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Chống COVID -19: Gộp chi trả lương hưu tháng 9, 10 vào cùng 1 kỳ tại Hải Dương 

Trước diễn biến dịch COVID-19 tại Hải Dương, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam có 
hướng dẫn chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH. 

 

Gộp chi trả lương hưu là giải pháp được BHXH Việt Nam xử lý linh hoạt, kịp thời, nhằm đảm 
bảo quyền lợi và sự an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời điểm dịch 

bệnh COVID-19 

BHXH Việt Nam vừa có công văn gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH tỉnh Hải 
Dương về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tháng 
9,10/2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

Theo đó, BHXH Việt Nam đề nghị chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 và tháng 
10/2020 vào cùng một kỳ chi trả cho các địa bàn đang có nguy cơ cao phải thực hiện cách ly, 
giãn cách xã hội. 

Cơ quan Bưu điện xây dựng các phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN 
cho người hưởng nhận bằng tiền mặt đảm bảo an toàn, không được tập trung đông người theo 
đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

BHXH Việt Nam cũng đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH tỉnh Hải Dương 
nghiêm túc triển khai thực hiện ngay các nội dung tại văn bản này, trong quá trình thực hiện 
nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn giải 
quyết. 

Đây là giải pháp được BHXH Việt Nam xử lý linh hoạt, kịp thời, nhằm đảm bảo quyền lợi và 
sự an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 
đang diễn biến đáng lo ngại tại tỉnh Hải Dương. 

Trước đó, vào tháng 4 và tháng 8 năm nay, để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch 
COVID-19, BHXH Việt Nam cũng đã chỉ đạo BHXH 63 tỉnh, thành phố phối hợp với Bưu 



điện tỉnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 vào cùng một 
kỳ chi trả trong tháng 4 và BHXH một số địa phương bị dịch COVID-19 trở lại thực hiện chi 
trả tháng 8 và tháng 9/2020 vào cùng một kỳ chi trả trong tháng 8. 

Theo báo cáo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, trong kỳ chi trả tháng 8/2020, cơ quan 
Bưu điện đã thực hiện chi trả cho khoảng 3.181.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH 
hàng tháng với tổng số tiền khoảng 14.055 tỷ đồng. Trong đó, chi bằng tiền mặt cho khoảng 
2.450.000 người với số tiền khoảng 9.930 tỷ đồng; chi qua tài khoản cá nhân cho khoảng 
730.000 người với số tiền khoảng 4.125 tỷ đồng. 

Trần Kiên 

 

  



Nguồn: Báo Tuyên Quang 

Ngày đăng: 2/08/2020 
Mục: Xã hội 

Xây dựng chính quyền: Nhìn từ hiệu quả cải cách TTHC 

Cải cách hành chính (CCHC) nhằm xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân ở mỗi địa 
phương, đơn vị có cách làm khác nhau phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn nhưng cái 
đích cuối cùng là đều hướng đến quyền lợi của người dân, tạo sự hài lòng và tin tưởng 
của nhân dân. Những chuyển biến, cách làm mới trong CCHC đã và đang được thực 
hiện cho thấy sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong xây dựng chính quyền thân thiện, 
phục vụ tốt hơn cuộc sống của người dân. 

Thay đổi cung cách phục vụ 

Xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân được thể hiện rõ nét trong CCHC. Với mục tiêu 
“Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo CCHC”, trong thời gian qua, cấp ủy, chính 
quyền các địa phương đã thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực trong công tác cải cách TTHC. Tại Bộ 
phận “Một cửa”, người dân được phục vụ, giải quyết nhanh gọn các TTHC một cách tận tình, 
chu đáo hạn chế tối đa thời gian đi lại.  

