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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 

Cải cách hành chính hướng tới xây dựng nền hành chính 

chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 

Cải cách hành chính nhà nước là tất yếu khách quan và khâu trung tâm của công cuộc xây 

dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bài viết khái quát 

những kết đã đạt được trong thời gian qua và những giải pháp triển khai công tác cải cách 

hành chính nhà nước trong thời gian tới. 

 

Quang cảnh Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, 

ngày 03/02/2023. 

 Kết quả cải cách hành chính góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, 

hoạt động hiệu lực, hiệu quả 

Một là, cải cách thể chế trong suốt thời gian qua đã từng bước cụ thể hóa mục tiêu, quan 

điểm của Đảng về phấn đấu cơ bản hoàn thành đồng bộ hệ thống thể chế kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa theo các tiêu chuẩn phổ biến của nền kinh tế thị trường hiện 

đại và hội nhập quốc tế. Thể chế về tổ chức bộ máy hành chính; công chức, viên chức; 

thể chế về mối quan hệ giữa nhà nước với người dân đã được tập trung xây dựng, hoàn 

thiện. Các nội dung cải cách thể chế đã góp phần nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật và bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; 

một số lượng lớn nghị định hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã được ban hành. Sau 

hơn 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, trong số 90 luật, pháp lệnh được đề 

xuất tại danh mục, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 70 luật, pháp lệnh, 

trong đó có các đạo luật mang tính nền tảng, rường cột của hệ thống pháp luật.  
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Hai là, trong nhiều năm qua, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được xác định là một 

khâu trọng tâm, đột phá và đã được triển khai mạnh mẽ ở tất cả các cấp hành chính theo 

hướng đơn giản hóa, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho phát triển kinh tế - xã 

hội, bảo đảm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của người dân. Tính từ năm 2021 đến 

nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.758 quy định kinh doanh; sửa đổi 143 văn bản quy phạm 

để thực thi các phương án đơn giản hóa. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt hơn 1.100 

phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Thủ 

tục hành chính được các bộ, ngành, địa phương thường xuyên rà soát, đơn giản hóa, đánh 

giá tác động, chuẩn hóa; công bố, niêm yết, công khai tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC, 

công khai trên cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương và trên Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về TTHC, giúp cá nhân, tổ chức truy cập tìm hiểu, thực hiện thuận tiện, chính 

xác; phân cấp thẩm quyền giải quyết 699 TTHC trên 100 lĩnh vực quản lý nhà nước. 

Việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo 

hướng số hóa, không phụ thuộc địa giới hành chính được chú trọng, bước đầu có kết quả. 

Đến nay, cả nước đã thành lập 11.700 bộ phận một cửa các cấp để tiếp nhận, giải quyết 

TTHC, trong đó có 56 địa phương thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh. 

Có 53/63 địa phương đã thực hiện hợp nhất Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử cấp tỉnh thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC duy nhất, đồng thời 

cung cấp, tích hợp nhiều tiện ích thông minh, giúp cho việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết 

TTHC ngày càng nhanh chóng, thuận tiện. Nhiều đề án về cải cách TTHC được triển khai 

thực hiện, đạt được những kết quả tích cực. Các nội dung gắn kết đồng bộ giữa cải cách 

TTHC và xây dựng chính phủ điện tử cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, 

doanh nghiệp tiếp cận với cơ quan hành chính nhà nước.  

Ba là, thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, cải cách tổ 

chức bộ máy hành chính nhà nước được đẩy mạnh thực hiện, đạt được nhiều kết quả trên 

các nội dung như: rà soát chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức; phân cấp, phân quyền 

cho chính quyền địa phương; tinh giản biên chế; thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức bộ máy hành chính, cơ cấu tổ chức Chính 

phủ tinh gọn, hợp lý hơn; số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

giảm đáng kể; số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện cũng ngày 

càng giảm.  

Việc hoàn thiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công 

lập từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đạt được những 

kết quả tích cực. Tại các bộ, ngành Trung ương, qua việc ban hành các nghị định quy định 

chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành cho thấy kết quả dự kiến sắp xếp: giảm 17 tổng 

cục và tổ chức tương đương tổng cục chưa đáp ứng đủ tiêu chí thành lập; giảm 08 cục 

(thuộc tổng cục và thuộc bộ); giảm 145 vụ và tương đương (thuộc tổng cục và thuộc bộ); 

rà soát 768 đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, giảm 22 đơn vị 

sự nghiệp công lập. Việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy góp phần khắc phục tình trạng 

chồng chéo, bỏ cấp trung gian, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành 
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và phân công của Chính phủ. Về biên chế công chức (tính đến ngày 31/3/2020), các bộ, 

ngành Trung ương giảm 10.284 người so với số giao năm 2015; các địa phương giảm 

13.612 người so với số giao năm 2015. Giai đoạn 2008-2016, Đề án thí điểm không tổ 

chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường đã được triển khai thực hiện. UBND các 

cấp và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện được sắp xếp, kiện toàn, cơ bản theo 

đúng quy định, bước đầu đã tính đến đặc điểm của đơn vị hành chính ở nông thôn, đô thị, 

hải đảo.  

Bốn là, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

(CBCCVC) luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Trên cơ sở tổng kết, đánh giá việc thực 

hiện Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 1998, nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của 

Đảng về xây dựng đội ngũ CBCCVC đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa, Quốc hội đã ban hành Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2019), Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 về phê duyệt Đề án 

“Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”; Chương trình hành động của Chính phủ 

thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, 

khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm 

chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.  

Công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý CBCCVC cơ bản được thực hiện nghiêm; việc 

bố trí công chức bảo đảm theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức 

tương ứng với bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí từng bước được thực 

hiện. Một số nội dung cải cách, đổi mới bước đầu đạt kết quả, như tuyển dụng công chức 

có ứng dụng công nghệ thông tin; thu hút những người có tài năng vào làm việc trong các 

cơ quan nhà nước. Việc thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản 

lý bước đầu được thực hiện và đạt được một số kết quả. Công tác đánh giá, xếp loại 

CBCCVC hàng năm được thực hiện theo các quy định của Đảng và Nhà nước có nhiều 

đổi mới từ thể chế đến tổ chức thực hiện. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ được đổi mới, phân công, phân cấp rõ ràng hơn. Đã rà soát để cắt 

giảm các chứng chỉ bồi dưỡng theo yêu cầu, bảo đảm nguyên tắc việc bỏ chứng chỉ gắn 

với nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng đội 

ngũ công chức, viên chức một cách thực chất, gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp.  

Năm là, các cơ chế, chính sách về quản lý tài chính doanh nghiệp và sắp xếp, cổ phần 

hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước đã được ban hành đầy đủ, đồng bộ và 

được điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp và tình 

hình thị trường. Chính sách pháp luật trong lĩnh vực quản lý nợ công cũng được hoàn 

thiện và đổi mới, từng bước tiếp cận các thông lệ quốc tế. Cơ chế, chính sách thúc đẩy 

phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiếp tục được hoàn thiện. Công tác quản 

lý tài chính, ngân sách có nhiều chuyển biến rõ nét. Việc triển khai chính sách xã hội hóa 

trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; giáo dục và đào tạo; y tế... đã từng bước 
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phát huy hiệu quả, nguồn lực xã hội hóa, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển 

ngành; nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh 

thần của Nhân dân. Việc thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính, 

cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài 

chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức 

khoa học và công nghệ công lập đạt được những kết quả tích cực.  

Sáu là, thể chế, chính sách về phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số từng bước được 

hoàn thiện. Việc xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành được triển khai thực 

hiện và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hình thành nên cơ sở dữ liệu phục 

vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước. Các bộ, ngành, địa phương đã tập trung đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ 

thuật, triển khai xây dựng nhiều phần mềm, cơ sở dữ liệu, các nền tảng, phần mềm ứng 

dụng.  

Trục liên thông văn bản quốc gia, Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP), 

Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của 

Chính phủ (e-cabinet), Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ 

đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã được xây dựng, đưa vào sử dụng, 

góp phần đổi mới phương thức làm việc của Chính phủ theo hướng chuyên nghiệp, hiện 

đại, trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

tiếp tục có cải thiện. Tính đến cuối tháng 10/2022, có 98% dịch vụ công đủ điều kiện đã 

được đưa lên thực hiện cung cấp trực tuyến mức độ 4; đã cơ bản hoàn thành đưa 21/25 

dịch vụ công thiết yếu (theo Đề án 06) thực hiện trên môi trường điện tử và được tích 

hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh 

hồ sơ đạt khoảng 72%; tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt khoảng 52%. 

Bảy là, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà 

nước các cấp đã thường xuyên đối thoại, lắng nghe những phản ánh, kiến nghị của người 

dân, cộng đồng doanh nghiệp. Các công cụ theo dõi, đánh giá như Chỉ số cải cách hành 

chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước (SIPAS); đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ 

y tế công, giáo dục công... được triển khai thực hiện, qua đó thể hiện rõ nét tinh thần xây 

dựng nền hành chính dân chủ, phục vụ, hướng tới lợi ích của người dân và xã hội. Việc 

xây dựng và đưa vào thực hiện các quy định về quyền được thông tin của người dân, tạo 

điều kiện để người dân tham gia, giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước 

được quy định khá cụ thể tại các văn bản pháp luật.  

