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1. Sẽ có nghị định mới về việc 'xuất trình sổ hộ khẩu' 

Bộ Công an đang tích cực tham mưu với Chính phủ xây dựng nghị định sửa đổi, 
bổ sung 19 nghị định có liên quan đến việc xuất trình sổ hộ khẩu. 

Sáng 10-10, Bộ Công an tổ chức Hội nghị chuyển đổi số lần thứ nhất năm 2022 
và công bố ngày chuyển đổi số ngành công an. 

Tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, chính thức công bố ngày 
10-10 hằng năm là ngày chuyển đổi số công an nhân dân. Đây cũng chính là ngày 
chuyển đổi số quốc gia. 

 

Thủ tướng cùng lãnh đạo các bộ, ngành tại hội nghị chuyển đổi số ngành công an. 
Ảnh: TRUNG KIÊN 

Theo Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, tháng 5-2022, bộ 
trưởng Bộ Công an ký quyết định ban hành kế hoạch hoạt động năm 2022 của 
Ban chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công an. Đến tháng 9-2022, toàn lực lượng đã 
hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ và phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu đề ra trong những 
tháng cuối năm. 

Trong những kết quả đạt được, điểm nhấn là Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ 
ban hành Nghị định 59/2022 quy định về định danh và xác thực điện tử. Đồng thời, 
bộ đang tích cực tham mưu xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung 19 nghị định có 
liên quan đến xuất trình sổ hộ khẩu (SHK), sổ tạm trú (STT) giấy khi thực hiện thủ 
tục hành chính (TTHC). 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2020, bắt đầu từ ngày 1-1-2023, 
SHK giấy, STT giấy sẽ chính thức bị “khai tử”, không còn giá trị sử dụng. Cơ quan 



chức năng sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân bằng phương thức điện tử 
thay vì sổ giấy như bấy lâu nay. 

Mới đây, Cục C06 Bộ Công an có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 
sở, ban ngành khi tiếp nhận yêu cầu giải quyết TTHC, giao dịch dân sự của người 
dân thì căn cứ vào thông tin trên CCCD gắn chip điện tử, thông báo số định danh 
cá nhân, xác nhận thông tin về cư trú và nghiên cứu, sử dụng các phương thức 
ứng dụng dữ liệu dân cư… để xác định nơi cư trú của công dân. 

Các bộ, ngành cũng cần tập trung rà soát, điều chỉnh sửa đổi, bổ sung các quy 
định liên quan đến SHK, STT hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận 
về cư trú để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, thống nhất với quy định của Luật Cư 
trú 2020, không yêu cầu công dân xuất trình SHK, STT. 

Từ nay đến cuối năm 2022, ngành công an sẽ cung cấp toàn bộ 227/227 dịch vụ 
công trực tuyến để giải quyết TTHC cho người dân. 

Cũng tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc cho biết Bộ Công an đã hoàn 
thành cung cấp 192/227 dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành công 
an trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công Bộ Công an, trong đó có 
chín dịch vụ công thiết yếu thuộc Đề án 06. 

Nhiều dịch vụ công trực tuyến của ngành công an đã nhận được sự hưởng ứng 
của nhân dân như đăng ký lưu trú, cấp hộ chiếu phổ thông, đăng ký phương tiện 
giao thông đến công an cấp xã… 

Ngành công an cũng cung cấp sáu tiện ích cho xã hội, gồm sử dụng tài khoản 
định danh điện tử thực hiện dịch vụ công; sử dụng thẻ CCCD, VNeID thay thế cho 
thẻ BHXH; sử dụng CCCD thay thế thẻ ATM; chấm điểm tín dụng phục vụ cho vay 
tín chấp; kết nối với hợp đồng điện tử xác thực phục vụ thu thuế và truy thu thuế; 
làm sạch thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin thuê bao di động. 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công an cho hay từ nay đến cuối 
năm 2022, ngành công an sẽ cung cấp toàn bộ 227/227 dịch vụ công trực tuyến 
để giải quyết TTHC cho người dân trên môi trường điện tử; phối hợp cung cấp hai 
dịch vụ công liên thông về đăng ký khai sinh, khai tử và 28 dịch vụ công theo Quyết 
định 422 của Thủ tướng; tích hợp bằng lái xe trên ứng dụng VNeID. 

Đến năm 2023, ngành công an cung cấp thêm các dịch vụ, tiện ích như tích hợp 
tài khoản định danh điện tử trên cổng dịch vụ công quốc gia; sử dụng ứng dụng 
VNeID trong bảo hiểm y tế, giáo dục, thương mại điện tử…; thực hiện bỏ phiếu, 
bầu cử điện tử, khảo sát, lấy ý kiến của người dân… 

TUYẾN PHAN 

Nguồn PLO: https://plo.vn/se-co-nghi-dinh-moi-ve-viec-xuat-trinh-so-ho-khau-
post702547.html 



2. Dịch vụ công trực tuyến hữu ích, đơn giản sẽ 'hút' 
người dùng 
Để người dân và doanh nghiệp dùng dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ cao nhất, 
phải luôn đặt trong tâm vào việc tạo điều kiện và mang lại lợi ích tốt nhất cho hai 
chủ thể này. 

Dịch vụ phải hữu ích 

Bộ GTVT và Bộ Công an là 2 bộ có tỷ lệ người dùng dịch vụ công trực tuyến cao 
nhất. Thống kê cho thấy, dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an được người 
dân sử dụng đến 98%. Trong khi đó, với Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có dịch vụ 
đạt tỷ lệ giải quyết trực tuyến lên tới 100%. 

Hệ thống dịch vụ công lĩnh vực vận tải đường bộ của Trung tâm Công nghệ thông 
tin (Bộ GTVT) và Ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip cho hoạt động ngân 
hàng của Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (Cục Cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội, Bộ Công an) đã được vinh danh tại hạng mục "Cơ quan Nhà 
nước chuyển đổi số xuất sắc" tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – 
Vietnam Digital Awards 2022 (VDA 2022) chiều 9/10 tại Hà Nội. 

Sáng cùng ngày, tại hội thảo "Tăng tốc chuyển đổi số vì lợi ích thiết thực của người 
dân, doanh nghiệp", chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng và triển khai dịch vụ công trực 
tuyến để thu hút sự tham gia nhiều của người dân, Đại tá Vũ Văn Tấn - Phó Cục 
trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết: 
Việt Nam đã tiến hành trực tuyến hóa dịch vụ công từ lâu. Theo đó, đã có khoảng 
6.800 dịch vu công được đưa lên trực tuyến. 

"Song chúng ta cần phải xác định rõ, dịch vụ công nào là thực sự thiết yếu, để 
mang lại lợi ích cho người dân. Dịch vụ công trực tuyến muốn hiệu quả trước hết 
dịch vụ ấy phải hữu ích và nhất định nó phải được tổ chức sao cho thân thiện, 
thuận tiên, đơn giản nhất cho người dân trong sử dụng", ông Vũ Văn Tấn cho biết. 



 

Đại tá Vũ Văn Tấn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội (Bộ Công an). 

Các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an triển khai thời gian đã đem lại lợi ích 
kinh tế rất to lớn. Cụ thể, đã tiết kiệm tối thiểu 50 tỷ đồng tiền chụp ảnh cho học 
sinh trên cả nước khi đăng ký thi trực tuyến. Tiết kiệm gần 5.400 tỷ đồng tiền phát 
hành cho 107,7 triệu thẻ ATM hiện đang sử dụng khi triển khai sử dụng thẻ căn 
cước công dân thay cho thẻ ATM trên cả nước... 

Trong khi đó, theo ông Phùng Văn Trọng - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ 
thông tin (Bộ GTVT) nhận định, muốn dịch vụ công trực tuyến thành công phải 
luôn đặt trong tâm vào việc tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp và người dân. 

Thực tế, Bộ GTVT đã xác định ưu tiên phát triển cả 3 nhóm lĩnh vực liên quan trực 
tiếp đến người dân, đó là đường bộ, hàng hải và đăng kiểm phương tiện. 

"Dựa trên cơ sở đó, chúng tôi rà soát để cắt giảm bớt các quy trình, giảm bớt sự 
phức tạp cho người dân và doanh nghiệp khi nộp hồ sơ, tham gia dịch vụ. Điều 
này giảm bớt được sự phiền toái, hay các thủ tục rườm rà cho người dân và doanh 
nghiệp", ông Phùng Văn Trọng chia sẻ. 

Kết nối dữ liệu là cốt lõi 

Liên quan đến chuyển đổi số trong triển khai dịch vụ công trực tuyến, ông Phùng 
Văn Trọng cho rằng, không phải chỉ một đơn vị duy nhất có thể làm được mà cần 
có sự liên thông với các hệ thống thông tin của các đơn vị khác. 

