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1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong các 
ngân hàng 
Ứng dụng công nghệ số trong các ngân hàng thương mại là một 

trong những giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh cải cách hành 

chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) và người dân trong 

giao dịch ngân hàng. 

 

Hội thảo “Cải cách hành chính ngành ngân hàng” 

Đây là ý kiến được các chuyên gia nhấn mạnh tại hội thảo “Cải cách 

hành chính ngành ngân hàng: Doanh nghiệp và người dân thuận lợi 

trong giao dịch ngân hàng”  được tổ chức ngày 16/5 tại TPHCM. 

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú nhấn 

mạnh, mục tiêu cải cách hành chính của ngành ngân hàng là luôn lấy 

người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm, do đó việc cải cách phải tạo 

được điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp 

cận vốn và dịch vụ ngân hàng. 

Trong đó bao gồm minh bạch hoá các thông tin liên quan đến các dịch 

vụ ngân hàng (như tiết kiệm, vay vốn, thanh toán…) nhằm tránh tiêu 

cực; ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong các dịch vụ ngân hàng để 

giảm thiểu chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Đa dạng 

hoá sản phẩm dịch vụ bảo đảm nguyên tắc thị trường để người dân và 



doanh nghiệp có lợi nhất trong việc tiếp cận sản phẩm và dịch vụ ngân 

hàng. 

Trong 4 năm qua NHNN luôn dẫn đầu các bộ, ngành trong chỉ số cải 

cách hành chính. Thêm vào đó, chỉ số “Tiếp cận tín dụng” năm 2018 

của Việt Nam đã được Ngân hàng Thế giới xếp hạng 29/190, tăng 3 

bậc và đứng thứ 4 trong ASEAN. 

Tại hội thảo, các diễn giả, doanh nghiệp đã đưa ra những góp ý nhằm 

cải cách hành chính của ngành ngân hàng ở Việt Nam trong đó nhấn 

mạnh đến vai trò của ngân hàng điện tử và ứng dụng công nghệ tiên 

tiến vào dịch vụ Ngân hàng trong thời đại hoà nhập 4.0; các cải cách 

với công nghệ blockchain… 

Tăng tiện ích, nâng cao bảo mật cho khách hàng 

Ở góc độ DN, cũng như khách hàng của các ngân hàng thương mại 

trong và ngoài nước, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cho rằng, trong thời đại Cách mạng công 

nghiệp 4.0, muốn tồn tại và phát triển, ngành ngân hàng phải đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ mới, đáp ứng nhu cầu khách hàng cũng như bảo 

đảm an toàn bảo mật. 

Cụ thể, theo ông Hải, các ngân hàng cần đẩy mạnh ứng dụng đa 

phương tiện về công nghệ như giao dịch trực tuyến, điện thoại thông 

minh… phân tích hành vi tiêu dùng bằng trí tuệ nhân tạo để phục vụ 

cho DN và từng đối tượng khách được tốt hơn; sử dụng công nghệ trắc 

nghiệm sinh trắc học trong quản lý và tương tác với khách hàng. Đồng 

thời, tăng cường bảo mật bằng công nghệ blockchain, bởi công nghệ 

này mang lại nhiều tiện ích trong các giao dịch giữa ngân hàng và 

khách hàng, độ bảo mật cao. 

Đồng quan điểm trên, Theo TS. Nguyễn Hoàng Tiến, việc sử dụng dịch 

vụ ngân hàng di động cần dễ dàng, tiện lợi, nhanh chóng và chi phí 

giao dịch cần hợp lý. Bên cạnh đó, các ngân hàng cần đầu tư phát triển 

các cơ sở hạ tầng cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có trình độ 

giúp xử lý tình huống, giải đáp các thắc mắc của khách hàng chính xác 

và nhanh chóng. Cùng với đó, cần đẩy mạnh việc liên kết giữa các 

ngân hàng với nhau nhằm tạo thuận lợi cho các giao dịch của DN và 

khách hàng. 

Bà Võ Thị Tuyết Nga, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á 

(Nam A Bank) cho biết, ngân hàng luôn coi khách hàng là trọng tâm, 

nên việc cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm sự thông suốt cho khách 

hàng là ưu tiên hàng đầu. Với tiêu chí ngân hàng đẹp, dịch vụ tốt, Nam 



A Bank luôn tạo không gian sang trọng, thoải mái cho khách hàng trong 

các giao dịch với thái độ phục vụ chu đáo; các giao dịch được nhanh 

chóng, tiện lợi và độ bảo mật cao. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng có cơ 

chế phân quyền cho nhân viên, để xử lý công việc phát sinh với khách 

hàng được nhanh hơn mà không phải hỏi ý kiến nhiều cấp. 

Chia sẻ với các DN, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, những năm 

vừa qua, các ngân hàng đã cải cách hành chính theo hình thức một 

cửa quy trình gửi tiết kiệm, dịch vụ chuyển tiền, kiều hối, dịch vụ thẻ, 

dịch vụ tiền mặt và các dịch vụ thanh toán khác… để giảm chi phí, rút 

ngắn thời gian cung cấp dịch vụ, cung cấp thông tin đầy đủ tới các 

khách hàng, phối hợp trong nội bộ để xử lý kịp thời phản ánh, khiếu nại 

của khách hàng về chất lượng và giá cả dịch vụ… 

Ông Tú nhấn mạnh, thời gian tới, các ngân hàng vẫn phải tiếp tục đẩy 

mạnh cải cách hành chính hơn nữa, phát huy sáng tạo, chủ động ứng 

dụng công nghệ hiện đại đưa ra các sản phẩm tiện ích đa dạng và đề 

xuất, tham mưu cho NHNN nhằm tạo môi trường kinh doanh tích cực 

trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân 

ngày càng tốt hơn. 

Về phía NHNN sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa các cơ chế thể 

lệ, tạo điều kiện mở rộng quyền hạn và trách nhiệm cho các tổ chức tín 

dụng, tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận tín 

dụng và các dịch vụ ngân hàng, đồng thời vẫn phải bảo đảm an toàn 

vốn, hạn chế rủi ro trong hoạt động. 

Theo baochinhphu.vn 

 

2. BHXH Việt Nam: Đẩy mạnh cải cách, nâng cao 
chất lượng giải quyết thủ tục hành chính 
Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra 

chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ 

tục hành chính (TTHC) và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, BHXH Việt Nam vừa ban 

hành công văn số 1257. 

