
ĐIỂM BÁO 
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Mục: Ảnh thời sự 

Ninh Thuận: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính 

Trong giai đoạn 2011 - 2020, công tác cải cách hành chính của tỉnh Ninh Thuận đã chuẩn hóa 
hơn 1.960 thủ tục, 18/18 sở, ngành cấp tỉnh; 7/7 huyện, thành phố và 65/65 xã, phường, thị 
trấn đã thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông. Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Ninh Thuận đã tiếp nhận hơn 1.400 thủ tục của 18 cơ quan, đơn vị; mọi công việc được 
giải quyết linh hoạt, thông suốt và hiệu quả. Hiện đã có hơn 3.600 dịch vụ công mức độ 3 và 
hơn 70 dịch vụ công mức độ 4 của các sở, ngành và địa phương được thực hiện trực tuyến. 
Ảnh: Công Thử - TTXVN 

 

 

  



Nguồn: Báo Hậu Giang 

Ngày đăng: 08/9/2020 
Mục: Pháp luật 

Chuyển biến và bất cập trong cấp phiếu lý lịch tư pháp 

Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ pháp lý quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu 
chứng minh về nhân thân của cá nhân hay tổ chức... Những năm qua, công tác cấp 
phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, cơ bản đáp ứng 
nhu cầu của người dân. 

 

Công dân đến làm thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. 

Theo Sở Tư pháp, giai đoạn từ năm 2010-2019, Sở Tư pháp tiếp nhận và giải quyết 31.763 
trường hợp yêu cầu cấp phiếu LLTP của công dân. Bên cạnh đó, đơn vị đã tiếp nhận trên 
35.428 thông tin LLTP do các cơ quan tòa án, công an, Trung tâm LLTP quốc gia và các sở tư 
pháp ngoài tỉnh cung cấp. 

Bà Trần Phượng Quyên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, cho biết, hiện nay nhiều đơn vị sử dụng 
lao động, cơ quan, tổ chức… yêu cầu phải có LLTP vì họ cần biết quá khứ của người đó có 
hay không có án tích, thậm chí có bao nhiêu án tích, hoặc được xóa án tích chưa; có bị tòa án 
cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc thành lập, quản lý doanh nghiệp hay không. Tuy nhiên, luật 
cũng không bắt buộc cấp phiếu LLTP cho tất cả công dân mà chỉ thực hiện khi có yêu cầu. 

Được biết, thực hiện Quyết định số 19/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí 
điểm cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu LLTP trực tuyến, tỉnh đã 
triển khai cấp phiếu LLTP qua đường bưu điện, trực tuyến tạo thuận lợi cho cá nhân, cơ quan, 
tổ chức có yêu cầu cấp phiếu. Từ khi triển khai thực hiện đã có trên 1.200 lượt hồ sơ đăng ký 
cấp phiếu LLTP qua dịch vụ công trực tuyến và bưu chính. 

Cùng với việc triển khai nhận và trả kết quả LLTP qua đường bưu điện, để rút ngắn quá trình 
giải quyết hồ sơ, hạn chế được tình trạng hồ sơ trễ hẹn, từ tháng 9-2015, Sở Tư pháp đã ký kết 
thỏa thuận hợp tác với Trung tâm LLTP Quốc gia và Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát, Bộ Công 
an triển khai giải pháp “kiềng 3 chân” trong việc cấp phiếu LLTP cho công dân. 

Theo đó, trong một số trường hợp quy định, thay vì chuyển đến Công an tỉnh xác minh, tra 
cứu, Sở Tư pháp sẽ chuyển trực tiếp hồ sơ tư pháp ra Bộ Công an và Trung tâm LLTP Quốc 
gia để xác minh rồi chuyển kết quả cho sở. Giải pháp này áp dụng với các trường hợp người 
được cấp phiếu LLTP đã cư trú ở nhiều tỉnh, thành phố, công dân Việt Nam có thời gian cư 
trú ở nước ngoài, người nước ngoài… với tất cả các bước chuyển hồ sơ đều được thực hiện 
thông qua hệ thống internet nên nhanh và thuận tiện. 



Mặc dù khẳng định việc cấp phiếu LLTP đã thực sự mang lại nhiều kết quả tích cực nhưng 
theo Sở Tư pháp, thủ tục cấp phiếu, phương thức nộp hồ sơ và trả kết quả cấp phiếu theo quy 
định còn bất cập, chưa thuận tiện. 

Cụ thể, theo quy định tại khoản 4, Điều 70 Bộ luật Hình sự năm 2015, cơ quan quản lý cơ sở 
dữ liệu LLTP có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi 
có yêu cầu thì thực hiện cấp phiếu LLTP xác nhận không có tiền án nếu có đủ điều kiện xóa 
án tích. 

