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1/ Dấu mốc mới của Chính phủ 
điện tử: Chỉ đạo, điều hành trên dữ 
liệu số

Những “con số biết nói” trên Hệ 
thống Thông tin báo cáo quốc gia sẽ 
cho phép truy xuất được nguồn gốc, 
kiểm tra chéo lẫn nhau, tạo kênh 
đo lường, giúp lãnh đạo bộ, ngành, 
địa phương kiểm soát hiệu quả hoạt 
động của cơ quan mình; giúp lãnh 
đạo Chính phủ đánh giá kết quả 
thực thi nhiệm vụ của các cơ quan 
trong hệ thống.

Sáng 19/8, Văn phòng Chính 
phủ tổ chức lễ khai trương Hệ 
thống Thông tin báo cáo quốc gia                               
(TTBCQG), Trung tâm thông tin, chỉ 
đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ và công bố dịch vụ 
công trực tuyến thứ 1000 trên Cổng 
Dịch vụ công quốc gia. Hội nghị 

được trực tuyến đến 63 điểm cầu tại 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương và một số điềm cầu trải nghiệm 
thực tế tại một số địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Vũ Đức 
Đam; Phó Thủ tướng Trịnh Đình 
Dũng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP 
Mai Tiến Dũng cùng lãnh đạo các bộ, 
ngành, cơ quan và một số địa phương; 
Đại sứ các nước Liên bang Nga, Pháp, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia; các 
tổ chức quốc tế... dự lễ khai trương.

Chỉ đạo, điều hành thông qua 
dữ liệu số, hình ảnh trực quan

Phát biểu khai mạc tại lễ khai 
trương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP 
nhấn mạnh với quyết tâm cao cùng 
sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, 
địa phương đã có nhiều chuyển biến 
trong nhận thức, hành động và bước 
đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng 
trong quá trình triển khai xây dựng, 
phát triển Chính phủ điện tử hướng 
tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã 
hội số.

Thực hiện nhiệm vụ được Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, thời 
gian qua, VPCP đã chủ động phối 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội 
nghị - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
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hợp với các bộ, ngành, địa phương 
tập trung triển khai nhiều hệ thống 
thông tin, cơ sở dữ liệu nền tảng của 
Chính phủ điện tử phục vụ công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 
hoạt động quản lý, điều hành của cơ 
quan hành chính Nhà nước các cấp và 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 
người dân, doanh nghiệp, như các hệ 
thống: Trục liên thông văn bản quốc 
gia, Hệ thống Thông tin họp và xử lý 
công việc của Chính phủ (E-cabinet), 
Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Sau gần một năm khẩn trương 
triển khai xây dựng, với sự chung 
sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ 
giữa VPCP và các bộ, ngành địa 
phương, chuyên gia trong nước, quốc 
tế và nhà cung cấp dịch vụ công 
nghệ thông tin, đặc biệt là Tập đoàn 
VNPT, đến thời điểm này, Hệ thống                                                   
TTBCQG và Trung tâm thông tin, chỉ 
đạo điều hành của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ đã hoàn thành giai 
đoạn thứ nhất, sẵn sàng đưa vào khai 
thác, sử dụng, phục vụ công tác chỉ 
đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ.

Đến nay, Hệ thống thông tin báo 

cáo của 30 bộ, cơ quan, địa phương, 
tập đoàn đã kết nối, tích hợp thông 
tin, dữ liệu với Hệ thống TTBCQG; 
đồng thời, đã có 101/200 chỉ tiêu báo 
cáo định kỳ và báo cáo thống kê về 
kinh tế - xã hội được các bộ, cơ quan 
kết nối, cung cấp dữ liệu trên Hệ 
thống. Bước đầu xây dựng 7 chuyên 
mục thông tin; 25 kết nối trực tuyến 
theo thời gian thực với nhiều thông 
tin phục vụ chỉ đạo điều hành nhằm 
phục vụ ngày càng tốt hơn công tác 
tham mưu, chỉ đạo, điều hành của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
VPCP, Hệ thống TTBCQG được hình 
thành từ Hệ thống Thông tin báo cáo 
Chính phủ kết nối với Hệ thống Thông 
tin báo cáo của bộ, địa phương, phục 
vụ thu thập, tích hợp, chia sẻ dữ liệu 
báo cáo của các cơ quan hành chính 
Nhà nước; tổng hợp, phân tích dữ liệu 
phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
cơ quan hành chính Nhà nước các 
cấp và hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định 
trên cơ sở thông tin, dữ liệu số được 
hiển thị trực quan; cho phép theo dõi, 
giám sát việc thực hiện các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội được Quốc 
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hội giao, các chỉ tiêu Chính phủ giao 
bộ, ngành, địa phương; đồng thời, cơ 
quan hành chính Nhà nước các cấp 
được khai thác cơ sở dữ liệu về thông 
tin báo cáo trên Hệ thống TTBCQG 
theo phân cấp quản lý.

Bên cạnh đó, việc thiết lập Trung 
tâm thông tin, chỉ đạo điều hành với 
trang thiết bị, công nghệ tiến tiến, 
được kết nối, tích hợp, liên thông 
và chia sẻ với Hệ thống TTBCQG, 
Trung tâm điều hành, các hệ thống 
thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, 
ngành, địa phương, được bảo đảm an 
toàn, an ninh thông tin, dữ liệu, sẽ 
phục vụ Thủ tướng Chính phủ, các 
Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng các 
thành viên Chính phủ làm việc với 
các bộ, ngành, địa phương; trực tiếp 
chỉ đạo, điều hành thông qua dữ liệu 
số, hình ảnh trực quan, trực tuyến và 
tương tác tới thực địa.

Hệ thống dữ liệu, thông tin được 
thu thập, đã qua tổng hợp, xử lý từ 
Hệ thống thông tin báo cáo và Trung 
tâm điều hành của các bộ, ngành, địa 
phương sẽ được lựa chọn tích hợp, kết 
nối và hiển thị trực quan tại Trung 
tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ. Đây là nguồn thông tin, cơ sở 
dữ liệu được cung cấp thường xuyên, 
liên tục, minh bạch, chính xác, bảo 
mật, làm căn cứ tin cậy để VPCP và 
các bộ, ngành, địa phương tham mưu 
cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều 
hành.

Thông qua những “con số biết 
nói”, cho phép truy xuất được nguồn 
gốc, kiểm tra chéo lẫn nhau, cũng tạo 
một kênh đo lường, giúp lãnh đạo bộ, 
ngành, địa phương kiểm soát hiệu quả 
hoạt động của cơ quan mình; giúp 
lãnh đạo Chính phủ đánh giá kết quả 
thực thi nhiệm vụ của các cơ quan 
trong hệ thống.

Đổi mới quản lý, điều hành dựa 
trên thông tin, dữ liệu số

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
VPCP, Hệ thống và Trung tâm nêu 
trên được khai trương sẽ góp phần 
làm thay đổi phương thức quản lý, 
chỉ đạo, điều hành từ phương thức thủ 
công, giấy tờ chuyển sang dựa trên 
thông tin, dữ liệu số; bảo đảm cập 
nhật, tổng hợp, phân tích thông tin, 
dữ liệu kịp thời, chính xác tạo thành 
nguồn thông tin, dữ liệu thống nhất, 
an toàn, bảo mật và hiệu quả; thực 
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hiện dễ dàng, nhanh chóng giúp tiết 
kiệm thời gian, tăng sự kịp thời, chính 
xác của thông tin, số liệu báo cáo.

Việc Hệ thống thông tin báo cáo 
của các bộ, ngành triển khai các phân 
hệ phần mềm báo cáo dùng chung, 
các địa phương chỉ triển khai xây 
dựng hệ thống đối với các báo cáo 
phục vụ mục tiêu quản lý đặc thù sẽ 
giúp hạn chế việc đầu tư dàn trải.

Bên cạnh việc quan tâm thực hiện 
chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, 
điều hành, Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ cũng rất quan tâm đến việc 
giải quyết mối quan hệ với người dân, 
doanh nghiệp, trong đó Cổng Dịch vụ 
công quốc gia là một kênh giao tiếp 
điện tử giữa người dân, doanh nghiệp 
và các cơ quan Nhà nước, là điểm để 
người dân, doanh nghiệp tương tác 
với Chính phủ trên môi trường điện 
tử.

Tính đến ngày 18/8/2020, Cổng 
Dịch vụ công quốc gia đã có hơn 
227.000 tài khoản đăng ký; hơn 58 
triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin, 
thực hiện dịch vụ; hơn 14,3 triệu hồ 
sơ đồng bộ trạng thái; hơn 246.000 hồ 
sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng, tính 
trung bình hiện nay mỗi ngày làm 

việc Cổng tiếp nhận, xử lý khoảng 
4.000 hồ sơ trực tuyến; tiếp nhận, xử 
lý hơn 23.000 cuộc gọi tới tổng đài 
và hơn 7.600 phản ánh, kiến nghị của 
người dân, doanh nghiệp.

Hệ thống thanh toán trực tuyến 
trên Cổng mới đưa vào vận hành từ 
tháng 3/2020 nhưng cũng đã xử lý 
gần 7.000 giao dịch thanh toán trực 
tuyến, trong đó số lượng giao dịch từ 
tháng 7/2020 trở lại đây là hơn 4.000 
giao dịch.

Đặc biệt, sau hơn 8 tháng vận 
hành, từ chỗ mới cung cấp 8 dịch 
vụ công vào thời điểm khai trương 
(9/12/2019), hôm nay là thời điểm 
đánh dấu mốc 1.000 dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, 4 được tích hợp 
trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cùng với dịch vụ công thứ 1.000 
là cấp đăng ký, biển số xe ô tô trực 
tuyến với số lượng tuân thủ khoảng 
hơn 4 triệu ô tô, xe máy một năm thì 
các dịch vụ công về liên thông, dịch 
vụ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 
cũng sẽ phục vụ hơn 780.000 đơn vị 
sử dụng lao động để đóng bảo hiểm 
xã hội cho hơn 14,4 triệu lao động, 
12,7 triệu bảo hiểm thất nghiệp của 
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người lao động hàng tháng.
“Đây chính là những tín hiệu tích 

cực cho thấy sự thông suốt, hiệu quả 
trong xây dựng, vận hành Cổng Dịch 
vụ công quốc gia; sự ủng hộ, chung 
tay, phối hợp, tham gia tích cực của 
các bộ, ngành, địa phương; niềm tin 
của người dân, doanh nghiệp nhưng 
cũng chính là những yêu cầu, đòi 
hỏi mới, nhất là trong quá trình xây 
dựng doanh nghiệp, công dân điện tử 
hướng tới xây dựng Chính phủ số, xã 
hội số, kinh tế số”, Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm VPCP cho biết.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP 
tin tưởng, tiếp nối các sự kiện tiêu 
biểu trong xây dựng Chính phủ 
điện tử thời gian qua, khi Hệ thống                                 
TTBCQG, Trung tâm thông tin, chỉ 
đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ được khai trương, 
cùng với sự kiện dịch vụ công thứ 
1.000 được tích hợp lên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia sẽ là điểm nhấn quan 
trọng, đánh dấu nỗ lực trong chặng 
đường xây dựng, phát triển Chính 
phủ điện tử.

Để Hệ thống TTBCQG, Trung 
tâm thông tin để phục vụ chỉ đạo 
điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ và Cổng Dịch vụ công 
quốc gia tiếp tục phát huy hiệu quả, 
đạt được những mục tiêu mà Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra, Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh 
VPCP rất cần sự đồng hành, tiếp tục 
chung tay của các bộ, ngành, địa 
phương, các doanh nghiệp cung ứng 
dịch vụ công, các doanh nghiệp công 
nghệ thông tin, các tổ chức quốc tế, 
chuyên gia trong và ngoài nước trong 
thời gian tiếp theo.

