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1/ Thủ tướng: Phải thực sự cải tiến, đổi mới để thuận lợi nhất cho người dân, doanh 
nghiệp

Chúng ta không chỉ dừng lại ở những kết quả đã làm được mà cần phải thực sự cải 
tiến, đổi mới để chất lượng tốt hơn, thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng 
nói. Cái gì có lợi cho người dân thì chúng ta nên thực hiện, có lợi cho doanh nghiệp, giảm 
chi phí thì chúng ta nên quan tâm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh 

điều này tại Hội nghị trực tuyến “3 trong 1”: Sơ kết 

3 tháng vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

công bố tích hợp thêm trên 15 dịch vụ công lên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia; khai trương Hệ thống 

thông tin báo cáo Chính phủ.

Hội nghị diễn ra chiều nay (13/3), với sự tham 

dự của khoảng 1.700 đại biểu tại các điểm cầu 

truyền hình trên toàn quốc.

Chỉ sau 3 tháng đưa vào vận hành Cổng Dịch 

vụ công quốc gia, hệ thống đã kết nối, tích hợp, 

chia sẻ dữ liệu với 14 bộ và 63 địa phương (đã có gần 79.000 tài khoản đăng ký; hơn 23 triệu lượt 

truy cập tìm hiểu thông tin và thực hiện dịch vụ; hơn 2,9 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái).

Hiện nay, đã thực hiện tích hợp để nộp phí, lệ phí dịch vụ hành chính công tại An Giang; 

nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe gắn máy tại Hà Nội, TPHCM; nộp phạt vi phạm hành chính lĩnh vực 

giao thông đường bộ tại 5 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM, Bình Thuận); 

thực hiện nộp thuế cá nhân, thuế doanh nghiệp, thuế môn bài trực tuyến trên toàn quốc.

Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ dù trong giai đoạn thử nghiệm đã triển khai tích hợp 

19 chế độ báo cáo của 10 bộ, cơ quan; bước đầu cung cấp một số thông tin liên quan đến   

KT-XH hằng ngày, hằng tháng, quý và năm.

Phát biểu tại Hội nghị, biểu dương nỗ lực của Văn phòng Chính phủ và một số bộ, ngành, 

địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện này, tiết kiệm cho 

ngân sách Nhà nước, tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân, doanh nghiệp, góp phần 

phòng chống tham nhũng nhờ hạn chế tiếp xúc, giao dịch trực tiếp giữa cán bộ công chức và 

người làm thủ tục. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, việc không tiếp xúc với tiền bạc, giấy tờ, 

không gặp mặt trực tiếp góp phần phòng chống dịch bệnh.

Cái gì có lợi cho người dân thì chúng ta nên thực hiện, có lợi cho doanh nghiệp, giảm chi 

phí thì chúng ta nên quan tâm, Thủ tướng nói và biểu dương một số bộ, ngành gồm Bộ: Thông 

tin và Truyền thông, Công an, Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giao thông 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội 
nghị - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tin  Cải  Cách  Hành  Chính  Trung  Ương
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vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ngân 

hàng Vietcombank, Tập đoàn Bưu chính-Viễn thông Việt Nam, Ban Cơ yếu Chính phủ, TPHCM, 

Hà Nội, Tây Ninh, An Giang, Khánh Hòa, Yên Bái... và Tổng cục Thuế, Hải quan, Cảnh sát giao 

thông đã có nhiều nỗ lực để có được những kết quả hôm nay.

Tuy nhiên, Thủ tướng nêu ra một số vấn đề như “người ta lấy hồ sơ, giấy tờ bị phạt ở đâu hay 

có bảo đảm bí mật đời tư khi mà đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia hay không?”. 

Các vấn đề này cần tính toán chặt chẽ, cần tiếp tục đổi mới, cải tiến quy trình, đơn giản hóa 

thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ.

Chúng ta không chỉ dừng lại ở những kết quả đã làm được, mà cần phải thực sự cải tiến, 

đổi mới để chất lượng tốt hơn, thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng nói.

Cần tập trung rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp. Theo đó, đẩy 

mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Tiếp nhận, giải quyết đúng tiến độ, chất lượng đối với các dịch vụ công đã tích hợp, cung 

cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đồng thời, thường xuyên cải tiến, đổi mới quy trình, thủ 

tục để nâng cao chất lượng phục vụ.

