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lược, bám sát thực tiễn trong chuyển đổi 

số 

* Tập trung thúc đẩy sản xuất kinh 

doanh; mở rộng hỗ trợ đối tượng gặp khó 

khăn do dịch COVID-19 

* Cần Thơ ban hành Kế hoạch Chuyển 

đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030 

* Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai 

thực hiện việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành 

chính điện tử 

* Kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng 

của người dân đối với dịch vụ giáo dục 

công trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

năm 2021 

* Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục 

hành chính đảm bảo an toàn phòng, 

chống dịch COVID-19 

* Công tác thông tin, tuyên truyền cải 

cách hành chính năm 2021 trên địa bàn 

quận Cái Răng 

* Quận Ninh Kiều kiện toàn Hội dồng 

đánh giá CCHC 

 

 

 
 

mailto:caicachhanhchinh@cantho.gov.vn
mailto:caicachhanhchinh@cantho.gov.vn


BẢN TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TP. CẦN THƠ 
3 

 

Chuyển mạnh từ báo cáo giấy sang báo cáo điện tử 

 (Chinhphu.vn) - Từ năm 2022, các bộ ngành, địa phương sẽ phải chuyển mạnh từ báo 

cáo giấy sang báo cáo điện tử. Đây là bước số hóa quan trọng phục vụ cho quá trình 

chuyển đổi số trong nội khối hành chính Nhà nước. 

 

Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP) Ngô Hải Phan phát biểu tại 

Hội nghị - Ảnh: VGP/Hoàng Giang 

Ngày 3/12, Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện báo cáo 

điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo của VPCP.  

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP) Ngô Hải 

Phan cho hay, trước năm 2019, chế độ báo cáo được các bộ, cơ quan, địa phương quy 

định tùy nghi tại nhiều loại văn bản và cũng xuất hiện những bất cập như: Nội dung 

yêu cầu báo cáo chưa rõ ràng, chưa cụ thể, trùng lặp; không quy định hoặc quy định 

không phù hợp thời gian chốt số liệu, thời hạn gửi báo cáo; không có hướng dẫn mẫu 

đề cương, biểu số liệu; chủ yếu là báo cáo giấy, chưa quy định ứng dụng công nghệ 

thông tin... 

Theo thống kê, có khoảng 2.600 chế độ báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ và khoảng 

hơn 6.900 chế độ báo cáo của 63 địa phương. 

“Do đó, dẫn đến tình trạng phải bố trí nhiều biên chế để thực hiện công tác báo cáo ở 

cả Trung ương và địa phương; không kiểm soát được chất lượng thông tin báo cáo; 

thiếu tính đồng bộ, tương thích, thiếu tính hệ thống. Thậm chí, chúng tôi phát hiện có 

báo cáo chỉ sửa mỗi ngày tháng!”, ông Ngô Hải Phan nêu. 

Trước thực trạng trên, VPCP đã phối hợp với các bộ, địa phương, trình Chính phủ ban 

hành Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 quy định chế độ báo cáo của cơ 
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quan hành chính Nhà nước với mục tiêu, yêu cầu cụ thể là: Thông qua công tác báo 

cáo, hình thành nguồn thông tin, dữ liệu được số hóa để phục vụ chỉ đạo, điều hành của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thiết lập khung pháp lý thống nhất về quy định và 

thực hiện chế độ báo cáo theo hướng đổi mới, giảm gánh nặng hành chính trong công 

tác báo cáo. 

Thực hiện Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 phê duyệt “Đề án đơn giản hóa 

chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước” và Nghị định 

số 09/2019/NĐ-CP, số lượng báo cáo thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan sau 

khi rà soát, chuẩn hóa là 1.220 chế độ báo cáo, giảm gần 1.400 chế độ báo cáo trùng 

lắp, không cần thiết. 

Đối với các địa phương, chỉ quy định các chế độ báo cáo theo yêu cầu chỉ đạo, điều 

hành của địa phương (63 địa phương có khoảng 630 chế độ báo cáo) và các chế độ báo 

cáo của Trung ương quy định, địa phương chỉ thực hiện, không quy định lại. 

Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ kết nối, liên thông các hệ thống thông tin báo 

cáo, cơ sở dữ liệu của 74 bộ, cơ quan, địa phương; cung cấp dữ liệu của 15/150 chế độ 

báo cáo; 152/200 chỉ tiêu kinh tế-xã hội theo Quyết định số 293/QĐ-TTg; kết nối, tích 

hợp 37 chỉ tiêu, dữ liệu trực tuyến từ các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của bộ, cơ 

quan, địa phương; kết nối, tích hợp, cung cấp 8 chỉ tiêu kinh tế-xã hội hằng tháng của 

các địa phương trên; thiết kế khoảng 250 bảng hiển thị dữ liệu cho các chỉ tiêu trên Hệ 

thống. 

Hệ thống thông tin báo cáo của VPCP được triển khai từ quý I/2021, đã thực hiện 3 kỳ 

báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính và báo cáo gửi - nhận văn bản điện tử. 

Đối với báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính, có 6/24 bộ, cơ quan và 46/63 địa phương 

thực hiện thành công ít nhất một kỳ báo cáo trên hệ thống. 

“Như vậy là có sự cải cách trong chế độ báo cáo, tuy nhiên, kết quả mới là bước đầu 

và năm 2022, cần tăng cường hơn nữa việc chuẩn hóa chế độ báo cáo, lấy công nghệ 

thông tin để phục vụ cải cách, chuyển mạnh sang báo cáo điện tử”, ông Ngô Hải Phan 

nhấn mạnh. 

Nhận định chung, ông Ngô Hải Phan cho rằng, hiện nay, tiến độ chuẩn hoá báo cáo của 

một số bộ, cơ quan, địa phương còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Một số bộ, cơ quan 

đến thời điểm này chưa hoàn thành việc chuẩn hóa báo cáo thông qua việc ban hành 

thông tư của bộ. 

Hệ thống thông tin báo cáo của đa số các bộ, cơ quan, địa phương mới ở giai đoạn thử 

nghiệm hoặc đang hoàn thiện các chức năng theo quy định tại Nghị định 09. Một số hệ 

thống thông tin có chức năng báo cáo chưa được tích hợp với hệ thống thông tin báo 

cáo của bộ, cơ quan nên các thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành còn nằm rải rác trên 

nhiều hệ thống… 
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Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu –  

Ảnh: VGP/Hoàng Giang 

Tránh 2 xu hướng gây lãnh phí, ảnh hưởng kho dữ liệu 

Theo ông Ngô Hải Phan, trong thời gian tới, các bộ, cơ quan, địa phương cần thường 

xuyên rà soát, chuẩn hóa chế độ báo cáo; xây dựng, hoàn thiện, phát triển hệ thống 

thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương theo đúng yêu cầu của Nghị định 09; 

đồng thời phối hợp với VPCP xác định các thông tin, dữ liệu cần thiết, quan trọng phục 

vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp trên Hệ thống 

thông tin báo cáo Chính phủ. 