Theo: chinhphu.vn

2/ Cột mốc mới trên Cổng Dịch 
vụ công quốc gia: Đăng ký ô tô qua 
mạng

Ngày mai (19/8), cùng với sự kiện 
khai trương Hệ thống Thông tin báo 
cáo quốc gia và Trung tâm Thông 
tin, chỉ đạo, điều hành của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, dịch vụ 
công thứ 1.000 cũng được tích hợp 
trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đẩy mạnh dịch vụ công trong 
thời điểm dịch COVID-19

Tại sự kiện, VPCP sẽ công bố 
tiếp tục tích hợp 3 dịch vụ công trực 
tuyến được người dân, DN quan tâm 
trên Cổng Dịch vụ công quốc gia     
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(DVCQG). Đó là dịch vụ công thứ 
1.000: Kê khai, nộp lệ phí trước bạ và 
nộp tờ khai đăng ký ô tô trực tuyến; 
dịch vụ công số 999: Liên thông đăng 
ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, 
BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và báo 
cáo tình hình thay đổi lao động và 
dịch vụ công thứ 998: Đóng BHXH 
bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất ng-
hiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh 
nghề nghiệp.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
VPCP Mai Tiến Dũng, thời gian qua 
Thủ tướng Chính phủ rất quyết liệt 
chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, 
tiến tới nền kinh tế số, xã hội số.

Thời điểm Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc ký bằng chữ ký số, ban 
hành Quyết định phê duyệt Đề án 
Cổng DVCQG trên Hệ thống phần 

mềm quản lý hồ sơ công việc và gửi 
văn bản điện tử thông qua Trục liên 
thông văn bản quốc gia vào ngày 
12/3/2019 đã trở thành một dấu mốc 
có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là 
thông điệp mạnh mẽ của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ về quyết tâm 
cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng 
dụng CNTT trong hoạt động quản 
lý, loại bỏ dần việc xử lý công việc 
bằng hệ thống văn bản giấy, đổi mới 
phương thức chỉ đạo, điều hành theo 
hướng Chính phủ không giấy tờ.

Để đưa 3 dịch vụ công này tích 
hợp trên Cổng DVCQG là sự nỗ lực 
rất lớn của các cơ quan liên quan 
thuộc Bộ Tài chính, Bộ Công an, 
Giao thông vận tải, Bảo hiểm Xã 
hội Việt Nam, Tập đoàn VNPT… 
để cung cấp sự thuận tiện nhất cho 
người dân, DN, đặc biệt trong thời 
điểm dịch COVID-19, thông qua đẩy 
mạnh thanh toán trực tuyến, không 
phụ thuộc thời gian, không phụ thuộc 
vị trí địa lý. Người dân, DN chỉ cần 
ngồi một chỗ đăng nhập một lần trên 
Cổng DVCQG để thực hiện các thủ 
tục hành chính (TTHC).

Theo ông Ngô Hải Phan, Cục 
trưởng Cục Kiểm soát TTHC (VPCP), 

Dịch vụ công thứ 1.000 sẽ tích hợp trên Cổng  
DVCQG vào sáng mai (19/8). Ảnh tổng duyệt lễ khai 
trương
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đây là 3 dịch vụ được người dân, DN 
quan tâm, sẽ có lượng người sử dụng 
lớn. Việc đưa 3 dịch vụ công này tích 
hợp vào Cổng DVQG sẽ tạo thuận 
lợi về TTHC, giảm chi phí, giảm thời 
gian cho người dân, DN.

Nộp trước bạ, đăng ký ô tô trực 
tuyến

Để tích hợp được các dịch vụ công 
này lên Cổng DVCQG theo đúng 
thời hạn là tháng 8/2020, nhiều cuộc 
họp đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
VPCP Mai Tiến Dũng chủ trì cùng 
với các đơn vị thuộc các bộ, cơ quan 
liên quan. Tại các cuộc làm việc, các 
đơn vị như Bộ LĐTB&XH, Tổng 
cục Thuế, Cục Đăng kiểm, Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam, Cục Cảnh sát giao 
thông... đều cho biết rất tích cực hoàn 
thành các nhiệm vụ cuối cùng để sẵn 
sàng cho thời điểm khai trương và 
tích hợp các dịch vụ công theo đúng 
kế hoạch, kịp thời hạn đặt ra.

Các bộ, cơ quan đều nhấn mạnh 
về tinh thần quyết liệt, hoàn thành 
đúng hạn việc kết nối với Cổng  
DVCQG, hoàn thành đúng tiến độ, 
đẩy sớm hoàn thành các dịch vụ công 
lên Cổng.

Riêng với dịch vụ công thứ 1.000 
về kê khai, nộp lệ phí trước bạ và nộp 
tờ khai đăng ký ô tô trực tuyến, Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm VPCP đánh giá 
cao sự tích cực của các cơ quan như 
Cục Cảnh sát giao thông, Tổng cục 
Thuế, Tổng cục Hải quan, Cục Đăng 
kiểm Việt Nam, Tập đoàn VNPT... 
và 3 nhà sản xuất ô tô trong nước là 
Công ty TNHH VinFast, Công ty cổ 
phần Ô tô Trường Hải Thaco, Công ty 
cổ phần Huyndai Thành Công. Dịch 
vụ công đăng ký ô tô, xe máy trực 
tuyến liên quan đến nhiều cơ quan từ 
cơ quan công an, đăng kiểm, thuế, hải 
quan... để liên thông đăng ký ô tô, xe 
máy và cấp biển.

Chia sẻ với các bộ, cơ quan triển 
khai nhiệm vụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
VPCP nêu dịch vụ công thứ 1.000 là 
dịch vụ rất quan trọng và rất khó bởi 
lần đầu tiên triển khai và phải cấu trúc 
lại quy trình thủ tục. Dịch vụ công 
này được vận hành chính là sản phẩm 

Đến ngày 19/8, Cổng DVCQG sẽ tích hợp dịch vụ 
công thứ 1.000.
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thay đổi tư duy, cách quản lý, là hành 
động cụ thể phục vụ người dân, DN 
theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ.

“Đây cũng là mong mỏi rất lớn 
của người dân, DN khi dịch vụ này 
được triển khai”, Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm VPCP nhấn mạnh nhiều lần tại 
các buổi làm việc.

Theo ông Ngô Hải Phan, hiện nay 
dịch vụ công nộp lệ phí trước bạ ô tô, 
xe máy đang được triển khai thí điểm 
tại Hà Nội, TPHCM; đã hoàn thành 
hệ thống truyền nhận để chia sẻ dữ 
liệu điện tử về thông tin đăng kiểm 
có ký số của các loại phương tiện ô 
tô, xe gắn máy mới giữa cơ quan đăng 
kiểm và cơ quan thuế.

Khi dịch vụ kê khai, nộp lệ phí 
trước bạ và nộp tờ khai đăng ký ô tô 
trực tuyến được tích hợp trên Cổng 
DVCQG, người dân, DN không cần 
đến gặp cơ quan hành chính Nhà 
nước, mà thực hiện đăng ký trực tuyến 
theo hướng thủ tục sẽ hết sức rút gọn. 
Người dân, DN có thể ngồi một chỗ 
để nộp thuế trước bạ, thực hiện đăng 
ký ô tô, xe máy trực tuyến.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó 
Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông 

cho biết, với trách nhiệm được Chính 
phủ giao, Cục Cảnh sát giao thông 
đã có kế hoạch, chương trình cụ thể 
ngay từ thời điểm được giao nhiệm 
vụ để cùng phối hợp với các cơ quan 
triển khai dịch vụ công thứ 1.000. Đặc 
biệt, Cục đã tích cực phối hợp với các 
cơ quan liên quan để liên thông dữ 
liệu và chạy thử nghiệm trước khi vận 
hành chính thức.

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục 
trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho 
biết, đến thời điểm này đơn vị đã sẵn 
sàng để kết nối với Cổng DVCQG. 
Đến ngày chính thức tích hợp trên 
Cổng DVCQG, dịch vụ công thứ 
1.000 đã được chạy thử nhiều lần.

Theo dự kiến, từ thời điểm khai 
trương, dịch vụ kê khai, nộp lệ phí 
trước bạ và nộp tờ khai đăng ký ô tô 
trực tuyến được thực hiện thí điểm tại 
Hà Nội và TPHCM. Từ tháng 11 tới 
sẽ triển khai toàn quốc việc thực hiện 
cấp đăng ký, biển số xe đối với xe sản 
xuất, lắp ráp trong nước và xe nhập 
khẩu chưa qua sử dụng.

Theo: chinhphu.vn
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3/ Danh mục dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng NSNN lĩnh vực Thông 
tin và Truyền thông

Thủ tướng Chính phủ vừa ban 
hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách nhà nước 
trong lĩnh vực thông tin và truyền 
thông.

Theo đó, lĩnh vực báo chí, truyền 
thông có 5 dịch vụ ngân sách nhà 
nước đảm bảo 100%: 1-Thông tin 
tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính 
trị; 2- Thông tin tuyên truyền phục 
vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh - quốc 
phòng; 3- Thông tin tuyên truyền phục 
vụ tuyên truyền đối ngoại; 4- Thông 
tin tuyên truyền phục vụ thiếu niên, 
nhi đồng, người khiếm thính, khiếm 
thị, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng 
có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên 
giới, hải đảo và các nhiệm vụ trọng 

yếu khác phù hợp với từng thời kỳ 
theo quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ; 5- Đo lường mức độ tiếp cận, sử 
dụng thông tin của khán giả phục vụ 
đánh giá hiệu quả nội dung thông tin 
tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính 
trị - quốc phòng, đối ngoại và phát 
triển kinh tế - xã hội.

Lĩnh vực công nghệ thông tin có 
9 dịch vụ ngân sách nhà nước đảm 
bảo 100% như: Điều phối hoạt động 
ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng 
của các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ 
chức chính trị - xã hội; diễn tập phòng 
chống tấn công mạng đảm bảo an 
toàn thông tin cho các lĩnh vực quan 
trọng của Đảng, Nhà nước; giám sát 
phòng, chống, ngăn chặn thư rác, tin 
nhắn rác cho các cơ quan Đảng, Nhà 
nước, tổ chức chính trị - xã hội; giám 
sát an toàn thông tin cho các lĩnh vực 
quan trọng và hệ thống thông tin phục 
vụ Chính phủ điện tử;...

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông ban hành theo thẩm quyền định 
mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chí, tiêu 
chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ 
sự nghiệp công sử dụng ngân sách 
nhà nước; phối hợp với Bộ Tài chính 
ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công 

Ảnh minh họa
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trong lĩnh vực thông tin và truyền 
thông sử dụng ngân sách nhà nước 
theo quy định của pháp luật về giá.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, căn cứ nhiệm 
vụ thuộc phạm vi quản lý về lĩnh vực 
thông tin và truyền thông và danh 
mục dịch vụ sự nghiệp công, để xác 
định chi tiết các danh mục dịch vụ 
sự nghiệp công sử dụng ngân sách 
nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ trình Thủ 
tướng Chính phủ quyết định.

UBND cấp tỉnh căn cứ nhiệm vụ 
thuộc phạm vi quản lý của địa phương 
về lĩnh vực thông tin và truyền thông, 
danh mục dịch vụ sự nghiệp công, để 
xây dựng, ban hành danh mục dịch 
vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 
nhà nước lĩnh vực sự nghiệp thông tin 
và truyền thông theo phân cấp thuộc 
phạm vi quản lý của địa phương.

Theo: chinhphu.vn

4/ Bộ Công an ra mắt Trung 
tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư

Theo các quy định mới của Bộ 
Công an, đầu mối các đơn vị cấp 
phòng của Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về trật tự xã hội được 

thu gọn từ 11 đơn vị xuống 6 đơn vị, 
giảm 45% so với trước, trong đó có 1 
đơn vị đặc biệt là Trung tâm Dữ liệu 
Quốc gia về dân cư.

Ngày 17/8,  Bộ Công an tổ chức 
Lễ công bố Thông tư, Quyết định của 
Bộ trưởng Bộ Công an về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ 
máy Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 
về trật tự xã hội (QLHC về TTXH); 
đồng thời ra mắt Trung tâm Dữ liệu 
Quốc gia về dân cư.

