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1/ Tiến tới gửi, nhận đơn khởi 
kiện, thông báo văn bản tố tụng 
trực tuyến

Dự kiến 5 dịch vụ công của Toà 
án nhân dân Tối cao sẽ được cung 
cấp lên Cổng dịch vụ công quốc gia, 
trong đó có dịch vụ công: Gửi, nhận 
đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và 
cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố 
tụng trực tuyến. Các dịch vụ công 
này đang được các cơ quan liên quan 
phối hợp để cung cấp trong tháng 
12/2020.

Chiều 9/12, Chánh án Tòa án 
nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình 
và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng 
chủ trì buổi làm việc nhằm triển khai 
gửi, nhận văn bản trên Trục liên thông 
văn bản Quốc gia và tích hợp, cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến của Tòa 

án nhân dân Tối cao trên Cổng Dịch 
vụ công Quốc gia.

Phối hợp xây dựng Tòa án điện 
tử

Tại buổi làm việc, Vụ Tổng hợp 
(Tòa án nhân dân Tối cao) và Cục 
Kiểm soát TTHC (VPCP) đã báo cáo 
về công tác phối hợp nhằm cung cấp 
dịch vụ công trực truyến trên Cổng 
Dịch vụ công quốc gia và gửi nhận 
văn bản điện tử.

Theo đó, đối với công tác phối 
hợp, các đơn vị của VPCP và Tòa 
án nhân dân Tối cao đã thảo luận và 
thống nhất các nội dung công việc 
cần thực hiện. Đó là xây dựng quy 
chế phối hợp giữa Văn phòng Chính 
phủ và Toà án nhân dân Tối cao trong 
công tác xây dựng Chính phủ điện tử, 
Toà án điện tử và cải cách thủ tục 
hành chính.

Bên cạnh đó, triển khai kết nối 
trục liên thông văn bản quốc gia và 
triển khai hệ thống văn bản chỉ đạo 
điều hành cho Toà án nhân dân Tối 
cao.

Dự kiến, có 5 dịch vụ công của 
Toà án nhân dân Tối cao sẽ được 
cung cấp lên Cổng dịch vụ công quốc 
gia, cụ thể: (1) Gửi, nhận đơn khởi 

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa 
Bình và Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng 
chủ trì buổi làm việc. Ảnh: VGP/Gia Huy
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kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống 
đạt, thông báo văn bản tố tụng trực 
tuyến; (2) Đăng ký trực tuyến cấp sao 
bản án, tài liệu trong hồ sơ vụ án; (3) 
Công bố bản án, quyết định của Toà 
án; (4) Án lệ; (5) Nghị quyết của Hội 
đồng Thẩm phán Toà án nhân dân 
Tối cao.

Hai bên cũng phối hợp cùng các 
đơn vị liên quan xây dựng bộ mã định 
danh của hệ thống Toà án theo quy 
định mới của Thủ tướng Chính phủ. 
Theo dự kiến toàn bộ các công việc 
trên hoàn thành trong tháng 12/2020.

Trao đổi thêm về công tác phối 
hợp, đối với cung cấp thông tin bản 
án, quyết định của Tòa án; nghị quyết 
của Hội đồng thẩm phán; án lệ, Cục 
Kiểm soát TTHC cho biết nhóm kỹ 
thuật đã tìm hiểu, trao đổi về các nội 
dung liên quan đến các cơ sở dữ liệu 
quản lý bản án, quyết định của Tòa 
án, nghị quyết của Hội đồng thẩm 
phán, án lệ. Trên cơ sở đó, hai bên đã 
thống nhất giải pháp xử lý theo hướng 
tích hợp dữ liệu, phục vụ cá nhân, tổ 
chức tra cứu, tìm hiểu thông tin.

Đối với thanh toán trực tuyến 
án phí, triển khai nhiệm vụ này liên 
quan đến nhiều cơ quan, đơn vị (Tòa 

án, Thi hành án, Kho bạc Nhà nước, 
Ngân hàng/Trung gian thanh toán) và 
sẽ có nhiều loại án phí với thời gian 
nộp khác nhau (tạm ứng án phí khi 
nộp đơn khởi kiện; nộp án phí khi có 
bản án, quyết định của Tòa án…). Do 
đó, để triển khai được nội dung này, 
ngoài sự phối hợp với Tòa án thì cần 
sự phối hợp của Cơ quan thi hành án, 
Kho bạc Nhà nước...

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Tư 
pháp, Ban Cơ yếu Chính phủ, Ngân 
hàng Nhà nước, Bưu điện Việt Nam, 
Tập đoàn VNPT đều cho biết sẽ tích 
cực phối hợp để cung cấp mã định 
danh cho Tòa án nhân dân Tối cao, 
cung cấp giải pháp kỹ thuật... nhằm 
đưa sớm nhất các dịch vụ công của 
Tòa án nhân dân Tối cao lên Cổng 
Dịch vụ công quốc gia để phục vụ 
nhân dân.

Cung cấp dịch vụ công là điểm 
đột phá của ngành tòa án

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến 
Dũng nhấn mạnh ngành tòa án là 
ngành đầu tiên trong ngành tư pháp 
thực hiện cải cách theo hướng điện tử, 
số hóa. Những dịch vụ công ngành tòa 
án sắp cung cấp trên Cổng DVCQG 
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là những dịch vụ rất quan trọng, thực 
hiện được dịch vụ công này chính là 
điểm đột phá trong cung cấp dịch vụ 
công cho người dân của Tòa án nhân 
dân Tối cao, chính là tiên phong và là 
điểm đột phá của ngành tòa án.

Vì vậy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
VPCP đề nghị Tòa án nhân dân Tối 
cao tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh cung 
cấp dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia theo hướng “chọn dịch 
vụ công dễ làm trước, khó làm sau”.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề 
nghị Ban Cơ yếu Chính phủ phối hợp 
với Tòa án nhân dân Tối cao hoàn 
thành sớm việc cấp chứng thư số phục 
vụ cho việc liên thông gửi nhận văn 
bản điện tử. Đồng thời, đề nghị các 
đơn vị, cơ quan liên quan phối hợp 
với Tòa án nhân dân Tối cao, Văn 
phòng Chính phủ để triển khai việc 
tích hợp thanh toán trực tuyến án phí 
trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối 
cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, cải 
cách hành chính, xây dựng Chính phủ 
điện tử là chủ trương và quyết tâm lớn 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 
Những bước đi xây dựng Tòa án điện 
tử đã được ngành khởi động, việc xây 

dựng Tòa án điện tử là chủ trương cải 
cách hành chính tư pháp của ngành 
tòa án và cũng là để cung cấp tiện ích 
của ngành cho người dân.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối 
cao đề nghị các cơ quan liên quan 
phối hợp với Tòa án nhân dân Tối cao 
để ứng dụng CNTT, cung cấp dịch vụ 
công tiện ích cho người dân; bảo đảm 
an toàn, bảo đảm tính bảo mật.

Qua ý kiến tại cuộc làm việc, 
Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao 
Nguyễn Hòa Bình thống nhất với kế 
hoạch, lộ trình các đơn vị báo cáo và 
nhấn mạnh những việc cần làm ngay, 
cụ thể là các dịch vụ công đã xác định 
cung cấp cho nhân dân sắp tới trên 
Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo: chinhphu.vn

2/ Bảo mật, bảo đảm an toàn 
thông tin tuyệt đối cho các hệ thống 
Chính phủ điện tử

Chiều 8/12, Ban Cơ yếu Chính 
phủ tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm 
thực hiện Quy chế phối hợp giữa 
Văn phòng Chính phủ và Ban Cơ 
yếu Chính phủ trong công tác bảo 
mật, bảo đảm an toàn thông tin của 
Văn phòng Chính phủ.
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Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến 
Dũng; đồng chí Vũ Ngọc Thiềm, 
Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; 
đại diện lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị 
thuộc VPCP; đại diện lãnh đạo các 
cơ quan, đơn vị thuộc Ban Cơ yếu 
Chính phủ; đại diện Tập đoàn VNPT,        
Viettel… tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí 
Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ 
yếu Chính phủ cho biết, trải qua 75 
năm xây dựng, chiến đấu và trưởng 
thành, ngành Cơ yếu Việt Nam luôn 
được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
về mọi mặt của Đảng, Nhà nước, sự 
phối hợp, tạo điều kiện của các ban, 
bộ, ngành Trung ương và địa phương, 
đặc biệt là quan tâm, tạo điều kiện 
của VPCP, do đó, Ban Cơ yếu Chính 
phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam đã 

đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Qua hai năm thực hiện các nội 

dung theo Quy chế phối hợp giữa 
hai cơ quan và thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ được giao, Ban Cơ yếu 
Chính phủ và VPCP đã tích cực chủ 
động phối hợp triển khai các nhiệm 
vụ trong công tác bảo mật, bảo đảm 
an toàn thông tin của VPCP.

Trong việc phối hợp hoàn thiện 
chính sách về bảo mật, an toàn thông 
tin, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tham 
gia góp ý kiến và cử cán bộ tham gia 
cùng trong quá trình xây dựng 04 Hệ 
thống thông tin do VPCP quản lý, 
cụ thể: Trục liên thông văn bản quốc 
gia, Hệ thống e-Cabinet, Cổng Dịch 
vụ công quốc gia, Hệ thống thông 
tin báo cáo Quốc gia; tham gia góp 
ý kiến hoàn thiện 04 văn bản chính 

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP/Hoàng Giang Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng tặng 
quà, chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Ban Cơ yếu 
Chính phủ. Ảnh: VGP/Hoàng Giang
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sách về bảo mật và an toàn thông tin.
Bên cạnh đó, khảo sát, đánh giá 

và tham mưu đề xuất phương án bảo 
mật, an toàn thông tin cho VPCP, 
phối hợp với VPCP xây dựng 02 Đề 
án: Đề án triển khai các hệ thống bảo 
vệ thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà 
nước dùng mật mã đáp ứng yêu cầu 
triển khai Chính phủ điện tử và Đề 
án xây dựng Trung tâm ANTT mạng 
cho hệ thống Chính phủ điện tử; bảo 
đảm bảo mật thông tin cho VPCP; 
triển khai chữ ký số chuyên dùng cho 
VPCP; triển khai giám sát, bảo đảm 
an toàn thông tin cho VPCP; tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức về bảo 
mật và an toàn thông tin.

Tại hội nghị, đại diện các vụ, cục, 
đơn vị VPCP và Ban Cơ yếu Chính 
phủ đã đánh giá những kết quả đạt 
được, xác định những tồn tại, hạn chế, 
vướng mắc và đề ra phương hướng 
nhiệm vụ, giải pháp khắc phục trong 
thời gian tới nhằm đạt được những 
mục đích, yêu cầu đã đề ra.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai 
Tiến Dũng cảm ơn Ban Cơ yếu Chính 
phủ đã tích cực phối hợp với VPCP 
trong thời gian qua, cùng đóng góp, 
giúp cho Chính phủ trong công tác 

xây dựng Chính phủ điện tử tiến tới 
Chính phủ số, nền kinh tế số.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai 
Tiến Dũng, Việt Nam đã triển khai 
xây dựng Chính phủ điện tử từ những 
năm 2000, nhưng kết quả đạt được 
còn khiêm tốn. Sau khi tham khảo, 
học tập kinh nghiệm của một số nước 
vào năm 2018, chúng ta đã tích cực 
hoàn thiện hành lang pháp lý cho xây 
dựng Chính phủ điện tử, để văn bản 
điện tử có giá trị pháp lý như văn bản 
giấy; cùng với đó là xây dựng và vận 
hành các hệ thống thông tin cốt lõi 
của Chính phủ điện tử phục vụ cho 
sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ.

“Có thể nói VPCP xây dựng các 
hệ thống Chính phủ điện tử đến đâu 
thì Ban Cơ yếu Chính phủ đồng hành 
đến đó để bảo đảm an toàn, bảo mật 
cho hệ thống”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Trong đó, phải kể đến việc triển 
khai chữ ký số chuyên dùng cho 
Chính phủ, đây là khâu mấu chốt 
trong thực hiện VPCP không giấy 
tờ, triển khai chữ ký số cho hệ thống 
Trục liên thông văn bản. Lần đầu 
tiên Thủ tướng Chính phủ, các thành 
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viên Chính phủ và toàn bộ lãnh đạo 
từ cấp Vụ của VPCP sử dụng Ipad để 
ký số đã tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ tới 
hệ thống hành chính và toàn xã hội. 
Chứng thư số của Ban Cơ yếu Chính 
phủ là thành phần then chốt trong nền 
tảng trao đổi dữ liệu quốc gia để triển 
khai các hệ thống thông tin Chính 
phủ điện tử.