Những đối tượng mà Bộ GTVT hướng tới đều có sự đồng lòng khi tham gia vào 
hệ thống. Hệ thống cũng trực tiếp xử lý các vấn đề hàng ngày của người dân và 
doanh nghiệp, nên có tỷ lệ sử dụng cao, thậm chí có dịch vụ của bộ đạt tỷ lệ giải 



quyết trực tuyến lên tới 100%. Chỉ khi hệ thống nhắm vào các lĩnh vực liên quan 
nhiều tới hoạt động của người dân, doanh nghiệp thì mới có thể thành công. 

Ngoài ra, các hệ thống cần phải được triển khai một cách đồng bộ, từ cơ quan xử 
lý các vấn đề hành chính cho tới người sử dụng. Các yếu tố như công nghệ, con 
người, trang thiết bị… đều cần phải được đồng bộ hóa. 

 

Ông Phùng Văn Trọng - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ GTVT). 

Bộ GTVT cũng đang tích hợp 3 hệ thống và sắp tới sẽ tiếp tục tích hợp nhiều hơn 
nữa các hệ thống thông tin khác để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. 

Theo Đại tá Vũ Văn Tấn, cần tăng cường công tác kết nối, chia sẻ dữ liệu với các 
cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và đồng bộ dữ liệu để làm 
giàu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời phân tích dữ liệu phục vụ hoạch 
định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ chuyển đổi số quốc gia 
trên các lĩnh vực. 

Về vấn đề này, ông Nguyễn Phú Tiến cho rằng, kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các 
cơ quan quản lý nhà nước với nhau là vấn đề mấu chốt. Việc xây dựng và kết nối 
dữ liệu là cốt lõi để xây dựng chương trình chuyển đổi số quốc gia. 

Trong đó, pháp lý, quy trình, thủ tục phải liên thông với nhau. Về kỹ thuật, dữ liệu 
cũng phải liên thông với nhau. Để liên thông, kết nối chia sẻ dữ liệu đã có rất nhiều 
văn bản. Mô hình kết nối dữ liệu cần có quy trình, thủ tục, hạ tầng, và đặc biệt là 
những mô hình kết nối chia sẻ tùy theo các cơ sở dữ liệu khác nhau. 

"Điều quan trọng là kết nối chia sẻ dữ liệu. Quá trình chuyển đổi số cần có tài 
nguyên dữ liệu của các cơ quan nhà nước, tức là các cơ quan nhà nước sẽ cung 
cấp dữ liệu mở. Thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ đề xuất ban hành danh mục dữ liệu 
mở để các cơ quan ban ngành, địa phương dựa vào đó để xây dựng kế hoạch 
cung cấp dữ liệu mở của mình. Các cơ quan nhà nước cố gắng cung cấp dữ liệu 



mở cho xã hội để dựa trên đó tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới sáng tạo", Phó 
Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia nêu. 

Nguyệt Minh 

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/chuyen-doi-so/dich-vu-cong-
truc-tuyen-huu-ich-don-gian-se-hut-nguoi-dung/20221009023425592 

 

3. Từ 20/10: Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 
có giá trị như căn cước công dân 
Từ ngày 20/10/2022, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân Việt 
Nam có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân trong thực 
hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước công dân; có giá trị cung 
cấp thông tin trong các loại giấy tờ của công dân đã được đồng bộ vào tài khoản 
định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các 
giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó. 

 

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 3307/UBND-KSTTHC ngày 
6/10/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5/9/2022 
của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử. 

Để triển khai hiệu quả các nội dung của nghị định nêu trên, UBND thành phố Hà 
Nội đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các quận, huyện, thị 
xã chỉ đạo tổ chức triển khai các quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP; chủ 
động phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc sử dụng tài khoản định danh điện tử để 
thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử và 
các hoạt động khác theo nhu cầu của chủ thể danh tính điện tử. 



Từ ngày 20/10/2022, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân Việt 
Nam có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân trong thực 
hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước công dân;  

Có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của công dân đã được đồng bộ 
vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi 
thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.  

Đối với người nước ngoài, có giá trị tương đương như việc sử dụng hộ chiếu hoặc 
giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế...  

Từ đó, để các cơ quan, tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân có nhận thức tích cực, 
đồng thuận giúp đỡ các cơ quan chức năng, lực lượng công an có điều kiện thuận 
lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch cấp căn cước công dân gắn chíp và định 
danh điện tử. 

Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức có căn cước công dân gắn chip và 
xác thực định danh điện tử 

Các địa phương, đơn vị chỉ đạo, phối hợp với cơ quan công an cấp huyện trên địa 
bàn tổ chức cấp căn cước công dân gắn chíp và xác thực định danh điện tử cho 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, phấn đấu 100% cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị gương mẫu thực 
hiện. 

UBND thành phố Hà Nội giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng 
UBND thành phố, Sở Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, 
kịp thời phát hiện những khó khăn, bất cập, vướng mắc để tham mưu, đề xuất 
UBND thành phố các giải pháp bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công 
dân gắn chíp và định danh điện tử. 

Các bước đăng ký tài khoản định danh điện tử 



 

Các bước đăng ký tài khoản định danh điện tử. Đồ họa TTXVN 

Nguồn: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/tu-20-10-tai-khoan-dinh-danh-
dien-tu-muc-do-2-co-gia-tri-nhu-the-can-cuoc-cong-dan-
119221010081742692.htm 

 

4. Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm 
Hiện nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã hoàn thành việc cung cấp 100% 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho tất cả các thủ tục hành chính của ngành; 
tích hợp, cung cấp 20 dịch vụ công thuộc 14 thủ tục hành chính của BHXH Việt 



Nam trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; cung cấp 7 dịch vụ công trên ứng dụng 
“VssID - Bảo hiểm xã hội số”. 

BHXH Việt Nam cho biết: Hiện tại, toàn ngành BHXH có gần 30 hệ thống ứng 
dụng công nghệ thông tin quản lý các quy trình nghiệp vụ, với hơn 20 nghìn tài 
khoản công chức, viên chức và người lao động trong ngành thường xuyên truy 
cập, khai thác và sử dụng để thực hiện các nghiệp vụ của ngành. Theo đó, gần 
như các hoạt động của ngành, cũng như các giao dịch của người tham gia, người 
dân, đơn vị, doanh nghiệp với cơ quan BHXH đã được thực hiện trên môi trường 
số, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí trong các giao dịch với cơ quan BHXH. 

 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu thăm 
quan gian trưng bày ứng dụng Căn cước công dân gắn chíp 
trong khám chữa bệnh BHYT của ngành BHXH Việt Nam. 

Đặc biệt, nhằm triển khai hiệu quả 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 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 số 06) của Chính phủ, BHXH Việt Nam đã tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư mọi nguồn lực tối ưu thực hiện nghiêm túc, quyết 
liệt Đề án số 06. 

Theo đó, để triển khai thí điểm công tác khám chữa bệnh BHYT bằng thẻ căn 
cước công dân gắn chíp, BHXH Việt Nam đã thực hiện điều chỉnh, nâng cấp phần 
mềm phục vụ tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp phục 
vụ làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT; đồng bộ số căn cước công dân từ Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư với dữ liệu người tham gia BHYT do BHXH Việt Nam 
quản lý. 



Tính đến hết tháng 9/2022, toàn quốc đã có 11.556 cơ sở khám chữa bệnh BHYT 
thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp phục vụ 
căn cước công dân BHYT (chiếm khoảng 90,2% tổng số cơ sở căn cước công 
dân BHYT trên toàn quốc) với hơn 3,1 triệu lượt tra cứu. 

Đáng chú ý, tại Hội nghị Chuyển đổi số ngành Công an nhân dân lần thứ nhất vừa 
được tổ chức sáng nay (10/10), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng 
đánh giá cao công tác phối hợp giữa Bộ Công an và BHXH Việt Nam trong triển 
khai đăng ký khám chữa bệnh BHYT bằng thẻ căn cước công dân gắn chíp. 

Thủ tướng nhấn mạnh, việc liên thông dữ liệu giữa 2 ngành tạo sự thuận tiện rất 
lớn cho người dân trong khám chữa bệnh BHYT. Bên cạnh đó, việc triển khai tính 
năng này trên môi trường số cũng góp phần ngăn chặn, giảm thiểu tiêu cực, trục 
lợi trong lĩnh vực này. 

BHXH Việt Nam cho biết, thời gian tới, ngành sẽ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y 
tế triển khai ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc dựa trên thông tin sinh trắc 
được tích hợp trên căn cước công dân gắn chíp nhằm xác thực chính xác danh 
tính người bệnh khi làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT, hạn chế tối đa tình trạng 
trục lợi. 