Toàn tỉnh hiện có 100% xã, phường, thị trấn thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ 
chế “Một cửa”, cơ chế “Một cửa” liên thông. Trình độ nghiệp vụ, tinh thần, thái độ phục vụ 
của đội ngũ cán bộ phụ trách các lĩnh vực ở Bộ phận “Một cửa” ngày càng được nâng cao. 
Với những nỗ lực trong công tác cải cách TTHC đã từng bước làm thay đổi cách nghĩ, cách 
nhìn nhận của người dân mỗi khi tới cơ quan công quyền thực hiện giải quyết TTHC, không 
còn cảnh gây khó khăn, chậm trễ mà bằng tinh thần, thái độ phục vụ chu đáo, nhiệt tình tạo 
thuận lợi cho người dân.  

Không chỉ có vậy, các địa phương trong tỉnh còn triển khai nhiều cách làm đột phá trong 
CCHC được người dân đánh giá cao. Nổi bật như mô hình “Hòm phiếu đánh giá sự hài lòng”; 
“Hòm thư góp ý”; chuyển đổi từ sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử; dịch vụ bưu 
chính công ích... Đặc biệt, thời gian qua, huyện Hàm Yên và Na Hang còn chuyển Bộ phận 
tiếp nhận trả kết quả sang Bưu điện. Điều này góp phần tích cực trong việc cải cách TTHC, 
tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân và doanh nghiệp, nhất là ở khu vực vùng sâu, 
vùng xa. Hơn thế nữa, việc tiếp nhận TTHC tại Bưu điện cho thấy, đây là bước chuyển mới 
hướng tới nền hành chính phục vụ. 

 
Người dân tham gia góp ý về CCHC qua phần mềm điện tử tại Bưu điện huyện Hàm Yên. 

Bà Lương Thị Len, thôn Đồn Bầu, xã Bạch Xa (Hàm Yên) cho biết, chưa bao giờ việc giải 
quyết TTHC lại dễ dàng, thuận lợi như bây giờ. Bà chỉ cần đến Bưu điện nộp hồ sơ và lấy 



giấy hẹn. Đúng thời gian Bưu điện đã chuyển hồ sơ TTHC của bà đã giải quyết xong đến tận 
nhà mà không phải thấp thỏm chờ đợi, mất công đi lại nhiều lần như trước đây. 

Đồng chí Nguyễn Minh Toán, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Hàm Yên cho biết: Cán 
bộ, công chức làm việc tại bộ phận “Một cửa” hàng ngày phải tiếp xúc với nhiều người dân. 
Vì vậy, lãnh đạo huyện yêu cầu mỗi cán bộ, công chức phải không ngừng học hỏi, nâng cao 
năng lực, trình độ chuyên môn, rèn luyện kỹ năng ứng xử, giao tiếp, nêu cao tinh thần trách 
nhiệm để phục vụ tốt nhân dân. Khi người dân chưa hiểu phải tận tình hướng dẫn, giải thích, 
còn nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền phải hướng dẫn để người dân vui vẻ liên hệ đến cơ 
quan chức năng khác. 

Triển khai đồng bộ 

Công tác CCHC, đặc biệt là cải cách TTHC đã được các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, địa 
phương quan tâm. UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt việc giảm thời gian giải quyết TTHC, 
trọng tâm là các lĩnh vực có liên quan đến người dân và doanh nghiệp như thuế, kho bạc, đất 
đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, tiếp cận điện năng,... Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã 
thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết đối với 958 TTHC, thời gian cắt giảm đạt bình quân 
trên 30%. Trong đó, một số lĩnh vực giảm từ 50% đến 83% thời gian giải quyết so với quy 
định như: Đấu thầu cấp huyện giảm từ 50% - 83%; tư pháp giảm từ 40% - 77%; tài nguyên và 
môi trường giảm từ 30% - 59,3%; đầu tư kinh doanh giảm từ 30% - 50%... Bên cạnh việc cắt 
giảm thời gian giải quyết TTHC thì các cơ quan, đơn vị thực hiện 72 TTHC được đơn giản 
hóa thủ tục thành phần. 

