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Loạt bài nghiên cứu chính sách về Quản trị và Tham gia 

này do Nhóm Quản trị và Tham gia của Chương trình phát triển 

Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam thực hiện. 

Đây là những nghiên cứu phân tích xu thế của các tiến trình 

và biện pháp thực hiện cải cách hành chính công trong các lĩnh 

vực cụ thể của nền hành chính công Việt Nam. Để giải quyết 

những thách thức về kinh tế, xã hội chính trị và môi trường mà 

Việt Nam đang phải đối mặt, các nhà hoạch định chính sách cần 

những luận cứ thực chứng. Những bài nghiên cứu này nhằm cung 

cấp một số nội dung cho những thảo luận hiện nay về đổi mới 

chính sách, từ đó góp phần thúc đẩy hơn nữa những nỗ lực phát 

triển của Việt Nam. 

Ba nguyên tắc chủ đạo trong thực hiện những nghiên cứu 

chính sách này là: (i) nghiên cứu thực chứng, (ii) sâu sắc về học 

thuật và độc lập trong phân tích, và (iii) hợp lý về mặt xã hội và 

có sự tham gia của các bên liên quan. Để đạt được ba nguyên tắc 

đó đòi hỏi cách tiếp cận nghiên cứu chuyên sâu và xác định một 

cách hệ thống và cặn kẽ các biện pháp chính sách nhằm giải quyết 

các vấn đề liên quan đến cải cách hành chính và phòng, chống 

tham nhũng. 

Tên trích dẫn nguồn: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc 

(2022). Báo cáo tư vấn triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến ở tỉnh Hòa Bình. Trong loạt báo cáo 

nghiên cứu tư vấn Hướng tới không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển chính quyền điện 

tử, chính quyền số ở các tỉnh có đông dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số do Học viện Chính trị  

quốc gia Hồ chí Minh và Chương trình Phát triển Liên hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam thực hiện. Hà Nội, Việt 

Nam: Tháng 12 năm 2022. 

Bảo hộ bản quyền. Không được sao in, tái bản, lưu trữ trong một hệ thống mở hoặc chuyển tải bất kỳ 

phần nào hoặc toàn bộ nội dung báo cáo này dưới mọi hình thức, như điện tử, sao in, ghi âm, hoặc các hình thức 

khác khi chưa được sự đồng ý của các tổ chức thực hiện nghiên cứu. 

Ghi chú: Các quan điểm, phát hiện và kết luận đưa ra trong báo cáo này không nhất thiết phản ánh quan 

điểm chính thức của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam. 

Học viện Chính trị  

quốc gia Hồ chí Minh 
135 Nguyễn Phong Sắc 
Cầu Giấy 
Hà Nội - Việt Nam 
Điện thoại : 024 3833 0687 

 

UNDP Việt Nam 
304 Kim Mã,  
Ba Đình 
Hà Nội - Việt Nam 
 
Điện thoại: +84 4 38500 100 
Fax: +84 4 3726 5520 
 
Email: registry.vn@undp.org  
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DVCTT Dịch vụ công trực tuyến 

ĐDCN Định danh cá nhân 

BHXH Bảo hiểm xã hội 

BHYT Bảo hiểm y tế 

UBND Uỷ ban nhân dân 
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LỜI CẢM ƠN  

 

Nhóm nghiên cứu chân thành cảm ơn cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, 

huyện và xã đã tham gia các buổi trao đổi và thảo luận trong thời gian đoàn nghiên cứu thực 

địa tại tỉnh Hòa Bình. Nhận xét và góp ý của của các chuyên gia về kết quả nghiên cứu và 

phương pháp phân tích dữ liệu đã giúp ích rất nhiều cho việc hoàn thiện báo cáo này. 

Chúng tôi đặc biệt trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam và Chương trình 

Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam đã tài trợ cho nghiên cứu này qua chương trình 

nghiên cứu Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI). 

Nội dung và phân tích của báo cáo, cùng với bất kỳ sai sót nào trong việc diễn giải, hoàn 

toàn thuộc về nhóm nghiên cứu, không nhất thiết phản ánh quan điểm của UNDP Việt Nam 

hoặc Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam. 
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I. GIỚI THIỆU 

1.1. Tổng quan về địa bàn nghiên cứu 

Hòa Bình là tỉnh thuộc tiểu vùng Tây Bắc của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, có vị 

trí quan trọng, chiến lược về kinh tế, chính trị, an ninh – quốc phòng. Tỉnh là nơi có nền văn 

hóa Hòa Bình nổi tiếng – cái nôi văn hóa của người Việt cổ. Hòa Bình có vị trí quan trọng, ý 

nghĩa chiến lược ở Bắc Bộ, là cửa ngõ vào Thủ đô Hà Nội, lên vùng Tây Bắc, là bản lề giữa 

đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ với Tây Bắc, cửa ngõ thông sang Thượng Lào.  

Tỉnh có 10 huyện và thành phố với 151 xã, phường, thị trấn, với diện tích tự nhiên 4.590,3 

km2, phía Bắc giáp tỉnh Phú Thọ, phía Đông giáp thành phố Hà Nội, phía Tây giáp tỉnh Sơn 

La, phía Nam giáp các tỉnh: Ninh Bình, Hà Nam, Thanh Hóa. Tính đến ngày 01/4/2019, tỉnh 

có 854.131 nhân khẩu với các dân tộc chủ yếu như: Mường, Kinh, Thái, Tày, Dao, Mông và 

một số dân tộc khác. Trong đó, dân tộc Mường chiếm khoảng 64%1, dân tộc Kinh chiếm 

27,73%; dân tộc Thái chiếm 3,9%; dân tộc Dao chiếm 1,7%; dân tộc Tày chiếm 2,7%; dân tộc 

Mông chiếm 0,52%; các dân tộc khác chiếm 1,18%.  

Năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình giảm còn 10 đơn vị hành chính cấp huyện (giảm 1 đơn vị do huyện Kỳ 

Sơn sáp nhập về Thành phố Hòa Bình), 151 đơn vị chính chính cấp xã (131 xã, 10 phường, 10 

thị trấn)2. Đặc điểm của tỉnh Hòa Bình có tỷ lệ người Mường cao, có xã gần 100% người 

Mường, mức độ thành thạo tiếng phổ thông khá tốt và việc sáp nhập các xã lại khiến cho 

khoảng cách từ nhà đến trụ sở UBND xã xa hơn là điều kiện thuận lợi thúc đẩy người dân sử 

dụng DVCTT. 

Theo Chỉ số PAPI 2021, tỉnh Hòa Bình các trục nội dung đạt điểm số cao nhất là: Tham 

gia của người dân ở cấp cơ sở (5.24 điểm); Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công (7.55 

điểm) và Quản trị môi trường (3.82 điểm). Trục nội dung Công khai, minh bạch và Trách 

nhiệm giải trình với người dân lần lượt đạt 5.3 và 4.45 điểm, ở mức trung bình cao. Thủ tục 

hành chính công và Cung ứng dịch vụ công thuộc nhóm trung bình thấp (đạt 7.04 và 7.65 

điểm). Riêng trục nội dung Quản trị điện tử của tỉnh thuộc nhóm thấp nhất, với 2.42 điểm3.  

1.2. Mục đích và phạm vi của báo cáo 

1.2.1. Mục đích  

Đánh giá thực trạng, nguyên nhân tác động đến việc cung cấp cũng như khả năng tiếp 

cận, sử dụng DVCTT cấp độ 3, 4 của người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh 

 
1
 UBND tỉnh Hòa Bình (2022). Báo cáo đánh giá thực trạng dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân trên địa 

bàn tỉnh 

2
 Xem: https://www.hoabinh.gov.vn/web/guest/dia-chi  

3
 Xem: https://papi.org.vn/ho-so-tinh/?tinh=hoa-binh 

https://www.hoabinh.gov.vn/web/guest/dia-chi
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Hòa Bình đối với thủ tục (1) thủ tục đăng ký thường trú cho công dân, và (2) liên thông thủ tục 

hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 

tuổi (gọi tắt là thủ tục “3 trong 1”). Từ đó, gợi ý một số giải pháp và đề xuất đến các cơ quan 

hữu quan cấp xã đến cấp trung ương. 

1.2.2. Phạm vi 

Địa bàn nghiên cứu 

- Làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình và đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh có liên 

quan (Văn phòng UBND, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Bảo hiểm 

Xã hội, Công an tỉnh, v.v.).  

- Làm việc với lãnh đạo UBND và các cơ quan chuyên môn Thành phố Hòa Bình, huyện 

Tân Lạc và đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan của Thành phố, huyện. Sau 

đó, đoàn làm việc trực tiếp và khảo sát thực địa tại UBND phường Phương Lâm, thành phố 

Hòa Bình và xã Phong Phú, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc.  

Các địa bàn nêu trên đảm bảo một số đặc điểm kinh tế - xã hội phù hợp với mục đích 

nghiên cứu: điều kiện kinh tế (tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo), khu vực đô thị và nông thôn, dân số 

và mật độ dân số, cơ cấu đồng bào dân tộc thiểu số, cơ cấu tôn giáo, năng lực quản lý, kết quả 

cung cấp DVCTT, v.v. Trong đó, phường Phương Lâm (Thành phố Hòa Bình) thuộc khu vực 

I (xã bước đầu phát triển), xã Phong Phú (huyện Tân Lạc) thuộc khu vực II và xã Suối Hoa 

(huyện Tân Lạc) khu vực III.  

Nội dung nghiên cứu  

Nghiên cứu tập trung đánh giá việc cung cấp và khả năng tiếp cận, sử dụng hai thủ tục 

hành chính công gồm (1) thủ tục đăng ký thường trú cho công dân và (2) liên thông thủ tục 

hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 

tuổi theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Các thủ tục này được nhiều người dân sử dụng, có 

ảnh hưởng đến cuộc sống của họ và chịu tác động mạnh bởi việc quá trình thu thập, xây dựng 

cơ sở dữ liệu quốc gia (về dân cư liên quan thông tin gốc của người dân về cư trú, hộ tịch; về 

bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội); đồng thời cũng đảm bảo các tiêu chí được ưu tiên thực hiện 

trên môi trường điện tử4. 

