
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Chính phủ 

Ngày đăng: 13/03/2020 
Mục: Hoạt động Bộ - ngành 

169 dịch vụ công được triển khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 

Đến ngày 13/3, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã phối hợp để đưa 
169 dịch vụ công trực truyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để phục vụ 
người dân, doanh nghiệp. 

 

Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Thực hiện dịch vụ công không phụ thuộc thời gian, địa giới hành chính 

Chiều 13/3, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Văn phòng Chính 
phủ cùng các bộ, ngành, địa phương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 tháng vận hành Cổng 
Dịch vụ công quốc gia (DVCQG), công bố tích hợp thêm 11 dịch vụ công trực tuyến trên 
Cổng DVCQG và ra mắt Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. 

Đối với việc triển khai Cổng DVCQG, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) 
Mai Tiến Dũng cho biết việc tổ chức hội nghị có ý nghĩa thiết thực trong hưởng ứng thực hiện 
Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về tăng cường chống dịch COVID-19, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi Tổ chức 
Y tế Thế giới công bố dịch COVID-19 là đại dịch toàn cầu. 

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, sau thời gian triển khai khẩn trương, 
nghiêm túc, đến thời điểm hiện nay, các Bộ: Công an, Tài chính, LĐTB&XH, Tư pháp và 58 
địa phương đã tích hợp, đưa thêm 11 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng DVCQG phục vụ 
người dân và doanh nghiệp. 

Đó là các dịch vụ: Nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 
(thí điểm tại 5 địa phương là Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Thuận); Nộp lệ phí 
trước bạ ô tô, xe gắn máy (thí điểm tại Hà Nội và TPHCM; Nộp thuế cá nhân; Nộp thuế 
doanh nghiệp; Nội thuế môn bài; Hủy tờ khai hải quan; Khai bổ sung tờ khai hải quan; Đăng 



ký cung ứng hợp đồng lao động; Đăng ký mã số đơn vị quan hệ ngân sách; Đăng ký khai sinh 
tại 45 tỉnh, thành phố; Cấp phiếu lý lịch tư pháp tại 58 tỉnh, thành phố. 

"Chính thức từ thời điểm này, người dân, doanh nghiệp khi truy cập vào Cổng DVCQG theo 
địa chỉ dichvucong.gov.vn có thể thực hiện được các dịch vụ công nêu trên không phụ thuộc 
vào thời gian, địa giới hành chính", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết. 

Đến tháng 6/2020, các dịch vụ nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 
đường bộ và nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe gắn máy sẽ được thực hiện trên toàn quốc. 

Như vậy, từ 8 nhóm dịch vụ công trực tuyến ở thời điểm khai trương (tháng 12/2019), đến 
nay, Cổng DVCQG cung cấp 169 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 như: Nộp tiền xử phạt 
vi phạm giao thông tại TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Bình Thuận; Nộp lệ phí 
trước bạ xe ô tô, xe gắn máy tại TPHCM và Hà Nội; Nộp thuế thu nhập cá nhân; Nộp thuế 
doanh nghiệp; Hủy và khai bổ sung tờ khai hải quan; Nộp thuế môn bài; Đăng ký khuyến mại, 
cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; Đăng ký khai sinh tại 45 địa phương và cấp phiếu lý 
lịch tư pháp tại 58 địa phương... 

Tổng số hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng DVCQG là trên 13.000 hồ sơ, trong đó có 2 dịch 
vụ công có số lượng hồ sơ trực tuyến lớn được thực hiện từ Cổng Dịch vụ công quốc gia là: 
Thông báo hoạt động khuyến mại (trên 9.200 hồ sơ) và Đổi giấy phép lái xe (gần 3.000 hồ 
sơ). 

