Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, chuyển đổi số 
tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025; rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 
chính, giảm chi phí tuân thủ trên mọi lĩnh vực. Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công 
phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số cho hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của doanh nghiệp; tập trung phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và 
phát triển thương mại điện tử. Thúc đẩy triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh 
nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa; tập trung các giải pháp tư vấn, đào tạo theo 
nhu cầu của doanh nghiệp với các nội dung tái cấu trúc doanh nghiệp, tài chính, 



nhân sự, thị trường... ưu tiên đối tượng doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 
COVID-19. 

Thường xuyên tổ chức đối thoại, trao đổi với người dân và doanh nghiệp để kịp 
thời nắm bắt các phản hồi chính sách và giải quyết các khó khăn, vướng mắc. 
Những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, UBND các huyện, 
thành phố thì cần giải quyết ngay, giải quyết đến cùng và xác định thời gian giải 
quyết cụ thể, rõ ràng. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của các 
Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thì kịp thời báo cáo và kiến nghị tới cấp 
có thẩm quyền xử lý. 

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành cho rằng, trên đà tăng trưởng 
tích cực tỉnh sẽ tranh thủ thời cơ để bức phá, mục tiêu đặt ra là tốc độ tăng trưởng 
kinh tế năm 2022 đạt gần 7%. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa 
phương tiếp tục quán triệt và triển khai đầy đủ các Chương trình, Kế hoạch, Dự 
án... của từng ngành, từng địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. 
Tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, 
nhất là đối với các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã 
hội. 

Nguồn: https://laodong.vn/kinh-doanh/kien-giang-xu-ly-nghiem-can-bo-nhung-
nhieu-gay-phien-ha-cho-doanh-nghiep-1101485.ldo 

 

10. Tiền Giang xây dựng chính quyền số 
Những nỗ lực cải cách hành chính (CCHC) và xây dựng chính quyền số đã tạo ra 
bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại Tiền Giang. 

 

UBND tỉnh Tiền Giang và Tập đoàn VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược 
về chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 – 2025 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tiền Giang, trong 9 tháng đầu năm 2022, tỉnh thu 
hút được 13 dự án đầu tư mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.163,5 tỷ đồng, 



tăng 8 dự án và vốn đầu tư gấp 8,7 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trên địa bàn 
tỉnh có 4 dự án điều chỉnh tăng vốn 1.045 tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư thu hút 
mới 9 tháng đạt 5.209 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, 
mới đây UBND tỉnh Tiền Giang đã trao 16 chủ trương nghiên cứu, chủ trương đầu 
tư, giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư 19.421 tỷ 
đồng. 

Rút ngắn thời gian 

Để có được kết quả trên, trong những năm gần đây, Tiền Giang đã nỗ lực CCHC 
và xây dựng chính quyền số nhằm tạo ra bước đột phá trong cải thiện môi trường 
đầu tư, kinh doanh. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI đã xác 
định công tác CCHC là một trong 03 khâu đột phá, tạo động lực thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh ủy cũng đã có Nghị quyết số 09-NQ/TU về đẩy mạnh 
CCHC, nâng cao các chỉ số CCHC của tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025. 

Tính đến hết tháng 9/2022, Tiền Giang có 98% số hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) 
được giải quyết đúng hạn, trước hạn và 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên mức 
độ 4. Đồng thời, có 100% các TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của cơ 
quan, đơn vị được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông và 
100% văn bản giao dịch giữa các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh dưới 
dạng điện tử. 

Bà Lê Thị Kim Pha, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền 
Giang cho biết, tất cả các TTHC của người dân, doanh nghiệp có phiếu hẹn đều 
được số hóa lên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh, giúp việc xử lý, quản lý, thống 
kê, giám sát tình trạng giải quyết hồ sơ; tra cứu hồ sơ của cán bộ, công chức cũng 
như tra cứu trạng thái hồ sơ của người dân, doanh nghiệp được nhanh chóng, 
thuận lợi và minh bạch. 

Trên thực tế, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, tháng 
10/2021, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà 
nước của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 – 2030. Mục tiêu đạt 100% TTHC được 
kiểm soát theo quy định về ban hành TTHC và xử lý các vấn đề phát hiện qua rà 
soát TTHC. 100% TTHC được công bố, công khai và đăng tải trên Cổng thông tin 
của quốc gia, tỉnh, cơ quan, địa phương đúng thời gian quy định. 100% TTHC 
được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đúng theo quy định... Đồng thời, đẩy 
mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. 