Trong hai năm qua, công tác 
giám sát bảo đảm an toàn thông tin là 
một sự cố gắng lớn của Ban Cơ yếu 
Chính phủ. Ban Cơ yếu Chính phủ 
là một trong những cơ quan tích cực 
nhất đồng hành cùng với VPCP vượt 
qua những khó khăn, thách thức về 
an toàn, bảo mật thông tin khi triển 
khai những hệ thống có quy mô lớn, 
phạm vi mở rộng đến các bộ ngành, 
địa phương.

“Hai cơ quan đã phối hợp chặt 
chẽ bảo đảm tiến độ, hiệu quả công 
việc, đến nay, chúng ta đã bảo đảm 
tuyệt đối, chưa để xảy ra mất cắp dữ 
liệu, tấn công từ hacker đối với các hệ 
thống của Chính phủ điện tử cũng như 
của VPCP”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm VPCP đặc biệt đề cập đến 

tính quan trọng của Đề án xây dựng 
Trung tâm an toàn thông tin mạng 
cho hệ thống Chính phủ điện tử; do 
đó, mong muốn Ban Cơ yếu Chính 
phủ quan tâm đẩy nhanh quá trình 
thực hiện Đề án để có một lực lượng 
chuyên nghiệp, với hệ thống hiện đại, 
bảo đảm an toàn thông tin cho hệ 
thống Chính phủ điện tử ở mức cao 
nhất.

VPCP và Ban Cơ yếu Chính phủ 
tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong việc 
bảo vệ cho các hệ thống thông tin 
của VPCP. Hơn nữa trong bối cảnh 
xây dựng Chính phủ điện tử dựa trên 
nhiều nền tảng công nghệ thông tin 
cùng với việc tăng cường thực hiện 
dịch vụ công trực tuyến của người 
dân, doanh nghiệp, ngành Cơ yếu 
cần điều chỉnh và thích nghi kịp thời. 
Mã hóa, bảo mật là một thành tố của 
hệ thống không thể tách rời cho nên 
chúng ta cần đẩy mạnh để bảo mật 
thông tin cho các hệ thống Chính phủ 
điện tử, bảo đảm các giao dịch dân 
sự.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã trao 
tặng Bằng Khen cho 3 tập thể và 6 cá 
nhân của Ban Cơ yếu Chính phủ vì 
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đã có nhiều đóng góp trong công tác 
phối hợp triển khai các nhiệm vụ xây 
dựng Chính phủ điện tử và công tác 
bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin 
của VPCP.

Theo: chinhphu.vn

3/ Đề nghị Bộ GD&ĐT tiên 
phong chuyển đổi số

Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ 
tướng đề nghị Bộ GD&ĐT tiên 
phong chuyển đổi số; không để 
nhiệm vụ nào Chính phủ giao quá 
hạn sau 31/12/2020; đẩy mạnh cải 
cách thủ tục hành chính (TTHC) và 
xây dựng Chính phủ điện tử, cung 
cấp dịch vụ công và chỉ định một số 
trường đại học thí điểm gửi nhận 
văn bản điện tử, từ đó nhân rộng ra 
toàn ngành.

Cắt giảm 26 tỷ đồng chi phí tuân 
thủ TTHC

Báo cáo tại cuộc làm việc của 
Tổ công tác của Thủ tướng Chính 
phủ với Bộ GD&ĐT sáng 8/12 về 
tình hình thực hiện chương trình 
công tác của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ trong 11 tháng năm 2020, 
Bộ GD&ĐT cho biết Bộ được giao 
chủ trì soạn thảo tổng số 16 văn bản. 
Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT đã được Thủ 
tướng Chính phủ cho dừng soạn thảo 
1 văn bản và cho chuyển 1 văn bản 
sang năm 2021.

Như vậy, trong năm 2020, Bộ 
GD&ĐT phải trình Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ 14 văn bản. Kết quả 
đã trình ban hành 6/14 văn bản, đạt tỉ 
lệ 42,9%; đã trình nhưng chưa được 
ban hành 5/14 văn bản, chiếm tỉ lệ 
35,7%.

Về nhiệm vụ Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ giao trên hệ thống 
trực tuyến, từ ngày 01/01/2020 đến 
ngày 30/11/2020, Bộ GD&ĐT được 
giao triển khai 187 nhiệm vụ, trong 
đó có 49 nhiệm vụ có thời hạn xử lý 
trước ngày 30/11/2020. Kết quả đã 
hoàn thành 45/49 nhiệm vụ, đạt tỉ 
lệ 91,8%; chưa hoàn thành, quá hạn 

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với 
Bộ GD&ĐT sáng 8/12 về tình hình thực hiện chương 
trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 
Ảnh VGP/Nhật Bắc
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4/49 nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 8,2%.
Về công tác cải cách thủ tục hành 

chính, thực hiện Nghị định số 63 năm 
2010 của Chính phủ, ngay từ đầu năm 
Bộ GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch 
Kiểm soát TTHC, đưa vào rà soát 3 
nhóm TTHC trọng tâm. Hiện nay, Bộ 
GD&ĐT đã đơn giản hóa đối với thủ 
tục xét, cấp học bổng chính sách cho 
học sinh sinh viên, tiết kiệm được hơn 
745 triệu đồng (tương đương 15,7%) 
chi phí tuân thủ TTHC so với trước 
khi đơn giản hóa.

Ngoài ra, trong quá trình xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật, 
Bộ GD&ĐT còn đơn giản hóa và cắt 
giảm 3 TTHC tại 2 Nghị định và 4 
Thông tư.

Như vậy, đến thời điểm hiện nay, 
Bộ GD&ĐT cắt giảm tổng số chi phí 
tuân thủ TTHC được gần 26 tỷ đồng 
(tương đương khoảng 28,89%).

Đề nghị đẩy mạnh thanh toán 
trực tuyến dịch vụ công của Bộ 
GD&ĐT

Tại cuộc làm việc, Thứ trưởng 
Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Tổ 
phó Tổ công tác đề nghị Bộ GD&ĐT 
quan tâm đến một số vấn đề dư luận 
tâm hiện nay như: Một số vấn đề về 

quản lý trường lớp, đội ngũ giáo viên 
chưa chuyên nghiệp về quản lý; trong 
phát hành sách vừa qua còn nhiều vấn 
đề; về chính sách tuyển dụng với giáo 
viên; về mô hình hoạt động của một 
số trường...

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ 
Trần Ngọc Liêm đánh giá trong năm 
2020, Bộ GD&ĐT đã có nhiều công 
tác nổi bật, nỗ lực đóng góp vào thực 
hiện “mục tiêu kép”; phương thức 
học trực tuyến bảo đảm chất lượng 
học tập là nỗ lực của ngành; công tác 
cải cách hành chính đã xóa bỏ được 
nhiều thủ tục rườm rà, trực tiếp có lợi 
cho học sinh và phụ huynh học sinh. 

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một 
số vấn đề trong xây dựng Chính phủ 
điện tử, cung cấp dịch vụ công của 
Bộ còn hạn chế, thủ tục thanh toán 
trực tuyến học phí để hạn chế tối đa 
việc đi lại còn chưa được cung cấp 
trên Cổng Dịch vụ công quốc gia... 
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề 
nghị Bộ tiếp tục cải cách, đẩy mạnh 
thanh toán trực tuyến, việc này sẽ góp 
phần giám sát thu, chi hiệu quả.

Về thanh toán học phí trực tuyến, 
Thứ trưởng Bộ Tài chính Hà Anh Tuấn 
cho rằng nếu làm theo phương thức 
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“5 trường 5 cách thì không thể thực 
hiện được mà cần một bài toán mẫu”. 
Đồng tình với ý kiến của Văn phòng 
Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính 
cho rằng Văn phòng Chính phủ, Bộ 
TT&TT và các cơ quan liên quan cần 
xây dựng bài toán mẫu chuẩn xác, có 
mẫu chung cho thanh toán trực tuyến 
học phí, đây là cả một vấn đề nhưng 
cần đi từng bước.

Cử 4 trường đại học thí điểm gửi 
nhận văn bản điện tử

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng 
Tổ công tác của Thủ tướng đề nghị 
Bộ GD&ĐT phấn đấu dứt khoát 
không để nhiệm vụ nào được Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 
không hoàn thành trước 31/12/2020. 
Các nhiệm vụ đều phải được xem xét 
để hoàn thành bởi tinh thần của Thủ 
tướng là không giãn, không hoãn, đặc 
biệt là văn bản nợ đọng.

Tổ trưởng Tổ công tác cũng đề 
nghị Bộ GD&ĐT quan tâm hơn nữa 
những vấn đề xã hội, người dân, phụ 
huynh học sinh quan tâm, đề nghị Bộ 
tiếp tục chỉ đạo các đơn vị của Bộ 
tiếp tục khắc phục các tồn tại để làm 
tốt hơn.

Đối với công tác cải cách TTHC 
và xây dựng Chính phủ điện tử, Bộ 
GD&ĐT cần quan tâm đến các vấn 
đề: Thứ nhất là cấp chứng thư số, chữ 
ký số từ gửi văn bản của Bộ đến các 
Sở GD&ĐT, đến các trường Đại học 
để gửi nhận văn bản điện tử 2 chiều; 
thứ hai là đề nghị Bộ quan tâm hơn 
đến các dịch vụ công, đề nghị tiếp 
cận theo hướng CNTT là công cụ, 
phương tiện để cải cách TTHC.

Thứ 3 là đề nghị Bộ GD&ĐT chỉ 
định một số trường đại học để thực 
hiện thí điểm gửi nhận văn bản điện 
tử, thanh toán học phí trực tuyến trên 
Cổng Dịch vụ công quốc gia. Văn 
phòng Chính phủ sẽ phối hợp trong 
các công tác này, từ các trường được 
thí điểm triển khai nhân rộng cả Bộ.

Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị Bộ 
GD&ĐT tiên phong chuyển đổi số, 
VPCP sẽ cử Cục Kiểm soát TTHC 
làm đầu mối và đề nghị các cơ quan 
liên quan, Tập đoàn VNPT, Viettel 
phối hợp chặt chẽ, quyết liệt với Bộ 
GD&ĐT để thực hiện các nội dung 
này trong thời gian tới.

Ngay tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ 
GD&ĐT đã cử 4 trường Đại học: Đại 
học Luật TPHCM; Đại học Vinh; Đại 
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học Ngoại Thương và Đại học Bách 
Khoa Hà Nội cùng phối hợp với Văn 
phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan 
để thí điểm gửi nhận văn bản điện 
tử, thanh toán học phí trực tuyến qua 
Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo: chinhphu.vn

4/ Thủ tướng nhấn nút khai 
trương Cổng dịch vụ công Bộ Công 
an

Sáng nay, 7/12, tại TPHCM, 
trong khuôn khổ Hội nghị Công an 
toàn quốc lần thứ 76, Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã 
nhấn nút khai trương Cổng dịch vụ 
công Bộ Công an.

Việc khai trương và đưa 
Cổng dịch vụ công Bộ Công an                           
(https://dichvucong.bocongan.gov.
vn) đi vào hoạt động là dấu mốc quan 
trọng trong tiến trình xây dựng Chính 
phủ điện tử của Bộ Công an; thể hiện 
quyết tâm của Bộ Công an trong công 
cuộc cải cách, minh bạch hóa các thủ 
tục hành chính, lấy người dân, doanh 
nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp 
phần hướng tới xây dựng Chính phủ 
kiến tạo, liêm chính, hành động.

Tại thời điểm khai trương, Cổng 

dịch vụ công Bộ Công an cung cấp 
trực tuyến 289 thủ tục hành chính từ 
mức độ 2 trở lên; trong đó, cung cấp 
7 dịch vụ công mức độ 3 về: Cấp hộ 
chiếu phổ thông trong nước cho công 
dân Việt Nam; Khai báo tạm trú cho 
người nước ngoài tại Việt Nam; Đăng 
ký mẫu con dấu mới; Đổi, cấp lại 
Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con 
dấu; Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, 
dấu xi; Đăng ký thêm con dấu; Đăng 
ký lại mẫu con dấu.

Phát biểu tại lễ khai trương, Thứ 
trưởng Bộ Công An Trần Quốc Tỏ 
cho rằng, để “Cổng dịch vụ công Bộ 
Công an” hoạt động có hiệu lực, hiệu 
quả thiết thực, vấn đề đặt ra là phải 
tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung 
trước mắt, đó là nghiên cứu, phát 
triển các hệ thống nền tảng, sớm hoàn 
thành việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu 
các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 

Ảnh: VGP/Quang Hiếu
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của Bộ Công an kết nối với các hệ 
thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các 
cơ quan Trung ương và địa phương 
theo chỉ đạo chung của Chính phủ; 
bảo đảm mọi thông tin của người dân, 
doanh nghiệp khi tương tác phải được 
bảo mật, an toàn và thông suốt.