Theo đó, để đạt được mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

01/01/2019 của Chính phủ, BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 

1257/BHXH-PC. 

Nội dung công văn này nêu, yêu cầu các đơn vị trong toàn hệ thống 

thực hiện quán triệt và tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao về cải 



cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC 

và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

01/01/2019 của Chính phủ và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 

của 2 Thủ tướng Chính phủ; xác định nâng cao chất lượng giải quyết 

TTHC thuộc trách nhiệm giải quyết của ngành BHXH là một trong 

những giải pháp quan trọng, cùng với nhiệm vụ cải cách hoạt động 

kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, 

TTHC… của các bộ, ngành góp phần vào việc thúc đẩy tăng trưởng, 

giải phóng nguồn lực xã hội. 

BHXH Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết TTHC 

Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các chương trình, kế 

hoạch BHXH Việt Nam đã ban hành như Kế hoạch số 4773/KH-BHXH 

(ngày 16/11/2018), Quyết định số 110/QĐ-BHXH (ngày 18/1/2019), Kế 

hoạch số 466/KH-BHXH (ngày 18/2/2019), Kế hoạch số 900/KH-BHXH 

(ngày 25/3/2019). 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của Ngành, thực hiện các giải 

pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo; thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng 

đầu… Nghiêm túc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu 

nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. 



BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện đánh giá nội bộ về việc giải quyết 

TTHC theo các tiêu chí quy định tại Điều 30, Nghị định số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết TTHC; thực hiện báo cáo về tình hình, 

kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 

23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy 

định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ 

về thực hiện cơ chế một 3 cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC (gửi về BHXH Việt Nam, qua Vụ Pháp chế, trước 15/5/2019). 

Giao Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau: 

Chủ trì, phối hợp với nhà thầu, Vụ Pháp chế và BHXH các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nâng cấp phần mềm 

“Tiếp nhận và quản lý hồ sơ” nhằm nâng cao chất lượng quản lý, chỉ 

đạo, theo dõi công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC 

tại BHXH các tỉnh, thành phố; đồng thời đảm bảo tích hợp, chia sẻ 

thông tin với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, Cổng 

dịch vụ công quốc gia khi được đưa vào vận hành. Phối hợp với BHXH 

các tỉnh, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất thực hiện 

đồng bộ, nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai 

có hiệu quả giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Trên 

cơ sở ứng dụng CNTT đạt được trong những năm qua, thực hiện xây 

dựng hệ sinh thái 4.0 Ngành BHXH phục vụ người dân và doanh 

nghiệp với các dịch vụ lên mức độ 4 theo yêu cầu tại Nghị quyết số 

02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ. 

Ban Thu, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách 

BHYT, Ban Sổ thẻ, Vụ Tài chính- Kế toán chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp 

chế và Trung tâm CNTT rà soát các TTHC thực hiện liên thông năm 

2019; xác định các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện 

(nếu có) để kịp thời báo cáo theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ. 

Trung tâm Truyền thông đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động 

cải cách TTHC; tuyên truyền nâng cao nhận thức của đơn vị sử dụng 

lao động, người lao động và nhân dân về chính sách BHXH, BHYT; 

đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người 

dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Ngành theo quy định tại Điều 31 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. 



Vụ Pháp chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp kết 

quả các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 320/TTg-KSTT và các nội 

dung cụ thể tại công văn này; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan 

và BHXH tỉnh, thành phố triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao 

về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết 

TTHC theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”; thực hiện việc báo 

cáo đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ (nếu có), định kỳ 

hàng quý lồng ghép báo cáo tình hình kết quả thực hiện trong báo cáo 

về tình hình kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC về Văn phòng 

Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ… 

Theo doisongphapluat.com 

 

3. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính của 
cơ quan thuế 
Tổng cục Thuế vừa ban hành Quyết định số 91/QĐ-TCT về việc triển 

khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực thuế. 

Ngành Thuế phải thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ mới đạt hiệu quả cao 

Tổng cục Thuế  yêu cầu các cục thuế phải thực hiện việc công bố, cập 

nhật, niêm yết công khai các thủ tục hành chính bộ phận một cửa cơ 

quan thuế các cấp. Đăng tải trên trang thông tin điện tử bộ thủ tục hành 

chính của cơ quan thuế theo quy định. 

Tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện chế độ báo cáo theo quy trình 

kiểm soát thủ tục hành chính và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục 

Thuế.  

Đồng thời, triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; triển khai điện tử 

hóa thủ tục hành chính, đảm bảo dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 theo 

kế hoạch được giao; đẩy mạnh tuyên truyền cũng như kịp thời tiếp 

nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người nộp thuế về kết quả thực 

hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tình hình triển khai 

cơ chế một cửa của cơ quan thuế; tổ chức đối thoại về cơ chế chính 

sách mới có liên quan đến thủ tục hành chính. 

Theo baophapluat.vn 

 



4. Doanh nghiệp đang yếu, thiếu vốn... làm sao đổi 
mới sáng tạo? 
Nếu đổi mới sáng tạo như chuyện phải đi mua giải pháp, trả chi 

phí, tốn thời gian… thì doanh nghiệp Việt không đủ tiềm lực để 

làm. Nhưng nhìn rộng hơn, chính doanh nghiệp Việt về KHCN có 

thể hỗ trợ, đưa giải pháp cho doanh nghiệp khác. 

Đổi mới sáng tạo là ‘chìa khóa’ giải các bài toán khó ở Việt Nam 

Ông Nguyễn Thế Trung, Tổng giám đốc Công ty Công nghệ DTT cho 

rằng trong thời gian tới, đổi mới sáng tạo sẽ giải quyết các bài toán của 

Việt Nam. Thế giới đã nhất trí sáng tạo mở là giải pháp để tất cả các 

bên đều có thể tham gia. 

Để làm được điều này, theo vị chuyên gia, Chính phủ cần chú trọng 2 

chỉ số quan trọng. Thứ nhất, tạo ra công ăn việc làm nhờ tạo ra công 

nghệ mới, tránh mất nhân tài. Do đó, để thực hiện chỉ số này phải đi 

qua các doanh nghiệp tư nhân bởi đây là bộ phận tạo ra phần lớn việc 

làm cho thị trường. 