 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang đã giúp nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công việc, mang đến sự hài lòng nơi người dân, doanh nghiệp. 

Minh bạch- hiệu quả 

Để thực hiện được mục tiêu trên, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch 
Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 
Theo đó, Tiền Giang tập trung xây dựng, nâng cấp các ứng dụng trong hoạt động 
nội bộ của các cơ quan nhà nước; nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống Chính quyền 
số đã đầu tư trong các giai đoạn Chính quyền điện tử lên Chính quyền số, đáp 
ứng yêu cầu các mục tiêu đặt ra trong giai đoạn phát triển mới. Bên cạnh đó, tỉnh 
phát triển, hoàn thiện hệ thống Cổng Dịch vụ công của tỉnh kết nối với Cổng Dịch 
vụ công Quốc gia để cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao; đảm bảo 
100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 
phải được cung cấp ở mức độ 3, 4; đồng thời thực hiện TTHC trên môi trường 
điện tử, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

Ngoài ra, Tiền Giang chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên 
môi trường mạng, biểu mẫu, chế độ báo cáo; tăng cường gửi, nhận văn bản, báo 
cáo điện tử tích hợp chữ ký số giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức 
chính trị - xã hội và các doanh nghiệp; thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công 
việc điện tử của các cơ quan nhà nước theo quy định. 

Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng các ứng dụng số để tạo kênh giao tiếp giữa chính 
quyền các cấp và người dân. Đồng thời, tỉnh áp dụng các công nghệ mới về truyền 
thông xã hội (Social media), cung cấp thông tin dịch vụ hành chính công một cách 
đơn giản, thuận tiện trên thiết bị di động (Mobile), phân tích dữ liệu lớn (Big Data 
Analytics), trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR) để thực 
hiện chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo điều hành... 

Đặc biệt, tỉnh Tiền Giang chú trọng thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao về công 
nghệ thông tin, công nghệ số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đặc biệt là đối với 



các lĩnh vực phục vụ xã hội số quan trọng như: y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, 
du lịch,...; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách chuyển đổi số thúc đẩy phát triển 
xã hội số, hỗ trợ chuyển đổi số cho người dân. 

“Mục tiêu của Tiền Giang là phát triển Chính quyền số theo hướng tương tác, minh 
bạch, hoạt động hiệu quả, góp phần hiện đại hóa hành chính, nâng cao hiệu quả 
quản lý nhà nước, cung cấp các dịch vụ số mới dựa trên nhu cầu của người dân, 
doanh nghiệp, tạo hệ sinh thái chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang”- ông Nguyễn Văn 
Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chia sẻ. 

Nguồn: https://diendandoanhnghiep.vn/tien-giang-xay-dung-chinh-quyen-so-
231845.html 

 

11. Xã thuần nông xây dựng tiêu chí 'thông minh' 
Xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã đạt được những kết quả quan 
sau 2 năm triển khai thí điểm "Xây dựng xã thông minh" do Bộ Thông tin và 
Truyền triển khai. 

Những kết quả nổi bật trong chuyển đổi số 

Ông Đoàn Trung Nam, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa cho biết, Yên Hòa là 1 xã thuần 
nông đồng chiêm chũng nằm ở phía Tây Nam huyện Yên Mô, cách trung tâm 
huyện Yên Mô 1 km, diện tích tự nhiên 6,2 km2, dân số 7.693 người (trong đó 
đồng bào công giáo chiếm 30%). Năm 2015, Yên Hòa được UBND tỉnh Ninh Bình 
công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2020, được công nhận xã đạt chuẩn 
nông thôn mới kiểu mẫu. 

Về hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trước khi triển khai chuyển 
đổi số, xã Yên Hoà đã thiết lập mạng nội bộ LAN, tuy nhiên, hệ thống không được 
quy hoạch thiết kế chuẩn, thiết bị không đồng bộ và lạc hậu. 100% bộ cán bộ, 
công chức của xã đã được trang bị máy tính, tuy nhiên, trình độ tin học của cán 
bộ, công chức xã chỉ đáp ứng tối thiểu cho yêu cầu của công việc. 100% cán bộ, 
công chức đã có và sử dụng hòm thư điện tử, đảm bảo công tác chỉ đạo điều 
hành, chuyển nhận văn bản nội bộ và văn bản chỉ đạo của từng ngành được thực 
hiện thông qua hệ thống thư điện tử. 