Với các dịch vụ mới tổ chức thí điểm tại một số 

tỉnh, thành phố như nộp phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực giao thông đường bộ; kê khai và thu 

phí, lệ phí trước bạ ô tô, xe máy; kê khai và thu thuế 

doanh nghiệp,… Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Công 

an, Tài chính, Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp 

với Văn phòng Chính phủ để hoàn thiện và triển 

khai toàn quốc trước ngày 30/6/2020.

Bộ Thông tin và Truyền thông sớm triển khai hệ 

thống giám sát về Chính phủ điện tử để thu thập, 

đo lường mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

đối với từng địa phương, từng ngành. Phải có được 

số liệu cụ thể thì mới biết được nơi nào làm tốt, nơi nào làm chưa tốt, mức độ hiệu quả ra sao 

của dịch vụ này.

Tiếp tục chuẩn hóa thông tin, dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ 

tục hành chính, mã hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử bảo đảm công khai, minh bạch, tạo 

điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận, thực hiện, giám sát việc giải 

quyết thủ tục hành chính.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành chưa hoàn thành kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công 

quốc gia khẩn trương triển khai các giải pháp kỹ thuật để bảo đảm hoàn thành kết nối ngay 

Tin  Cải  Cách  Hành  Chính  Trung  Ương

Cán bộ công an thực hiện quy trình nộp phạt 
trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại 
Hội nghị trước sự chứng kiến của Thủ tướng và 
các đại biểu - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
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trong tháng 3/2020.

Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, 

thuế, tiền phạt xử lý vi phạm hành chính và các  

nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết thủ tục 

hành chính, thực hiện dịch vụ công trên Cổng Dịch 

vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp 

tỉnh, góp phần thực hiện thành công giải pháp đẩy 

mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính 

phối hợp tổ chức triển khai các chương trình miễn, 

giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ, nhất là phí 

thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ hành chính công. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nghiên 

cứu, tích hợp, cung cấp dịch vụ nộp bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bảo đảm sự ổn định, thông suốt của hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia; phát triển hạ 

tầng thông tin đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Đồng 

thời, phải bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng. Văn phòng Chính phủ phối hợp 

chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc bảo đảm an ninh, an toàn hệ 

thống, không để xảy ra lộ lọt thông tin, dữ liệu.

Bày tỏ vui mừng được xem trình diễn ra mắt Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ với nhiều 

cấu phần quan trọng phục vụ trực tiếp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu 

các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin báo cáo của 

bộ, ngành, địa phương; thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo 

cáo của Chính phủ để sớm hình thành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia phục vụ sự chỉ đạo, 

điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính, nhất là việc tích hợp các chỉ tiêu KT-XH 

được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/2/2020.

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ cần được cập nhật đầy đủ, thể hiện qua thông tin dữ 

liệu, đồ thị, hình ảnh minh họa, phải rất trực quan, sinh động, thể hiện những vấn đề kinh tế - xã 

hội “nóng” cần Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo.

Cho rằng dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nếu không kiên quyết chỉ đạo ngăn ngừa 

nguồn lây nhiễm thì dịch sẽ lây lan cấp số nhân, cấp lũy thừa, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, 

địa phương thực hiện nghiêm 4 Chỉ thị của Thủ tướng và chỉ đạo của Ban Bí thư để ngăn chặn 

dịch thành công. Không ai được lơ là công việc này.

Theo: chinhphu.vn

Tin  Cải  Cách  Hành  Chính  Trung  Ương

Ảnh: VGP/Quang Hiếu
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2/ Chính phủ hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch Đầu tư về tổ chức Hội 

nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.
Theo dự kiến, thời gian tổ chức Hội nghị sẽ diễn ra cuối tháng 4/2020.

Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 

3 tháng đầu năm 2020; trong đó tập trung đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân các dự án 

quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm ngành giao thông, ngành nông nghiệp (đường sắt, 

đường bộ, thủy lợi...).

Trong báo cáo cần nêu rõ những khó khăn, 

vướng mắc, nguyên nhân (chủ quan và khách 

quan), kiến nghị giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn 

đầu tư công năm 2020, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

trước ngày 10/4/2020 để tổng hợp, báo cáo tại Hội 

nghị.