Thứ hai là các giải pháp khoa học công nghệ trong tất cả các ngành. 

Chia sẻ thêm về việc này, giải pháp sáng tạo mở được thực hiện thí 

điểm trong Đề án Tri thức Việt số hóa. 

Người Việt ngày làm chủ công nghệ Chính phủ điện tử 

Là người có 15 năm tham gia vào các vấn đề khoa học công nghệ, 

đồng thời cũng là CEO của một doanh nghiệp tư nhân về công nghệ, 

ông Trung nhận định: “Người Việt chúng ta đã làm chủ được một công 

nghệ có lẽ hiện giờ với thế giới không phải là phức tạp nhưng rất quan 

trọng, đó là Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Quá trình đó đã tạo ra 

nhiều việc làm cho các doanh nghiệp”. 



 

Ông Nguyễn Thế Trung, Tổng giám đốc Công ty Công nghệ DTT cho 

rằng, đổi mới sáng tạo sẽ giải quyết các bài toán của Việt Nam 

Ông Trung nhắc lại câu chuyện cách đây 15, khi Thủ tướng Nguyễn 

Xuân Phúc đang là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhìn 

ra một lời giải rằng: “Cải cách hành chính là con đường để phát triển 

đất nước”. Sau đó, "Việc này được thực hiện hóa bằng giải pháp Chính 

phủ điện tử và gần đây là giải pháp Chính phủ điện tử được làm chủ 

bởi người Việt”, ông Trung nói. 

Nói thêm về thành tựu này, ông Trung cho hay, hiện giờ tất cả những 

công ty làm Chính phủ điện tử là công ty Việt Nam, cơ bản sử dụng 

công nghệ mở và phát triển các giải pháp. 

Làm sao doanh nghiệp yếu có thể đổi mới sáng tạo? 

Bàn về vấn đề làm sao để các doanh nghiệp Việt Nam đa phần đang 

yếu và thiếu về vốn, kinh nghiệm có thể đổi mới sáng tạo? ông Trung 

cho rằng nếu ứng dụng về đổi mới sáng tạo như chuyện phải đi mua 

giải pháp về, phải trả chi phí cũng như bỏ rất nhiều công sức, thời gian 

ra thì rõ ràng doanh nghiệp Việt Nam sẽ không có đủ tiềm lực để làm. 

“Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn, trong hệ sinh thái của Việt Nam, bản 

thân những người cung cấp giải pháp cũng là người Việt, không cần 

phải bán giải pháp đó rất đắt tiền thì hoàn toàn vẫn có lời giải cho việc 

này. Nghĩa là, chính các doanh nghiệp Việt Nam về khoa học công 

nghệ có thể hỗ trợ, đưa ra các giải pháp cho các doanh nghiệp Việt 



Nam khác. Tôi nghĩ đó là lời giải bền vững nhất!”, vị chuyên gia nhận 

định. 
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5. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phục vụ 
hoạt động xuất nhập khẩu 
Tổng cục Hải quan đang xây dựng Đề án tái thiết kế tổng thể hiện 

thống công nghệ thông tin (CNTT) ngành Hải quan với mục tiêu 

xây dựng hệ thống CNTT mới trên cơ sở ứng dụng những thành 

tựu mới về công nghệ, phù hợp với chuẩn mục quốc tế, hướng tới 

hải quan số, đáp ứng yêu cầu quản trị thông minh. 

 

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Thủy An (Cục Hải quan 
Thừa Thiên Huế). 

Triển khai các kiến nghị sau giám sát của Ban Thường trực Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng cục Hải quan cho biết 

một trong những giải pháp đã và đang được đơn vị tích cực triển khai 

nhằm nâng cao hiệu quả quản lý là đẩy mạnh ứng dụng CNTT, mở 

rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ DN XNK. 

Đáng chú ý là việc Tổng cục Hải quan triển khai hệ thống thông quan tự 

động VNACCS/VCIS và các hệ thống ứng dụng CNTT cốt lõi Tổng cục 



Hải quan luôn được giám sát, quản lý, vận hành ổn định, an ninh, an 

toàn 24/7, không làm gián đoạn hoạt động nghiệp vụ quản lý nhà nước 

về hải quan, các chức năng của Hệ thống được sử dụng hiệu quả, 

đúng với thiết kế của hệ thống. 

Đến thời điểm hiện tại ngành Hải quan đã được đầu tư trạng bị một hạ 

tầng CNTT hiện đại, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương với 1300 

máy chủ các loại, hơn 10.500 máy trạm cùng các thiết bị máy móc đảm 

bảo điều kiện làm việc của công chức. 

Tổng cục Hải quan đã thực hiện đầu tư, xây dựng và thực hiện quản lý 

vận hành Trung tâm dữ liệu hải quan hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, 

hoạt động liên tục 24/7, có khả năng mở rộng đáp ứng yêu cầu nghiệp 

vụ và đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu cao. 

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 171/181 dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3 và 4 (chiếm 94,4%), trong đó, có 162 thủ tục hành 

chính lĩnh vực hải quan đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 4 (đạt gần 90%) bao gồm các thủ tục hành chính cốt lõi liên quan 

đến XNK hàng hóa, thương mại và hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Dự kiến tháng 6/2019, Tổng cục Hải quan sẽ cung cấp thêm 2 dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4, nâng tổng số dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, 4 là 173/181 (đạt 96%). 

Đặc biệt, hiện nay Tổng cục Hải quan đang xây dựng Đề án tái thiết kế 

tổng thể hệ thống CNTT với mục tiêu xây dựng hệ thống CNTT mới 

trên cơ sở ứng dụng những thành tựu mới về công nghệ, phù hợp với 

chuẩn mục quốc tế, hướng tới hải quan số, đáp ứng yêu cầu quản trị 

thông minh; quản lý DN, hàng hóa XNK, quá cảnh; phương tiện vận tải 

xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh toàn diện từ khâu đầu đến khâu cuối; 

có khả năng tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, DN 

thông qua Cơ chế một cửa quốc gia và sẵn sàng trao đổi dữ liệu hải 

quan với các nước trong khu vực và trên thế giới. 