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương toàn tỉnh đã và đang tích cực đẩy mạnh thực 
hiện dịch vụ công trực tuyến. Tính đến thời điểm hiện nay, 100% TTHC toàn tỉnh đã được 
cập nhật, đăng tải trên Hệ thống dịch vụ hành chính công - Một cửa điện tử của tỉnh với 2.068 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2, 3, 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong đó, có 
1.331 dịch vụ công mức 1, 2; có 683 dịch vụ công mức độ 3 và có 54 dịch vụ công mức độ 4. 
Như vậy, người dân có thể ở nhà thông qua Hệ thống dịch vụ hành chính công - Một cửa điện 
tử của tỉnh có thể đăng ký giải quyết TTHC mà không phải đến tận cơ quan hành chính nhà 
nước để thực hiện. 

Theo kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của Ban Chỉ đạo Cải 
cách hành chính của Chính phủ, Chỉ số CCHC của tỉnh xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 
bậc so với năm 2018 với điểm chỉ số đạt được 82,82%. Kết quả trên cho thấy công tác CCHC 
tiếp tục có những chuyển biến tích cực góp phần quan trọng để Tuyên Quang xây dựng chính 
quyền vì nhân dân phục vụ. 

Bài, ảnh: Thanh Phúc 

 

 

  



Nguồn: Báo điện tử Chính phủ 

Ngày đăng: 1/09/2020 
Mục: Tin nổi bật 

Công phá mạnh mẽ vào tư duy giấy tờ 

Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg thực sự là một bước khởi đầu quan trọng trong việc cải 

thiện, đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, công phá 

mạnh mẽ vào tư duy giấy tờ và phương thức làm việc kiểu cũ chưa hiện đại để tạo lập 

nền tảng cho những bước phát triển mới của Chính phủ điện tử. 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng ký số văn bản phát hành  
ngay trên máy tính bảng. Ảnh: VGP/Hoàng Giang  

Ngày 12/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về gửi, 

nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước. 

Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để các cơ quan nhà nước tăng cường sử dụng văn bản điện 

tử, tiến tới giảm đến mức tối thiểu văn bản giấy, trong đó, vai trò của Trục liên thông văn bản 

quốc gia được định nghĩa chính thức, cùng với các nguyên tắc, yêu cầu gửi, nhận văn bản 

điện tử được quy định đầy đủ, là giải pháp kết nối, liên thông, bảo đảm văn bản được gửi, 

nhận một cách nhanh chóng, thông suốt và an toàn giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành của các bộ, ngành, địa phương. 

Sau hơn 2 năm thực hiện Quyết định số 28, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 

(VPCP) Mai Tiến Dũng đã có cuộc trao đổi với báo chí về một số kết cũng như những tồn tại, 

khó khăn cần khắc phục để hoàn thành các mục tiêu đề ra. 

Thưa Bộ trưởng, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ 

quan trong hệ thống hành chính nhà nước ra đời có ý nghĩa như thế nào? 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thủ tướng Chính 

phủ đã nhấn mạnh quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, hướng tới 



phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động phục vụ người 

dân và doanh nghiệp thì nhất thiết phải cải cách, tăng cường hiệu quả, công khai, minh bạch, 

mà muốn vậy trước hết phải ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối, liên thông và chia sẻ dữ 

liệu, hướng tới nền quản trị quốc gia, quản trị xã hội số thông minh và nền hành chính hiện 

đại, không giấy tờ. 

Đầu tiên, có thể nói Quyết định 28 là căn cứ pháp lý quan trọng để các cơ quan trong hệ thống 

hành chính nhà nước tăng cường sử dụng văn bản điện tử, tiến tới giảm đến mức tối thiểu văn 

bản giấy. 