Theo Cand.vn, Dự án Cơ sở Dữ 
liệu Quốc gia về dân cư là dự án công 
nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam từ 
trước đến nay, chuyển đổi phương 
thức quản lý con người từ phương 
thức cũ sang phương thức mới ứng 
dụng khoa học công nghệ, xây dựng 
sử dụng Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho 
cán bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
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dân cư, căn cước công dân. 
Đây là công việc có ý nghĩa đặc 

biệt quan trọng không những của lực 
lượng Công an nhân dân mà còn là 
cốt lõi để xây dựng Chính phủ điện 
tử, kinh tế số. 

Để đáp ứng nhiệm vụ trên, việc 
bố trí lại tổ chức của Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH là rất cần thiết và 
cấp bách. Theo Thông tư, Quyết định 
của Bộ trưởng Bộ Công an, chức 
năng, nhiệm vụ cơ bản không điều 
chỉnh nhiều, nhưng mô hình tổ chức 
bộ máy đã được bố trí phù hợp với 
yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình 
hiện nay, theo phương châm một đơn 
vị có thể thực hiện nhiều việc, nhưng 
một việc chỉ giao cho một đơn vị thực 
hiện.

Đầu mối các đơn vị cấp phòng 
của Cục đã được thu gọn từ 11 đơn 
vị xuống 6 đơn vị, giảm 45% so với 
trước, trong đó có 1 đơn vị đặc biệt là 
Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân 
cư, được hợp nhất từ 5 đơn vị.

Tại Lễ công bố quyết định của 
Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tá Tô 
Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh 
sát QLHC về TTXH được phân công, 
kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Dữ 

liệu Quốc gia về dân cư.
Phát biểu tại Lễ công bố, Thiếu 

trướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ 
trưởng Bộ Công an biểu dương Ban 
Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Cục 
Cảnh sát QLHC về TTXH đã sớm 
triển khai, chuẩn bị đầy đủ các điều 
kiện cần thiết để thực hiện Thông tư, 
Quyết định của Bộ Công an.

Thứ trưởng yêu cầu, ngay sau 
Lễ công bố, Đảng ủy, lãnh đạo Cục 
chỉ đạo các đơn vị cấp phòng nhanh 
chóng ổn định tổ chức bộ máy, công 
tác cán bộ để kịp thời thực hiện các 
nhiệm vụ công tác; đề xuất kiện toàn 
các tổ chức đảng tại các đơn vị cấp 
phòng và chuẩn bị tổ chức Đại hội 
Đảng bộ của Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH theo đúng tiến độ. 

Kịp thời giải quyết những vấn đề 
phát sinh về tư tưởng, chế độ chính 

Thượng tá Tô Anh Dũng tuyên thệ khi nhận nhiệm 
vụ kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia 
về dân cư.
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sách của cán bộ, chiến sĩ liên quan 
đến việc bố trí cán bộ theo mô hình tổ 
chức mới, không để vì sắp xếp tổ chức 
bộ máy mà làm gián đoạn hoặc chậm 
tiến độ các mặt công tác; đặc biệt chú 
trọng 3 nhiệm vụ trọng tâm là xây 
dựng Dự án Cơ sở Dữ liệu Quốc gia 
về dân cư, căn cước công dân, thực 
hiện cao điểm vận động nhân dân thu 
hồi và đấu tranh với vũ khí, vật liệu 
nổ, công cụ hỗ trợ…

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề 
nghị, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ 
tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Bộ, 
Chính phủ báo cáo với Quốc hội về 
Luật cư trú sửa đổi. Trong đó, có thu 
thập dữ liệu dân cư đây là nền tảng 
của Chính phủ điện tử; đề xuất tiếp 
việc gắn chíp căn cước công dân là số 
định doanh của mỗi người dân, tiến 
tới bỏ sổ hộ khẩu giấy chuyển sang 
quản lý bằng công nghệ cải cách thủ 
tục hành chính… góp phần vào Chính 
phủ số điện tử, phát triển kinh tế - xã 
hội./.

Theo: chinhphu.vn
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5/ TP. Hồ Chí Minh: Nâng cao 
chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch 
vụ công của các cơ quan nhà nước

UBND TP đã phê duyệt Đề án 
“Cổng dịch vụ công và Hệ thống 
thông tin một cửa điện tử gắn với 
đánh giá hài lòng việc giải quyết thủ 
tục hành chính”.

Đề án này nhằm nâng cao chất 
lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công 
của các cơ quan nhà nước, đảm bảo 
phục vụ người dân và DN ngày càng 
tốt hơn, hướng tới số hóa hồ sơ, giấy 
tờ, chuyển hoạt động sử dụng hồ sơ, 
văn bản giấy, giao dịch trực tiếp sang 
hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản điện 
tử, giao dịch điện tử và cung cấp dịch 
vụ công không phụ thuộc vào thời 
gian, địa giới hành chính; thúc đẩy 
cải cách hành chính (CCHC), nhất là 
cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 
thông qua việc ứng dụng công nghệ 
thông tin; cải thiện vị trí của TP về 
chỉ số CCHC; mức độ sẵn sàng cho 
phát triển và ứng dụng công nghệ 
thông tin và truyền thông; về mức độ 
ứng dụng công nghệ thông tin, phát 
triển chính phủ điện tử, hướng tới 
sự hài lòng cho người dân và doanh    
nghiệp khi thực hiện các TTHC, dịch 

vụ công trực tuyến.
TP dự kiến cung cấp, tích hợp 50 

ngàn tài khoản trong năm 2020; 200 
ngàn tài khoản trong năm 2021 và đạt 
tối thiểu 1 triệu tài khoản trong năm 
2023. Trong năm nay, phấn đấu 30% 
thủ tục hành chính cho phép cung cấp 
kết quả dạng điện tử; cá nhân, tổ chức 
có thể sử dụng trong các lần thực hiện 
dịch vụ công trực tuyến tiếp theo.

Bên cạnh đó, UBND TP cũng 
giao các cơ quan chức năng trong 
tháng 9/2020, hoàn thành việc xây 
dựng và triển khai cung cấp các dịch 
vụ công trực tuyến, gồm: đăng ký cấp 
phiếu lý lịch tư pháp; đăng ký khai 
sinh (bao gồm đăng ký khai sinh lần 
đầu, đăng ký khai sinh lại, liên thông 
đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y 
tế cho trẻ dưới 6 tuổi, liên thông đăng 
ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi); 
cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 
trên Cổng dịch vụ công của TP.

Ngoài ra, UBND TP cũng công 
bố danh mục 3 thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Nông        
nghiệp và Phát triển nông thôn và 
danh mục 26 thủ tục hành chính trong 
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lĩnh vực lữ hành và lĩnh vực dịch vụ 
du lịch khác thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Du lịch./.

Theo: hochiminhcity.gov.vn

6/ Hải Phòng: Cải cách hành 
chính, hiện đại hóa để tạo thuận lợi 
tối đa cho người nộp thuế

Khai thuế điện tử, nộp thuế điện 
tử giờ đây không còn xa lạ đối với 
doanh nghiệp và người nộp thuế của 
thành phố Hải Phòng. Thay vì phải 
tới cơ quan thuế như trước đây thì 
nay người nộp thuế chỉ cần ngồi nhà 
với chiếc máy tính nối mạng, mọi 
thủ tục về thuế đều được tiến hành 
nhanh chóng, thậm chí có thể nộp 
thuế 24/24 giờ.

Phát huy tính chủ động của 
người nộp thuế

Lãnh đạo Cục Thuế Hải Phòng 
cho biết, các Luật thuế gần đây đều 
đề cao tính chủ động của người nộp 
thuế. Thay vì cơ quan thuế phải quản 
lý, chịu trách nhiệm về mức nộp thuế 
của doanh nghiệp thì từ nhiều năm 
nay, người nộp thuế tự khai, tự tính 
thuế và nộp thuế, cơ quan thuế chỉ 
đóng vai trò hướng dẫn và kiểm tra, 
thanh tra thuế với tinh thần hậu kiểm 

là chính. Đây là bước cải cách vượt 
bậc của ngành Thuế, từ đó, doanh    
nghiệp hiểu sâu sắc hơn  các chính 
sách thuế hiện hành để áp dụng và 
chấp hành, cũng để giảm  sự tiếp xúc 
trực tiếp giữa cán bộ thuế và người 
nộp thuế, hạn chế các hành vi tiêu 
cực và nhũng nhiễu.

Việc tự khai, tự tính và nộp thuế 
nói thì đơn giản như vậy nhưng thực 
hiện được là cả một quá trình, đòi hỏi 
sự chuyển biến sâu sắc về tư duy và 
nhận thức của cả cơ quan thuế, cán 
bộ thuế và người nộp thuế, kèm theo 
đó là sự cải cách về lề lối, cách thức 
làm việc cũng như phương tiện, thiết 
bị, máy móc, sự kết nối và ứng dụng 
công nghệ thông tin. Vai trò của cán 
bộ, công chức Thuế đã thay đổi từ 
chỗ quản lý sang đồng hành, sát cánh 

Bộ phận “một cửa” tại Cục Thuế thành phố Hải 
Phòng phục vụ doanh nghiệp đến giao dịch.
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cùng người nộp thuế, phát huy vai trò 
hướng dẫn, hỗ trợ và thực hiện các 
chức năng kiểm tra, thanh tra thuế. 
Theo lãnh đạo Cục Thuế thành phố 
Hải Phòng, mỗi năm, sự cải cách này 
mang lại hiệu quả cao hơn. Phần lớn 
người nộp thuế đã khai và tính đúng, 
tính đủ các khoản thuế phải nộp. Tuy 
nhiên, hằng tháng, hằng quý, hằng 
năm, cơ quan thuế đều phải xây dựng 
và thực hiện chương trình thanh tra, 
kiểm tra thuế, uốn nắn kịp thời các 
sai phạm, loại khỏi chi phí không hợp 
lệ và truy thu thêm nhiều khoản chưa 
được kê khai, nộp thuế theo quy định, 
mỗi năm tăng thu cho ngân sách hàng 
nghìn tỷ đồng. Như vậy, sự chủ động 
của người nộp thuế và mỗi cán bộ, 
công chức thuế đều phải tự học hỏi 
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ đã tạo ra những chuyển biến căn 
bản và đồng bộ trong công tác thu 
thuế, không chỉ giảm thời gian, thủ 
tục mà còn bảo đảm sự chính xác và 
góp phần quan trọng chống thất thu 
ngân sách.

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 
thông tin

Cải cách hành chính mạnh mẽ 
kết hợp với hiện đại hóa và ứng dụng 

rộng rãi công nghệ thông tin  mang 
lại những lợi ích thiết thực cho cả cơ 
quan thuế và người nộp thuế. Trong 
đó, nộp thuế điện tử là  bước nhảy về 
cải cách hành chính khá ngoạn mục. 
Phó cục trưởng Cục Thuế thành phố 
Hải Phòng Nguyễn Huy Nhặn cho 
biết, nộp thuế điện tử là dịch vụ công 
cho phép doanh nghiệp nộp thuế 
bằng phương thức điện tử thông qua 
tài khoản mở tại ngân hàng thương 
mại và được xác nhận việc nộp thuế 
bằng chứng từ điện tử. Từ đó, bảo 
đảm  sự thuận tiện, nhanh chóng đối 
với doanh nghiệp, tạo ra bước chuyển 
quan trọng về tư duy, nhận thức của 
cả ngành Thuế và doanh nghiệp, buộc 
phải nâng cao trình độ mọi mặt cũng 
như đầu tư trang bị cơ sở hạ tầng công 
nghệ thông tin để bảo đảm sự tương 
thích, phù hợp sự vận động nhanh và 
biến đổi không ngừng của quá trình 
hội nhập quốc tế.

Đến nay, số doanh nghiệp khai 
thuế điện tử đạt 100%; nộp thuế điện 
tử đạt 99,5%; hoàn thuế điện tử đạt 
100%..., đều vượt chỉ tiêu Tổng cục 
Thuế giao. Cục Thuế thành phố Hải 
Phòng cũng triển khai các bước để áp 
dụng hóa đơn điện tử. Cùng với đó 
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là ứng dụng hệ thống eTax, cho phép 
doanh nghiệp truy cập để tra cứu 
được nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế, số 
thuế còn nợ... của mình để bảo đảm 
sự chính xác, đồng bộ giữa số liệu của 
cơ quan thuế và doanh nghiệp; tiếp 
tục ứng dụng công nghệ thông tin 
hiện đại, có tính liên kết, tích hợp và 
tự động hóa cao, mang lại sự hài lòng 
cho người nộp thuế và từng bước đưa 
ngành Thuế tiến dần tới các tiêu chí 
hiện đại hóa ngang tầm khu vực. Đây 
tiếp tục là một trong những mục tiêu, 
nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ 
Cục Thuế chú trọng trong nhiệm kỳ 
tới, đáp ứng tốt nhất yêu cầu cải cách, 
hiện đại hóa ngành Thuế./.