1.3. Phương pháp nghiên cứu 

1.3.1. Thu thập và phân tích tài liệu thứ cấp  

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu thứ cấp gồm các văn bản quy phạm pháp luật của 

của Trung ương và tỉnh như Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Niên giám 

thống kê tỉnh được công bố gần nhất, các báo cáo chính thức của chính quyền địa phương phục 

vụ đoàn công tác để tìm hiểu về đặc điểm kinh tế - xã hội, những quy định pháp lý, quyết tâm 

 
4
 Chính phủ (2020), Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử (Điều 21), HN.  
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chính trị, chủ trương và thực trạng cung cấp cũng như khả năng tiếp cận, sử dụng dịch vụ hành 

chính công, DVCTT cho người dân ở phạm vi toàn tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Ngoài ra, nhóm 

nghiên cứu cũng tham khảo số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê, kết quả các bộ chỉ số 

PAPI, PAR-INDEX, SIPAS, ICT Index, DTI cấp tỉnh của Hòa Bình. 

1.3.2. Phương pháp trao đổi và phỏng vấn 

- Trao đổi và phỏng vấn trực tiếp đối với đội ngũ cán bộ, công chức bao gồm thường 

trực UBND, cơ quan công an, cơ quan bảo hiểm các huyện, thành phố và đại diện lãnh đạo các 

cơ quan chuyên môn trực thuộc; thường trực UBND xã, phường và đặc biệt là công chức tại 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, hồ sơ (sau đây gọi là Bộ phận một cửa) như công chức một 

cửa, công chức tư pháp - hộ tịch, những người chịu trách nhiệm hướng dẫn và cung cấp dịch 

vụ hành chính công. Mục đích nhằm tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng và khó khăn của các nhóm 

khách thể này khi cung cấp thủ tục này cho người dân theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. 

- Phỏng vấn sâu với người dân đến giải quyết thủ tục hành chính công tại trụ sở UBND 

các xã, phường được chọn nghiên cứu. Mục đích tìm hiểu người dân đã sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến chưa? Nếu chưa dùng thì do họ chưa biết hay đã biết nhưng chưa quan tâm sử dụng; 

các khó khăn (thiết bị, mạng Internet, ngôn ngữ, các yếu tố kỹ thuật, giao diện,…)? Đâu là 

điểm chưa phù hợp, không cần thiết và điểm nghẽn trong quy trình cung cấp DVCTT qua Cổng 

dịch vụ công quốc gia và của tỉnh? 

- Trực tiếp quan sát quá trình cung cấp dịch vụ công (gồm đăng ký thường trú, thực 

hiện thủ tục liên thông “3 trong 1”); quy trình liên thông, kết nối trong nội bộ Bộ phận một 

cửa, với cơ quan công an, với cơ quan bảo hiểm xã hội. Các thành viên đoàn nghiên cứu cũng 

sắm vai là người dân thử truy cập vào Cổng DVCTT tỉnh tại địa chỉ 

<https://dichvucong.hoabinh.gov.vn/hoabinh-portal/> để tìm hiểu cách thức thực hiện hai 

nhóm thủ tục được nghiên cứu trên môi trường điện tử, đồng thời đánh giá ưu và nhược điểm 

thiết kế giao diện, tiện ích trên Cổng với tư cách là trải nghiệm của khách hàng/người dùng. 

- Tham vấn các chuyên gia liên ngành để đưa ra đánh giá, nhận định và gợi ý giải pháp, 

kiến nghị chính sách phù hợp nhằm nâng cao chất lượng cung cấp, khả năng tiếp cận đối với 

hai thủ tục hành chính công được lựa chọn nghiên cứu. Đoàn nghiên cứu đã có buổi làm việc, 

trao đổi chuyên sâu với lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông cùng trưởng các phòng trực 

thuộc nhằm thông tin, tư vấn sơ bộ từ kết quả nghiên cứu của nhóm; trao đổi, lắng nghe chia 

sẻ, phản hồi bước đầu của cơ quan này trước khi xây dựng báo cáo tư vấn chính thức cho địa 

phương. 

1.3.3. Giới hạn của nghiên cứu 

Báo cáo này sẽ đầy đủ và sâu sắc hơn nếu nhóm nghiên cứu có được quỹ thời gian dài 

hơn, được làm việc nhiều hơn với các xã, phường, huyện, thành phố khác ngoài 03 xã, phường, 

02 huyện, thành phố đã khảo sát. Đặc biệt, dù mong muốn nhưng nhóm nghiên cứu chưa có 

nhiều cơ hội tiếp cận, trò chuyện với nhiều người dân hơn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số 

dù cũng có vài trường hợp được chúng tôi mời khảo sát ý kiến. Tất cả tiếng nói và cảm nhận 

của cán bộ, công chức các cấp và người dân, các nhóm xã hội yếu thế rất quan trọng cho các 
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phân tích, tư vấn và xây dựng các kiến nghị trong báo cáo này. Tuy vậy, khoảng trống này 

cũng là cơ hội để nhóm nghiên cứu tiếp tục bổ khuyết bằng các nghiên cứu tiếp sau cũng về 

chủ đề này, tại tỉnh Hòa Bình thời gian tới. 
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II. NHỮNG PHÁT HIỆN CHÍNH 

2.1. Tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Hòa Bình 

2.1.1. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin 

- Theo báo cáo của tỉnh Hòa Bình, hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh được quan tâm, đầu 

tư xây dựng tương đối đầy đủ, đảm bảo cơ bản hiện đại trong toàn tỉnh. Theo báo cáo, 100% 

các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã đã được đầu tư, trang bị máy tính, hệ thống 

mạng LAN, Internet đảm bảo và triển khai ứng dụng các phần mềm dùng chung, phần mềm 

chuyên ngành tại đơn vị. Bên cạnh đó, 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã đã 

kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng và mạng WAN nội tỉnh. 

- Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh cơ bản đã hoàn thành việc kết nối liên thông đến 

tất cả các đơn vị sở, ban, ngành, huyện, thành phố, tích hợp chia sẻ liên kết số liệu giữa các 

đơn vị, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.  

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đã được 

đầu tư các trang thiết bị hiện đại để đáp ứng nhu cầu, phục vụ người dân và doanh nghiệp trong 

công tác giải quyết thủ hành chính. 

- Nền tảng chia sẻ và tích hợp dữ liệu của tỉnh (LGSP): đã được triển khai từ năm 2019 

đã kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) và phục vụ kết nối Cổng dịch 

vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hòa Bình với Cổng Dịch vụ công quốc gia 

phục vụ cho việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến. Tỉnh 

cũng đã kết nối Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với các hệ 

thống thông tin của Bộ, ngành Trung ương để chia sẻ thông tin, khai thác dữ liệu phục vụ nhu 

cầu quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính như: Hệ thống thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phần mềm quản lý lý lịch tư pháp dùng chung 

của Bộ Tư pháp, Phần mềm quản lý đăng ký cấp đổi giấy phép lái xe của Bộ Giao thông Vận 

tải, v.v. 

2.1.2. Ứng dụng dịch vụ công nghệ thông tin cung ứng dịch vụ công phục vụ người 

dân và doanh nghiệp 

- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hòa Bình với tên miền 

“http://dichvucong.hoabinh.gov.vn” hiện đang cung cấp 1.927 thủ tục hành chính. Theo báo 

cáo của tỉnh, hiện nay các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đang cung cấp 1.671 dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Được biết, hệ thống đã thực hiện tích hợp, đăng nhập một lần, 

đồng bộ hồ sơ thủ tục hành chính, đồng bộ trạng thái, thống kê tình hình xử lý hồ sơ thủ tục 

hành chính với Cổng dịch vụ công Quốc gia; 1.378 dịch vụ công trực tuyến được tích hợp với 

Cổng dịch vụ công quốc gia; tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của tỉnh với 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tuy nhiên, các dịch vụ công trực tuyến được tích hợp trên Cổng 

Dịch vụ công quốc gia mới chỉ áp dụng đối với một số thủ tục hành chính, gồm: đổi Giấy phép 

lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp; thông báo hoạt động khuyến mại; cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam; cấp Phiếu lý lịch tư 
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pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang 

cư trú tại Việt Nam); cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam).  

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công tỉnh đã thực hiện hợp nhất 

theo quy định tại Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ với tên gọi “Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hòa Bình”; được triển khai sử dụng tại các 

cơ quan nhà nước tại 3 cấp tỉnh, huyện, xã để thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.  

Qua kết quả đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông đến tháng 9/2022, tỉnh Hòa Bình 

là một trong những địa phương có kết quả thực hiện cao nhất đối với chỉ tiêu Tỷ lệ hồ sơ xử lý 

trực tuyến (87,02%) và đứng thứ tư đối với chỉ tiêu Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ 

sơ trực tuyến (93,98%) so với các tỉnh trong cả nước5.  

- Thống kê trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hòa Bình năm 

2021, toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 462.046 hồ sơ TTHC, trong đó hồ sơ tiếp nhận trực 

tuyến là 299.589, chiếm tỷ lệ 64,84%; 09 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh tiếp nhận và giải quyết 

336.416 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến là 281.816, chiếm tỷ lệ 83,77%6.  

2.2. Đăng ký thường trú cho công dân 

Đăng ký thường trú cho công dân là thủ tục được thực hiện trên Cổng dịch vụ công trực 

tuyến Bộ Công an và được xác định ở mức độ 3. Trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính tỉnh không có thủ tục Đăng ký thường trú độc lập mà chỉ là một thủ tục nằm trong 

Liên thông thủ tục 3 trong 1, sẽ được đề cập ở phần sau.  

Tổng số nhân khẩu đang cư trú trên địa bàn tỉnh Hòa Bình là 936.344 người (trong đó 

467.596 nữ, 728.421 người từ 14 tuổi trở lên), thuộc 218.944 hộ. Cụ thể: nhân khẩu thường trú 

935.487 người, thuộc 218.931 hộ; nhân khẩu tạm trú 15.446 người, thuộc 5.919 hộ; nhân khẩu 

tạm vắng là 321 người.  

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình, 151/151 số xã trong tỉnh đã cung cấp đăng ký 

thường trú cho công dân cấp độ 4. Tuy nhiên, trong năm 2021, có 3 hồ sơ làm trực tuyến nhưng 

có đến 5.907 hồ sơ làm trực tiếp. Trong 9 tháng đầu năm 2022 có 14.443 hồ sơ làm trực tuyến 

và 9.568 làm trực tiếp7. Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tập trung đẩy mạnh thực hiện 

chuyển đổi trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, thay đổi cách thức quản trị hành 

chính từ truyền thống sang hiện đại, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc 

đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, nhất là sau khi Công an tỉnh thành lập các tổ công tác Đề 

 
5
 Sở TTTT tỉnh Hòa Bình (2022). Báo cáo đánh giá thực trạng cung ứng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

phục vụ đoàn công công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

6
 UBND tỉnh Hòa Bình (2022). Báo cáo đánh giá thực trạng dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân trên địa 

bàn tỉnh. 

