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Bản tin điện tử Cải cách hành chính thành phố Cần Thơ bao gồm các nội dung chính về chủ trương, chính 

sách, chỉ đạo của Trung ương và của thành phố Cần Thơ về cải cách hành chính. Bản tin được viết và 

biên tập lại từ các nguồn tin chính thức từ các văn bản của Trung ương và thành phố, Trang tin điện tử 

của các cơ quan, đơn vị. 
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TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRUNG ƯƠNG 

Thủ tướng: Cải cách hành chính lấy người dân, doanh 

nghiệp là chủ thể, trung tâm 
Chiều 3/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành 

chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì họp Phiên thứ Ba của Ban Chỉ đạo để tổng 

kết công tác cải cách hành chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phiên họp 

được tổ chức trực tuyến giữa điểm cầu trụ sở Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. 

 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN 

Dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; các Phó Trưởng Ban Chỉ 

đạo: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính 

phủ Trần Văn Sơn; lãnh đạo các bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo và Chủ tịch UBND 

các tỉnh, thành phố. 

Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, ngành 

Tại phiên họp, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thảo luận, làm rõ những kết quả đạt 

được, nhận diện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm nhằm thúc đẩy công tác cải cách hành chính trong thời gian tới. 

Phiên họp đánh giá, thực hiện một trong ba đột phá chiến lược được Đảng, Nhà nước xác 

định, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã chủ động, tập trung, tích cực cải cách 

hành chính và đạt được kết quả tích cực. 
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Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc 

đẩy công tác cải cách hành chính. Các bộ, ngành, địa phương đã chủ động triển khai các 

giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Riêng các bộ, cơ 

quan ngang bộ đã đề ra gần 1.100 nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm, thời gian triển 

khai; ban hành 342 văn bản để chỉ đạo, đôn đốc, quán triệt thực hiện. 

Công tác cải cách, hoàn thiện thể chế được chú trọng, có nhiều đổi mới, có trọng tâm, 

trọng điểm và hiệu quả. Chính phủ đã trình Quốc hội 20 dự án luật; tổ chức 9 phiên họp 

chuyên đề về pháp luật, thông qua 39 đề nghị xây dựng luật, dự án luật; ban hành 125 

nghị định; Thủ tướng Chính phủ ban hành 29 quyết định; các bộ ban hành trên 400 thông 

tư. 

Công tác kiểm tra, rà soát, theo dõi thi hành, phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng 

cường. Trong năm, các bộ, ngành, địa phương đã kiểm tra theo thẩm quyền gần 12.000 

văn bản quy phạm pháp luật, rà soát hơn 27.800 văn bản và kiến nghị xử lý hơn 5.700 

văn bản. 

 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày báo cáo về tình hình cải cách thủ 

tục hành chính. Ảnh: Dương Giang/TTXVN 

Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được đẩy 

mạnh, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Theo đó, đã cắt giảm, đơn giản 

hóa 1.041 quy định kinh doanh tại 101 văn bản. 

Cả nước đã thành lập 11.700 bộ phận Một cửa các cấp để tiếp nhận, giải quyết thủ tục 

hành chính, trong đó có 56/63 địa phương tổ chức theo mô hình Trung tâm phục vụ hành 
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chính công cấp tỉnh; 100% bộ, ngành, địa phương đã xây dựng và đưa vào vận hành cổng 

dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. 

Gần 4.400/6.502 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đạt trên 67%; hơn 

164 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; hơn 4,6 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến. Cơ bản 

hoàn thành tích hợp, cung cấp 25/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 lên Cổng Dịch 

vụ công quốc gia. 

Phiên họp cũng đánh giá, công tác cải cách bộ máy hành chính được triển khai quyệt liệt, 

đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, đã ban hành 24 nghị định quy định chức năng, 

nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan, cắt giảm 17 tổng cục và tổ chức tương 

đương, giảm 24 vụ, 118 phòng thuộc vụ/ban… 

Cải cách công vụ, công chức có nhiều đổi mới. Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán 

bộ, công chức, viên chức đã được khai trương, đi vào hoạt động, dự kiến quản lý gần 2,5 

triệu bộ hồ sơ điện tử. Các Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành tiếp tục được 

triển khai, phát huy hiệu quả. 

Chuyển đổi số quốc gia được triển khai một cách mạnh mẽ, thực chất, đẩy mạnh xây dựng 

Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Theo đó, cả nước đã chỉ 

đạo quyết liệt triển khai, đồng bộ Đề án 06 trên toàn quốc; đến nay, đã cấp gần 78 triệu 

căn cước công dân gắp chíp điện tử; kết nối dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân 

cư với 13 đơn vị bộ, ngành, 4 doanh nghiệp và 57 địa phương. 

Cùng với báo cáo công tác cải cách hành chính, tại phiên họp, lãnh đạo các bộ, ngành, 

địa phương cũng chia sẻ các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện cung cấp trực tuyến 

các dịch vụ công thiết yếu; quá trình chuyển đổi số; kinh nghiệm nâng cao hiệu quả cải 

cách thủ tục hành chính tại địa phương; sắp xếp, tinh gọn bộ máy các đơn vị sự nghiệp 

công lập; bài học kinh nghiệm từ việc triển khai thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh 

đạo, quản lý tại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp... 

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao 

những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương; sự chỉ đạo 

quyết liệt của các thành viên Ban Chỉ đạo trong công tác cải cách hành chính, có đóng 

góp quan trọng vào thành công chung của cả nước. 

Thủ tướng khẳng định, cải cách hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh 

nghiệp; giảm thời gian xử lý công việc cho công chức, viên chức; góp phần phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực; giảm chi phí đầu vào, tăng tính cạnh tranh cho hàng hóa, dịch vụ; 

tạo môi trường hành chính công khai, minh bạch, trong sạch. Do đó, Đảng, Nhà nước xác 

định đây là một trong những đột phá chiến lược. 

Cùng với nhấn mạnh một số kết quả nổi bật công tác cải cách hành chính thời gian qua, 

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ một số hạn chế cần sớm khắc phục, như: vẫn còn nhiều 

nhiệm vụ cải cách hành chính chưa hoàn thành; việc cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm 

quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại một số bộ, ngành, địa phương chưa được 

thực hiện nghiêm, đầy đủ, hiệu quả và kịp thời; việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải 
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quyết thủ tục hành chính còn chậm; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp còn 

chưa cao... 

“Có 46/63 tỉnh vẫn còn để xảy ra tình trạng sách nhiễu, phiền hà trong thực hiện thủ tục 

hành chính, dịch vụ công; 22/63 địa phương để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức gợi ý 

nộp thêm tiền ngoài phí, lệ phí - tiền “bôi trơn”, Thủ tướng nhắc nhở. 

 

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN 

Lấy mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo 

Cùng với đưa ra các quan điểm, yêu cầu cải cách hành chính theo phương châm hành 

động của Chính phủ “Đoàn kết, kỷ cương; bản lĩnh, linh hoạt; đổi mới, sáng tạo; kịp thời, 

hiệu quả”, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cải cách 

hành chính năm 2023 và thời gian tới. 

Thủ tướng cho biết, năm 2023 là năm dữ liệu số, Chính phủ đã có chủ trương xây dựng 

Trung tâm dữ liệu quốc gia, do đó tất cả các bộ, ngành, địa phương phải bắt tay thực hiện 

xây dựng cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương mình; góp phần thực hiện Nghị quyết 

Đại hội XIII, Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021 - 2025; xây 

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo, việc thực hiện cải cách hành chính bám sát chủ 

trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặt lợi ích quốc gia, 

dân tộc lên trên hết; thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt, thường 

xuyên, liên tục, hiệu quả. 