* Giai đoạn 2015 - 2019, tổng thu 
ngân sách do Cục Thuế Hải Phòng 
đảm nhiệm đạt 102.722 tỷ đồng, 
bình quân 20.544,4 tỷ đồng/năm, gấp 
2,69 lần so với giai đoạn 2010-2014 
(7.627 tỷ đồng). Năm 2020 phấn đấu 
đạt 33.000 tỷ đồng, gấp 2,56 lần so 
với năm 2015.

Toàn Đảng bộ kết nạp 150 đảng 
viên mới, vượt hơn 20% chỉ tiêu 
nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm 
kỳ 2015-2020 đề ra. Bình quân hằng 
năm, có hơn 95% số đảng viên hoàn 

thành tốt nhiệm vụ, trong đó, đảng 
viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 
15%.

* Giai đoạn 2021-2025, phấn đấu 
tổng thu ngân sách nhà nước nội địa 
đạt 269.900 tỷ đồng; hoàn thành các 
chỉ tiêu chất lượng công tác thuế. 
Trong đó: tỷ lệ tờ khai thuế giá trị gia 
tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp nộp 
đúng hạn đạt trên 95%; 100% hồ sơ 
hoàn thuế được giải quyết đúng hạn; 
hoàn thuế giá trị gia tăng 100% bằng 
hình thức điện tử; phấn đấu vượt chỉ 
tiêu kế hoạch thanh tra, kiểm tra do 
Tổng cục Thuế giao; đôn đốc người 
nộp thuế nộp NSNN đạt tối thiểu 
90% số tăng thu sau thanh tra, kiểm 
tra; tỷ lệ nợ thuế có khả năng thu trên 
tổng thu ngân sách nhà nước hằng 
năm dưới 5%.

Phấn đấu hằng năm có trên 90% 
số tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm 
vụ, không có tổ chức Đảng yếu kém; 
trong đó 15-20% số tổ chức Đảng 
đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ; 95% số đảng viên hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, trong đó tỷ lệ đảng viên 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 
20%; kết nạp 150 đảng viên trở lên. 

Theo: baohaiphong.com.vn
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7/ Hà Giang: Xây dựng chính 
quyền điện tử hướng tới người dân 
và doanh nghiệp

Hà Giang là tỉnh nghèo, vùng 
cao biên giới với địa hình phức tạp, 
đường giao thông đi lại gặp nhiều 
khó khăn, khoảng cách từ tỉnh đến 
các huyện và từ các huyện đến các 
xã, thị trấn rất lớn, có thể đi mất 
từ nửa ngày đến một ngày đường. 
Do xác định rõ những khó khăn 
về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã 
hội, với quyết tâm “Biến khó khăn 
thành cơ hội phát triển”, tỉnh Hà 
Giang đã quyết tâm, quyết liệt đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin (CNTT), thúc đẩy cải cách hành 
chính (CCHC), xây dựng chính 
quyền điện tử một cách thiết thực, 
tiết kiệm, hiệu quả và tạo sự chuyển 
biến rõ rệt trong nhận thức và hành 
động.

Xây dựng chính quyền điện tử là 
khâu đột phá

Trong thời gian qua, công tác quản 
lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin 
và truyền thông (TT&TT) tại tỉnh Hà 
Giang (gồm: Bưu chính, Viễn thông, 
Ứng dụng CNTT, An toàn - an ninh 
mạng, công nghiệp ICT, Báo chí - 

tuyên truyền) đã có nhiều chuyển 
biến rõ rệt.

 Đặc biệt, trong giai đoạn hội nhập 
quốc tế sâu rộng và bùng nổ thông tin 
như hiện nay, CNTT ngày càng được 
ứng dụng rộng rãi và khẳng định vai 
trò và tính hiệu quả trên tất cả các 
lĩnh vực và mọi mặt của đời sống xã 
hội. Theo đó, Hà Giang xác định đưa 
CNTT đã trở thành nền tảng kinh tế, 
phục vụ xây dựng Chính quyền điện 
tử, là nhân tố có tính quyết định đối 
với sự phát triển kinh tế xã hội, đảm 
bảo an ninh - quốc phòng tại địa 
phương.

Sở TT&TT đã tham mưu, trình 
UBND tỉnh ban hành Quyết định 
thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng 
Chính quyền điện tử tỉnh; phê duyệt 
Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hà 

Trung tâm điều hành Thành phố thông minh của 
Thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang) vừa đi vào hoạt 
động phục vụ đắc lực cho người dân và doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh.
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Giang phiên bản 1.0; Đã ban hành Kế 
hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị 
quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 
của Chính phủ; Ban hành mã định 
danh các cơ quan, đơn vị thuộc, trực 
thuộc UBND tỉnh; Quy định đánh giá 
mức độ ứng dụng CNTT của các cơ 
quan hành chính Nhà nước trên địa 
bàn tỉnh.

Hiện tỉnh đang dự thảo Kiến trúc 
chính quyền điện tử tỉnh Hà Giang 
phiên bản 2.0 (theo Văn bản số 2015/
BTTTT-THH ngày 02/6/2020 của Bộ 
TT&TT); Thử nghiệm nền tảng chia 
sẻ, tích hợp dữ liệu (LGSP) của tỉnh; 
và đang làm thủ tục triển khai mạng 
Truyền số liệu chuyên dùng; Hệ thống 
phòng chống mã độc (SOC) của tỉnh; 
Phần mềm quản lý văn bản và điều 
hành trên môi trường mạng (quản lý 
văn bản điện tử,  đã cài đặt, đưa vào 
sử dụng cho 100% các cơ quan Đảng, 
Mặt trận tổ quốc, đoàn thể và các cơ 
quan nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh, 
có tích hợp chữ ký số (phần mềm 
này đã kết nối với trục liên thông văn 
bản quốc gia và thực hiện gửi, nhận 
văn bản liên thông 4 cấp, đảm bảm 
việc liên thông theo cả chiều ngang 
lẫn chiều dọc). Tỷ lệ văn bản trao đổi 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước 
dưới dạng điện tử đạt 100%.

 Mặt khác, Cổng dịch vụ công 
trực tuyến tỉnh Hà Giang đã đầu tư 
triển khai Cổng dịch vụ công và hệ 
thống một cửa điện tử đáp ứng đầy 
đủ tiêu chí, yêu cầu của 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. Cổng dịch vụ hành 
chính công tỉnh được xây dựng đáp 
ứng 100% các TTHC không có hiện 
vận được thực hiện ở mức độ 4. Hiện 
nay, các sở ngành của tỉnh đã niêm yết 
tổng số 1.947 dịch vụ công trực tuyến. 
Trong đó có: 418 dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3 (chiếm tỷ lệ 21,47%); 
266 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 
(chiếm tỷ lệ 13,66%), tỷ lệ cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến  mức độ 3 và 
4 đạt 35,13%. 

Đến ngày 30/6/2020, tỉnh Hà     
Giang đã cung cấp trên 16.319 tài 
khoản thư cho cán bộ, công chức, 
viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận 
tổ quốc, đoàn thể và các cơ quan nhà 
nước các cấp trên địa bàn tỉnh. Đảm 
bảo 100% cán bộ công chức có hộp 
thư tài khoản thư điện tử và thường 
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xuyên sử dụng trong công việc.
 Đối với việc ứng dụng chữ ký số: 

Hiện tổng số chứng thư số chuyên 
dùng trong các cơ quan trên địa bàn 
tỉnh là: 5.866 chứng thư số, trong 
đó: Khối cơ quan hành chính nhà 
nước 4.499 chứng thư số; Khối Đảng 
937 chứng thư số; Khối HĐND 430 
chứng thư số. Đạt tỷ lệ 100% lãnh đạo 
có thẩm quyền ký các cấp trong hệ 
thống chính trị được trang bị chữ ký 
số chuyên dùng. Tỉnh đã thống nhất 
ủy quyền cho Giám đốc Sở TT&TT 
quản lý, triển khai chữ ký số chuyên 
dùng trên toàn tỉnh.

 Ngoài ra, Hà Giang là địa phương 
thuộc top đầu về triển khai hệ thống 
hội nghị giao ban trực tuyến với quy 
mô 241 điểm cầu từ tỉnh xuống xã, đạt 
tỷ lệ 100% các cơ quan hành chính 
có thể tham gia các cuộc họp trực 
tuyến quy mô 4 cấp Trung ương, tỉnh, 
huyện, xã trên địa bàn tỉnh. Trong 06 
tháng đầu năm 2020, Hệ thống giao 
ban trực tuyến tỉnh hoạt động thường 
xuyên, liên tục với trên 157 cuộc họp 
ở các quy mô khác nhau. Đặc biệt, 
trong đợt phòng chống dịch bệnh 
Covid-19, các cuộc họp trong nội bộ 
các Sở, ngành, các phiên họp UBND 

tỉnh thường kỳ, đại hội đảng bộ một 
số xã, huyện và Đại hội Đảng bộ Bộ 
chỉ huy quân sự tỉnh đã được thực 
hiện trực tuyến. Mạng lưới các cơ sở 
giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội, điện 
lực đã được đầu tư, đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin từ tỉnh đến 
xã và tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, 
mở rộng và hiện nay đã có nhiều mô 
hình xã hội hóa trong lĩnh vực này đi 
vào hoạt động có hiệu quả. Một số 
ngành đã chủ động xây dựng, hoàn 
thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

 Song song với thúc đẩy phát triển 
Chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến, Hà Giang đang triển 
khai phát triển đô thị thông minh. 
Hà Giang đã triển khai lắp đặt hoàn 
chỉnh hạ tầng máy móc, trang thiết 
bị Trung tâm điều hành đô thị thông 
minh. Các dịch vụ kết nối đến Trung 
tâm giám sát, điều hành đô thị thông 
minh gồm: Kết nối 98 Camera giao 
thông, trường học, bệnh viện; cung 
cấp thông tin về dịch bệnh Covid-19; 
thu thập thông tin, mạng xã hội; triển 
khai ứng dụng họp không giấy tờ; kết 
nối phần mềm Quản lý văn bản và 
điều hành công việc; hệ thống dịch vụ 
công trực tuyến của tỉnh với hệ thống 
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tổng hợp báo cáo của Trung tâm điều 
hành Đô thị thông minh của tỉnh….

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết 
quả rất đáng khích lệ nêu trên, Hà 
Giang còn gặp nhiều khó khăn trong 
triển khai xây dựng chính quyền điện 
tử như: Điều kiện kinh tế của tỉnh 
khó khăn, quá trình triển khai CNTT 
thường kéo dài qua nhiều năm, dẫn 
tới tình trạng thiếu đồng bộ; Nguồn 
nhân lực thiếu và yếu, trình độ dân trí 
chưa cao, mức độ tiếp cận công nghệ 
của người dân còn chậm; Một số ứng 
dụng CNTT tự phát theo yêu cầu 
nhiệm vụ của từng ngành, từng đơn 
vị, khó khăn trong việc tích hợp, chia 
sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin 
trên địa bàn tỉnh; vẫn còn một số các 
cơ quan, đơn vị chưa khai thác hiệu 
quả hạ tầng ứng dụng CNTT, viễn 
thông hiện có; một số quy định về 
văn bản điện tử, hồ sơ điện tử, tiêu 
chuẩn kỹ thuật còn chưa đầy đủ và 
chặt chẽ…

 Xây dựng chính quyền điện tử 
phục vụ người dân, doanh nghiệp

 Ông Đỗ Thái Hòa, Giám đốc Sở 
TT&TT Hà Giang chia sẻ: Trong 
những năm qua, lãnh đạo tỉnh Hà Gi-
ang đã xác định việc chuyển đổi số, 

ứng dụng CNTT là khâu đột phá của 
tỉnh. Do vậy, tỉnh đã quyết liệt chỉ 
đạo Sở TT&TT phối hợp cùng các 
Sở, ban, ngành tham mưu cho tỉnh 
triển khai các nhiệm vụ về xây dựng 
chính quyền điện tử.