Trước đây, chúng ta thường nói “văn bản từ Trung ương xuống địa phương” hay “văn bản 

từ địa phương lên Trung ương”; sử dụng lượng giấy và chi phí vô cùng tốn kém, đặc biệt 

không có sự giám sát, không có sự giải trình. Với cự ly 2-3 km nhưng cũng phải mất 2-3 ngày 

văn bản mới đến, hay một văn bản đến hôm nay nhưng ngày ký thì cách đó chục ngày. Có thể 

thấy có sự không minh bạch, có sự đối phó trong những chuyện như thế… 

Như vậy, thay vì mất nhiều ngày để văn bản đến được nơi nhận thì giờ đây, với việc văn bản 

được gửi, nhận điện tử, các đơn vị nhận được văn bản chỉ trong tích tắc để kịp thời xử lý. 

Thứ hai, Quyết định 28 tạo ra một sự quản trị thông minh, đó là việc ứng dụng công nghệ 

thông tin, thay vì tư duy quản lý kiểu cũ dựa trên giấy tờ, chúng ta đi đến tiếp cận nền hành 

chính hiện đại, thông minh theo xu thế của thế giới. 

Việc hoàn thiện khung pháp lý là đặc biệt quan trọng và cần thiết phải triển khai ngay từ khâu 

soạn thảo, sửa, ký, phát hành, lưu trữ, khai thác để văn bản điện tử được áp dụng như một văn 

bản “ký tươi”. Do đó, thời gian qua, VPCP đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành tham mưu 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành một số các văn bản, quy định quan trọng, bảo đảm 

cơ sở pháp lý vững chắc cho việc gửi, nhận văn bản điện tử như: Nghị định số 30/2020/NĐ-

CP ngày 5/3/2020 về công tác văn thư trong đó quy định rõ giá trị pháp lý của văn bản điện 

tử; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử… 

Vậy sau 2 năm, việc triển khai Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ ở các bộ, ngành, địa 

phương trong cả nước đã có kết quả bước đầu như thế nào, thưa Bộ trưởng? 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: Ngày 12/3/2019, dưới sự chứng kiến của 

Thủ tướng Chính phủ, Trục liên thông văn bản quốc gia đã chính thức được khai trương đi 

vào hoạt động. 

Đến nay, 94/94 đơn vị (100%) các bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn 

bản điện tử với Trục liên thông văn bản quốc gia. Ngoài khối các cơ quan hành chính nhà 

nước, VPCP đã tổ chức kết nối tới Văn phòng Trung ương Đảng, Viện Kiểm sát nhân dân tối 

cao, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, kết nối tới cơ quan Trung ương của các tổ chức 

chính trị-xã hội (Mặt trận Tổ quốc, Tổng Liên đoàn Lao động, Trung ương Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ), một số tập đoàn, tổng công ty nhà 

nước,... Từ ngày khai trương, Trục liên thông văn bản quốc gia đến nay đã có trên 2,5 triệu 

văn bản được gửi, nhận điện tử giữa các cơ quan. 



Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là trong năm 2020, chúng ta phải kết nối và gửi nhận văn 

bản tới 4 cấp. Hiện nay có 10.291 đơn vị các cấp sẵn sàng gửi nhận văn bản điện tử, trong đó 

bao gồm 116 đơn vị cấp 1; 2.956 đơn vị cấp 2; 889 đơn vị cấp 3; 6.328 đơn vị cấp 4. 

Với Trục liên thông văn bản quốc gia, các bộ ngành, địa phương đều kết nối, liên thông với 

một hệ thống của Chính phủ, chứ không phải mỗi bộ ngành, địa phương phải viết một phần 

mềm riêng. Như vậy, có sự thống nhất từ Trung ương đến địa phương, qua đó tiết kiệm được 

ngân sách, không có sự đầu tư chồng chéo. 

Theo tính toán sơ bộ, việc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử qua Trục liên thông văn bản 

quốc gia giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 1.200 tỷ  đồng hằng năm từ việc cắt giảm chi 

phí sao chụp và chi phí gửi, nhận văn bản qua đường bưu chính. Đó là chưa kể đến việc tiết 

kiệm thời gian, tốc độ trao đổi thông tin, văn bản và sự minh bạch. 