Tổng cục Hải quan đã thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác với 39 ngân 

hàng thương mại trong đó có 13 ngân hàng lớn đã thực hiện thí điểm 

nộp thuế 24/7; triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động VNACCS… 

Bên cạnh đó, các vấn đề được kiến nghị sau giám sát liên quan đến 

hoàn thiện thể chế; phát triển quan hệ đối tác hải quan-DN; đầu tư 

trang bị máy móc, phương tiện thiết bị kỹ thuật hiện đại; áp dụng quản 

lý rủi ro trong hoạt động quản lý hải quan; phối hợp triển khai Cơ chế 

một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, kiểm tra chuyên ngành… đã và 

đang được Tổng cục Hải quan tích cực triển khai. 
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6. Quận Long Biên: Từng bước đưa quy tắc ứng xử 
trở thành nền nếp 
Quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện các mô 

hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội và quy 

tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP. 

Bà Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên cho biết, 

thông qua các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, nhằm từng 

bước đưa quy tắc ứng xử trở thành nề nếp trong đời sống nhân dân 

quận Long Biên. 

Theo đó, sẽ có 2 mô hình được quận tập trung triển khai thực hiện từ 

tháng 5-2019, gồm: Mô hình bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải 

quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp và mô 

hình chung cư văn hóa, ứng xử lịch thiệp, tôn trọng không gian chung. 

Theo kế hoạch, mô hình bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải 

quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp sẽ được 

tập trung tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân 

đến giao dịch tại phòng tiếp dân, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính phường. 

 

Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quận Long Biên. 



Nội dung thực hiện mô hình sẽ bao gồm những việc làm cụ thể, thiết 

thực. Trong đó, đối với cán bộ, công chức khi thi hành công vụ tại bộ 

phận một cửa phường sẽ chấp hành nghiêm chỉnh quy định về thời 

gian làm việc; sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học, hiệu quả. 

Niềm nở, khiêm tốn, lễ phép, tôn trọng người giao tiếp. Không làm việc 

riêng, gây mất trật tự trong giờ làm việc. Không đeo tai nghe, bật nhạc, 

nghe nhạc, chơi điện tử và các thiết bị giải trí cá nhân trong giờ làm 

việc. Giữ tình đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, 

kỷ cương; có tinh thần cầu thị, lắng nghe; cộng tác, giúp đỡ đồng 

nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn 

không gian xanh, sạch, đẹp, môi trường văn hóa thân thiện, văn minh 

công sở… 

Đối với cán bộ công chức ứng xử với người dân khi thi hành công vụ 

sẽ chú trọng: Giải quyết yêu cầu công việc của người dân đúng quy 

định, quy trình. Giao tiếp, làm việc với người dân bằng thái độ niềm nở, 

tận tình, trách nhiệm; ưu tiên hỗ trợ giải quyết công việc với người già, 

yếu, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, người đau ốm. Không sách 

nhiễu, gợi ý đưa tiền, nhận tiền, quà biếu; không hẹn gặp giải quyết 

công việc bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc… 

Quận Long Biên sẽ triển khai thí điểm mô hình bộ phận một cửa, một 

cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, 

chuyên nghiệp ở phường Thạch Bàn trong tháng 5-2019. Sau đó trên 

cơ sở kiểm tra, đánh giá sẽ triển khai mô hình tại 100% bộ phận một 

cửa, một cửa liên thông các phường. 

Cùng với đó, mô hình chung cư văn hóa, ứng xử lịch thiệp, tôn trọng 

không gian chung cũng sẽ được triển khai thí điểm trước tiên tại Chung 

cư Green House, tổ 14 phường Việt Hưng trong tháng 5-2019. Quận sẽ 

kiểm tra, đánh giá kết quả thí điểm và nhân rộng tại 100% các chung 

cư trên địa bàn quận sau đó. 

Nội dung thực hiện mô hình chung cư văn hóa, ứng xử lịch thiệp, tôn 

trọng không gian chung bao gồm: Tôn trọng không gian chung. Ứng xử 

lịch thiệp, thân thiện, nhã nhặn, đúng mực. Quan tâm, nhường nhịn, 

giúp đỡ người khuyết tật, phụ nữ có thai, người già, trẻ em. Tôn trọng, 

bảo vệ cảnh quan môi trường. Không nói to, gây ồn ào mất trật tự; 

không hút thuốc, không xả rác, chất thải trái nơi quy định... 

Trước đó, trong năm 2018, quận Long Biên cũng đã triển khai mô hình 

“Một cửa thân thiện, gần dân”. Mô hình này đã tạo sự thân thiện, gần 

gũi giữa chính quyền với người dân, nâng hiệu quả công việc, rõ tinh 



thần phục vụ, được người dân hài lòng và đánh giá cao. Phát huy 

những kết quả đạt được, trên cơ sở kế hoạch của Thành ủy về chỉ đạo 

thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn TP Hà Nội, hướng dẫn của 

Sở Văn hóa – thể thao về các mô hình tuyên truyền quy tắc ứng xử, 

quận Long Biên đã tiếp tục hoàn thiện mô hình nhằm đem lại những 

dịch vụ tiện ích, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. 
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7. Cải cách thủ tục hành chính: Còn nhiều việc phải 
làm 

 

Bộ phận “một cửa” huyện Tây Hòa hướng dẫn thủ tục đất đai cho người dân 

Đó là đánh giá của Đoàn công tác Văn phòng Chính phủ (VPCP) 

sau khi kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tại 

Phú Yên. Đoàn công tác cũng kiến nghị một số giải pháp để giúp 

Phú Yên tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trong thời 

gian tới. 

Phát sinh hạn chế 

Trên địa bàn TP Tuy Hòa, TTHC được niêm yết công khai tại các công 

sở và UBND các phường, xã; thành phố cũng đang xây dựng dữ liệu 

cơ sở điện tử. Tuy nhiên, công tác nhân sự của địa phương đang gặp 

khó khăn; nhiều thủ tục còn phát sinh trong quá trình giải quyết. 



Theo ông Lê Vĩnh Thành, Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, qua kiểm 

tra của đoàn công tác VPCP, thành phố được lắng nghe những kinh 

nghiệm, những giải pháp để cải thiện việc giải quyết TTHC. Đoàn công 

tác đã hỗ trợ, nhắc nhở để địa phương hoàn thiện trong thời gian đến. 