Các bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới sáng 

tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia, trọng tâm là cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành 

chính trong nội khối Nhà nước, quy định kinh doanh, giảm thời gian, chi phí hành chính, 
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nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường mức độ hài lòng của 

người dân và doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, là trung tâm phục 

vụ. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh rà soát, ban hành các 

nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính, trong đó ban 

hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan, địa phương trước ngày 

15/2/2023; khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ nợ đọng của năm 2022; triển khai hiệu 

quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ nhằm cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

“Phải thực hiện quyết liệt Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện 

đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành tại Nghị quyết số 131/NQ-CP; nghiên cứu, sửa 

đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án phân cấp các thủ tục 

hành chính; rà soát, đơn giản hóa thủ tục nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước; đổi 

mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

tiếp tục rà soát, kiến nghị bãi bỏ các điều kiện kinh doanh tại các luật chuyên ngành, bãi 

bỏ điều kiện kinh doanh không hợp pháp, không cần thiết, không khả thi, thiếu cụ thể”, 

Thủ tướng lưu ý. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện có 

hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân 

quyền gắn với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, 

thanh tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh 

giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo Kết luận số 28-KL/TW của Bộ Chính trị; 

đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục hoàn 

thiện, kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều 

hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Cổng Dịch vụ công quốc gia và cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp; triển khai hiệu quả Đề án Phát triển 

ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc 

gia. 

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giao từng bộ, ngành chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể 

cải cách hành chính; đồng thời yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo bắt tay ngay vào thực 

hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi 

các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2023. 

"Các cấp, ngành, địa phương, các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để chủ 

động, tích cực, sáng tạo trong chỉ đạo, triển khai công tác cải cách hành chính một cách 

thiết thực, hiệu quả, có lợi cho người dân, doanh nghiệp, vì lợi ích quốc gia, dân tộc", Thủ 

tướng nhấn mạnh. 

Phạm Tiếp (TTXVN) 

Nguồn: baotintuc.vn 
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Xây dựng kho dữ liệu chuyên ngành của Bộ Nội vụ 

đảm bảo tính an toàn, bảo mật 
Chiều nay 09/02/2023, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Cuộc họp đánh giá kết quả triển 

khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục 

vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) năm 

2022 và định hướng triển khai nhiệm vụ thuộc Đề án 06 năm 2023 của Bộ Nội vụ. 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Trung 

tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ 

phó Thường trực Tổ công tác thực hiện Đề án 06 của Chính phủ chủ trì Cuộc họp. 

 

Quang cảnh Cuộc họp 

Tham dự Cuộc họp có: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Ban 

Chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ Nội vụ; thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ Nội 

vụ; thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án 06 của Bộ Nội vụ; lãnh đạo các cơ quan 

chuyên môn của Bộ Nội vụ; đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, 

Bộ Công an; đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. 
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Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu 

Phát biểu tại Cuộc họp, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: năm 2022, Bộ Nội 

vụ đã nỗ lực chủ động, tích cực thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Đề án 06 của Chính phủ. Tuy nhiên, trong 

quá trình triển khai, bước đầu còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Bộ trưởng đề nghị lãnh 

đạo các cơ quan chuyên môn của Bộ Nội vụ nghiên cứu, trao đổi thảo luận với đại diện 

Bộ Công an và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về những khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được đề ra trong dự thảo Kế hoạch 

triển khai nhiệm vụ thuộc Đề án 06 năm 2023 của Bộ Nội vụ. 
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Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công 

tác thực hiện Đề án 06 của Chính phủ phát biểu. 

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ 

phó Thường trực Tổ công tác thực hiện Đề án 06 của Chính phủ cho biết, nội dung của 

Đề án 06 là xây dựng các hệ thống ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống 

định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc 

chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp Chương trình chuyển đổi 

số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đề án 06 hướng đến mục tiêu phục 

vụ 5 nhóm tiện ích gồm: Giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến; phát triển kinh tế - xã hội; công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, 

khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo 

các cấp. 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các cơ quan chuyên môn của Bộ Nội vụ được giao 

nhiệm vụ cần nắm chắc tinh thần của Đề án 06 để triển khai nhiệm vụ của Bộ Nội vụ 

trong năm 2023 một cách hiệu quả. Đồng thời, đề nghị Bộ Nội vụ rà soát, đánh giá những 

khó khăn, vướng mắc để Bộ Công an và đơn vị xây dựng hạ tầng cùng trao đổi, thảo luận, 
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tìm giải pháp khắc phục cũng như hướng dẫn để triển khai Đề án 06 được tốt nhất trong 

năm 2023. 

Tổ phó Thường trực Tổ công tác thực hiện Đề án 06 của Chính phủ Nguyễn Duy Ngọc 

lưu ý, trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06 phải đảm bảo 3 nguyên tắc: một là, xây 

dựng kho dữ liệu chuyên ngành của Bộ Nội vụ đảm bảo tính an toàn, bảo mật; hai là, bảo 

đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống; ba là, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

 

Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 

củ Bộ Nội vụ trình bày Báo cáo và dự thảo Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thuộc Đề án 

06 năm 2023 của Bộ Nội vụ 

Báo cáo tại Cuộc họp, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết, xác định 

tầm quan trọng của chuyển đổi số trong mọi mặt hoạt động, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ 

đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/BCSĐ về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030. Trong đó, xác định nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, 

công chức, viên chức là nhiệm vụ quan trọng của 3 trụ cột trong chuyển đổi số của Bộ 

Nội vụ. 

Bộ Nội vụ đã thực hiện số hóa hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định, các hồ sơ 

TTHC được số hóa, quản lý, thực hiện, lưu trữ trên Hệ thống phần mềm Một cửa của Bộ. 

Hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được ký số, đảm bảo tính pháp lý của các văn bản để tái 

sử dụng cho lần kế tiếp. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng của Bộ Nội vụ hiện tại chưa đủ điều 
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kiện đáp ứng việc xây dựng kho lưu trữ dữ liệu theo yêu cầu tại Công văn số 

1552/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông. Do vậy, trong khi chờ đáp ứng 

các yêu cầu kỹ thuật về an toàn, an ninh mạng và các yêu cầu khác về cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật, Bộ Nội vụ thực hiện lưu trữ TTHC trên hệ thống phần mềm Một cửa của Bộ Nội 

vụ. 

Đề án 06 là Đề án có ảnh hưởng trực tiếp tới người dân, nhằm cụ thể hóa chương trình 

chuyển đổi số quốc gia, góp phần cải cách TTHC và giúp người dân thuận tiện nhất khi 

thực hiện thủ tục thông qua môi trường số, chuyển từ thói quen dùng giấy tờ, đến trụ sở 

cơ quan nhà nước sang làm thủ tục tại bất kỳ nơi nào qua môi trường mạng. Đặc biệt là 

góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 

khi đã xây dựng và vận hành được dữ liệu lớn. 

Nhận thức được đây là sự chuyển đổi trạng thái rất khó khăn, là công việc chưa có tiền 

lệ, lãnh đạo Bộ Nội vụ rất quan tâm, chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phải có quyết 

tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt đẩy mạnh đồng bộ các giải pháp để huy động 

sự vào cuộc của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội 

vụ. 

Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết, trong 

năm 2023, Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thuộc Đề án 06 như 

sau: 

Thứ nhất, tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách thu hút, 

sử dụng nguồn nhân lực cho chuyển đổi số quốc gia, Đề án 06 và thực hiện công tác quản 

trị hệ thống, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. 

Thứ hai, cập nhật, đồng bộ dữ liệu về Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trong 

các cơ quan hành chính từ Trung ương đến cấp xã bảo đảm nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, 

sống” và kết nối, chia sẻ dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức với Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư. 

Thứ ba, tiếp tục triển khai nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ bảo đảm sử 

dụng định danh điện tử, Efrom để kết nối, sử dụng được thông tin trong Cơ sở dữ liệu 

quốc gia, chuyên ngành (thuế, bảo hiểm, giáo dục…). Nâng cấp hạ tầng để bảo đảm an 

ninh, an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu từ mức độ 3 trở lên phục kết nối Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước với Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư. 

Thứ tư, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

quản lý, vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức 

trong các cơ quan nhà nước. 