Đặc biệt, lưu ý các bộ, ngành, địa phương cần tránh 2 xu hướng, đó là hệ thống thông 

tin báo cáo của địa phương triển khai lại các chế độ báo cáo của bộ, cơ quan Trung 

ương đã được triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan. Điều này sẽ 

gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến tính thống nhất của nguồn thông tin, dữ liệu. 

Ngoài ra, nếu hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan không triển khai tới cấp đầu 

tiên cung cấp dữ liệu mà chỉ triển khai tới cấp tỉnh, hoặc chỉ nhập dữ liệu từ đầu mối 

của bộ, sẽ dẫn đến không hình thành được kho dữ liệu gốc gắn với trách nhiệm của cơ 

quan/ người cung cấp dữ liệu; không có dữ liệu số để phục vụ chỉ đạo, điều hành của 

các cấp chính quyền. 

Sau hội nghị tập huấn này, các bộ, cơ quan, địa phương cần giao văn phòng bộ, cơ 

quan, địa phương làm đầu mối thực hiện các nhiệm vụ; thực hiện ngay việc tạo tài 

khoản, phân quyền tài khoản, phân công thực hiện các báo cáo; tập huấn lại cho các 

cán bộ, công chức liên quan của bộ, địa phương để thực hiện đầy đủ 6 báo cáo trên hệ 

thống (chấm điểm PAR Index 2021); phối hợp chặt chẽ với VPCP và VNPT trong quá 

trình thực hiện báo cáo. 

Hoàng Giang 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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Cần tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, bám sát thực 

tiễn trong chuyển đổi số 

 (Chinhphu.vn) – Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của thế giới, là đòi hỏi khách quan 

của sự phát triển, không thể không làm, không thể đứng ngoài cuộc, Thủ tướng Phạm 

Minh Chính nêu rõ, phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, có cách làm phù hợp, 

nhất là bám sát thực tiễn để xây dựng chương trình, kế hoạch chuyển đổi số. 

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của thế giới, là đòi hỏi 

khách quan của sự phát triển. Chúng ta không thể không làm, không thể đứng ngoài 

cuộc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Chiều 30/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì 

phiên họp trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (CĐS).  

Đây là phiên họp thứ nhất của Ủy ban kể từ thời điểm được kiện toàn từ Ủy ban Quốc 

gia về Chính phủ điện tử. Cách đây hơn 1 tuần, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 

Quyết định 1964/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về CĐS 

và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban. Theo đó, Ủy ban do Thủ tướng Phạm Minh 

Chính làm Chủ tịch. Ủy ban có 2 Phó Chủ tịch gồm: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (Phó 

Chủ tịch Thường trực Ủy ban); Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh 

Hùng và các ủy viên.  

Phiên họp được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại 21 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ và 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. 

Không làm hình thức 

“Phiên họp đầu tiên của Ủy ban có ý nghĩa hết sức quan trọng, khởi đầu giai đoạn mới 

trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về CĐS, với 3 trụ cột chính là 
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chính phủ số, kinh tế số và xã hội số”, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai 

mạc. Từ xu thế thế giới, thực tiễn đất nước, chuyển đổi số là yêu cầu, đòi hỏi khách 

quan. Chủ trương của Đảng đã xác định rõ, “vấn đề là chúng ta tổ chức thực hiện cho 

thực sự có hiệu quả, đặc biệt trong thời điểm hiện nay, CĐS đang góp phần vào khôi 

phục và phát triển KTXH, phòng chống dịch có hiệu quả, góp phần bảo vệ an ninh 

quốc phòng của đất nước, góp phần vào xu thế hội nhập, nâng vao vai trò, vị thế, tiềm 

lực và uy tín của đất nước”. 

Theo Thủ tướng, thời gian qua, chúng ta đã thực hiện việc CĐS, “có những mặt làm 

được, mặt chưa làm được”. Do đó, tại phiên họp đầu tiên, Thủ tướng yêu cầu phân tích, 

đánh giá, nêu bật những mặt làm tốt để phát huy, chỉ rõ những gì chưa làm được, tìm 

ra nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan. Trên cơ sở đó, định hướng, cụ thể 

hóa đường lối, chủ trương của Đảng cho phù hợp với tình hình, điều kiện của đất nước, 

để có một chương trình hành động, phương pháp tổ chức công việc thực sự khoa học, 

hiệu quả, không hình thức, tất cả vì lợi ích chung.  

Phấn đấu đưa Việt Nam vào nhóm đầu top 30 thế giới về truy cập số 

 

Toàn cảnh phiên họp trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. 

Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng 

cho rằng, CĐS là cuộc cách mạng về thể chế nhiều hơn là về công nghệ. “Chính vì vậy, 

Chính phủ phải đi đầu và dẫn dắt về CĐS, trong đó có việc tạo ra các thể chế số”. Chính 

phủ đi đầu về chi tiêu cho CĐS thì sẽ tạo ra thị trường CĐS cho các doanh nghiệp công 

nghệ số. Chính phủ đi đầu về chi cho nghiên cứu cơ bản một số công nghệ số nền tảng 

của CĐS. Đó sẽ là những cú hích quan trọng cho CĐS thành công tại Việt Nam. 

“Cách tiếp cận phù hợp nhất trong bối cảnh thay đổi nhanh và khó đoán định ngày nay 

là bước đi nhỏ nhưng tầm nhìn xa”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói. Một xã hội số 

thì điều kiện tiên quyết là mỗi người dân có một điện thoại thông minh, mỗi hộ gia 

đình một đường internet cáp quang. Việt Nam đang có những điều kiện thuận lợi để 
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đạt được điều này. Bộ TT&TT đang chỉ đạo quyết liệt các giải pháp để  Việt Nam sẽ 

vào nhóm đầu top 30 về truy cập số. 

Thay mặt cơ quan có bước CĐS mạnh mẽ thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại 

tướng Tô Lâm cho biết, kết quả nổi bật là hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư và sản xuất, cấp căn cước công dân. Đây là 2 dự án quan trọng, là tài nguyên 

quốc gia đắt giá, là dữ liệu gốc cho quá trình phát triển CĐS, kinh tế số, xã hội số.  

Đến nay, Bộ Công an đã và đang phát huy hiệu quả 2 dự án này. Bộ trưởng Tô Lâm 

kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp với Bộ Công 

an “làm giàu” cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ 

phát triển KTXH, phòng chống dịch bệnh.  