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính (CCHC) trong những năm qua vẫn còn những 

hạn chế như: hệ thống thể chế, pháp luật chưa đầy đủ, đồng bộ, thống nhất; tình trạng nợ 

đọng văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh chưa được khắc phục triệt để; tổ chức thực 

hiện pháp luật một số lĩnh vực chưa nghiêm, chưa hiệu quả. Cải cách TTHC chưa thực 

sự là động lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức bộ máy hành chính 
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còn cồng kềnh, tầng nấc; chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của bộ máy hành chính 

trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa được xác định rõ và phù 

hợp; phân công, phân cấp giữa các ngành và các cấp chưa thật rành mạch. Chất lượng đội 

ngũ cán bộ, công chức có nơi chưa đồng đều, thậm chí còn yếu; một bộ phận CBCCVC 

khi giải quyết công việc liên quan đến tổ chức và người dân chưa làm hết trách nhiệm, 

còn có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực. Cải cách tài chính công vẫn còn nhiều hạn chế, việc 

sử dụng ngân sách và vốn đầu tư công còn lãng phí, thất thoát, kém hiệu quả. Việc xây 

dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, xã hội số còn chưa đồng bộ giữa các bộ, 

ngành, địa phương.  

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để xây dựng thành công nền hành chính 

chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 

Để triển khai thực hiện hiệu quả quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, 

cụ thể là Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình 

tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 27-NQ/TW 

ngày 09/11/2022 của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, khóa XIII về tiếp tục xây dựng và 

hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công tác CCHC thời gian 

tới cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:  

Một là, tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của người đứng 

đầu cơ quan hành chính các cấp, của đội ngũ CBCCVC trong từng cơ quan, đơn vị là điều 

kiện quan trọng đảm bảo sự thành công của CCHC. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 

các cấp phải thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông 

tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân. Tiếp 

tục đổi mới phương thức làm việc và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, các bộ và cơ quan hành chính địa phương các cấp trong việc thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn cũng như trong triển khai công tác CCHC. Tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đẩy mạnh thực hiện 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; lấy kết quả 

CCHC hàng năm là tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị; chất 

lượng chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; coi trọng công tác thi 

đua, khen thưởng gắn với kết quả, hiệu quả CCHC.  

Hai là, xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, công khai, 

minh bạch, ổn định, khả thi, dễ tiếp cận, đủ khả năng điều chỉnh các quan hệ xã hội, lấy 

quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trung 

tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật trên tất cả các 

lĩnh vực, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, khơi dậy, phát huy mọi tiềm năng và 

nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Trọng tâm 

là hoàn thiện pháp luật về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị; 

phát huy dân chủ, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; thể chế kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; 

phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ; phát triển nguồn nhân lực, thu hút, 
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trọng dụng nhân tài; văn hóa, thông tin, truyền thông, thể thao, y tế, an sinh xã hội, bảo 

vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế 

tuần hoàn; tư pháp, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; đối ngoại và hội 

nhập quốc tế. 

Ba là, đẩy mạnh cải cách TTHC góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cung 

ứng dịch vụ công của bộ máy hành chính nhà nước trong bối cảnh hội nhập sâu rộng của 

nền kinh tế. Ðơn giản hóa TTHC, cắt bỏ các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho 

người dân và doanh nghiệp, gây cản trở cạnh tranh lành mạnh; áp dụng hiệu quả dịch vụ 

công trực tuyến. Các TTHC liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công 

được đề ra cần phải phù hợp với điều kiện thực tế và khả thi.  

Bốn là, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ, chính quyền địa phương 

theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tổ chức các bộ, cơ quan ở Trung ương, 

các cơ quan chuyên môn ở địa phương đa ngành, đa lĩnh vực, số lượng hợp lý. Tăng 

cường vai trò, nâng cao trách nhiệm của Bộ trưởng với tư cách thành viên Chính phủ 

trong quản lý vĩ mô và xây dựng chính sách; phát huy đầy đủ vị trí, vai trò của Chính phủ. 

Thực hiện nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính, 

các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện; từng bước xóa bỏ cơ chế phối hợp liên 

ngành, gắn với việc xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu.  

Ðổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tập trung quản lý phát 

triển; bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm 

giải trình và sự tham gia của người dân. Hoàn thiện tổ chức chính quyền địa phương phù 

hợp với các địa bàn đô thị, nông thôn, miền núi, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc 

biệt; giảm cấp chính quyền phù hợp ở một số địa phương; xây dựng mô hình quản trị 

chính quyền địa phương phù hợp với từng địa bàn, gắn với yêu cầu phát triển các vùng, 

khu kinh tế. Ðẩy mạnh phân cấp, phân quyền khoa học, hợp lý, đi đôi với nâng cao trách 

nhiệm, gắn với bảo đảm nguồn lực, năng lực thực hiện pháp luật cho các địa phương và 

các bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát; bảo đảm quản lý thống nhất của Chính phủ, phát 

huy vai trò chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của từng địa phương và các bộ, ngành. 

Tiếp tục cải cách, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, chất lượng dịch vụ công; sắp 

xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, bảo đảm chất lượng, hoạt động 

hiệu quả. 

Năm là, xây dựng đội ngũ CBCCVC chuyên nghiệp, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và 

có đạo đức cách mạng. Tập trung phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực đáp ứng yêu cầu của nền hành chính quốc gia; cải cách mạnh mẽ chế độ công vụ, 

công chức; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, tiêu chuẩn nghiệp 

vụ, tiêu chí đánh giá CBCCVC dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao bằng sản 

phẩm cụ thể và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành 

chính trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ CBCCVC; tăng cường thanh tra, 

kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm về quản lý và 

sử dụng.  
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Sáu là, đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính phủ điện tử, chính 

quyền điện tử hướng tới chính phủ số, chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số theo lộ 

trình của Chính phủ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các bộ, cơ quan, địa phương. 

Xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông đồng bộ; hệ thống cơ sở dữ 

liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu ngành, cơ sở dữ liệu địa phương đồng bộ liên thông; áp dụng 

hiệu quả dịch vụ công trực tuyến; thu thập ý kiến đánh giá của người dân, doanh nghiệp 

trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến để cải thiện chất lượng cung cấp dịch 

vụ; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến; phát triển các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ ứng dụng, 

dịch vụ chính phủ số trong nội bộ của bộ, ngành, địa phương. Phát triển hệ thống thông 

tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Phát triển các 

ứng dụng, dịch vụ nghiệp vụ, chuyên ngành phục vụ nội bộ và kết nối, chia sẻ dữ liệu với 

các hệ thống thông tin trong và ngoài bộ, ngành, địa phương theo nhu cầu. Phát triển ứng 

dụng công nghệ và cung ứng dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; xây dựng, 

phát triển đô thị thông minh./. 

ThS Phạm Minh Hùng - Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ  

Nguồn: tcnn.vn 
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Đề xuất quản lý, khai thác dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về cán bộ, công chức, viên chức 

Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư ban 

hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. 

 

Nghiên cấm sao chép, thay đổi, xóa, hủy dữ liệu trái pháp luật trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước 

Dự thảo Thông tư nêu rõ, cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong 

các cơ quan nhà nước được quản lý tập trung từ trung ương đến địa phương; bảo đảm sự 

thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, tập trung tối đa nguồn lực, rút ngắn thời gian trong 

việc thu thập, chỉnh sửa, cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ 

quan nhà nước.  

Công tác xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức 

trong các cơ quan nhà nước là trách nhiệm của cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên 

chức và của cá nhân cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện thống nhất, đồng bộ, 

khoa học, phản ánh đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin của từng cán bộ, công chức, 

viên chức kể từ khi được tuyển dụng cho đến khi không còn làm việc tại các cơ quan nhà 

nước.  

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

lưu trữ, bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin. Việc xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng 
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Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước tuân 

thủ các quy định của Đảng, pháp luật có liên quan và các quy định pháp luật về kiến trúc 

Chính phủ điện tử Việt Nam; quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ 

quan nhà nước; các quy định về bảo đảm bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật 

gia đình và các quy định pháp luật khác có liên quan.  

Người được cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức đồng ý bằng 

văn bản mới được nghiên cứu, truy cập, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật, 

trừ thông tin của cá nhân người đó.  

Các hành vi bị nghiêm cấm 

Dự thảo đề xuất nghiêm cấm các hành vi: Cung cấp thông tin không đúng sự thật. Phá 

hoại hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin hoặc cản trở quá trình vận hành, duy trì ổn định, 

liên tục của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan 

nhà nước.  

Truy cập trái phép vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các 

cơ quan nhà nước; sao chép, làm sai lệch thông tin, thay đổi, xóa, hủy dữ liệu trái pháp 

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

nước.  