Về sử dụng phần mềm, xã đang sử dụng các phần mềm ứng dụng chuyên ngành 
như các phần mềm: Quản lý tài sản, kế toán Misa, kê khai bảo hiểm xã hội, kê 
khai thông tin trẻ em, đăng ký quản lý hộ tịch, thống kê ngành tư pháp... 

UBND xã đã có 2 đường truyền Internet tốc độ cao của 2 nhà cung cấp dịch vụ là 
Viettel và VNPT Ninh Bình. Tuy nhiên, hệ thống cân bằng tải, cấu hình dự phòng 
khi có sự cố chưa được triển khai. Hệ thống camera 15 mắt được lắp đặt để giám 



sát hoạt động tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của cán bộ 
đối với công dân. Tuy nhiên, chưa có camera tại các điểm trọng yếu trên địa bàn 
xã. 

Hệ thống đài truyền thanh cũ của xã sử dụng phương thức truyền dẫn hữu tuyến, 
bao gồm 2 máy phát 120W và 50W, có 46 điểm loa (mỗi điểm 1 loa 20W). Người 
dân không được tiếp cận các dịch vụ về y tế thông minh, giáo dục thông minh, 
việc nắm bắt thông tin chủ yếu chỉ qua các kênh thông tin cơ bản. 

UBND xã đã xây dựng được trang thông tin điện tử nội bộ tại địa chỉ 
http://yenhoa.ninhbinh.gov.vn từ năm 2018, tuy nhiên hoạt động chưa hiệu quả và 
còn hạn chế về nội dung, số lượt truy cập thấp. Xã cũng đã triển khai hệ thống 
Quản lý văn bản và Điều hành và liên thông lên huyện; Cổng dịch vụ công và Hệ 
thống Một cửa điện tử tại Bộ phận Một cửa của xã để giải quyết thủ tục hành chính 
nhưng việc sử dụng còn hạn chế. 

Tuy nhiên, một điểm thuận lợi là xã đã có 10/10 thôn, xóm đã được kết nối Internet. 
Tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) chiếm tỷ lệ cao, 
khoảng 70% dân số. Tỷ lệ hộ dân trên địa bàn xã được tiếp cận và sử dụng Internet 
chiếm tỷ lệ 90%. 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã được trang bị máy tính 
và có kết nối Internet phục vụ cho công việc. 

Khi triển khai mô hình xã thí điểm mô hình chuyển đổi số, Sở Thông tin và Truyền 
thông Ninh Bình đã lựa chọn triển khai thí điểm chuyển đổi số tại xã Yên Hòa. Từ 
tháng 9/2020 đến nay, UBND xã Yên Hòa đã bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của Cục Tin học hóa (nay là Cục Chuyển đổi số quốc gia) thuộc Bộ Thông tin và 
Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông và UBND huyện Yên Mô; chủ động 
phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, các đơn vị cung cấp các dịch vụ 
công nghệ số tập trung triển khai thí điểm các nội dung về chuyển đổi số cấp xã 
trên địa bàn xã. 

Để thông tin chỉ đạo kịp thời, xã thành lập ra các nhóm Group trên zalo của từng 
nội dung, hạng mục, cũng như nhóm chỉ đạo chung; các công việc được bàn bạc 
thống nhất cụ thể và triển khai ngay. 

Việc triển khai “Xây dựng xã thông minh” trên địa bàn xã Yên Hòa dựa trên 3 trụ 
cột là Chính quyền số (gồm chuyển đổi số các hoạt động nội bộ của chính quyền 
và các hoạt động giao tiếp, cung cấp dịch vụ công cho người dân); Kinh tế số (gồm 
hoạt động thương mại điện tử, du lịch số, quảng bá - thương hiệu số) và Xã hội 
số (gồm y tế số, giáo dục trực tuyến, dịch vụ xã hội số). 

Sau gần 2 năm triển khai, thực hiện Chương trình “Xây dựng xã thông minh”, xã 
Yên Hòa đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, nổi bật là tạo ra sự 
thay đổi rõ nét về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã 
về chuyển đổi số. 



Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, ông Đoàn Trung Nam, Chủ tịch UBND xã 
Yên Hòa cho biết, đến nay, hệ thống camera toàn xã được lắp đặt với tổng số 72 
camera trong toàn xã và các cơ quan đơn vị. 

“Từ khi có hệ thống camera tình hình an ninh được cải thiện, tình trạng trộm cắp 
tài sản, mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giảm hẳn so với thời điểm trước 
khi chưa có hệ thống. Ngoài ra thông qua hệ thống camera giúp cho lực lượng 
công an trong việc xác minh, truy tìm các đối tượng tội phạm hiệu quả”, ông Đoàn 
Trung Nam chia sẻ. 

Được sự hỗ trợ của một đơn vị viễn thông, xã thiết lập kênh truyền thông, giao 
tiếp giữa UBND xã và người dân. Theo đó, xã duy trì hệ thống tin nhắn SMS với 
1.652 số điện thoại của đại diện hộ gia đình để cập nhật vào hệ thống. Hệ thống 
thông báo qua nền tảng app “Công dân số” giúp người dân tiếp nhận các thông 
tin đồng thời có thể gửi phản ánh, kiến nghị. 

Bên cạnh đó, chính quyền xã cũng đã xử lý văn bản điện tử, chữ ký số và đưa 
100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của xã được tiếp nhận và giải quyết 
trên hệ thống một cửa điện tử. Từ đó, giúp cho hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều 
hành được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí. 

Về trụ cột kinh tế số, nền tảng địa chỉ số, phần mềm Vpostcode được xây dựng 
và triển khai đến 100% hộ gia đình, các điểm thanh toán điện tử bằng cách quét 
mã QR-code bước đầu được triển khai. Xã đã thực hiện đưa các sản phẩm đặc 
trưng của địa phương lên sàn thương mại điện tử postmart.vn. Kết quả sản lượng 
bán ra tăng 5 lần, thu nhập người dân tăng 3 lần so với trước đây. 

Lấy người dân làm trung tâm 

Thực hiện chương trình “Xây dựng xã thông minh”, xã Yên Hòa cũng xây dựng 
mã địa chỉ bưu chính cho 100% cơ quan, hộ gia đình trên địa bàn xã qua nền tảng 
bản đồ số gắn liền với phát triển thương mại điện tử.  

Toàn bộ người dân, cán bộ, công chức trên địa bàn xã được tuyên truyền, tập 
huấn kỹ năng số, dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, tư vấn khám, chữa bệnh từ 
xa được phổ cập. Thông qua ứng dụng “Công dân số”, người dân trong xã được 
phổ biến giáo dục pháp luật, tiếp cận với các dịch vụ hành chính công. Cùng với 
đó, hiện nay, xã Yên Hòa đã bắt đầu số hóa trong lĩnh vực giáo dục và y tế, tạo 
thuận lợi cho người dân. 

Trong thời gian chống dịch 2 năm trước, người dân đã tích cực cài các phần 
mềm PC-COVID trên điện thoại để chung tay phòng, chống dịch COVID-19 và 
ứng dụng tư vấn sức khỏe từ xa Medicine để được tư vấn khám, chữa bệnh… 
Trong lĩnh vực giáo dục, giai đoạn 1 đề án chuyển đổi số xã Yên Hoà đã thực hiện 
triển khai các dịch vụ, ứng dụng tại các nhà trường, bao gồm: Cổng thông tin điện 



tử (Portal), dịch vụ sổ liên lạc điện tử SMAS, phân hệ quản lý thư viện và tuyển 
sinh đầu cấp. 

“Xã Yên Hòa đã được Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) giới thiệu trong 
sáng kiến “Làng kỹ thuật số” của mình, cùng với một số mô hình của một số nước 
trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Tới đây, chúng tôi tiếp tục huy động các 
nguồn hỗ trợ từ tỉnh, huyện và các doanh nghiệp để tiếp tục đề xuất cho triển khai 
các giải pháp, nền tảng hay, mới để triển khai thí điểm trên cả 3 lĩnh vực Chính 
quyền số, Kinh tế số và Xã hội số tại xã. Trong đó, lấy người dân làm trung tâm”, 
ông Đoàn Trung Nam, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa, chia sẻ. 