Cũng là một ngành có CĐS mạnh mẽ, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, 

qua số liệu thống kê của 10 ngân hàng thương mại lớn, mức đầu tư cho CĐS ước tính 

15.000 tỷ đồng mỗi năm. Chi phí đầu tư nguồn lực hoạt động CĐS trung bình chiếm 

từ 20-30% tổng chi phí đầu tư hoạt động. Nhiều ngân hàng, 90% giao dịch thực hiện 

trên nền tảng số. Đồng tình với ý kiến Bộ trưởng Tô Lâm, Thống đốc NHNN Nguyễn 

Thị Hồng mong muốn thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục phối hợp, cho phép các tổ 

chức tín dụng trong hệ thống kết nối với cơ sở dữ liệu căn cước công dân để mở rộng 

lĩnh vực CĐS.  

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chia sẻ, nền nông 

nghiệp nước ta về cơ bản dựa trên “trông trời, trông đất, trông mưa, trông nắng”. Đã 

đến lúc cần chuyển qua trông vào dữ liệu đám mây, vào các thiết bị kết nối thông minh. 

Nền nông nghiệp từ thói quen phỏng đoán, ước chừng, cần chuyển qua ghi nhận, thu 

thập rồi phân tích thông tin để kịp thời cập nhật, chuyển tải đến người nông dân, HTX, 

doanh nghiệp, nhà tiêu thụ, cơ quan quản lý. Nền nông nghiệp từ dựa vào thủy lợi hóa, 

cơ giới hóa, điện khí hóa, cần được tích hợp thêm tự động hóa, thương mại hóa và số 

hóa.  

“Trong chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, chúng tôi sẽ đưa tiêu chí 

làng thông minh dựa trên đào tạo nông dân thông minh, nông dân số vào một trong 

những mục tiêu trọng điểm”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh. “Đứng trước đoàn 

tàu CĐS đang tiến vùn vụt, chúng tôi không chấp nhận để lỡ chuyến tàu, đứng lại sân 

ga trong tiếc nuối”. 

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, 

nhiều địa phương cho biết, đã tập trung kiện toàn bộ máy thực hiện công tác này; vận 

hành trung tâm điều hành thông minh. Các địa phương khẳng định quyết tâm tạo bước 

chuyển biến căn bản về chuyển đổi số thời gian tới. 

Đứng thứ 3 trong 63 địa phương về chỉ số CĐS năm 2020 (DTI 2020), đại diện tỉnh 

Quảng Ninh cho biết, hiện nay, có tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao 

để thực hiện CĐS. Do đó, cần có chính sách ưu đãi thu hút nguồn nhân lực trong lĩnh 

vực này. Bảo đảm minh bạch, tránh tiêu cực trong quá trình CĐS là rất quan trọng, cần 

rà soát, có hướng dẫn cụ thể về quản lý chi phí trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ 

thông tin. Đẩy mạnh truyền thông về CĐS.  
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Người đứng đầu quan tâm thì mọi việc suôn sẻ 

 

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương kiện toàn và đổi tên Ban 

Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/chính quyền điện tử thành Ban Chỉ đạo chuyển 

đổi số do người đứng đầu làm Trưởng ban. Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền 

thông - cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, 

đề xuất kế hoạch hoạt động của Ủy ban trong năm 2022 một cách cụ thể, hiệu quả, thiết 

thực, sát thực tế, dễ hiểu, dễ làm, dễ kiểm tra, giám sát.  

Thủ tướng nhấn mạnh, hoạt động CĐS ở nước ta thời gian qua đã đạt được những thành 

tựu nhất định. Các chủ trương, thể chế, chính sách về CĐS là tương đối đầy đủ. Các 

văn bản pháp lý cơ bản đã được ban hành.  

Các ứng dụng công nghệ số được xây dựng nhanh chóng để cùng cả nước tham gia 

phòng chống dịch COVID-19; các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, người dân đã tích 

cực sử dụng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi mặt đời sống, kinh 

tế - xã hội, nhất là dịch vụ công trực tuyến.  

An toàn, an ninh mạng, ngày càng được chú trọng, thứ hạng an toàn, an ninh mạng 

Việt Nam được cải thiện vượt bậc (năm 2020, Việt Nam xếp hạng thứ 25 trong 194 

quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 25 bậc so với năm 2019). Về xếp hạng Chính phủ điện 

tử, xếp hạng chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam tăng 3 bậc so với năm 

2016 (theo Báo cáo khảo sát xếp hạng mức độ phát triển Chính phủ điện tử năm 2020 

của Liên Hợp Quốc).  

“Kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực của các cấp chính quyền, sự vào 

cuộc của người dân, doanh nghiệp”, Thủ tướng nói. Trong điều kiện của một đất nước 

đang phát triển, kết quả này là đáng tự hào, đáng trân trọng.  

Bên cạnh đó, Thủ tướng nêu rõ, công tác CĐS vẫn còn những hạn chế đã được các 

thành viên Ủy ban chỉ ra, như xếp hạng về Chính phủ điện tử còn thấp (xếp thứ 6 trong 

các nước ASEAN). Việc kết nối giữa các nền tảng còn hạn chế; chưa làm tốt việc sử 

dụng chung dữ liệu. Việc triển khai xã hội số còn vướng mắc, nhất là cho người dân, 

doanh nghiệp. “Bình thường thì chúng ta khó nhìn thấy hay cảm thấy không quan trọng 

lắm nhưng khi có việc, có tình huống, có vấn đề như dịch COVID-19 thì chúng ta thấy 
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rằng nền tảng số của chúng ta còn bất cập, còn phiền hà cho người dân, doanh nghiệp”, 

Thủ tướng nói.  

Từ nhận thức đến hành động còn khoảng cách, cần nhiều thời gian để lấp đầy. Một số 

bộ, ngành, địa phương chưa coi trọng CĐS, nhất là người đứng đầu. “Kinh nghiệm cho 

thấy nếu có sự quan tâm của người đứng đầu thì mọi việc suôn sẻ, khó khăn được giải 

quyết, vướng mắc được tháo gỡ, quan tâm lãnh đạo chỉ đạo được thường xuyên, sát 

sao; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện hiệu quả”, Thủ tướng nêu rõ. Nếu người 

đứng đầu không quan tâm, chỉ đạo sát sao thì hiệu quả thấp, không đạt được mục tiêu 

đề ra. Nguyên nhân chủ yếu của các hạn chế, bất cập vẫn là nguyên nhân chủ quan, 

nhất là do cán bộ, người đứng đầu. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn 

trương kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/chính quyền điện 

tử thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số do người đứng đầu làm Trưởng ban. 

Không thể không làm, không thể đứng ngoài cuộc 

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan 

điểm: CĐS là xu thế tất yếu của thế giới, là đòi hỏi khách quan của sự phát triển. 

“Chúng ta không thể không làm, không thể đứng ngoài cuộc”.  