Khai thác, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, 

viên chức trong các cơ quan nhà nước không đúng quy định, xâm phạm quyền về đời 

sống riêng, bí mật cá nhân, bí mật gia đình; các hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy 

định của pháp luật. 

Cách thức khai thác, sử dụng dữ liệu 

Dự thảo quy định cách thức khai thác, sử dụng dữ liệu, thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.  

Theo đó, cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức khai thác, sử dụng dữ liệu Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước qua Cổng 

dữ liệu quốc gia, cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ, Cổng 

thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định. 

Bộ Nội vụ khai thác, sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên 

chức trong các cơ quan nhà nước phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ và ngành nội vụ. 

Văn phòng Chính phủ khai thác sử dụng dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ.  

Bộ Thông tin và Truyền thông khai thác, sử dụng dữ liệu để kết hợp với các nguồn dữ 

liệu khác tạo ra các thông tin gia tăng phục vụ mục đích tham mưu, hỗ trợ ban hành chính 

sách trong Chính phủ điện tử, Chính phủ số.  
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Bộ Công an khai thác sử dụng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh 

quốc gia.  

Các cơ quan quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ khai thác, sử dụng dữ liệu phục 

vụ hoạt động quản lý nhà nước theo thẩm quyền.  

Cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức được phép khai thác và sử dụng thông 

tin của mình; thông tin cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức khác nếu được người 

đó đồng ý hoặc được cơ quan, tổ chức đồng ý theo quy định của pháp luật. 

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo này trên Cổng TTĐT của Bộ. 

Minh Hiển 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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Thủ tướng Chính phủ: Bộ Nội vụ nghiên cứu hoàn thiện các 

nội dung cải cách chính sách tiền lương và phụ cấp mới 

Ngày 20/02/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 37/TB-VPCP kết luận 

của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ 

công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Theo đó, thay mặt 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, đồng 

hành có hiệu quả của Công đoàn Việt Nam, đoàn viên và người lao động cả nước với 

Chính phủ trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào thành công chung của cả nước. 

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế về 

mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đề ra 

nhiệm vụ trọng tâm phối hợp công tác năm 2023 và thời gian tới (Ngày 01/02/2023). 

Ảnh: VGP 

Trước những khó khăn, thách thức đặt ra, Thủ tướng khẳng định cần quán triệt chủ đề 

điều hành của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp 

thời hiệu quả” và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả, đồng 

bộ các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; các nội dung đã thống 

nhất và Quy chế phối hợp đã được ký kết với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
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Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng Chính 

phủ, chung sức, đồng lòng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XIII 

của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị đã đề ra. Cần 

tiếp tục tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn một cách đồng bộ, quyết liệt, 

mạnh mẽ. Chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, pháp 

luật, nhất là các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội cho người lao động. Thực hiện tốt 

chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao 

động, góp phần nâng cao đời sống của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài 

hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới theo Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 

của Ban Bí thư. 

Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại 

hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-

2028. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, 

xứng đáng là thủ lĩnh đại diện cho người lao động, để qua mỗi cán bộ công đoàn xây 

dựng, bồi đắp niềm tin yêu của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn. 

Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, là cầu nối quan trọng của Đảng, Nhà 

nước với giai cấp công nhân và người lao động. Tuyên truyền, phổ biến, đưa các chủ 

trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đoàn viên, 

người lao động; đồng thời chuyển tải, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến 

nghị của người lao động, doanh nghiệp đến Chính phủ, các cấp, các ngành để có biện 

pháp tháo gỡ kịp thời. Quan tâm công tác phát triển đảng viên trong công nhân, đặc biệt 

là tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước. 

Tổng Liên đoàn tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các 

biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm 

lo đời sống người lao động (được nêu trong Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 

của Chính phủ và Công điện số 1170/CĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ). Các cấp công đoàn tiếp tục làm tốt công tác giám sát việc thực hiện chế độ lương, 

thưởng đối với người lao động của người sử dụng lao động. Đề nghị các cấp ủy, chính 

quyền các cấp và các ban, bộ, ngành phối hợp với Tổng Liên đoàn và các cấp công đoàn 

giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người lao động, nhất là vấn đề 

việc làm bền vững, nâng cao thu nhập; việc tuân thủ chính sách, pháp luật của người sử 

dụng lao động; vấn đề nhà ở, trường học cho con công nhân, người lao động; trạm y tế, 

nơi vui chơi giải trí, vấn đề chậm đóng bảo hiểm xã hội và rút bảo hiểm xã hội một lần. 

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xây 

dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh, giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành liên quan (Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, VCCI…) và chính quyền địa phương 

tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, nâng cao trình độ mọi mặt cho người lao động, trước hết 

là kỹ năng nghề, kiến thức pháp luật, ý thức chính trị, bản lĩnh giai cấp, tác phong công 
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nghiệp, tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó với doanh nghiệp theo tinh thần “lợi ích hài hòa, 

rủi ro chia sẻ”. 

Công đoàn phải là một kênh tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho đất nước. 

Đây cũng chính là giải pháp quan trọng xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh 

theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị. 

Các cấp công đoàn tiếp tục phát động, triển khai các phong trào thi đua vượt khó, “Lao 

động giỏi, lao động sáng tạo”, “Năng suất cao, chất lượng tốt”, “Tham mưu giỏi, phục vụ 

tốt”; thực hiện Chương trình “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”; vận động đoàn viên, người 

lao động tích cực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, 

nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ 

của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Cũng theo nội dung Kết luận, Thủ tướng Chính phủ đề nghị ưu tiên 3 nhiệm vụ trọng tâm, 

đột phá để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động: 

Thứ nhất, tăng cường đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ tạo việc làm bền vững, 

năng suất, chất lượng cao cho công nhân, người lao động thông qua đẩy mạnh sản xuất 

kinh doanh; tháo gỡ các khó khăn liên quan các thị trường, hợp đồng, đơn hàng của doanh 

nghiệp đang bị suy giảm; mở rộng thị trường; cùng với đó là nâng cao trình độ, tay nghề, 

kỹ năng cho công nhân đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước. 

Giao Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực 

hiện; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trực tiếp chỉ đạo. 

Thứ hai, tập trung giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động để công nhân “an cư lạc 

nghiệp”. 

Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần 

Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo. 

Thứ ba, từng bước giải quyết, hoàn thiện các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao để 

nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe người lao động. 

Giao Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp triển khai; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà 

trực tiếp chỉ đạo. 

Đề nghị các Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phối hợp với Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam, khẩn trương tổ chức các cuộc làm việc để triển khai các 

nội dung, nhiệm vụ nêu trên và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 

02/2023. 
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Về đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sớm thực hiện Đề án 

cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 

27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng 

sản Việt Nam khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, 

công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh 

nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Nội vụ nghiên 

cứu hoàn thiện các nội dung cụ thể của cải cách chính sách tiền lương và 

phụ cấp mới trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thực hiện vào 

thời điểm thích hợp sau năm 2023, bảo đảm theo yêu cầu của Nghị quyết 

số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, trình 

cấp có thẩm quyền về lộ trình thực hiện./. 

Nhật Nam 

Nguồn: tcnn.vn 
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Các bộ, ngành, địa phương tổ chức cập nhật đủ 109 trường 

dữ liệu về CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý 

Ngày 21/02/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành văn bản số 

639/BNV-VP gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai Quyết định số 893/QĐ-TTg 

và số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Bộ Nội vụ chính thức đưa hệ thống CSDLQG về CBCCVC đi vào hoạt động, ngày 

29/12/2022. 

Theo đó, thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg, ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về cán bộ, công chức, 

viên chức (CBCCVC) trong các cơ quan nhà nước và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 

06/01/2022 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu 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 

(gọi tắt là Đề án 06). Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ sử dụng 109 trường dữ liệu trong 

CSDLQG về CBCCVC phục vụ giao biên chế và quản lý đội ngũ CBCCVC, đề nghị các 

bộ, ngành và địa phương tổ chức cập nhập dữ liệu, xác thực thông tin về CBCCVC thuộc 

phạm vi quản lý của mình và kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC theo cấu 

trúc mà định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với 

CSDLQG về CBCCVC, cụ thể: 

Đối với các bộ, ngành và địa phương đã có phần mềm hoặc CSDL về CBCCVC 

Có trách nhiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu những trường thông tin hiện có trong phần mềm 

quản lý CBCCVC với CSDLQG về CBCCVC do Bộ Nội vụ quản lý thông qua Nền tảng 

tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) hoặc kết xuất dữ liệu để cập nhật vào CSDLQG 

về CBCCVC. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/3/2023. 
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Tổ chức nâng cấp phần mềm quản lý CBCCVC đáp ứng đủ 109 trường thông tin, cập 

nhật dữ liệu đảm bảo “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”, thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với 

CSDLQG về CBCCVC thông qua NDXP. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/4/2023. 