Theo Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (VPCP) Ngô Hải Phan, kết quả đạt được như trên là 
vì những dịch vụ công này đã được tái cấu trúc quy trình để tạo thuận lợi nhiều hơn so với 
cách giải quyết trước đây (cho phép lựa chọn đổi giấy phép lái xe ở nơi sinh sống, học tập, 
làm việc; cho phép giải quyết một lúc hồ sơ chương trình khuyến mại tại nhiều địa phương ở 
mức độ 4) và thường xuyên có hướng dẫn thủ tục, cũng như hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình 
thực hiện. 

Trải nghiệm nộp phạt trực tuyến trên Cổng DVCQG 

Tại Hội nghị, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ cùng các bộ, cơ quan đã tổ trức trải nghiệm 
thực tế của người dùng trên Cổng DVCQG với 5 dịch vụ công: Nộp tiền xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe gắn máy; Nộp 
thuế cá nhân; Nộp thuế doanh nghiệp; Hủy tờ khai hải quan. 

Trong đó, trải nghiệm nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường 
bộ được thực hiện với các trường hợp vi phạm giao thông thực tế. Người dùng có thể lựa chọn 
2 trường hợp thanh toán và nhận kết quả: Thứ nhất là thanh toán trực tuyến và nhận kết quả 
tại cơ quan xử phạt; thứ hai là thanh toán trực tuyến và nhận kết quả tại nhà. 

Trường hợp người dùng chọn thanh toán trực tuyến và nhận kết quả tại nhà sẽ sử dụng dịch 
vụ bưu chính công ích để trả kết quả tại nhà cho người dân. Với việc thanh toán trực tuyến, 
hiện tại người dân có thể lựa chọn thanh toán qua các ngân hàng thương mại như 
VietcomBank, ViettinBank hoặc kết nối và thanh toán với 30 ngân hàng khác thông qua cổng 
thanh toán của VNPT Pay hay ví điện tử MoMo... 

Cục Cảnh sát giao thông đường bộ nêu nhận định, dịch vụ thanh toán trực tuyến và nhận kết 
quả tại nhà trên Cổng DVCQG mang lại lợi ích thuận tiện cho người dân, hạn chế sự đi lại 
của người dân trong thời điểm đang chống dịch bệnh COVID-19. 

Theo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, từ ngày 13/3/2020, căn cứ trên biên bản xử phạt, 
người dân trên cả nước nếu vi phạm giao thông tại các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, TPHCM, 
Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Thuận chỉ mất khoảng 3 phút để truy nhập vào Cổng DVCQG nộp 
phạt và lựa chọn đăng ký nhận kết quả tại nhà qua bưu điện (Vietnam Post). Người sử dụng 
có thể chọn hình thức chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát thường. Căn cứ vào địa chỉ nhận 
giấy tờ và hình thức đăng kí chuyển phát của người sử dụng, hệ thống sẽ hiển thị thời gian và 
mức phí chuyển phát giấy tờ. 



Như vậy, thay vì mất rất nhiều thời gian đi lại, chờ đợi để nhận lại giấy tờ tạm giữ từ cơ quan 
công an, giờ đây, người vi phạm giao thông chỉ cần ngồi ở nhà đăng ký nhận kết quả tại nhà 
qua bưu điện. Khi hồ sơ vi phạm giao thông đến hạn trả cho người vi phạm, cơ quan công an 
sẽ bàn giao cho bưu điện để chuyển trả đến tận địa chỉ người sử dụng đăng ký trên Cổng 
DVCQG.  

Gia Huy 

 

 



 

Nguồn: Dân trí  

Ngày đăng: 13/03/2020 
Mục: Ô tô – Xe máy 

Quy trình nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông trực tuyến 

Kể từ hôm nay 13/3, người dân tại 5 tỉnh/thành phố là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Tp 
Hồ Chí Minh và Bình Thuận có thể nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 
thông và nhận giấy tờ tại nhà. 

 

Việc cung cấp dịch vụ tra cứu/nộp phạt và nhận lại giấy tờ tại nhà sẽ giúp người dân và cơ 
quan quản lí tiết kiệm thời gian và công sức. 