Với những kết quả đã đạt được trong công tác chuyển đổi số và Chương trình 
“Xây dựng xã thông minh”, xã Yên Hòa là 1 trong 14 tập thể, cá nhân tiêu biểu 
được Ban tổ chức Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022 vinh danh. 

XM/Báo Tin tức 

Nguồn: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/xa-thuan-nong-xay-dung-tieu-chi-
thong-minh-20221005085248108.htm 

 

12. Lấy mức độ hài lòng của người dân làm thước đo 
chất lượng phục vụ 
Sáng 6/10, UBND phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã 
tổ chức lễ ra mắt mô hình "Đánh giá mức độ hài lòng của người dân" tại bộ phận 
“Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính”. 

Ngay từ đầu năm, UBND phường Trung Văn đã xây dựng kế hoạch và tổ chức 
thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính tại UBND phường, nhất là bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính với người dân, tổ chức, doanh 
nghiệp; cập nhật và công khai hằng tháng kết quả giải quyết thủ tục hành chính, 
kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ 
chức, doanh nghiệp tại trụ sở UBND phường. 

Thường xuyên tổ chức khảo sát, lấy ý kiến đánh giá của người dân, tổ chức, 
doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính và định kỳ hằng tháng tổng hợp kết 
quả khảo sát. Các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh 
nghiệp phải được xem xét, giải quyết theo quy định; nếu phát hiện sai phạm phải 
xử lý kịp thời, nghiêm minh. 



Lấy mức độ hài lòng của người dân làm tiêu chí đánh giá 
chất lượng phục vụ 

Trên cơ sở đó, UBND phường đã triển khai và từng bước thực hiện quy trình hoàn 
thiện mô hình “Đánh giá mức độ hài lòng của người dân” tại bộ phận "Tiếp nhận 
và trả kết quả thủ tục hành chính”. 

Theo ông Nguyễn Đắc Long - Chủ tịch UBND phường Trung Văn, phường đã 
quán triệt đến cán bộ, công chức thực hiện tại bộ phận một cửa thực hiện “Chính 
quyền, công sở thân thiện”, thực hiện chấn chỉnh lề lối, tác phong, thái độ ứng xử, 
giao tiếp của cán bộ, công chức với nhân dân, tổ chức khi đến giao dịch hành 
chính tại công sở nhằm mục đích nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của đội 
ngũ cán bộ, công chức. 

"Việc ra mắt mô hình "Đánh giá mức độ hài lòng của người dân" nhằm đẩy mạnh 
về tổng thể cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình chính 
quyền đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung, phường Trung Văn nói 
riêng, trong đó tập trung đổi mới, hoàn thiện nâng cao mức độ hài lòng của người 
dân, lấy người dân làm trung tâm và lấy sự hài lòng của người dân là mục tiêu 
phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương", Chủ tịch UBND 
phường Trung Văn thông tin. 

Minh Phương 

Nguồn: https://laodongthudo.vn/lay-muc-do-hai-long-cua-nguoi-dan-lam-thuoc-
do-chat-luong-phuc-vu-147011.html 

 



13. Chật vật lên phường xin xác nhận khi hộ khẩu 
giấy bị thu hồi 
Nhiều người dân ở Hà Nội cho rằng 'rất mệt mỏi' và 'cảm thấy rối' khi làm thủ tục 
xác nhận liên quan đến cư trú hoặc khai sinh cho con vì thiếu sổ hộ khẩu giấy. 

Sáng 30/9, chị T.L. (quê ở quận Hà Đông, Hà Nội) lên trụ sở UBND phường để 
làm thủ tục giấy khai sinh cho con. Tuy nhiên, khi trao đổi với P.V VietNamNet, chị 
L. cho biết, vị cán bộ thuộc văn phòng một cửa yêu cầu vợ chồng chị phải có sổ 
hộ khẩu giấy bản gốc để đối chứng thông tin. 

"Vợ chồng tôi đều đã làm thủ tục và được cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp, 
cán bộ phường vẫn yêu cầu sổ hộ khẩu để đối chứng với căn cước công dân", chị 
L. chia sẻ. 