Trường hợp không có khả năng nâng cấp phần mềm hoặc CSDL để đáp ứng điều kiện kết 

nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC thì sử dụng thí điểm phần mềm quản lý 

CBCCVC do Tập đoàn VNPT hỗ trợ (thời gian hỗ trợ hết năm 2023) để tổ chức cập nhật 

đủ 109 trường dữ liệu về CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo “Đúng - Đủ - 

Sạch - Sống” và kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC do Bộ Nội vụ quản 

lý. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/5/2023. 

Chủ động xây dựng hoặc thuê phần mềm/CSDL về CBCCVC bảo đảm đủ điều kiện kết 

nối, chia sẽ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC do Bộ Nội vụ quản lý thông qua NDXP. 

Thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2023.  

Bộ Nội vụ có trách nhiệm đối khớp, xác thực, làm sạch các trường dữ liệu theo quy định 

với CSDLQG về dân cư và đồng bộ lại dữ liệu với các bộ, ngành và địa phương để quản 

lý và sử dụng. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2023. 

Đối với các bộ, ngành và địa phương chưa có phần mềm hoặc CSDL về CBCCVC 

Có trách nhiệm sử dụng thí điểm phần mềm quản lý CBCCVC do tập đoàn VNPT hỗ trợ 

(thời gian hồ trợ hết năm 2023) để tổ chức cập nhật đủ 109 trường dữ liệu về CBCCVC 

thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo dữ liệu “Đúng - Đủ - Sống” và gửi về Bộ Nội vụ 

để cập nhật vào CSDLQG về CBCCVC. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/5/2023. 

Bộ Nội vụ có trách nhiệm đối khớp, xác thực, làm sạch các trường dữ liệu theo quy định 

với CSDLQG về dân cư và đồng bộ lại dữ liệu với các bộ, ngành và địa phương để quản 

lý và sử dụng. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2023. 

Chủ động xây dựng hoặc thuê phần mềm/CSDL về CBCCVC bảo đảm đủ điều kiện kết 

nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC do Bộ Nội vụ quản lý thông qua NDXP. 

Thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2023. 

Văn Nguyễn 

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

Ðẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa 

phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh 

nghiệp 

Công bố Chỉ số Cải cách hành chính cấp sở và cấp huyện năm 2022 

(CT) - Ngày 24-2, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành 

chính (CCHC) cấp sở, cấp huyện năm 2022 và triển khai các văn bản chỉ đạo của thành 

phố về CCHC năm 2023. Ðồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch 

UBND thành phố, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện 

tham dự. 

 

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường tặng Bằng khen cho các tập thể có 

thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2022. 

Theo Hội đồng thẩm định CCHC thành phố, kết quả đánh giá Chỉ số CCHC năm 2022 ở 

cấp sở tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt trung bình 88,61%. Có 2 đơn vị được xếp loại rất 

tốt, 17 đơn vị xếp loại tốt, 1 đơn vị xếp loại khá (không có đơn vị xếp loại trung bình và 

kém). Về kết quả xếp hạng, Sở Khoa học và Công nghệ đứng đầu bảng xếp hạng; Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lần lượt xếp thứ 2 và thứ 

3, đứng cuối bảng là Sở Y tế. Ðối với khối quận, huyện, không có đơn vị nào được xếp 

loại rất tốt, có 7 đơn vị được xếp loại tốt và 2 đơn vị xếp loại khá. Quận Ô Môn đứng đầu 

bảng xếp hạng, kế tiếp lần lượt là các quận: Bình Thủy (thứ 2) và Thốt Nốt (thứ 3); quận 

Cái Răng đứng cuối bảng.  
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Về kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành 

chính nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2022, đạt 94,33% (tăng 0,87% so với năm 

2021) và liên tục tăng từ năm 2019 đến nay. Ðối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

thành phố, các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Ðầu tư, Khoa học 

và Công nghệ, lần lượt được xếp hạng 1, 2 và 3; Sở Công Thương xếp cuối bảng. Ðối với 

cấp huyện, huyện Cờ Ðỏ đứng đầu bảng xếp hạng, kế tiếp là huyện Thới Lai (thứ 2) và 

quận Ninh Kiều (thứ 3), quận Cái Răng đứng cuối bảng. Chỉ số hài lòng chung của cấp 

huyện có chiều hướng giảm, với tỷ lệ 9,14% so với năm 2021 và 8,29% so với năm 2020).  

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Trường lưu ý các đơn vị, địa phương 

sớm triển khai phân tích, đánh giá và chủ động đề ra giải pháp cải thiện những tiêu chí 

thành phần tự chấm điểm trong các lĩnh vực CCHC còn hạn chế; rà soát, đánh giá chính 

xác những hạn chế để có giải pháp khắc phục các nội dung giảm điểm, nhất là 2 nội dung 

công tác chỉ đạo, điều hành và công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ. Chủ tịch 

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp 

nhằm tạo đột phá trong CCHC; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ 

cương hành chính; xây dựng, cập nhật, liên thông, kết nối các nền tảng số, các cơ sở dữ 

liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để tích hợp, chia sẻ thông tin phục vụ chỉ đạo, 

điều hành của UBND thành phố và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. 

Dịp này, có 5 tập thể và 12 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì đã 

có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2022. 

Tin, ảnh: Q. THÁI  

Nguồn: baocantho.com.vn 
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 Chuyển đổi số phải “đi tắt, đón đầu”, phát triển đột 

phá, chọn công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất 

(CT) - Sáng 25-2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến 

toàn quốc và phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (CÐS) và Tổ 

công tác triển khai Ðề án 06 của Chính phủ, đánh giá kết quả năm 2022 và đề ra nhiệm 

vụ, giải pháp năm 2023. 

Tại điểm cầu của TP Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường; Phó Chủ 

tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện; cùng lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị. 

 

Lãnh đạo thành phố dự hội nghị từ điểm cầu của TP Cần Thơ. 

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2022, nỗ lực CÐS của các bộ, 

ngành, địa phương đã tạo nên những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, giúp nâng cao chất 

lượng cung cấp dịch vụ công theo hướng “lấy người sử dụng làm trung tâm”; nâng cao 

hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp “dựa trên dữ liệu số”; nâng cao 

năng suất lao động của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của cơ quan nhà 

nước “dựa trên nền tảng số, dữ liệu số”; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng năng 

suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Các 

kết quả được thể hiện qua một số chỉ tiêu quan trọng: tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn 

điện tử thực hiện năm 2022 đạt 100% (mục tiêu năm 2022 là 100%), tỷ trọng doanh thu 

thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt 7,5% (mục tiêu 7%), tỷ lệ người dân từ 15 

tuổi trở lên có tài khoản thanh toán đạt 66% (mục tiêu 65%), tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến 

phát sinh hồ sơ đạt 80% (mục tiêu 80%), tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính nộp trực tuyến 

đạt 54,34% (mục tiêu 50%), tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt 50% (mục 

tiêu 50%), tỷ lệ hộ gia đình có Internet cáp quang băng rộng đạt 75% (mục tiêu 75%), tỷ 

lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt 30,07% (mục tiêu 30%)… Về kết 
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quả triển khai Ðề án 06, 13 bộ, ngành, 1 doanh nghiệp nhà nước (EVN), 3 doanh nghiệp 

viễn thông và 58/63 địa phương kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư; tính đến ngày 17-2-2023, thu nhận hơn 21,83 triệu hồ sơ cấp định danh điện tử, trong 

đó phê duyệt hơn 20,08 triệu hồ sơ (đạt 92% so với tổng số hồ sơ được thu nhận); đã cấp 

hơn 78,55 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử… 

Các hoạt động trọng tâm của Ủy ban Quốc gia và Ban chỉ đạo CÐS trong năm 2023 sẽ là 

dữ liệu số, là năm phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới. Cụ thể với 

các nhiệm vụ trọng tâm: phát triển dữ liệu mở; phát triển cơ sở dữ liệu; phát triển các nền 

tảng số sử dụng thống nhất trên toàn quốc hoặc trong phạm vi mỗi địa phương; xây dựng 

trung tâm dữ liệu quốc gia, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực 

điện tử dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, an 

toàn, bảo mật dữ liệu… 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực và 

kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt của các thành viên 

Ủy ban Quốc gia về CÐS và Tổ công tác triển khai Ðề án 06; sự đồng lòng, ủng hộ, tham 

gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong quá trình CÐS. Thủ tướng nhấn mạnh: 

CÐS là xu thế, đã và đang được đẩy mạnh trên phạm vi toàn cầu; Việt Nam không nằm 

ngoài xu thế này. Nếu chúng ta không CÐS nhanh, mạnh, toàn diện, hiệu quả thì sẽ bị tụt 

hậu. CÐS cần sự quyết tâm, quyết liệt, đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

hành, tổ chức thực hiện; cần có hệ thống hành lang pháp lý hoàn chỉnh, thuận lợi, luôn 