Thứ hai, CĐS tác động tới tất cả cơ quan, đơn vị, địa phương. Do đó, tất cả các cơ 

quan, đơn vị, địa phương phải bắt tay vào làm, như vậy, mới tạo ra hệ thống tổng thể 

và liên thông, từ trung ương tới cấp cơ sở. 

CĐS tác động tới mọi người dân, cho nên, phải lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, 

mục tiêu, động lực cho CĐS. Mọi chính sách đều hướng về người dân, doanh nghiệp 

và người dân, doanh nghiệp cần tham gia vào quá trình CĐS.  

Thứ ba, phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, có cách làm phù hợp, nhất là bám 

sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn khách quan để xây dựng chương 

trình, kế hoạch CĐS. Làm việc có trọng tâm, trọng điểm, nguồn lực ít nhưng phải có 

hiệu quả lớn, sức lan tỏa rộng, mang lại lợi ích cho nhiều người, nhiều doanh nghiệp.  

Thứ tư, phải có đầu tư thích đáng cho hoàn thiện thể chế, công nghệ, đào tạo nguồn 

nhân lực, quản trị trên cơ sở khoa học, hợp lý, hiệu quả. “Chúng ta phải đẩy mạnh hợp 

tác công – tư trong CĐS; lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực 

cho xã hội để phục vụ CĐS với 3 trụ cột chính: chính phủ số, kinh tế số, xã hội số”, 

Thủ tướng nói và lưu ý, cần nâng cao nhận thức. Tư tưởng phải thông, quyết tâm phải 

cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó.  

Phải tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đo lường, đánh giá hiệu quả của CĐS. 

Phải tăng cường công tác thông tin truyền thông để tạo sự đồng thuận, sự hưởng ứng 

của người dân, doanh nghiệp để cùng vào cuộc với cấp chính quyền. Giải quyết tốt mối 

quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội để thúc đẩy công cuộc CĐS. Phát triển 

hài hòa, hợp lý, gắn kết giữa công nghệ và cải cách hành chính. Phát triển CĐS cần có 

sự kế thừa và đổi mới, sáng tạo.  
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Triển khai chương trình phát triển công dân số  

 

Chuyển đổi số tác động tới mọi người dân, cho nên, phải lấy người dân làm trung 

tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực cho chuyển đổi số. Mọi chính sách đều hướng về 

người dân, doanh nghiệp và người dân, doanh nghiệp cần tham gia vào quá trình 

chuyển đổi số. Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Giao các công việc cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng nhấn mạnh, thứ 

nhất, phải nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của CĐS ở tất cả các cấp, các ngành, 

đặc biệt là người đứng đầu.  

Thứ hai, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển CĐS. Thứ ba, tiếp tục hoàn 

thiện thể chế, cơ chế chính sách với tinh thần là xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực 

tiễn và lấy thực tiễn làm thước đo. Thứ tư, tích cực hoàn thiện các cơ sở dữ liệu. Thứ 

năm, triển khai chương trình phát triển công dân số, “một chính quyền số mà không có 

công dân số thì chính quyền đấy cũng vô dụng”.  

Thứ sáu, tích cực hỗ trợ hợp tác giữa các địa phương và hợp tác quốc tế rộng rãi. Các 

địa phương, các bộ ngành phải chia sẻ dữ liệu, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác với nhau 

trong CĐS, “tránh tình trạng cục bộ, có cái gì thì giữ cái đấy”. Phải đặt lợi ích quốc 

gia, dân tộc, đặt lợi ích chung lên trên hết, chứ không vì lợi ích của cá nhân, của ngành 

nào, lĩnh vực, địa phương nào.  

Về kế hoạch CĐS quốc gia năm 2022, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương 

quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ để tạo đột phá. 

Bộ Công an cần tập trung xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định về định danh 

và xác thực điện tử và Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; trình cấp có thẩm quyền 

ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong 

quý IV/2022. Cùng với Văn phòng Chính phủ phối hợp với các Bộ: Thông tin và 

Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng Đề 

án đẩy mạnh ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ phát triển kinh tế - 
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xã hội và chuyển đổi số quốc gia, hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

để tổ chức triển khai thực hiện trong tháng 12/2021. 

Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định 

thay thế Nghị định số 64/2007/NĐ-CP và Nghị định thay thế nghị định số 43/2011/NĐ-

CP; thúc đẩy phát triển hạ tầng số, bảo đảm an toàn thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu 

trong chuyển đổi số quốc gia. 

Văn phòng Chính phủ tập trung xây dựng, phát triển hệ thống thông tin phục vụ chỉ 

đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài chính thúc đẩy việc sử 

dụng hoá đơn điện tử. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có giải pháp đột phá để phổ cập 

thanh toán số, thanh toán không dùng tiền mặt. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ 

Nội vụ thúc đẩy gắn kết chặt chẽ giữa cải cách hành chính và chuyển đổi số, Chính phủ 

số. Hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, để 

quản lý đồng bộ, thống nhất, minh bạch, kịp thời tạo nguồn dữ liệu cốt lõi cho phát 

triển Chính phủ số. 

Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu, xây dựng quy hoạch phát triển đô thị thông minh theo 

Đề án 950 về phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam. Bộ Y tế chủ trì, phối 

hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy ứng dụng Hồ sơ sức khỏe điện tử cho 

người dân. Bộ NN&PTNT chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan phát triển CĐS 

cho các HTX, doanh nghiệp nông nghiệp. Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh 

triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện 

tiêu chí, quy trình, quy chế về “giáo dục và đào tạo số”.  

Đức Tuân 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 

 

Tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh; mở rộng hỗ 

trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19 

 (Chinhphu.vn) - Thông tin tới báo chí về nội dung phiên họp Chính phủ thường kỳ 

tháng 11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát 

ngôn của Chính phủ cho biết: Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bộ, ngành, địa 

phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp đã 

đề ra, nhất là tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh; mở rộng hỗ trợ người lao động 

và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19...  
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Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của 

Chính phủ cung cấp thông tin tới báo chí. Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Sáng 2/12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ đã tiến hành 

phiên họp thường kỳ tháng 11/2021 để thảo luận các nội dung về: Công tác phòng, 

chống dịch COVID-19; tình hình KTXH tháng 11 và 11 tháng; những trọng tâm chỉ 

đạo, điều hành trong tháng 12 và cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và dự toán 

NSNN năm 2022.  

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điểm lại một 

số sự kiện trong tháng 11/2021, nổi bật là Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV và Hội 

nghị văn hóa toàn quốc thành công tốt đẹp; các hoạt động đối ngoại rất sôi động, hiệu 

quả của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Chính phủ khẩn trương chuẩn bị kỹ 

các đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Quốc hội. Đặc biệt, qua gần 2 tháng thực hiện 

Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch bệnh, tình hình kinh tế-xã hội khởi sắc với nhiều điểm sáng. Chính 

phủ và các cơ quan liên quan tích cực hoàn thành việc xây dựng dự thảo đề án về Chiến 

lược tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 và dự thảo đề án về Chương trình phục 

hồi và phát triển KTXH. 