Điều quan trọng nữa đó là việc triển khai Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ đã góp 

phần thay đổi thói quen của cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, hướng tới chỉ đạo, điều 

hành dựa trên dữ liệu và xử lý công việc trên môi trường điện tử, góp phần loại bỏ tình trạng 

“ngâm hồ sơ”, minh bạch hóa quá trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. 

Trách nhiệm của cán bộ thi hành công vụ đã khác đi nhiều và chịu sự giám sát. Đơn cử như 

tại VPCP, từ tháng 6/2018, toàn bộ hồ sơ công việc của VPCP được thực hiện trên môi trường 

điện tử, tất cả văn bản được lưu từng phút từng giây, việc ký, nhận văn bản đều được điện tử 

hóa. Nếu hồ sơ bị chậm trễ do thiếu trách nhiệm hay vì một lý do nào đó thì đều có sự giám 

sát của cơ quan và các cán bộ khác, từ đó nâng cao trách nhiệm của cán bộ thi hành công vụ, 

đặc biệt là trách nhiệm giải trình. VPCP cũng thành lập những tổ công tác để kiểm tra công vụ 

ngay tại VPCP. Khi mới thực hiện, nhiều cán bộ còn bỡ ngỡ do thay đổi phương thức làm 

việc, tư duy, trình độ công nghệ thông tin không phải ai cũng làm ngay được. Nhưng đó là 

những ngày tháng ban đầu. 

Hiện nay, toàn bộ công tác tham mưu, xử lý văn bản đều được thực hiện điện tử theo một quy 

trình khép kín từ khâu tiếp nhận văn bản, xử lý văn bản, phối hợp xin ý kiến, trình các cấp 

thẩm quyền đến khâu phát hành văn bản. Việc ứng dụng chữ ký số cá nhân tích hợp trên thiết 

bị di động hỗ trợ lãnh đạo VPCP, lãnh đạo Chính phủ có thể xử lý công việc mọi lúc, mọi nơi, 

kể cả trong các cuộc họp, các chuyến công tác, góp phần rút ngắn thời gian, hỗ trợ hiệu quả 

quá trình giải quyết công việc của Lãnh đạo các cấp. 

Thưa Bộ trưởng, bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai Quyết định 28/2018/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ còn những tồn tại, hạn chế nào? 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: Việc triển khai Quyết định 28/2018/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ rất cần sự đồng thuận, đồng bộ của cả hệ thống các cơ quan 

hành chính nhà nước bởi nếu một quy trình thủ tục hành chính bị chậm trễ ở một mắt xích nào 

đó thì guồng quy trình, hệ văn bản đó sẽ bị chậm trễ và xử lý chậm. 

Ở một số địa phương, quan trọng là phải xử lý hồ sơ trong nội bộ bởi văn bản từ Chính phủ 

đến với địa phương đã được liên thông, kết nối vậy còn từ địa phương đến quận huyện, xã 

phường, thị trấn thì sao? Mục tiêu là các văn bản phải được xử lý trong 4 cấp tạo một quy 



trình khép kín. Hiện nay, rất mừng là nhiều địa phương đã có sự kết nối, liên thông 4 cấp 

chính quyền. 

Muốn có sự đồng bộ thông suốt thì quan trọng nhất là sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo các 

cấp, phát huy vai trò nêu gương, đi đầu trong sử dụng chữ ký số cá nhân phê duyệt các hồ sơ, 

văn bản điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết công 

việc trên môi trường điện tử bởi người đứng đầu mà không xử lý trên môi trường điện tử thì 

văn bản đó sẽ tồn đọng. 

Tại VPCP, hồ sơ được điện tử hóa 100%, thực hiện VPCP phi giấy tờ. Tôi cũng nhất quyết 

không ký nếu công chức VPCP nào đó trình văn bản giấy. 

Ngoài ra, một vấn đề khó khăn nữa đó là việc lưu trữ hồ sơ điện tử bởi không phải bộ ngành, 

địa phương nào cũng đầy đủ hạ tầng, điều kiện để lưu trữ. 