đòi hỏi phải điều chỉnh kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế; cần nguồn lực để tổ chức 

thực hiện… Thời gian tới, cần nâng cao nhận thức về CÐS; CÐS đang là xu thế, phong 

trào, có tính toàn cầu, toàn dân, toàn xã hội, vì vậy, phải “đi tắt, đón đầu”, đi trước về 

trước, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại, phát triển đột phá, chọn công 

nghệ tiên tiến và hiện đại nhất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… 

Thủ tướng cũng cho rằng: Năm 2023, nhiệm vụ CÐS quốc gia rất nặng nề, phải có quyết 

tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn. Ủy ban Quốc gia về CÐS và ban 

chỉ đạo CÐS của các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành chương trình, kế hoạch 

CÐS năm 2023 và tổ chức triển khai thực hiện. Hoạt động của Ủy ban Quốc gia và các 

ban chỉ đạo phải thực chất, lựa chọn chủ đề từng phiên họp để đánh giá kỹ những rào cản, 

nguyên nhân và đưa ra quyết sách tháo gỡ, không hoạt động hình thức, chung chung, kém 

hiệu quả. Năm 2023 là năm chủ đề “Tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới” với 

nhiệm vụ trọng tâm là số hóa, xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa 

phương, doanh nghiệp, người dân; là bảo vệ dữ liệu cá nhân; khai thác, sử dụng dữ liệu 

để phục vụ ngày càng tốt hơn người dân, doanh nghiệp, xã hội. Do đó, các bộ, ngành và 

địa phương phát huy tinh thần trách nghiệm cao, những bài học đang có để làm tốt hơn 

trong năm 2023. 

ANH KHOA 

Nguồn: baocantho.com.vn 
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Xem chuyển đổi số là giải pháp quan trọng đẩy nhanh tốc 

độ phát triển thành phố 

(CT) - Sáng 22-2, đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì Hội 

nghị triển khai hoạt động Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số (CÐS) và Ðề án 06 TP Cần Thơ 

năm 2023. 

 

Đồng chí Trần Việt Trường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện CÐS của TP Cần Thơ và Ðề án 06 (Ðề án phát 

triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CÐS quốc gia 

giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030). Về CÐS, năm 2022 thành phố thực hiện 

đạt và vượt 12/17 chỉ tiêu, 3 chỉ tiêu chưa đạt, 2 chỉ tiêu chưa xác định; đã hoàn thành 

58/75 nhiệm vụ, chưa hoàn hành 17 nhiệm vụ. Tổ công nghệ số cộng đồng được thành 

lập ở tất cả các ấp, khu vực trên địa bàn thành phố. Các hệ thống dùng chung: hệ thống 

hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp xã, hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành 

phố phục vụ việc gửi nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp, hệ thống cổng dịch vụ công 

trực tuyến và một cửa điện tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh 

nghiệp. Thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

tham gia CÐS để góp phần tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp 

số, thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn. Thanh toán điện tử không dùng 

tiền mặt được đẩy mạnh; các dịch vụ số trong lĩnh vực y tế, giáo dục, thương mại, du lịch 
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từng bước phát triển. Một số lĩnh vực ưu tiên CÐS được các sở, ngành quan tâm nhiều 

hơn… 

Thực hiện Ðề án 06, tính đến ngày 18-12-2022, Cần Thơ có 991.098 trường hợp đã được 

cấp căn cước công dân, đạt tỷ lệ 89,36%. Công an các xã, phường, thị trấn đang tiếp tục 

hoàn thiện dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo 100% công dân được thu thập thông tin 

dân cư, được cấp số định danh cá nhân và 100% công dân trong độ tuổi được cấp căn 

cước công dân có gắn chip điện tử. 

 

Đồng chí Trần Việt Trường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Trường nhấn mạnh: Ðể thực hiện CÐS, 

phát triển đô thị thông minh có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm trong thời gian tới, các 

sở, ban ngành thành phố và quận, huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để thực hiện 

Kế hoạch CÐS năm 2023 và kế hoạch 5 năm về CÐS. Xem CÐS là một trong những giải 

pháp rất quan trọng để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trong 

năm 2023, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trên nền tảng kết quả thực hiện của năm 2022; 

đặc biệt là sau khi hoàn thành kết nối cơ sở dữ liệu dân cư với hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính thành phố, do đó đòi hỏi các dữ liệu chuyên ngành, nhất là dữ 

liệu dân cư thành phố phải đảm bảo tính chính xác, tạo điều kiện cho công dân trong giải 

quyết thủ tục hành chính. Phải sớm hoàn thiện các dữ liệu chuyên ngành khác, thường 

xuyên phối hợp các đơn vị có liên quan để làm sạch dữ liệu, đảm bảo xây dựng một dữ 
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liệu dùng chung của thành phố thật sự “đúng, đủ, sạch, sống”. Mỗi cơ quan, đơn vị (nhất 

là lĩnh vực thiết yếu liên quan đến người dân, doanh nghiệp) chọn ít nhất 1 nội dung trọng 

tâm CÐS trong lĩnh vực của ngành, địa phương và đăng ký, cam kết với thành phố để 

triển khai thực hiện, là cơ sở tạo bước đột phá CÐS trong năm 2023... 

ANH KHOA 

Nguồn: baocantho.com.vn 

 

Nâng cao nhận thức, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số 

(CT) - Ngày 20-2, trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp (DN) chuyển đổi 

số (CÐS) giai đoạn 2021-2025, Cục Phát triển DN (Bộ Kế hoạch và Ðầu tư) phối hợp với 

Tổ chức Hợp tác phát triển Ðức (GIZ) thông qua Dự án Trung tâm CÐS tổ chức hội thảo 

Kinh nghiệm quốc tế về CÐS và công nghiệp 4.0 cho DN nhỏ và vừa. 

 

Sản phẩm Robot thông minh được giới thiệu đến DN, tổ chức, cá nhân tại một sự kiện 

kết nối cung cầu công nghệ diễn ra trên địa bàn TP Cần Thơ. 

Sự kiện nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về lợi ích, tác động của CÐS và 

công nghiệp 4.0 đối với các nhà sản xuất trong nước. Ðồng thời, hỗ trợ các DN nhỏ và 

vừa bắt kịp các tiến bộ công nghệ, tích hợp các giải pháp số cũng như nắm bắt lợi thế, từ 

vượt qua các rào cản, triển khai CÐS thành công.   
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Tại hội thảo, các bài tham luận tập trung giới thiệu tổng quan về CÐS và công nghiệp 4.0 

trên thế giới; hành trình CÐS và công nghiệp 4.0 - những bước đi đầu tiên; điện toán đám 

mây - giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0 cho DN. Ðây cũng là dịp để DN nhỏ và vừa tiếp 

cận cơ hội CÐS thông qua kế hoạch hỗ trợ DN nhỏ và vừa CÐS, chương trình Industry 

4.0 của GIZ. 

Theo các chuyên gia, mức độ sẵn sàng CÐS của DN và việc triển khai các giải pháp tập 

trung vào khách hàng không chỉ nhằm gia tăng giá trị mà còn quyết định sự cạnh tranh 

và tăng trưởng thay vì chỉ để tồn tại. CÐS không chỉ là ứng dụng các quy trình số riêng 

lẻ mà còn là sự chuyển đổi DN toàn diện từ đầu đến cuối thông qua liên tục cải tiến quy 

trình và hệ thống. Một số ý kiến đề xuất 8 đòn bẩy CÐS trong DN. Trong đó, đòn bẩy 

định hướng DN: tạo nhu cầu, năng lực cạnh tranh, tối ưu hóa quy trình, trải nghiệm khách 

hàng và đòn bẩy hỗ trợ DN gồm: hiệu suất quy trình, hiệu suất sử dụng tài sản, tính nhanh 

nhạy, mô hình kinh doanh mới. 

Tin, ảnh: MỸ THANH 

Nguồn: baocantho.com.vn 

 

 

Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

Phát triển chính quyền số để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước 

dựa trên môi trường số, giúp cho việc chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo được nhanh 

chóng, thuận lợi, tăng cường tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành 

chính cho người dân và doanh nghiệp. Phát triển kinh tế số thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo 

ra giá trị mới, đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên môi trường 

số, giúp tăng năng suất lao động, góp phần phát triển kinh tế thành phố. Phát triển xã hội 

số để hỗ trợ người dân có cơ hội tiếp cận dịch vụ công, đào tạo, tri thức. Tập trung triển 

khai chuyển đổi số trong một ngành lĩnh vực ưu tiên như y tế, giáo dục, giao thông vận 

tải, nông nghiệp, tài nguyên môi trường, du lịch... để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số 

giải quyết các vần đề cấp thiết của xã hội. Triển khai chủ đề năm 2023 là “Năm dữ liệu 

số quốc gia”, tập trung việc số hóa, quản lý tích hợp và chia sẻ dữ liệu theo năm dữ liệu 

số quốc gia. Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND về 

Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

Theo đó, một số mục tiêu cụ thể của kế hoạch là: 

Về phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động 

Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đang còn hiệu lực và có giá trị sử 

dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố, cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu 

tương ứng là 70%, 60%, 55%; tổ chức quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết 

TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc Bộ phận Một cửa cấp sở, 

cấp huyện, cấp xã đạt 100%; 
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Tối thiểu 70% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, 

trong đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 40% trở lên; 

100% TTHC trên địa bàn thành phố, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến toàn trình. 