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã cung cấp Dịch vụ công “Gia hạn thẻ BHYT theo 
hộ gia đình có giảm trừ mức đóng” trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam, tích 
hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tính đến hết tháng 9/2022, đã có 262 lượt 
gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng được hệ thống của 
BHXH Việt Nam tiếp nhận và giải quyết. BHXH Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội tích hợp thành công dịch vụ công “Giải quyết 
hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Theo thống kế, tính hết tháng 9/2022, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng Dịch 
vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BHTN cho 24.975 trường hợp 
phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. 

Hiện nay, BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc cung cấp 100% dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 4 cho tất cả các thủ tục hành chính của ngành; tích hợp, cung cấp 
20 dịch vụ công thuộc 14 thủ tục hành chính của BHXH Việt Nam trên Cổng Dịch 
vụ công Quốc gia; cung cấp 7 dịch vụ công trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã 
hội số”. Theo thống kê, trung bình mỗi năm, Cổng Giao dịch BHXH điện tử và Hệ 
thống Thông tin giám định BHYT của ngành tiếp nhận và xử lý gần 300 triệu lượt 
hồ sơ. 

Có thể thấy, hiện tất cả các thủ tục hành chính của ngành BHXH Việt Nam đều 
được thực hiện trên không gian số, giúp giảm tải tối đa thời gian đi lại, tiết kiệm 
chi phí cho đơn vị sử dụng lao động, người lao động thay vì phải đến nộp hồ sơ 
trực tiếp tại cơ quan BHXH; giúp cho doanh nghiệp, người lao động dễ dàng theo 



dõi tiến độ xử lý hồ sơ, dễ dàng kiểm tra đối chiếu dữ liệu tham gia, thụ hưởng 
chính sách, nâng cao tính minh bạch của thông tin. 

Tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với BHXH Việt 
Nam, Thủ tướng đánh giá BHXH Việt Nam là một trong những cơ quan đi 
đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai kịp thời, hiệu quả các dịch 
vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, giao dịch điện tử, liên thông, giải 
quyết thủ tục hành chính trên trục dữ liệu quốc gia, triển khai ứng dụng 
“VssID - Bảo hiểm xã hội số”. Đặc biệt, hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử của 
ngành BHXH Việt Nam đã hỗ trợ hiệu quả trong các hoạt động phòng, chống 
dịch bệnh thời gian qua. 

Bảo Duy 

Nguồn: https://laodongthudo.vn/thuc-day-chuyen-doi-so-trong-linh-vuc-bao-hiem-
147240.html 

 

5. Đã đến lúc thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực 
công tác dân tộc 
Nhấn mạnh chuyển đổi số là xu hướng chung của toàn xã hội, Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho rằng đã đến lúc thực hiện chuyển đổi số 
trong lĩnh vực công tác dân tộc và chính sách dân tộc, vì nếu chờ khủng hoảng rồi 
mới chuyển đổi thì sẽ bị đi sau nhiều bước và đánh mất cơ hội. 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại sự kiện. 



Chiều 10/10, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc diễn ra sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển 
đổi số quốc gia (10/10) và Lễ khởi động Cổng dịch vụ công trực tuyến (giai đoạn 
1) của Ủy ban Dân tộc. 

Chuyển đổi số đòi hỏi nhận thức đúng, quyết tâm cao 

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng 
Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Ủy ban Dân tộc đề cập những khó khăn trong việc 
thực hiện chuyển đổi số, khẳng định để chuyển đổi số thành công cần có sự chung 
tay, sự quyết tâm, sẵn sàng chuyển đổi của tất cả cán bộ, nhân viên, người lao 
động của Ủy ban Dân tộc. 

Về câu hỏi bao giờ thì cần chuyển đổi số, đồng chí Hầu A Lềnh cho rằng thời điểm 
hiện tại chính là lúc cần thực hiện chuyển đổi vì chưa khủng hoảng, phải đón trước 
thời cơ, nếu chờ khủng hoảng rồi mới chuyển đổi thì sẽ bị đi sau nhiều bước và 
đánh mất cơ hội. 

“Quá trình chuyển đổi số sẽ rất khó khăn, nhưng nếu có nhận thức đúng, hành 
động đúng và quyết tâm cao, có sự ủng hộ và biết lắng nghe thì sẽ chuyển đổi số 
thành công”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh. 

Đồng chí nêu một số vấn đề cần lưu tâm khi thực hiện chuyển đổi số, bao gồm 
đánh giá, rà soát lại đầy đủ tất cả những điều kiện cần thiết nhất cho chuyển đổi 
số của công tác dân tộc và chính sách dân tộc để xác định đang có gì, thiếu gì và 
cần phải làm gì. 

 

Quang cảnh sự kiện. 

Ngoài ra, các đơn vị của Ủy ban Dân tộc được giao nhiệm vụ cần phải tự chuyển 
đổi trước, phải có quyết tâm cao và làm đến cùng bất chấp khó khăn. 



Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc liên thông, kết nối, đồng bộ dữ liệu với các 
bộ, ngành, địa phương, đồng chí Hầu A Lềnh đề nghị trong quá trình tham mưu, 
tổ chức thực hiện, các cơ quan tư vấn, các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan 
phải tính đến các yếu tố này, bảo đảm liên thông không chỉ trong nội bộ Ủy ban 
Dân tộc, nội bộ ngành, mà còn liên thông với các ngành khác. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự 
hỗ trợ từ Bộ Thông tin và Truyền thông, các tập đoàn công nghệ về để Ủy ban 
Dân tộc có phương hướng, giải pháp chuyển đổi số hợp lý, hiệu quả trong thời 
gian tới. 

Chuyển đổi số không phải chỉ là vấn đề công nghệ 

Chia sẻ một số nội dung chung quanh vấn đề chuyển đổi số, Cục trưởng Cục 
Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) Nguyễn Khắc Lịch nêu rõ 
chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về 
cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. 

Chuyển đổi số bắt đầu từ những đột phá công nghệ số, nhưng chuyển đổi số 
không phải chỉ là vấn đề công nghệ số, mà còn là vấn đề nhận thức, thay đổi thói 
quen để chấp nhận cái mới. 

“Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về tư duy, thể chế, chính sách nhiều hơn 
là một cuộc cách mạng về công nghệ”, đồng chí Nguyễn Khắc Lịch nói, đồng thời 
nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu trong việc thúc đẩy, quyết định thành công 
của quá trình chuyển đổi số tại đơn vị. 

Đồng chí cho biết, chính quyền điện tử bao gồm bốn “Không”: Họp không gặp mặt 
trực tiếp; Xử lý văn bản không giấy; Giải quyết thủ tục hành chính không tiếp xúc 
với người dân; Thanh toán dịch vụ không dùng tiền mặt. 

Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về tư duy, thể chế, chính sách nhiều hơn 
là một cuộc cách mạng về công nghệ. 

Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia Nguyễn Khắc Lịch 

Chính quyền số là chính quyền điện tử kèm theo bốn “Có”: Có hoạt động an toàn 
trên môi trường số; Có mô hình hoạt động được thiết kế lại và vận hành dựa trên 
dữ liệu và công nghệ số; Có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, đưa ra 
quyết định kịp thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn, sử dụng nguồn lực tối ưu 
hơn; Có khả năng giải quyết hiệu quả những vấn đề lớn trong phát triển và quản 
lý kinh tế-xã hội. 

Trong khi đó, kinh tế số là nền kinh tế dựa trên công nghệ số và nền tảng số, với 
các hoạt động kinh tế bằng công nghệ số và nền tảng số, đặc biệt là các giao dịch 
điện tử tiến hành trên internet. 



Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia cũng giới thiệu một số nền tảng nhằm 
giúp Ủy ban Dân tộc có những lựa chọn nền tảng số phù hợp để phục vụ bà con 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

 

Lễ khởi động Cổng dịch vụ công trực tuyến (giai đoạn 1) của Ủy ban Dân tộc. 

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra lễ khởi động Cổng dịch vụ công trực tuyến 
(giai đoạn 1) của Ủy ban Dân tộc. Đây là một hệ thống thống nhất gồm 2 hợp 
phần: hợp phần giao tiếp với người dân (cổng dịch vụ công) và hợp phần xử lý 
nghiệp vụ của cán bộ, công chức (hệ thống thông tin một cửa điện tử). 