 Ông Hòa cho biết, cách đây 3 - 
4 năm Hà Giang đã bắt tay vào triển 
khai đồng bộ hệ thống truyền hình 
trực tuyến. Hà Giang cũng là một 
trong những tỉnh đầu tiên tổ chức Hội 
nghị trực tuyến liên thông 3 cấp từ 
tỉnh - huyện -xã; hệ thống quản lý văn 
bản, hệ thống quản lý hồ sơ công việc 
một cửa, hồ sơ dịch vụ công cũng liên 
thông 3 cấp; Triển khai hệ thống chữ 
ký số… đã tạo nên nền tảng thống 
nhất trong toàn bộ tỉnh để từ đó xây 
dựng lên các dịch vụ, các ứng dụng 
khác để phục vụ người dân, doanh 
nghiệp.

 Hà Giang xác định do điều kiện 
khó khăn về kinh tế, về tự nhiên nên 
tỉnh chủ trương chỉ đạo đẩy mạnh ứng 
dụng CNTT ở các Sở, ban, ngành, địa 
phương, coi đây là giải pháp, công cụ 
cốt lõi để khắc phục những khó khăn 
về điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh 
tế để bứt phá vươn lên trong giai đoạn 
tới. Đối với Sở TT&TT, từ lãnh đạo 
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đến chuyên viên đã thực hiện chuyển 
đổi số, xử lý công việc toàn bộ trên 
môi trường mạng; sử dụng chữ ký số 
đối với 100% cán bộ, công chức, viên 
chức trong đơn vị ngay từ những công 
việc đơn thuần. Đồng thời, Sở đã rà 
soát và trình Chủ tịch UBND tỉnh 
100% các văn bản, thủ tục của Sở 
thực hiện dịch vụ công mức độ 4. Để 
làm được việc đó, chúng tôi đã công 
bố tiêu chuẩn hồ sơ của đơn vị mình 
và Sở TT&TT phải chịu trách nhiệm 
về tiêu chuẩn do Sở đưa ra, Giám đốc 
Sở TT&TT Hà Giang khẳng định.

 Cũng theo ông Đỗ Thái Hòa, việc 
ứng dụng CNTT đã làm thay đổi tư 
duy và phương thức làm việc theo 
hướng hiện đại, chuyên nghiệp, làm 
đơn giản hóa các quy trình nghiệp vụ, 
nâng cao năng lực, hiệu quả giải quyết 
công việc, là cầu nối tương tác quan 
trọng giữa Chính quyền với người 
dân và doanh nghiệp làm cho Chính 
quyền gần dân hơn, minh bạch, trách 
nhiệm, hiệu quả và được dân tin cậy 
hơn.

 Để thu hút được người dân sử 
dụng các hệ thống thông tin và tham 
gia xây dựng chính quyền điện tử, 
Tỉnh đã tập trung chỉ đạo, thực hiện 

một số giải pháp như: Lãnh đạo cấp 
ủy, chính quyền các cấp, nhất là người 
đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải 
gương mẫu ứng dụng CNTT làm việc 
trên môi trường mạng; Triển khai ứng 
dụng CNTT nhanh, đúng nguyên tắc 
“lấy người dân làm trung tâm”, và 
đáp ứng nhu cầu người dân, doanh 
nghiệp.

 Đồng thời, tận dụng và khai thác 
tối đa hệ thống hạ tầng và ứng dụng 
CNTT, viễn thông… để thực hiện 
truyền thông số, thu hút người dân sử 
dụng các hệ thống thông tin và tham 
gia xây dựng chính quyền điện tử của 
tỉnh. Huy động các lực lượng đoàn 
viên, giáo viên cùng tham gia tuyên 
truyền, vận động, hướng dẫn gắn với 
chính sách hỗ trợ, khuyến khích giảm 
giá... giúp người dân, doanh nghiệp 
thấy được lợi ích từ việc ứng dụng 
CNTT.

 Đặc biệt, có chính sách khuyến 
khích các doanh nghiệp viễn thông 
phát triển hạ tầng thông tin công cộng 
tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt 
khó khăn; đồng thời thường xuyên có 
chính sách miễn, giảm giá cước, hỗ 
trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng 
các dịch vụ viễn thông, tạo nền tảng 
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kết nối để sử dụng hệ thống thông tin 
của chính quyền điện tử./.

Theo: mic.gov.vn

8/ Đắk Lắk cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia năm 2020

Triển khai thực hiện Nghị quyết 
số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của 
Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh 
thực hiện những nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu cải thiện môi trường              
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia năm 2020, tỉnh Đắk 
Lắk đã thực hiện đồng bộ các nhiệm 
vụ, giải pháp, từng bước nâng cao 
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Tạo môi trường kinh doanh 
thuận lợi

Thực hiện chỉ đạo của Chính 
phủ, các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh 
tiếp tục thực hiện những cải cách về 
đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải 
quyết thủ tục hành chính liên quan 
đến người dân, doanh nghiệp đã được 
công bố trong thời gian qua, như lĩnh 
vực đăng ký doanh nghiệp, cấp phép 
xây dựng, tài nguyên - môi trường, 
giao thông vận tải,...

Về đẩy mạnh cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 
4: đến nay, Hệ thống dịch vụ hành 
chính công tích hợp Một cửa điện 
tử liên thông (iGate) cung cấp 1.666 
dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 
667 dịch vụ công trực tuyến mức 3 
(chiếm 40%) và 327 dịch vụ công trực 
tuyến mức 4 (chiếm 19,6%). 6 tháng 
đầu năm, Hệ thống iGate tiếp nhận 
119.214 hồ sơ, đã giải quyết 112.889 
hồ sơ theo cơ chế Một cửa điện tử liên 
thông; có 10.667 hồ sơ được nộp, tiếp 
nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 
3; có 4.807 hồ sơ được nộp, tiếp nhận 
và giải quyết trực tuyến mức độ 4.

Về đẩy mạnh thanh toán không 
dùng tiền mặt: Ngân hàng Nhà nước 
- Chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các chi 
nhánh ngân hàng trên địa bàn chủ 
động phối hợp với các trường học, 

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị 
kiểm tra hoạt động tại bộ phận cấp đổi Chứng minh 
nhân dân nhằm hoàn thiện công tác cải cách hành 
chính.
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bệnh viện, công ty bán lẻ điện, công 
ty cấp thoát nước, công ty vệ sinh 
môi trường và các công ty bưu chính, 
viễn thông triển khai thu phí qua ngân 
hàng; đồng thời tăng cường cung cấp 
các dịch vụ ngân hàng điện tử, 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 
dịch vụ hành chính công.

Khuyến khích đổi mới sáng tạo
Triển khai Kết luận số 67-KL/

TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính 
trị về xây dựng và phát triển thành 
phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045. UBND tỉnh 
đã báo cáo, đề xuất với Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về chủ trương xây dựng 
Trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực 
Tây Nguyên. Để thực hiện tốt công 
tác hỗ trợ khởi nghiệp năm 2020, 
tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai 
các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh 
tỉnh Đắk Lắk năm 2020; đưa vào vận 
hành Không gian khởi nghiệp địa 
chỉ 28B Y Bih Alêô, TP. Buôn Ma 
Thuột. Trong đó bố trí một khu vực 
riêng trưng bày sản phẩm khởi ng-

hiệp trên địa bàn tỉnh; thành lập Quỹ 
Đầu tư Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
tỉnh Đắk Lắk với tổng số vốn góp ban 
đầu là 1,9 tỷ đồng.

Phối hợp với SVF tổ chức thành 
công Hội thảo “Chắp cánh tinh thần 
khởi nghiệp” tại thị xã Buôn Hồ và tại 
huyện Lắk. Hội thảo “Đánh giá tổng 
quan về thực trạng hệ sinh thái khởi 
nghiệp địa phương và định hướng xây 
dựng phát triển hệ sinh thái cấp tỉnh 
trong giai đoạn 2021-2025 và tầm 
nhìn đến năm 2030” và hiện tỉnh đã 
và đang tích cực triển khai công tác 
chuẩn bị cho tổ chức Cuộc thi khởi 
nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk 
Lắk năm 2020.

Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp
Nhằm tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc cho các doanh                           
nghiệp trên địa bàn, từ đầu năm 2020, 
Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ 
chức thành công Hội nghị gặp mặt, 
đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy và các 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, với 
hơn 300 doanh nghiệp, nhà đầu tư 
đại diện cho gần 9.000 doanh nghiệp 
tham dự. Các hoạt động tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp 
tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm 
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và tổ chức thường xuyên dưới nhiều 
hình thức như Hội nghị đối thoại    
doanh nghiệp, Cà phê doanh nhân - 
doanh nghiệp, Ngày thứ Năm DN. Tổ 
chức Hội nghị đối thoại DN về chính 
sách và cải cách hành chính thuế với 
khoảng 400 doanh nghiệp tham dự, 
kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc 
về chính sách thuế cho doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh.

Về tăng cường các hoạt động 
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa                  
(DNNVV), các cơ quan trực thuộc 
tỉnh đã tổ chức các khoá đào tạo 
về khởi sự kinh doanh và quản trị                           
doanh nghiệp cho khoảng 400 học 
viên tham gia; tuyên truyền và tổ chức 
cho các doanh nghiệp, đơn vị trên địa 
bàn tỉnh tham gia chương trình tập 
huấn trực tuyến về thực thi Hiệp định 
thương mại tự do giữa Việt Nam và 
liên minh Châu Âu (EVFTA).

Về hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận 
tín dụng, Ngân hàng Nhà nước - Chi 
nhánh tỉnh tiếp tục chỉ đạo các tổ 
chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục 
triển khai nhiều chính sách ưu đãi tín 
dụng cho DNNVV; tập trung thực 
hiện tốt chương trình kết nối Ngân 
hàng - Doanh nghiệp, tạo điều kiện 

thuận lợi cho DNNVV có triển vọng 
phát triển, có sản phẩm đáp ứng yêu 
cầu của thị trường nhưng đang gặp 
khó khăn về tài chính vay được vốn 
ngân hàng để phục vụ sản xuất - kinh 
doanh. Trong tháng 6-2020, Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam và UBND 
tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị 
kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, 
để kịp thời nắm bắt tình hình và hỗ 
trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch 
COVID-19 tại tỉnh Đắk Lắk.

Nhiệm vụ thời gian tới
Để cải thiện môi trường đầu tư, 

nâng cao năng lực cạnh tranh, góp 
phần thực hiện các mục tiêu, kế hoạch 
phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh sẽ tiếp 
tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 
đồng bộ sau đây:

1. Tiếp tục triển khai hiệu quả 
các nhiệm vụ, giải pháp tại các 
Chương trình, Kế hoạch hành động 
của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết                     
số 19/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-
CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP của 
Chính phủ và các nội dung hỗ trợ                 
doanh nghiệp theo quy định tại Luật 
Hỗ trợ DNNVV.

2. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ 
khởi nghiệp, chú trọng hỗ trợ đào tạo 
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nâng cao năng lực, nhận thức về khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo cho cá nhân, 
doanh nghiệp khởi nghiệp; các cán 
bộ quản lý, vận hành tổ chức hỗ trợ 
khởi nghiệp...

3. Tập trung chỉ đạo để Trung 
tâm phục vụ hành chính công đi 
vào hoạt động hiệu quả, thực chất; 
tránh phát sinh thủ tục phiền hà cho                          
doanh nghiệp; tăng cường chỉ đạo 
ứng dụng công nghệ thông tin, nâng 
cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành 
chính công trên toàn tỉnh.

