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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ



1. VỀ CẢI CÁCH TTHC, CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
- Trong năm 2020, giai đoạn 2016-2020 cắt giảm trên 3800 điều kiện kinh
doanh, trên 6700 danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành;
- Năm 2020: Phối hợp thẩm tra 52 dự thảo VBQPPL quy định 280 TTHC,
theo đó, Đề nghị không quy định 65 TTHC, Sửa đổi 161 TTHC không cần
thiết, không hợp lý; ban hành 372 văn bản tham gia ý kiến, đôn đốc, hướng
dẫn các bộ, ngành, địa phương

Cắt giảm 
thực chất

Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn
giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh
giai đoạn 2020-2025 (Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020)

Ban hành 19 Nghị quyết chuyên đề thông qua phương án
đơn giản hóa trên 1000 thủ tục hành chính, giấy tờ công
dân làm tiền đề đổi mới căn bản QLNN về dân cư



2. THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

100% các BNĐP đã kiện toàn Bộ phận Một cửa. Đã có 59/63 địa
phương tổ chức Trung tâm phục vụ hành chính cấp tỉnh

Nghiên cứu, khảo sát, xây dựng Đề án đổi mới việc thực
hiện cơ chế một cửa theo hướng nâng cao chất lượng phục
vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ƯDCNTT,
giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho
người dân, doanh nghiệp

Cải thiện 
rõ ràng

Chất lượng giải quyết TTHC được nâng cao, có phản hồi tích cực,
đạt tỷ lệ 97,37% đúng hẹn



UBQG về CPĐT 
chỉ đạo toàn

diện: Phát triển
CPĐT, hướng tới

CPS, KTS, XHS

(Tại VPCP là Ban 
chỉ đạo CPĐT của

VPCP)

Thể chế, chính
sách

Trục liên thông
văn bản quốc

gia

Xử lý công việc
trên môi

trường mạng

Hệ thống báo
cáo quốc gia và
Trung tâm chỉ

đạo, điều hành
của CP, TTgCP

Cổng dịch vụ
công quốc gia

Hệ thống
eCabinet

Hệ thống
eConsultation

Công nghệ phân tán ngang
hàng (Xroad)
khai trương 12/3/2019

Họp CP không giấy tờ, Biểu
quyết điện tử, khai trương
24/6/2019

Ứng dụng thiết bị di động, ký
số văn bản điện tử, thực hiện
Văn phòng Chính phủ không
giấy tờ (tháng 5/2018)

Công nghệ Chatbot, xác thực
điện tử phân tán
(VNConnect), khai trương
tháng 12/2019

Công nghệ AI, BigData, BI,
ra mắt tháng 13/3/2020,
khai trương 19/8/2020

1. NĐ số 61/2018/NĐ-CP về cơ chế một cửa điện tử
2. NĐ số 09/2019/NĐ-CP về chế độ báo cáo
3. NĐ số 45/2020/NĐ-CP về giải quyết TTHC trên môi

trường điện tử
4. NĐ số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối DL số
5. QĐ số 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận VBĐT
6. QĐ số 274/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Cổng DVC QG
7. QĐ số 749/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình CĐS quốc gia

3. Về Chính phủ điện tử

Nghị quyết số 17/NQ-CP 
về Chính phủ điện tử



3.1. Trục liên thông văn bản quốc gia
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3.2. Trục liên thông văn bản quốc gia
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TIẾT KIỆM

1.200 TỶ VNĐ/NĂM
100% (94 bộ, ngành,  địa phương)
Đã kết nối

3.8 triệu văn bản điện tử gửi, nhận

21.442 đơn vị các cấp tham gia gửi, 

nhận

Thay đổi tác phong, lề lối làm việc

Giảm thời gian gửi, nhận văn bản

Minh bạch, tăng hiệu quả xử lý

công việc



3.3. Hệ thống eCabinet
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3.4. Hệ thống e-Cabinet
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TIẾT KIỆM

169 TỶ VNĐ/NĂM
26 phiên họp Chính phủ

624 Phiếu lấy ý kiến

238.000 hồ sơ giấy được thay thế

Hỗ trợ xử lý công việc, xin ý

kiến thành viên Chính phủ

Cung cấp tài liệu phiên họp

Hỗ trợ biểu quyết



3.5. Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin, 
chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng CP
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HTTT báo cáo quốc gia
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TIẾT KIỆM