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ 
sơ, nhận kết quả của tổ chức cá nhân, đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch 
thủ tục hành chính và kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

Cổng dịch vụ công trực tuyến của Ủy ban Dân tộc hiện đang trong quá trình xây 
dựng và dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2022, kết nối toàn diện với cổng dịch 
vụ công quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Tin, ảnh: VĂN TOẢN 

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/da-den-luc-thuc-hien-chuyen-doi-so-trong-
linh-vuc-cong-tac-dan-toc-post719218.html 

 

6. Những 'sao sáng' đưa chuyển đổi số rộng khắp 
Quảng Ninh 

Từ hải đảo xa xôi đến những huyện miền núi, các cấp chính quyền của 
Quảng Ninh đồng hành cùng thôn, xã và người dân quyết tâm phát triển các 
tổ chuyển đổi số. 

Hạ Long, "thủ phủ" chuyển đổi số đất mỏ 



Xác định việc chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua TP. Hạ Long, 
Quảng Ninh đã đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên như số hoá điện 
tử dữ liệu hồ sơ TTHC.  

Đến nay, 100% TTHC tại Trung tâm Hành chính công thành phố và 70% thủ tục 
cấp xã, phường được đưa lên dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, bảo đảm việc giải 
quyết TTHC được thực hiện công khai, minh bạch trên môi trường mạng. 

Để ngày càng tạo thuận lợi cho tổ chức và người dân giao dịch TTHC, TP. Hạ 
Long đã đưa dịch vụ hành chính công vào hợp phần thành phố thông minh trên 
app Hạ Long Smart, trong đó có dịch vụ hành chính công.  

Qua đó, tổ chức, công dân chỉ cần có điện thoại thông minh kết nối Internet thì ở 
bất cứ đâu cũng có thể thao tác nộp được hồ sơ trực tuyến mà không phải đến 
Trung tâm Hành chính công của thành phố như trước kia. 

Bên cạnh đó, nhằm từng bước tạo thói quen không dùng tiền mặt, Trung tâm Hành 
chính công TP. Hạ Long cũng đã thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí giải 
quyết TTHC qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Đây là bước đột phá trong cải cách 
TTHC và chuyển đổi số được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao.  

 

TP Hạ Long triển khai phần mềm ISO điện tử theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO 9001:2015 

Nhằm chuẩn hóa các quy trình giải quyết TTHC, mới đây TP. Hạ Long đã triển 
khai phần mềm ISO điện tử theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào 
hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước. 

Trước đây quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được lưu 
thành các tập tài liệu, mỗi khi có yêu cầu tra soát hay chỉnh sửa quy trình 1 TTHC 
thì việc tìm kiếm, ký xác nhận thay đổi mất rất nhiều thời gian.  



Sau khi TP Hạ Long số hóa các quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO 
trên hệ thống điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức trong thực 
hiện nhiệm vụ, khắc phục được các nhược điểm của việc quản lý thủ công trước 
đây.  

Đông Triều trên hành trình chuyển đổi số 

Ngành giáo dục TX Đông Triều là một trong những đơn vị tiên phong trong thử 
nghiệm, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, trở thành điểm sáng về chất lượng 
GD&ĐT của tỉnh Quảng Ninh. 

Đến nay, 100% các đơn vị trường học, cơ sở tư thục trên địa bàn thị xã thực hiện 
có hiệu quả hệ thống quản lý trường học Smas, có thể kết nối, liên thông với hệ 
thống cơ sở dữ liệu của Bộ GD&ĐT.  

75/75 trường học, hơn 2.300 cán bộ giáo viên sử dụng thành thạo hệ thống phòng 
giáo dục điện tử với một số chức năng chủ yếu là soạn duyệt kế hoạch bài giảng, 
cung cấp kho dữ liệu giáo án, bài giảng điện tử. 

Hệ thống dữ liệu, thông tin cán bộ - giáo viên - nhân viên - học sinh được các đơn 
vị cập nhật đầy đủ, chính xác lên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục dưới sự 
chỉ đạo linh hoạt của Sở GD&ĐT.  

 

Học sinh Trường Tiểu học Quyết Thắng, TX Đông Triều sử dụng máy tính bảng 
trong thảo luận bài học 

Hệ thống email tên miền @dongtrieu.edu.vn với hơn 2.300 tài khoản và 96 website 
các đơn vị, hoạt động ổn định, phục vụ công tác tuyên truyền, trao đổi văn bản chỉ 
đạo và cung cấp công cụ giảng dạy trực tuyến Google Meet.  



Hệ thống tuyển sinh đầu cấp sau 5 năm được triển khai, hoạt động ổn định với tỷ 
lệ đăng ký tuyển sinh trực tuyến lớp 1, lớp 6 đạt từ 72-85%, góp phần nâng cao 
chất lượng dịch vụ công của ngành. 

Năm học 2021-2022, ngành giáo dục thị xã tiếp tục được quan tâm đầu tư cơ sở 
vật chất, trường lớp nói chung, hạ tầng CNTT nói riêng.  

Đến nay, tất cả các đơn vị trường trên địa bàn thị xã được trang bị ít nhất 1 đường 
truyền internet tốc độ cao (67/75 trường có 2 đường truyền FTTH riêng biệt); 68 
trường lắp đặt hệ thống camera phục vụ công tác quản trị, công khai trong trường 
học; 100% các trường học thường xuyên sử dụng ký số cho các văn bản lưu thông 
trên internet; 98,6% các lớp học lắp đặt các thiết bị CNTT phục vụ công tác dạy 
và học. 

Năm 2022, đoàn học sinh của thị xã lần thứ 11 liên tiếp dẫn đầu hội thi tin học trẻ 
cấp tỉnh; 3 học sinh đoạt giải khuyến khích hội thi tin học trẻ toàn quốc; Phòng 
GD&ĐT thị xã có 1 giải pháp đoạt giải nhì hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 8, 
năm 2020-2021. 

Vân Đồn với quyết tâm chuyển đổi số toàn diện 

Huyện Vân Đồn đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, ban hành kế hoạch 
chuyển đổi số, thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại 12/12 xã, thị trấn.  

Đặc biệt ngày 22/8, UBND huyện Vân Đồn đã ban hành kế hoạch tổ chức thực 
hiện phong trào thi đua chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-
2025.  

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, năm 2030 huyện sẽ phát triển chính quyền số, 
kinh tế số, xã hội số. Qua đó, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản 
lý, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh của 
doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân.  

Đồng thời, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến 
kinh nghiệm hay, sáng tạo, phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa trong toàn huyện. 
Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, 
tiêu biểu trong triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số của huyện. 

Theo bà Nguyễn Thị Thanh - Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện Vân 
Đồn, tính đến tháng 8, huyện đã cung cấp 267/267 dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 4 thuộc thẩm quyền cấp huyện trên cổng dịch vụ công của tỉnh.  

Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh luôn đạt 
ở mức cao. 

100% người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đã sử dụng Hệ thống 
thông tin CSDL quản lý văn bản để thực hiện trình văn bản điện tử. 100% lãnh 



đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương ký số (bao gồm cả ký nháy) trực tiếp trên Hệ 
thống thông tin CSDL quản lý văn bản. 

Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện đã cập nhật, số hoá 277/277 quy trình từ 
ISO bản giấy trong giải quyết TTHC lên hệ thống ISO điện tử. 

Thực hiện đính kèm 203 văn bản liên quan (tài liệu viện dẫn) là căn cứ giải quyết 
TTHC và các biểu mẫu đính kèm các quy trình giải quyết lên trang ISO điện tử. 

 

Người dân thanh toán hóa đơn không dùng tiền mặt tại Trung tâm Hành chính 
công huyện Vân Đồn 

Để thực hiện kinh tế số, huyện quyết liệt chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn vận 
động các doanh nghiệp đưa 17/43 sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện 
tử. Huyện đang đẩy mạnh triển khai dán tem truy xuất nguồn gốc các sản phẩm 
OCOP. Thanh toán điện tử khi thực hiện TTHC tại Trung tâm Hành chính công 
huyện vượt 6% so với kế hoạch đề ra. 

Toàn huyện hiện có trên 54.100 thuê bao. Để thực hiện nội dung về xã hội số, 
huyện chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn hoàn thiện 2/5 trạm BTS 
phát phủ lõm sóng thông tin di động.  

Đầm Hà: Phát huy vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng 

Huyện Đầm Hà với những ưu thế về hạ tầng công nghệ thông tin vừa qua, đồng 
loạt 10 Tổ công nghệ số cộng đồng thị trấn Đầm Hà được thành lập tại khu phố, 
với sự tham gia của 90 thành viên. 

Phấn đấu trong năm 2022, 100% trường học, bộ phận một cửa, điện, nước và các 
siêu thị, cửa hàng tiện lợi sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt. 



100% hộ gia đình có địa chỉ bưu chính gắn với bản đồ số, 20% người dân có kỹ 
năng số cơ bản. Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản thanh toán điện tử đạt 
90%, có chữ ký số cá nhân đạt 15%. 100% người dân có sổ sức khỏe điện tử 
được đưa vào sử dụng, 100% người dân trưởng thành sử dụng nền tảng tư vấn 
khám, chữa bệnh từ xa.  