Trong số đó, ít nhất 90% TTHC được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 30%; 

45% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông 

tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó, mà cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài 

liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ; 

50% hệ thống thông tin của sở, ban, ngành, địa phương có liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích họp, 

chia sẻ dữ liệu (LGSP); 

90% hồ sơ công việc tại cấp thành phố, 75% hồ sơ công việc tại cấp huyện, 45% hồ sơ 

công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (bao gồm hồ sơ văn bản điện tử và 

hồ sơ TTHC, không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật); 

95% máy chủ, máy trạm tại các sở, ban ngành thành phố, ủy ban nhân dân quận, huyện 

và ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn triển khai giải pháp phòng, chống mã độc tập 

trung bảo vệ; 

100% các cơ quan cung cấp dữ liệu mở, dữ liệu dùng chung thực hiện kiểm tra, đánh giá 

duy trì dữ liệu; 

100% cơ quan nhà nước được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo 

đảm an toàn thông tin, xây dựng phương án đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ; 

100% cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan 

nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố được nâng cao nhận thức, tham 

gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số; 

100% cán bộ chuyên trách chuyển đổi số, công nghệ thông tin được đào tạo, bồi dưỡng, 

tập huấn về công nghệ số. 

Về phát triển kinh tế số 

Đẩy mạnh phát triển kinh tế số, hướng đến năm 2025 tỷ trọng kinh tế số đạt 20% GRDP; 

Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 20%. 

Về phát triển xã hội số 

Tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang đạt 70%; 

Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 75%; 

Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ 

chức được phép khác đạt 80%; 

Phấn đấu trên 90% dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử; 
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100% Trạm Y tế xã đều triển khai hoạt động quản lý trên môi trường số; 

80% cơ sở khám chữa bệnh triển khai đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến, thanh toán 

điện tử không dùng tiền mặt, thực hiện tư vấn khám chữa bệnh từ xa; 

100% học sinh có hồ sơ số về việc học tập cá nhân; 

100% cơ sở đào tạo triển khai thanh toán học phí không dùng tiền mặt; 

30% học sinh, 80% giáo viên có đủ điều kiện (về phương tiện, đường truyền, phần mềm) 

tham gia có hiệu quả các hoạt động dạy và học trực tuyến; 

Định hướng học sinh sử dụng một số nền tảng dạy và học trực tuyến là sản phẩm trong 

nước đạt từ 30% trở lên; Khai thác kho học liệu trực tuyến quốc gia đáp ứng yêu cầu về 

tài liệu học tập cho 30% nội dung chương trình giáo dục phổ thông; 

Tỷ trọng nội dung chương trình giáo dục phổ thông được triển khai dưới hình thức trực 

tuyến đạt trung bình 3% ở bậc tiểu học, 8% ở bậc trung học; 

40% cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông áp dụng hệ thống quản trị nhà 

trường dựa trên dữ liệu và công nghệ số; 

30% cơ sở giáo dục các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông có tổ chức các hoạt động 

giáo dục STEM/STEAM và kỹ năng số. 

Ủy ban nhân dân nhân thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông 

Làm đầu mối phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ các sở, ban ngành thành phố, ủy ban nhân dân 

quận, huyện và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; theo 

dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các ngành, địa phương, tổng hợp tình 

hình triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của các ngành, địa phương, định kỳ hàng quý báo 

cáo Uy ban nhân dân thành phố. 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành thành phố và các địa phương có liên quan thực 

hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được phân công tại phụ lục của Kế hoạch. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn thành phố triển khai 

công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các 

cấp, các ngành, đông đảo người dân và doanh nghiệp hiểu và tham gia thực hiện. 

Đồng thời Ủy ban nhân dân nhân thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: làm đầu 

mối, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương và các sở 

ngành, ủy ban nhân dân quận huyện thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện 

chuyển đổi số; thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được phân công tại phụ lục của Kế hoạch. 

Đồng thời Ủy ban nhân dân nhân thành phố giao Sở Nội vụ: tổ chức phát động phong 

trào thi đua chuyển đổi số trong toàn thành phố; đưa vào đánh giá thi đua khen thưởng, 

gắn với trách nhiệm người đứng đâu về kết quả triển khai chuyển đổi số của ngành, địa 

phương. 

Nguyễn Hoàng 
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Cần Thơ sắp có Trung tâm Phục vụ hành chính công tập 

trung phục vụ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp 

Ngày 20/02, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ký ban hành Kế hoạch số 

31/KH-UBND tuyên truyền về hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành 

phố Cần Thơ. 

Theo đó, mục đích là nhằm giúp người dân có đầy đủ thông tin trước, trong và sau khi 

Trung tâm được thành lập và đi vào hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện 

thủ tục hành chính; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương và đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc chủ động chuẩn bị các nội dung cần thiết khi 

Trung tâm đi vào hoạt động; đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên 

truyền và việc hướng dẫn người dân để có đầy đủ thông tin về hoạt động của Trung tâm. 

Yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt và chỉ đạo công 

tác tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục. Thông tin kịp thời các quy định mới, các 

nội dung cần thiết để người dân tìm hiểu khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính; 

Nghiên cứu, lựa chọn các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với trình 

độ dân trí và đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung 

tuyên truyền, phổ biến cần cụ thể, trực quan dễ hiểu, bám sát với các thông tin cần thiết 

về hoạt động của Trung tâm; Kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng 

công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất; Công 

tác tuyên truyền đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, rộng khắp tới các cơ quan, đơn vị, địa 

phương, cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp Nhân dân. 

Nội dung tuyên truyền gồm: Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước về mô hình một cửa, một cửa liên thông; Quyết định thành lập và Lễ ra mắt 

Trung tâm; các quy định, quy chế phối hợp, nội quy và các nội dung khác có liên quan; 

các cơ quan, đơn vị được lựa chọn tổ chức tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm và ngược 

lại; những lợi ích, quyền lợi và hiệu quả mang lại khi thực hiện thủ tục hành chính tại 

Trung tâm; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan, đơn 

vị, địa phương trong việc thực hiện và phối hợp thực hiện về các hoạt động của Trung 

tâm. 

Trước đó, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đã ký ban hành Đề án thành lập Trung 

tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ. 

Theo đó mục tiêu của Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố 

Cần Thơ là: 

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tập 

trung theo hướng minh bạch từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến trả kết quả để phục vụ tổ chức, 

cá nhân tốt hơn. 

Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và tạo đột phá về cải cách hành chính; xây 

dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiệu quả, tiến tới hình thành Trung tâm 
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Phục vụ hành chính công hiện đại, đáp ứng yêu cầu dịch hành chính cho tổ chức, cá nhân 

thuận lợi, nhanh chóng và tiện lợi. 

Góp phần vào quá trình cải cách thủ tục hành chính của thành phố, cải thiện cách thức, 

đổi mới phương thức phục vụ tổ chức, cá nhân của cơ quan hành chính trong việc tiếp 

nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; chuyển đổi số trong giải quyết thủ 

tục hành chính. 

Tiết kiệm chi phí, thời gian của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyền và lợi ích 

hợp pháp của mình, góp phần phòng ngừa tham nhũng, chống lãnh phí, tinh giản biên chế 

theo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Khai thác tối đa cơ sở dùng chung; giảm nhiều chi phí triển khai ứng dụng công nghệ 

thông tin, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc cung ứng dịch vụ hành chính 

cho người dân, doanh nghiệp. 

Trung tâm Phục vụ hành chính công là đầu mối tập trung để các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và một số cơ quan Trung ương tổ chức ngành dọc đóng 

trên địa bàn thành phố thực hiện tiếp nhận, phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính đã 

được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công bố đưa vào tiếp nhận và giải quyết tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công. 

Nguyễn Hoàng 
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Cần Thơ: Thành lập Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành 

chính của thành phố năm 2023 

Ngày 17/02, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ký Quyết định số 335/QĐ-UBND về 

việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính của thành phố Cần Thơ năm 

2023. Đoàn Kiểm tra do Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm 

Trưởng đoàn. 

Theo đó, Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chi tiết cho các đợt kiểm tra 

công tác cải cách hành chính tại các sở, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, 

huyện, xã, phường, thị trấn; hướng dẫn đề cương báo cáo các nội dung kiểm tra để cơ 

quan, đơn vị chuẩn bị báo cáo, đảm bảo yêu cầu đặt ra. 

 

Đoàn kiểm tra CCHC thành phố năm 2022 làm việc tại Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

Thông qua kiểm tra, có văn bản kết luận các vấn đề liên quan đến tiến độ, kết quả thực 

hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị; kiến nghị các biện pháp nhằm 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố 

giải quyết theo thẩm quyền. 
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Kiến nghị xử lý đối với tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm trong triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ cải cách hành chính. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật 

nghiêm trọng, Đoàn Kiểm tra báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xử lý theo 

quy định. 