Thứ năm, rà soát, cắt giảm các TTHC, thực hiện điền dữ liệu vào Efrom của 3 lĩnh vực: 

công chức, viên chức; văn thư lưu trữ; quỹ hội. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo. 
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Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chuyển đổi 

số của Bộ Nội vụ phát biểu 

Tại Hội nghị, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của Bộ Nội vụ đã trực tiếp trao đổi những 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án 06, như: dữ liệu liên quan đến cán 

bộ, công chức, viên chức mà Đảng quy định là Mật; cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý xây 

dựng Cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức; nhân lực triển khai thực hiện Đề án 

06; trang thiết bị; nhân lực và kinh nghiệm quản lý vận hành; quy trình pháp lý cập nhật, 

kết nối cơ sở dữ liệu; Bộ quy trình quản lý vận hành Trung tâm dữ liệu để đảm bảo an 

toàn an ninh; lộ trình các đơn vị chưa kết nối dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức vào hệ 

thống; các giải pháp thu thập dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức; số hóa dữ liệu; thanh 

tra công vụ để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thực thi nhiệm vụ trong toàn quốc; 

tập huấn, bồi dưỡng;… 

Kết luận Cuộc họp, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao, ghi nhận những kết quả 

nhất định mà các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong việc triển khai Đề án 06. Bộ trưởng 

cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình Bộ Nội 

vụ triển khai Đề án 06 như: công tác tham mưu chưa đạt yêu cầu; sự phối hợp giữa các 

đơn vị trong Bộ, giữa các đơn vị với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, 

Bộ Công an chưa thường xuyên, sâu sát; quy trình trong việc thực hiện, triển khai các 
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nhiệm vụ công tác còn chưa chặt chẽ; phương pháp hoạt động của cơ quan thường trực 

về Chuyển đổi số của Bộ Nội vụ chưa tốt nên kết quả chưa đạt được như mong muốn… 

Bộ trưởng đề nghị, trong thời gian tới tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

Thứ nhất, tập trung hoàn thiện xây dựng hệ thống thể chế. Lưu ý, bắt buộc phải ban hành 

được Nghị định về cơ chế, chính sách thu hút, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức cho chuyển đổi số nói chung và vận hành Đề án 06 cũng như vấn đề an toàn, an ninh 

mạng. Giao Vụ Công chức - Viên chức và Trung tâm Thông tin thực hiện. 

Thứ hai, khẩn trương hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức 

trong hệ thống hành chính từ Trung ương đến cấp xã trước ngày 30/6/2023. Giao Thứ 

trưởng Nguyễn Trọng Thừa làm Tổ trưởng Tổ công tác chuyên đề trực tiếp chỉ đạo, triển 

khai thực hiện. Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi nhất, không chỉ 

phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ mà còn phục vụ cho toàn quốc về 

quản lý, sử dụng, vận hành, liên thông, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. 

Thứ ba, về an toàn, an ninh thông tin, Bộ trưởng đề nghị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 

Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ để rà soát toàn bộ hệ thống hạ tầng về an toàn bảo mật 

của Bộ Nội vụ. Qua đó, xây dựng Dự án sát với mục tiêu đặt ra để thực hiện đạt hiệu quả 

cao nhất. 

Thứ tư, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, kiến thức nhằm nâng cao chất lượng đội 

ngũ nguồn nhân lực thành thạo công nghệ thông tin. 

Thứ năm, gắn kết công tác thực hiện Đề án 06 với công tác cải cách hành chính của Bộ 

Nội vụ. 

Bộ trưởng giao Văn phòng Bộ tổng hợp ý kiến góp ý của các đại biểu để hoàn thiện Báo 

cáo, dự thảo Kế hoạch và bảng phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trong việc triển khai 

thực hiện Đề án 06./. 

Hoài Nga 

Nguồn: tcnn.vn 
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Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ 

chuyên ngành Nội vụ 
Thông tư số 11/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 hướng dẫn về vị trí việc làm công chức 

nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023 được áp dụng 

đối với các cơ quan, tổ chức hành chính thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước 

về ngành, lĩnh vực Nội vụ từ trung ương đến địa phương. 

 

Ảnh minh họa 

Thông tư số 11/2022/TT-BNV hướng dẫn danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc 

và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ. 

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức hành chính thực hiện chức năng tham 

mưu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Nội vụ từ Trung ương đến địa phương, gồm: 

Cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Nội vụ; cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Sở Nội 

vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh); 

Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp huyện). 

Đối với trường hợp công chức đang giữ ngạch công chức cao hơn so với ngạch công chức 

theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định tại Thông tư này thì được bảo lưu cho đến 

khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định. 

Xem chi tiết danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí 

việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ./.  

Hoàng Hà 

Nguồn: tcnn.vn 
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Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bộ Nội vụ đã thực hiện 

tốt việc xây dựng dự án Luật Thi đua, khen thưởng 
Chiều nay 07/02/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng Trung ương (Hội đồng) chủ trì Phiên họp lần thứ 4 của Hội đồng. Tham dự Phiên 

họp có Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng; Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Chủ tịch 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Hội đồng; 

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Hội 

đồng; các thành viên Hội đồng. 

 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng phát 

biểu tại Phiên họp. Ảnh:VGP 

Tại Phiên họp, Hội đồng đã đánh giá công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, chỉ rõ 

những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và phân tích, làm rõ các nguyên nhân, 

bài học kinh nghiệm; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và đề ra các biện pháp, 

giải pháp có tính khả thi nhằm đổi mới hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng; xem xét 

Báo cáo Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời 

kêu gọi thi đua ái quốc; thảo luận, cho ý kiến về các tập thể được đề nghị phong danh 

hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân", "Anh hùng Lao động" thời kỳ đổi mới. 
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Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp. Ảnh:VGP 

Phát biểu kết luận Phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá: năm 2022 vừa qua, 

trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế - xã hội đất nước phục hồi 

tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong những 

thành công đó, có sự đóng góp tích cực, quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng, 

nhất là các phong trào thi đua sôi nổi, thực chất, hiệu quả và có sức lan tỏa cao trên cả 

nước. 

Hội đồng, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ động, tích cực 

triển khai các hoạt động và hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra; tham mưu, tổ 

chức phát động, triển khai quyết liệt, đôn đốc các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương 

và các địa phương triển khai các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các 

mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ chính trị, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và sự 

kiện lịch sử quan trọng. 

Các bộ, ngành, địa phương đã triển khai tích cực, sáng tạo, hiệu quả các phong trào thi 

đua, thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tin và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc, tinh thần thi đua phấn đấu vượt qua khó khăn của các cấp, các ngành và Nhân dân 

trong cả nước; góp phần quan trọng vào thực hiện thành công mục tiêu vừa phòng, chống 

dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và 

đời sống, sức khỏe của Nhân dân, bảo đảm quốc phòng – an ninh, thúc đẩy và mở rộng 

đối ngoại, hội nhập. 

Điển hình là Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua 

phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19"; các công thức, trụ cột trong phòng, 
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chống dịch được đúc rút; Chiến lược vaccine với 3 thành tố (quỹ vaccine, ngoại giao 

vaccine và chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử miễn phí cho người dân) được 

thực hiện rất thành công. Cùng với đó là các phong trào thi đua: "Đẩy mạnh phát triển kết 

cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"; "Cả nước chung sức 

xây dựng nông thôn mới", "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 

2021 – 2025; Đề án "Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến" giai đoạn 2021 – 2025 được 

Thủ tướng Chính phủ ban hành… 

Về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, Bộ Nội vụ đã thực hiện tốt việc xây dựng 

dự án Luật Thi đua, khen thưởng, trình Quốc hội khóa XV thông qua Luật tại Kỳ 

họp thứ Ba theo tinh thần đổi mới cơ bản, toàn diện công tác thi đua, khen thưởng 

đáp ứng yêu cầu đổi mới trong tình hình hiện nay. 