90% người dân trưởng thành có điện thoại thông minh, trong đó 90% cài đặt sổ 
BHXH số (VssID). 

 

UBND xã Dực Yên, huyện Đầm Hà ra mắt, công bố hoạt động của 4 tổ công 
nghệ số cộng đồng 

Sau thị trấn Đầm Hà, ngày 18/7, Tổ công nghệ số cộng đồng tại xã Dực Yên được 
thành lập với 40 thành viên. Các thành viên trong Tổ công nghệ số cộng đồng đã 
tích cực tuyên truyền cho nhân dân về thanh toán số, thanh toán không dùng tiền 
mặt, cài đặt, sử dụng sổ BHXH số.  

Giới thiệu và hướng dẫn cách truy cập, sử dụng dịch vụ Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh, chính quyền điện tử tỉnh, chuyển đổi số Quảng Ninh trên nền tảng 
zalo.  

Giới thiệu về Cổng dịch vụ công tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia, hướng dẫn 
người dân truy cập, thực hiện giao dịch TTHC mức độ 4.  

Giới thiệu về sàn thương mại điện tử, giới thiệu và hướng dẫn người dân sử dụng 
25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu. 

Giới thiệu về lợi ích chữ ký số công cộng dành cho người dân, hướng dẫn cách 
sử dụng chữ ký số công cộng. 



Tiên Yên: Nhiều giải pháp thiết thực trong chuyển đổi số 

Để phát triển chính quyền số, Tiên Yên tích cực thực hiện rà soát, đánh giá hiện 
trạng và mở các lớp đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số.  

Ngay trong tháng 6, huyện đã tổ chức 3 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho 436 học viên 
là cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, lãnh 
đạo UBND các xã, thị trấn và cán bộ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả các xã, thị trấn, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, 
khu phố. 

Đến nay, 100% công chức, viên chức người lao động trên địa bàn huyện trong 
toàn huyện đã được đào tạo, được cấp chứng chỉ đạt chuẩn kỹ năng cơ bản về 
công nghệ thông tin (CNTT) cơ bản. 

17 CC, VC được đào tạo về CNTT từ cao đẳng trở lên, trong đó có 4 cán bộ có 
trình độ đại học CNTT. 100% các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị cũng phân công 
cán bộ phụ trách lĩnh vực CNTT. Huyện còn bố trí 2 cán bộ CNTT theo các vị trí 
phụ trách tại Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và Trung tâm Hành chính 
công huyện. 

 

Hội nghị triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số toàn diện huyện Tiên Yên đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030 

Đặc biệt, trên địa bàn huyện đã thành lập 86 tổ công nghệ số (gồm 1 tổ công nghệ 
số cấp xã, 85 tổ công nghệ số thôn, khu phố) với 585 thành viên.  

Tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện phát phiếu khảo sát đến từng hộ gia đình 
hiện đang cư trú trên địa bàn huyện, mục đích nhằm đánh giá tình hình am hiểu 
công nghệ, sử dụng thiết bị máy tính, internet để đăng ký dịch vụ công. 



huyện cũng tích cực triển khai cung cấp dịch vụ cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4.  

Dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính. Đến nay, cung cấp thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3 đạt 94%, số thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 4 đạt 82%. 

Phạm Công 

Nguồn: https://ictnews.vietnamnet.vn/nhung-sao-sang-dua-chuyen-doi-so-rong-
khap-quang-ninh-5002856.html 

 

7. Nhiều đột phá trong cải cách thủ tục hành chính 
Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN), người lao động (NLĐ) và hiện đại hóa 
quy trình quản lý, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã và đang tập trung nguồn lực, 
triển khai đồng loạt các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), 
góp phần cắt giảm tối đa thời gian, chi phí cho DN khi thực hiện TTHC trong các 
lĩnh vực bảo hiểm. 

 

Giao dịch tại Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Quyết liệt trong chỉ đạo điều hành 

Xác định cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) là nhiệm vụ quan 
trọng hàng đầu nhằm đáp ứng các yêu cầu tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, 
bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới, những năm qua, BHXH tỉnh tập trung 
mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp nhằm cắt giảm tối đa các TTHC, tiết kiệm 
thời gian, chi phí giao dịch BHXH, BHYT cho người dân, DN nên được cộng đồng 
DN, người dân ghi nhận và đánh giá cao.  



Đến nay, 100% TTHC được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4, một số thủ tục giải 
quyết chính sách hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động được rút ngắn thời gian, 
đồng thời cung cấp thêm các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công của ngành; kết 
nối, tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia để tổ chức thực hiện các chính sách 
hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do dịch COVID-19. Hệ thống thông tin giám định BHYT 
kết nối, liên thông giữa cơ quan BHXH với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT.  

Thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia, trên cơ sở kế hoạch của BHXH Việt Nam và kế hoạch hành động của 
UBND tỉnh, BHXH tỉnh ban hành kế hoạch số 180 thực hiện Nghị quyết số 02 về 
tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia với mục tiêu hỗ trợ và phát triển 
DN. 

Trong kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 - 2030, BHXH tỉnh tập trung quán triệt chủ 
trương của Đảng, Chính phủ, BHXH Việt Nam và UBND tỉnh, xem đây là một trong 
những lợi thế và đột phá của tỉnh. Theo đó, CCHC phải xuất phát từ lợi ích của 
người dân, DN; lấy người dân, DN làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, 
DN là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của đơn vị. Bên cạnh đó, CCHC phải 
gắn với nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo; đổi mới lề lối 
làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thực hiện chuyển đổi số; bảo đảm 
xử lý kịp thời, công khai, đầy đủ, đúng quy định các chế độ chính sách BHXH, 
BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với NLĐ và nhân dân. 

Theo đó, từng năm BHXH tỉnh đều xây dựng kế hoạch cụ thể trên cơ sở hướng 
dẫn của BHXH Việt Nam, trong đó xác định rõ kết quả đạt được, mốc thời gian 
hoàn thành và xác định rõ đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm chính. Đồng thời, bố trí 
nguồn lực và có các giải pháp triển khai cụ thể để bảo đảm tính thực tiễn, khả thi. 

 



Nhiều TTHC được tiết giảm giúp người lao động và người dân giảm bớt công 
sức, thời gian đi lại khi thực hiện các thủ tục bảo hiểm 

Rà soát, cắt giảm TTHC 

Thời gian qua, BHXH tỉnh thường xuyên rà soát, cắt giảm các TTHC nhằm cắt 
giảm thời gian, chi phí đối với người dân và DN nhằm tạo điều kiện cho DN tiết 
kiệm thời gian để xử lý những công việc liên quan đến báo cáo các trường hợp 
NLĐ đủ điều kiện hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh 
nghề nghiệp trong tháng gửi cơ quan BHXH để giải quyết chế độ cho NLĐ. 

Đến nay, 100% DN đã giảm được thời gian và nhân lực để cập nhật và lưu trữ sổ 
BHXH. Đặc biệt, việc bàn giao sổ BHXH mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực như: 
NLĐ sẽ có đầy đủ thông tin về quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN của mình, 
đồng thời hàng năm được cơ quan BHXH gửi thông báo về mức đóng và thời gian 
tham gia bảo hiểm trong năm. Bên cạnh đó, NLĐ có thể tự tra cứu thông tin về 
quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN của mình trên ứng dụng VssID, Cổng 
Thông tin điện tử BHXH Việt Nam. 

BHXH tỉnh cũng giản lược các tiêu chí cần kê khai trong TTHC “Đăng ký, điều 
chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN…; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT” như: rà 
soát, giản lược các tiêu chí cần kê khai trên mẫu Tờ khai đơn vị tham gia, điều 
chỉnh BHXH, BHYT… Công tác rà soát quy định hành chính, kiểm 
soát TTHC được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đáp ứng ngày càng tốt hơn 
yêu cầu quản lý theo hướng đơn giản hóa, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho các tổ 
chức, cá nhân. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

Trong những năm qua, BHXH tỉnh đã từng bước hoàn thiện hệ thống CNTT hướng 
tới Chính phủ số. Trong đó, hệ thống CNTT của ngành đã mang lại nhiều tiện ích, 
tiết kiệm thời gian, chi phí cho người thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT ngay cả 
trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.  

Việc thực hiện hệ thống các phần mềm, liên thông trên tất cả các lĩnh vực nghiệp 
vụ của ngành; từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ sinh thái 4.0 phục vụ người 
dân và DN với 4 dịch vụ cơ bản (tin nhắn SMS, thanh toán trực tuyến, hệ thống 
Chatbot hỗ trợ khách hàng (trả lời tự động bằng trí tuệ nhân tạo), phân tích và 
khai thác dữ liệu lớn…). 