4. Chủ động nắm bắt, giải quyết 
ngay những khó khăn, vướng mắc để 
có giải pháp hỗ trợ kịp thời, tạo mọi 
thuận lợi cho sản xuất - kinh doanh, 
nhất là về đất đai, đầu tư, xây dựng, 
tín dụng, thuế, hải quan, bảo hiểm xã 
hội... Khẩn trương hoàn thiện các thủ 
tục đầu tư theo quy định để các doanh 
nghiệp, nhà đầu tư nhanh chóng thực 
hiện dự án.

5. Triển khai hệ thống hỗ trợ, 
hướng dẫn người nộp thuế bị thiệt hại 
do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. 
Lập hồ sơ, thủ tục và kịp thời xử lý 
gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp 
cho người nộp thuế theo quy định 
của Luật quản lý thuế và các văn bản 

hướng dẫn thi hành.
6. Đẩy mạnh thực hiện các giải 

pháp nhằm tăng cường sử dụng dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, tạo 
thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện 
thủ tục hành chính, công bố công khai 
việc giải quyết thủ tục hành chính cho 
người dân, doanh nghiệp biết và giám 
sát./.

Theo: xaydungdang.org.vn

9/ Thừa Thiên Huế: Phê duyệt 
Chương trình chuyển đổi số

Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết 
định số 1957/QĐ-UBND phê duyệt 
chương trình Chuyển đổi số tỉnh 
Thừa Thiên Huế với phương châm 
“4 Không 1 Có” bao gồm: Làm việc 
không giấy tờ; Hội họp không tập 
trung nhiều; Dịch vụ công không 
gặp mặt; Thanh toán không dùng 
tiền mặt và luôn luôn có câu hỏi 
thông tin, dữ liệu được tiếp cận đã 
được số hóa chưa?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
và các đại biểu tham quan Trung 
tâm Giám sát, điều hành đô thị thông 
minh tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo đó, đến năm 2030, Thừa 
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Thiên Huế hoàn thiện mô hình Chính 
quyền số, xã hội số. Đô thị thông 
minh trở thành mô hình phổ biến 
trong điều hành, vận hành hệ thống 
quản lý nhà nước và xã hội; Kinh tế 
số trở thành phương thức cốt lõi nhằm 
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Là 
nền tảng động lực để phát triển Thừa 
Thiên Huế trở thành thành phố trực 
thuộc Trung ương trên nền tảng bảo 
tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và 
bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng 
văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, 
thân thiện môi trường và thông minh; 
du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, 
công nghệ thông tin và truyền thông 
là đột phá, công nghiệp và nông                      
nghiệp công nghệ cao là nền tảng.

Chương trình chuyển đổi số Thừa 
Thiên Huế mang lại nhiều tiện ích 
cho người dân, doanh nghiệp khi góp 

phần giảm thủ tục hành chính, xử lý 
hồ sơ trên mạng với mục tiêu 100% 
người dân và doanh nghiệp tham gia 
hệ thống Chính quyền điện tử, dịch 
vụ đô thị thông minh được xác thực 
định danh điện tử thông suốt hợp nhất 
từ hệ thống Trung ương và 100% dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 
4 trên môi trường mạng. Chương trình 
chuyển đổi số tập trung xây dựng và 
triển khai hệ thống thông tin chuyên 
ngành tại 100% cơ quan nhà nước từ 
cấp tỉnh đến cấp xã và 60% dữ liệu 
quản lý của các cơ quan hành chính 
nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã được 
số hóa, lưu trữ tập trung tại Trung 
tâm Giám sát, điều hành đô thị thông 
minh và đưa vào khai thác hiệu quả.

 Hướng đến nền kinh tế số và xã 
hội số, Chương trình chuyển đổi số 
đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng 
kinh tế số đóng góp 20% tổng GDP 
toàn tỉnh, 50% người dùng smart-
phone được tiếp cận với các dịch 
vụ chính quyền điện tử, dịch vụ đô 
thị thông minh và 50% người dùng 
smartphone tham gia vào hoạt động 
thanh toán điện tử, với 100% người 
dân đảm bảo điều kiện được phổ cập 
điện thoại thông minh.      

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham 
quan Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông 
minh tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
tập trung vào phát triển nền tảng cho 
chuyển đổi số, bắt đầu từ chuyển đổi 
nhận thức vai trò người đứng đầu các 
cơ quan, đơn vị. Các chuyên đề tập 
huấn, Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm 
và các khóa đào tạo chuyên sâu, nâng 
cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức, doanh nghiệp, 
các chuyên mục tuyên truyền về kế 
hoạch và kết quả thực hiện chuyển 
đổi số của tỉnh trên báo chí và phương 
tiện truyền thông của tỉnh cũng được 
quan tâm triển khai. Các giải pháp về 
kiến tạo thể chế, phát triển hạ tầng 
số, phát triển dữ liệu, xây dựng nền 
tảng số, đảm bảo an toàn, an ninh 
mạng, hợp tác quốc tế, nghiên cứu, 
phát triển và đổi mới sáng tạo trong 
môi trường số, phát triển nguồn nhân 
lực được triển khai đồng bộ nhằm xây 
dựng nền tảng vững chắc cho chương 
trình chuyển đổi số.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, 
chương trình cũng ưu tiên chuyển đổi 
số trong cơ quan hành chính nhà nước 
với việc cấp phát 100% chữ ký số và 
quy định bắt buộc sử dụng như là một 
yêu cầu nhằm xác thực định danh văn 
bản điện tử, hướng đến triển khai mô 

hình công sở điện tử, áp dụng công 
nghệ để kiểm soát toàn diện từ quản 
lý hành chính cho đến quản lý công 
việc, bên cạnh đó Chương trình ưu 
tiên phát triển Trung tâm Giám sát, 
điều hành đô thị thông minh một số 
ngành, địa phương trọng điểm: Thành 
phố Huế, Y tế, Giáo dục, Du lịch, Môi 
trường, Giao thông. Chuyển đổi số 
trong lĩnh vực Y tế với mục tiêu đến 
năm 2025, đảm bảo 95% người dân 
có hồ sơ sức khoẻ điện tử và người 
dân toàn tỉnh có thể tra cứu thông tin 
dễ dàng, hiệu quả các ứng dụng cung 
cấp kiến thức phòng bệnh, khám 
bệnh và chăm sóc sức khoẻ, đảm bảo 
đến năm 2025, có ít nhất 25% cơ sở 
khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh có 
dịch vụ chăm sóc, khám chữa bệnh 
từ xa. Chuyển đổi số trong giáo dục 
hướng đến năm 2025, 100% trường 
học được kết nối đường truyền băng 
thông rộng; 100% học sinh, sinh 
viên các cấp tại tỉnh được tiếp cận                                                  
Internet, kho học liệu trực tuyến và 
100% trường học, cơ sở giáo dục ứng 
dụng công nghệ thông tin trong quản 
lý, quản trị nhà trường (từ quản lý học 
sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ đến 
quá trình học tập, thời khóa biểu). 
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Chuyển đổi số trong du lịch với mục 
tiêu mọi khách du lịch từ khi đặt chân 
đến và rời đi khỏi tỉnh Thừa Thiên 
Huế được trải nghiệm các dịch vụ 
số từ miễn phí dịch vụ Internet WiFi 
đến được hỗ trợ các dịch vụ trợ lý du 
lịch ảo 24/7 trên ứng dụng điện thoại 
di động. Các lĩnh vực văn hóa - thể 
thao, giao thông - vận tải, logistics, 
nông nghiệp, môi trường, năng lượng 
và đào tạo nhân lực cũng được ưu tiên 
chuyển đổi số.

 Cũng theo quyết định được phê 
duyệt, kinh phí thực hiện chương 
trình chuyển đổi số từ kế hoạch trung 
hạn giai đoạn 2021-2025 của ngân 
sách Nhà nước. Các nguồn kinh phí 
xã hội hóa, tài trợ, viện trợ và chương 
trình nghiên cứu các đề tài khoa học 
cũng được sử dụng triển khai chương 
trình chuyển đổi số. UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế giao cho Ban Chỉ 

đạo Chính quyền điện tử có trách 
nhiệm chỉ đạo, điều phối chung việc 
triển khai Chương trình Chuyển đổi 
số tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Thông 
tin và Truyền thông tổ chức theo dõi, 
tổng hợp tình hình triển khai của các 
đơn vị, địa phương, doanh nghiệp 
và chủ trì xây dựng Đề án tổng thể 
chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 
định hướng 2030, trình phê duyệt 
triển khai cho giai đoạn./.

Theo: mic.gov.vn

Các dịch vụ đô thị thông minh là một trong những 
ưu tiên của chuyển đổi số của Thừa Thiên Huế.



Bản tin Cải cách hành chính - Số 33/2020 30

10/ Tiếp tục triển khai thực hiện 
thủ tục hành chính trên môi trường 
điện tử

 Ngày 19.8, UBND tỉnh ban hành 
Công văn số 4813/UBND-KSTTHC 
tiếp tục triển khai thực hiện thủ tục 
hành chính (TTHC) trên môi trường 
điện tử, tích hợp dịch vụ công trực 
tuyến tỉnh trên Cổng dịch vụ công 
quốc gia, nâng cao chỉ số phát triển 
Chính phủ điện tử.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 
thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa 
phương khẩn trương rà soát bổ sung 
các dịch vụ công, nhóm dịch vụ công 
thuộc thẩm quyền theo yêu cầu của 
Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng 
Chính phủ. Tổng hợp, trình Chủ tịch 
UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch 
vụ công tích hợp trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia đảm bảo lộ trình hoàn 
thành trong năm 2020, chậm nhất là 
quý I.2021.

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin 
và truyền thông, Văn phòng UBND 
tỉnh và các đơn vị có liên quan để 
kiểm thử việc xây dựng, kết nối, tích 
hợp từng dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3, mức độ 4 của từng đơn vị, theo 
từng lĩnh vực đúng quy định trước 
khi tích hợp vào Cổng dịch vụ công 
quốc gia, báo cáo kế hoạch đã triển 
khai, kết quả thực hiện các dịch vụ 
công theo thẩm quyền của đơn vị về 
UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

UBND tỉnh yêu cầu thực hiện 
ngay các nội dung triển khai xây 
dựng, kiểm thử và tích hợp các dịch 
vụ công đã được UBND tỉnh giao tại 
Công văn số 1968/UBND-KSTTHC 
(ngày 10.4.2020) và phụ lục kèm 
theo Công văn số 6146/VPCP-KSTT 
(ngày 28.7.2020) đảm bảo lộ trình 
theo Quyết định số 411/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ; triển khai dịch 
vụ công “Chứng thực bản sao điện tử 
từ bản chính” trên Cổng dịch vụ công 
quốc gia và tăng cường thực hiện tiếp 
nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến và 
tuyên truyền thực hiện TTHC trên 
môi trường điện tử.

Sở Thông tin và truyền thông chủ 
trì xây dựng các dịch vụ công, nhóm 
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dịch vụ công sử dụng thống nhất tại 
cấp huyện, cấp xã; kết nối, tích hợp 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 
độ 4 của tỉnh vào Cổng dịch vụ công 
quốc gia đảm bảo lộ trình tại Quyết 
định số 411/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ và UBND tỉnh phê duyệt. 
Tổng hợp danh sách cán bộ, công 
chức, viên chức đã đăng ký tài khoản 
trên Cổng dịch vụ công quốc gia của 
các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi 
về tiến hành thiết lập, phân quyền để 
triển khai, thực hiện nhiệm vụ; đồng 
thời gửi về Văn phòng UBND tỉnh 
để báo cáo UBND tỉnh trước ngày 
5.9.2020.

Theo: baoquangnam.vn

11/ Hơn 900 tỷ đồng thực hiện 
đề án xây dựng chính quyền số

 Chiều 12.8, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ 
trì buổi họp trực tuyến để nghe Sở 
TT-TT báo cáo Đề án tổng thể phát 
triển ứng dụng công nghệ thông tin, 
xây dựng chính quyền số tỉnh giai 
đoạn 2021 - 2025.