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong công tác 

thi đua, khen thưởng năm 2022, Thủ tướng nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm. Theo 

đó, phải nắm chắc, bám sát tình hình, kịp thời phát động, triển khai các phong trào thi đua 

theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Càng khó khăn thì càng phải thi đua" để huy 

động được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, 

nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Cùng với 

đó, cần bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, căn cứ tình hình 

thực tiễn để tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, địa phương, 

đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả, tránh bệnh hình thức. Thi đua, khen thưởng phải 

xuất phát từ Nhân dân. Nhân dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể của phong trào thi đua; 

mọi cơ chế, chính sách phải hướng tới Nhân dân và vì lợi ích của Nhân dân, của đất nước. 

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về thi đua, khen thưởng tạo cơ sở pháp lý 

thống nhất, đồng bộ nhằm thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước. 

Theo Thủ tướng, năm 2023 - năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực 

hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, cần sự chung sức, 

đồng lòng và vào cuộc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. 

Thủ tướng yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cấp, các 

ngành, các địa phương phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua ngay từ những 

tháng đầu năm. Quán triệt và thực hiện theo tinh thần chủ đề điều hành năm 2023: "Đoàn 

kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả". Tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi 

đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 5 năm 

(2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Tiếp tục triển khai thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua, trọng tâm là thi đua "Đẩy 

mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" 

gắn với thi đua đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh thực hiện Phong trào "Cả 

nước chung sức xây dựng nông thôn mới", Phong trào "Vì người nghèo - Không để ai bị 

bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025, Phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua 
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thực hiện văn hóa công sở"; đẩy mạnh xây dựng nhà ở cho công nhân, người thu nhập 

thấp… 

Tiếp tục hoàn thiện pháp luật, chính sách về thi đua khen thưởng. Đôn đốc, phối hợp với 

các bộ, ban, ngành, địa phương rà soát, sửa đổi, bổ sung các nghị định, thông tư, quy chế, 

quy định để tổ chức thực hiện đồng bộ, phù hợp với Luật Thi đua, khen thưởng mới ban 

hành. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, những điển hình tiên tiến, 

gương "Người tốt, việc tốt". Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền gương điển hình 

tiên tiến" giai đoạn 2022-2025. Thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa cơ 

quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin, truyền thông trong 

phát hiện, tuyên truyền các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và những tấm gương có 

thành tích xuất sắc trong công tác, lao động, học tập, chiến đấu… 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, 

chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; Chỉ 

thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị "về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng"; 

Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; các phong trào thi đua yêu nước; kỷ niệm 

các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023. 

Về các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái 

quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), Thủ tướng nêu rõ, đây là hoạt động quan trọng, rất ý nghĩa, 

yêu cầu các cơ quan liên khẩn trương hoàn thiện Đề án tổ chức và triển khai bảo đảm cụ 

thể, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và có sức lan tỏa cao, tác động tích cực. 

Về đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng các cấp và công tác thi đua - khen thưởng trên toàn quốc, Thủ tướng yêu cầu phát 

huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cơ quan chuyên trách về thi đua, khen thưởng trong 

đổi mới công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình. 

Cùng với đó, thực hiện công tác khen thưởng bảo đảm đúng quy định, dân chủ, chính xác, 

khách quan, kịp thời, công khai, minh bạch, tạo hiệu ứng tích cực, có sức lan tỏa cao hơn, 

để tạo động lực phấn đấu cho các cá nhân, tập thể xứng đáng, phục vụ sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc./. 

Văn Nguyễn 

Nguồn: tcnn.vn 
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TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

Tạo môi trường hệ sinh thái hành chính trong sạch, 

công khai, minh bạch 
(CT) - Chiều 3-2, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức phiên 

họp lần 3. Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương đến 

dự. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố. Tại điểm 

cầu TP Cần Thơ, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND thành phố, cùng lãnh đạo các 

sở, ban, ngành tham dự.   

 

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cùng lãnh đạo các sở, ngành thành phố 

dự phiên họp tại điểm cầu TP Cần Thơ. 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, công tác CCHC năm 2022 có sự 

chuyển biến tích cực, toàn diện trên trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng thể 

chế, chính sách pháp luật; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); sắp xếp, tinh gọn tổ chức 

bộ máy, biên chế; cải cách chế độ công vụ và chuyển đổi số. Theo đó, Chính phủ đã trình 

Quốc hội thông qua 12 dự án luật, 6 nghị quyết; các bộ, ban, ngành ban hành khoảng 403 

thông tư và tham mưu trình Chính phủ ban hành 131 nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban 

hành 29 quyết định. Về cải cách TTHC, các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, ban hành 

2.358 quyết định công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi quản 

lý; cắt giảm 1.041 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Thủ tướng Chính phủ 

đã phê duyệt kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà 

nước giai đoạn 2022-2025. Trong đó, yêu cầu các bộ, ngành ưu tiên rà soát, đề xuất cắt 

giảm, đơn giản hóa đối với 59 TTHC/nhóm TTHC. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn tại 
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bộ, ngành đạt 99,96%; ở cấp tỉnh đạt 99,33%. Ðối với Ðề án 06, đến nay, Hệ thống cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối 12 bộ, ngành, 1 doanh nghệp nhà nước, 3 doanh 

nghiệp viễn thông và 31 địa phương. Theo thống kê, hiện đã cấp hơn 76 triệu thẻ căn 

cước công dân gắn chip điện tử cho công dân và hoàn thành tích hợp, cung cấp 21/25 dịch 

vụ công thiết yếu. 

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cả nước giảm 17 tổng cục và tổ chức 

tương đương, 145 vụ/ban thuộc cục, tổng cục. Tại địa phương, đến nay đã giảm 2.159 tổ 

chức phòng và tương đương; giảm 7.469 đơn vị sự nghiệp công lập (đạt 13,5%) so với 

năm 2016. Riêng năm 2022, các bộ, ngành Trung ương đã giảm 22 đơn vị sự nghiệp thuộc 

cơ cấu tổ chức của bộ, ngành và 1.020 đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương. Về nhiệm 

vụ xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, tất cả các bộ, ngành, địa 

phương đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số, 46/63 địa phương đã triển khai mô hình Tổ 

Công nghệ số cộng đồng đến cấp cơ sở, hiện cả nước có 68.933 tổ, với hơn 320.000 thành 

viên tham gia. Tỷ lệ dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4 đạt 

100% (tăng 4% so với năm 2021), tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến trên tổng số 

hồ sơ đạt 52,8% (tăng 17,5% so với năm 2021). 

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, các nghị quyết 

của Ðảng đã xác định CCHC là một trong ba khâu đột phá để phát triển đất nước, nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, do 

đó các bộ, ban, ngành và địa phương cần quyết liệt thực hiện nhiệm vụ chiến lược này. 

Công tác CCHC phải hướng đến mục tiêu tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp sản xuất 

kinh doanh, giảm chi phí đầu vào; góp phần phòng, chống tham nhũng, nhất là tham 

nhũng vặt, đồng thời giảm công sức, thời gian của cán bộ, công chức, viên chức, tạo môi 

trường hệ sinh thái hành chính trong sạch, công khai, minh bạch. Năm 2023 được xác 

định là năm dữ liệu số, vì vậy các bộ, ban, ngành và địa phương tập trung xây dựng cơ sở 

dữ liệu, từ đó khai thác, ứng dụng chuyển thành nền kinh tế số, xã hội số, góp phần CCHC; 

tiếp tục xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, trên tinh thần phục vụ nhân 

dân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu CCHC phải được tiến hành đồng bộ, hiệu quả từ Trung 

ương đến địa phương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, lãnh đạo 

thực hiện công tác CCHC; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm TTHC, nhất 

là các TTHC trong nội khối nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, nâng 

cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của bộ máy hành chính nhà nước. 

Ðồng thời, tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC ở địa phương, đề xuất và triển khai các 

giải pháp cụ thể gắn với đổi mới sáng tạo nhằm tạo đột phá trong công tác CCHC.  

Tin, ảnh: Q. THÁI 

Nguồn: baocantho.com.vn 
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Bộ Nội vụ tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định 

Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 
Triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan 

ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; căn cứ bộ phiếu 

điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại 

Quyết định số 29/QĐ-BNV ngày 19/01/2023, Bộ Nội vụ đã có văn bản hướng dẫn các 

bộ, tỉnh triển khai công tác điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành 

chính. 