Thứ hai, thực hiện tái cấu trúc 
các quy trình và phân cấp giải quyết 
các thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ 
điện tử từ Bộ đến công an các đơn vị, 
địa phương gắn với trách nhiệm của 
người đứng đầu, từ đó đưa những tiện 
ích dịch vụ công nhanh chóng đến 
với người dân, doanh nghiệp.

Thứ ba, tổ chức bồi dưỡng nâng 
cao, tập huấn kỹ năng thao tác về giao 
nhận, giải quyết hồ sơ trên môi trường 
không gian mạng; nâng cao đạo đức 
công vụ cho lực lượng tiếp dân, giải 
quyết các thủ tục hành chính, thực 
hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an 
nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Theo: chinhphu.vn
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5/ Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo 
phương án thanh toán dịch vụ công 
tại Hà Nội

Vừa qua, thành phố Hà Nội và 
nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương phải nợ thanh toán 
dịch vụ công ích đối với các doanh 
nghiệp cung cấp dẫn tới một số hệ 
lụy, như có nguy cơ bị doanh nghiệp 
ngừng cung cấp dịch vụ công, trong 
khi người lao động ở các doanh ng-
hiệp cung cấp dịch vụ công ích bị 
ảnh hưởng thu nhập.

Nguyên nhân là do các yếu tố 
khách quan dẫn tới việc thành phố 
Hà Nội và các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương không tổ chức 
được việc đấu thầu cung cấp dịch vụ 
công năm 2020 trước thời điểm ngày 
31/12/2019.

Tại họp báo thường kỳ Chính phủ 
tháng 11 diễn ra tối 02/12/2020, trả 

lời câu hỏi Thủ tướng Chính phủ có 
chỉ đạo gì về kiến nghị này của thành 
phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố 
liên quan, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn 
phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho 
biết, trên cơ sở đề nghị của UBND 
thành phố Hà Nội và ý kiến của các 
bộ, các cơ quan, Văn phòng Chính 
phủ đã tổng hợp, báo cáo vấn đề này 
tại phiên họp Chính phủ và Thủ tướng 
Chính phủ đã có kết luận.

Theo đó, đối với những việc mà 
thành phố Hà Nội đã đặt hàng, đã giao 
cho các cơ quan, doanh nghiệp làm, 
nhưng chưa có cơ sở thanh toán, Thủ 
tướng Chính phủ đã đồng ý để UBND 
thành phố Hà Nội thực hiện phương 
án đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch 
vụ công sử dụng ngân sách nhà nước 
đối với phần khối lượng đã được các 
đơn vị cung ứng thực hiện từ ngày 
01/01/2020 đến thời điểm có kết quả 
đấu thầu.

Mức giá để tính khối lượng nêu 
trên làm cơ sở thanh toán cho các đơn 
vị cung cấp không cao hơn giá đã 
thực hiện đặt hàng theo hợp đồng của 
năm 2019 và không cao hơn giá trúng 
thầu năm 2020./.

Theo: hanoimoi.com.vn

Họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 11/2020
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6/ Tổ chức chính quyền đô thị 
tại TP Hồ Chí Minh từ 1/7/2021

Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 
của Quốc hội về tổ chức chính quyền 
đô thị tại TP Hồ Chí Minh, việc tổ 
chức chính quyền đô thị sẽ được 
thực hiện từ ngày 1/7/2021.

Nghị quyết nêu rõ: Chính quyền 
địa phương ở Thành phố Hồ Chí 
Minh (Thành phố) là cấp chính quyền 
địa phương gồm Hội đồng nhân dân 
(HĐND) Thành phố và Ủy ban nhân 
dân (UBND) Thành phố.

Chính quyền địa phương ở quận 
tại Thành phố là UBND quận; ở 
phường là UBND phường.

HĐND Thành phố thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương, quy 
định khác của pháp luật có liên quan 
và các nhiệm vụ, quyền hạn: Quyết 
định dự toán thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách 
địa phương và phân bổ dự toán ngân 
sách cấp mình, trong đó bao gồm dự 
toán ngân sách của quận; điều chỉnh 
dự toán ngân sách địa phương trong 
trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết 
toán ngân sách địa phương; giám sát 
việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật và 
việc thực hiện nghị quyết của HĐND 
Thành phố trên địa bàn quận, phường 
thuộc quận; giám sát hoạt động của 
UBND quận, UBND phường thuộc 
quận, Tòa án nhân dân quận, Viện 
kiểm sát nhân dân quận...

Thường trực HĐND Thành phố 
gồm Chủ tịch HĐND, 2 Phó Chủ tịch 
HĐND và các Ủy viên là Trưởng ban 
của Hội đồng nhân dân Thành phố.

UBND Thành phố thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương, quy 
định khác của pháp luật có liên quan. 
UBND Thành phố căn cứ vào nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân Thành 
phố về kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội dài hạn, trung hạn và hằng 
năm của Thành phố, quyết định giao 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
cho UBND quận; phê duyệt kế hoạch 
đầu tư công trung hạn và hằng năm 

Trụ sở UBND thành phố Hồ Chí Minh
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của UBND quận.
Nhiệm vụ, quyền hạn của 

HĐND, UBND thành phố thuộc 
Thành phố

HĐND thành phố thuộc Thành 
phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
quy định tại Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương, quy định khác của 
pháp luật có liên quan và các nhiệm 
vụ, quyền hạn sau đây:

1- Quyết định dự toán thu ngân 
sách nhà nước trên địa bàn; dự toán 
thu, chi ngân sách địa phương và phân 
bổ dự toán ngân sách cấp mình,trong 
đó bao gồm dự toán ngân sách của 
phường trực thuộc; điều chỉnh dự toán 
ngân sách địa phương trong trường 
hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán 
ngân sách địa phương.

2- Quyết định chủ trương đầu tư 
chương trình, dự án đầu tư công nhóm 
B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách 
phường trực thuộc theo quy định của 
Luật Đầu tư công; tổ chức thực hiện 
chương trình, dự án đầu tư công theo 
phân cấp quản lý;phê duyệt kế hoạch 
đầu tư công trung hạn và hằng năm 
của UBND phường trực thuộc.

3- Giám sát việc tuân theo Hiến 
pháp, pháp luật và việc thực hiện nghị 

quyết của HĐND cấp mình trên địa 
bàn phường trực thuộc; giám sát hoạt 
động của UBND, Chủ tịch UBND 
phường trực thuộc.

UBND thành phố thuộc Thành 
phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
quy định tại Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương, quy định khác của 
pháp luật có liên quan và các nhiệm 
vụ, quyền hạn sau đây: Xây dựng, 
trình HĐND cùng cấp quyết định các 
nội dung theo quy định tại (1), (2) nêu 
trên và tổ chức thực hiện nghị quyết 
của HĐND; căn cứ vào nghị quyết 
của HĐND thành phố thuộc Thành 
phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội dài hạn, trung hạn và hằng năm, 
quyết định giao nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội cho UBND phường 
trực thuộc; quyết định và tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, 
an ninh, biện pháp bảo đảm trật tự, an 
toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống 
tội phạm và các hành vi vi phạm pháp 
luật khác trên địa bàn các phường trực 
thuộc.

Nghị quyết cũng quy định: Cơ 
cấu tổ chức, chế độ làm việc của 
UBND quận và nhiệm vụ, quyền hạn 
của Chủ tịch UBND quận; nhiệm vụ, 
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quyền hạn của UBND quận; cơ cấu 
tổ chức, chế độ làm việc của UBND 
phường và nhiệm vụ, quyền hạn của 
Chủ tịch UBND phường; nhiệm vụ, 
quyền hạn của UBND phường.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 
từ ngày 1/1/2021. Việc tổ chức chính 
quyền đô thị quy định tại Nghị quyết 
này được thực hiện từ ngày 1/7/2021. 
Trường hợp có quy định khác nhau về 
cùng một vấn đề giữa Nghị quyết này 
với luật, nghị quyết khác của Quốc 
hội được ban hành trước ngày Nghị 
quyết này có hiệu lực thi hành thì áp 
dụng theo quy định của Nghị quyết 
này. Nghị quyết cũng quy định điều 
khoản chuyển tiếp. Theo đó, HĐND, 
UBND quận, phường nhiệm kỳ 2016 
- 2021 kết thúc nhiệm vụ vào ngày 
30/6/2021.

Kể từ ngày 1/7/2021, UBND 
quận, UBND phường thực hiện nhiệm 
vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị 
quyết này. Trường hợp chưa bổ nhiệm 
được Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 
quận, phường thì Chủ tịch, Phó Chủ 
tịch UBND quận, phường nhiệm kỳ 
2016 - 2021 tiếp tục thực hiện nhiệm 
vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị 
quyết này cho đến khi Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch UBND quận, phường mới 
được bổ nhiệm.

Từ ngày 1/7/2021, Chủ tịch, Phó 
Chủ tịch UBND phường, công chức 
cấp xã ở phường được bầu hoặc 
tuyển dụng trước ngày 1/7/2021 được 
chuyển thành công chức làm việc tại 
phường đang công tác; trường hợp 
chuyển sang vị trí việc làm mới thì 
công chức phải bảo đảm điều kiện, 
tiêu chuẩn phù hợp với vị trí việc làm 
đó theo quy định của Chính phủ.

Theo: chinhphu.vn

7/ Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng 
hạn của Hải Dương đạt trên 99%

Sáng  nay (01/12), tỉnh Hải 
Dương tổ chức hội nghị tổng kết 
chương trình tổng thể cải cách 
hành chính nhà nước (CCHC)  giai 
đoạn 2011 - 2020, triển khai phương 
hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 
2030.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Hải 
Dương,10 năm qua các mục tiêu, chỉ 
tiêu, nội dung, nhiệm vụ về công tác 
CCHC đã cơ bản được hoàn thành, 
góp phần hoàn thiện hệ thống chính 
trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu 
quả; thúc đẩy phát triển KT - XH, cải 
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thiện môi trường đầu tư kinh doanh 
và năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 
tại các sở, ban, ngành tỉnh và UBND 
các cấp đã được thành lập. Đặc biệt 
việc đưa Trung tâm phục vụ hành 
chính công đi vào hoạt động từ đầu 
năm 2019 đã giúp giảm đầu mối, rút 
ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành 
chính cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời việc thực hiện cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông đạt hiệu 
quả khá tốt, đa số hồ sơ được giải 
quyết đúng và sớm hơn so với quy 
định (tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm và 
đúng hẹn của các đơn vị trung bình 
đạt trên 99%)

Hệ thống quản lý văn bản và điều 
hành đã được triển khai đồng bộ đến 
cấp xã, đảm bảo kết nối gửi nhận liên 
thông văn bản điện tử giữa các đơn vị 

trên địa bàn tỉnh và đã được kết nối 
với Trục liên thông văn bản quốc gia.

Cổng thông tin điện tử của tỉnh và 
52 trang thông tin điện tử thành phần 
của các sở, ban, ngành và các huyện, 
thị xã, thành phố được tích hợp trên 
Cổng thông tin điện tử của tỉnh nhằm 
đảm bảo cung cấp, khai thác và tìm 
kiếm thông tin, là kênh thông tin quan 
trọng để người dân, doanh nghiệp và 
các tổ chức khác có thể tiếp cận, tìm 
kiếm, theo dõi, giám sát các hoạt động 
của cơ quan nhà nước, góp phần minh 
bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà 
nước. 5 năm gần đây Chỉ số CCHC 
của tỉnh tăng 10 bậc, năm 2019 xếp 
thứ 33/63 tỉnh, thành phố, chỉ số năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 8 
bậc. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành 
chính công (PAPI) đứng trong tốp 10.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã trao 
bằng khen cho 31 tập thể, 19 cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong thực hiện 
công tác CCHC.

Theo: baophapluat.vn

8/ Hiệu quả từ mô hình “Ngày 
không hẹn, Ngày không viết”

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải 
cách hành chính (CCHC), nâng cao 

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương tặng bằng khen cho các 
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 
công tác CCHC.
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hiệu quả, chất lượng của cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết thủ tục hành chính, thời gian 
gần đây, UBND TP.Long Khánh đã 
đưa vào thực hiện mô hình “Ngày 
không hẹn, Ngày không viết”.

Bắt đầu triển khai từ tháng 9-2020 
đến nay, mô hình đã thật sự mang 
lại sự hài lòng cho người dân, doanh    
nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng 
dịch vụ công.