Bên cạnh đó, trước tình hình thiên tai, mưa lũ lớn xuất hiện tại một số địa phương Nam 

Trung Bộ và Tây Nguyên với diễn biến phức tạp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 

Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các 

gia đình có người bị nạn do thiên tai; chia sẻ với những khó khăn, mất mát của đảng 

bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương vùng lũ. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, 

địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 1659/CĐ-TTg ngày 30/11/2021 về việc tập 

trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ. 

Về phòng, chống dịch COVID-19: Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ nhận định, 

Nghị quyết 128/NQ-CP về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19 được xây dựng, ban hành và triển khai rất kịp thời, đúng hướng, sát thực 

tế, hiệu quả và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng, ủng hộ của 

người dân, doanh nghiệp. Chính phủ đã chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến địa 
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phương nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 128 và Quyết định 4800 của Bộ Y tế; đồng 

thời tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện. Đến 

nay, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, tạo được lòng tin cho 

người dân, doanh nghiệp để phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội. 

Tuy nhiên, các thành viên Chính phủ cũng cho rằng, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến 

phức tạp, số ca bệnh mắc trong cộng đồng có xu hướng tăng ở nhiều địa phương. Thời 

gian tới, có thể tiếp tục ghi nhận các chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan, ngoài 

ra biến chủng mới Omicron có khả năng lây nhiễm và kháng kháng thể mạnh hơn.  

Trước tình hình đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, 

tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP thống nhất từ Trung ương đến địa 

phương; đồng thời, bám sát thực tiễn, kịp thời sửa đổi, bổ sung những vấn đề chưa phù 

hợp, bảo đảm sự lãnh đạo nhất quán, tập trung, xuyên suốt. Tinh thần là không chủ 

quan, lơ là, mất cảnh giác nhưng không hốt hoảng, lo sợ. Cần phải nhanh chóng xây 

dựng các kịch bản, phương án ứng phó; tổng hợp nhu cầu và tổ chức mua, dự phòng 

đủ vắc-xin, thuốc, sinh phẩm, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch tại các địa phương. 

Tập trung hoàn thiện Chiến lược tổng thể phòng, chống dịch đồng bộ với Chương trình 

phục hồi và phát triển KTXH, thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch hiệu 

quả, vừa phát triển KTXH.  

Về tình hình KT-XH tháng 11 và 11 tháng năm 2021, Chính phủ thống nhất nhận định, 

trong bối cảnh khó khăn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, các đồng chí lãnh 

đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt, 

linh hoạt, hiệu quả nhiều giải pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội và duy 

trì, phục hồi KTXH. 

Cùng với kiểm soát dịch bệnh, mở cửa từng bước nền kinh tế, các chuỗi cung ứng, 

chuỗi sản xuất, các hoạt động xã hội dần được nối lại trong điều kiện thường mới, tình 

hình KT-XH chuyển biến tích cực và tiếp tục khởi sắc. Nổi bật là kinh tế vĩ mô tiếp tục 

ổn định, lạm phát ở mức thấp, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số CPI tháng 11 tăng 

0,32% so tháng 10; 11 tháng tăng 1,84% so cùng kỳ, thấp nhất từ 2016. Thị trường tiền 

tệ, tỷ giá ổn định, lãi suất tiếp tục duy trì mặt bằng thấp. 

Sản xuất công nghiệp được phục hồi ở hầu hết các địa phương, nhất là khu vực phía 

nam; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11 tăng 5.5% so với tháng trước, 11 tháng 

tăng 3,6%. Nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển ổn định. Tổng kim ngạch xuất, nhập 

khẩu hàng hóa 11 tháng đạt gần 600 tỷ USD, tăng 22,3%, trong đó xuất khẩu tăng 

17,5%; tháng 11 là tháng thứ 3 liên tiếp xuất siêu, góp phần vào kết quả 11 tháng xuất 

siêu 225 triệu USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 11 tăng 

6,2% so tháng trước. 

Thu NSNN 11 tháng tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2020, bằng 103,4% dự toán năm. 

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 11 tăng 44,6% và tăng 38% về vốn, số 

doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 15,2% so với tháng 10; 11 tháng có 146.100 

doanh nghiệp thành lập mới và trở lại hoạt động.  
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Công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Đến nay đã hỗ trợ 

hơn 28 triệu đối tượng theo Nghị quyết 68, với tổng kinh phí giải ngân gần 29 nghìn tỷ 

đồng. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững.  

Tuy nhiên, các thành viên Chính phủ cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả tích cực 

đạt được, nước ta vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch COVID-

19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường (số ca lây nhiễm trong cộng đồng liên tục tăng 

những ngày qua); việc bảo đảm các cân đối lớn và giữ ổn định kinh tế vĩ mô còn tiềm 

ẩn nhiều rủi ro; lạm phát chịu sức ép từ giá nguyên nhiên vật liệu, chi phí logistic tăng 

cao; giải ngân vốn đầu tư công chậm; nhiều doanh nghiệp đang nỗ lực khôi phục lại 

sản xuất kinh doanh nhưng vẫn gặp khó khăn do thiếu lao động, nguyên liệu và vốn;... 

 

Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bộ, ngành, địa phương thực 

hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, trong đó 

chú ý điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa 

để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công (Thủ tướng Chính phủ thành lập 6 tổ công 

tác do 4 Phó Thủ tướng và 2 Bộ trưởng làm Tổ trưởng để kiểm tra, đôn đốc giải ngân 

đầu tư công tại các bộ, ngành và địa phương). Tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh, 

đẩy mạnh cải cách TTHC kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để doanh nghiệp 

vượt qua khó khăn khôi phục sản xuất kinh doanh; rà soát giảm phí, lệ phí cho đối 

tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Chỉ đạo kịp thời, quyết liệt sản xuất nông 

nghiệp và khắc phục hậu quả thiên tai.  

Tiếp tục thí điểm triển khai đón khách du lịch quốc tế, đánh giá, rút kinh nghiệm và 

tham khảo kinh nghiệm quốc tế, triển khai xây dựng chương trình phục hồi du lịch năm 

2022. Làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, 

nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Tăng cường quản 
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lý giá, kiểm soát yếu tố hình thành giá; tập trung thúc đẩy xuất khẩu, quảng bá thương 

hiệu, mở rộng thị trường. 