7
 UBND tỉnh Hòa Bình (2022). Báo cáo đánh giá thực trạng dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân trên địa 

bàn tỉnh  
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án 06 các cấp, hệ thống phần mềm đi vào hoạt động ổn định, công tác tiếp nhận, giải quyết hồ 

sơ thuộc lĩnh vực đăng ký quản lý cư trú trên toàn tỉnh có chuyển biến rõ nét. Cũng theo báo 

cáo trên, từ ngày 25/4/2022 đến thời điểm nghiên cứu được thực hiện, Công an tỉnh đã thực 

hiện tiếp nhận và giải quyết 16.408 trong số 20.526 hồ sơ (đạt 80%). Trong đó, Công an tỉnh 

đã xử lý xong 7.697 trong số 11.510 hồ sơ đăng ký thường trú, đạt 67%; 827 trong số 1.132 hồ 

sơ đăng ký tạm trú (đạt 73%), 7.884 trong số 7.884 (đạt 100%)8.   

2.2.1. Trải nghiệm và đánh giá của nhóm nghiên cứu 

Nhóm nghiên cứu đã trực tiếp truy cập và thao tác thử các tính năng đăng ký giải quyết 

thủ tục này ở Mục [Đăng ký, Quản lý cư trú] > [Đăng ký thường trú] trên Cổng dịch vụ công 

Bộ Công an tại địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn hoặc gõ từ khoá [thường trú/ đăng 

ký thường trú] > [Đăng ký thường trú] trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ  

https://dichvucong.gov.vn. Những cổng dịch vụ công này đều hướng dẫn chi tiết về thủ tục, 

thành phần hồ sơ (cho từng nhóm người dân có nhu cầu), biểu mẫu, hình thức nộp hồ sơ, lệ 

phí, thời hạn giải quyết, cơ quan thực hiện, yêu cầu và điều kiện thực hiện, v.v. Để thực hiện 

đăng ký thường trú, người yêu cầu cần phải có tài khoản chính danh trên Cổng dịch vụ công 

quốc gia hoặc Tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an cấp (VNeID). Hầu hết cán bộ, công 

chức đang làm việc, người dân đến làm thủ tục hành chính cũng chưa sử dụng hoặc chưa có 

hai loại tài khoản này.  

Khi nhóm nghiên cứu trực tiếp thao tác trên máy tính, đặc biệt là xã Suối Hoa vùng III 

gặp sự cố về lỗi đường truyền, máy bị treo hoặc chạy rất chậm. Hiện trạng này phù hợp với 

phản ánh của cán bộ công chức thường xuyên gặp khó khăn khi truy cập vào mạng internet nói 

chung và vào các trang làm thủ tục hành chính nói riêng.  

2.2.2. Góc nhìn của đội ngũ cán bộ, công chức 

Khi làm việc với cán bộ, công chức các cấp, đặc biệt là cấp xã phản ánh một số vấn đề 

khó khăn trong làm DVCTT.  

Thứ nhất là các vấn đề kỹ thuật liên quan đến hạ tầng thông tin, đường truyền và lỗi phần 

mềm. Lỗi đường truyền rất phổ biến khi các cán bộ công an thực hiện các thao tác trên phần 

mềm DVCTT. Lỗi đường truyền khiến công việc bị gián đoạn, mất thời gian của cán bộ công 

an và người dân. Các phần mềm của Bộ Công an đang trong quá trình hoàn thiện, cần có sự 

điều chỉnh, lượng truy cập trong cùng một lúc quá lớn khiến đường truyền quá tải. Lỗi phần 

mềm, kết nối dữ liệu không thống nhất giữa các trường của Bộ Tư pháp và Bộ Công an khiến 

một số trường hợp phải xác minh lại (về tình trạng dân tộc).  

Hạ tầng công nghệ thông tin tại Công an tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa 

nền hành chính đặt ra. Đường truyền kết nối với các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an đôi khi còn 

gián đoạn, ảnh hưởng đến thời gian trả kết quả cho người dân và doanh nghiệp. Hệ thống máy 

tính ở nhiều xã trong tỉnh đã cũ, chạy chậm khiến các cán bộ công an khó hoàn thành công 

 
8
 Công an tỉnh Hòa Bình (2022). Báo cáo kết quả công tác đăng ký, quản lý thường trú, tạm trú trên địa bàn tỉnh 

Hòa Bình.  

https://dichvucong.bocongan.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
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việc đúng tiến độ. Vấn đề bảo mật, an ninh, an toàn mạng đang được xem xét khiến dữ liệu cư 

dân quốc gia chưa thể kết nối được. Kết nối dữ liệu khai sinh, khai tử chưa kết nối. 

Thứ hai là các vấn đề về dữ liệu. Trong giai đoạn trước đây, thông tin khai báo của người 

dân có nhiều chỗ chưa rõ và, làm không nhất quán như: tuổi, ngày sinh, họ tên…, không thống 

nhất khiến dữ liệu không đồng bộ hóa được, rất mất thời gian kiểm tra truy soát và đồng bộ 

thông tin cư dân. Trình độ dân trí của một bộ phận người dân trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, 

nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, người dân gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận, ứng dụng và 

thực hiện quy trình kê khai hồ sơ, thủ tục cơ bản trên môi trường điện tử. Do dữ liệu ngành Tư 

pháp chuyển sang không khớp trường thông tin với ngành công an, nhiều trường hợp bị sai 

thông tin về thành phần dân tộc. Cụ thể là khi đăng ký là người dân tộc Tày, Nùng, hoặc Dao 

nhưng khi nhận về lại là dân tộc Hoa. Việc này khiến người dân lại phải làm thủ tục yêu cầu 

sửa thông tin. 

Thứ ba là các vấn đề xuất phát từ phía người dân. Người dân vẫn quen làm các thủ tục 

trực tiếp, ngại tiếp xúc với công nghệ. Những người dân đến làm thủ tục này chủ yếu là những 

người cao tuổi trong gia đình đến làm thay cho con, cháu, cho dù là ở các xã khó khăn loại III 

như Suối Hoa hay phường đã bước đầu phát triển (loại I). Nhiều người đến làm thủ tục không 

rành máy tính và các thao tác của DVCTT, họ khó chịu khi máy chạy chậm, bị lỗi, cán bộ công 

an phải giải thích, thuyết phục. Điều này gây khó khăn, mất thời gian cho cán bộ công an và 

người dân. Nhiều người cả năm mới đến làm các thủ tục hành chính 1 lần nên nếu có hướng 

dẫn về DVCTT họ cũng không nhớ và không quan tâm. 

Thứ tư là các vấn đề về áp lực công việc và điều kiện vật chất, bất cập chính sách. Thời 

gian qua, do áp lực hoàn thành làm căn cước công dân trong thời gian ngắn khiến một số cán 

bộ công an bị quá tải công việc, việc nhập cơ sở dự liệu có một số sai sót. Đội ngũ cán bộ làm 

công tác đăng ký, quản lý cư trú còn thiếu. Hiện nay Công an tỉnh đã bố trí đủ 05 công an chính 

quy/1 xã, tuy nhiên khối lượng các mặt công tác nhiều, trình độ công nghệ thông tin của cán 

bộ còn hạn chế, hệ thống dữ liệu dân cư với nhiều tính năng mới, thường xuyên được cập nhật, 

nâng cấp gây khó khăn cho cán bộ thực hiện. Trụ sở của công an nhiều xã tại huyện Tân Lạc 

chật chội, thiếu tiện nghi làm việc cũng ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp DVCTT cho người 

dân. Theo Luật cư trú có hiệu lực tháng 07/2021, những người ở nhờ sẽ khó khăn khi các cá 

nhân làm thủ tục thay đổi thông tin cư trú sau giai đoạn này bị thu sổ hộ khẩu; sổ đỏ và sổ hộ 

khẩu gây khó khăn cho công tác quản lý nhân khẩu.  

2.2.3. Góc nhìn của người dân qua phỏng vấn 

Hầu hết người dân được phỏng vấn tại địa điểm làm thủ tục hành chính bộ phận một cửa 

của xã/phường và huyện/thành phố trên địa bàn nghiên cứu cho biết họ chưa nghe đến "dịch 

vụ công trực tuyến". Tuy nhiên, khi được giải thích đơn giản "dịch vụ công trực tuyến" là "thực 

hiện các loại hồ sơ, thủ tục hành chính qua mạng" thì có người dân đã từng nghe, có người lần 

đầu tiên biết đến nhưng điểm chung là họ chưa tự thực hiện DVCTT lần nào. Đa số người dân 

muốn đến UBND cấp xã hoặc huyện, tùy thủ tục hành chính họ giao dịch, khi quãng đường 

không quá xa, đến nơi được cán bộ hướng dẫn trực tiếp nên yên tâm. Người dân khi được giới 
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thiệu cảm thấy DVCTT cảm thấy rất tiện và sẵn sàng thực hiện dịch vụ công trực tuyến nếu 

được hướng dẫn chi tiết.  Nhiều người dân, đặc biệt tại các xã vùng III, không có điện thoại 

kết nối Internet.   

Anh Đinh Văn Lệ (Nam, 43 tuổi, xóm Tằm Bát, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc) đến 

UBND huyện Tân Lạc để làm thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh mở cửa hàng tạp hóa. Qua 

phỏng vấn, anh cho biết: “Tôi đã nghe đến dịch vụ công trực tuyến, song chưa tự thực hiện lần 

nào. Quãng đường từ nhà tới UBND huyện khoảng 14km, mỗi khi cần làm các thủ tục hành 

chính, tôi ra thẳng UBND vì khoảng cách không quá xa, đến nơi được cán bộ hướng dẫn trực 

tiếp nên tôi thấy yên tâm. Con gái tôi đã từng thực hiện dịch vụ công trực tuyến, kê khai thông 

tin làm sổ đỏ. Khoảng 20-30 ngày sau khi nộp hồ sơ, cán bộ xã tới nhà đo đạc đất đai và cung 

cấp giấy tờ. Tôi cảm thấy rất tiện và sẵn sàng thực hiện dịch vụ công trực tuyến nếu được 

hướng dẫn chi tiết”. Tuy nhiên con gái anh Lệ đi làm xa, không ở nhà thường xuyên nên không 

có ai hướng dẫn anh làm thủ tục hành chính công trực tuyến tại nhà. 