Với quy định trên, hiện số lượng yêu cầu cấp phiếu LLTP để thực hiện xóa án tích ngày càng 
tăng trong khi để xác minh điều kiện đương nhiên xóa án tích lại rất phức tạp và mất nhiều 
thời gian (phải gửi xác minh thông tin đến nhiều cơ quan, không những trong tỉnh mà nhiều 
trường hợp phải gửi xác minh cả cơ quan ngoài tỉnh). Do vậy, Sở Tư pháp đang gặp khó khăn 
đó là không đảm bảo thời gian và nhân lực để thực hiện thủ tục hành chính này. 

“Hiện thời gian giải quyết thủ tục cấp phiếu LLTP cho công dân theo quy định tối đa không 
quá 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu. Tuy nhiên, thực tế việc phối hợp xác minh về điều 
kiện đương nhiên được xóa án tích khi cấp phiếu LLTP của Sở Tư pháp và các đơn vị liên 
quan gặp một số khó khăn, làm phát sinh thời gian xác minh tại nhiều cơ quan, dẫn đến việc 
trả kết quả cho công dân bị chậm trễ so với quy định”, bà Trần Phượng Quyên cho biết. 

Để giảm thiểu khó khăn cho người dân khi yêu cầu cấp phiếu LLTP, theo ông Nguyễn Văn 
Quân, Giám đốc Sở Tư pháp, thời gian tới cần sửa đổi một số quy định của Luật Lý lịch tư 
pháp năm 2009 vì hiện nay có nhiều điểm không còn phù hợp với tình hình thực tế và các quy 
định của pháp luật liên quan như Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự... 

“Về phía sở, sẽ tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy chế về 
trao đổi, cung cấp, tiếp nhận, xử lý thông tin LLTP trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin và tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ... qua đó góp phần 
giải quyết các yêu cầu của công dân nhanh chóng, kịp thời, đúng thời hạn theo quy định”, ông 
Nguyễn Văn Quân nói thêm. 

Theo Điều 2, Luật Lý lịch tư pháp: Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ 
sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị
cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã 
trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tòa án tuyên bố phá sản…            

Hiện nay, có 2 loại phiếu LLTP, trong đó, phiếu LLTP số 1 ghi các án tích chưa được 
xóa và không ghi các án tích đã được xóa; phiếu số 2 thể hiện cả những án tích như tội 
danh, điều khoản áp dụng, hình phạt, thời gian tuyên án, thi hành án đã được xóa bỏ; 
chỉ cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và 
cấp theo yêu cầu của cá nhân. 

 

  



Nguồn: ICTVietnam 

Ngày đăng: 07/9/2020 
Mục: Dòng sự kiện 

Hơn 131.000 người đăng ký định danh, xác thực điện tử của Bưu điện 

Sau gần 9 tháng triển khai, hệ thống định danh và xác thực điện tử (PostiD) của Tổng công ty 
Bưu điện Việt Nam (BĐVN) đã thu hút hơn 131.000 người đăng ký. 

Nhiều lợi ích khi lập tài khoản PostiD 

Thời gian gần đây cụm từ "định danh và xác thực điện tử" ngày càng được nhiều người nhắc 
đến tại các hội nghị, hội thảo liên quan đến chính phủ điện tử (CPĐT), giao dịch điện tử. 

Việc định danh, xác thực điện tử không chỉ góp phần tiết kiệm cho công dân, chính phủ, giúp 
giảm chi phí giao dịch, tăng cường tính hiệu quả mà còn thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới trong 
tiến trình cung cấp dịch vụ công (DVC). 

Khái niệm này đang dần được nhiều người sử dụng Internet biết đến và từng bước ứng dụng 
vào các giao dịch điện tử cá nhân. Đặc biệt kể từ khi BĐVN triển khai định danh và xác thực 
tài khoản (PostID) miễn phí cho khách hàng và người dân trên cả nước. 

Xuất phát từ thực tế các cá nhân, DN hiện đang sở hữu rất nhiều mã số định danh và các tài 
khoản điện tử như: mã số bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, mã số thuế, tài khoản đăng nhập 
trên các cổng dịch vụ công... Trong khi đó đa phần việc việc xác định tính chính danh của chủ 
tài khoản lại chỉ thông qua thông tin khai báo và mật khẩu nên chưa đủ đảm bảo tính xác thực. 

Trong quá trình xây dựng Cổng DVC Quốc gia, BĐVN được yêu cầu tham gia xây dựng hệ 
thống định danh và xác thực điện tử PostiD kết nối với Cổng. 