Xác định chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu, bắt buộc để đổi mới căn bản phương 
thức hoạt động của ngành, góp phần xây dựng thành công Chính phủ số, thời 
gian tới, trên cơ sở nền tảng, hạ tầng CNTT, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng 
dụng CNTT gắn với cải cách TTHC, trọng tâm là cải cách TTHC trong hoạt động 
quản lý, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng chính phủ điện tử. 



Bài, ảnh: Thanh Hương 

Nguồn Báo Thừa Thiên Huế online: https://baothuathienhue.vn/nhieu-dot-pha-
trong-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-a118645.html 

 

8. Chuyển đổi số là động lực phát triển kinh tế - xã 
hội của thành phố Cảng 

 

Ngày 25/11/2021, Hải Phòng ra mắt mô hình thử nghiệm trung 
tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố. 

Hải Phòng xác định chuyển đổi số là một trong những đột phá chiến lược trong 
phát triển kinh tế - xã hội. Với những nỗ lực không ngừng, tiến trình chuyển đổi số 
của thành phố bước đầu đã có những chuyển biến tích cực. 

Chuyển đổi số đi sâu trong các lĩnh vực 

Trọng tâm từ ngày 10 - 31/10/2022 TP Hải Phòng sẽ tổ chức các hoạt động hưởng 
ứng ngày chuyển đổi số (CĐS) với chủ đề “Hải Phòng chuyển đổi số toàn diện: 
Chuyển mình – Chuyển dịch – Chuyển động để TP Hải Phòng bứt phá, trở thành 
trung tâm công nghệ mới”. 

Thực hiện CĐS cũng là một trong ba nội dung được TP Hải Phòng xác định là chủ 
đề của năm 2022. Đầu tháng 8/2022, Sở Xây dựng TP đã đưa vào vận hành thử 
nghiệm hệ thống cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng và nhận được sự quan 
tâm của đông đảo người dân. Việc cung cấp thông tin quy hoạch giúp người dân, 
doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp cận thông tin quy hoạch dễ dàng, minh bạch. Đây 
cũng là bước quan trọng để xây dựng hệ thống thông tin địa lý GIS trong công tác 
lập quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn TP. Ngoài quy hoạch, Sở Xây 



dựng cũng đang tập trung triển khai CĐS trong các lĩnh vực nhà ở, hoạt động xây 
dựng, cấp phép xây dựng… 

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, Hải Phòng đi đầu trong triển khai cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến trong cấp đổi giấy phép lái xe và nhất là cung cấp hệ thống liên 
thông với các bệnh viện trên địa bàn về dữ liệu giấy khám sức khoẻ. 

Hay trong lĩnh vực quản lý đất đai và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường 
đã hoàn thành số hoá hồ sơ địa chính của 9/11 quận, huyện; đang tiến hành 
nghiệm thu sản phẩm, đưa vào vận hành theo từng xã, phường, thị trấn, dự kiến 
nghiệm thu tổng thể vào cuối năm 2022. Bên cạnh đó, Sở cũng phối hợp Sở Thông 
tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan hoàn thành kết nối giữa phần mềm 
“một cửa” điện tử và phần mềm hệ thống thông tin đất đai VBDLIS; phối hợp cùng 
Tập đoàn Viettel xây dựng cổng cung cấp thông tin đất đai TP tại địa chỉ 
https:/hph.mplis.gov.vn/og/. 

Bên cạnh đó, TP cũng hoàn thành thiết lập việc thanh toán trực tuyến trên Hệ 
thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến cho 12 sở, ban, ngành có dịch 
vụ phát sinh phí, lệ phí; hoàn thành kết nối tích hợp, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, 
tỉnh; hoàn thành kết nối liên thông giữa Hệ thống một cửa điện tử và Dịch vụ công 
trực tuyến TP với Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử để thực hiện các dịch 
vụ công thiết yếu (đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử và cấp giấy xác nhận tình trạng 
hôn nhân)… 

Là thời cơ để thành phố bứt phá 

Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, CĐS chính 
là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, là thời cơ để TP bứt phá 
mạnh mẽ. Nhận thức được những cơ hội, thách thức và xu thế tất yếu của CĐS, 
Hải Phòng đã và đang nỗ lực triển khai từng bước công cuộc CĐS toàn diện. 

Tuy nhiên, công tác CĐS tại Hải Phòng hiện vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức 
như: xếp hạng CĐS của Hải Phòng chưa tương xứng với các thứ hạng kinh tế xã 
hội; các bộ, ngành Trung ương chưa mở dữ liệu, chưa ban hành các mô hình, tiêu 
chuẩn, định mức xây dựng dữ liệu; nhiều nền tảng số quốc gia chưa triển khai, 
chưa có lộ trình, chưa phân cấp để địa phương triển khai; nhận thức chưa đồng 
đều giữa các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, địa phương; dịch vụ công trực tuyến 
chưa được người dân sử dụng nhiều,… 

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt, Hải Phòng tiếp tục triển khai các giải 
pháp để hoàn thành mục tiêu trong giai đoạn 2022 - 2023 hoàn thành số hoá, xây 
dựng dữ liệu lớn; ứng dụng công nghệ số, nền tảng số để chuyển đổi một số lĩnh 
vực mũi nhọn, mở rộng ứng dụng công dân số toàn diện. Đến giai đoạn 2024 - 
2025, CĐS toàn diện, trong đó tập trung vào khai thác dữ liệu lớn, tự động hóa, 



ứng dụng trí tuệ nhân tạo để sinh ra mô hình mới, dịch vụ mới, cung cấp tiện ích 
đầy đủ cho người dân trên không gian số, dữ liệu mở hoàn chỉnh; thúc đẩy kinh 
tế số, xã hội số phát triển. 

Nguyên An 

Nguồn: https://baophapluat.vn/chuyen-doi-so-la-dong-luc-phat-trien-kinh-te-xa-
hoi-cua-thanh-pho-cang-post454682.html 

 

9. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính từ cơ sở 
Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, 
thời gian qua tỉnh tiếp tục có nhiều giải pháp, trong đó có đẩy mạnh cải cách 
TTHC từ cơ sở. 

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Nam Khê (TP Uông Bí) được 
đầu tư trang thiết bị hiện đại. 

Cấp xã - cấp cuối cùng của hệ thống hành chính nhà nước, có rất nhiều giao dịch 
hành chính trực tiếp, gần với người dân nhất. Do vậy, đẩy mạnh cải cách TTHC 
ở cơ sở là hết sức cần thiết. Thời gian qua, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã 
có nhiều cách làm hay trong giải quyết TTHC cho người dân, góp phần quan trọng 
làm thay đổi cách nghĩ, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, thay đổi 
cách nhìn của người dân về dịch vụ công và hành chính nhà nước. 

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Nam Khê (TP Uông Bí) mỗi 
ngày có vài chục lượt người dân tới giải quyết các TTHC; mọi công việc đều được 
giải quyết nhanh chóng. Các TTHC được niêm yết công khai, có hướng dẫn cụ 
thể, chi tiết. Nếu người dân vẫn chưa hiểu, được cán bộ, công chức tận tình hướng 
dẫn, tạo nên sự hài lòng của người dân. 



“Trước đây mỗi lần làm TTHC phải đi lại vài lần, rất mất thời gian. Nay thì nhanh 
gọn hơn, cái gì không biết đều được cán bộ phường hướng dẫn cụ thể, đầy đủ” - 
Ông Nguyễn Chiến Thắng (phường Nam Khê) chia sẻ. 

 

Cán bộ xã Ngọc Vừng (huyện Vân Đồn) hướng dẫn làm thủ tục chuyển nhượng 
đất cho người dân. 

Để tạo thuận lợi cho người dân giải quyết TTHC, các địa phương đều quan tâm 
đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng CNTT, đẩy mạnh triển khai dịch 
vụ công trực tuyến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. 

Xã đảo Ngọc Vừng cách trung tâm huyện Vân Đồn khoảng 45km. Nhiều hồ sơ 
TTHC không thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã như đất đai, điện, nước..., người 
dân phải đi tàu biển vào Trung tâm Hành chính công huyện làm thủ tục. Vì vậy xã 
đã cử cán bộ đi đào tạo thành thạo về ứng dụng CNTT để hướng dẫn và tiếp nhận 
hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến của người dân. 

“Nếu như trước đây tôi phải đi tàu biển mất gần một giờ đồng hộ để vào Trung 
tâm Hành chính công huyện làm hồ sơ chuyển nhượng đất, nếu hồ sơ thiếu thì 
phải đi lại đến vài lượt, rất vất vả. Nay Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại 
xã hướng dẫn tôi nộp hồ sơ trực tuyến, vừa giảm thời gian, công sức đi lại, vừa 
giảm được chi phí” - Chị Lê Thị Thủy (xã Ngọc Vừng) chia sẻ. 