Chị Bùi Thị Hà (Nữ, 30 tuổi, xóm Mường Lồ, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc) đến UBND 

xã để làm hồ sơ vay vốn ngân hàng phục vụ công việc kinh doanh. Chị chia sẻ: “Tôi chưa nghe 

đến dịch vụ công trực tuyến. Trước khi ra UBND xã làm thủ tục, tôi gọi điện cho cán bộ xã để 

hỏi về các giấy tờ cần chuẩn bị. Khi đến làm thủ tục tại UBND xã tôi không thấy cán bộ giới 

thiệu về dịch vụ công trực tuyến. Tôi bận công việc và chăm con nhỏ nên không có nhiều thời 

gian xem tivi hay nghe báo đài, chủ yếu cập nhật tin tức qua các kênh như Facebook, Zalo 

nhưng không tiếp cận được thông tin nào về dịch vụ công trực tuyến. Khi làm giấy đăng ký 

khai sinh cho con, tôi nhờ mẹ ra UBND xã làm chứ không trực tiếp thực hiện”. Chị không biết 

gia đình có thể tự làm giấy đăng ký khai sinh cho con tại nhà thông qua cổng dịch vụ công trực 

tuyến.  

Chị Bùi Thị Quyên (Nữ, 33 tuổi, xóm Thăm, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc) chia sẻ: Tôi 

chưa nghe đến dịch vụ công trực tuyến. Điện thoại tôi đang sử dụng không có khả năng kết 

nối Internet. Nhà chỉ có một chiếc điện thoại thông minh phục vụ cho việc học tập của con gái 

(lớp 9). Khi cần làm bất cứ thủ tục hành chính nào, tôi đến trực tiếp UBND xã”. Chị cho biết 

từng gặp vấn đề không mang đủ giấy tờ tùy thân cần thiết, khiến cho việc làm thủ tục hành 

chính đơn giản như công chứng giấy tờ cũng tốn nhiều thời gian do phải quay về nhà để lấy 

căn cước công dân. 

Chị Huyền (Nữ, 33 tuổi, thành phố Hòa Bình) đã nghe đến dịch vụ công trực tuyến. Chị 

chia sẻ: “Trước đây tôi tốn nhiều thời gian khi đi đăng ký tạm trú, tạm vắng tại công an phường 

bởi không nắm rõ quy trình và không chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết”. Khi được giới thiệu 

về thủ tục đăng ký tạm trú, tạm vắng trên cổng dịch vụ công trực tuyến, chị Huyền thấy rất tiện 

lợi và sẵn sàng thực hiện. 

2.3. Liên thông thủ tục “3 trong 1” 

Trước đây, người dân phải đến ba cơ quan khác nhau để giải quyết từng thủ tục (UBND 

đăng ký khai sinh, Công an đăng ký thường trú, cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT). Điều này gây 
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lãng phí về thời gian, tốn kém về kinh phí cho cả người dân và cơ quan nhà nước vì mỗi cơ 

quan phải làm một bộ hồ sơ, khai đi khai lại nhiều thông tin cá nhân trùng lặp. Khi thực hiện 

liên thông cả 3 thủ tục, người dân chỉ cần đến một nơi là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo 

cơ chế một cửa của UBND cấp xã nộp hồ sơ và nhận 3 kết quả cùng tại nơi này. 

Theo Báo cáo của UBND tỉnh, từ cuối năm 2019, tỉnh Hòa Bình đã đưa vào sử dụng Hệ 

thống thông tin đăng ký và quản lý Hộ tịch dùng chung cho các Sở Tư pháp do Bộ Tư pháp 

xây dựng. Sở Tư pháp đã ban hành các văn bản triển khai hướng dẫn thực hiện công tác đăng 

ký và quản lý hộ tịch thông qua Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp. 

Tiếp tục triển khai đến UBND cấp huyện thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 

31/7/2020 của UBND tỉnh đặt mục tiêu thực hiện số hóa, cập nhập dữ liệu hộ tịch từ các Sổ hộ 

tịch để góp phần xây dựng Cơ sở dữ liệu Hộ tịch điện tử của tỉnh nói riêng và toàn quốc nói 

chung, trong đó có dữ liệu đăng ký khai sinh. Hệ thống đăng ký khai sinh điện tử hiện nay 

đang được tích hợp thành công với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, 

liên kết với hệ thống cấp số định danh cá nhân của Bộ Công an và hệ thống cấp thẻ BHYT của 

BHXH. Kết quả của việc đăng ký khai sinh thành công sẽ được lưu trữ chi tiết, là thông tin cơ 

bản của cá nhân được ghi vào Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch 

điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hồ sơ, giấy tờ của cá nhân liên quan đến thông 

tin khai sinh phải phù hợp với nội dung đăng ký khai sinh của người đó. 

Cũng theo báo cáo, trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã thực hiện giải quyết 

cho 9.655 hồ sơ liên thông TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT 

cho trẻ em dưới 6 tuổi, trong đó có 7.830 hồ sơ trực tuyến, 1.825 hồ sơ thực hiện trực tiếp tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp xã. Giai đoạn 9 tháng đầu năm 2022, 

tỉnh Hòa Bình đã giải quyết 6.859 hồ sơ liên thông, trong đó có 5.941 hồ sơ trực tuyến, 918 hồ 

sơ thực hiện trực tiếp. Tỷ lệ trả kết quả chậm thời hạn cho công dân chỉ chiếm 1.1% tống số 

hồ sơ đã giải quyết.  

2.3.1. Trải nghiệm và đánh giá của nhóm nghiên cứu 

Trong quá trình giải quyết liên thông thủ tục “3 trong 1” trực tiếp và một phần trực tuyến, 

nhiều khó khăn, vướng mắc và những điểm chưa hợp lý cản trở tiến độ, hiệu quả quá trình 

hoàn thiện cung cấp DVCTT của thủ tục này. Cụ thể: 

Cùng một nội dung thông tin trong Tờ khai nhưng công chức tại Bộ phận một cửa phải 

thực hiện nhiều lần (ít nhất 2 lần). Sau khi người dân tự viết tay thông tin cần thiết vào Tờ khai 

(theo mẫu) hoặc công chức bộ phận này viết hộ, họ đều phải nhập lại các thông tin này vào Cơ 

sở dữ liệu hộ tịch trên Cổng thông tin điện tử phường/ xã được tích hợp trên Cổng dịch vụ 

công của tỉnh, trong khi các thông tin trong Tờ khai và trường thông tin trên Cổng không quá 

khác nhau để in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Nếu công dân khai và thực hiện trực 

tuyến, công việc này công chức không phải thực hiện với quá nhiều thao tác lặp lại và cũng 

không nhất thiết in Giấy hẹn. Điều này khiến khối lượng công việc để giải quyết loại thủ tục 

này của công chức gia tăng lên đáng kể, chưa tính các nhiệm vụ khác mà công chức một cửa 

phải đảm đương; gây lãng phí văn phòng phẩm (giấy in, mực in và hao mòn máy tính,…) trong 
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khi hoàn toàn có thể xác minh bản điện tử dạng tập tin định dạng PDF hay ảnh chụp màn hình 

nếu thực hiện trực tuyến. 

Việc thực hiện liên thông thủ tục “3 trong 1” để cấp Giấy đăng ký khai sinh (ĐKKS) cho 

trẻ dưới 6 tuổi có vấn đề ngay từ khâu lấy số định danh cá nhân (ĐDCN) cho trẻ. Sau khi nhận 

hồ sơ của công dân, công chức tư pháp - hộ tịch tiến hành lấy số ĐDCN từ cơ sở dữ liệu ĐDCN 

qua phần mềm của Bộ Tư pháp hoặc của Bộ Công an. Tuy nhiên, do hạ tầng kỹ thuật chưa 

đồng bộ và ổn định nên đôi khi việc truy cập, lấy số ĐDCN từ 2 nguồn trên bị trục trặc, treo 

máy, tốc độ xử lý rất chậm hoặc không truy cập được, khiến người dân phải chờ đợi. Khi công 

chức không thể lấy số ĐDCN từ 2 cơ sở dữ liệu nêu trên do lỗi kỹ thuật và phân quyền truy 

cập, công chức tư pháp - hộ tịch phải mất thời gian mang toàn bộ hồ sơ, di chuyển đến gặp 

trực tiếp công an cấp xã để đề nghị được cấp mã ĐDCN cho trẻ sau đó mới có thể hoàn tất thủ 

tục còn lại cấp giấy khai sinh. Vấn đề này vừa gây khó khăn, áp lực cho công chức, tốn chi phí 

di chuyển (xăng xe) trong khi chi phí này công chức không được hỗ trợ. 

Theo quy định hiện hành, các thông tin khai sinh của trẻ phải được ghi vào sổ Đăng ký 

khai sinh và có chữ ký của công chức thực hiện cùng người đăng ký khai sinh cho trẻ khiến 

việc thực hiện DVCTT ở thủ tục này không khả thi. Ngoài ra, thông tin trên Tờ khai đăng ký 

khai sinh, Sổ Đăng ký khai sinh và cả Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin Bảo hiểm xã hội, 

Bảo hiểm y tế có nhiều trường thông tin giống nhau nhưng công chức tư pháp - hộ tịch phải 

đánh máy và viết tay lại nhiều lần, do các trường thông tin này chưa liên thông, tích hợp trên 

hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung. Điều này tạo ra khối lượng công việc quá lớn cho công 

chức (có nơi gấp 2 lần, có nơi gấp 3 lần) và cũng không phù hợp với triết lý xây dựng DVCTT, 

quản trị hiện đại và đơn giản hoá quy trình, thủ tục hành chính. 