 

Với tài khoản PostiD do BĐVN cung cấp, người dùng không chỉ đăng nhập trên Cổng DVC 
Quốc gia mà còn được dùng để truy cập vào cổng DVC trực tuyến các bộ, ngành, địa phương 
để thực hiện các dịch vụ hành chính công. 

Ngoài ra, người dùng cũng truy cập được vào nền tảng mã địa chỉ bưu chính Vpostcode, Cổng 
dữ liệu quốc gia cùng một số hệ thống của BĐVN và đơn vị liên kết với BĐVN trong lĩnh 
vực thương mại điện tử, ngân hàng, công ty tài chính... 

Ông Nguyễn Xuân Thành, Hà Nội vừa sử dụng tài khoản PostID để đăng nhập vào Cổng 
DVC quốc gia để nộp phạt vi phạm giao thông cho biết, thay vì phải tạo nhiều tài khoản trên 



từng hệ thống, giờ đây người dùng chỉ cần một tài khoản duy nhất là có thể đăng nhập và thực 
hiện giao dịch điện tử tại rất nhiều hệ thống. 

"Tiện ích đầu tiên là tôi không phải mất nhiều thời gian kê khai thông tin, lập tài khoản. Thứ 
hai, tôi cũng không phải nhớ quá nhiều loại mật khẩu với của từng loại tài khoản. Có tài 
khoản đã được định danh và xác thực tôi chỉ cần ngồi nhà để nộp thực hiện nộp phạt, đóng 
tiền phạt và đăng ký nhận kết quả qua Bưu điện. Vừa tiết kiệm được thời gian đi lại, chờ đợi 
lại không lo đến nơi đông người có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh", ông Thành cho hay. 

PostID có mức xác thực cao nhất 

Để được cung cấp miễn phí tài khoản đã được định danh xác thực, các cá nhân, tổ chức có thể 
đến trực tiếp các điểm giao dịch của bưu điện để đăng ký tài khoản hoặc có thể thực hiện khâu 
khai báo thông tin trên hệ thống PostID có địa chỉ http://postid.vnpost.vn. 

Sau khi kê khai thông tin (cả trực tiếp hoặc online), người đăng ký (đối với tài khoản cá nhân) 
cung cấp giấy tờ tùy thân là chứng minh nhân dân (CMND) hoặc căn cước công dân, hộ chiếu 
cho giao dịch viên Bưu điện. Đối với tài khoản thuộc các DN cần cung cấp giấy đăng ký kinh 
doanh và CMND hoặc căn cước công dân, hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật. 

Giao dịch viên kiểm tra, đối chiếu giấy tờ, chụp ảnh người đăng ký, quét (scan) các giấy tờ 
cần thiết để cập nhật thông tin lên hệ thống PostiD. Người sử dụng được phép tự lựa chọn tên 
tài khoản, mật khẩu. 

 

BĐVN thực hiện xác thực, định danh miễn phí cho người dân thông qua mạng lưới các điểm 
giao dịch trên toàn quốc (Ảnh: buudienhue.vn) 

Ông Nguyễn Văn Trường, Trưởng Ban dịch vụ Hành chính công, Tổng công ty BĐVN cho 
biết: việc định danh, xác thực điện tử được thực hiện trên cơ sở gặp mặt trực tiếp và kiểm tra 
đối chiếu các giấy tờ pháp lý nên đảm bảo mức xác minh danh tính điện tử ở mức cao nhất 
(mức 3). 

Bên cạnh đó, hình thức xác thực được thực hiện theo hình thức tin nhắn OTP nên tính bảo mật 
của tài khoản PostiD được gia tăng hơn các loại tài khoản khác. Khi đăng nhập hệ thống, 
ngoài mật khẩu, người sử dụng phải nhập OTP do hệ thống gửi qua số điện thoại đã đăng ký 
thì mới truy cập được hệ thống. 

Mỗi cá nhân, DN chỉ được cấp 01 tài khoản PostiD duy nhất. Việc cấp tài khoản là hoàn toàn 
miễn phí. Các tài khoản được BĐVN định danh và xác thực không chỉ đảm bảo an toàn, bảo 
mật mà còn được đảm bảo tính xác thực, chống mạo danh, giả mạo trong các giao dịch điện 
tử. 



Tuy nhiên ông Trường cũng lưu ý, để đảm bảo an toàn, người dùng không nên tiết lộ các 
thông tin về tài khoản PostiD của mình cho người khác, đặc biệt là không cho người khác sử 
dụng tài khoản PostID của mình trong các giao dịch. 

Cuối tháng 8 vừa qua, Bộ TT&TT cũng đã khởi động Cổng dữ liệu quốc gia trên mạng 
Internet có địa chỉ là https://data.gov.vn; Cổng dữ liệu mở thuộc Cổng dữ liệu quốc gia có địa 
chỉ là https://open.data.gov.vn. Người sử dụng cũng có thể sử dụng tài khoản PostID của 
BĐVN để truy cập. 