* Vì sự hài lòng của người dân
Anh Lâm Quang Thắng (ngụ 

P.Xuân An) đến Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả TP.Long Khánh để làm 
thủ tục liên quan đất đai vào ngày 
thực hiện mô hình Ngày không hẹn. 
“Vừa vào đến cửa, tôi đã được các cán 
bộ và bạn đoàn viên thanh niên ở đây 
nhiệt tình hỗ trợ hướng dẫn mọi trình 
tự thủ tục liên quan. Nhờ vậy, thay vì 

phải chờ đợi, việc giải quyết thủ tục 
đã diễn ra rất nhanh chóng, trôi chảy 
và chuyên nghiệp. Tôi rất phấn khởi, 
hài lòng” - anh Thắng vui vẻ bày tỏ.

Ông Trần Văn Kim, Trưởng 
phòng Nội vụ TP.Long Khánh cho 
biết, với mô hình này, khi tổ chức, 
cá nhân, doanh nghiệp đến yêu cầu 
thực hiện một số thủ tục hành chính 
tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
vào ngày thực hiện mô hình, nếu đầy 
đủ thành phần hồ sơ theo quy định 
sẽ được công chức, viên chức tiếp 
nhận xử lý hồ sơ, trình ký và trả kết 
quả ngay trong ngày thay vì phải mất 
nhiều ngày hơn theo quy định. 3 thủ 
tục được chọn thực hiện mô hình, bao 
gồm: thủ tục đăng ký, xóa đăng ký 
thế chấp bằng quyền sử dụng đất; thủ 
tục thay đổi về nghĩa vụ tài chính và 
thủ tục trích lục bản vẽ thửa đất, khu 
đất bản đồ địa chính phục vụ công tác 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, chuyển quyền sử dụng đất, bồi 
thường, giải phóng mặt bằng, giao 
đất, thuê đất, thu hồi đất và công tác 
chỉnh lý biến động bản đồ địa chính.

Trưởng phòng Nội vụ TP.Long 
Khánh Trần Văn Kim nhấn mạnh 
thêm, công tác tuyên truyền CCHC 

Người dân đến làm thủ tục tại Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả TP.Long Khánh trong ngày thực hiện mô 
hình Ngày không hẹn, Ngày không viết. Ảnh: H.Thảo
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trên địa bàn thành phố luôn được đẩy 
mạnh, qua đó, góp phần nâng cao 
nhận thức của đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức và nhân dân về công 
tác CCHC. Công tác kiểm soát thủ 
tục hành chính trên địa bàn thành phố 
đã được triển khai đồng bộ, thống 
nhất theo hướng dẫn chung và cơ bản 
đi vào nền nếp. Tính minh bạch và 
trách nhiệm của người đứng đầu các 
cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 
trên địa bàn thành phố ngày càng 
được nâng cao...

Theo ông Trần Tuấn Chinh, Phó 
chánh Văn phòng UBND TP.Long 
Khánh kiêm Trưởng Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả TP.Long Khánh, 
việc rút ngắn thời gian giải quyết các 
thủ tục đất đai nói trên rất thiết thực, 
giúp người dân có thể sớm thực hiện 
các quyền của người sử dụng đất khi 
có nhu cầu. Mô hình Ngày không hẹn 
đã nhận được sự đồng tình, hài lòng 
của người dân và góp phần nâng cao 
hiệu quả việc cải cách thủ tục hành 
chính.

Cùng với Ngày không hẹn được 
triển khai thực hiện trong 2 ngày thứ 
năm hằng tháng, vào tất cả các ngày 
thứ năm hằng tuần, Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả thành phố còn triển khai 
thêm mô hình Ngày không viết.

Theo đó, vào những ngày này, Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả thành 
phố bố trí thêm lực lượng đoàn viên, 
thanh niên trực để hướng dẫn, hỗ trợ 
các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp 
khi đến liên hệ giải quyết các thủ tục 
hành chính và hỗ trợ viết hộ các loại 
giấy tờ, hồ sơ (trừ trường hợp một số 
thủ tục hành chính đặc thù theo quy 
định pháp luật không được viết hộ); 
kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nhận 
hồ sơ; hướng dẫn người dân nộp hồ sơ 
tại từng lĩnh vực tương ứng. Tổ chức, 
cá nhân, doanh nghiệp chỉ việc ký tên 
hoặc điểm chỉ trong giấy tờ, hồ sơ 
theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Lệ Dung (ngụ 
P.Bảo Vinh) từng đến làm thủ tục 
trong một ngày thứ 5 thực hiện mô 
hình Ngày không hẹn,  Ngày không 
viết bày tỏ: “Đến làm thủ tục tôi chỉ 
việc ký, mỗi thứ đều được hướng dẫn, 
hỗ trợ rất chu đáo, thuận tiện, nhanh 
chóng. Tôi rất hài lòng”.

* Một trong 3 khâu đột phá
Trưởng phòng Nội vụ TP.Long 

Khánh Trần Văn Kim cho hay, việc 
triển khai thực hiện mô hình Ngày 
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không hẹn, Ngày không viết đã giúp 
phát huy tối đa hiệu quả giải quyết 
thủ tục hành chính, mang lại sự hài 
lòng cho người dân, tăng thêm sự 
thân thiện giữa người dân đối với cán 
bộ, công chức, viên chức trong thực 
hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành 
chính. Mô hình còn góp phần xây 
dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức có đủ phẩm chất đạo đức và năng 
lực, trình độ đáp ứng yêu cầu phục 
vụ nhân dân. Đồng thời, hỗ trợ, tuyên 
truyền người dân biết đến việc nộp hồ 
sơ qua dịch vụ công trực tuyến, tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết 
qua dịch vụ bưu chính công ích.

“Cùng với thực hiện sáng kiến 
này, năm 2020, công tác CCHC 
nói chung tiếp tục được Thành ủy, 
HĐND, UBND thành phố xác định 
là nhiệm vụ trọng tâm, một trong 
3 khâu đột phá, đồng thời được chỉ 
đạo quyết liệt, sâu sát. Qua đó đã đạt 
được nhiều kết quả, tạo được chuyển 
biến rõ nét, toàn diện trong các lĩnh 
vực CCHC, được người dân, doanh                        
nghiệp, các tổ chức đồng tình, ủng 
hộ. Các chỉ tiêu theo kế hoạch của 
tỉnh, thành phố cơ bản đã hoàn thành, 
góp phần quan trọng hoàn thành các 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 
bảo đảm giữ vững quốc phòng - an 
ninh, ổn định chính trị, đáp ứng nhu 
cầu phát triển của thành phố”- ông 
Kim cho hay.

Điển hình như trong năm 2020, 
nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân 
và doanh nghiệp, TP.Long Khánh đã 
chủ động thực hiện việc rút ngắn thời 
gian giải quyết thủ tục hành chính so 
với thời gian quy định đối với thủ tục 
thành lập và hoạt động của hộ kinh 
doanh. Theo đó, đã tiếp nhận và giải 
quyết rút ngắn thời gian từ 3 ngày 
xuống còn 2 ngày cho 1.180 hồ sơ. 
Cùng với đó, chủ động thực hiện thủ 
tục liên thông đối với thủ tục cấp giấy 
chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 
và đăng ký thuế trên địa bàn TP.Long 
Khánh. Kết quả đã tiếp nhận, giải 
quyết 69 hồ sơ liên thông giữa Phòng 
Tài chính - kế hoạch và Chi cục Thuế 
khu vực Long Khánh - Cẩm Mỹ.

Theo: baodongnai.com.vn

9/ Bình Dương đẩy mạnh việc 
thanh toán không dùng tiền mặt, 
nâng cao chỉ số cải cách hành chính

Lễ ký kết triển khai dịch vụ 
không dùng tiền mặt giữa UBND 
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TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
và Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương

Ngày 3/12, UBND thành phố Thủ 
Dầu Một, Bình Dương và Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi 
nhánh Bình Dương (Vietcombank 
Bình Dương) đã tổ chức Lễ ký kết 
thoả thuận hợp tác thanh toán không 
dùng tiền mặt.

Theo ký kết, trong thời gian tới, 
các bên sẽ triển khai cung ứng dịch 
vụ thanh toán không dùng tiền mặt 
cho các đơn vị trực thuộc sự quản lý 
của UBND thành phố Thủ Dầu Một, 
góp phần tạo sự thuận tiện cho các 
cơ quan, đơn vị, người dân trong việc 
thanh toán không dùng tiền mặt, thu 
phí, lệ phí dịch vụ công, nâng cao chỉ 
số cải cách hành chính.

Bình Dương là một trong những 
địa phương đứng đầu cả nước về thu 
hút vốn đầu tư nước ngoài. Việc thanh 
toán không dùng tiền mặt trong thời 
kỳ hội nhập là xu thế tất yếu trong 
kỷ nguyên số. Mới đây, UBND tỉnh 
cũng đã có quyết định thực hiện giải 
pháp áp dụng thanh toán không dùng 
tiền mặt khi giải quyết thủ tục hành 
chính; chấp thuận chủ trương mở và 
sử dụng tài khoản ngân hàng chung 
cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh và 
UBND cấp huyện, thành phố một tài 
khoản ngân hàng để nhận thanh toán 
phí, lệ phí dịch vụ công.

Ngoài ra, Bình Dương cũng cho 
phép các đơn vị cung cấp trung gian 
thanh toán VNPAY, VNPT Pay, 
Momo… được tham gia triển khai 
thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công 
cùng với hai ngân hàng Vietcombank 
và Vietinbank.

Theo: phunuvietnam.vn

10/ Xây dựng nền tảng để phát 
triển đô thị thông minh

* Nâng tỷ lệ sử dụng dịch vụ 
công mức độ 4

Ngày 30/11, ông Trần Văn Tuấn, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì 

Lễ ký kết triển khai dịch vụ không dùng tiền mặt 
giữa UBND TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi 
nhánh Bình Dương
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cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo 
Kế hoạch của UBND tỉnh về việc 
triển khai thực hiện Quyết định số 
950/QĐ-TTh ngày 1/8/2018 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án 
phát triển đô thị thông minh (ĐTTM) 
bền vững Việt Nam giai đoạn             
2018-2025 và định hướng đến năm 
2030”.

Mục tiêu của kế hoạch là xây 
dựng tỉnh BR-VT trở thành ĐTTM 
với trọng tâm là xây dựng trung tâm 
điều hành ĐTTM tập trung của tỉnh, 
lấy chính quyền điện tử làm nòng cốt 
để nâng cao hiệu quả, năng lực quản 
lý Nhà nước, cải cách hành chính, cải 
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, 
nâng cao chất lượng cuộc sống của 
người dân; tạo ra kênh thông tin kết 
nối chặt chẽ giữa các cơ quan trong 

hệ thống chính trị, bộ máy Nhà nước, 
giữa chính quyền với người dân, DN 
và tổ chức… Cụ thể, giai đoạn 2020-
2025 xây dựng nền tảng cơ sở pháp lý 
phát triển ĐTTM, tiến hành công tác 
chuẩn bị đầu tư triển khai thí điểm ở 
cấp đô thị và thực hiện giai đoạn 1 thí 
điểm phát triển ĐTTM. Định hướng 
đến năm 2030, tỉnh sẽ hoàn thành thí 
điểm giai đoạn 1. Từng bước triển 
khai nhân rộng theo lĩnh vực, khu 
vực, hình thành mạng lưới liên kết 
các ĐTTM.

Kế hoạch này cũng đưa ra nhóm 
nhiệm vụ ưu tiên do UBND tỉnh giao 
cụ thể cho các sở, ngành UBND cấp 
huyện tập trung thực hiện phát triển 
ĐTTM tỉnh. Nguồn kinh phí thực 
hiện các nhiệm vụ được huy động từ 
vốn tài trợ quốc tế và trong nước, vốn 
đầu tư theo hình thức đối tác công 
tư PPP, vốn đầu tư của DN trong và 
ngoài nước, vốn xã hội hóa...

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các 
đại biểu, ông Trần Văn Tuấn đã đồng 
ý ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh 
về việc triển khai thực hiện Quyết 
định số 950/QĐ-TTh ngày 1/8/2018 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
“Đề án phát triển ĐTTM bền vững 

Lãnh đạo TP. Vũng Tàu tham quan và học tập mô 
hình ĐTTM quận 10, TP.Hồ Chí Minh.
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Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và 
định hướng đến năm 2030”.

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Trần Văn Tuấn đã chủ trì cuộc 
họp nghe Sở TT-TT báo cáo về tỷ 
lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 4.