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thực hiện điều tra xã hội học 04 nhóm 

đối tượng với số lượng mẫu cụ thể như sau: 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh: Khảo sát tất cả số lượng đại biểu HĐND 

cấp tỉnh (những trường hợp đặc biệt khó khăn trong quá trình khảo sát thì báo cáo Bộ Nội 

vụ để xem xét, giải quyết). 

- Lãnh đạo cấp sở: Khảo sát tất cả số lượng lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh 

(Giám đốc, Phó Giám đốc và tương đương). 

- Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc sở: Khảo sát tất cả số lượng lãnh đạo phòng chuyên 

môn thuộc các sở (Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương). 

- Lãnh đạo UBND cấp huyện: Khảo sát tất cả số lượng lãnh đạo UBND cấp huyện (Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch). 

Với trường hợp trùng lặp đối tượng khảo sát giữa nhóm đối tượng Đại biểu HĐND cấp 

tỉnh với các nhóm đối tượng khác thì ưu tiên lựa chọn vai trò Đại biểu HĐND cấp tỉnh. 

Bộ Nội vụ yêu cầu các tỉnh, thành phố thực hiện tổng hợp, nhập danh sách đối tượng điều 

tra XHH vào phần mềm điều tra XHH của Bộ Nội vụ chậm nhất là ngày 13 tháng 02 năm 

2023. 

Thời hạn các đối tượng trả lời phiếu khảo sát (thông qua email) chậm nhất là ngày 03 

tháng 3 năm 2023. Kết quả điều tra xã hội này được sử dụng để chấm điểm Chỉ số Cải 

cách hành chính năm 2022 của các tỉnh, thành phố./. 

Việt Uyên 

  



 

21 

Ðẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số 
heo Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ, năm 2022, có 46/63 tỉnh, 

thành vẫn còn để xảy ra tình trạng sách nhiễu, phiền hà trong thực hiện thủ tục hành chính 

(TTHC), dịch vụ công; 22 tỉnh, thành để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức gợi ý nộp 

thêm tiền ngoài phí, lệ phí. Thực trạng trên đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương cần tiến 

hành đồng bộ các giải pháp thúc đẩy CCHC gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số 

(CÐS), góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, công khai và minh bạch. 

 

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC đúng hạn ở các địa phương ngày càng được nâng cao. 

Trong ảnh: Người dân thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa UBND huyện Phong Ðiền. 

Chuyển biến tích cực 

Tại phiên họp lần 3 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đầu tháng 2-2023, các đại 

biểu đánh giá công tác CCHC có nhiều chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, từ thể 

chế, TTHC, đến tổ chức bộ máy và CÐS. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh 

Trà, công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được đẩy mạnh. 

Năm 2022, đã rà soát, cắt giảm 1.041 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Chính 

phủ cũng đã phân cấp thẩm quyền giải quyết đối với 699 TTHC thuộc 100 lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ. Có 53/63 địa phương hợp nhất Cổng Dịch 

vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được 

giải quyết đúng hạn tại bộ, ngành đạt 99,96%; tại địa phương, tỷ lệ này ở cấp tỉnh đạt 

99,33%, cấp huyện đạt 98,27% và cấp xã đạt 99,56%. 
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Các bộ, ngành và địa phương triển khai nhiều giải pháp CÐS, xây dựng nền hành chính 

chuyên nghiệp và hiện đại. Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông, cho biết: “Hiện tất cả 63 tỉnh, thành đã được giao nhiệm vụ triển khai sử dụng tối 

thiểu 1 nền tảng số. Riêng Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp các bộ, ngành chỉ đạo 

phát triển, đánh giá và công bố 50 nền tảng số, trong đó có 18 nền tảng phục vụ Chính 

phủ số, 32 nền tảng phục vụ kinh tế số và xã hội số. Tính đến cuối năm 2022, tất cả dịch 

vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến 

phát sinh hồ sơ đạt 80,05%, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2021. Bình quân mỗi ngày, 

có gần 2,36 triệu giao dịch thực hiện qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Việc 

thanh toán phí, lệ phí qua môi trường điện tử tăng lên rõ nét.   

Một số địa phương triển khai nhiều mô hình CCHC gắn với CÐS, qua đó tăng tính công 

khai, minh bạch trong giải quyết TTHC. Theo ông Nguyễn Hoàng Thông, Giám đốc Sở 

Nội vụ tỉnh Kiên Giang, tỉnh đã tích hợp, liên thông Cổng Dịch vụ công tỉnh với Cổng 

Dịch vụ công quốc gia, kết nối và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Ðề án 

06 của Chính phủ. Ðặc biệt, đã xây dựng Cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp tại 

địa chỉ https://hotrodoanhnghiep.kiengiang.gov.vn; triển khai hạ tầng Trung tâm dữ liệu 

phục vụ CÐS theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây. 

Tại TP Cần Thơ, bên cạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến, địa phương cũng đã triển khai thí điểm nhiều nền tảng phục vụ công tác 

CCHC. Tiêu biểu như hệ thống giám sát tương tác phục vụ phản hồi của người dân (qua 

các kênh Tổng đài 1022, ứng dụng “Can Tho SmartCity”, Zalo và Facebook (1022 Cần 

Thơ), trang thông tin điện tử 1022.cantho.gov.vn) nhằm cung cấp dữ liệu mở của thành 

phố cho người dân, doanh nghiệp khai thác sử dụng phục vụ công việc. Tổ Công nghệ số 

cộng đồng, đội tình nguyện viên được thành lập ở các xã, thị trấn, trực tiếp đến các khu 

dân cư, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 

Xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm 

Kết luận tại phiên họp lần 3 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Thủ tướng Phạm 

Minh Chính nêu rõ: tình trạng nợ đọng văn bản vẫn còn; việc cắt giảm điều kiện kinh 

doanh chưa kịp thời; người dân phải đi lại nhiều lần để giải quyết TTHC; vẫn còn tình 

trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp, tham nhũng vặt còn diễn ra. 

Có 22/63 địa phương để xảy ra tình trạng công chức gợi ý đặt ra phí, lệ phí ngoài quy 

định khi thực hiện TTHC. Việc kết nối chia sẻ dữ liệu còn vướng mắc, chưa thông suốt; 

công tác CÐS ở các bộ, ngành, địa phương còn chậm. Nguyên nhân là do công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo ở một số nơi còn chưa quyết liệt, thiếu sáng tạo và chậm đổi mới. Có nơi còn 

lúng túng, thiếu linh hoạt trong việc chỉ đạo xử lý các vấn đề mới phát sinh trong thực 

tiễn. Ðể khắc phục tình trạng trên, Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương phải bám 

sát chủ trương, đường lối của Ðảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện 

nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt, thường xuyên, liên tục, hiệu quả, làm việc 

nào dứt điểm việc đó. CCHC phải được tiến hành đồng bộ, thông suốt, quyết tâm hành 

động từ Trung ương đến địa phương; cơ quan Nhà nước, cán bộ, đảng viên phải tiên 
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phong, đi đầu trong cải cách. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa 

phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ CCHC. 

Theo Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, năm 2023, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục 

triển khai giải pháp tạo đột phá trong CCHC; ưu tiên nguồn lực đẩy mạnh số hóa hồ sơ, 

kết quả giải quyết TTHC; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định TTHC, điều 

kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất, hiệu quả trên cơ sở lấy người dân, doanh nghiệp làm 

trung tâm của CCHC. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ 

cương hành chính; rà soát, tháo gỡ những rào cản về thể chế, cơ chế để nâng cao hiệu quả 

giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ, ngành, địa phương; phối hợp các bộ, ngành hoàn 

thiện cơ chế, chính sách pháp luật để xã hội hóa dịch vụ công ở các lĩnh vực có điều kiện, 

hỗ trợ và khuyến khích người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến; chuẩn hóa quy trình, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến; nâng cao hiệu 

quả hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng đến khu vực dân cư để hướng dẫn, phổ 

cập kỹ năng số cho người dân, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp và 

hiện đại. 