Hoàng Linh 

 

 

 

  



Nguồn: An toàn thông tin 

Ngày đăng: 07/9/2020 
Mục: CNTT 

Lễ khởi động Cổng dữ liệu quốc gia 

Ngày 31/8, Bộ Thông tin và truyền thông đã khởi động Cổng dữ liệu quốc gia đây là 
điểm đầu mối để người dân và doanh nghiệp tiếp cận, cung cấp thông tin, chia sẻ và khai 
thác dữ liệu mở của cơ quan nhà nước. 

Việc xây dựng và đưa vào vận hành Cổng dữ liệu quốc gia là một hoạt động nhằm thực 
hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối, chia sẻ 
dữ liệu số của cơ quan Nhà nước và Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và 
Truyền thông đã phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Cổng dữ liệu quốc gia. 

 

Lễ ký biên bản hợp tác thúc đẩy dữ liệu mở trên cổng dữ liệu quốc gia 

Cổng dữ liệu quốc gia là điểm đầu mối truy cập thông tin, dữ liệu trên mạng internet phục vụ 
việc công bố dữ liệu mở, cung cấp thông tin về chia sẻ dữ liệu của cơ quan Nhà nước; cung 
cấp các tài liệu, dịch vụ, công cụ, ứng dụng xử lý, khai thác dữ liệu được công bố bởi các cơ 
quan Nhà nước. 

Cổng được xây dựng với mục tiêu: 

Thúc đẩy quản trị dữ liệu trong cơ quan nhà nước: Cổng sẽ là nền tảng dùng chung nơi các cơ 
quan nhà nước công bố hiện trạng thông tin về dữ liệu của mình; kiểm kê dữ liệu, minh bạch 
về dữ liệu; là nơi chia sẻ các phương tiện, công cụ, kỹ năng để thực hiện mục tiêu phát triển 
hạ tầng dữ liệu bền vững trong Chính phủ điện tử. 

Quản lý và hỗ trợ thực hiện các yêu cầu về khởi tạo các kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ 
quan nhà nước; giám sát việc chia sẻ dữ liệu, giải quyết vướng mắc trong chia sẻ dữ liệu giữa 
các cơ quan nhà nước. 

Cổng dữ liệu quốc gia sẽ là nơi từng bước cung cấp các dịch vụ số mới của quá trình phát 
triển Chính phủ số. Cho phép người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dữ liệu của mình, về mình 
do cơ quan nhà nước nắm giữ; các dịch vụ số khác trên cơ sở dữ liệu phân tích định lượng, dữ 
liệu được tổng hợp dữ liệu tự động từ nhiều nguồn khác nhau. 

Cổng sẽ là đầu mối cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước; người dân, doanh nghiệp, 
cộng đồng sẽ có điều kiện khai thác dữ liệu của cơ quan nhà nước để phục vụ nghiên cứu, học 



tập, sáng tạo sản phẩm đóng góp cho sự phát triển của nhà nước và xã hội, góp phần thúc đẩy 
kinh tế. Cung cấp dữ liệu mở cũng là hoạt động nằm trong chủ trương Nhà nước kiến tạo phát 
triển của Chính phủ, tăng cường tính minh mạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. 

Cổng dữ liệu quốc gia cũng là một kênh thông tin để tiếp nhận các đóng góp của các cơ quan, 
tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cho cơ quan nhà nước để các cơ quan nhà nước có nhiều dữ 
liệu hơn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. 

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị thuộc: Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tài nguyên và Môi 
trường; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Y tế; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ký biên bản hợp tác về 
thúc đẩy dữ liệu mở và đồng hành trong việc xây dựng và triển khai hoàn thiện cổng dữ liệu 
quốc gia. Điều này thể hiện sự cam kết của các cơ quan nhà nước trong việc triển khai các 
hoạt động quản trị dữ liệu, cung cấp dữ liệu mở cho cộng đồng, xã hội. Đồng thời cũng thể 
hiện tính gắn kết, sự đồng hành giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức, doanh nghiệp trong 
công tác phối hợp thúc đẩy triển khai dữ liệu mở. 

Cổng dữ liệu quốc gia trên mạng internet có địa chỉ là https://data.gov.vn; Cổng dữ liệu mở 
thuộc Cổng dữ liệu quốc gia có địa chỉ là https://open.data.gov.vn. Người sử dụng cũng có thể 
sử dụng tài khoản PostID của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để truy cập Cổng dữ liệu 
quốc gia đối với những hạng mục cần định danh. 

M.H 

 


