
Tình hình và giải pháp cung cấp dịch vụ công theo Đề án 06 đáp ứng 

yêu cầu lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm 

(Tham luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP tại Hội nghị sơ kết triển khai Đề 

án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban chuyển đổi số quốc gia năm 2022) 

Kính thưa:  

- Đ/c Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; 

- Đ/c Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Thưa toàn thể Hội nghị. 

1. Về thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao: 

- Triển khai Đề án 06: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao 225 nhiệm 

vụ, trong đó: 59 nhiệm vụ đã hoàn thành; 166 nhiệm vụ đang triển khai. 

- Hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số: Thủ tướng Chính phủ, 

Chủ tịch Ủy ban đã giao 56 nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương tại 

phiên họp thứ 2 và thứ 3 của Ủy ban. Đến nay, 45 nhiệm vụ đã cơ bản hoàn 

thành, còn 11 nhiệm vụ đang triển khai. 

2. Về ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ 

tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Đây là một nhiệm vụ rất 

quan trọng, giúp người dân được thụ hưởng ngay kết quả của Đề án 06. Chẳng 

hạn, với việc xác thực, đồng bộ dữ liệu dân cư với hơn 68 triệu dữ liệu về bảo 

hiểm xã hội; 26 triệu dữ liệu giáo viên, học sinh; 28 triệu dữ liệu thuế, đã giúp 

người dân không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, 

mà được các hệ thống tự động điều chỉnh. Hay việc tích hợp và khám chữa bệnh 

sử dụng thẻ căn cước công dân thay thẻ bảo hiểm y tế, giúp giảm giấy tờ tùy thân. 

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đạt được kết quả quan trọng, trong 

đó 25/25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu của Đề án đã cơ bản  hoàn thành. 

Trong đó, Văn phòng Chính phủ đã cùng với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Lao 

động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đổi mới quy trình; 

Bộ Công an đã xây dựng phần mềm liên thông, đưa vào cung cấp trực tuyến 02 

nhóm dịch vụ công liên quan đến khai sinh, khai tử, đăng ký, xóa hộ khẩu 

thường trú, hỗ trợ mai táng phí (đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ và đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú – trợ cấp 

mai táng phí giúp cắt giảm tối thiểu 9 loại giấy tờ, người dân chỉ khai báo thông 

tin một lần giải quyết được 3 thủ tục hành chính) đã cắt giảm thời gian thực 

hiện từ 14-15 ngày xuống còn 3 ngày làm việc (hiện đang thí điểm ở TP Hà 

Nội, Hà Nam, dự kiến triển khai toàn quốc từ quý I/2023). 

Hay đối với thủ tục Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét 

tuyển đại học, cao đẳng, lần đầu tiên được thực hiện khai thác dữ liệu dân cư 
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phục vụ cho việc đăng ký thi và thực hiện nộp lệ phí, xét tuyển trực tuyến đối 

với hơn 3 triệu nguyện vọng của thí sinh. 

Một ví dụ khác là việc đăng ký, cấp biển số xe, bên cạnh việc đẩy mạnh 

phân cấp thẩm quyền giải quyết thì thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa dân 

cư, đăng kiểm, thuế, hải quan, ngân hàng giúp bãi bỏ thủ tục xác nhận nguồn 

gốc xe đối với xe nhập khẩu, cũng như cắt giảm các giấy tờ, giảm thời gian đi 

lại của người dân,… 

Bên cạnh kết quả đã đạt được, việc cung cấp dịch vụ công cũng còn 

nhiều tồn tại, hạn chế. Thời gian qua, chúng ta mới chỉ tập trung đẩy mạnh về 

mặt số lượng, mà chưa thật sự quan tâm về chất lượng. Hiện nay, đã có 4.290 

dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (chiếm 66% 

số lượng thủ tục hành chính). Tuy nhiên số lượng dịch vụ công trực tuyến 

được sử dụng còn thấp (25,6%). Nguyên nhân có cả khách quan và chủ quan, 

trong đó chủ quan là chủ yếu, cụ thể là: 

(1) Một số cơ quan, đơn vị chưa quán triệt nguyên tắc lấy người dân, 

doanh nghiệp làm trung tâm trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. 