460 TỶ VNĐ/NĂM
51 Bộ, cơ quan
Đã kết nối

26 chế độ báo cáo

106/200 chỉ tiêu Kinh tế – Xã hội

Chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu

Hỗ trợ ra quyết định

Tổng hợp, phân tích, dự báo

Giám sát các mục tiêu KT-XH



3.6. Hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia
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Cổng Dịch vụ công quốc gia
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TIẾT KIỆM

> 8.000 TỶ VNĐ/NĂM
(Sau khi tích hợp thêm 4 dịch 

vụ công -> Dịch vụ công thứ 

2.700 )

2.762 Dịch vụ đã được tích hợp, kết

nối

> 100 triệu lượt truy cập

~ 423.000 tài khoản

Công khai, minh bạch thông tin giải quyết

TTHC

Tăng cường khả năng giám sát, đánh giá của

người dân, doanh nghiệp

Nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ

quan nhà nước> 763.000 hồ sơ trực tuyến

Cung cấp các nền tảng dùng chung: xác

thực, định danh, thanh toán trực tuyến, 

chức thực điện tử



7. Các ứng dụng phục vụ quản lý, điều hành tại VPCP
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1. Phương châm: Đổi mới cách làm, thay đổi lề lối làm việc trong đó ứng dụng CNTT là công cụ thực hiện

2. Kết quả triển khai (Hệ thống QLVB&HSCV)

• Từ tháng 5/2018, đã thực hiện ký số trên phiếu trình xử lý hồ sơ công việc; ký số văn bản điện tử. 

• Quy trình xử lý khép kín (Từ khâu tiếp nhận văn bản, chuyển phân công, tạo hồ sơ, trình các cấp có thẩm quyền, 
phát hành văn bản đều thực hiện trên Hệ thống).

• 100% văn bản, hồ sơ công việc (trừ văn bản mật) được xử lý trên môi trường mạng

• 100% cán bộ, công chức, viên chức VPCP sử dụng hệ thống.

• 100% Lãnh đạo VPCP và Lãnh đạo cấp Vụ, Cục được cấp chữ ký số cá nhân và sử dụng thiết bị di động (Ipad) để xử
lý văn bản và hồ sơ công việc điện tử (Từ tháng 5/2018).

• 100% văn bản phát hành được ký số, phát hành đến các Bộ, ngành, địa phương qua Trục liên thông văn bản QG.

3. Lợi ích, kết qủa thu được

• Đổi mới tác phong, lề lối làm việc từ giải quyết công việc trên giấy tờ sang giải quyết công việc trên môi trường
mạng

• Giảm thời gian xử lý công việc, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả hoạt động

• Minh bạch tình hình xử lý hồ sơ, giải quyết công việc, hỗ trợ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng cán
bộ, công chức, viên chức

• Hỗ trợ Lãnh đạo xử lý văn bản và giải quyết công việc mọi lúc, mọi nơi



Liên hợp quốc xếp hạng CPĐT 2020, Việt Nam xếp thứ 86/193 quốc gia, vùng
lãnh thổ, tăng 02 bậc so với năm 2018, duy trì việc tăng hạng liên tục trong giai
đoạn 2014-2020 từ vị trí 99 lên vị trí 86

Xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu 2016-2020 tăng 20 bậc, xếp thứ
70/190 quốc gia và vị trí thứ 5/10 của ASEAN

Xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu GCI 4.0 2019 tăng 10 bậc, xếp thứ
67/141 quốc gia và vị trí thứ 7 của ASEAN

Xếp hạng Đổi mới sang tạo toàn cầu 2020, Việt Nam xếp thứ 42/131 quốc gia,
giữ vị trí số 1 trong nhóm 29 quốc gia cùng mức thu nhập;

Việt Nam đứng thứ 8/80 và thuộc top đầu có nền kinh tế tốt nhất để đầu tư,
tăng 15 bậc so với năm 2018 (Theo Tạp chí US News & World)

CẢI 
THIỆN 
CHỈ SỐ 

XẾP 
HẠNG



II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2021



Mục tiêu phát triển CPĐT điện tử, tạo tiền đề thực hiện chuyển đổi số
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Mục tiêu, giải pháp
(Giai đoạn 2021 – 2025)