Đoàn Kiểm tra được sử dụng con dấu, phương tiện, trang thiết bị làm việc của Sở Nội vụ 

để phục vụ công tác. Các chế độ chính sách cho Đoàn Kiểm tra do Sở Nội vụ chi từ kinh 

phí cải cách hành chính năm 2023 được cấp cho Sở Nội vụ. 

Thành viên Đoàn Kiểm tra có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc kiểm tra theo kế 

hoạch, trường hợp vắng mặt phải được ý kiến chấp thuận của Trưởng đoàn. 

Trưởng Đoàn Kiểm tra quyết định việc thành lập Tổ Giúp việc nếu thấy cần thiết và phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tổ Giúp việc. Trong trường hợp Trưởng đoàn 

vắng mặt, Phó Trưởng đoàn được thay mặt Trưởng đoàn quyết định các vấn đề liên quan 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. 

Trong trường hợp cần thiết, Trưởng đoàn được trưng tập thành viên là đại diện các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện tham 

gia kiểm tra các lĩnh vực liên quan. 

Nguyễn Hoàng 
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Ðổi mới tuyên truyền về cải cách hành chính 

Nhằm thực hiện đạt các mục tiêu cải cách hành chính (CCHC), các cấp, các ngành và 

đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn TP Cần Thơ đã triển khai nhiều mô hình, cách làm 

sáng tạo trong tuyên truyền về các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền. Bên 

cạnh phát tờ rơi, tuyên truyền miệng, các Tổ Công nghệ số cộng đồng, đội thanh niên tình 

nguyện tuyên truyền, phổ biến các TTHC và quy trình giải quyết hồ sơ trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ công…  

 

Người dân tìm hiểu các bước thực hiện dịch vụ công trực tuyến qua tờ bướm tuyên 

truyền tại Bộ phận Một cửa UBND phường Thới Hòa, quận Ô Môn. 

Từ đầu năm 2022 đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố duy 

trì và sáng tạo nhiều mô hình tuyên truyền về CCHC. Bên cạnh gặp gỡ, đối thoại với tổ 

chức, doanh nghiệp và người dân về TTHC, các đơn vị, địa phương tận dụng mạng xã 

hội tuyên truyền những quy định mới liên quan đến các vấn đề thiết thân của cuộc sống. 

Nhiều đội tình nguyện đến tận các khu dân cư tuyên truyền, hướng dẫn bà con thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến; cài đặt các ứng dụng số của bộ, ngành và thành phố; ghi nhận 

những vướng mắc trong quá trình giải quyết TTHC, từ đó kiến nghị ngành chức năng rà 

soát, sửa đổi. Trong năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông phát hành hơn 30.000 tờ 

gấp, tờ rơi có nội dung thông tin quy trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hình ảnh hoạt 

động về CCHC; xây dựng 12 video clip hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành 4.000 tờ áp phích; bảo trì, sơn sửa 18 cụm pa-nô 

tuyên truyền CCHC. 

Các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, chủ động tuyên truyền TTHC ở một số lĩnh 

vực trọng tâm. Anh Lê Văn Sơn ở phường An Bình, quận Ninh Kiều, đang là nhân viên 

của một cơ sở dịch vụ karaoke, chia sẻ: “Tôi được cán bộ Bảo hiểm xã hội thành phố 

hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên điện thoại di động. Nhờ vậy, 
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tôi có thể tự kiểm tra, theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm, chính sách được thụ hưởng, 

đảm bảo quyền lợi của mình”. Theo anh Sơn, trước đây, do thường xuyên tăng ca làm 

việc, anh ít có điều kiện tìm hiểu về những lợi ích của ứng dụng VssID. Từ khi được Quận 

đoàn Ninh Kiều tuyên truyền, vận động tham gia buổi tập huấn, hướng dẫn cài đặt VssID, 

anh nhận thức rõ hơn về ý nghĩa, lợi ích khi cài đặt ứng dụng VssID. Anh còn vận động 

đồng nghiệp cài đặt để theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội. Anh Sơn chia sẻ: 

“Tôi còn được các công chức, đoàn viên giới thiệu về Cổng Dịch vụ công trực tuyến, 

tuyên truyền về quy trình thực hiện TTHC trên mạng, rất hữu ích”. 

Ðể mọi người thay đổi thói quen, chuyển từ hình thức nộp hồ sơ trực tiếp sang trực tuyến 

không phải là chuyện ngày một, ngày hai. Vì vậy các cơ quan, đơn vị xác định đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền và cử cán bộ, công chức hỗ trợ để rút ngắn thời gian nộp hồ sơ. Chị 

Huỳnh Thanh Thảo ở phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thực hiện thủ tục xin cấp hộ 

chiếu phổ thông (tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố), chia sẻ: “Nộp 

hồ sơ trực tuyến có nhiều ưu điểm, tôi được cấp mã số hồ sơ để tự kiểm tra, theo dõi quá 

trình xử lý và ngày nhận kết quả”. Tuy nhiên, chị Thảo cho rằng do nhiều người chưa biết 

quy trình thực hiện thủ tục cấp, đổi hộ chiếu trực tuyến, nên cán bộ phải làm hộ khá nhiều. 

Do vậy, cần phải đẩy mạnh tuyên truyền hơn nữa.   

Theo Phòng Nội vụ quận Ô Môn, quận thiết kế Sổ tay tuyên truyền và hướng dẫn thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đồng thời cử công chức tại Bộ phận 

Một cửa UBND quận và các phường hỗ trợ người dân tạo tài khoản, hướng dẫn các bước 

thực hiện TTHC; tiếp tục duy trì mô hình “Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến” tại địa 

bàn dân cư. Ngoài ra, UBND quận và các phường niêm yết công khai, đầy đủ các TTHC 

tại Bộ phận Một cửa để tổ chức, công dân thực hiện đúng quy định. Hiện toàn bộ TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố (1.878 TTHC) đều được công khai trên cơ sở 

dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng Dịch vụ công thành phố, Cổng thông tin điện tử thành 

phố, Cổng thông tin điện tử của sở, ngành, UBND cấp huyện và niêm yết tại các cơ quan 

tiếp nhận và giải quyết TTHC. 

Các sở, ngành thành phố cũng triển khai mô hình tuyên truyền hiệu quả. Ðiển hình như 

Sở Kế hoạch và Ðầu tư thực hiện Sổ tay hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp (tại địa chỉ 

http://cantho.gov.vn/wps/portal/sokhdt). Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai ứng 

dụng Zalo Official Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ, cung cấp các thông tin 

tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, thanh toán nghĩa vụ tài chính trực tuyến, tuyên 

truyền pháp luật tài nguyên và môi trường và cung cấp thông tin đường dây nóng tiếp 

nhận phản ánh, kiến nghị về TTHC; thiết kế, xây dựng trợ lý ảo hỏi đáp về TTHC lĩnh 

vực tài nguyên, môi trường… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức 

thực hiện CCHC của các đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

trong quá trình thực thi công vụ; nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục 

vụ của cơ quan hành chính nhà nước. 

Quốc Thái 

Nguồn: baocantho.com.vn 
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Hiệu quả thiết thực từ việc chuyển đổi số 

Các địa phương trên địa bàn TP Cần Thơ luôn quan tâm, thực hiện có hiệu quả công tác 

chuyển đổi số (CÐS). Qua đó, người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận các dịch vụ, khoảng 

cách số dần được thu hẹp thông qua việc phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. 

 

Công chức Bộ phận Một cửa UBND huyện Cờ Ðỏ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người dân. 

Thanh toán không dùng tiền mặt 

Chị Hồ Thị Hồng Trinh ở phường Thới An, quận Ô Môn, về thăm gia đình sau nhiều năm 

xa xứ và có dịp mua sắm tại chợ Ô Môn. Chị bộc bạch: “Ði chợ mua sắm, tôi thích nhất 

là được thanh toán qua mạng mà không cần đem theo tiền mặt. Hầu hết tiểu thương sử 

dụng điện thoại để thanh toán qua mạng khá thành thạo nên tôi không phải mất nhiều thời 

gian. Ðiều này vừa tiện lợi, vừa an toàn”.    

Ðó là tín hiệu vui kể từ khi UBND quận Ô Môn phối hợp Viettel Cần Thơ thực hiện mô 

hình “Chợ 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt” tại chợ Ô Môn. Theo ông Ngô Văn 

Tứng, Phó Giám đốc Viettel Cần Thơ, Ô Môn là một trong những quận, huyện trên địa 

bàn thành phố mà Viettel triển khai mô hình chợ 4.0. Với mô hình này, tiểu thương và 

người dân có thể mua bán hàng hóa, thanh toán tại chợ bằng cách quét mã QR, hay chuyển 

tiền qua số điện thoại trên ứng dụng Viettel Money, rất nhanh chóng, thuận tiện.  