Mục tiêu của đề án là xây dựng, 
phát triển các hệ thống nền tảng chính 
quyền điện tử, chính quyền số, đồng 

thời duy trì kết nối, chia sẻ thông tin 
giữa Cổng dịch vụ công (DVC) tỉnh 
với Cổng DVC quốc gia; 100% các 
giao dịch trên Cổng DVC tỉnh và hệ 
thống thông tin một cửa điện tử cấp 
tỉnh, huyện, xã được xác thực điện 
tử.…

Dự kiến kinh phí thực hiện dự án 
khoảng 908 tỷ đồng, trong đó 500 
tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà 
nước, 408 tỷ đồng từ nguồn vốn vay 
ngân hàng thế giới và các nguồn kinh 
phí hợp pháp khác.

Kết luận buổi họp, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị 
các sở, ban ngành, địa phương góp ý 
gửi về Sở TT-TT tổng hợp trước ngày 
18.8. Trên cơ sở đó, lãnh đạo UBND 
tỉnh sẽ họp xem xét quyết định trình 
HĐND tỉnh.

Theo: baoquangnam.vn

12/ Đến tháng 8.2020, còn 188 
nhiệm vụ quá hạn do UBND tỉnh 
giao

 Ngày 14.8, Chủ tịch UBND tỉnh 
Lê Trí Thanh ký ban hành Công văn 
số 4713/UBND-TH gửi giám đốc 
các sở, ban ngành; chủ tịch UBND 
huyện, thị xã, thành phố đôn đốc 
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thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh 
giao đến tháng 8.2020.

Theo công văn, từ ngày 1.1 đến 
13.8.2020, UBND tỉnh đã giao 924 
nhiệm vụ cho các sở, ban ngành, địa 
phương; trong đó có 188 nhiệm vụ 
quá hạn, 54 nhiệm vụ còn trong hạn, 
682 nhiệm vụ đã hoàn thành. Bên 
cạnh các đơn vị, địa phương tích cực 
triển khai thực hiện, vẫn còn một số 
đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện các 
nhiệm vụ được giao như: Tam Kỳ, 
Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Hiệp 
Đức, Nam Giang, Đông Giang, Tiên 
Phước, Núi Thành, Tây Giang, Nam 
Trà My...

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ 
tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc 
các sở, ban ngành và chủ tịch UBND 
huyện, thị xã, thành phố khẩn trương 
rà soát, triển khai ngay các nhiệm vụ 
được giao theo đúng nội dung, tiến 
độ, chất lượng và báo cáo kết quả về 
Chủ tịch UBND tỉnh bằng văn bản 
trước ngày 25.8.2020, nhất là các cơ 
quan, đơn vị, địa phương còn nhiệm 
vụ quá hạn.

Trong đó, cần tập trung cập nhật, 
xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn, 
quá hạn trong thời gian dài (cần lưu 

ý chỉ đạo các bộ phận liên quan xử 
lý đối với một số nhiệm vụ đã hoàn 
thành và gửi báo cáo về UBND tỉnh 
nhưng không cập nhật lên phần mềm 
nhắc việc). Trường hợp gặp khó khăn, 
vướng mắc thì báo cáo, phản hồi về 
UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo.

Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp, báo 
cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, 
Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, 
đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm 
vụ của giám đốc các sở, ban ngành, 
chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành 
phố và người đứng đầu cơ quan, đơn 
vị hằng năm theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, 
kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ, kết luận, ý kiến 
chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh theo đúng nội dung, chất 
lượng và tiến độ; hằng tháng tổng hợp 
và báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ 
tịch UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Đồng thời chỉ đạo các phòng ban 
có liên quan lựa chọn, giao các nhiệm 
vụ quan trọng, cần phải thực hiện 
ngay... để đưa lên phần mềm nhắc 
việc nhằm tăng cường việc theo dõi, 
đôn đốc các nhiệm vụ; góp phần nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ 
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đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ 
tịch UBND tỉnh trong thời gian đến.

Theo: baoquangnam.vn
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13/ Dịch Covid-19 - “Bộ lọc” 
thực chất để đánh giá cán bộ

Cán bộ nào có tâm, có tầm, cán 
bộ nào vì việc riêng mà lơ là việc 
chung sẽ được bộc lộ rõ nhất, sinh 
động nhất từ thực tiễn phòng chống 
dịch hiện nay.

Hiện nay, giai đoạn 2 của dịch 
Covid-19 đang diễn biến phức tạp, 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức 
khỏe, đời sống của người dân nước 
ta. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp 
Thường trực Chính phủ mới đây, Thủ 
tướng nhấn mạnh việc chống dịch 
Covid-19 với tinh thần “chống dịch 
như chống giặc” ở cấp độ mới. 

Theo đó, mỗi người dân phải là 
một chiến sĩ, mỗi ngôi nhà, thôn, bản, 
xóm, làng, khu phố là một “pháo đài” 
chống dịch; cần phải nâng cao tinh 
thần cảnh giác, nâng cao trách nhiệm 
trước nhân dân về vấn đề này.

Xử lý nghiêm trường hợp lơ là, 
không quyết liệt

Tuy nhiên, đáng tiếc có một bộ 
phận cán bộ lãnh đạo có dấu hiệu “thả 
lỏng”. Mới đây nhất, sáng 6/8, UBND 
thành phố Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) 
đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 
15 ngày đối với ông Viên Đình Nam - 

Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hùng 
thuộc thành phố Sầm Sơn vì “ngại đi 
chống dịch do trời mưa”.

Cũng tại Thanh Hóa, ở hội nghị 
giao ban trực tuyến toàn tỉnh về việc 
ứng phó đáp ứng công tác phòng chống 
dịch vào tối 6/8 sau khi địa phương 
này ghi nhận ca mắc Covid-19, Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng 
yêu cầu Chủ tịch UBND TP Sầm 
Sơn đình chỉ công tác đối với Chủ 
tịch UBND phường Quảng Vinh và 
Trưởng trạm Y tế phường Quảng 
Vinh do thiếu trách nhiệm trong kiểm 
soát, giám sát, để trường hợp thuộc 
diện cách ly ở địa phương tham gia 
các hoạt động cộng đồng, có nhiều 
trường hợp F1, F2; công dân đã đến 
khai báo y tế mà vẫn thiếu giám sát 
việc cách ly tại gia đình....

Trước đó, ở một số địa phương 
như Hà Tĩnh, Đắk Nông cũng đã có 
những bài học nhãn tiền về trường hợp 
người đứng đầu bị xử lý, kiểm điểm vì 
thái độ lơi là, thiếu trách nhiệm trong 
phòng chống dịch.

Vẫn biết đây chỉ là những trường 
hợp cá biệt trong bức tranh tổng thể 
chống dịch Covid-19 đang rất nỗ lực, 
quyết liệt của cả hệ thống chính trị và 
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toàn xã hội, nhưng hơn lúc nào hết, 
trong những tình huống cấp bách, 
người đứng đầu phải biết hy sinh thời 
gian, sức khỏe, tiên phong đi đầu để 
có những quyết sách đúng đắn, kịp 
thời trong phòng chống dịch bệnh.

Theo đại biểu Phạm Văn Hòa 
(Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội 
tỉnh Đồng Tháp), chúng ta đang ở 
thời điểm bắt đầu thời kỳ cao điểm 
của làng sóng dịch giai đoạn 2 khi 
số ca mắc mới mỗi này đều tăng và 
đã có người tử vong. Cho nên, trong 
lúc này, ưu tiên trước mắt đối các 
địa phương là phải quyết liệt phòng, 
chống dịch, không chủ quan, lơi là.

Hiện nay một số tỉnh thành, đơn 
vị đã có văn bản chỉ đạo hạn chế tập 
trung đông người, dừng mọi hoạt 

động không cần thiết, thực hiện ng-
hiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công 
cộng, cũng như thực hiện tốt các 
biện pháp phòng chống dịch. Đây 
là việc làm mang tính chủ động, kịp 
thời, thể hiện trách nhiệm của Đảng, 
chính quyền trong việc chống dịch 
Covid-19 và đây cũng là trách nhiệm 
lo cuộc sống an lành cho mỗi người 
dân trong cả nước.

“Tuy nhiên, hiện nay vẫn có một 
bộ phận cán bộ chưa thực sự quyết 
liệt trong chống dịch theo chỉ đạo của 
Thủ tướng cũng như chỉ đạo của người 
đứng đầu địa phương. Do đó phải có 
sự kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, thậm 
chí phải xử lý nghiêm, nhất là cán 
bộ lãnh đạo không tập trung chỉ đạo 
quyết liệt trong phòng chống dịch” - 
đại biểu Phạm Văn Hòa cho biết.

Cơ hội để cán bộ thể hiện bản 
lĩnh

Dẫn lại câu nói của người xưa: 
“Ra trận mới biết tướng tài”, đại biểu 
đoàn Đồng Tháp cho rằng, mặc dù 
dịch bệnh đang có những tác động 
sâu rộng, toàn diện tới kinh tế, xã hội, 
quốc phòng, an ninh và đời sống nhân 
dân ta, song cũng chính thực tế đó 
lại là môi trường để cán bộ thể hiện 

Đại biểu Phạm Văn Hòa.
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bản lĩnh can trường “chống giặc”, thể 
hiện bản lĩnh trí tuệ, vai trò lãnh đạo, 
cũng như khả năng xử lý những tình 
huống khó khăn nhất.

Cũng từ công tác phòng, chống 
dịch bệnh có thể đánh giá được ý thức 
của từng người, ở từng vị trí công tác 
có hết lòng vì dân, có đủ tâm, đủ tầm, 
có trách nhiệm chăm lo cuộc sống 
người dân hay không.

Đại biểu Vũ Trọng Kim (đoàn 
ĐBQH tỉnh Hải Dương) cho biết, tại 
cuộc họp sáng 6/8, Phó Thủ tướng Vũ 
Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc 
gia nhấn mạnh, Ban chỉ đạo đề nghị 
Chính phủ xử lý nghiêm địa phương 
vi phạm về phòng chống dịch, người 
đứng đầu các địa phương, người 
đứng đầu Ban chỉ đạo phải chịu trách 
nhiệm. Theo ông, trong bối cảnh dịch 
bệnh diễn biến phức tạp như hiện 

nay, cán bộ giữ vị trí cao càng phải có 
trách nhiệm nêu gương cho cấp dưới, 
cho nhân dân, đặc biệt trong những 
hoàn cảnh khó khăn cần sự tỉnh táo 
và bản lĩnh của người đứng đầu.

“Ai làm gì, sử dụng thời gian 
lúc này vào việc gì cũng cần phải 
tính toán. Phải tranh thủ từng phút, 
từng giờ để chiến đấu với dịch bệnh. 
Không vì thắng lợi trong phòng chống 
dịch giai đoạn 1 mà lần này chúng ta 
xao nhãng. Cho nên mỗi người hãy 
sử dụng thời gian cho việc hoạt động 
cứu giúp, ngăn ngừa, phòng chống 
dịch một cách tích cực, hiệu quả. 
Ai có tâm lý sử dụng thời gian để đi 
chơi hay làm việc khác cho bản thân 
mình thì không thể được” - ông Vũ 
Trọng Kim nói và nhấn mạnh, dịch 
bệnh Covid-19 cũng có thể được coi 
là “bộ lọc” thực chất nhất nhằm đánh 
giá cán bộ một cách khách quan. Cán 
bộ nào có tâm, có tầm, thể hiện được 
bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo; 
cán bộ nào vì việc riêng mà lơ là việc 
chung sẽ được bộc lộ rõ nhất, sinh 
động nhất từ thực tiễn phòng chống 
dịch hiện nay./.

Theo: vov.vn

Đại biểu Vũ Trọng Kim.
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14/ Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội 
vụ Nguyễn Tiến Dĩnh: Cấp thiết 
nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở 
để thích ứng mô hình chính quyền 
đô thị

Trao đổi góp ý vào Dự thảo Văn 
kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP 
Hà Nội lần thứ XVII, nguyên Thứ 
trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh 
khẳng định, đang có nhiều vấn đề 
rất mới đặt ra cho TP trong công tác 
cán bộ và xây dựng chính quyền.

Đặc biệt trong bối cảnh từ năm 
2021 Hà Nội thực hiện mô hình chính 
quyền đô thị theo đề án đã được Quốc 
hội thông qua, việc nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ cơ sở phải được 
coi là cốt lõi. 