Bài, ảnh: Quốc Thái 

Nguồn: baocantho.com.vn 
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Thương mại điện tử tạo ra những xu hướng tiêu dùng 

mới 
Thương mại điện tử (TMÐT) phát triển và tạo ra những xu hướng tiêu dùng mới với tốc 

độ tăng trưởng năm 2022 xấp xỉ khoảng 20%, đứng thứ 5 thế giới. TMÐT ngày càng trở 

thành kênh phân phối quan trọng tại TP Cần Thơ và ghi nhận sự phát triển tích cực từ 

hưởng ứng của người kinh doanh và tiêu dùng. 

 

Nhiều người dân đi chợ lựa chọn thanh toán qua app không dùng tiền mặt. Trong ảnh: 

Hoạt động mua bán tại chợ Ô Môn, quận Ô Môn. 

Điểm nhấn “bức tranh” thương mại 

Năm 2022, quy mô thị trường TMÐT ngành bán lẻ Việt Nam ước đạt 16,4 tỉ USD, chiếm 

7,5% doanh thu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của cả nước; nguồn thu thuế từ hoạt động 

này cũng tăng cao. Các công cụ thanh toán, đặc biệt số tài khoản TMÐT tăng trưởng rất 

nhanh nhất là các tài khoản ví điện tử, điều này thể hiện tốc độ giao dịch  TMÐT của Việt 

Nam đã được cải thiện. Hoạt động TMÐT của Việt Nam tiếp tục trở thành kênh phân 

phối quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế và dẫn dắt chuyển đổi số trong doanh 

nghiệp. 

Năm qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều chương trình 

kết nối TMÐT tại nhiều tỉnh, thành phố như Hưng Yên, Bắc Giang, Hải Dương, Quảng 

Ninh, Hà Tĩnh, Thái Bình, Cần Thơ và khu vực ÐBSCL. Chương trình đã hỗ trợ hàng 
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ngàn lượt doanh nghiệp tiếp cận phương thức phân phối hàng hóa trên TMÐT và tạo thói 

quen mua sắm đối với người tiêu dùng, qua đó tăng doanh thu cho doanh nghiệp. Bên 

cạnh đó, các chương trình hợp tác về TMÐT xuyên biên giới với các đối tác là sàn TMÐT 

quốc tế lớn như Amazon, Alibaba được triển khai mạnh mẽ, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và 

nhỏ đẩy mạnh xuất khẩu. Thông qua những chương trình này, các sản phẩm thế mạnh của 

Việt Nam có thể xuất khẩu trực tiếp từ doanh nghiệp sản xuất đến nhiều quốc gia thông 

qua TMÐT. 

Qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, năm 

2022, trên địa bàn TP Cần Thơ có 53.885 giao dịch với 

số tiền 90.165 tỉ đồng. Các doanh nghiệp như VNPT, 

Viettel, MobiFone đã triển khai mô hình Chợ 4.0 tại 14 

chợ tại các quận, huyện với trên 3.000 người tham gia sử 

dụng ứng dụng (trung bình 25%/chợ). Hiện, 12 siêu thị, 

5 trung tâm thương mại và 162 cửa hàng tiện lợi kinh 

doanh theo chuỗi trên địa bàn thành phố cũng đã triển 

khai ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Hoạt 

động thanh toán không dùng tiền mặt còn được triển khai 

tại hệ thống các nhà thuốc, thanh toán học phí tại các 

trường học, thu hộ tiền điện, nước sinh hoạt. Theo khảo 

sát, tổng giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt 

của chuỗi các cửa hàng tiện lợi dao động từ 7-20 tỉ 

đồng/năm; đối với các siêu thị, trung tâm thương mại, 

giá trị giao dịch đạt từ 37-50 tỉ đồng/năm/doanh nghiệp; 

mức tăng trưởng từ 4,7-47%, so với năm 2021, tùy theo 

đơn vị. Bên cạnh đó, các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện 

lợi, nhà thuốc phát triển song song bán hàng trực tiếp và 

trực tuyến thông qua website, app… 

Nông nghiệp là ngành thay đổi nhiều nhất nhờ phát triển 

TMÐT. Những công cụ TMÐT đưa sản phẩm, dịch vụ 

địa phương ngày càng đi xa; không chỉ phục vụ thị 

trường trong nước mà còn hướng tới xuất khẩu, nhất là 

sang các thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Nhật Bản, châu 

Âu. Thời gian qua, ngành Nông nghiệp của TP Cần Thơ 

đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ sản xuất và tiêu 

thụ nông, thủy sản cho nông dân trong và sau thời gian 

thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch. Trong đó, 

đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa trên sàn TMÐT như Tiki, 

Lazada, Voso, Sendo, Shopee, Postmart.vn. Ðến nay, 

nhiều sản phẩm của Chương trình Mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) của TP Cần Thơ đã được hỗ trợ, hướng dẫn lên 

sàn TMÐT lớn như Lazada, Tiki, Shopee, Voso, 

Postmart. 

Định hướng phát triển TMĐT 

năm 2023, TP Cần Thơ khuyến 

khích doanh nghiệp tham gia 

thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến; phối hợp hỗ trợ doanh 

nghiệp ứng dụng TMĐT trong 

hoạt động kinh doanh; tổ chức 

các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 

TMĐT cho doanh nghiệp, phối 

hợp tổ chức sự kiện TMĐT kết 

nối cung cầu hàng hóa cho các 

doanh nghiệp. Tiếp tục rà soát, 

đề xuất sửa đổi, bổ sung các 

quy định của pháp luật, góp 

phần nâng cao hiệu quả công 

tác phòng ngừa, đấu tranh với 

các hành vi lợi dụng TMĐT để 

buôn lậu, gian lận thương mại, 

trốn thuế, buôn bán hàng giả, 

hàng kém chất lượng, xâm 

phạm quyền sở hữu trí tuệ, 

không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 

Nâng cao hiệu quả công tác 

phối hợp quản lý nhà nước 

giữa các cơ quan về tình hình vi 

phạm, tội phạm, lợi dụng 

TMĐT để hoạt động… Đồng 

thời, triển khai các kênh thanh 

toán hướng tới mục tiêu đa 

dạng hóa dịch vụ, đẩy mạnh 

phát triển hạ tầng thanh toán 

bán lẻ, cung cấp các dịch vụ 

trên nền tảng di động, hoàn 

thiện thanh toán điện tử phục 

vụ nhu cầu giao dịch điện tử 

trong dân cư… 
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Cơ hội và thách thức 

Theo các chuyên gia, cơ hội lớn nhất là Việt Nam có tỷ lệ dân số trẻ, kỹ năng chuyển đổi 

số của người dùng ngày càng tốt; cùng đó là sự phát triển nhanh chóng của nền tảng công 

nghệ phù hợp với chuyển đổi số. Ðiều này giúp TMÐT có thể tăng tốc nhanh. Cùng đó, 

năm 2023 dự kiến sẽ hoàn thiện Dự thảo Luật Giao dịch điện tử sửa đổi và Luật Bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng, sẽ tạo môi trường vận hành tốt hơn cho TMÐT. Ðây là hành 

lang pháp lý có độ tin cậy cao. Ngoài ra việc cải tiến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng đặc biệt là bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong TMÐT sẽ có căn cứ để xử lý 

tốt hơn. Tuy vậy, thị trường TMÐT Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều trở ngại lớn như 

chênh lệch khoảng cách tiếp cận TMÐT giữa các địa phương và môi trường chính sách 

và pháp luật. Cùng với đó, bên cạnh thói quen dùng tiền mặt thì lòng tin của khách hàng 

vào các sản phẩm bán trên môi trường số vẫn còn là một vấn đề. 

Ðể thúc đẩy TMÐT phát triển, thời gian qua, Chính phủ ban hành nhiều cơ chế, chính 

sách nhằm cụ thể hóa chủ trương này. Mới nhất là Quyết định số 645/2020/QÐ-TTg, của 

Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển TMÐT quốc gia giai 

đoạn 2021-2025. Mục tiêu của Kế hoạch là đến năm 2025 đưa TMÐT trở thành một trong 

những lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số, đến năm 2025 có 55% dân số tham gia mua 

sắm trực tuyến, với giá trị mua hàng hóa và dịch vụ trực tuyến đạt trung bình 600 

USD/người/năm. 