Triển khai hiệu quả các giải pháp thu hút người lao động trở lại làm việc, giảm thất 

nghiệp; mở rộng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

dịch COVID-19. Chuẩn bị kỹ các điều kiện để mở cửa trường học trở lại, bảo đảm an 

toàn. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, quan 

tâm chăm lo đến người yếu thế, người nghèo, chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, 

vui vẻ. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, trật tự xã hội;. phòng ngừa, đấu tranh hiệu 

quả với các loại tội phạm; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.  

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị kỹ các Đề án báo cáo Bộ 

Chính trị, các Đề án báo cáo Quốc hội kỳ họp cuối năm và tổ chức hiệu quả, thực chất 

công tác tổng kết năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. 

Liên quan đến dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Thủ tướng 

Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao bám 

sát Kết luận số 20-KL/TW ngày 16/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4, các Nghị 

quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2022 để góp ý trực tiếp vào dự thảo Nghị quyết; rà soát, xác định các nhiệm 

vụ, giải pháp đề án và chỉ tiêu cụ thể của ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, bảo 

đảm rõ ràng, hiệu quả, khả thi, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/12/2021. Yêu 

cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến thành viên 

Chính phủ, ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị 

quyết, báo cáo Thường trực Chính phủ cho ý kiến trước khi đưa ra xin ý kiến tại Hội 

nghị Chính phủ với địa phương trong tháng 12 năm 2021./. 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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Cần Thơ ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số thành phố 

Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

Căn cứ Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về xây 

dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết 

định số 749/QĐ-TTg, ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 

- 2025; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Thành ủy Cần Thơ 

về chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, Ủy 

ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030, với những nội dung chủ yếu như sau: 

Thành phố Cần Thơ phấn đấu thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố thực hiện chuyển đổi số 

tốt; tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới, đổi mới căn bản, toàn diện 

hoạt động quản lý của bộ máy chính quyền, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, 

nhân văn, rộng khắp. 

Mục tiêu cụ thể 

a) Đến năm 2025: 

- Về hoàn thiện Chính quyền điện tử và phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả hoạt động: 

+ 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy 

cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 

và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%. 

+ 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh 

và xác thực điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các 

cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương. 

+ Số hóa 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực, thuộc thẩm quyền 

giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố đảm bảo việc kết 

nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính (viết tắt là TTHC) trên môi 

trường điện tử. 

+ 80% các hệ thống thông tin của các sở, ngành, quận, huyện có liên quan đến người 

dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền 

tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa 

và lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu của thành phố không phải cung cấp lại. 
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+ 90% hồ sơ công việc tại cấp thành phố; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% 

hồ sơ công việc tại cấp xã được quản lý, xử lý và luân chuyển hoàn toàn trên môi trường 

mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật). 

+ 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi 

trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. 

+ 100% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của các cơ quan hành chính 

nhà nước được cập nhật, chia sẻ trên hệ thống thông tin báo cáo của thành phố và kết 

nối với hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ 

đạo, điều hành. 

+ Triển khai Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ đến Ủy 

ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện; 100% cuộc họp của Ủy ban nhân 

dân thành phố, 80% cuộc họp của Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện họp thông qua 

hệ thống này. 

- Về phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh: 

+ Kinh tế số chiếm 20% GRDP.  

+ Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%. 

+ Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%. 

- Về phát triển xã hội số: 

+ Hạ tầng băng rộng cáp quang phủ trên 90% hộ gia đình, 100% xã, phường, thị trấn. 

+ Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh. 

+ Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%.  

+ Mỗi người dân có danh tính số kèm theo QR code. 

+ Mỗi người dân đều có hồ sơ số về sức khỏe cá nhân. Mỗi Trạm Y tế xã đều triển khai 

hoạt động quản lý Trạm Y tế xã trên môi trường số. Mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

đều triển khai tư vấn khám, chữa bệnh từ xa dựa trên nhu cầu thực tế. Mỗi bệnh viện, 

trung tâm y tế công đều triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, thanh toán viện phí không 

dùng tiền mặt, đơn thuốc điện tử. Công khai giá thuốc, giá trang thiết bị y tế, giá khám 

chữa bệnh. 

+ Mỗi học sinh, sinh viên đều có hồ sơ số về việc học tập cá nhân. Mỗi cơ sở đào tạo 

đều triển khai hoạt động quản lý dạy và học trên môi trường số. Triển khai thanh toán 

học phí không dùng tiền mặt, học liệu số. 

b) Đến năm 2030: 

- Phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động: 

+ 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy 

cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 

và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 80%. 
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+ 100% hồ sơ công việc tại cấp thành phố, 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 80% 

hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử 

lý công việc có nội dung mật). 

+ Hình thành đầy đủ nền tảng dữ liệu của đô thị thông minh phục vụ phát triển chính 

quyền số, kinh tế số và xã hội số, dữ liệu được chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan nhà 

nước (trừ những dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước). Giảm 30% thủ tục hành chính; 

mở dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp, tăng 30% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu 

phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

+ 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi 

trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.  

- Về phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh: 

+ Kinh tế số chiếm 30% GRDP. 

+ Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%. 

+ Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 8%. 

- Về phát triển xã hội số: 

+ Phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng, cáp quang trên địa bàn thành phố. 

+ Phổ cập dịch vụ mạng di động 5G. 

+ Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp có tài khoản thanh toán điện tử trên 80%. 

UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối phối 

hợp với 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, hướng dẫn, đôn đốc, 

tổng hợp tình hình triển khai các nhiệm vụ, chương trình, dự án của các ngành, địa 

phương. Phối hợp, tham gia ý kiến đối với các chương trình, dự án của Đề án do các 

ngành, địa phương chủ trì thực hiện. Chủ động nắm bắt, tổng hợp các khó khăn, vướng 

mắc có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ của Đề án và phối hợp với các 

ngành, địa phương tìm phương án giải quyết, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem 

xét, quyết định. 

Hoàng Nhân 

Nguồn: cchccantho.gov.vn 
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Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện việc 

lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử 

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đề nghị Thủ trưởng các đơn vị có thực hiện thủ tục hành chính thuộc Sở, 

Bộ phận Một cửa và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các quận, huyện theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tốt việc triển khai, quán triệt đến toàn thể công 

chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị các văn bản liên quan đến thực hiện 

thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, cụ thể là Nghị định số 30/2020/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư, Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử, Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 

2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu 

cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử và Công văn số 5614/BNV-VTLTNN ngày 09 

tháng 11 năm 2021 của Bộ Nội vụ về việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử. 

Ngoài ra, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu công chức, viên chức và 

người lao động khi thực hiện các thao tác liên quan đến thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử phải nắm vững các yêu cầu về hồ sơ, thành phần hồ sơ thủ tục hành 

chính điện tử cũng như nâng cao trách nhiệm lập và nộp lưu hồ sơ thủ tục hành chính 

điện tử vào Lưu trữ cơ quan.  