Ngoài ra, người dân dùng hình thức trực tiếp hay trực tuyến thủ tục này đều ít nhất 2 lần 

đến UBND cấp xã: 1 lần đến nộp hồ sơ trực tiếp do các giấy chứng sinh hay văn bản xác nhận 

việc sinh, trẻ bị bỏ rơi, mang thai hộ, văn bản uỷ quyền đăng ký khai sinh,… phải là bản chính, 

do các bản sao chụp khi nộp trực tuyến không thể đảm bảo tính xác thực, pháp lý để giải quyết; 

và, 1 lần người dân đến nhận trực tiếp để ký/ lăn tay vào Sổ Đăng ký khai sinh. Các quy định 

yêu cầu trình bản chính các giấy tờ khi đăng ký khai sinh khiến người dân phải đi lại trực tiếp 

nhiều lần (dù có nộp hồ sơ trực tuyến hay không). Trong trường hợp này, việc giải quyết thủ 

tục trực tiếp vẫn tiện lợi và đơn giản hơn cho cả công chức và người dân so với trực tuyến. 

2.3.2. Góc nhìn của cán bộ, công chức 

Hiện nay, việc liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT đã được 

thực hiện qua phần mềm điện tử của Bộ Tư pháp và Bảo hiểm xã hội, liên kết với hệ thống cấp 

số định danh cá nhân của Bộ Công an. Các cán bộ, công chức cấp xã phản ánh thủ tục đăng ký 

thường trú vẫn chưa được thực hiện liên thông qua phần mềm, việc chuyển hồ sơ sang cơ quan 

công an để đăng ký thường trú vẫn thực hiện bằng phương pháp chuyển hồ sơ giấy. Việc chưa 

liên thông hết 3 thủ tục qua phần mềm của các Bộ, ngành gây ảnh hưởng tới tiến độ hoàn thành 

thủ tục hành chính cho công dân. 
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Cán bộ, công chức tại phường Phương Lâm, TP. Hòa Bình cho biết từ đầu năm đến nay 

họ phải xử lý khoảng 6.000 hồ sơ. Mỗi ngày, mỗi công chức xử lý 20-30 hồ sơ nhưng phải cập 

nhật qua 4 phần mềm khác nhau của ngành Tư pháp, vẫn vào hồ sơ trên phần mềm và vẫn phải 

vào sổ lưu trên giấy. Trong khi đó, phần mềm của ngành tư pháp vẫn chưa kết nối được với 

ngành công an. Được biết, tại thành phố Hòa Bình, các phường thường có số hồ sơ nhiều gấp 

7 các xã, khối lượng công việc cần xử lý nhiều, vì vậy áp lực lên đội ngũ công chức tư pháp 

rất lớn. Trang thiết bị phục vụ DVCTT tại Phường Phương Lâm cũng ảnh hưởng đến tiến độ 

công việc của cán bộ phường/xã do nhiều máy tính chạy chậm do cấu hình thấp, cũ; đường 

truyền kết nối Internet lỗi bị. 

Trong khi đó, đa số người dân là người cao tuổi, đi làm thủ tục thay cho các thành viên 

trong hộ. Họ có sử dụng điện thoại thông minh nhưng do con mua cho và đứng tên con, vì vậy 

họ gặp khó khăn khi sử dụng để thực hiện DVCTT cho cá nhân hoặc gia đình. Các tổ hỗ trợ 

chuyển đổi số chưa phát huy rõ tác dụng, mặc dù các thành viên trong tổ (nòng cốt là tổ dân 

phố - 10-20 thành viên, bí thư, tổ trưởng, cán bộ CC thành thạo về máy tính, mỗi tổ có 1 công 

chức và CA khu vực) đã được tập huấn 3 lần.  

Theo Công văn số 3381/VPCP-KSTT ngày 01/6/2022 của Văn phòng Chính phủ thông 

báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc thực hiện quy trình liên thông điện 

tử, Bộ Công an được giao khẩn trương xây dựng phần mềm liên thông đối với quy trình đăng 

ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và thực hiện triển khai 

thí điểm ở quy mô phù hợp để hoàn thiện trước khi triển khai quy mô toàn quốc. Tuy nhiên, 

đến nay phần mềm vẫn chưa được hoàn thành, Sở Tư pháp đang chờ sự chỉ đạo, triển khai của 

các bộ, ngành cấp trên để đưa vào thực hiện. 

Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp vẫn đang trong quá trình 

hoàn thiện, nâng cấp và thay đổi, bổ sung một số chức năng khiến việc thực hiện DVCTT của 

cán bộ xã/phường thêm khó khăn, áp lực. Hầu hết các trường hợp đăng ký khai sinh quá hạn 

cho trẻ sinh trước ngày 01/7/2021 đều bị hệ thống cấp số định danh của Bộ Công an trả về với 

lỗi định dạng ngày sinh, không cấp được số định danh cá nhân. Các trường hợp này có thể do 

người dân đã đi nhập hộ khẩu cho con trước khi đăng ký khai sinh hoặc đã từng trả lời phiếu 

điều tra dân cư của ngành Công an dẫn đến một số trường hợp đã có số định danh cá nhân (tại 

Cơ sở dữ liệu dân cư của Bộ Công an), một số trường hợp chưa có số định danh cá nhân.  

Đối với các trường hợp này, mặc dù chưa có văn bản cụ thể nhưng Cục Công nghệ thông 

tin - Bộ Tư pháp đã hướng dẫn địa phương thực hiện như sau:  

(1) Công chức tư pháp - hộ tịch hỏi công dân xem họ đã nhập hộ khẩu cho con chưa hoặc 

đã từng trả lời phiếu của công an dẫn đến con có số định danh chưa. Nếu có rồi thì sang cơ 

quan công an xin xác nhận số định danh.  

(2) Nếu chưa làm cả hai việc trên, công chức tư pháp – hộ tịch làm theo 4 bước sau:  

+ Bước 1: Cấp giấy khai sinh không có số định danh và thực hiện thủ tục nhập hộ khẩu 

cho trẻ. 
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+ Bước 2: Công dân đi nhập hộ khẩu cho trẻ hoặc công chức tư pháp chuyển liên thông 

sang công an để để bên công an chủ động nhập hộ khẩu và cấp số định danh. 

+ Bước 3: Công an cấp xã làm thủ tục nhập hộ khẩu và cấp xác nhận số định danh cho 

trẻ. 

+ Bước 4: Căn cứ xác nhận số định danh, công chức tư pháp - hộ tịch ghi bổ sung số định 

danh vào sổ đăng ký khai sinh, giấy khai sinh và phần mềm.  

Tuy nhiên, theo phản ánh của một số cán bộ, công chức ở địa phương, do chưa có văn 

bản phối hợp, hướng dẫn chính thức từ Bộ Công an và Bộ Tư pháp nên việc thực hiện có nhiều 

khó khăn, lúng túng. Có những trường chuyển hồ sơ sang công an xã làm thủ tục nhập hộ khẩu 

cho trẻ để được cấp xác nhận số định danh lại không được các cán bộ công an thực hiện. Việc 

này không những gây khó khăn cho người dân trong quá trình đăng ký khai sinh cho con mà 

còn làm kéo dài thời hạn giải quyết thủ tục hành chính liên thông. Không những vậy còn ảnh 

hưởng đến quá trình đồng bộ, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở 

dữ liệu hộ tịch. 

2.3.3. Góc nhìn của người dân qua phỏng vấn 

Qua phỏng vấn một số người dân đến làm thủ tục hành chính tại các địa bàn nghiên cứu, 

một số người cho biết họ chưa nghe đến DVCTT nói chung và liên thông thủ tục “3 trong 1” 

nói riêng.  

Anh Dũng (Nam, 25 tuổi, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình) cho biết: “Tôi đã 

nghe đến dịch vụ công trực tuyến nhưng chưa thực hiện. Hôm nay tôi đến UBND phường 

Phương Lâm để làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Khi đến đây, không có cán bộ nào 

giới thiệu hay hướng dẫn làm thủ tục này trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Tôi chỉ được yêu 

cầu cung cấp giấy tờ tùy thân để nộp kèm với tờ khai điền tay do cán bộ phát”. 

Chị Bùi Thị Hỏn (Nữ, 38 tuổi, xóm Ong, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc) chia sẻ: “Tôi đã 

nghe đến dịch vụ công trực tuyến. Tôi sử dụng điện thoại thông minh nhưng chủ yếu truy cập 

vào Facebook, Zalo để cập nhật tin tức. Tôi không tiếp cận được thông tin nào liên quan tới 

làm thủ tục hành chính qua mạng”. Khi được giới thiệu về dịch vụ công trực tuyến, chị Hỏn 

cho biết rất sẵn sàng thực hiện vì tiết kiệm được nhiều thời gian, không phải chờ đợi lâu như 

làm trực tiếp tại UBND xã.  

Chị Bùi Thị Lệ (Nữ, 18 tuổi, xóm Ong, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc) cũng cho biết: “Tôi 

chưa nghe đến dịch vụ công trực tuyến. Hôm nay tôi đến UBND xã chứng thực sơ yếu lý lịch 

cá nhân để nộp hồ sơ xin việc làm. Đây là lần đầu tiên tôi đến UBND xã để làm thủ tục hành 

chính”. 
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2.4. Một số nguyên nhân chủ yếu 

2.4.1. Điều kiện chung  

Hòa Bình là tỉnh miền núi, có điểm xuất phát kinh tế - xã hội, mức độ sở hữu phương tiện 

công nghệ thông tin viễn thông như máy tính kết nối mạng, điện thoại di động thông minh còn 

thấp. Trình độ học vấn và điều kiện tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin của người dân, 

nhất là các xã vùng III trên địa bàn tỉnh còn hạn chế. Người dân và cán bộ, công chức còn tâm 

lý e ngại khi tiếp xúc với đổi mới, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Đây là bối cảnh chung 

ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 

2.4.2. Điều kiện nhân lực và hạ tầng kỹ thuật và công nghệ  

Hạ tầng CNTT một số địa bàn trong tỉnh chưa tốt. Tỉnh Hòa Bình còn một số thôn, bản 

là vùng “lõm” (chưa có) internet. Việc đầu tư hạ tầng rất tốn kém nhưng hiệu quả kinh tế không 

cao do phát sinh giao dịch ít. Tỉnh đang cân nhắc liệu có nên đầu tư hay thuê (hạ tầng kỹ thuật), 

vì đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật rất tốn kém, hiệu quả sử dụng chưa cao, nếu thuê giá thành có 

ổn định qua các năm hay không. Các trang thiết bị phục vụ cho thực hiện DVCTT tại một số 

đơn vị, địa phương và các đơn vị công an cấp xã còn thiếu, cấu hình thấp ảnh hưởng đến công 

việc. Đặc biệt, trong giai đoạn khẩn trương làm sạch dữ liệu dân cư, định danh và xác thực 

điện tử hiện nay, đường truyền kết nối có lúc bị gián đoạn. Một số thiết bị điện tử bị hỏng 

không có thiết bị thay thế, phải chờ sửa chữa mới tiếp tục thực hiện được, làm ảnh hưởng đến 

công tác đăng ký cư trú nói chung, đăng ký thường trú nói riêng và tiến độ giải quyết TTHC 

cho người dân. 