Theo ông Nguyễn Quách Nhi đại diện sàn TMÐT Tiki, đẩy mạnh hoạt động TMÐT, các 

giải pháp về tài chính số tại TP Cần Thơ và các tỉnh ÐBSCL sẽ giúp doanh nghiệp tiếp 

cận thị trường lớn trong thời gian ngắn mà không phải đầu tư vào hệ thống cửa hàng, hệ 

thống phân phối khá tốn kém. Các mô hình hợp tác đa dạng, phương án vận hành, giải 

pháp tiếp thị từ các đơn vị TMÐT sẽ hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp, hợp tác xã tại 

địa phương. 

Bài, ảnh: Khánh Nam 

Nguồn: baocantho.com.vn 
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Phong Điền: Tổ Kiểm tra công vụ về chấp hành 

 kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện giờ giấc 

làm việc 
Tổ Kiểm tra công vụ do Ông Nguyễn Phước Hưng Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện, Phó 

Tổ trưởng Tổ kiểm tra cùng các Tổ viên là Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Văn phòng Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Phòng Nội vụ huyện; Thanh tra huyện, đã tiến 

hành kiểm tra đột xuất tại 10 cơ quan, đơn vị (bao gồm: Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Xúc tiến Thương mại Du lịch 

và Quản lý di tích; Trung tấm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh; Ủy ban nhân dân xã 

Mỹ Khánh; Ủy ban nhân dân Giai Xuân; Ủy ban nhân dân Nhơn Nghĩa;  Ủy ban nhân 

dân Thị trấn Phong Điền và Trường Trung học Cơ sở Trường Long; Trường Tiểu học 

Tây Đô).  

Qua kiểm tra, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm kỷ 

luật, kỷ cương hành chính; giờ giấc làm việc, trang phục gọn gàng; không sử dụng thời 

giờ hành chính để làm việc riêng; cán bộ, công chức được phân công phụ trách ở từng 

lĩnh vực đã chủ động trong công việc, xử lý kịp thời các văn bản trên phần mềm; đảm bảo 

trực giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức. Các cán bộ, công chức, 

viên chức vắng mặt đều có lý do chính đáng. Cụ thể: Số cán bộ, công chức, viên chức có 

mặt tại cơ quan khi kiểm tra là 171/176 cán bộ, công chức, viên chức (tỷ lệ 97,16%); Có 

05/176 cán bộ, công chức, viên chức vắng mặt (tỷ lệ 02,84%), tất cả đều có lý do chính 

đáng (Các cán bộ, công chức, viên chức vắng mặt đều có lịch công tác, giấy mời, thông 

báo dự họp. Có 171/171 cán bộ, công chức, viên chức có mặt đeo thẻ trong khi thi hành 

công vụ, đạt tỷ lệ 100%.  

Nhìn chung các cơ quan, đơn vị đã chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc làm việc, nhất là 

công chức được phân công trực tại Bộ phận Một cửa các cấp luôn đảm bảo trực để giải 

quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân kịp thời; nhanh chóng ổn định tổ chức 

và bắt tay ngay vào công việc theo tinh thần chỉ đạo chung của Huyện ủy và Ủy ban nhân 

dân huyện. Không có tình trạng công chức vắng mặt tại cơ quan mà không có lý do chính 

đáng. Việc đeo thẻ công chức nhìn chung được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc. 

                                                                                    Thanh Quang 

Nguồn: cchccantho.gov.vn 
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Ngành Thuế tích cực chuyển đổi số, phục vụ người 

dân, doanh nghiệp 
Với phương châm lấy người nộp thuế (NNT) làm trung tâm để phục vụ, cùng với cả nước, 

ngành Thuế TP Cần Thơ đã và đang triển khai nhiều dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác quản lý thuế và chuyển đổi số một cách toàn diện. Qua đó, tạo 

thuận lợi cho NNT, góp phần giúp cơ quan Thuế nâng cao chất lượng, hiện đại hóa công 

tác quản lý thuế. 

 

Nhà cung cấp dịch vụ tư vấn doanh nghiệp phần mềm HÐÐT khởi tạo từ máy tính tiền. Ảnh 

chụp tại Hội nghị triển khai HÐÐT khởi tạo từ máy tính tiền của Cục Thuế TP Cần Thơ. 

Mở rộng hóa đơn điện tử 

Bám sát chương trình chuyển đổi số quốc gia, cũng như chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng 

cục Thuế, UBND TP Cần Thơ, ngành Thuế thành phố đã chủ động trong việc hiện đại 

hóa công tác quản lý thuế. Một trong những dấu ấn quan trọng trong quá trình chuyển đổi 

số là ngành Thuế TP Cần Thơ đã triển khai thành công hóa đơn điện tử (HÐÐT). Ðến 

ngày 30-6-2022, 9.953 doanh nghiệp và 1.025 hộ, cá nhân kinh doanh đã chuyển đổi sử 

dụng HÐÐT, đạt tỷ lệ 100%. Ðến nay, có 10.729 doanh nghiệp, 1.162 hộ, cá nhân kinh 

doanh sử dụng HÐÐT. Bên cạnh đó, Cục Thuế thành phố còn tiếp nhận, phê duyệt 13.382 

tờ khai đề nghị cấp HÐÐT có mã cơ quan thuế từng lần phát sinh. Với kết quả nêu trên, 

Cục Thuế TP Cần Thơ đã được Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tặng giấy khen đạt thành 

tích đột xuất, xuất sắc trong việc triển khai HÐÐT. Ðể khuyến khích người tiêu dùng mua 

hàng lấy hóa đơn, ngành Thuế Cần Thơ tổ chức hiệu quả chương trình lựa chọn “Hóa đơn 
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may mắn” kỳ quý II, quý III, quý IV-2022. Kết quả đã lựa chọn 99 hóa đơn may mắn 

trúng thưởng và tổ chức trao thưởng đúng theo quy định. 

Tiếp nối những thành công trên, ngành Thuế đang khẩn trương triển khai áp dụng HÐÐT 

có mã của cơ quan Thuế được khởi tạo từ máy tính tiền, đây là hình thức hóa đơn có lợi 

hơn cho cả người bán và người mua. Giai đoạn 1, từ ngày 15-12-2022 đến tháng 3-2023, 

Cục Thuế TP Cần Thơ triển khai đối với 24 doanh nghiệp và 6 hộ kinh doanh thuộc 

trường hợp áp dụng HÐÐT có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Giai đoạn 

2, từ ngày 1-4-2023 trở đi, Cục Thuế thành phố triển khai đối với các doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh còn lại thuộc đối tượng áp dụng. 

Thuộc đối tượng triển khai áp dụng HÐÐT có mã của cơ quan Thuế được khởi tạo từ máy 

tính tiền giai đoạn 1 của TP Cần Thơ, bà Ung Trần Thanh Trúc, Công ty TNHH Loan 

Anh, quận Ninh Kiều, chia sẻ: Việc dùng HÐÐT tiết kiệm kinh phí, thời gian, gọn lẹ, 

giao nhận cho khách hàng thuận lợi hơn. Ðơn vị rất ủng hộ cùng ngành Thuế thực hiện 

các chủ trương, chính sách về thuế... 

Ông Lê Trung Trực, Giám đốc khách hàng doanh nghiệp SME tại TP Cần Thơ thuộc 

Viettel Telecom, cho biết: Ðơn vị sẵn sàng đồng hành cùng ngành Thuế TP Cần Thơ triển 

khai thành công HÐÐT khởi tạo từ máy tính tiền. Phần mềm Viettel vinvoice đã kịp thời 

đáp ứng các tính năng liên quan đến nghiệp vụ phát hành HÐÐT khởi tạo từ máy tính tiền 

theo quy định. Viettel vinvoice đã tích hợp trực tiếp trên phần mềm bán hàng Viettel và 

sẵn sàng tích hợp với các phần mềm bán hàng của nhà cung cấp khác cho phép xuất 

HÐÐT từ máy tính tiền theo đúng quy định... 