Anh Phạm Duy Phương, chủ cửa hàng bách hóa Minh Phương ở chợ Ô Môn, bộc bạch: 

“Tôi đã cài đặt, sử dụng Viettel Money. Sau thời gian sử dụng, tôi thấy cách thanh toán 

này rất tiện lợi, chỉ cần có số điện thoại đăng ký ứng dụng là có thể chuyển tiền mua bán 

hàng hóa”. Chị Nguyễn Thúy Oanh, tiểu thương chợ Ô Môn, cũng đã thành thạo sử dụng 
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Viettel Money. Những ngày đầu mới được triển khai, số lượng thanh toán chưa nhiều, 

nhưng hiện tại, mỗi ngày, cửa hàng của chị Oanh đã có nhiều khách hàng thực hiện qua 

quét mã QR. 

Hiện nay, ở quận Ô Môn đã có hơn 100 tiểu thương kinh doanh bên trong và xung quanh 

chợ Ô Môn đăng ký thanh toán không dùng tiền mặt qua ứng dụng Viettel Money. Ông 

Tạ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND quận Ô Môn, cho biết: “Mô hình chợ 4.0 thực hiện 

tại chợ Ô Môn thu hút đông đảo tiểu thương, khách hàng tham gia. Ðây là xu hướng tất 

yếu mang lại nhiều tiện ích cho người dùng. Sắp tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp các đơn 

vị tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tiêu dùng cũng như Ban Quản lý chợ để 

việc triển khai mô hình thanh toán không dùng tiền mặt được đồng bộ, hiệu quả”. 

Tạo thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) 

Kế thừa và khai thác có hiệu quả hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư đồng bộ từ thành phố 

đến huyện và từ huyện đến các xã, thị trấn là một trong những ưu tiên quan trọng của quá 

trình xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin và CÐS trên địa bàn 

huyện Cờ Ðỏ. 

Hiện nay, Bộ phận Một cửa tại UBND huyện Cờ Ðỏ và các xã, thị trấn được bố trí đầy 

đủ trang thiết bị, phục vụ tốt nhất cho người dân, như: hệ thống quầy giao dịch trang bị 

đồng bộ, các trang thiết bị hiện đại với máy tra cứu TTHC, máy lấy số thứ tự giao dịch, 

máy tính bảng để người dân đánh giá sự hài lòng, máy in, máy scan, máy photo, màn hình 

hiển thị thông tin, camera giám sát, màn hình tivi. Bên cạnh đó, các TTHC được đơn giản 

hóa, số hóa trong xử lý hồ sơ; thái độ của cán bộ, công chức, viên chức phục vụ người 

dân, doanh nghiệp ân cần, chu đáo. Do đó, TTHC được giải quyết nhanh chóng, thuận 

tiện, công khai, minh bạch và hạn chế khâu trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết so 

với quy định. 

Ðến nhận giấy khai sinh cho con tại Bộ phận Một cửa UBND xã Thới Ðông, huyện Cờ 

Ðỏ, ông Phạm Văn Hùng cho biết: “Các TTHC được thực hiện nhanh, gọn. Thậm chí 

ngồi ở nhà, chỉ cần điện thoại có kết nối internet, tôi đã làm được giấy đăng ký khai sinh 

cho con”. Theo ông Lê Phước Ðức, Chủ tịch UBND xã Thới Ðông, việc đưa vào vận 

hành Bộ phận Một cửa theo hướng hiện đại giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục cho người 

dân. Có thể thực hiện hồ sơ, thủ tục bằng cách trực tuyến, người dân rất hài lòng.  

Theo đánh giá của UBND huyện Cờ Ðỏ, tất cả cán bộ, công chức Bộ phận Một cửa UBND 

huyện, UBND cấp xã đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, khai thác và ứng dụng hiệu quả 

các phần mềm, thiết bị công nghệ, để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ðồng thời, đẩy 

mạnh tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp cùng chung tay xây dựng chính quyền 

điện tử và CÐS. Các ngành, địa phương ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong chỉ 

đạo điều hành, nhất là sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản, thư điện tử (mail 

công vụ), cổng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống một cửa điện tử... 

Năm 2022, huyện Cờ Ðỏ tiếp nhận 2.799 hồ sơ; trong đó, giải quyết đúng hẹn 2.542 hồ 

sơ, trễ hẹn 3 hồ sơ, 224 hồ sơ còn lại đang trong thời hạn giải quyết. Thực hiện 1.553/4.582 
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hồ sơ hồ sơ trực tuyến một phần (117/1.951 hồ sơ cấp huyện, 1.436/2.631 hồ sơ cấp xã) 

và 563/1.730 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn phần (73/442 hồ sơ cấp huyện, 490/1.308 

hồ sơ cấp xã)... 

Ông Nguyễn Trường Thọ, Chủ tịch UBND huyện Cờ Ðỏ, cho biết: “Chúng tôi tiếp tục 

đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, CÐS theo hướng thuận lợi 

cho nhân dân và doanh nghiệp. Ðồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền việc giao dịch thanh 

toán trực tuyến; tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ về thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến, tập trung thực hiện đạt tỷ lệ chỉ tiêu giải quyết hồ sơ trực tuyến đã được UBND 

thành phố giao...”. 

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG 

Nguồn: baocantho.com.vn 
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Ninh Kiều gặp gỡ và giải đáp thủ tục hành chính năm 2023 

Ninh Kiều gặp gỡ và giải đáp thủ tục hành chính năm 2023 

Thực hiện Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính quận Ninh Kiều 

năm 2023, nhằm góp phần truyền tải những chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng 

và Nhà nước một cách dễ nhớ, dễ hiểu, thiết thực và hiệu quả nhất... đến cán bộ, công 

chức, viên chức, tổ chức và công dân, đặc biệt là các lĩnh vực được nhiều người dân quan 

tâm thực hiện; trao đổi và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 

các thủ tục hành chính có liên quan mật thiết đến đời sống xã hội của người dân và tổ 

chức. Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình gặp gỡ 

và giải đáp thủ tục hành chính năm 2023. 

Nội dung chương trình gặp gỡ và giải đáp thủ tục hành chính năm 2023 với chuyên 

đề “Gặp gỡ, giải đáp thủ tục hành chính lĩnh vực căn cước công dân, đăng ký thường 

trú và hộ tịch, khi bỏ sổ hộ khẩu giấy”. 

Diễn giả tham gia chương trình là lãnh đạo các đơn vị: Phòng Nội vụ quận, Phòng Tư 

pháp quận, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Ninh Kiều. 

 

Ảnh minh họa 

Được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 3 năm 2023 tại Trung tâm Văn hóa 

– Thể thao phường An Phú (số 015B đường Trần Hưng Đạo, phường An Phú, quận Ninh 

Kiều). 

Nguyễn Hoàng 
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Nỗ lực chuyển đổi số hướng đến nông thôn mới thông minh 

(CT) - Theo UBND TP Cần Thơ, thời gian qua, thành phố triển khai nhiều hoạt động 

nhằm thực hiện Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới 

nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2015. 

 

Sản phẩm giá sạch Hồng Nhung (Cơ sở sản xuất Giá sạch Hồng Nhung) được thành 

phố hỗ trợ gắn tem truy xuất nguồn gốc. 

Theo đó, TP Cần Thơ thực hiện thí điểm mô hình chuyển đổi số cấp xã gắn với phát triển 

nông thôn mới để làm hình mẫu, từ đó đánh giá và nhân rộng; thử nghiệm triển khai sáng 

kiến “Mỗi nông dân là một thương nhân, mỗi hợp tác xã là một doanh nghiệp ứng dụng 

công nghệ số”. Bên cạnh đó, xây dựng và triển khai phần mềm quản lý khách hàng, app 

ghi chỉ số nước, thu tiền nước trên điện thoại thông minh; phần mềm quản lý tài sản trạm 

cấp nước online, tích hợp app quản lý sử dụng tài sản, quản lý sự cố các trạm cấp nước ở 

khu vực nông thôn… 

Nhằm đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trong nông nghiệp, nông 

thôn, kinh tế tuần hoàn, ngành Nông nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch chuyển 

đổi số ngành Nông nghiệp Cần Thơ. Thông qua trang thông tin điện tử 

“chonongsancantho.vn”, hiện có 46 đơn vị đăng ký (25 công ty sản xuất chế biến, 67 hợp 

tác xã, 11 cơ sở sản xuất kinh doanh và 1 trung tâm), với 139 sản phẩm tham gia và có 
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39.052 lượt truy cập. Thành phố cũng, góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

trên các sàn thương mại điện tử với trên 17.800 hộ sản xuất nông nghiệp đăng ký. Ðồng 

thời, hướng dẫn truy xuất nguồn gốc điện tử cho 204 sản phảm của 147 cơ sở nông nghiệp 

bao gồm cá tra, cá thát lát, lúa, gạo, trà mãng cầu, tổ yến, trái cây… Ðây là những sản 

phẩm chủ lực, phân phối trên khắp tỉnh, thành trong cả nước và có tiềm năng xuất khẩu. 

Tin, ảnh: MỸ THANH 

Nguồn: baocantho.com.vn 

 