Theo báo cáo của Sở TT-TT, 
hiện nay tỷ lệ cung cấp dịch vụ công 
mức độ 4 trên địa bàn tỉnh còn thấp. 
Nhóm các sở, ngành hiện có 642 hồ 
sơ cung cấp dịch vụ công mức độ 
4, đạt tỷ lệ 41%. Trong đó có 4 sở, 
ngành chưa cung cấp dịch vụ công 
mức độ 4 gồm: Sở Ngoại vụ; Sở Nội 
vụ; Thanh tra tỉnh và Ban Quản lý các 
KCN. Đối với UBND các huyện, thị 
xã, thành phố có 92 hồ sơ ứng dụng 
dịch vụ công mức độ 4, đạt tỷ lệ 34%. 
Trong đó TX. Phú Mỹ; huyện Côn 
Đảo; huyện Đất Đỏ; huyện Châu Đức 
và TP. Vũng Tàu chưa đạt. Đối với 
UBND các xã, phường, thị trấn, tính 
đến thời điểm hiện tại có 120 hồ sơ 
cung cấp dịch vụ công mức độ 4, đạt 
tỷ lệ 100%.

Như vậy tính đến nay toàn tỉnh có 
854 hồ sơ cung cấp dịch vụ công mức 
độ 4, đạt tỷ lệ 44%.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần 

Văn Tuấn cho rằng, nguyên nhân 
chính dẫn đến tỷ lệ cung cấp dịch vụ 
công mức độ 4 trên địa bàn tỉnh thấp 
là do các đơn vị chưa quyết liệt trong 
triển khai thực hiện. Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chỉ 
rõ các vướng mắc, từ đó đề xuất giải 
pháp quyết tâm thực hiện để nâng tỷ 
lệ sử dụng dịch vụ công mức độ 4 đạt 
60% vào cuối năm 2021.

Theo: baobariavungtau.com.vn

11/ Zalo hỗ trợ cải cách hành 
chính và an ninh tại Bạc Liêu

Công an huyện Đông Hải, Bạc 
Liêu sử dụng trang Zalo trong công 
tác phòng chống tội phạm, kêu gọi 
toàn dân giữ gìn trật tự an toàn xã 
hội và cải cách các dịch vụ hành 
chính công.

Công an huyện Đông Hải thành 
lập trang Zalo “Công an huyện Đông 
Hải” với chủ đề “Kết nối Zalo - Vì 
bình yên cuộc sống” vào tháng 9. 
Trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, huyện 
Đông Hải là đơn vị tiên phong của 
ngành công an trong việc ứng dụng 
Zalo để cung cấp các thông tin bổ ích 
cho lực lượng và quần chúng nhân 
dân.
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Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo - Phó 
trưởng Công an huyện Đông Hải - chia 
sẻ điểm hay của trang Zalo “Công an 
huyện Đông Hải” là đa phần người 
dân có điện thoại thông minh, nên 
việc khai thác Zalo để tuyên truyền 
phòng chống tội phạm diễn ra thuận 
lợi. Thực tế, để công an mời được vài 
chục người tập trung ngồi nghe tuyên 
truyền rất khó. Tuy nhiên, dùng Zalo 
để gửi thông tin cùng lúc đến cho 
vài trăm hoặc vài nghìn người lại dễ 
dàng.

Trang Zalo “Công an huyện Đông 
Hải” hiện có 3 chức năng chính: Tin 
tức, Tiếp nhận và Liên hệ.

Ở chức năng “Tin tức”, trang Zalo 
liên kết trực tiếp đến Cổng thông tin 

điện tử Bộ Công an, Công an tỉnh Bạc 
Liêu, UBND huyện Đông Hải; thông 
tin về đối tượng truy nã, truy tìm và 
hiển thị tất cả bài viết.

Trong mục “Tiếp nhận”, người 
dân có thể nhắn tin, tương tác trực tiếp 
với cơ quan Công an huyện nhằm tố 
cáo, tố giác tội phạm, phản ánh tình 
hình an ninh trật tự. Bên cạnh đó, 
trang Zalo cũng hỗ trợ tư vấn pháp 
luật và hướng dẫn trình tự của các 
dịch vụ công, giúp người dân hiểu 
được quy trình, những giấy tờ cần 
chuẩn bị, giảm thiểu đi lại nhiều lần 
để làm các thủ tục hành chính có liên 
quan đến lĩnh vực công tác công an.

Trang Zalo “Công an huyện 
Đông Hải” còn tích hợp các thủ tục 
hành chính công khác để người dùng 
nộp hồ sơ trực tuyến như: Cấp, quản 
lý chứng minh nhân dân; Cấp, quản 
lý thẻ căn cước công dân; Đăng ký, 
quản lý cư trú…

Cuối cùng, ở chức năng “Liên hệ”, 
các số điện thoại đường dây nóng của 
công an 11 xã và thị trấn được cung 
cấp đầy đủ và chi tiết.

Để truy cập vào trang Zalo “Công 
an huyện Đông Hải”, người dân chỉ 
cần quét mã QR hoặc nhập “Công an 

Trang Zalo “Công an huyện Đông Hải”.
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huyện Đông Hải” trên ô tìm kiếm của 
ứng dụng và bấm nút quan tâm.

Đặc biệt, với mong muốn trang 
Zalo có thể hoạt động tốt, Công an 
huyện Đông Hải còn thành lập một 
tổ kỹ thuật phụ trách, có trách nhiệm 
giúp ban quản trị quản lý, cập nhật 
thông tin, duy trì hoạt động thường 
xuyên trên trang, trực tiếp thực hiện 
các thao tác trên Zalo cũng như kịp 
thời xử lý khi có sự cố xảy ra. Tổ còn 
phân công thành viên trực online đảm 
bảo hoạt động của trang thông tin 
Công an huyện liên tục 24/7.

Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo chia 
sẻ thêm: “Sau 3 tháng hoạt động, 
trang Zalo ‘Công an huyện Đông 
Hải’ đã mang lại những hiệu ứng tích 
cực từ phía người dân. Nhờ tin tố giác 
của người dân, công an huyện đã triệt 
phá thành công nhiều vụ trộm. Ông 
Nguyễn Công Tạo (người dân tại 
ấp 1, xã Long Điền Đông A, huyện 
Đông Hải) đánh giá, trang Zalo rất 
gần gũi và tiện lợi để người dân tham 
gia phòng chống tội phạm”.

Theo: zingnews.vn

12/ Ngành Công Thương Cà 
Mau: Đơn giản hóa thủ tục, rút 
ngắn thời gian cho doanh nghiệp

Việc thực hiện dịch vụ hành 
chính công trực tuyến, bãi bỏ hàng 
chục thủ tục không còn phù hợp đi 
đôi với rút ngắn thời gian giải quyết 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
Công Thương tại tỉnh Cà Mau đã 
tạo điều kiện thuận lợi để người 
dân, doanh nghiệp phát triển sản 
xuất, kinh doanh.

Loại bỏ và sửa đổi nhiều thủ tục 
không phù hợp

Ông Nguyễn Văn Đô - Giám đốc 
Sở Công Thương Cà Mau cho biết, 
đến thời điểm hiện nay, Sở Công 
Thương Cà Mau đã thực hiện công 
khai 120 thủ tục hành chính, niêm 
yết công khai 100% thủ tục hành 

100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công 
Thương đã được Sở Công Thương Cà Mau xử lý đúng 
hạn



Bản tin Cải cách hành chính - Số 49/2020 26

chính trên trang thông tin điện tử của 
Sở, cắt giảm từ 20% trở lên thời gian 
thực hiện thủ tục hành chính, 116 thủ 
tục hành chính thực hiện cơ chế một 
cửa, 4 thủ tục hành chính thực hiện 
một cửa liên thông với văn phòng 
UBND tỉnh. Tính đến tháng 11/2020, 
Sở Công Thương đã hoàn thành hơn 
90% nhiệm vụ đề ra tại kế hoạch cải 
cách hành chính năm 2020, dự kiến 
đạt 100% trong năm 2020.

Để có kết quả trên, ngay từ đầu 
năm 2020, Sở Công Thương Cà Mau 
đã ban hành và triển khai nhiều kế 
hoạch quan trọng liên quan đến cải 
cách hành chính tại địa phương. 
Trong đó phải kể đến kế hoạch tham 
mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh công 
bố, sửa đổi bổ sung 24 thủ tục hành 
chính lĩnh vực thuốc lá; sửa đổi, bổ 
sung 3 thủ tục hành chính lĩnh vực 
xăng dầu; 2 thủ tục hành chính lĩnh 
vực điện; 15 thủ tục hành chính lĩnh 
vực lưu thông hàng hóa trong nước; 8 
thủ tục hành chính lĩnh vực hóa chất; 
29 thủ tục hành chính kinh doanh 
khí…

Ngoài ra còn phải kể tới việc sửa 
đổi 3 thủ tục hành chính lĩnh vực xúc 
tiến thương mại; 2 thủ tục hành chính 

lĩnh vực giám định thương mại. Đặc 
biệt là bãi bỏ 1 thủ tục hành chính 
lĩnh vực năng lượng; 6 thủ tục hành 
chính lĩnh vực thuốc lá cấp huyện và 
15 thủ tục hành chính lĩnh vực công 
thương cấp huyện.

Những cải cách của ngành Công 
Thương Cà Mau được cộng đồng   
doanh nghiệp địa phương đánh giá 
cao. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám 
đốc Công ty Cổ phần chế biến thủy 
sản xuất nhập khẩu Minh Cường - 
cho hay, việc thực hiện dịch vụ hành 
chính công trực tuyến cũng như cắt 
giảm các thủ tục rườm rà không cần 
thiết của ngành Công Thương đã giúp 
doanh nghiệp thuận lợi hơn trong quá 
trình hoạt động. “Trước đây, khi làm 
thủ tục cấp C/O doanh nghiệp phải 
trực tiếp đến Phòng Quản lý xuất 
nhập khẩu khu vực Cà Mau nộp hồ 
sơ và nhận kết quả. Với cải cách mới, 
hiện mọi giao dịch đều có thể thực 
hiện trực tuyến rất thuận lợi và nhanh 
chóng”- ông Tuấn nhận xét.

Tiếp tục chủ động cải cách tạo 
thuận lợi cho doanh nghiệp

Dù đạt nhiều kết quả tích cực song 
giai đoạn tới, doanh nghiệp rất kỳ 
vọng ngành Công Thương Cà Mau sẽ 
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tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy định 
quản lý nhà nước cho hoàn thiện. Việc 
này nhằm giúp doanh nghiệp thích 
ứng với điều kiện thực tế và các cam 
kết hội nhập mà Việt Nam đã tham 
gia, nhất là Hiệp định Thương mại tự 
do Việt Nam - EU (EVFTA).

“Để chủ động trong thực hiện 
nhiệm vụ cải cách hành chính, từ cuối 
năm trước chúng tôi đã ban hành kế 
hoạch cải cách hành chính cho năm 
sau. Theo đó, hàng quý, 6 tháng, cuối 
năm đều Sở đều có báo cáo về nhiệm 
vụ cải cách hành chính đã được thực 
hiện, cũng như những khó khăn mà 
ngành gặp phải để kịp thời đề xuất 
tháo gỡ, tạo thuận lợi cho người dân, 
doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục 
hành chính, hoạt động hiệu quả”- ông 
Nguyễn Văn Đô thông tin.

Trước đó, năm 2019, Sở Công 
Thương Cà Mau cũng ghi nhận nhiều 
kết quả tích cực khi là đơn vị đứng đầu 
Bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành 
chính (CCHC) của tỉnh với 86,76%. 
Cũng trong năm 2019, sở hoàn thành 
100% việc tham mưu ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật; trình công 
bố thủ tục hành chính kịp thời; rà 
soát, rút ngắn thời gian giải quyết thủ 

tục hành chính; 100% hồ sơ thủ tục 
hành chính được giải quyết đúng hạn; 
thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn 
tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, 
giảm đầu mối…

Theo: congthuong.vn
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13/ Chuyển giao hành chính 
công qua bưu chính công ích: Cần 
sự vào cuộc đồng bộ

Đề án thí điểm chuyển giao một 
số nhiệm vụ hành chính công qua 
dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) 
trên địa bàn tỉnh sau hơn một năm 
triển khai đã cho thấy những kết 
quả tích cực để tiếp tục nhân rộng 
trên toàn tỉnh.

Nhanh, gọn hơn
Đề án thí điểm chuyển giao một 

số nhiệm vụ hành chính công qua 
dịch vụ BCCI trên địa bàn tỉnh được 
ban hành theo Quyết định số 143/
QĐ-UBND ngày 16.1.2019 của 
UBND tỉnh. Phạm vi thực hiện đề án 
tại cấp tỉnh ở Trung tâm Hành chính 
công tỉnh và 5 đơn vị cấp huyện (TP.
Tam Kỳ, TP.Hội An, thị xã Điện Bàn, 
huyện Phú Ninh và huyện Tây Gi-

ang) cùng 7 đơn vị cấp xã (Tam Lộc, 
huyện Phú Ninh; Bình Triều, huyện 
Thăng Bình; Điện Hồng, thị xã Điện 
Bàn; Duy Vinh, huyện Duy Xuyên; 
Đại Hồng, huyện Đại Lộc; Quế Lộc, 
huyện Nông Sơn; Tiên Mỹ, huyện 
Tiên Phước).