Lãnh đạo, chỉ đạo dựa
trên dữ liệu số

Hoàn thiện thể chế, chính sách

Truyền thông hiệu quả

Sử dụng nền tảng, tích hợp chia 
sẻ dữ liệu trong liên thông dữ
liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành
của Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ (phân tán)

Tái cấu trúc hạ tầng, 
ứng dụng công nghệ
điện toán đám mây, tăng
cường bảo mật, an toàn
an ninh thông tin

Hỗ trợ đổi mới, sáng tạo, hình
thành hệ sinh thái số

Dữ liệu được số hoá, kết nối, chia sẻ 
giữa các hệ thống số; đặc biệt giữa các 
hệ thống nội bộ với các ứng dụng bên 
ngoài

Toàn bộ ứng dụng được mobile 
hoá

Đăng nhập một lần, xác thực, 
định danh trên nền tảng của
Cổng DVC quốc gia
(VNConnect)

Chính phủ không giấy tờ, 
VPCP  không giấy tờ

Tái cấu trúc quy trình, 
nghiệp vụ

Ứng dung công nghệ mới
(AI, Big Data…)



19

TT MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ CẢI CẢCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ
Chỉ tiêu năm 2021 

(đơn vị%)

1.
Tỷ lệ các bộ, ngành, địa phương triển khai đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng

cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính
30

2.
Tỷ lệ cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 trên tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, địa phương lên Cổng DVCQG tăng

thêm so với năm 2020.
20

3. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công. 25

4. Tỷ lệ thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia. 50

5. Tỷ lệ cung cấp thanh toán trực tuyến đối với các khoản thuế nội địa trên Cổng DVC quốc gia. 100

6. Tỷ lệ các bệnh viện từ hạng 2 trở lên cung cấp thanh toán viện phí trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia. 50

7. Tỷ lệ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp cung cấp thanh toán học phí trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia. 30

8. Tỷ lệ đơn vị cấp xã cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính 35

9 . Tỷ lệ bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ đầy đủ kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính 100

10. Tỷ lệ kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương được đồng bộ đầy đủ trên Cổng DVC quốc gia. 100

11. Tỷ lệ hồ sơ của hệ thống một cửa điện tử của bộ, ngành, địa phương được đồng bộ trạng thái trên Cổng DVC quốc gia. 100

12.
Tỷ lệ Hệ thống thông tin báo cáo và phần mềm các chế độ báo cáo của bộ, ngành, địa phương được xây dựng, triển khai và kết nối với Hệ thống thông tin

báo cáo Chính phủ.
100

13.
Tỷ lệ các chế độ báo cáo CP, TTgCP được triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, ngành, địa phương và kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo

Chính phủ.
50

14.
Tỷ lệ các chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý không phải báo cáo CP, TTgCP được triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, ngành, địa

phương.
50

15.
Tỷ lệ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; Bộ phận Một cửa cấp bộ, cấp tỉnh kết nối, tích hợp với Trung tâm thông tin, chỉ đạo

điều hành của CP, TTgCP
100

16.
Tỷ lệ các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 cung cấp, tích hợp trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm

thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
100

17. Tỷ lệ các vụ, cục và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuôc Chính phủ xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng

Đối với các vụ, cục và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuôc Chính phủ. 100
Đối với các sở, ngành và tương đương thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 100
Đối với các phòng, ban và tương đương thuộc UBND cấp huyện. 80

18. Tỷ lệ các địa phương triển khai Hệ thống thông tin họp và xử lý công việc của HĐND và UBND cấp tỉnh. 50

19. Tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa quy định; chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết

ngày 31/5/2020
10-15



IV.BÀI HỌC KINH NGHIỆM

• Quyết tâm chính trị của người đứng đầu cơ quan hành chính

• Thể chế phải đi trước, cải cách là dẫn dắt, công nghệ là công cụ hỗ trợ

• Lấy người dùng làm trung tâm chuyển đổi số

• Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, tuyên truyền hướng dẫn người

dùng trong quá trình triển khai

• Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng hệ thống trong điều

hành, tác nghiệp

• Triển khai phương án thuê dịch vụ công nghệ thông tin trọn gói trong triển

khai hệ thống (ứng dụng, hạ tầng, đường truyền, quản trị, vận hành, hỗ trợ

người sử dụng).
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