Hiện đại hóa hệ thống thuế 

Triển khai hiệu quả công tác cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính thuế, ngành Thuế TP Cần Thơ duy trì và và mở rộng thực hiện khai thuế qua 

mạng, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử... Hiện doanh nghiệp do ngành Thuế quản lý 

tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử đạt 100%. Có 98,98% doanh nghiệp đăng ký 

tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với cơ quan Thuế; 98,1% doanh nghiệp hoàn 

thành đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử với ngân hàng. Trong năm 2022 các doanh nghiệp 

đã nộp tiền thuế thông qua 31.254 chứng từ giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền 6.710 

tỉ đồng. Cục Thuế thành phố đã ban hành 136 quyết định hoàn thuế, với số thuế được 

hoàn khoảng 419 tỉ đồng... 

Ngành Thuế Cần Thơ tiếp tục triển khai ứng dụng eTax Mobile trên di động thông minh, 

đã giúp cá nhân, hộ kinh doanh chủ động hơn trong việc tra cứu các thông tin về thuế và 

thực hiện nghĩa vụ một cách dễ dàng, nhanh chóng mà không cần phải đến trực tiếp, gọi 

điện hay gửi Email cho cơ quan Thuế. Qua đó, giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính, 

tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, chủ động được công việc cá nhân. 

Trước nhu cầu tiếp cận thông tin về thuế của NNT, bên cạnh các phương thức tuyên 

truyền hỗ trợ truyền thống, Cục Thuế Cần Thơ đã nỗ lực đưa ứng dụng công nghệ thông 

tin vào công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT. Ông Nguyễn Ngọc Vĩnh, Trưởng phòng Tuyên 
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truyền, hỗ trợ NNT, Cục Thuế TP Cần Thơ, cho biết: Website của Cục Thuế liên tục cập 

nhật các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các chính sách thuế mới; các văn bản giải 

đáp vướng mắc của NNT... Hỗ trợ NNT thông qua hệ thống 479 kênh thông tin của ngành 

Thuế. Cục Thuế tạo trang fanpage, kênh YouTube, Zalo... Thực tế công tác triển khai 

tuyên truyền cho thấy, mạng xã hội là một phương thức tuyên truyền hiệu quả bởi tính 

kịp thời và thuận tiện. Thông tin từ cơ quan thuế được chuyển trực tiếp tới NNT thông 

qua tài khoản Zalo cụ thể , NNT không mất thời gian tra cứu, tìm hiểu mà tiếp nhận thông 

tin một cách chính thống từ cơ quan quản lý thuế… 

Ông Cáp Quý Phúc, Cục trưởng Cục Thuế TP Cần Thơ, cho biết: Ngành Thuế thành phố 

tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính 

thuế, hiện đại hóa hệ thống thuế. Trong đó tập trung hoàn thiện chính sách, hạ tầng để 

triển khai áp dụng HÐÐT khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định. Song song đó, tiếp tục 

triển khai các đề án về dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4. Ngành Thuế duy trì hệ thống 

khai, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử; tiếp tục mở rộng triển khai kết nối, trao đổi 

thông tin xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai giữa cơ quan Thuế và cơ quan Tài nguyên 

và môi trường… 

Bài, ảnh: T. TRINH 

Nguồn: baocantho.com.vn 

 

 

Mỗi năm ban hành 1 bảng giá đất mới 
Tại khoản 1, Ðiều 154, Dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi) quy định bảng giá đất được xây 

dựng định kỳ hằng năm, được công bố công khai và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 của năm. 

Ông Trần Tấn Lộc, người dân ở xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Ðiền, cho biết: “Tôi đồng 

tình với dự thảo quy định bảng giá đất được xây dựng định kỳ hằng năm. Có như vậy, 

bảng giá đất sẽ tương đối sát với giá thị trường, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của 

người sử dụng đất”. 

Theo quy định hiện hành (Luật Ðất đai năm 2013), bảng giá đất được xây dựng định kỳ 

5 năm một lần và công bố công khai vào ngày 1 tháng 1 của năm đầu kỳ. Căn cứ nguyên 

tắc, phương pháp định giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp UBND 

cấp tỉnh xây dựng bảng giá đất, được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất 

để xây dựng bảng giá đất; trình Hội đồng thẩm định bảng giá đất; căn cứ kết quả của Hội 

đồng thẩm định bảng giá đất trình UBND cấp tỉnh để trình HÐND cấp tỉnh thông qua 

bảng giá đất trước khi UBND cấp tỉnh quyết định ban hành. Bảng giá đất được xây dựng 

theo vị trí. Ðối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất thì xây dựng 

bảng giá đất đến từng thửa đất theo vùng giá trị, thửa đất chuẩn. 
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Người dân tìm hiểu quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai được niêm yết 

tại Bộ phận "Một cửa" UBND xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền. 

Ngoài ra, tại khoản 3, Ðiều 154, Dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi) đề xuất bổ sung quy định 

áp dụng bảng giá đất cho các trường hợp: tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất trả 

tiền thuê đất hằng năm; tính thuế sử dụng đất, thuế đối với các dự án chậm tiến độ hoặc 

không đưa đất vào sử dụng; tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ 

gia đình, cá nhân; tính tiền sử dụng đất tăng thêm đối với những trường hợp chậm đưa 

đất vào sử dụng, không đưa đất vào sử dụng; tính giá khởi điểm đối với trường hợp đấu 

giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất... 

Ngoài ra, việc thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai trên môi trường điện 

tử theo đề xuất của Dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi) cũng được người dân quan tâm, đồng 

tình. Theo khoản 1, Ðiều 214, Dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi), các TTHC về đất đai bao 

gồm: thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử 

dụng đất; thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, công nhận quyền sử dụng đất; 

thủ tục cấp mới, cấp đổi, cấp lại, đính chính giấy chứng nhận; thủ tục thực hiện các quyền 

của người sử dụng đất; thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai; TTHC khác về đất 

đai... So với Luật Ðất đai 2013, Dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi) đã bổ sung thêm 2 TTHC 

về đất đai, gồm: thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai; TTHC khác về đất đai... Tất 

cả các thủ tục nêu trên được thực hiện bằng hình thức trực tiếp hoặc trên môi trường điện 

tử và có giá trị pháp lý như nhau. 

Anh Võ Thành Lộc, Phó Bí thư Xã đoàn Nhơn Ái, nói: “Hiện nay, việc thực hiện TTHC 

dưới hình thức trực tuyến là tất yếu, phù hợp với xu thế chung. Vì vậy, tôi đồng ý với quy 

định của dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi)”. Tuy nhiên, một số người sử dụng đất, nhất là 

những người lớn tuổi, ở ngoại thành thì việc thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến 
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còn khá mơ hồ. Ông Nguyễn Văn Tèo ở xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: 

“Tôi còn băn khoăn với quy định thực hiện TTHC về đất đai theo hình thức trực tuyến. 

Bởi hồ sơ của thủ tục đất đai khá nhiều, so với một số thủ tục khác. Hơn nữa, khả năng 

tiếp cận công nghệ thông tin của người dân ngoại thành còn hạn chế...”. 

Dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi) quy định việc thực hiện TTHC về đất đai bằng hình thức 

trực tiếp hoặc trên môi trường điện tử. Do đó, đối với người dân còn hạn chế về công 

nghệ thông tin thì có thể liên hệ Bộ phận Một cửa để thực hiện trực tiếp. Nhưng xu thế 

hiện nay, việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử là một hình thức công khai minh 

bạch về quy trình, thời gian thực hiện và tránh tiếp xúc giữa người làm hồ sơ và công 

chức một cửa nhằm hạn chế sự nhũng nhiễu, tiêu cực... Ðây là quy định mới nhưng phù 

hợp thực tiễn và là vấn đề tất yếu trong thời đại công nghệ số. 

Bài, ảnh: Hiển Dương 

Nguồn: baocantho.com.vn 

 

 

 