Thực hiện đề án, Bưu điện tỉnh đã 
tập trung triển khai 2 nội dung cơ bản 
là Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về 
việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính (TTHC) 
qua dịch vụ BCCI và Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết TTHC. Đơn vị đã bố trí 4 
nhân viên hỗ trợ, thay thế cán bộ công 
chức các sở tiếp nhận hồ sơ TTHC tại 
Trung tâm Hành chính công tỉnh; bố 
trí nhân viên làm việc tại trung tâm 
hành chính công, Bộ phận Một cửa ở 
10/18 huyện, thị xã, thành phố để tiếp 
nhận và trả kết quả TTHC cho người 
dân. Toàn tỉnh có 6 xã đã chuyển giao 
bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC từ UBND sang bưu điện. 
Theo thống kê, hiện có 1.996 TTHC 
được thực hiện qua dịch vụ BCCI, 
trong đó, sau hơn một năm triển khai, 
bưu điện đã tiếp nhận và chuyển trả 

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bưu điện 
xã Bình Triều, huyện Thăng Bình. Ảnh: B.Đ
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kết quả 386.814 hồ sơ.
Ông Trương Tiến Dũng (ở xã 

Bình Triều, huyện Thăng Bình) cho 
biết, trước đây nếu muốn làm hồ sơ 
lý lịch tư pháp ông phải vào tận TP.
Tam Kỳ. Tuy nhiên từ khi Bưu điện 
xã Bình Triều có dịch vụ tiếp nhận 
và trả kết quả TTHC, ông chỉ cần ra 
đây để nộp một số giấy tờ liên quan 
và điền thông tin trực tuyến. Sau thời 
gian quy định, nhân viên bưu điện sẽ 
trả kết quả tận nhà. “Người dân chỉ 
cần đi một lần, ra bưu điện gần nhà 
làm thủ tục nên tiết kiệm được nhiều 
thời gian, chi phí” - ông Dũng nói.

Nâng cao nghiệp vụ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ 

Quang Bửu cho biết, sắp đến tỉnh sẽ 
mở rộng quy mô triển khai thí điểm 
chuyển giao một số nhiệm vụ hành 
chính công qua dịch vụ BCCI trên 
phạm vi toàn tỉnh. Vì thế, các sở, 
ngành, địa phương phải họp đánh 
giá để triển khai chủ trương này đảm 
bảo đồng bộ, hiệu quả. Lãnh đạo các 
sở, ngành, địa phương cần quan tâm 
hơn nữa đến cải cách hành chính; giải 
tỏa tâm lý không muốn chuyển giao 
TTHC cho bưu điện vì sợ... mất việc. 
“Tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo 

nhìn nhận rõ hơn về cải cách hành 
chính nói chung và chuyển giao một 
số nhiệm vụ hành chính công qua 
dịch vụ BCCI nói riêng. Thực hiện 
tốt việc này cũng là cách để phát triển 
kinh tế” - ông Bửu nói.

Đánh giá cao kết quả và ủng hộ 
chủ trương chuyển một số nhiệm vụ 
hành chính công qua dịch vụ BCCI, 
tuy nhiên ông Đặng Văn Đào - Giám 
đốc Sở Tư pháp cho rằng, lãnh đạo 
đầu ngành, địa phương phải vào cuộc 
nếu không thì rất khó triển khai thành 
công. Ngoài ra, khó khăn nhất là 
hướng dẫn nhân viên bưu điện làm 
sao thay thế được cán bộ tiếp nhận 
TTHC. Vì thế công tác đào tạo, tập 
huấn cần phải đi trước. Trong khi 
đó, bà Phạm Thị Ngọc Quyên - Phó 
Giám đốc Sở TT-TT cho biết, theo 
Quyết định 3094/QĐ-UBND ngày 
6.11.2020, trong năm 2020 - 2021 
có 798 bộ TTHC ở sở, ban, ngành sẽ 
được tiếp nhận và chuyển trả kết quả 
qua dịch vụ BCCI. Vì thế Bưu điện 
tỉnh cần phối hợp để triển khai đồng 
loạt TTHC này trong năm 2021.

Ông Trần Việt Hùng - Giám đốc 
Bưu điện tỉnh cho biết, đảm nhận 
nhiệm vụ UBND tỉnh giao, ngành 
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bưu điện đã tập huấn từ trung ương 
đến địa phương. Nhiều nhân viên bưu 
điện đã có chứng chỉ hành nghề hành 
chính công của Bộ Nội vụ cấp. Tuy 
nhiên khó nhất vẫn nằm ở thể chế. Vì 
thế cần có sự quan tâm, chỉ đạo đồng 
bộ, tạo đồng thuận từ tỉnh đến cơ sở. 
Ông Hùng mong muốn các sở, ban 
ngành hỗ trợ, tập huấn chuyên môn 
để Bưu điện tỉnh sớm đào tạo cho 
nhân viên về những bộ TTHC phức 
tạp để thực hiện tốt vai trò là “cánh 
tay” nối dài của chính quyền trong 
phục vụ người dân.

Theo: baoquangnam.vn

14/ Đẩy mạnh tiếp nhận và trả 
kết quả qua dịch vụ bưu chính công 
ích

UBND tỉnh vừa ban hành 
Quyết định 3094/QĐ-UBND, ngày 
06 tháng 11 năm 2020 về phê duyệt 
Danh mục thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của 
các Sở, Ban, ngành tăng cường thực 
hiện việc tiếp nhận và trả kết quả 
qua dịch vụ bưu chính công ích trên 
địa bàn tỉnh trong năm 2020-2021.

Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt 
kèm theo Danh mục thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết 
của các Sở, Ban, ngành tăng cường 
thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả 
qua dịch vụ bưu chính công ích trong 
năm 2020 - 2021. ( phụ lục đính kèm).

Đồng thời, UBND tỉnh giao 
UBND các huyện, thị xã, thành phố 
có trách nhiệm rà soát, ban hành danh 
mục thủ tục hành chính tăng cường 
thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả 
qua dịch vụ bưu chính công ích tại 
địa phương trong năm 2020 - 2021.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương 
niêm yết công khai danh mục thủ tục 
hành chính thực hiện tiếp nhận và trả 
kết quả qua dịch vụ bưu chính công 
ích tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ 
tục hành chính và trên Cổng/Trang 
thông tin điện tử của cơ quan, đơn 
vị, địa phương; đồng thời, có các 
giải pháp phù hợp để tăng cường 
việc tiếp nhận, trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính qua dịch 
vụ bưu chính Số: 3094/QĐ-UBND 
Quảng Nam, ngày 06 tháng 11 năm 
2020 2 công ích theo Quyết định số                                        
45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 
của Thủ tướng Chính phủ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 
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thông; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; 
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 
thành phố; Giám đốc Bưu điện tỉnh 
và các cơ quan, đơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này.

Theo: quangnam.gov.vn

15/ Miễn thi ngoại ngữ trong 
kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng 
Nam năm 2020

 UBND tỉnh vừa ban hành 
công văn 7185/UBND-NC ngày 
7/12/2020 về việc miễn thi ngoại ngữ 
trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh 
Quảng Nam năm 2020.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất 
miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển 
công chức tỉnh năm 2020 đối với các 
thí sinh là người dân tộc thiểu số hoặc 
có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số 
được cấp có thẩm quyền công nhận, 
đã có đăng ký dự tuyển (nguyện vọng 
bố trí sau khi trúng tuyển) vào vị trí 
việc làm ở địa phương vùng dân tộc 
thiểu số.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ có 
trách nhiệm xác định vùng dân tộc 
thiểu số theo đúng quy định pháp luật 
để tổng hợp các thí sinh thuộc diện 

miễn thi ngoại ngữ nêu trên, tham 
mưu UBND tỉnh thông báo cho các 
thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự 
thi được biết trong thời gian sớm nhất; 
đồng thời báo cáo Hội đồng thi tuyển 
công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 
triển khai thực hiện theo quy định.

Theo: quangnam.gov.vn

16/ Kế hoạch xét tuyển giáo viên 
THPT công lập tỉnh Quảng Nam 
theo Nghị định 140

UBND tỉnh vừa ban hành Kế 
hoạch xét tuyển giáo viên trung 
học phổ thông công lập (THPT) 
tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 
140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 
của Chính phủ.

Mục đích nhằm tuyển dụng đội 
ngũ giáo viên có chất lượng cao, năng 
lực chuyên môn giỏi cho các trường 
trung học phổ thông công lập nhằm 
đảm bảo số lượng, cơ cấu các bộ môn, 
vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu, nhiệm 
vụ giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Tổng số giáo viên trung học phổ 
thông hạng III (Mã số: V.07.05.15) 
cần xét tuyển theo Nghị định số 
140/2017/NĐ-CP là 21 chỉ tiêu, trong 
đó: Môn Toán: 02 chỉ tiêu; Môn Lịch 
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sử: 03 chỉ tiêu; Môn Vật lí: 02 chỉ 
tiêu; Môn Địa lí: 04 chỉ tiêu; Môn Hóa 
học: 02 chỉ tiêu; Môn Tiếng Anh: 05 
chỉ tiêu; Môn Ngữ văn: 02 chỉ tiêu; 
Môn Tin học: 01 chỉ tiêu.

Thời gian dự kiến xét tuyển vào 
tháng 01/2021. Nội dung xét tuyển 
thực hiện theo Điều 8 Nghị định số 
140/2017/NĐCP, cụ thể gồm 02 
vòng: Vòng 1: Xét kết quả học tập 
và nghiên cứu (nếu có) của người dự 
tuyển theo các tiêu chuẩn quy định 
tại Mục III Kế hoạch này. Nếu đảm 
bảo tiêu chuẩn, điều kiện thì người dự 
tuyển được tham dự vòng 2. Vòng 2: 
Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ của người dự tuyển theo 
yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển 
dụng. Thời gian phỏng vấn 30 phút.

UBND tỉnh yêu cầu công tác tổ 
chức xét tuyển phải đảm bảo nghiêm 
túc, công khai, khách quan, dân chủ 
và đúng quy định của pháp luật.

Theo: quangnam.gov.vn



Bản tin Cải cách hành chính - Số 49/2020 33

17/ Cổng Dịch vụ công quốc 
gia: Kênh hữu hiệu “hiện đại hóa” 
TTHC

Sau 1 năm vận hành, những kết 
quả bước đầu của Cổng Dịch vụ 
công quốc gia đã cho thấy đây là 
kênh hữu hiệu nhất ‘hiện đại hóa’ 
thủ tục hành chính, đổi mới phương 
thức chỉ đạo, điều hành theo hướng 
Chính phủ không giấy tờ. Cổng 
Dịch vụ công quốc gia là một trong 
những giải pháp phát triển Chính 
phủ điện tử tại Việt Nam.

Nhân dịp Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia (DVCQG) tròn 1 năm vận 
hành (khai trương ngày 9/12/2019), 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng, 
Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách 
thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ 

tướng đã chia sẻ với Báo Điện tử 
Chính phủ về những kết quả ban đầu 
của Cổng DVCQG sau 1 năm triển 
khai; những dự kiến xây dựng và vận 
hành trong thời gian tiếp theo.

Tiết kiệm 8.500 tỷ đồng/năm từ 
các hệ thống trụ cột của CPĐT

Không ngừng nâng cao chất lượng 
thực thi công vụ và tinh thần phục vụ 
được thực hiện xuyên suốt cả nhiệm 
kỳ Chính phủ khóa XIV, cụ thể hóa 
bằng mục tiêu xây dựng Chính phủ 
điện tử (CPĐT), xin Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm cho biết mục tiêu xây dựng 
CPĐT tại Việt Nam đến nay đã có 
những kết quả gì nổi bật?

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP 
Mai Tiến Dũng: Với sự chỉ đạo trực 
tiếp từ Thủ tướng Chính phủ  - Chủ 
tịch Ủy ban quốc gia về CPĐT và các 
kế hoạch rất cụ thể trong Nghị quyết 
số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một 
số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát 
triển CPĐT giai đoạn 2019-2020, 
định hướng đến 2025, định hướng 
xác định xây dựng CPĐT là “nghĩ 
lớn, nhìn tổng thể, hành động nhanh, 
bắt đầu từ những việc nhỏ nhưng hiệu 
quả lớn”, “kỷ luật sắt trong tổ chức 
thực hiện”.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai 
Tiến Dũng. Ảnh: VGP
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Theo đánh giá của Liên minh 
Viễn thông quốc tế (ITU) công bố 
tháng 7/2019, Việt Nam tăng 50 bậc 
về chỉ số an toàn, an ninh thông tin so 
với năm 2017, đứng thứ 50/194 quốc 
gia, vùng lãnh thổ. 