(2) Việc số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành 

chính, dịch vụ công bảo đảm nguyên tắc người dân chỉ cung cấp thông tin một 

lần vẫn còn chậm, còn tình trạng “cát cứ” thông tin, lợi ích ngành, lợi ích cục bộ.  

(3) Hạ tầng công nghệ thông tin của một số bộ, ngành, địa phương còn 

chưa đáp ứng được yêu cầu (Theo báo cáo, hiện còn khoảng 33 địa phương, 

10 bộ, ngành chưa đảm bảo yêu cầu để kết nối giữa Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư).  

(4) Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân còn hạn chế, chưa có giải 

pháp hiệu quả giúp nâng cao kỹ năng số cho người dân. 

Để công tác chuyển đổi số trong phục vụ người dân, doanh nghiệp nói 

chung, cung cấp dịch vụ công nói riêng thời gian tới đi vào thực chất, hiệu quả, 

đề nghị cần tập trung vào một số giải pháp trọng tâm sau đây: 

1. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cần phải chuyển từ số lượng 

sang chất lượng. Theo đó, cần phải tập trung rà soát, đổi mới, hoàn thiện quy 

trình các dịch vụ công trực tuyến bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh 

nghiệp làm trung tâm. Chúng ta cần lựa chọn những nhóm thủ tục hành chính 

gắn trực tiếp với người dân, doanh nghiệp để tập trung triển khai thực chất, 

thuận lợi, kịp thời, hiệu quả, trong đó cũng cần thay đổi tư duy từ “làm thay, 

làm hộ” người dân, doanh nghiệp, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp để người 

dân, doanh nghiệp chủ động thực hiện dịch vụ trực tuyến, mới bảo đảm tính 

bền vững, hiệu quả (Theo kết quả đánh giá của Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành 

trên Cổng dịch vụ công quốc gia, hiện nay, tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành 

chính trực tuyến của địa phương khoảng 33%, bộ ngành khoảng 56%, nhưng 
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chỉ khoảng 10% trực tuyến mức độ 4, còn lại hơn 20% ở địa phương là làm 

hộ hoặc hỗ trợ người dân để đủ chỉ tiêu, hơn 40% của bộ, ngành, doanh nghiệp 

vẫn phải mang hồ sơ giấy đến nộp và nhận kết quả trực tiếp). 

Đồng thời, phải tiếp tục đổi mới việc thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ 

phận một cửa các cấp trở thành trung tâm phục vụ người dân, doanh nghiệp, 

tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành 

chính, dịch vụ công trực tuyến nhằm thay đổi thói quen sử dụng hồ sơ giấy, hình 

thành công dân số, xã hội số, nhất là các đối tượng yếu thế, người già, người dân 

tộc thiểu số, các nhóm đối tượng có trình độ công nghệ thông tin hạn chế. 

2. Các bộ, ngành, địa phương cần sớm nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công 

nghệ thông tin theo hướng dẫn tại văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 

26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, để hoàn thành việc kết nối giữa 

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công theo Nghị định 

số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu phục vụ số hóa, lưu trữ 

dữ liệu. Đây là điều kiện tiên quyết để bảo đảm việc triển khai thành công Đề 

án 06 (Nếu triển khai chậm thì có thể ảnh hưởng đến việc triển khai một số 

quy định tại luật cư trú như bỏ sổ hộ khẩu giấy từ 01/01/2023). 

3. Đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, 

gắn số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, trong quá trình 

giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời tăng cường kết nối, 

chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, 

bảo đảm người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần trong 

giao dịch với cơ quan nhà nước. 

4. Tăng cường vai trò của các bộ, ngành trong việc chủ động hướng dẫn, 

tổ chức triển khai số hóa, làm sạch, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu, cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhằm đảm bảo tính thống nhất, 

hiệu quả từ trung ương đến địa phương. 

5. Thực hiện chỉ đạo, điều hành và đánh giá, chất lượng phục vụ người 

dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, thời gian thực theo Quyết định số 766/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, cá thể hóa trách 

nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

6. Tuyên truyền, hỗ trợ người dân trong thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến, trong đó cần phát huy vai trò của các Tổ chuyển đổi số cộng đồng, Đoàn 

Thanh niên,… trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nâng cao 

kỹ năng số và chủ động thực hiện có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến./. 