Hoàng Nhân  

Nguồn: cchccantho.gov.vn 

 

 
 

Kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân  

đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ năm 2021 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành báo cáo về kết quả khảo sát, đo lường sự hài 

lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 

2021.  

Theo đó, việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục 

công được thực hiện nhằm đánh giá một cách khoa học, khách quan chất lượng cung 

ứng dịch vụ của các cơ sở giáo dục công lập thông qua việc tìm hiểu cảm nhận của 
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những đối tượng trực tiếp thụ hưởng những dịch vụ này. Kết quả khảo sát là cơ sở để 

các cơ quan quản lí và các cơ sở giáo dục xác định được nhu cầu, nguyện vọng của 

người dân để có những biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày 

càng tốt hơn nhu cầu của người dân và đảm bảo sự hài lòng của người dân với chất 

lượng dịch vụ giáo dục công. 

Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công thành phố Cần Thơ được 

xây dựng trên cơ sở chỉ số hài lòng của 5 cấp, bậc học từ Mầm non, Tiểu hoc, THCS, 

THPT, Đại học. Căn cứ chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công 

theo từng cấp học, số học sinh/sinh viên công lập từng cấp, bậc học, kết quả hài lòng 

của người dân đối với dịch vụ giáo dục công thành phố Cần Thơ năm 2021 là 0,9583, 

tương đương đạt 95,83%. 

So với năm 2020, tỉ lệ hài lòng năm 2021 tăng 0,53%. Trong đó, bậc học Mầm non 

tăng 0,59%, cấp Tiểu học tăng 0,26%, bậc Đại học tăng nhiều nhất với 5,41%, cấp 

trung học cơ sở giảm 0,57%, cấp trung học phổ thông giảm 0,79%. 

Kết quả đánh giá cho thấy đây là kết quả đáng tin cậy, khách quan; phản ánh đúng tâm 

tư, nguyện vọng của người dân trong thành phố đối với ngành giáo dục cũng như chất 

lượng phục vụ của các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. 

Qua khảo sát, Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận một số góp ý của phụ huynh và học 

sinh đối với các cơ sở giáo dục xung quanh vấn đề cơ sở vật chất, hoạt động dạy và 

học, kết quả giáo dục,…nhiều nhất là sinh viên đại học với 739 ý kiến (142 ý kiến ở 

nội dung tiếp cận dịch vụ giáo dục, 230 ý kiến ở nội dung cơ sở vật chất, 128 ý kiến ở 

nội dung môi trường giáo dục, 143 ý kiến ở nội dung hoạt động giáo dục và 96 ý kiến 

ở nội dung kết quả giáo dục). 

Đây chính là cơ sở để cho các cơ sở giáo dục nói riêng và ngành giáo dục nói chung 

đầu tư, nghiên cứu, cải tiến để nâng cao chất lượng, hiệu quả và chất lượng phục vụ 

của ngành giáo dục trong thời gian tới. 

Hoàng Nhân 

Nguồn: cchccantho.gov.vn 

 

 

Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đảm 

bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19  

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ diễn biến phức tạp. Công 

tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trực tiếp cho người dân và doanh 

nghiệp ở một số đơn vị, địa phương cũng bị ảnh hưởng, do cán bộ, công chức (CBCC) 

phụ trách tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ) bị nhiễm COVID-19. Các 

đơn vị, địa phương đã khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện việc nộp hồ 

sơ, TTHC trực tuyến mức độ 3 và 4, góp phần bảo đảm công tác phòng, chống dịch 

bệnh. 
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Người dân đến làm TTHC tại Bộ phận TN&TKQ của UBND quận Ô Môn. 

Sau 1 tuần gián đoạn, tạm ngưng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, TTHC trực tiếp cho 

người dân, cuối tháng 11-2021, Bộ phận TN&TKQ của UBND xã Trường Thắng, 

huyện Thới Lai đã hoạt động trở lại bình thường. Công tác phòng, chống dịch COVID-

19 tại đây được địa phương thực hiện nghiêm. Bà Nguyễn Thị Thu Dung ở xã Trường 

Thắng, nói: “Tình hình dịch bệnh ở địa phương diễn biến phức tạp, số trường hợp 

nhiễm cứ tăng. Vì vậy, khi đến Bộ phận TN&TKQ để thực hiện hồ sơ, tôi và CBCC 

tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K”. Ông Võ Thành Nhứt, Chủ tịch UBND xã Trường 

Thắng, cho biết thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở CBCC tại Bộ phận TN&TKQ 

của xã và người dân đến làm hồ sơ, TTHC phải chấp hành nghiêm các quy định phòng, 

chống dịch. TTHC cũng được CBCC giải quyết nhanh, gọn, không để bà con phải đi 

lại nhiều lần. 

Thời gian qua, tại Bộ phận TN&TKQ của UBND quận Ô Môn cũng có trường hợp 

nhiễm COVID-19. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, cũng như đáp ứng 

nhu cầu thực hiện TTHC của người dân, doanh nghiệp, UBND quận Ô Môn đã trang 

bị nước sát khuẩn, các ghế ngồi chờ được đánh dấu giãn cách, người dân đến liên hệ 

phải đeo khẩu trang. Đội ngũ CBCC tại Bộ phận TN&TKQ đều được tiêm 2 mũi 

vaccine phòng dịch COVID-19, nhưng tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong thực hiện 

các giải pháp phòng, chống dịch. Đến Bộ phận TN&TKQ của UBND quận Ô Môn làm 

thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, anh Trương Văn Tâm ở phường Trường Lạc, quận 
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Ô Môn, cho biết: “Tôi đã tiêm 2 mũi vaccine hơn 1 tháng nay. Tuy vậy, tôi luôn tuân 

thủ nguyên tắc 5K, đảm bảo yều cầu phòng, chống dịch bệnh. Do tình hình dịch bệnh 

diễn biến phức tạp, trước khi đến Bộ phận TN&TKQ, tôi đã chuẩn bị sẵn đầy đủ hồ sơ, 

giấy tờ theo quy định. Khi đến nơi, việc tiếp nhận hồ sơ giữa tôi và CBCC diễn ra 

nhanh chóng”... 

Tại Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố, ca bệnh cũng đã xuất hiện tại Thanh tra 

Sở và Chi cục Quản lý đất đai. Theo ông Huỳnh Quốc Tuấn, Chánh Văn phòng Sở Tài 

nguyên và Môi trường thành phố, Giám đốc Sở đã có văn bản yêu cầu ứng dụng công 

nghệ thông tin làm việc tại nhà đối với toàn bộ công chức Chi cục Quản lý đất đai. Chỉ 

các trường hợp cần thiết (thực hiện test kiểm tra, sàng lọc hoặc lấy hồ sơ về nhà để 

nghiên cứu) mới được phép vào trụ sở cơ quan. Thủ trưởng các đơn vị còn lại căn cứ 

vào tình hình thực tế tại đơn vị, thực hiện bố trí từ 30-50% số lượng công chức, viên 

chức và người lao động làm việc tại đơn vị; còn lại làm việc tại nhà, đảm bảo công việc 

được giao; tăng cường tổ chức họp trực tuyến. Thời gian thực hiện cho đến khi có thông 

báo mới. 