Đó là những vấn đề chúng ta dần hoàn thiện từ khâu soạn thảo, trình ký, ban hành đến khâu 

lưu trữ-quy trình khép kín của một bộ hồ sơ. Chúng tôi đang từng bước cùng với các bộ 

ngành, địa phương để hoàn thiện điều này, cùng với việc bảo mật, an toàn thông tin. 

Thưa Bộ trưởng, để tiếp tục triển khai hiệu quả, đáp ứng lộ trình đề ra tại Quyết định số 

28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hướng tới mục tiêu 100% cơ quan hành chính 

nhà nước gửi, nhận văn bản điện tử, Văn phòng Chính phủ đã có biện pháp cụ thể gì để tập 

trung thực hiện? 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: Song song với việc thực hiện Quyết định 28 

của Thủ tướng, trong vấn đề xây dựng Chính phủ điện tử, chúng tôi đang tập trung xây dựng 

Trung tâm Báo cáo quốc gia, đẩy nhanh hoàn thiện Cổng Dịch vụ công quốc gia… 

Có rất nhiều việc phải làm nhưng nếu làm tròn trịa được Quyết định 28 của Thủ tướng gửi 

nhận văn bản điện tử tới 4 cấp thì đây thực sự là một cải cách rất thực chất, gắn với việc tinh 

giản biên chế và tinh giản bộ máy. Muốn làm được việc này, chúng ta tiếp tục hoàn thiện về 

hạ tầng, cơ sở dữ liệu và các vấn đề liên quan đến thể chế… 

Hơn nữa, không phải địa phương nào cũng đầy đủ phần cứng, thiết bị, hệ đường truyền 

Internet như mong muốn; các cán bộ ở những vùng sâu, vùng xa khó khăn, nơi hải đảo cũng 

cần được đào tạo thêm…Chúng ta rất cần sự hợp tác, sự tham gia của các doanh nghiệp, các 

chuyên gia giỏi... 

Như vừa qua, chúng tôi đã đi học tập kinh nghiệm ở các nước phát triển như Estonia, Pháp, 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… với sự tham gia của các chuyên gia trong nước, sau đó 

chúng tôi xây dựng phương án, kế hoạch, có sự tham gia, đánh giá của các chuyên gia nước 

ngoài trước khi đi vào vận hành một số hệ thống của Chính phủ điện tử. 

Đặc biệt, chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề cấu trúc quy trình thủ tục hành chính. Nếu không 

cấu trúc, vẫn rườm rà, tạo ra những thủ tục, giấy phép thì phải lược bỏ, cắt bỏ hết. Hơn nữa, 

đã là văn bản điện tử thì những vấn đề liên quan đến form mẫu, thể thức văn bản phải được xử 

lý đồng bộ nếu không sẽ không ký được. 

Thời gian qua, VPCP đã thực thi một số công việc vừa mang tính điều phối, vừa mang tính 

dẫn dắt, kết nối các địa phương, bộ ngành, đồng thời làm mẫu hình, không để sự đầu tư chồng 



chéo, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước. Trước đây, mỗi bộ ngành, địa phương đều làm một 

phần mềm nhưng không kết nối, chia sẻ được. Phương châm VPCP là doanh nghiệp đầu tư, 

VPCP thuê lại trên cơ sở những đầu bài, những định hướng VPCP đưa ra. 

Có thể nói, bên cạnh sự chỉ đạo rất quyết liệt của Thủ tướng, rất cần một sự  đồng thuận, tích 

cực hưởng ứng tham gia cải cách của các bộ ngành, địa phương, vai trò trách nhiệm của người 

đứng đầu, của các cán bộ tham gia thực thi công vụ. Qua đó xây dựng được nền hành chính 

hiện đại, chúng ta làm sau nhưng tiến nhanh và chắc chắn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ 

tướng là “Nghĩ lớn, hành động nhanh, bắt đầu từ cái nhỏ nhất”. 

Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng! 

Hoàng Giang 