Kể từ hôm nay, 13/3/2020, Cục CSGT chính thức phối hợp cùng Văn phòng Chính phủ, Bộ 
Tài chính… triển khai cung cấp dịch vụ thu tiền nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
giao thông đường bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Theo đó người dân 5 địa phương kể trên, khi có vi phạm hành chính trong giao thông trên cả 
nước, có thể sử dụng hình thức nộp phạt trực tuyến vào kho bạc, cũng như đăng ký nhận lại 
giấy tờ liên quan tại nhà, thông qua hệ thống bưu điện. 

Lưu ý, người dân có thể lựa chọn hai thức nhận lại giấy tờ: 

- Thanh toán trực tuyến và nhận kết quả trực tiếp: Người vi phạm nộp phạt qua Cổng DVC và 
nhận giấy tờ tạm giữ tại đơn vị CSGT lập biên bản. 

- Thanh toán trực tuyến và nhận kết quả tại nhà: Người vi phạm nộp phạt trên Cổng DVC và 
nhận giấy tờ tại nhà qua dịch vụ của Bưu điện. 

Quy trình của việc Xử lí vi phạm thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia cụ thể như sau: 



 

Nhấn để phóng to ảnh 

Các bước tra cứu, nộp phạt và nhận lại giấy tờ xe tại nhà thực hiện tại Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia: 

Để thực hiện được việc thanh toán vi phạm giao thông, người dân cần đăng ký một tài khoản 
tại cổng thông tin Dịch vụ Công, việc này thực hiện khá đơn giản với số điện thoại mà bạn đã 
đã ký sử dụng với nhà mạng. 

1.Truy cập vào trang web: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 



 

2.Vào phần Tra cứu/thanh toán vi phạm giao thông, người dân có thể lựa chọn 2 kiểu tra cứu; 
Tra cứu theo quyết định xử phạt hoặc Tra cứu nâng cao. Người vi phạm nhập các thông tin, 
dấu * là thông tin bắt buộc. 

 

Hiển thị của phần tra cứu nâng cao 



 

 - Lưu ý: Số Quyết định Xử phạt vi phạm được cổng Dịch vụ công QG gửi tin nhắn cho về số 
điện thoại của người vi phạm cung cấp cho CSGT khi lập biên bản.  

3. Sau khi hoàn thiện các thông tin bắt buộc có dấu (*), nếu có Quyết định xử phạt, cổng Dịch 
vụ Công sẽ thông báo như hình dưới: 

 

Nếu chưa có quyết định xử phạt, Cổng DVC sẽ thông báo “Chưa có quyết định xử phạt, mời 
bạn tra cứu lại sau”. 

 



 

Nguồn: Vietstock 

Ngày đăng: 13/03/2020 
Mục: Tài chính 

Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa MB và Vietnam Post 

Thời gian qua, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
(Vietnam Post) luôn hợp tác hiệu quả, đặc biệt thông qua dự án Phát triển Hệ tri thức 
Việt số hóa. Từ giai đoạn 2 (tháng 8/2019), dự án này do MB đầu tư phát triển, chủ trì 
phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Vietnam Post. Thông qua hệ thống iNhandao, các hoạt 
động tài trợ và ủng hộ từ thiện được đảm bảo đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu, thuận 
tiện, trên tinh thần minh bạch, rõ ràng, tạo sự thay đổi lớn về cách làm, mức độ ảnh 
hưởng tới xã hội. 

Trên cơ sở đó, ngày 06/03, tại trụ sở của Vietnam Post (số 5 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà 
Nội), MB và Vietnam Post thống nhất triển khai thỏa thuận hợp tác toàn diện trên các lĩnh 
vực hoạt động, đặc biệt là hợp tác phân phối – sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, cũng như 
cùng nghiên cứu và phát triển các dịch vụ chung. Thỏa thuận nhằm phát huy thế mạnh của 
mỗi bên, nâng mối quan hệ phát triển lâu dài và bền vững của hai bên lên tầm cao mới. 