Tương tự, tại Sở Tư pháp TP Cần Thơ, ông Hồ Văn Gia, Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần 

Thơ cũng đã có văn bản thông báo tạm ngưng nhận giải quyết hồ sơ, TTHC trực tiếp 

tại Bộ phận TN&TKQ của Sở từ  ngày 23-11-2021 đến khi có thông báo mới. Kết quả 

hồ sơ TTHC đã nộp trước ngày 22-11-2021, Sở Tư pháp sẽ thực hiện trả trực tiếp tại 

Bộ phận TN&TKQ hoặc qua hệ thống bưu chính (nếu có yêu cầu). Các tổ chức, cá 

nhân nếu có nhu cầu cần thực hiện nộp hồ sơ, TTHC tại Sở Tư pháp, đề nghị sử dụng 

phương thức nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố theo địa 

chỉ http://dichvucong.cantho.gov.vn (riêng đối với thực hiện nộp hồ sơ cấp phiếu lý 

lịch tư pháp đề nghị nộp trực tuyến theo địa chỉ https://lltptructuyen.moj.gov.vn) hoặc 

nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính... 

Trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, các cơ quan quản lý nhà nước 

tại TP Cần Thơ đã linh hoạt, chủ động giải quyết TTHC, đáp ứng yêu cầu của người 

dân, doanh nghiệp. Qua đó góp phần vào việc thực hiện mục tiêu kép của thành phố, 

vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Bài, ảnh: Chấn Hưng 

Nguồn: baocantho.com.vn 
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Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính 

năm 2021 trên địa bàn quận Cái Răng 

Qua một năm triển khai thực hiện công tác tuyên cải cách hành chính, Ủy ban nhân 

dân quận Cái Răng nhiều kết quả đáng khích lệ. Quận thực hiện các hoạt động tuyên 

truyền CCHC thông qua các kênh thông tin đại chúng, hội nghị trực tuyến, đẩy mạnh 

tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của quận, tuyên truyền trực quang thông qua 

pano, khẩu hiệu,… lồng ghép nội dung tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của 

cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ với phương châm “Sự hài lòng 

của Nhân dân là mục tiêu phục vụ của cơ quan Nhà nước”. 

Bên cạnh đó, Phòng Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan có liên quan như: Phòng Văn 

hóa và Thông tin, Phòng Quản lý đô thị quận tham mưu UBND quận thực hiện việc 

trang bị, lắp đặt 08 Pano tuyên truyền CCHC đặt trước trụ sở UBND quận (02 bảng), 

tại trụ sở UBND các phường hoặt tại các khu vực nơi có đông dân cư, nơi thuận tiện 

để người dân qua lại dễ dàng quan sát, nắm bắt thông tin về CCHC của quận kịp thời 

(mỗi phường 01 bảng). Với nội dung khẩu hiệu tuyên truyền: “Đẩy mạnh cải cách 

hành chính, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử hành động, phục vụ”. 

Thực hiện tuyên truyền qua kênh Truyền thanh của quận và hệ thống truyền thanh các 

phường theo định kỳ vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hằng tuần, với thời lượng khoảng 10 

phút để tuyên truyền các văn bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước trong cải cách hành chính. 

Bên cạnh đó, quận và phường tăng cường tuyên truyền thực hiện TTHC mức độ 3, 4 

trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố đển người dân, tổ chức và doanh 

nghiệp nhằm giúp người dân, tổ chức và doanh nghiệp có thể giao dịch trực tuyến hồ 

sơ, TTHC, giảm thời gian đi lại nhiều lần qua đó đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ 

thông tin tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn quận. Từ đầu năm đến nay, các 

phường và các cơ quan ngành quận tuyên truyền được 412 cuộc, với 4.356 lượt người 

dự. 

Mặt khác, lãnh đạo UBND quận và các phường duy trì đối thoại, gặp gỡ với người dân, 

tổ chức, doanh nghiệp theo định kỳ quy định tiếp công dân vào ngày thứ 5 hằng tuần 

để trao đổi, giải thích rõ với người dân về những quy định hành chính và thủ tục hành 

chính hiện hành. Qua công tác đối thoại, tiếp công dân của UBND quận và các phường 

được 186 cuộc, với hơn 400 lượt người dự, trao đổi. 

Hoàng Nhân 

Nguồn: cchccantho.gov.vn 
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Quận Ninh Kiều kiện toàn Hội dồng đánh giá CCHC 

Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều vừa ban hành Quyết định số 11193/QĐ-UBND ngày 

30 tháng 11 năm 2021 về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá CCHC quận Ninh Kiều. 

Theo đó, ông Huỳnh Trung Trứ - Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều làm Chủ tịch Hội 

đồng; ông Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Ninh Kiều làm 

Phó Chủ tịch Hội đồng. Các Ủy viên gồm ông Nguyễn Thiện Chí - Trưởng phòng Nội 

vụ, bà Mã Phụng - Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận, ông Trần Quốc Thành – 

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, bà Đỗ Thị Huyên – Trưởng phòng Tư pháp, ông 

Tống Thanh Tùng – Trường phòng Tài chính – Kế hoạch. Thư ký Hội đồng là bà 

Nguyễn Thị Huyền Trân – Phó Trưởng phòng Nội vụ. 

Hội đồng đánh cải cách hành chính quận Ninh Kiều có nhiệm vụ: 

Thực hiện tự đánh giá kết quả cải cách hành chính của quận theo Phụ lục số III ban 

hành kèm theo Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cần Thơ trên phần mềm Chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính 

do Sở Nội vụ quản lý. Phê duyệt báo cáo và hoàn thành việc nhập dữ liệu kết quả vào 

phần mềm Chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính chậm nhất là ngày 07 tháng 01 của 

năm sau liền kề năm đánh giá. 

Ngoài nhiệm vụ trên, Hội đồng đánh giá cải cách hành chính quận còn có nhiệm vụ 

thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính của các phường thuộc 

quận trên phần mềm Chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính và báo cáo kết quả về Ủy 

ban nhân dân quận, Sở Nội vụ chậm nhất ngày 15 tháng 01 năm sau liền kề năm đánh 

giá. Nội dung, tiêu chính, thang điểm cụ thể để đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện 

công tác cải cách hành chính của phường theo Phụ lục số IV ban hành kèm thao Quyết 

định số 2047/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ. 

Hoàng Nhân 

Nguồn: cchccantho.gov.vn 

 

 