Giám đốc Sở Nội vụ Võ Đức Thơ cho biết: Thời gian kiểm tra ngắn 

nhưng đoàn công tác VPCP đã có những đánh giá sâu, phân tích chi 

tiết, chia sẻ nhiều bài học kinh nghiệm. Từ đó, tỉnh và các địa phương, 

sở, ngành nhận thấy những hạn chế để tiếp tục đưa ra những giải pháp 

khắc phục. 

Theo Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC của VPCP Ngô Hải Phan, 

Trưởng đoàn công tác, qua 2 ngày làm việc với 5 sở, 2 đơn vị cấp 

huyện và 1 đơn vị cấp xã của Phú Yên, đoàn nhận thấy công tác chỉ 

đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác CCHC nói chung, cải 

cách TTHC nói riêng của tỉnh vẫn còn một số bất cập, hạn chế. Trong 

đó bất cập lớn nhất khiến cho việc tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều 

hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh chưa đạt được hiệu quả cao chính là cơ 

chế giám sát, đánh giá, kiểm tra. 

Bất cập này cũng dẫn đến chưa phát huy hết được vai trò, trách nhiệm 

của các cơ quan, đơn vị, của người đứng đầu và cán bộ, công chức 

trong việc cải thiện chất lượng, hiệu quả thực hiện CCHC. Công tác cải 

cách TTHC trên một số mặt đã đạt được kết quả nhất định như: Thực 

hiện đăng ký doanh nghiệp (cấp mới trong 1 ngày, cấp đổi trong 3 giờ) 

và đang nghiên cứu áp dụng chữ ký số để cải thiện chất lượng cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến trong đăng ký doanh nghiệp; đưa vào hoạt 

động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh từ tháng 2/2019… 

Đây là tiền đề để Phú Yên duy trì, cải thiện vị trí xếp hạng các chỉ số 

những năm tiếp theo. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện cải cách TTHC 

ở nhiều nội dung vẫn còn hạn chế. Cụ thể là chưa thực sự quan tâm 

đến công tác kiểm soát quy định TTHC trong dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật nên vẫn còn phát sinh TTHC không cần thiết, chưa hợp 

lý, không hợp pháp; việc công khai, minh bạch TTHC, cung cấp thông 

tin đất đai, quy hoạch còn chưa đầy đủ, khó tiếp cận; tổ chức giải quyết 

TTHC, số lượng hồ sơ trực tuyến tiếp nhận còn thấp, trong khi đó nhiều 

hồ sơ nộp trực tuyến nhưng chưa được quan tâm xử lý dẫn đến trễ 

hẹn... 

Nhiều kiến nghị, đề xuất hữu ích 

Theo đoàn công tác VPCP, với quyết tâm, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh, công tác CCHC nói chung, cải cách TTHC nói riêng của 



Phú Yên đã thu được một số kết quả nhất định. Đó là, chỉ số chỉ đạo, 

điều hành trong CCHC của tỉnh luôn ở trong nhóm cao, năm 2017 đứng 

thứ 28/63 tỉnh; chỉ số gia nhập thị trường (trong chỉ số PCI) tăng mạnh, 

đứng thứ 2/63… Thay mặt đoàn công tác, ông Ngô Hải Phan đề xuất 

một số kiến nghị giúp Phú Yên có nền hành chính đảm bảo, hiện đại 

hơn, đáp ứng tốt nhu cầu người dân và doanh nghiệp. 

Trước hết, UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với 

Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan phân tích kết quả của tỉnh trong 

các chỉ số PCI, PAPI, ParIndex, ICT; từ đó xác định rõ mục tiêu, giải 

pháp, nhiệm vụ của từng chỉ số theo từng năm, giai đoạn để giao trách 

nhiệm cho các sở, ngành, địa phương trong việc cải thiện, nâng cao 

chất lượng các chỉ số đó. 

Tiếp đến là rà soát, hoàn thiện các chỉ số đánh giá CCHC, DDCI sở, 

ngành, địa phương của tỉnh; các quy định về đánh giá mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, cơ sở 

(xã, phường, thị trấn) theo hướng gắn với chất lượng thực hiện theo 

các mục tiêu, nhiệm vụ cải thiện các chỉ số của tỉnh. Đồng thời gắn kết 

quả đánh giá này với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi 

đua, khen thưởng, bổ nhiệm, đề bạt để nâng cao vai trò trách nhiệm 

của người đứng đầu và cán bộ công chức trong thực hiện. 

Bên cạnh đó kiểm soát chặt chẽ quy định TTHC trong dự thảo văn bản 

quy phạm pháp luật. Trong đó cần có cơ chế trách nhiệm rõ ràng của 

cơ quan chủ trì, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh. 

Các bất cập trong công khai, minh bạch TTHC, nhất là cung cấp thông 

tin đất đai, quy hoạch cần được khắc phục; trong đó cần xây dựng giải 

pháp để công khai điện tử, thực hiện cung cấp thông tin trực tuyến để 

tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận, tìm hiểu 

thông tin. 

Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trung tâm 

Phục vụ hành chính công của tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp 

huyện, xã phải thực hiện tốt nhiệm vụ. 

Tỉnh cần rà soát, đánh giá lại toàn bộ việc triển khai dịch vụ công trực 

tuyến. Trong đó đưa ra những dịch vụ công trực tuyến không đủ điều 

kiện theo quy định tại Thông tư 02 của VPCP; hoàn thiện, nâng cấp các 

dịch vụ công trực tuyến có đủ điều kiện, người dân có nhu cầu cao… 

Ngoài ra cần đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai các sáng kiến cải cách. 

Trước mắt cần có quy chế phối hợp trong thực hiện các TTHC về đất 

đai giữa UBND cấp xã, phòng (sở) TN-MT, văn phòng đăng ký đất đai; 



cơ chế thực hiện liên thông trong thực hiện TTHC về đất đai với các 

TTHC về xác định nghĩa vụ tài chính; cơ chế thực hiện liên thông các 

thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp phép 

xây dựng với các thủ tục thẩm định phòng cháy chữa cháy, các thủ tục 

đấu nối hạ tầng. 

Đồng thời cần nhân rộng mô hình mới, cách làm hay ra toàn tỉnh; kịp 

thời phát hiện, xử lý các cơ quan, đơn vị vi phạm, các đơn vị thực hiện 

chưa đúng, không đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu, chỉ đạo của Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh. Tỉnh cũng cần sớm nghiên cứu và có giải pháp về nhân 

sự để đảm bảo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao về công 

tác CCHC, cải cách TTHC. 