Được triển khai từ ngày 01/01/2018, Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” có mục tiêu phát 
triển nền tảng dữ liệu, tri thức trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Đến nay, Đề án đã bước đầu hình thành hệ thống nền tảng với các chức năng và công cụ cho 
phép thu thập, xử lý và chia sẻ các dữ liệu dùng chung trong một số lĩnh vực. Trong đó, dự án 
Bản đồ số Việt Nam và dự án Hệ thống thông tin nhân đạo là hai dự án tiên phong của Đề án và 
đã đạt được một số kết quả quan trọng trong giai đoạn một để giới thiệu với công chúng. 

Giai đoạn 2 (bắt đầu từ tháng 8/2019) do MB đầu tư phát triển, chủ trì phối hợp với Hội Chữ 
thập đỏ và Bưu điện Việt Nam, trong đó tập trung: Ứng dụng thành tựu của nền tảng bản đồ số 
VMAP trong việc đăng tải địa chỉ nhân đạo, hướng dẫn tìm đường, thực hiện các công tác từ 
thiện ngay trên nền tảng VMAP; Thiết kế, cung cấp Nền tảng Nhân đạo số cho các nhóm làm từ 
thiện nhân đạo. MB cũng trực tiếp tham gia vào các hoạt động từ thiện như một thành viên sử 
dụng nền tảng nhân đạo số. 

Đầu năm 2020, MB và Vietnam Post đã phối hợp trong việc thực hiện chuyển đổi số cho các 
Hiệp hội, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

 



 

Nguồn: Báo Tây Ninh 

Ngày đăng: 14/03/2020 
Mục: CCHC 

Làm thủ tục về đất đai có thể nộp phí, lệ phí trực tiếp tại  
Trung tâm Hành chính công tỉnh 

Từ ngày 16.3.2020, cá nhân, tổ chức, đặc biệt là Nhân dân trên địa bàn tỉnh khi làm thủ tục về 
đất đai tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh, người dân có thể nộp phí, lệ phí trực 
tiếp thông qua hệ thống Bưu điện đặt tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. 

 

Người dân liên hệ đăng ký trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích tại Quầy 
Bưu điện đặt tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. 

Bưu điện tỉnh Tây Ninh, Trung tâm Hành chính công tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai chi 
nhánh thành phố Tây Ninh, Chi cục Thuế thành phố Tây Ninh và Ngân hàng TMCP Đầu tư 
và Phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Ninh vừa ký kết quy chế phối hợp về việc tiếp nhận hồ 
sơ thu hộ phí, lệ phí của người dân thuộc lĩnh vực đất đai tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. 

Việc triển khai việc thu hộ phí, lệ phí thông qua hệ thống Bưu điện tại Trung tâm Hành chính 
công lần này là một trong những bước tiếp theo nhằm góp phần nâng cao chất lượng giải 
quyết TTHC tại Trung tâm. Qua đó giúp người dân, doanh nghiệp chỉ đến một địa điểm duy 
nhất là Trung tâm Hành chính công để nộp hồ sơ và nhận kết quả, đóng phí, lệ phí không phải 
đi lại nhiều lần, nhiều cơ quan. 

Ngoài chức năng thu hộ phí, lệ phí thông qua bưu điện vừa được triển khai, tại Trung tâm đã 
triển khai việc nhận hồ sơ, trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích, nhằm kịp thời 
trả kết quả đến tay cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, trong thời gian sớm 
nhất. 

Tính từ khi thực hiện thí điểm cho đến nay qua khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, 
doanh nghiệp đến làm thủ tục về đất đai trên hệ thống máy tính bảng cho thấy đa số các ý kiến 
rất đồng tình, ủng hộ chủ trương trên, đồng thời, hài lòng với thái độ phục vụ của đội ngũ 
công chức tiếp nhận hồ sơ về đất đai thực hiện thí điểm tại Trung tâm và nhân viên Bưu điện 
khi đến giao dịch. 

TC 