Các địa phương quan tâm cử cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu 
về CNTT làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã để giải quyết 
TTHC cho người dân. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến, chỉ số hài lòng của 
người dân tăng hằng năm, góp phần tăng Chỉ số SIPAS của tỉnh (năm 2021 đứng 
đầu toàn quốc). 



 

Đoàn công tác huyện Vân Đồn giám sát công tác CCHC tại Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả hiện đại xã Thắng Lợi. 

Nhằm nâng cao sự minh bạch trong giải quyết TTHC, các xã, phường, thị trấn đã 
triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO điện tử. Với hệ thống này, 100% quy 
trình giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã được 
số hóa lên hệ thống, quy trình công việc được thống nhất, không phụ thuộc vào ý 
muốn chủ quan của những người tham gia vào quy trình. 

Ngọc Trâm 

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/day-manh-cai-cach-thu-tuc-
hanh-chinh-tu-co-so-3207723.html 

 

10. Trà Vinh chuyển đổi số hiệu quả, nâng cao năng 
lực cạnh tranh 

Trà Vinh đang đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng 
cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh. 
Chuyển đổi số cũng giúp tỉnh thay đổi phương thức và nâng cao năng lực quản 
lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát huy hiệu quả chính quyền thân thiện và phục vụ 

Chỉ số Đánh giá chuyển đổi số (DTI) là thước đo mức độ chuyển đổi số của các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. DTI cấp tỉnh năm 2021 được đánh giá gồm 
9 chỉ số chính, 98 chỉ số thành phần. 

Theo Sở Thông và Truyền thông tỉnh Trà Vinh, năm 2021, Trà Vinh đứng thứ 
26/63 tỉnh, thành phố trên cả nước (tăng 8 bậc so với năm 2020) và thứ 6/13 tỉnh, 
thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về xếp hạng DTI. Trong đó, 
có một số chỉ số thành phần đạt hạng tốt, như chính quyền số, xã hội số, hạ tầng 
số, an toàn thông tin mạng... 

Tỉnh đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chỉ số hạ tầng kỹ thuật 
công nghệ thông tin theo Chương trình số 15-CTr/TU ngày 31/3/2021 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công 
nghệ thông tin - truyền thông tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025. 

Toàn tỉnh hiện có 6 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và 1 doanh nghiệp 
truyền hình cáp, sẵn sàng cung ứng đa dạng các dịch vụ phục vụ chuyển đổi số 
trên địa bàn. Mạng truyền dẫn cáp quang được triển khai đến 100% xã, phường, 
thị trấn. Toàn tỉnh có 1.208 trạm BTS (trong đó, 86,18% là trạm 4G); tỷ lệ hộ gia 
đình có đường Internet cáp quang băng rộng đạt 58%; tỷ lệ dân số được phủ sóng 
di động 3G, 4G đạt 100%... 

 

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng lãnh đạo 
UBND tỉnh Trà Vinh tham quan mô hình chuyển đổi số nuôi trồng 

thủy sản của Tập đoàn Mỹ Lan Ảnh: Văn Vũ 



Đến nay, Trà Vinh đã xây dựng Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, có chức năng 
tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, lĩnh vực; hỗ trợ 
các cơ quan khai thác, phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt 
động quản lý, điều hành, đơn giản hóa quy trình thủ tục hành chính. Kho dữ liệu 
đang tích hợp dữ liệu của người dân, doanh nghiệp, thủ tục hành chính, hồ sơ, 
cán bộ, công chức, viên chức, thông tin và truyền thông... 

Về phát triển nền tảng số, Trà Vinh tổ chức triển khai kết nối, sử dụng hiệu quả 
các nền tảng số quy mô quốc gia. 9 hệ thống đã hoàn thành kết nối qua nền tảng 
tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) của tỉnh, gồm: cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp; CSDL quốc gia về bảo hiểm; CSDL đất đai quốc gia; CSDL 
quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật; hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp trực 
tuyến; hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; hệ thống cấp mã số đơn vị 
có quan hệ với ngân sách; hệ thống thông tin quản lý danh mục điện tử dùng 
chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển chính phủ điện tử và hệ thống 
phục vụ dịch vụ công của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. 

Cùng với đó, Trà Vinh đã triển khai đưa vào áp dụng nhiều ứng dụng dùng chung 
phục vụ công tác nội bộ của cơ quan, đơn vị, như: iOffice, thư điện tử công vụ, 
hội nghị truyền hình, ISO điện tử… 

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp 

Trà Vinh hiện có 115 doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, 
hầu hết là doanh nghiệp nhỏ, kinh doanh các sản phẩm phần cứng (máy tính, máy 
in, các linh kiện điện tử…). Một số doanh nghiệp sản xuất gia công, cung cấp sản 
phẩm, dịch vụ phần mềm và nội dung số, nhưng quy mô còn nhỏ, số lượng lao 
động ít. 

Về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, UBND tỉnh đã ban hành 
Chương trình Xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ 

 



trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số; Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2025. 

Về đẩy mạnh thương mại điện tử (TMĐT), Trà Vinh đã xây dựng sàn giao dịch 
TMĐT của tỉnh (www.travinhtrade.vn) để cung cấp thông tin thị trường trong và 
ngoài nước cùng những thông tin hữu ích cho doanh nghiệp. Đến nay, đã có 122 
doanh nghiệp tham gia sàn TMĐT của tỉnh với 627 sản phẩm, trong đó có nhiều 
sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao, 4 sao và sản phẩm công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu cấp tỉnh. 

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên 
sàn TMĐT, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn, 
toàn tỉnh đã có 66.343 hộ sản xuất nông nghiệp có tài khoản bán hàng trên sàn 
các sàn TMĐT với 1.073 loại sản phẩm được quảng bá, giới thiệu. 

Tỉnh đã thử nghiệm triển khai sáng kiến “Mỗi nông dân là một thương nhân, mỗi 
hợp tác xã là một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số” với mục tiêu giúp nông 
dân được định hướng, đào tạo ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, cung cấp, 
phân phối, dự báo, đẩy mạnh phát triển TMĐT trong nông nghiệp. 

Bên cạnh đó, Trà Vinh đã xây dựng ứng dụng thông tin quản lý sản xuất và truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản của tỉnh (thực hiện thí điểm năm 2021 - 2022) 
và hỗ trợ giao dịch trên sàn Nông sản sạch Azuamua.com. 

Đặc biệt, Trà Vinh thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực ưu tiên, như y tế, 
giáo dục, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, giao thông - vận tải, logistics, thương 
mại, công nghiệp và năng lượng… với nhiều ứng dụng hiệu quả. 

Cùng với đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, tỉnh tiếp tục triển khai Ứng 
dụng di động Smart Trà Vinh, có chức năng tích hợp, liên kết để cung cấp các ứng 
dụng chuyển đổi số trên thiết bị di động (đang trong quá trình kiểm thử). Đến nay, 
100% UBND cấp huyện, xã đã triển khai Tổ Công nghệ số cộng đồng. 

Tiếp tục nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh  

Năm 2021, Trà Vinh xếp thứ 51 trên bảng xếp hạng Chỉ số Năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh (PCI) của cả nước; xếp thứ 10/13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng 
sông Cửu Long. Tỉnh đạt 62,03 điểm, giảm 3 bậc và giảm 0,41 điểm so với năm 
2020, thuộc nhóm điều hành trung bình. 

Cụ thể, có 4 chỉ số thành phần PCI tăng điểm và tăng hạng so với năm 2020, là 
chi phí không chính thức, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, thiết chế 
pháp lý và an ninh trật tự; 6 chỉ số giảm điểm và giảm hạng, là gia nhập thị trường, 
cạnh tranh bình đẳng, tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí thời gian, tính năng 
động của chính quyền tỉnh. 



Tuy PCI năm 2021 giảm 3 bậc so với năm 2020, nhưng nền tảng kinh tế của tỉnh 
có liên quan đến các chỉ số thành phẩn vẫn ổn định và phát triển. Đặc biệt, từ đầu 
năm 2022 đến nay, sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, chuỗi cung ứng 
hàng hóa của tỉnh không bị đứt gãy; tiềm năng kinh tế, hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của doanh nghiệp khả quan… 

Năm 2022, Trà Vinh phấn đấu PCI đạt từ 64 điểm trở lên, tăng ít nhất 3 bậc trong 
bảng xếp hạng so với năm 2021. 