Theo baophuyen.com.vn 

 

8. Tạo bước đệm xây dựng thành phố thông minh 

Hà Nội hiện có 1.055 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), đạt 55% thủ 

tục hành chính (TTHC) được triển khai. Việc đẩy mạnh ứng dụng 

DVCTT đã và đang đem lại những kết quả rõ nét trên nhiều mặt, 

đặc biệt trong việc thực hiện cải cách hành chính (CCHC), nâng 

cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và người dân. Đây được coi 

như một bước đi quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính 

quyền điện tử, tiến tới xây dựng thành phố Hà Nội thành Thành 

phố thông minh. 

Nhiều cách làm sáng tạo đạt hiệu quả 

Hơn 2 năm qua, tòa nhà 17T2 - tổ hợp chung cư cao cấp Hapulico 

đóng tại địa bàn Thanh Xuân Trung - nơi được UBND quận Thanh 

Xuân chọn triển khai mô hình “Tổ dân phố, khu dân cư điện tử” đã trở 

thành địa chỉ tin cậy của người dân mỗi khi cần làm thủ tục hành chính 

(TTHC). Từ khi có “Tổ dân phố, khu dân cư điện tử”, công dân có thể 

nộp hồ sơ hành chính bất cứ lúc nào (kể cả buổi tối, thứ Bảy hay Chủ 

Nhật) và chỉ cần một lần đến trụ sở quận, phường nhận kết quả. 



 

Việc đẩy mạnh ứng dụng DVCTT đã nâng cao chất lượng 

phục vụ doanh nghiệp và người dân. 

Việc này đã góp phần đáng kể giảm thời gian và chi phí cho người dân. 

Còn tại phường Hạ Đình (phường đầu tiên của quận Thanh Xuân) triển 

khai mô hình “Tổ dân phố, khu dân cư điện tử”, việc kê khai, làm TTHC 

của người dân đã đi vào nền nếp. Không chỉ tạo sự thuận tiện, tiết kiệm 

thời gian, công sức cho người dân, mô hình còn tạo lập cho họ thói 

quen giao dịch TTHC trực tuyến. 

Theo lãnh đạo phường Hạ Đình, việc vận hành khu dân phố điện tử tại 

khu dân cư hầu như phường không phải bỏ kinh phí cũng như con 

người. Vì kinh phí để vận hành khu dân cư điện tử đều từ nguồn xã hội 

hóa. Về con người, hiện phường đã vận động được 6 tình nguyện viên 

sinh sống tại chính các khu dân cư, tổ dân phố tham gia hướng dẫn 

mỗi khi có công dân làm TTHC. Mô hình này cũng là sợi dây kết nối để 

tạo nên những “Công dân điện tử” và Chính quyền điện tử trong tương 

lai. 

Hiện mô hình “Khu dân cư, tổ dân phố điện tử” đang được triển khai tại 

nhiều quận huyện như Bắc Từ Liêm, Hà Đông… Cùng với các quận, 

huyện, các Sở, ngành cũng tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin (CNTT) trong thực hiện các TTHC cho người dân. Điển hình 

là Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã triển khai thêm dịch vụ công mức 

độ 4 đối với thủ tục cấp giấy phép lái xe quốc tế. 
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có thể gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép ở bất kỳ đâu, bằng bất kỳ thiết 

bị nào có kết nối mạng. Họ có thể lựa chọn hình thức nhận kết quả tại 

nhà, thực hiện thanh toán trực tuyến thông qua giải pháp thanh toán 

của VietinBank hoặc nộp phí dịch vụ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến 

của Sở Giao thông Vận tải. Trên trang web này còn có video hướng 

dẫn các bước thực hiện và có địa chỉ thư điện tử, số điện thoại để hỗ 

trợ trực tuyến. Người nộp hồ sơ cũng có thể tra cứu tiến độ hồ sơ của 

mình. 

Ðể việc triển khai DVCTT được hiệu quả, bên cạnh cơ sở hạ tầng về 

công nghệ, rất cần sự nỗ lực, chủ động của từng cán bộ, công chức 

trong việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân ứng dụng cách thức mới. 

UBND quận Hà Ðông đã chỉ đạo mở 34 điểm hỗ trợ sử dụng dịch vụ tại 

17 phường. Mỗi điểm đều được trang bị đầy đủ thiết bị kỹ thuật như 

máy tính, máy in, kết nối mạng, bàn ghế… Không chỉ trong ngày làm 

việc mà các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, các cán bộ trẻ trên địa bàn quận 

Hà Ðông trực tiếp túc trực tại 34 điểm này để giúp người dân thực hiện 

DVCTT. 

Sở Giáo dục và Ðào tạo Hà Nội cũng đã đưa việc thực hiện DVCTT 

của Thành phố vào nội dung giảng dạy cho học sinh THCS. Tại các 

quận: Long Biên, Thanh Xuân… chính quyền địa phương đã phối hợp 

các trường đã tổ chức lớp học về DVCTT cho các em học sinh lớp 8. 

Trên nền tảng tin học đã có, các em học sinh có thể giới thiệu và 

hướng dẫn cho ông bà, bố mẹ, người thân sử dụng các dịch vụ công 

trên máy tính hoặc điện thoại. 

Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Đinh Thị Thu Hương cho biết, bây 

giờ người dân có thể ngồi bất cứ nơi nào khai báo thủ tục và chỉ phải 

đến cơ quan công quyền nhận kết quả một lần. “Quá trình triển khai, 

chúng tôi nhận thấy người dân tự nhập ở nhà rất khó nên đã khảo sát 

tại các phường. Trong 10 người được khảo sát, có phường chỉ có một 

người dân có thể nhập dữ liệu tại nhà. 

Chính vì vậy, chúng tôi đã lựa chọn đưa giải pháp tuyên truyền tới nhà 

trường, đối tượng chúng tôi chọn là học sinh cấp 2. Lứa tuổi này, việc 

tiếp cận và ứng dụng CNTT rất nhanh. Sau thời gian triển khai, kết quả 

khảo sát cho thấy tỷ lệ người dân có thể tự nhập dữ liệu tại nhà đã tăng 

lên. Nhiều phường có tỷ lệ 6 - 7 người dân/10 người dân được khảo 

sát (tỷ lệ 60-70%) không phải đến phường làm TTHC”, bà Đinh Thị Thu 

Hương chia sẻ. 