Hòa Bình thiếu nhân sự có chuyên môn về bảo mật, kỹ năng quản lý, vận hành hệ thống 

cung cấp DVCTT tại địa phương. Việc bố trí đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận 

một cửa cũng như phục vụ trực tiếp quá trình chuyển đổi số, cung cấp DVCTT hiện phải tuân 

thủ theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên 

quan, thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả. Năng lực đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công nghệ thông tin chưa 

đáp ứng yêu cầu, một bộ phận chưa có ý thức cải tiến, đổi mới phương thức làm việc, ứng dụng 

công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công việc, qua sát hạch trình độ công nghệ thông tin 

của công chức chưa theo kịp đòi hỏi công việc. Ngoài việc giải quyết thủ tục hành chính trực 

tiếp và DVCTT, họ còn phải hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị khác trong khi 

mức lương thấp, thiếu phúc lợi và cơ chế động viên khác, thiếu thốn về máy móc, thiết bị, điều 

kiện làm việc chưa tốt… khiến cán bộ, công chức bị quá tải công việc. 

Một bộ phận nhỏ công chức chưa cải tiến, đổi mới phương pháp làm việc, cơ sở vật chất 

chưa đảm bảo, đặc biệt là trong giai đoạn triển khai công tác số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải 

quyết TTHC và việc ứng dụng CNTT phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ làm 

công tác đăng ký, quản lý cư trú còn thiếu, trình độ CNTT của cán bộ còn hạn chế… 
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Công tác đào tạo kỹ năng phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến còn nhiều hạn chế 

do bản thân nội dung, phương thức đào tạo chưa đảm bảo được việc xây dựng kỹ năng thành 

thục và cập nhật cho người dùng, bao gồm cả đội ngũ cán bộ công chức. 

2.4.3. Điều kiện liên thông các cơ sở dữ liệu, quy trình thủ tục chưa phù hợp môi 

trường số hóa, giao diện cổng dịch vụ trực tuyến  

Trong danh mục DVCTT bắt buộc 2021 theo Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 

của Thủ tướng Chính phủ quy định liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ 

BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi mức độ 4, Bộ Tư pháp chủ trì tái cấu trúc quy trình, xây dựng hệ 

thống cung cấp DVCTT liên thông; Bộ Công an phối hợp thực hiện quy trình liên thông điện 

tử; chủ trì tổ chức triển khai đối với đăng ký thường trú điện tử trong quy trình liên thông; cơ 

quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp thực hiện quy trình liên thông điện tử; chủ trì tổ chức 

triển khai đối với cấp thẻ BHYT trong quy trình liên thông điện tử; và UBND các tỉnh tổ chức 

triển khai trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp; thời gian thực hiện vào quý III năm 2021. 

Đến tháng 01 năm 2022, nội dung công việc trên được giao cho Văn phòng Chính phủ chủ trì 

và Bộ Công an phối hợp thực hiện (Đề án 06)9. 

Tuy nhiên, cho đến nay các Bộ vẫn chưa hoàn thành phần việc của mình nên các tỉnh 

chưa có căn cứ để thực hiện. Hiện nay, Hòa Bình vẫn thực hiện liên thông thủ tục “3 trong 1” 

theo quy định cũ, DVCTT chỉ mới ở mức độ 3 và cố gắng điện tử hóa từng phần. Trên thực tế, 

phần lớn các giao dịch phát sinh hiện nay mới chỉ liên thông “2 trong 1” giữa tư pháp và bảo 

hiểm xã hội. Một số khâu còn chồng chéo, tản mát, chưa liên thông bởi yêu cầu lưu hồ sơ bản 

giấy bên cạnh lưu điện tử, kho dữ liệu dùng chung chưa hoàn thiện, một số dữ liệu chưa liên 

thông, các cơ quan trung ương thiếu phối hợp trong việc xây dựng phần mềm tích hợp, v.v.  

Công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC cơ bản chưa đảm bảo theo yêu cầu của 

Văn phòng Chính phủ, tỉnh Hòa Bình chưa kết nối được với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

và Hệ thống định danh, xác thực điện tử của Bộ Công an dẫn đến nhiều khó khăn trong việc 

định danh điện tử cá nhân, xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử theo quy định. 

Giao diện thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến hiện nay chưa thân thiện với 

người sử dụng. Mặc dù, ở một số bộ phận nhận và trả kết quả đã có bảng treo hướng dẫn Quy 

trình thủ tục tục hành chính công trực tuyến, có đặt bàn tư vấn, hỗ trợ và thậm chí “làm thay”, 

tuy nhiên các thao tác trực tiếp trên mạng không thân thiện thì sẽ không khuyến khích người 

sử dụng tự làm các thủ tục hành chính công trực tuyến. 

2.4.4 Nhận thức, tâm lý và thói quen giải quyết thủ tục hành chính  

DVCTT là lĩnh vực còn tương đối mới nên đa số người dân vẫn có thói quen thực hiện 

TTHC trực tiếp. Nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện DVCTT mặc dù rất cố 

gắng nhưng khi thực hiện tương đối phức tạp, phần lớn các gia đình những người trẻ đi làm 

 
9
 Thủ tướng Chính phủ (2022). Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ 

liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 

2030.  
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giờ hành chính và người đi thực hiện là cha, mẹ hay ông, bà ít am hiểu vấn đề này nên việc 

thực hiện có khó khăn. Hơn nữa, dù có hướng dẫn thì thỉnh thoảng họ mới đi làm các thủ tục 

hành chính, không thực hành thường xuyên nên dễ quên tài khoản và các thao tác. 

Công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia nộp hồ sơ trực tuyến khi thực hiện 

các TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia đã được thực hiện thường xuyên nhưng hiệu quả 

chưa cao do một số người dân chưa am hiểu các lợi ích của dịch vụ công, cách thức thực hiện, 

đăng ký tài khoản, quy trình nộp hồ sơ phức tạp, đặc biệt là các TTHC kê khai nhiều mẫu đơn, 

mẫu tờ khai (như lĩnh vực đất đai), việc thực hiện kê khai thông tin trên các thiết bị công nghệ 

thông tin còn khó khăn.  

 Liên quan đến việc sử dụng DVCTT khi thực hiện đăng ký thường trú, đây là hình thức 

khá mới, khi thực hiện hiện cần có mạng internet, máy tính hay điện thoại thông minh cấu hình 

tương đối tốt nên khó khăn cho nhiều người dân thực hiện. Đa số người dân chưa tiếp cận, tìm 

hiểu, chưa biết cách thực hiện, cách tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia… nên nhiều 

người chọn cách nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan công an. Hơn nữa, một số người dân lo ngại 

về an toàn thông tin khi sử dụng DVCTT nên muốn đến nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan nhà 

nước. 

Một bộ phận người dân là lao động nông thôn, sinh sống ở vùng sâu, vùng xa cuộc sống 

còn nhiều khó khăn, điều kiện tiếp cận và sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin (máy tính, 

điện thoại thông minh, máy scan, v.v.) còn hạn chế nên khó đăng ký được tài khoản trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia cũng như thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến. Người dân muốn thực hiện 

trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả do khoảng cách từ nhà đến trụ sở gần, thuận tiện 

nên nhu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến chưa trở nên cấp cách. 

Tổ chuyển đổi số cộng đồng được thành lập tại nhiều xã nhưng chưa phát huy rõ tác dụng, 

cần có thời gian để xem xét và đánh giá hoạt động của tổ này trong thời gian tới. 

2.4.5 Bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức cấp xã, cơ chế phối hợp giữa các 

cấp chính quyền tại tỉnh Hòa Bình để hỗ trợ cấp xã thực hiện nhiệm vụ triển khai thực 

hiện DVCTT 

Mặc dù đã được Sở Thông tin-Truyền thông tập huấn nhưng nhiều CBCC cấp xã chưa 

nắm rõ được các nội dung, thao tác thực hiện DVCTT. Khối lượng công việc của cán bộ cấp 

xã, đặc biệt là công chức Tư pháp nhiều, khó bố trí thời gian tập huấn. Cơ chế phối hợp giữa 

các cấp chính quyền tại tỉnh Hòa Bình để hỗ trợ cấp xã thực hiện nhiệm vụ triển khai thực hiện 

DVCTT còn một số bất cập, từ việc giao chỉ tiêu và hỗ trợ giải đáp, khen thưởng, động viên 

cán bộ, công chức. 
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III. KẾT LUẬN, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 

3.1. Kết luận 

Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số là một những nội dung trọng tâm của Đề 

án chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Chương trình tổng thể 

cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Tuy vậy, làm thế nào DVCTT được cung 

cấp bởi chính quyền các cấp trở nên thiết thực, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, điều kiện 

của người dân, doanh nghiệp, giúp họ dễ tiếp cận, khai thác tối đa các tiện ích đòi hỏi sự nỗ 

lực, quyết tâm và thay đổi nhiều hơn nữa từ các cấp chính quyền và người dân với tư cách là 

“khách hàng”, người thụ hưởng. 

Mặc dù lãnh đạo các cấp tỉnh Hòa Bình đã nỗ lực, quyết tâm và dành nhiều sự quan tâm, 

đầu tư nguồn lực để cải thiện từng bước hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp thông qua 

cải thiện chất lượng DVCTT trên nhiều lĩnh vực, DVCTT đối với thủ tục đăng ký hộ khẩu 

(thường trú) và liên thông thủ tục hành chính “3 trong 1” chỉ mới triển khai ở mức độ 3 và tỷ 

lệ người dân hiểu biết, quan tâm và sử dụng DVCTT đối với 2 thủ tục này cũng rất thấp. 