“Nhằm nâng cao PCI, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, nâng cao năng 
lực cạnh tranh và thu hút đầu tư, tỉnh chỉ đạo các đơn vị, sở, ngành và địa phương 
sớm tổ chức quán triệt, nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên 
chức của đơn vị trong thực hiện tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính 
liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư; đưa nhiệm vụ tham mưu công tác về cải 
thiện PCI là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 
của các cơ quan hằng năm”, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh 
Trà Vinh chia sẻ. 

Tiếp tục đẩy nhanh chuyển đổi số 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh cho biết, tỉnh tiếp tục triển khai các 
nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và 
Truyền thông. 

Cụ thể, tiếp tục phối hợp với cơ quan liên quan dự thảo, tham mưu UBND tỉnh 
ban hành Kế hoạch thực hiện 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; Kế hoạch hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia và ngày Chuyển 
đổi số của tỉnh năm 2022; các quy chế quản lý, vận hành, sử dụng các nền tảng 
số dùng chung của tỉnh. 

Cùng với đó, tiếp tục phát triển hạ tầng số trên 3 lĩnh vực: bưu chính, viễn thông 
và hạ tầng công nghệ thông tin; hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng Kho 
dữ liệu dùng chung của tỉnh; phối hợp triển khai các hoạt động kết nối, tích hợp 
các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành... 

Đồng thời, tiếp tục hoàn thành kết nối 4 nền tảng số, CSDL quốc gia, gồm: CSDL 
quốc gia về dân cư; nền tảng tiêm chủng Covid-19, liên thông tài nguyên môi 
trường - thuế, hệ thống mã bưu chính Vpostcode và hệ thống thông tin do bộ, 
ngành triển khai; bảo đảm an toàn, an ninh mạng. 

Về phát triển chính quyền số, tỉnh sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng các hệ thống 
thông tin, gồm: hệ thống phản ánh hiện trường; hệ thống khai thác kho dữ liệu 
dùng chung của tỉnh. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát nâng cấp, hoàn thiện chức 
năng các hệ thống thông tin dùng chung đã được đầu tư phù hợp yêu cầu chuyên 



môn, nghiệp vụ; tổ chức rà soát, chuẩn hóa quy trình, biểu mẫu, đảm bảo 100% 
dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện được nâng lên mức độ 4. 

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, để đạt được các mục tiêu 
đề ra, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong nước, quốc tế và nghiên cứu - phát 
triển về kinh tế số, xã hội số; chú trọng hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số… 
Cùng với đó, có kế hoạch cụ thể phát triển nền tảng số, dữ liệu số, đảm bảo an 
toàn thông tin và an ninh mạng, phát triển nhân lực số, công dân số, văn hóa số, 
doanh nghiệp số và thanh toán số. Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, 
phổ biến, nâng cao nhận thức, giảm thiểu các tác động tiêu cực của công nghệ. 

Nguồn: https://baodautu.vn/tra-vinh-chuyen-doi-so-hieu-qua-nang-cao-nang-luc-
canh-tranh-d175057.html 

 

11. Cải cách thủ tục hành chính toàn diện, sâu rộng 
Thời gian qua, tỉnh đã đạt được kết quả tích cực trong cải cách thủ tục hành chính 
(TTHC). Đây là tiền đề để tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC toàn diện, sâu rộng. 

Nhiều kết quả tích cực 

Theo công bố của Văn phòng Chính phủ vào tháng 5, năm 2021 Khánh Hòa đạt 
91,47 điểm về chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC, dẫn đầu trong 44 tỉnh, thành 
phố được đánh giá. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã xây dựng kho kết quả giải quyết 
TTHC trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh. Tỷ lệ hồ sơ cấp kết 
quả TTHC điện tử của tỉnh đạt hơn 65%, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Tại các 
địa phương, đa số hồ sơ mới số hóa ở giai đoạn tiếp nhận, chưa số hóa tại giai 
đoạn xử lý, trả kết quả thì tại Khánh Hòa, từ ngày 1-8 đến 5-10, đã có hơn 20.800 
hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC ở cả 3 cấp thực hiện đầy đủ quy trình số hóa, trả 
kết quả theo đúng Nghị định số 107, ngày 6-12-2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 61/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông trong giải quyết TTHC. 



 

Khánh Hòa dẫn đầu bảng xếp hạng năm 2021 về chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. 

Từ khi kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia (năm 2019) đến ngày 7-10, tỉnh đã 
đồng bộ gần 1,3 triệu hồ sơ lên cổng, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Năm 2021, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban 
hành 7 nghị quyết giảm mức thu phí, lệ phí giao dịch trực tuyến, chỉ bằng 50-80% 
giao dịch trực tiếp. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng 
hồ sơ tiếp nhận của tỉnh đạt hơn 37%. Toàn tỉnh đã phát sinh gần 47.700 lượt giao 
dịch với hơn 311 tỷ đồng thanh toán tiền thuế, phí, lệ phí trên Cổng Dịch vụ công 
quốc gia. Trong đó, có 245 giao dịch thanh toán từ 100 triệu đồng trở lên, 3 giao 
dịch từ 1 tỷ đồng trở lên. 

Đối với việc thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục 
vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian 
thực trên môi trường điện tử, đến ngày 5-10, tỉnh đạt 48,5/100 điểm, xếp hạng 
29/63 tỉnh, thành phố. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành được triển khai 
đồng bộ và liên thông đến 44 cơ quan chuyên môn, ngành dọc, đơn vị sự nghiệp 
thuộc tỉnh, 19 cơ quan đảng, mặt trận, đoàn thể và UBND cấp huyện, cấp xã; kết 
nối vào trục liên thông văn bản quốc gia. Việc xây dựng và đưa vào vận hành phần 
mềm nhắc việc của UBND tỉnh cũng góp phần đôn đốc hiệu quả các cơ quan, đơn 
vị hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh đã cập nhật 19 biểu 
mẫu báo cáo theo quy định và hoàn thành kết nối với hệ thống thông tin báo cáo 
quốc gia… 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách TTHC ở tỉnh còn một số khó 
khăn. Hiện nay, nhiều kết quả giải quyết TTHC này lại là thành phần hồ sơ đầu 



vào của TTHC khác. Theo quy trình, khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC, cán bộ 
một cửa sẽ nhập thông tin hồ sơ vào hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh 
và kiểm tra, xác định các thành phần hồ sơ đã lưu hoặc được tích hợp, đồng bộ 
từ kho dữ liệu của cá nhân, tổ chức trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực 
tuyến tỉnh hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia và sử dụng (nếu có). Ví dụ, khi giải 
quyết thủ tục đăng ký khai sinh, cán bộ sẽ kiểm tra được giấy chứng sinh trên hệ 
thống chuyên ngành với mã số KQ.G18.000089 do Bộ Y tế cập nhật và sẽ lấy dữ 
liệu này từ hệ thống, công dân không phải nộp giấy chứng sinh. Hầu hết kết quả 
giải quyết TTHC đã được các bộ chuyên ngành cập nhật mã số; cấp tỉnh cũng 
đang số hóa kết quả giải quyết TTHC theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bộ 
chưa cập nhật mã số thành phần hồ sơ là kết quả giải quyết TTHC liên quan. Các 
kết quả này cấp tỉnh không thể cập nhật được. 

 

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh năm 2022 kiểm tra tại UBND 
TP. Nha Trang. 

Bà Lê Thị Điệm - Trưởng phòng Kiểm soát TTHC (Văn phòng UBND tỉnh) cho biết, 
để tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách TTHC, phòng đã tham mưu UBND tỉnh kiến 
nghị đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. Đồng thời, tham mưu đề 
nghị các bộ, cơ quan ngang bộ sớm cập nhật mã số thành phần hồ sơ trong cơ 
sở dữ liệu quốc gia đối với các TTHC thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực theo 
Nghị định số 107; sớm ban hành biểu mẫu kết quả TTHC điện tử theo Nghị định 
số 45, ngày 8-4-2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, 
cũng như ban hành danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa; quy định bổ sung 
các trường dữ liệu phải nhập (ngoài 6 trường đang thực hiện) để chia sẻ giữa các 
hệ thống của tỉnh và của bộ, cơ quan ngang bộ. Bên cạnh đó, đề nghị Bộ Thông 
tin và Truyền thông, Bộ Tài chính sớm hướng dẫn cụ thể về định mức thuê doanh 



nghiệp bưu chính công ích hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa, trả kết quả TTHC để 
tỉnh chuyển giao một số nhiệm vụ cho bưu chính công ích theo Quyết định số 468, 
ngày 27-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông trong giải quyết TTHC. 

NGUYỄN VŨ 

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phong-su/chung-tay-cai-cach-
hanh-chinh/202210/cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-toan-dien-sau-rong-8265518/ 

 