Sự hài lòng của người dân ngày 
càng được nâng cao

Trong dự thảo Báo cáo Chính 
trị trình Đại hội này có nhận định, 
nhiệm kỳ 2015 - 2020, “hiệu lực, hiệu 
quả quản lý của chính quyền các cấp 
tại TP đã được nâng lên”. Theo ông, 
kết quả đó thể hiện cụ thể ở thực tế ra 
sao, có những điểm gì nổi bật?

- Nhận định này trong dự thảo 
hoàn toàn xác đáng. Với chủ đề 
công tác năm 2016, 2017 là “Năm 

kỷ cương hành chính” và 2018, 
2019 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả hoạt động của hệ thống chính 
trị” nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ 
trong quản lý điều hành của hệ thống 
chính quyền các cấp và nâng cao chất 
lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức (CBCCVC), 
người đứng đầu cơ quan hành chính 
nhà nước, nhiệm kỳ qua, TP thực sự 
đã tập trung vào cải cách hành chính 
(CCHC) và đạt nhiều kết quả cao.

Cụ thể theo Bộ Nội vụ đánh giá, 
chỉ số CCHC của Hà Nội từ năm 
2017 - 2019 đã vươn lên duy trì vị trí 
thứ hai cả nước; đồng thời chỉ số hài 
lòng của người dân, DN với sự phục 
vụ của cơ quan hành chính Nhà nước 
tại TP đều đạt rất cao (năm 2017 đạt 
76,53%, năm 2018 đạt 83%, năm 
2019 đạt 80,09%). Đặc biệt, TP đã 
tiến hành sắp xếp, tinh giản bộ máy, 

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh.
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trong đó tập trung sắp xếp lại nhiều 
ban QLDA, đơn vị sự nghiệp, nhiều 
bộ phận trong các sở ngành, giúp bộ 
máy vừa gọn nhẹ rất nhiều, vừa hoạt 
động hiệu quả hơn, đội ngũ CBCC 
cũng được tinh giản.

Bên cạnh đó, Hà Nội quyết liệt 
nâng cao chất lượng tuyển dụng đội 
ngũ CBCCVC, bằng việc tổ chức thi 
tuyển trực tiếp trên máy tính để bảo 
đảm khách quan, thực tế thể hiện là 
giải pháp rất tốt góp phần tăng hiệu 
lực của cơ quan hành chính nhà nước 
những năm qua, từ đó nâng cao chất 
lượng phục vụ người dân của chính 
quyền TP.

Xét cho cùng, mục tiêu cao nhất 
của hoạt động bộ máy cơ quan Nhà 
nước chính là sự hài lòng của người 
dân, mà chỉ số này của TP những năm 
gần đây đều đạt kết quả cao. Sự hài 
lòng đó chính là chỉ số cuối cùng thể 
hiện hiệu quả hoạt động của chính 
quyền, bởi chính quyền có sắp xếp bộ 
máy hay tinh giản đội ngũ đến đâu thì 
vẫn phải lấy sự hài lòng của người dân 
là chỉ tiêu quan trọng nhất, song song 
với sự thông suốt, công việc “chạy”, 
kinh tế tăng trưởng, xã hội phát triển.

Tăng chủ động gắn với tăng 

trách nhiệm
Từ những kết quả đã đạt được, 

trong nhiệm kỳ tới, công tác xây dựng 
chính quyền và công tác cán bộ cần 
được Đảng bộ TP xác định vai trò 
quan trọng thế nào để Hà Nội xứng 
tầm là Thủ đô, thưa ông?

- Dù đã đạt nhiều kết quả tích cực 
trong công tác xây dựng chính quyền 
và công tác cán bộ, song trước yêu 
cầu trong bối cảnh mới, tôi cho rằng 
TP vẫn cần đẩy mạnh xây dựng chính 
quyền đô thị kiến tạo phát triển, chính 
quyền hành động, liêm chính, phục 
vụ ở Thủ đô, lấy sự hài lòng của người 
dân làm mục đích hành động - chủ 
trương Thủ tướng đưa ra với cả nước, 
Hà Nội cần quyết liệt thực hiện. Trong 
đó, cần tăng cường CCHC, ứng dụng 
CNTT, xây dựng chính quyền điện 
tử, đô thị thông minh, chính quyền số 
ở Thủ đô, nhằm tạo ra nền hành chính 
minh bạch, hiện đại, đáp ứng yêu cầu 
của Cách mạng 4.0.

Hà Nội nên đi đầu cả nước trong 
ứng dụng CNTT, trí tuệ nhân tạo vào 
công tác điều hành, quản trị của chính 
quyền và hệ thống chính trị; đồng thời 
phát huy vai trò của “Thành phố vì 
hòa bình”, bảo đảm tuyệt đối ANCT 
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- TTATXH trên địa bàn.
Muốn vậy, TP cần không ngừng 

nâng cao chất lượng đời sống người 
dân, phát huy dân chủ, tạo đồng thuận, 
tạo thuận lợi để họ tham gia ngày càng 
nhiều vào các hoạt động của TP; xây 
dựng an ninh quốc phòng vững mạnh; 
nắm bắt sớm và giải quyết dứt điểm 
những vướng mắc, xung đột, không 
để trở thành điểm nóng của TP. Cùng 
đó, đổi mới toàn diện sự lãnh đạo của 
Đảng, quản trị của chính quyền các 
cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động của 
MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội.

Trong bối cảnh từ năm 2021 Hà 
Nội bắt đầu triển khai mô hình chính 
quyền đô thị, công tác cán bộ của 
TP cần có giải pháp cụ thể ra sao để 
thực hiện tốt mô hình này, phù hợp 
đặc thù Thủ đô? Nhất là đội ngũ cán 
bộ cơ sở cần đáp ứng những điều kiện 
gì để phù hợp việc không còn HĐND 
ở cấp xã?

- Năm 2021, Hà Nội bắt đầu áp 
dụng mô hình chính quyền đô thị (cấp 
phường chỉ còn UBND mà không 
còn HĐND), rõ ràng đặt ra yêu cầu 
tổ chức triển khai thực hiện mọi chủ 
trương chính sách ở cấp cơ sở. Việc 
không còn HĐND mà tập trung vào 

UBND ở cấp xã vừa giúp bộ máy 
chủ động, năng động, kịp thời hơn, 
nhưng vừa đòi hỏi đội ngũ cán bộ cơ 
sở nâng cao chất lượng song song với 
tinh giản đi.

Thực hiện Nghị định 34 vừa qua, 
đội ngũ CBCC chuyên môn và người 
hoạt động không chuyên trách ở cấp 
xã và thôn, tổ dân phố đã phải giảm 
đi, đòi hỏi “tinh” hơn, hoạt động 
quyết liệt hơn, tức theo cơ chế hai 
mặt: CBCC chính quyền cấp xã được 
chủ động hơn, giảm “độ trễ” trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ (do không 
phải thông qua HĐND nữa) nhưng 
đòi hỏi chất lượng hơn, đội ngũ thực 
hiện quyết liệt hơn. Điều này đặt ra 
yêu cầu mới cho công tác xây dựng 
đội ngũ CBCC cơ sở.

Cùng với Luật Thủ đô, vừa qua 
Nhà nước tạo điều kiện cho Hà Nội 
nhiều cơ chế chính sách để chủ động, 
gần đây nhất là Quốc hội thống nhất 
cho TP cơ chế chủ động về tài chính, 
cũng là cơ hội giúp TP có điều kiện 
phát triển tốt hơn.

Tuy nhiên, phải lưu ý rằng, việc có 
thẩm quyền và chủ động cao hơn thì 
phải gắn với trách nhiệm, nếu không 
sẽ dễ xảy ra tiêu cực, lỗ hổng trong 
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quản lý. Do đó, TP cần có giải pháp 
mạnh để siết chặt công tác quản lý, 
nâng cao trách nhiệm, giáo dục đạo 
đức công vụ cho CBCC.

Để có được những cán bộ cơ sở 
đáp ứng yêu cầu như vậy, ngay từ 
khâu tuyển dụng và đào tạo, TP cần 
chú trọng điều gì, thưa ông?

- Công tác cán bộ phải được làm 
liên tục, và tới đây TP cần đẩy mạnh. 
Trong đó, TP đã thực hiện thi trực 
tuyến để tuyển dụng cán bộ, nhưng 
cần làm mạnh, tốt hơn. Việc thi tuyển 
lãnh đạo đã được nhiều địa phương 
thực hiện, như Quảng Ninh tổ chức 
thi tuyển đến cả lãnh đạo cấp tỉnh. 
Hà Nội cũng đã thực hiện việc này 
nhưng chưa nhiều, nên học hỏi các 
địa phương, ngoài việc tuyển dụng thì 
cần tăng cường tổ chức thi tuyển các 
chức danh lãnh đạo quản lý, kể từ cấp 
xã đến TP.

Cùng đó, cần đẩy mạnh thực hiện 
luân chuyển cán bộ theo hướng cán 
bộ lãnh đạo không nhất thiết là người 
địa phương. Đây là mô hình đã được 
triển khai trên cả nước, trong đó Hà 
Nội cũng đã làm (luân chuyển từ quận 
ra huyện) nhưng cần làm triệt để hơn. 
Đây cũng là một cách để đào tạo bồi 

dưỡng, nâng cao trách nhiệm cho cán 
bộ cơ sở.

TP cần coi trọng tuyển dụng 
nguồn nhân lực thông qua thi tuyển 
cạnh tranh, song song với tăng cường 
bồi dưỡng CBCC các cấp để không 
ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng, 
thái độ phục vụ trong thực thi công 
vụ. Để đáp ứng việc Hà Nội được chủ 
động hơn, cán bộ có quyền hơn nhưng 
phải gắn với tăng trách nhiệm hơn, rõ 
ràng TP cần tập trung xây dựng nâng 
cao chất lượng đội ngũ CBCC, bảo 
đảm theo mô hình “chính quyền liêm 
chính, hành động, phục vụ”.

Trân trọng cảm ơn ông!
Theo: kinhtedothi.vn
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1/ QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, 
CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại 
chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực thi hành từ 20/8/2020.

Theo Nghị định, tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công 
chức, viên chức bao gồm: 1. Chính trị, tư tưởng; 2. Đạo đức, lối sống; 3. Tác 
phong, lề lối làm việc; 4. Ý thức tổ chức kỷ luật; 5. Kết quả thực hiện chức trách, 
nhiệm vụ được giao.

Nghị định cũng quy định rõ về tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ như sau: 1. Thực hiện tốt các quy định thuộc tiêu chí 
chung nêu trên; 2. Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của 
pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn 
thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao; 3. Lãnh đạo, chỉ đạo, 
điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao 
phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 50% chỉ tiêu, 
nhiệm vụ hoàn thành vượt mức; 4. 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm 
quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, 
trong đó ít nhất 70% hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ như sau: 
1. Đáp ứng các tiêu chí chung quy định; 2. Các tiêu chí về kết quả thực hiện 
nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc 
cụ thể được giao đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; 3. 
Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực 
công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó 
ít nhất 80% hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; 4. 100% cơ quan, tổ 
chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn 
thành nhiệm vụ trở lên.

Tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành nhiệm vụ như sau: 1. 
Đáp ứng các tiêu chí chung quy định; 2. Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm 
vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể 

Văn bản - Chính sách
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được giao đều hoàn thành, trong đó có không quá 20% tiêu chí chưa đảm bảo 
chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp; 3. Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành cơ quan, 
tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành 
trên 70% các chỉ tiêu, nhiệm vụ; 4. Có ít nhất 70% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 
thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở 
lên.

Nghị định cũng quy định rõ tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ ở mức không 
hoàn thành nhiệm vụ. Theo đó, cán bộ có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp 
loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ: 1. Có biểu hiện suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá 
của cấp có thẩm quyền; 2. Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm 
vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể 
được giao chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; 3. Cơ quan, tổ chức, đơn 
vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành dưới 50% các 
chỉ tiêu, nhiệm vụ; 4. Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản 
lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định 
của pháp luật; 5. Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý 
kỷ luật trong năm đánh giá.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định rõ về tiêu chí xếp loại công chức, viên 
chức, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên 
chức.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 20/8/2020.
Theo: chinhphu.vn
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