Bộ Tài chính chuẩn bị báo cáo kết quả giải 

ngân vốn đầu tư công 3 tháng đầu năm 2020 (bao 

gồm kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang năm 

2020), trong đó nêu rõ tồn tại hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị giải pháp đẩy mạnh giải 

ngân vốn đầu tư công những tháng còn lại năm 2020, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 

10/4/2020, đồng thời báo cáo tham luận tại Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các 

cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế 

hoạch đầu tư công năm 2020, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 

những tháng còn lại năm 2020; tổng hợp các nội dung chuẩn bị cho Hội nghị từ các Bộ, cơ 

quan trung ương, địa phương.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các quy định 

giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 thuộc thẩm quyền xử lý của Chính phủ, đề xuất các giải 

pháp tháo gỡ, lấy ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại Phiên 

họp thường kỳ tháng 4/2020.

Theo: chinhphu.vn

Tin  Cải  Cách  Hành  Chính  Trung  Ương
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3/ Ký kết quy chế phối hợp liên thông cấp 
giấy khai sinh và thẻ BHYT

Vừa qua, Bảo hiểm Xã hội tỉnh và Sở Tư pháp 
ký kết quy chế phối hợp liên thông thủ tục hành 
chính đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y 
tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Quy chế phối hợp quy định về nguyên tắc, nội 

dung, phương thức phối hợp và trách nhiệm phối 

hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong 

việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính 

(TTHC) đăng ký khai sinh (ĐKKS) và cấp thẻ BHYT 

cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh. Việc liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT phải 

được triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ đối với các cơ quan ĐKKS, cấp thẻ BHYT các cấp 

trên toàn tỉnh.

Người đi đăng ký chỉ nộp 1 bộ hồ sơ và xuất trình các giấy tờ theo quy định của Sở Tư pháp 

về mẫu đăng ký. Đối với trường hợp đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền 

giải quyết của UBND cấp huyện mà cha mẹ chọn quốc tịch Việt Nam cho trẻ em thì phải nộp 

các loại giấy tờ cần thiết theo từng trường hợp theo quy định của Luật Hộ tịch. Quy trình thực 

hiện ở từng cấp về việc liên thông cấp giấy khai sinh và thẻ BHYT sẽ được hướng dẫn thực hiện 

cụ thể cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ của cấp huyện, xã, phường, thị trấn, thời gian tối đa không 

quá 5 ngày làm việc.

Theo: quangnam.gov.vn

4/ Phê duyệt kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2019
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, 

thăng hạng viên chức tại tỉnh Quảng Nam năm 2019 đối với 208 cán bộ, công chức, viên 
chức (CB,CCVC).

Trong đó, phê duyệt kết quả thi tuyển thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính cho 9 

CB,CCVC; thăng hạng viên chức lên chuyên viên cho 18 CB,CCVC; thăng hạng viên chức lên 

kế toán viên cho 65 CB,CCVC; thăng hạng viên chức lên lưu trữ viên cho 8 CB,CCVC; thăng 

hạng viên chức lên thư viện viên cho 13 CB,CCVC; nâng ngạch công chức lên chuyên viên 

chính cho 58 CB,CCVC; nâng ngạch công chức lên chuyên viên cho 28 CB,CCVC; nâng ngạch 

lên kiểm lâm viên cho 5 CB,CCVC; nâng ngạch công chức lên kế toán viên cho 4 CB,CCVC.

UBND tỉnh giao thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố có trách nhiệm thông báo kết quả thi đến cán bộ, công chức, viên chức dự thi được 

Tin  Cải  Cách  Hành  Chính  Tại  Tỉnh
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biết và thực hiện việc bổ nhiệm vào ngạch, chức danh đối cán bộ, công chức, viên chức trúng 

tuyển theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm và kiểm tra, rà soát lại tiêu chuẩn, điều kiện dự thi của 

cán bộ, công chức, viên chức trúng tuyển, trường hợp phát hiện cán bộ, công chức, viên chức 

không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn dự thi theo quy định thì có văn bản đề nghị UBND tỉnh hủy 

kết quả thi nâng ngạch, thăng hạng. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện việc bổ nhiệm vào 

ngạch, chức danh đối với cán bộ, công chức, viên chức trúng tuyển theo đúng thẩm quyền.

Cán bộ, công chức, viên chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên 

chức năm 2019 được bổ nhiệm vào ngạch, chức danh nghề nghiệp và hưởng lương ở ngạch, 

chức danh mới kể từ ngày 15/3/2020.

Theo: quangnam.gov.vn
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