Các khó khăn, bất cập trong cung cấp DVCTT tại tỉnh Hòa Bình đến từ nhiều nguyên 

nhân, cả khách quan và chủ quan. Trong đó, nổi bật nhất là khó khăn về đầu tư hạ tầng viễn 

thông trong điều kiện tỉnh miền núi còn khó khăn về tài chính, thói quen làm các DVC trực 

tiếp của người dân không dễ thay đổi trong một sớm một chiều, trang thiết bị sử dụng cho việc 

thực hiện DVCTT, vấn đề đường truyền, làm sạch và kết nối dữ liệu giữa các cơ quan, sự thống 

nhất, đồng bộ trong các văn bản giấy tờ từ các Bộ, trình độ chuyên môn của cán bộ, vấn đề về 

bảo mật dữ liệu, thông tin của người dân…Các khó khăn, bất cập này là nguyên nhân chính 

khiến nỗ lực triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến ở tỉnh Hòa Bình chưa đạt được kết 

quả triển khai như mong muốn. 

3.2. Kiến nghị giải pháp đối với tỉnh Hòa Bình 

Việc sáp nhập các đơn vị hành chính của tỉnh trong thời gian qua khiến khoảng cách từ 

nhà đến trụ sở UBND xã của nhiều người dân xa hơn, bộ máy hành chính mới với định biên 

không thay đổi nhưng phải xử lý nhiều việc hơn trước. Đây cũng là động lực để yêu cầu cán 

bộ và người dân tận dụng tính ưu việt của DVCTT. Mặc dù Hòa Bình là tỉnh có đông đồng bào 

DTTS, người Mường chiếm trên 64% dân số toàn tỉnh nhưng đa số người dân có khả năng sử 

dụng tiếng Việt khá thông thạo, ngôn ngữ không phải là rào cản chính trong việc thực hiện các 

DVCTT. Để nâng cao hiệu quả DVCTT và phục vụ người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS 

trong tỉnh cần thực hiện một số công việc sau đây. 

3.2.1. Nghiên cứu xây dựng lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến cho người 

dân 

Tỉnh cần xác định rõ lộ trình, mục tiêu, bước đi cụ thể trong chuyển đổi số, cung cấp 

DVCTT. Trong tổ chức thực hiện cần nghiên cứu thực tế tiếp cận, sử dụng của người dân, đặc 

biệt là đồng bào DTTS, người dân vùng sâu, vùng xa, người nghèo, người có trình độ học vấn 
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chưa cao, người khuyết tật, người chưa thông thạo tiếng Việt… từ đó có cách thức triển khai 

linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, cung cấp DVCTT.  

Để cải thiện hiệu quả triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Hòa Bình cần 

chứng minh trên thực tế cho người dân, doanh nghiệp thấy được lợi ích rõ ràng, sự thuận tiện 

mà dịch vụ này mang lại. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn từ chính quyền các cấp và đầu tư 

nguồn lực từ Trung ương và sự đồng bộ, nhất quán trong chính sách.  

Lồng ghép các chính sách, tận dụng tối đa các nguồn lực từ các chính sách, chương trình 

khác (như Chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững, Nông thôn mới, Phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…) hỗ trợ nguồn lực cho phát 

triển DVCTT tại các xã thuộc địa bàn khó khăn trong tỉnh.  

Kết hợp thực hiện dịch vụ công trực tiếp và trực tuyến để đảm bảo mọi người dân tiếp 

cận các dịch vụ thuận tiện. Tránh “bệnh thành tích”, hình thức, nóng vội, chạy theo chỉ tiêu 

thành tích, cần làm thực chất, làm đến đâu chắc đến đó; tránh tạo ra áp lực quá lớn cho cán bộ, 

công chức. 

3.2.2. Tăng cường nguồn lực, nhân lực, cải thiện hạ tầng công nghệ thông tin 

Có cơ chế tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về tiến độ duyệt danh mục mua sắm, tổ chức 

đấu thầu tập trung hiện nay; ưu tiên các địa bàn khó khăn, kém phát triển, vùng sâu, vùng xa, 

có đông đồng bào DTTS. Có cơ chế bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống công nghệ 

thông tin phục vụ công tác quản lý hành chính và cung cấp DVCTT trên toàn tỉnh. 

Huy động từ nguồn xã hội hóa để trang bị cho các bộ phận thực hiện DVCTT và công an 

cấp xã để đạt được 3-4 bộ máy vi tính/xã, phường có một máy vi tính để người dân, đặc biệt là 

thanh niên tự làm có hướng dẫn và tuyên truyền, phổ biến cho người nhà biết cách thực hiện.  

Xác định rõ các hợp phần cần thiết khi lập, triển khai kế hoạch đầu tư, cải thiện và nâng 

cấp hạ tầng của tỉnh theo hướng đồng bộ, hệ thống và thông suốt với hệ thống hạ tầng quốc gia 

trong thời gian tới phục vụ ứng dụng CNTT và tiến tới số hóa các dịch vụ hành chính công, 

trong đó tập trung vào 4 nhóm hạ tầng quan trọng gồm: (i) hạ tầng cơ sở dữ liệu; (ii) hạ tầng 

ứng dụng; (iii) hạ tầng kết nối; và, (iv) hạ tầng trang thiết bị.  

Sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm theo hướng tăng cường hợp lý nhân sự 

có năng lực về chuyển đổi số, công nghệ thông tin hỗ trợ cho cấp xã hiện đại hoá nền hành 

chính, cải thiện khả năng tiếp cận và sử dụng DVCTT của người dân. Trong thời gian chờ, các 

cơ quan này cần có cơ chế linh hoạt như thuê, ký hợp đồng tư vấn từ doanh nghiệp, chuyên gia 

từ bên ngoài,… và sớm nghiên cứu có hình thức hỗ trợ, động viên về vật chất (tăng phụ cấp) 

đối với công chức phụ trách, liên quan trực tiếp đến cung cấp DVCTT, hỗ trợ chuyển đổi số 

của các xã/ phường trên địa bàn tỉnh. 

Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng tại chỗ cho công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp 

xã về kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và DVCTT, chú ý tính 

toán kinh phí hỗ trợ, động viên phù hợp đối với nhân sự làm công tác này tại cơ sở. Tiếp đó, 

tập trung nguồn lực đào tạo, hướng dẫn mỗi cụm dân cư, sau đó là mỗi gia đình có ít nhất 1 
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người thông thạo DVCTT. Các cá nhân này là hạt nhân quan trọng giúp mở rộng số người 

thành thạo và thực hiện DVCTT. 

Có cơ chế động viên về vật chất và tinh thần đối với những CBCC có cường độ làm việc 

cao, ví dụ công chức Tư pháp, công an xã/phường, trong thực hiện DVCTT. 

3.2.3. Cải thiện hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng 

Trước các trụ sở hành chính các cấp cần lắp đặt thêm một số khẩu hiệu, bảng hướng dẫn, 

mã quét mã QR liên kết đến các cổng thông tin, trang thông tin điện tử cần thiết, phục vụ tìm 

hiểu, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ người dân thực hiện DVCTT khi có nhu cầu. 

Đổi mới nội dung, mô hình, cách thức tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số, 

DVCTT, kỹ năng an toàn thông tin cho cán bộ, công chức các cấp. Trong đó, chú ý đến hình 

thức tổ chức lớp học phù hợp với đặc điểm đối tượng là cán bộ, công chức hay thành viên của 

Tổ hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng, là học sinh, sinh viên, giáo viên, người cao tuổi và thanh 

niên theo hướng “cầm tay chỉ việc” để bảo đảm làm đến đâu chắc đến đó và có thể sử dụng 

ngay. 

Tận dụng các thế mạnh của phương tiện truyền thông xã hội trên Internet như Facebook, 

Zalo và TikTok để đưa các nội dung tuyên truyền đến nhanh và dễ tiếp cận nhiều hơn với 

người dân, nhất là nhóm thanh thiếu niên để thay đổi dần nhận thức và thói quen sử dụng 

DVCTT.  

3.2.4. Kỹ thuật và công nghệ thân thiện với người dùng 

Thiết kế lại giao diện Cổng DVCTT của tỉnh đơn giản, thân thiện với người dùng mọi 

trình độ để người dân, doanh nghiệp dễ thao tác, thực hiện các DVCTT khi cần. Các cán bộ 

khi hướng dẫn người dân cần lưu ý các chỗ, khâu vướng mắc mà người dân hay hỏi để thống 

kê, sau đó có thể điều chỉnh giao diện hoặc tập hợp thành bộ các câu trả lời có sẵn để lần sau 

khi người dân vướng mắc có thể xem. 

Trong tương lai, nếu tỉnh có chủ trương xây dựng ứng dụng “công dân thông minh hoặc 

công dân số”, bên cạnh chức năng tiếp nhận và phản ánh thông tin của người dân thì cần đảm 

bảo khả năng tích hợp và liên thông với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của 

tỉnh để người dân có thể thực hiện các thủ tục hành chính theo phương thức đơn giản (chức 

năng thực hiện thủ tục hành chính công thiết yếu như yêu cầu, mục tiêu từ Đề án 06) 

Yêu cầu cán bộ, công chức lập tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia và tài khoản 

định danh điện tử do Bộ Công an cấp (VNeID). 

Cùng với sự tư vấn hỗ trợ của cán bộ, công chức, xem xét cơ chế ký hợp đồng lao động, 

hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nâng cấp, cải thiện ứng dụng DVCTT cho chính 

quyền cấp xã thay vì tuyển dụng nhân sự cơ hữu. 

Mỗi xã quy định một ngày cố định trong tuần và thông báo rộng rãi cho người dân được 

biết làm ngày thực hiện DVCTT để người dân ý thức và được hướng dẫn làm quen với loại 

hình dịch vụ này.  
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Cân nhắc xây dựng và triển khai mô hình “Tổ dịch vụ công lưu động” trên địa bàn tỉnh, 

đặc biệt ưu tiên đưa tổ đến với người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS để vừa 

hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, vừa tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân từng 

bước thay đổi nhận thức, tiếp cận, sử dụng DVCTT. 

3.3. Kiến nghị chính sách với các cơ quan Trung ương  

Quá trình xây dựng chính sách, chương trình, đề án về chuyển đổi số, DVCTT, cải cách 

hành chính, địa phương cần lưu ý thực hiện nguyên tắc đi từ cơ sở lên, huy động sự tham gia 

của các bên liên quan, và dựa trên bằng chứng. Điều này có nghĩa là cách thức triển khai 

DVCTT cần xuất phát từ ý kiến tham gia của tất cả các bên liên quan, đặc biệt từ thực tế tiếp 

cận, sử dụng của người dân, các nhóm yếu thế trong xã hội, doanh nghiệp, đặc biệt là từ cấp 

cơ sở, cấp gần dân nhất, tránh chủ quan, duy ý chí hoặc thiếu cơ sở khoa học, thực tiễn cho 

việc đề xuất các chính sách về nội dung này. 