Có thể nói trong suốt nhiệm kỳ 
vừa qua, chúng ta đã thể hiện những 
quyết tâm trong công tác chỉ đạo điều 
hành và tạo sự thay đổi rõ rệt trong 
xây dựng CPĐT và đã đạt được những 
kết quả nổi bật.

Đến nay, khung pháp lý đồng bộ 
về xây dựng CPĐT từng bước được 
hoàn thiện. Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành nhiều văn 
bản quy phạm pháp luật quan trọng 
như: Nghị định về thực hiện TTHC 
trên môi trường điện tử, Nghị định về 
quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu, 
Nghị định về văn thư điện tử, Quyết 
định của Thủ tướng về gửi nhận văn 
bản điện tử, về chế độ họp trực tuyến, 
Quyết định về mã định danh của các 
cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, 
chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa 
phương…

Các cơ quan hiện đang xây dựng 
các Nghị định về định danh và xác 
thực điện tử, về bảo vệ dữ liệu cá 

nhân, về cơ sở dữ liệu quốc gia về 
bảo hiểm… Cơ chế đầu tư, thuê dịch 
vụ công nghệ thông tin dần được tháo 
gỡ, Chính phủ đã ban hành Nghị định 
số 73/2019/NĐ-CP về quản lý đầu tư 
ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn 
ngân sách nhà nước.

Các hệ thống thông tin tạo sự thay 
đổi rõ rệt về phương thức làm việc 
giữa các cơ quan hành chính nhà nước 
cũng như trong giải quyết TTHC, 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Các hệ thống thông tin vừa tạo lực 
kéo vừa tạo lực đẩy trong triển khai 
CPĐT. 

Qua quá trình xây dựng, một số 
hệ thống công nghệ thông tin đóng 
vai trò trụ cột của CPĐT đã được 
hình thành, giúp đổi mới lề lối làm 
việc trong các cơ quan nhà nước và 
công tác chỉ đạo, điều hành dựa trên 
dữ liệu số, cũng như cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến cho người dân, doanh 
nghiệp, trong đó tiêu biểu như: Trục 
liên thông văn bản quốc gia được 
khai trương ngày 12/3/2019, đã kết 
nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện 
tử giữa 95/95 cơ quan trung ương và 
địa phương, thúc đẩy xử lý văn bản, 
hồ sơ trên môi trường mạng. Đến nay, 
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đã có hơn 3,5 triệu văn bản điện tử, 
gửi nhận qua Trục. Theo tính toán sơ 
bộ giúp tiết kiệm được trên 1.200 tỷ 
đồng/năm.

Hệ thống thông tin phục vụ 
họp và xử lý công việc của Chính   
phủ (e-Cabinet) vận hành từ ngày 
24/6/2019, đến nay đã phục vụ 23 
phiên họp Chính phủ và hơn 590 
phiếu lấy ý kiến TVCP, giúp thay thế 
hơn 215 nghìn hồ sơ, tài liệu giấy. 
Chi phí tiết kiệm được khi sử dụng 
Hệ thống là khoảng 169 tỷ đồng/năm.

Hệ thống thông tin báo cáo Quốc 
gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo 
điều hành Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ khai trương ngày 19/8/2020 là hạ 
tầng số thông minh phục vụ chỉ đạo, 
điều hành dựa trên dữ liệu số phù hợp 
theo lộ trình chuyển đổi số quốc gia. 
Chi phí tiết kiệm khi vận hành khoảng 
460 tỷ đồng/năm.

Cổng DVCQG sau 1 năm vận 
hành (từ 09/12/2019) đến nay đã tích 
hợp trên 2.500/6.798 TTHC tại 4 cấp 
chính quyền (đạt tỷ lệ 37%, vượt chỉ 
tiêu Chính phủ giao 5%), với hơn 92 
triệu lượt truy cập, trên 390 nghìn tài 
khoản đăng ký, hơn 25 triệu hồ sơ 
đồng bộ trạng thái; trên 612 nghìn hồ 

sơ thực hiện trực tuyến trên Cổng.
Chi phí xã hội tiết kiệm được khi 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên 
Cổng Dịch vụ công quốc gia là hơn 
6.700 tỷ đồng/năm.

Các hệ thống thông tin trên được 
đưa vào vận hành giúp tiết kiệm chi 
phí xã hội ước tính trên 8.500 tỷ 
đồng/năm và nhận được phản hồi tích 
cực của xã hội; tạo sự thay đổi rõ rệt 
về phương thức làm việc giữa các cơ 
quan hành chính nhà nước cũng như 
trong giải quyết thủ tục hành chính, 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Các hệ thống này vừa tạo lực kéo 
vừa tạo lực đẩy trong triển khai CPĐT, 
hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế 
số, xã hội số; góp phần thực hiện mục 
tiêu kép của Chính phủ vừa phát triển 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ 
trưởng Tổ công tác của Thủ tướng khảo sát hạ tầng 
CNTT tại Trung tâm hành chính công tỉnh Lâm Đồng 
tháng 11/2020. Ảnh: VGP



Bản tin Cải cách hành chính - Số 49/2020 36

kinh tế vừa hạn chế ảnh hưởng tiêu 
cực của đại dịch COVID-19.

Thưa Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
VPCP, Cổng DVCGQ được xác định 
là kênh hữu hiệu nhất ‘hiện đại hóa’ 
TTHC, ông đánh giá như thế nào về 
kết quả vận hành trong 1 năm qua 
của Cổng DVCQG?

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP 
Mai Tiến Dũng: Xây dựng CPĐT 
không chỉ là hiện đại hóa hoạt động 
của cơ quan nhà nước, mà cao hơn 
nữa, là nâng cao hiệu quả hoạt động 
để phục vụ nhân dân, thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế - xã hội.

Thời gian qua, VPCP đã chủ trì, 
phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan 
thực hiện tái cấu trúc quy trình để tích 
hợp, cung cấp trên Cổng DVCQG. 
Giải pháp bảo đảm an toàn thông tin 
cho Cổng DVCQG mà các cơ quan 
liên quan đã lựa chọn là lựa chọn tốt 
bởi hiện nay, các giải pháp liên quan 
đến xác thực là đều ở mức tốt dựa trên 
một hệ thống mạnh về công nghệ, đó 
là giải pháp mà Tập đoàn VNPT đã 
phát triển cùng các bên có liên quan.

Như tôi vừa nhắc đến kết quả ở 
trên, đến nay Cổng DVCQG đã cung 
cấp các dịch vụ công thiết yếu, có 

đối tượng tuân thủ cao, liên quan 
đến nhiều cơ quan, đơn vị như: Các 
dịch vụ công hỗ trợ người lao động           
và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do đại 
dịch COVID-19; chứng thực bản sao 
điện tử từ bản chính; đổi giấy phép lái 
xe; nộp phạt xử lý vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực giao thông đường bộ; 
đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; 
liên thông kê khai, nộp lệ phí trước bạ 
và cấp đăng ký, biển số xe ô tô,… 

Có thể nói chỉ sau 1 năm vận 
hành, những kết quả bước đầu của 
Cổng DVCQG cho thấy đây là con 
đường phù hợp, đúng đắn để hiện đại 
hóa việc thực hiện TTHC.

So với tháng 3/2020, đến nay, số 
lượng tài khoản đăng ký tăng gấp 4,6 
lần; số lượt truy cập tìm hiểu thông tin 
và dịch vụ tăng gấp 4,3 lần; số dịch 
vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp 
trên Cổng tăng gấp 12 lần; số hồ sơ 
trực tuyến thực hiện từ Cổng tăng gấp 
hơn 45 lần; số hồ sơ đồng bộ trạng thái 
để phục vụ tra cứu, theo dõi, giám sát, 
đánh giá việc thực hiện tăng gấp hơn 
8 lần. Riêng số giao dịch thanh toán 
trực tuyến tăng 12,6 lần so với tháng 
6/2020.

Trong thời gian chống dịch 
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COVID-19, Cổng DVCQG góp phần 
cụ thể hóa chỉ đạo của Chính phủ về 
tăng cường sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến. Khi các TTHC được thực hiện 
trực tuyến, người dân, doanh nghiệp 
không còn phải gặp trực tiếp cán bộ 
thi hành công vụ, giảm sự tiếp xúc trực 
tiếp cũng góp phần giảm được “tham 
nhũng vặt”, giảm sự lạm quyền của 
cán bộ, hạn chế trục lợi chính sách 
khi thực thi nhiệm vụ.

Tiết kiệm 6.700 tỷ đồng/năm khi 
thực hiện dịch vụ công

Triển khai Cổng DVCQG là một 
nhiệm vụ lớn trong CPĐT, giúp người 
dân, doanh nghiệp thực hiện giao 
dịch với các cơ quan nhà nước thuận 
tiện, dễ dàng hơn và tiết kiệm, mục 
tiêu này đã mang lại hiệu quả như thế 
nào Bộ trưởng, Chủ nhiệm?

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP 
Mai Tiến Dũng: Triển khai Cổng 
DVCQG trước hết đáp ứng yêu cầu, 
đòi hỏi của người dân, doanh nghiệp 
bởi có tình trạng khi người dân thực 
hiện TTHC tại các cơ quan phải làm 
thủ tục nhiều lần, nộp hồ sơ nhiều 
nơi, thủ tục hồ sơ lại kèm nhiều hồ sơ 
phụ… Chi phí thời gian, chi phí công 
sức, chưa nói vấn đề tham nhũng 

vặt đã tạo khó khăn cho người dân,        
doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.

Trong quá trình triển khai, có 
nhiều yêu cầu, đòi hỏi như: Chưa có 
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất 
đai, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong 
nhận thức, tổ chức thực hiện; thay đổi 
thói quen, phương thức làm việc; thiết 
kế các hệ thống thông tin thân thiện 
với người sử dụng, bảo đảm hiệu quả, 
an toàn, an ninh thông tin... Chẳng 
hạn như việc lựa chọn, đưa dịch vụ 
công trực tuyến của các bộ, ngành lên 
Cổng DVCQG cũng là những áp lực 
không nhỏ, vì khi đó yêu cầu, đòi hỏi 
đối với các bộ, ngành, địa phương sẽ 
tăng lên, từ việc sửa đổi, hoàn thiện 
thể chế, tái cấu trúc quy trình nghiệp 
vụ, nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống 
thông tin, cơ sở dữ liệu…

Nhưng cũng chính những áp lực 
này lại trở thành động lực quan trọng, 
cần thiết. Với quan điểm là không 
chờ đợi, cuộc sống đòi hỏi thì chúng 
ta phải làm, VPCP, các bộ, ngành, địa 
phương đã nỗ lực vượt qua những khó 
khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế 
để quyết tâm khai trương, vận hành 
chính thức Cổng DVCQG cũng như 
các hệ thống khác nêu trên.
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Với vai trò là đầu mối tập trung 
trong cung cấp thông tin, hỗ trợ thực 
hiện dịch vụ công, TTHC, Cổng 
DVCQG không chỉ giúp tiết kiệm 
thông qua cung cấp các nền tảng dùng 
chung cho các bộ ngành, địa phương 
mà còn là kênh hiệu quả giúp giảm 
chi phí hành chính cũng như chi phí 
xã hội cho người dân, doanh nghiệp.

Điều này được thể hiện trong từng 
dịch vụ công được cung cấp, tích hợp 
lên Cổng DVCQG và là con số sẽ liên 
tục tăng lên theo từng dịch vụ được 
tích hợp.

Đơn cử, dịch vụ công “Đóng bảo 
hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai 
nạn lao động - bệnh nghề nghiệp” 
phục vụ 780.096 đơn vị tham gia 
đóng bảo hiểm xã hội cho hơn 14,4 
triệu lao động và 12,7 triệu bảo hiểm 
y tế của người lao động hàng tháng. 
Dịch vụ này trước đây đều làm bằng 
hình thức thủ công, phải chuẩn bị 
chứng từ và đến ngân hàng hoặc cơ 
quan bảo hiểm xã hội để đóng.

Tuy nhiên, khi cung cấp trên Cổng 
DVCQG, bên cạnh thúc đẩy thanh 
toán không dùng tiền mặt, còn giúp 
mỗi tháng đơn vị sử dụng lao động 

tiết kiệm được ít nhất 01 ngày công 
cho việc thực hiện thủ tục này, tương 
đương khoảng hơn 1.329 tỷ đồng/
năm.