Chất lượng giải quyết TTHC được nâng cao 

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, thời điểm hiện tại, toàn 

Thành phố đã có 1.055 DVCTT (trong đó có 916 DVCTT mức độ 3 và 

139 DVCTT mức độ 4) bao gồm các DVCTT tiếp nhận từ các Bộ, 

ngành, các DVCTT do đơn vị tự triển khai và thành phố triển khai trên 

Cổng dịch vụ công dùng chung. 

Hiện có 761 DVCTT đang vận hành chính thức và 294 DVCTT đã xây 

dựng, đang vận hành thử nghiệm. Đáng chú ý, mức độ giải quyết hồ sơ 

trực tuyến đã đạt 98 - 100% với 500.000 hồ sơ được xử lý qua mạng, 

tạo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Đến nay, nửa triệu hồ 

sơ trực tuyến đã được thực hiện, việc lưu trữ quản lý đạt hiệu quả cao 

và thuận tiện hơn cho người dân. 

Tại khu vực tiếp nhận và giải quyết TTHC, Văn phòng đăng ký đất đai 

Hà Nội thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, người dân tuần tự 

xếp hàng làm thủ tục. Họ không còn băn khoăn, lo ngại như nhiều năm 

trước. 

Ông Vũ Văn Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 

Thành Long (quận Hoàng Mai) cho biết, nếu như trước đây, TTHC là 

một ái ngại đối với doanh nghiệp khi đến các cơ quan công quyền thì 

nay đã khác. Thay vì mất thời gian từ ngày này qua ngày nọ, thậm chí 

tuần này qua tháng khác với tinh thần phục vụ chưa cao của cán bộ, 

công chức, sau thời gian cắt giảm, siết chặt kỷ cương, người dân và 

doanh nghiệp đang nhận được sự “đối xử” công bằng khi đến làm 

TTHC. 

Đến bộ phận “một cửa” của UBND quận Hai Bà Trưng để nhận bản sao 

trích lục giấy khai sinh cho con, chị Ngô Thị Thuỷ cho biết đã làm thủ 

tục đăng ký qua mạng và trong vòng một ngày nhận được kết quả. 

“Nếu trước đây, muốn đăng ký TTHC phải đến trực tiếp cơ quan Nhà 

nước nhận phiếu theo thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ thì nay, với 

phương thức DVCTT mức độ 3, mọi việc liên quan đến TTHC, tôi có 

thể thực hiện ở nhà hay ở cơ quan đồng thời có thể theo dõi, giám sát 

được tình trạng giải quyết hồ sơ. Thậm chí, tôi có thể đăng ký sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, kết quả được trả tận nhà. Việc này 

đã tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí đi lại…”, chị Thuỷ cho biết. 

Phó Chánh văn phòng UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thuỳ Dương 

cho biết, quận Hai Bà Trưng là đơn vị đứng đầu Thành phố trong việc 

giải quyết các TTHC, 99% hồ sơ được trả đúng hạn. Trong đó DVCTT 



ở mức độ 3 đã triển khai 12 dịch vụ thuộc lĩnh vực tư pháp, thông tin 

truyền thông và quản lý đô thị. 

Một số TTHC đã được rút ngắn thời gian so với quy định. Việc cấp giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các hộ kinh doanh cá thể được 

thực hiện ngay trong ngày; việc chứng thực lĩnh vực tư pháp tại quận 

và phường cũng được thực hiện ngay trong ngày. Đáng chú ý, việc cấp 

bản sao trích lục khai sinh, khai tử, kết hôn được thực hiện chỉ trong 

một ngày. 

Có thể nhận thấy, những chỉ đạo quyết liệt của Thành phố trong việc 

đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách TTHC và tăng cường ứng 

dụng CNTT để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC phục vụ người 

dân, doanh nghiệp đã giảm bớt phiền hà, nhũng nhiều; góp phần thay 

đổi phương thức quan hệ giữa chính quyền và người dân. 

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển 

chính quyền điện tử, CCHC theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ 

tướng Chính phủ, năm 2019, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu 

100% dịch vụ công phải được thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 (trong 

đó 35% phải thực hiện mức độ 4). Đây được coi như một bước đi quyết 

liệt để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính quyền điện tử, tiến tới xây 

dựng thành phố Hà Nội thành Thành phố thông minh. 

Theo laodongthudo.vn 

 

9. Thái Bình: Hội thảo hướng tới doanh nghiệp số, 
công dân số 
Dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) và 

UBND tỉnh Thái Bình và Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) tổ chức 

Hội thảo “Chính phủ số - Giải pháp nền tảng kết nối liên thông, 

chia sẻ dữ liệu các hệ thống thông tin hướng tới doanh nghiệp số, 

công dân số”. 



Việc xây dựng Chính phủ số là một nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi của quá 

trình chuyển đổi số trong lĩnh vực dịch vụ công ở Việt Nam. Tuy nhiên, 

hiện nay, việc triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia, hạ tầng công nghệ 

thông tin làm nền tảng phát triển Chính phủ số trong các cơ quan nhà 

nước đang tồn tại nhiều bất cập. Việc chia sẻ, kết nối, liên thông dữ liệu 

giữa các cơ quan tổ chức còn hạn chế và thiếu đồng bộ. Mỗi cơ quan 

có một hệ thống thông tin khác nhau, không liên thông với nhau mả chỉ 

chia sẻ một số trường thông tin liên quan. 

Thêm vào đó, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia chưa hoàn thiện. Đặc 

biệt, một số hệ thống dữ liệu quốc gia quan trọng, là cốt lõi của Chính 

phủ số như Cơ sở dữ liệu dân cư, hệ thống mã số định danh cá nhân, 

hệ thống xác thực định danh quốc gia vẫn chưa được triển khai thực 

hiện đầy đủ… 

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn 

Hoàng Giang nhấn mạnh: Công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông 

đóng vai trò quan trọng, là kênh kết nối trao đổi giữa các thành phần 

của xã hội, văn hóa, giáo dục, kinh tế. Tỉnh Thái Bình đã lãnh đạo, chỉ 

đạo đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động chỉ đạo 

 

Toàn cảnh hội thảo Chính phủ số - Giải pháp nền tảng kết nối liên 

thông, chia sẻ dữ liệu các hệ thống thông tin hướng tới Doanh 

nghiệp số, công dân số. 



điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, đảm bảo gắn kết chặt chẽ 

giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính. 

Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ TT&TT đã nêu rõ định 

hướng phát triển chính phủ số, đồng thời bày tỏ mong muốn các bên 

tham gia sẽ trao đổi chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong thực tiễn triển 

khai, các khó khăn, vướng mắc. Bộ TT&TT sẵn sàng hướng dẫn, hỗ 

trợ, đồng hành với các ngành, địa phương trong triển khai kết nối, đảm 

bảo an toàn thông tin cho việc kết nối với hệ thống thông tin trung ương 

và địa phương. 

Phát biểu về kết quả triển khai các hệ thống thông tin của tỉnh kết nối 

liên thông với các hệ thống thông tin quốc gia, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh 

Thái Bình Vũ Tiến Khoái nêu rõ: Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh xây 

dựng và triển khai các ứng dụng CNTT phù hợp với điều kiện của tỉnh; 

Đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ, đảm bảo an toàn thông tin, đáp 

ứng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ TT&TT và của tỉnh đến các huyện, xã. 

Hoàn thành, nâng cấp hệ thống Cổng thông tin điện tử của tỉnh và 27 

cổng thành phần của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, 

cung cấp 6.000 địa chỉ thư điện tử cho 100% cán bộ, xây dựng hệ 

thống quản lý dữ liệu dùng chung của tỉnh, cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tăng cường thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3,4;… 

Tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ SAVIS Hoàng Nguyên Vân nêu 

các giải pháp ứng dụng nền tảng số - Digital Gov 2.0, giúp kết nối chia 

sẻ liên thông các hệ thống thông tin Chính phủ, hướng tới Chính phủ 

số. SAVIS luôn đi đầu trong việc nghiên cứu và phát triển các giải pháp, 

nền tảng công nghệ tiên tiến, phục vụ chuyển đổi số trong các cơ quan, 

tổ chức, đáp ứng các tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế. 

Ông Dư Thái Hùng - Giám đốc Trung tâm CNTT của Tổng Công ty Viễn 

thông Mobifone chia sẻ, chuyển đổi số không phải là hình thức chuyển 

đổi công nghệ, đó là sự thay đổi cùa doanh nghiệp tại thởi điểm hội tụ 

đủ cả 3 yếu tố: công nghệ, kinh doanh và con người. Hiện tại, Mobifone 

đang cung cấp bộ giải pháp doanh nghiệp số bao gồm 3 nhóm giải 

pháp chính: Quản lý hành chính, hỗ trợ kinh doanh, chăm sóc khách 

hàng góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy Chính 

phủ, khắc phục những hạn chế hiện thực hóa quyết tâm xây dựng 

Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ người 

dân và doanh nghiệp. 

Theo baodautu.vn 



10. Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác cải 
cách thủ tục hành chính năm 2018 và quý I năm 
2019 trên địa bàn tỉnh 

Chiều 16/5/2019, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí 

Vũ Văn Quang, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế 

HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề về công tác cải 

cách hành chính, thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận một cửa 

năm 2018 và quý I/2019 trên địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn có đồng chí 

Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Làm việc với 

Đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

 

Quang cảnh buổi làm việc 

Để triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung cải cách thủ tục hành 

chính (CCTTHC) trên địa bàn tỉnh, trong năm 2018 và quý I/2019, 

UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện kiểm soát, 

CCTTHC phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, quyết liệt chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị tăng cường trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát, CCTTHC, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các phương án đơn 

giản hóa TTHC, nhất là các lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh. Thành lập và chính thức đưa Trung tâm Phục vụ hành 

chính công (TTPVHCC) tỉnh đi vào hoạt động từ ngày 17/01/2019, chỉ 

đạo kiện toàn Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã theo quy định. 



Năm 2018 toàn tỉnh có 1.812 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 

các cấp chính quyền, tiến hành rà soát, đánh giá 412 TTHC. Quý 

I/2019, có 1.802 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính 

quyền, tiến hành rà soát 320 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết có thời 

hạn thực hiện từ 03 ngày trở lên để đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phê 

duyệt cắt giảm 30% thời hạn giải quyết. Đối với TTPVHCC thực hiện 

tiếp nhận, trả kết quả đối với 1.301 TTHC. Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại 

Trung tâm từ ngày 11/01 đến 31/3/3019 là: 2.916 hồ sơ. Việc tiếp nhận 

và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm đảm bảo tính công bằng, 

khách quan và công khai, minh bạch, qua đó, tạo được sự hài lòng của 

người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện tốt công tác CCTTHC 

trên địa bàn tỉnh. 

 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu 

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch 

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cần có những kiến nghị, 

giải pháp cụ thể hơn để đoàn giám sát tiếp nhận thông tin rõ ràng, xác 

đáng hơn để có những đề xuất phù hợp với thực tế, nâng cao chất 

lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp theo chủ đề của năm 2019. 

Tại đây, các thành viên đoàn giám sát cũng đề nghị UBND tỉnh, các sở, 

ngành bổ sung, làm rõ thêm những kết quả cụ thể về việc rà soát, đánh 

giá TTHC, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp huyện, cấp xã, việc công 

bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền còn 

chậm, công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền từ tỉnh đến 

xã, hướng dẫn bố trí cán bộ tại Bộ phận Một cửa theo Nghị định 61... 



 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu 

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giải trình, 

làm rõ cụ thể thêm một số nội dung, đồng thời đề nghị các sở, ngành, 

Văn phòng UBND tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra cũng như 

tổ chức tập huấn  cho đội ngũ cán bộ làm công tác một cửa cấp huyện, 

xã, tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng của TTPVHCC. 

 

Đồng chí Trưởng đoàn kết luận buổi giám sát 

Kết luận buổi giám sát, đồng chí trưởng đoàn giám sát đề nghị UBND 

tỉnh chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo 



cáo trước ngày 25/5/2019. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn 

đốc, hướng dẫn, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho cấp huyện, xã. Rà 

soát lại các kiến nghị, vướng mắc để đề xuất với Trung ương, HĐND 

tỉnh, qua đó, đoàn giám sát sẽ tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh để trình 

các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./. 

Theo langson.gov.vn 

 

 
 

 