Không chỉ riêng việc khai sinh, tháng 3/2022, vợ chồng chị L. làm thủ tục đăng ký 
kết hôn cũng gặp phải tình huống tương tự. Cán bộ phường nói rằng, "không quan 
tâm dữ liệu trên căn cước, chỉ cần sổ hộ khẩu để đối chiếu". 

 

Người dân làm thủ tục xác nhận cư trú tại công an phường ở Hà Nội. 

Cũng chung hoàn cảnh bị thu sổ hộ khẩu giấy, anh K.G.V cho biết ngày 29/9, anh 
lên công an phường để thực hiện thủ tục xin giấy xác nhận cư trú để giao dịch đất 
đai. Vì hệ thống khai báo trực tuyến gặp vấn đề nên anh phải trực tiếp đến làm 
thủ tục. 

Khác với thời điểm còn hộ khẩu giấy, thủ tục cấp giấy xác nhận cư trú hiện tại theo 
anh V. là "rất lâu", có thể kéo dài vài ngày mới được việc. 



Thường xuyên giao dịch đất đai ở huyện Hoài Đức và huyện Mê Linh (Hà Nội), 
anh V.Q.T. cho biết, từ ngày không còn sổ hộ khẩu giấy anh gặp nhiều "bất tiện" 
trong việc xin xác nhận cư trú. 

"Ngày trước nếu cầm theo sổ hộ khẩu giấy, việc xác nhận này diễn ra rất nhanh, 
có thể trong một giờ đồng hồ. Tuy nhiên, từ ngày sổ hộ khẩu bị thu, tôi phải mất 
đến 3 ngày mới xin được xác nhận cư trú", anh T. nói với P.V VietNamNet. 

Trên các diễn đàn mạng xã hội, rất nhiều tài khoản người dùng đều cho rằng họ 
gặp phải những bất tiện từ khi bị thu sổ hộ khẩu giấy. Từ việc làm thủ tục nhập 
học khai sinh hay các xác nhận liên quan đến cư trú một số nơi vẫn yêu cầu sổ hộ 
khẩu giấy hoặc việc cấp giấy xác nhận này kéo dài nhiều ngày. 

 

Sổ hộ khẩu giấy. 

Nhiều ý kiến cho rằng việc bỏ sổ hộ khẩu hiện nay vẫn chưa phát huy được mục 
tiêu cắt giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian của người dân. 

Một lãnh đạo công an phường thuộc quận Đống Đa (TP Hà Nội) cho hay, đơn vị 
vẫn thường xuyên giải quyết các hồ sơ xin xác nhận cư trú cho nhân dân. Việc 
thực hiện thủ tục này nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào loại hồ sơ, cách người 
dân đăng ký trực tuyến. 

Trực tiếp thực hiện nhiều thủ tục về đất đai, một lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất 
đai cho rằng, hiện nay cơ sở dữ liệu dân cư vẫn chưa được đấu nối, liên thông 
với các văn phòng đăng ký đất đai. Do đó, các thủ tục hành chính hiện nay vẫn 
phải cần đến các giấy tờ xác nhận liên quan đến cư trú. 



"Trường hợp sổ hộ khẩu giấy bị thu hồi, người dân sẽ gặp nhiều khó khăn, tốn 
nhiều thời gian để thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai", lãnh đạo Văn 
phòng đăng ký đất nói với P.V VietNamNet. 

Liên quan đến nội dung trên, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội 
(C06 - Bộ Công an) có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp thực 
hiện một số nội dung để triển khai thực hiện quy định của Luật Cư trú thống nhất, 
đồng bộ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân trong thực 
hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp 
của công dân. 

Nổi bật trong đó là việc C06 đưa ra các phương thức sử dụng thông tin công dân 
thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao 
dịch dân sự. Trong đó gồm: Sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử là 
giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú; Sử dụng thiết bị 
đọc mã QRCode trên thẻ căn cước công dân có gắn chíp; Sử dụng thiết bị đọc 
chíp trên thẻ căn cước công dân; 

Người dân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự; sử 
dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ 
giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự; sử dụng giấy xác nhận thông 
tin về cư trú. Ngoài ra, công dân có thể sử dụng thông báo số định danh cá nhân 
và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Đoàn Bổng 

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chat-vat-len-phuong-xin-xac-nhan-khi-
ho-khau-giay-bi-thu-hoi-2067412.html 

 

 

 
 