Dịch vụ kê khai, nộp lệ phí trước 
bạ mức độ 4 và cấp đăng ký, biển số 
xe mức độ 3 áp dụng cho cả xe sản 
xuất, lắp ráp trong nước và xe nhập 
khẩu khi triển khai toàn quốc dự kiến 
con số tiết kiệm được của xã hội tối 
thiểu sẽ hơn 1.126 tỷ đồng/năm

Hay như dịch vụ đổi giấy phép lái 
xe là dịch vụ được nâng cấp từ mức 
độ 3 lên mức độ 4 trên cơ sở tích hợp, 
chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe của Bộ 
Y tế và xử lý vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giao thông đường bộ của 
Bộ Công an, với trung bình khoảng 
hơn 965 nghìn lượt người thực hiện 
hằng năm, ước tính số tiền tiết kiệm 
tăng thêm so với thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3 khoảng hơn 
323,9 tỷ đồng/năm.

Theo tính toán, tổng chi phí xã hội 
tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến là trên 6.700 tỷ đồng/
năm.

Trong năm 2021, Cổng DVCQG 
sẽ tiếp tục tích hợp các dịch vụ công 
của các Bộ, cơ quan như: Bộ Y tế, 



Bản tin Cải cách hành chính - Số 49/2020 39

Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính, Tư pháp, 
Tòa án nhân dân tối cao…

Tiêu biểu, năm 2021, Cổng   
DVCQG kết nối với Tòa án nhân dân 
tối cao để cung cấp các dịch vụ công: 
Tiếp nhận và trả lời đơn; Thanh toán 
án phí; Công khai các bản án có hiệu 
lực thi hành; Nộp phạt theo các bản 
án của Tòa án; Kết nối, giải đáp ng-
hiệp vụ của Hội đồng Thẩm phán, 
Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán 
tối cao…

Đẩy mạnh tiện ích thanh toán 
trực tuyến của Cổng DVCQG

Thưa Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
VPCP, rõ ràng Cổng DVCQG đã 
mang lại lợi ích lớn cho người dân, 
doanh nghiệp, xin ông cho biết kế 
hoạch tiếp theo của Cổng DVCQG để 
tiếp tục góp phần hiện đại hóa hành 
chính, xây dựng CPĐT?

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP 
Mai Tiến Dũng: Thời gian tới, VPCP 
với sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, 
ngành, địa phương tập trung xây dựng, 
trình Thủ tướng Chính phủ danh mục 
dịch vụ công trực tuyến ưu tiên tích 
hợp, cung cấp trên Cổng DVCQG để 
làm cơ sở phối hợp với các bộ, ngành, 
địa phương tái cấu trúc quy trình, cắt 

giảm, đơn giản hóa thủ tục, thực hiện 
đổi mới theo hướng tập trung, có sự 
liên thông chia sẻ dữ liệu của nhiều 
cơ quan, đơn vị để bảo đảm việc thực 
hiện thuận lợi, giảm chồng chéo, lãng 
phí.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát triển 
thanh toán không dùng tiền mặt, thanh 
toán điện tử. Đây là một trong những 
giải pháp được Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ rất quan tâm, chỉ đạo, đặc 
biệt trong bối cảnh diễn biến phức 
tạp của dịch bệnh COVID-19. Triển 
khai từ tháng 3/2020, sau 8 tháng 
triển khai, đã có trên 38 nghìn giao 
dịch thanh toán trực tuyến trên Cổng 
DVCQG.

Thời gian tới, Cổng DVCQG sẽ 
tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất 
lượng phục vụ với dịch vụ thanh toán 
trực tuyến; đẩy mạnh tích hợp thanh 
toán trực tuyến với các dịch vụ thanh 
toán thiết yếu liên quan đến thuế nội 
địa, xử lý vi phạm hành chính trong 
các lĩnh vực quản lý, viện phí, học phí 
và với ít nhất 50% số lượng TTHC có 
yêu cầu nghĩa vụ tài chính; đồng thời, 
nâng tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên 
Cổng DVCQG tối thiểu 25% trên 
tổng số giao dịch thanh toán của dịch 



Bản tin Cải cách hành chính - Số 49/2020 40

vụ công.
Tuy nhiên, để tiếp tục là kênh 

hữu hiệu nhất “hiện đại hóa” TTHC 
thì sự đón nhận của người dân, doanh        
nghiệp thông qua tỷ lệ truy cập, sử 
dụng dịch vụ công Cổng DVCQG 
ngày càng cao, càng nhiều thì mới 
chứng tỏ sự thành công của mục tiêu 
phục vụ người dân, doanh nghiệp. 
Nói cách khác chúng ta chỉ thành 
công khi người dân, doanh nghiệp 
đánh giá Cổng DVCQG mang lại lợi 
ích thiết thực cho người sử dụng.

Vì vậy, xây dựng và vận hành 
Cổng DVCQG là công việc thường 
xuyên, liên tục, không có điểm dừng 
với mục tiêu xuyên suốt lấy sự hài 
lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo 
chất lượng cung cấp dịch vụ công của 
các cơ quan hành chính Nhà nước.

Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm VPCP!

Theo: chinhphu.vn
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1/ BỘ TÀI CHÍNH BÃI BỎ HƠN 30 THÔNG TƯ VỀ LĨNH VỰC HẢI 
QUAN, THUẾ, PHÍ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 100/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban 
hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ 
phí...

Sau khi thống nhất với Bộ trưởng các bộ: Ngoại giao, Công Thương, Công 
an, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 100/2020/TT-BTC bãi bỏ một 
số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch 
ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ 
phí và hướng dẫn về chế độ tài chính, thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh 
tế, khu thương mại và công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 10 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hải 
quan, cụ thể:

1. Thông tư số 91/2003/TT-BTC ngày 25/09/2003 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn việc dán tem hàng nhập khẩu; 

2. Thông tư số 216/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010 của Bộ Tài chính về việc 
ban hành Danh mục các mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức 
ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu được tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp 
thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu;

3. Thông tư liên bộ số 15/TTLB/TCHQ-TC ngày 28/01/1997 của Tổng cục 
Hải quan - Bộ Tài chính hướng dẫn việc in ấn, cấp phát, quản lý và sử dụng ấn 
chỉ ngành Hải quan;

4. Thông tư liên tịch số 77/1997/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCHQ ngày 
01/11/1997 của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Nội vụ và Tổng cục Hải quan 
về việc dán tem hàng nhập khẩu;

5. Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-TCHQ-BNG ngày 06/06/2000 của 
liên bộ Tổng cục Hải quan - Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành Điều 4 Quyết 
định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số 
chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài;
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6. Thông tư liên tịch số 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG ngày 21/06/2001 của 
Tổng cục Hải quan và Bộ Ngoại giao bổ sung, sửa đổi một số điểm quy định tại 
Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-TCHQ-BNG ngày 06/06/2000 của Tổng cục 
Hải quan và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành Điều 4 Quyết định số 210/1999/
QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối 
với người Việt Nam ở nước ngoài;

7. Thông tư liên tịch số 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT ngày 25/06/2013 
của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực 
hiện Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia;

8. Quyết định số 29/2006/QĐ-BTC ngày 08/05/2006 của Bộ Tài chính về 
việc ban hành Quy định về mẫu, hướng dẫn sử dụng, in phát hành và quản lý tờ 
khai nhập cảnh/xuất cảnh;

9. Quyết định 42/2006/QĐ-BTC ngày 18/08/2006 của Bộ Tài chính về việc 
bổ sung Điều 1 Quyết định số 29/2006/QĐ-BTC ngày 08/05/2006 của Bộ Tài 
chính ban hành Quy định về mẫu, hướng dẫn sử dụng, in phát hành và quản lý tờ 
khai nhập cảnh/xuất cảnh;

10. Quyết định số 55/2006/QĐ-BTC ngày 11/10/2006 của Bộ Tài chính về 
việc bãi bỏ mẫu tờ khai nhập cảnh/xuất cảnh quy định tại Điều 1 Quyết định số 
29/2006/QĐ-BTC ngày 08/05/2006 của Bộ Tài chính.

Bãi bỏ toàn bộ 05 Thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập 
khẩu, cụ thể:

1. Thông tư số 05/2010/TT-BTC ngày 13/01/2010 của Bộ Tài chính quy định 
mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng phục vụ cho việc đóng 
mới, sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy, toa xe;

2. Thông tư số 101/2010/TT-BTC ngày 14/07/2010 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn việc miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP 
ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường;

3. Thông tư số 116/2011/TT-BTC ngày 15/08/2011 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng 
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Chính phủ về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi 
trở xuống đã qua sử dụng;

4. Thông tư số 28/2013/TT-BTC ngày 15/03/2013 của Bộ Tài chính điều 
chỉnh mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người đã qua sử dụng quy định tại Khoản 
1, Điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính 
phủ;

5. Thông tư số 128/2016/TT-BTC ngày 09/08/2016 của Bộ Tài chính quy 
định miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với sản phẩm thân thiện với môi trường; sản 
phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-
CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Bảo vệ môi trường.

Bãi bỏ toàn bộ 04 Thông tư trong lĩnh vực Phí và lệ phí, cụ thể:
1. Thông tư số 48-TC/TCT ngày 28/9/1992 của Bộ tài chính về việc hướng 

dẫn thi hành Quyết định số 276-CT ngày 28/07/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ 
trưởng về việc thống nhất quản lý các loại phí và lệ phí;

2. Thông tư số 63-TC/TCT ngày 28/10/1992 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 
việc cấp phát, quản lý, sử dụng các loại chứng từ thu phí và lệ phí theo Quyết 
định số 276-CT ngày 28/07/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng;

3. Thông tư số 78/1999/TT-BTC ngày 22/06/1999 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ thu phí, lệ phí theo Quyết định 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/03/1999 
của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp 
nước ngoài;

4. Thông tư số 37/2009/TT-BTC ngày 26/02/2009 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn về việc không thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).

Bãi bỏ toàn bộ 18 Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính, thủ tục hải quan 
áp dụng tại các khu kinh tế, khu thương mại và công nghiệp thuộc Khu kinh 
tế cửa khẩu, cụ thể:

1. Thông tư số 11/2004/TT-BTC ngày 25/02/2004 của Bộ Tài chính về việc 
hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại Khu kinh tế mở Chu Lai;

2. Thông tư số 08/2005/TT-BTC ngày 26/01/2005 của Bộ Tài chính hướng 
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dẫn chế độ tài chính áp dụng đối với khu thương mại và công nghiệp thuộc Khu 
kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh;

3. Thông tư số 74/2005/TT-BTC ngày 07/09/2005 của Bộ Tài chính về việc 
hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại Khu kinh tế - Thương 
mại đặc biệt Lao Bảo;

4. Thông tư số 92/2005/TT-BTC ngày 20/10/2005 của Bộ Tài chính về việc 
sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2005/TT-BTC ngày 26/01/2005 hướng dẫn chế 
độ tài chính áp dụng đối với khu thương mại và công nghiệp thuộc Khu kinh tế 
cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh;

5. Thông tư số 119/2005/TT-BTC ngày 22/12/2005 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ tài chính áp dụng tại Khu kinh tế Dung Quất;

6. Thông tư số 26/2006/TT-BTC ngày 04/04/2006 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với Khu kinh tế cửa khẩu 
quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum;

7. Thông tư số 46/2006/TT-BTC ngày 26/05/2006 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại Khu kinh tế Chân Mây - 
Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế;

8. Thông tư số 78/2006/TT-BTC ngày 24/08/2006 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ tài chính áp dụng tại các khu kinh tế cửa khẩu biên giới do Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quản lý;

9. Thông tư số 105/2006/TT-BTC ngày 15/11/2006 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh 
Khánh Hòa;

10. Thông tư số 07/2007/TT-BTC ngày 30/01/2007 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh 
Hà Tĩnh;

11. Thông tư 08/2007/TT-BTC ngày 30/01/2007 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa;

12. Thông tư số 76/2007/TT-BTC ngày 05/07/2007 của Bộ Tài chính hướng 
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dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại Khu kinh tế mở Chu Lai, 
tỉnh Quảng Nam;

13. Thông tư số 162/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với Khu kinh tế cửa khẩu 
tỉnh An Giang;

14. Thông tư số 18/2008/TT-BTC ngày 18/02/2008 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại Khu kinh tế Đông Nam Nghệ 
An, tỉnh Nghệ An;

15. Thông tư số 33/2008/TT-BTC ngày 23/04/2008 của Bộ Tài chính sửa 
đổi, bổ sung Thông tư số 119/2005/TT-BTC ngày 22/12/2005 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại Khu kinh tế Dung Quất;

16. Thông tư số 45/2008/TT-BTC ngày 05/06/2008 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với khu kinh tế cửa khẩu 
quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh;

17. Thông tư số 07/2010/TT-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 45/2008/TT-BTC ngày 05/06/2008 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với khu kinh 
tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh;

18. Thông tư số 86/2010/TT-BTC ngày 10/06/2010 của Bộ Tài chính quy 
định phí duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Thông tư 100/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/01/2020.
Theo: chinhphu.vn
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