3.3.1. Đối với Quốc hội 

Nghiên cứu, sửa đổi các điều khoản liên quan trong Luật Hộ tịch và các văn bản quy 

phạm pháp luật có liên quan như Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 về cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến với quy định Người yêu cầu phải có mặt trực 

tiếp tại cơ quan đăng ký hộ tịch khi làm và khi nhận kết quả thủ tục theo hướng thu hẹp phạm 

vi các thủ tục hộ tịch yêu cầu có mặt trực tiếp và tăng cường sử dụng mã số định danh cá nhân 

để tránh phiền hà, đi lại nhiều lần cho người dân và tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy DVCTT 

đối với thủ tục này. 

- Sớm nghiên cứu, xây dựng khuôn khổ pháp lý như Luật giao dịch điện tử 2005 (sửa 

đổi) về xác thực điện tử đối với các văn bản đã được cơ quan có thẩm quyền phát hành để giảm 

thiểu số lượng hồ sơ phải nộp cho mỗi quy trình, thủ tục quản lý trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

3.3.2. Đối với Chính phủ và các Bộ 

- Chính phủ và các cơ quan trung ương cần rà soát và kiên quyết đảm bảo thực hiện theo 

tiến độ theo danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc 

gia theo Quyết định số 406/QĐ-TTg năm 2021, Quyết định 422/QĐ-TTg năm 2022 và đặc biệt 

là Quyết định số 06/QĐ-TTg năm 2022 của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển 

ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai 

đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tại Đề án này, quan điểm chỉ đạo khẳng định cơ 

sở dữ liệu dân cư quốc gia, định danh và xác thực điện tử là cơ sở để chuyển đổi số trong cách 

sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.  

- Chính phủ chỉ đạo, yêu cầu Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem 

xét, nâng cấp hệ thống mạng của Cổng Dịch vụ công quốc gia để đáp ứng việc nộp hồ sơ được 

nhanh chóng, thành công. Đơn giản hóa các thao tác thực hiện đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ 

và thanh toán trực tuyến phí, lệ phí (nếu có) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để công dân có 

thể dễ dàng tiếp cận, sử dụng, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công đối với 
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người dân cả nước nói chung và ở địa phương nói riêng.  

- Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông 

khẩn trương xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn tối thiểu về thiết kế giao 

diện của cổng dịch vụ công cấp tỉnh, bảo đảm các chuẩn mực lấy người dùng là trung tâm, thân 

thiện với người dùng, dễ tiếp cận, dễ sử dụng, có tính đến nhóm người dùng đặc thù (ví dụ: 

đồng bào thiểu số ở những tỉnh có đông đồng bào dân tộc; người cao tuổi, người khuyết tật); 

đồng thời thường xuyên rà soát việc tuân thủ của các cấp chính quyền địa phương.  

- Thủ tục hành chính phần lớn do cấp trung ương ban hành, vì vậy các cơ quan trung 

ương có trách nhiệm về việc tái cấu trúc quy trình các thủ tục này để đưa vào triển khai trong 

môi trường số hóa, sau đó hướng dẫn để chính quyền địa phương thực hiện thống nhất. Cần 

ưu tiên đưa vào thực hiện ngay các DVCTT liên quan trực tiếp tới đời sống của người dân; 

tránh một lúc triển khai quá nhiều DVCTT chưa cần thiết, gây lãng phí nguồn lực không giải 

quyết được những nhu cầu cấp thiết nhất của công dân, doanh nghiệp.  

- Chính phủ cần yêu cầu các ngành có liên quan tới từng nhóm thủ tục hành chính công, 

DVCTT khẩn trương xây dựng phần mềm đồng bộ, liên thông dùng chung hoặc nền tảng dùng 

chung; lấy mã số ĐDCN làm gốc hồ sơ người dùng; lấy chữ ký điện tử gắn với mã ĐDCN của 

công chức ở vai trò chịu trách nhiệm chính làm cơ sở xác tín phê duyệt hồ sơ (chứng thực điện 

tử), hạn chế tối đa sử dụng bản giấy và bản điện tử nhưng cùng một thông tin hoặc có quá 

nhiều thông tin trùng lắp. 

- Xem xét có cơ chế lồng ghép các chính sách, tận dụng tối đa các nguồn lực từ các chính 

sách, chương trình khác (như Chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững, Nông 

thôn mới, Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…) hỗ trợ 

nguồn lực cho phát triển DVCTT tại các xã thuộc địa bàn khó khăn trong tỉnh.  

- Cần nhấn mạnh tính thực chất, tránh lấy chỉ tiêu về số lượng không sát thực tế. Có nhiều 

DVC cả năm không phát sinh giao dịch, cần điều chỉnh lại hoặc loại bỏ, tránh áp lực không 

cần thiết cho các địa phương. Việc thực hiện DVCTT là một quá trình, cần có lộ trình cho từng 

chặng và có sự cân nhắc đến đặc điểm kinh tế, xã hội của từng địa phương để giao chỉ tiêu dịch 

vụ công trực tuyến cho phù hợp, hiệu quả. Tránh “bệnh thành tích” trong làm DVCTT, cần 

chú ý đến hiệu quả thực chất và tính khả thi trong từng thời điểm. 

3.3. Đối với Bộ Tư pháp và Bộ Công an trong liên thông thủ tục “3 trong 1” 

- Sớm hoàn thiện cơ chế chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giữa Bộ Công an với 

các bộ, ngành, trong đó có Bộ Tư pháp với Cơ sở dữ liệu Hộ tịch điện tử, theo Quyết định 

06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 

danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030. 

- Sớm nghiên cứu, thiết kế về mặt kỹ thuật theo hướng tích hợp, liên thông, đảm bảo tích 

hợp các trường thông tin giống nhau trong các biểu mẫu gồm Tờ khai đăng ký khai sinh, Tờ 

khai tham gia, điều chỉnh thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hay sổ đăng ký khai sinh 



 

22 

 

“số” cho trẻ trên cơ sở khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được kết nối toàn 

quốc; giảm thiểu các thao tác lệnh trên môi trường điện tử đối với liên thông thủ tục “3 trong 

1”. 

- Ngoài ra, hai bộ cần nâng cấp, hoàn thiện theo hướng liên thông, phân quyền truy cập, 

khai thác hợp lý thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ giải quyết DVCTT 

nhanh và thuận tiện nhất, tránh các trục trặc kỹ thuật phải can thiệp trực tiếp đối với thủ tục “3 

trong 1” cho trẻ trong thời gian tới, nhất là khâu xin mã ĐDCN. 

Sớm khắc phục tình trạng chậm cấp mã số định danh cá nhân trong việc thực hiện thủ tục 

khai sinh liên thông; phần mềm hộ tịch chậm, tương tác một chiều do liên lạc với tổng đài hỗ 

trợ không có người nghe hỗ trợ. Việc liên thông với Bộ Công an để cấp mã số định danh cho 

trẻ mới sinh, hệ thống phần mềm xử lý chậm và thường xuyên bị lỗi. 

3.3.4. Đối với Bộ Tư pháp 

Theo quy định hiện hành, sổ Hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch được giữ gìn, bảo quản và 

lưu trữ vĩnh viễn và được tiến hành số hoá. Việc lưu trữ, bảo quản trực tiếp, vĩnh viễn các loại 

hồ sơ này hiện nay và kết hợp số hoá tại ở cấp xã đang tạo áp lực và thách thức lớn cho đội 

ngũ cán bộ, công chức. Do đó, Bộ Tư pháp cần có văn bản hướng dẫn chuyên ngành chi tiết, 

cụ thể hơn để chính quyền địa phương, nhất là chính quyền cấp xã có thể chủ động thực hiện 

số hoá, lưu trữ Sổ hộ tịch và các hồ sơ đăng ký hộ tịch sao cho vừa thống nhất, vừa phù hợp 

với bối cảnh giải quyết trực tiếp và trên môi trường điện tử thủ tục này. 

3.5. Đối với Bộ Công an 

- Quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, địa phương rà soát, bố trí và trang cấp máy tính, máy 

in, máy scan và thiết bị hỗ trợ cần thiết khác cho cơ quan công an cấp xã để thực hiện tốt nhiệm 

vụ cung cấp DVCTT cho người dân theo quy định hiện nay. 

- Rà soát, hỗ trợ việc đảm bảo an toàn thông tin trên mạng để các tỉnh, thành phố sớm 

tích hợp cơ sở dữ liệu dân cư của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống định 

danh, xác thực điện tử của Bộ Công an để sớm triển khai việc khai thác dữ liệu dân cư phục 

vụ mục đích cung cấp DVCTT các cấp độ 3, 4 phục vụ phát triển chính quyền điện tử hướng 

đến xây dựng chính quyền số./. 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

1. Báo cáo của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình về đánh giá thực trạng dịch vụ công 

trực tuyến phục vụ người dân trên địa bàn tỉnh. 

2. Báo cáo của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình về Thực trạng thực hiện thủ tục hành 

chính 3 trong 1 liên thông Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú cho 

trẻ em dưới 6 tuổi 

3. Báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình về Đánh giá thực trạng 

cung ứng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

4. Báo cáo số 300 của UBND huyện Tân Lạc về Đánh giá việc tổ chức thực hiện 

thủ tục hành chính công trực tuyến trên địa bàn huyện Tân Lạc. 

5. Báo cáo số 887 của UBND xã Phong Phú, huyện Tân Lạc về Đánh giá hiệu quả 

thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến trên một số lĩnh vực tại UBND xã Phong Phú. 

6. Báo cáo số 661 về Đánh giá hiện trạng cải cách thủ tục hành chính công trực 

tuyến trên địa bàn thành phố Hòa Bình. 

7. Báo cáo Đánh giá hiện trạng cải cách TTHC công trực tuyến trên địa bàn phường 

Phương Lâm, thành phố Hòa Bình. 

8. Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 

9. Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến 

lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 

đến năm 2030. 

10. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng 

thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030. 

11.  Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến 

lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

12. Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh tại Việt Nam. Hồ sơ tỉnh 

Hòa Bình: https://papi.org.vn/ho-so-tinh/?tinh=hoa-binh 

13. Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề 

án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 

quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.  
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