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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 Sóc Trăng. 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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ĐDCN Định danh cá nhân 
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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 Sóc Trăng. 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 

Sóc Trăng là tỉnh ven biển ở hạ lưu sông Hậu của Đồng bằng Sông Cửu Long với diện 

tích đất tự nhiên là 3.311,7629 km2. Phía Bắc và Tây Bắc giáp tỉnh Hậu Giang, phía Tây Nam 

giáp tỉnh Bạc Liêu, phía Đông Bắc giáp tỉnh Trà Vinh và phía Đông, Đông Nam giáp Biển 

Đông. Tỉnh có 11 đơn vị hành chính cấp huyện (01 thành phố, 02 thị xã, 08 huyện) và 109 đơn 

vị hành chính cấp xã (17 phường, 12 thị trấn và 80 xã)1. Trong đó có 46 xã khu vực I (xã bước 

đầu phát triển) và 17 xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn)2. 

Đây là địa phương có nhiều nét riêng biệt, đa dạng về văn hoá, xã hội và dân cư. Tỉnh có 

khoảng 1,3 triệu dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm khoảng 35.41%, chủ 

yếu là người Khmer và người Hoa sống đan xen với người Kinh3 (nhiều xã tỷ lệ người Khmer 

lên đến 92% dân số). Có 9 tôn giáo được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân: Phật giáo, 

Công giáo, Tin lành, Cao đài, Phật giáo Hòa Hảo, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam, Tứ ân 

Hiếu nghĩa, Bửu sơn Kỳ Hương, Baha’i với 719 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, 616 chức sắc, 

1.868 nhà tu hành, 3.887 chức việc với cơ sở thờ tự hầu hết có tại các xã, phường, thị trấn4. Tỷ 

lệ hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều của tỉnh còn cao so với cả nước; trình độ học vấn, 

nhận thức, tâm lý và điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin của người dân, nhất là đồng bào 

DTTS còn hạn chế, v.v.  

Năm 2021, Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Sóc Trăng 

đạt 40.04 điểm (thuộc nhóm 16 tỉnh đạt điểm thấp nhất), trong đó chỉ số nội dung “Quản trị 

điện tử” chỉ đạt 2.19 điểm trên thang điểm từ 1 đến 10, và là chỉ số nội dung đạt điểm thấp 

nhất trong 8 chỉ số nội dung PAPI đo lường. Các chỉ số đánh giá khác như Chỉ số hài lòng của 

người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) 2021 đạt 

89.51% (xếp hạng 9 trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Chỉ số Cải cách hành 

chính Nhà nước (PAR-INDEX) 2021 đạt 87.54 điểm (xếp thứ 18 trong số 63 tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương). Tuy nhiên, Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ 

thông tin và truyền thông Việt Nam (ICT Vietnam Index) 2020 chỉ đạt 0.3188 (xếp thứ 53 so 

với cả nước); Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) năm 2021: 0.2897 (xếp hạng 56 so với cả 

nước), trong khi năm 2020 xếp hạng 57. 

 
1
 Xem: Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng, đường dẫn truy cập: https://soctrang.gov.vn/Default.aspx?sname=ubnd-

stg&sid=4&pageid=467&catid=54253&catname=ban-do-dia-gioi-hanh-chinh 
2
 Thủ tướng Chính phủ (2021), Quyết định số 861/2021/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh 

sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, HN. 
3
 LP (2020), “Sóc Trăng thực hiện tốt chính sách dân tộc nhằm không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Trang 

thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, đường dẫn truy cập: 

https://soctrang.dcs.vn/Default.aspx?sname=tinhuy&sid=4&pageid=469&catid=54320&id=285689&catname=Bao-ve-nen-tang-tu-

tuong&title=Soc-Trang-thuc-hien-tot-chinh-sach-dan-toc-nham-khong-ngung-cung-co-khoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc 
4
 Ngọc Diễm, “Sóc Trăng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo”, Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng, đường 

dẫn truy cập: https://soctrang.gov.vn/Default.aspx?sname=ubnd-

stg&sid=4&pageid=469&catid=54273&id=332564&catname=D%u00e2n+t%u1ed9c%2c+t%u00f4n+gi%u00e1o&title=soc-trang-

thuc-hien-tot-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-ton-giao 
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Các kết quả trên cho thấy vẫn còn nhiều thách thức đối với hiệu quả của việc cung cấp 

và khả năng tiếp cận, sử dụng DVCTT cấp độ 3, 4 cho người dân, nhất là đồng bào DTTS. Đây 

cũng là mối quan tâm chính của nhóm nghiên cứu. 

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 dịch vụ công trực tuyến 

(DVCTT) cấp độ 3, 4 của chính quyền cấp xã cũng như khả năng tiếp cận, sử dụng DVCTT 

của người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đối với hai loại thủ tục 

(1) thủ tục đăng ký thường trú cho công dân và (2) liên thông thủ tục đăng ký khai sinh, thường 

trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. 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 Thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng và đại diện lãnh đạo các sở, ngành 

cấp tỉnh có liên quan (Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã 

hội, Ban Dân tộc, Công an,…). 

- Làm việc với lãnh đạo UBND Thành phố Sóc Trăng và đại diện lãnh đạo các cơ quan 

chuyên môn có liên quan của Thành phố. Sau đó, đoàn làm việc trực tiếp và khảo sát thực địa 

tại UBND Phường 2 và Phường 10 của Thành phố Sóc Trăng.  

- Làm việc với lãnh đạo UBND huyện Mỹ Tú và đại diện các cơ quan chuyên môn có 

liên quan của huyện. Sau đó, đoàn làm việc trực tiếp và khảo sát thực địa tại UBND xã Phú 

Mỹ của huyện Mỹ Tú. 

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 2 và Phường 10 (Thành phố Sóc Trăng) thuộc khu 

vực I (xã bước đầu phát triển) và xã Phú Mỹ (huyện Mỹ Tú) thuộc khu vực III (xã đặc biệt khó 

khăn)5.  

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 (dưới đây được gọi là liên thông thủ tục “3 trong 1”) theo cả hai hình thức trực tiếp và trực 

 
5
 Thủ tướng Chính phủ (2020), Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân 

định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025, HN; và Thủ tướng Chính phủ (2021), 

Quyết định số 861/2021/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, 

khu vực I thuộc vùng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, HN. 
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tuyến.  

Những 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, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, v.v.)6; 

đồng thời cũng đảm bảo các tiêu chí được ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử7. 

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 

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 tỉnh Sóc Trăng. 

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 nhằm tìm hiểu việc 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.soctrang.gov.vn/home> để tìm hiểu cách thức thực hiện hai nhóm thủ tục 

 
6
 Thủ tướng Chính phủ (2015), Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh muc 

cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử, HN. 
7
 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. 

https://dichvucong.soctrang.gov.vn/home
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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 tập trung phân tích những phát hiện từ nghiên cứu thực của nhóm nghiên 

cứu địa tại tỉnh Sóc Trăng nhằm ghi nhận những điều kiện hiện có của các cấp chính quyền 

trong tỉnh, đặc biệt chính quyền cấp xã nơi có đông dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số trong 

cung ứng dịch vụ công trực tuyến và khả năng tiếp cận các dịch vụ này của người dân. Từ đó, 

nhóm nghiên cứu đưa ra những đề xuất giải pháp trước mắt và trung hạn nhằm hỗ trợ tỉnh Sóc 

Trăng trên bước đường xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số lấy người dân làm trung 

tâm.   

Báo cáo sẽ đầy đặn 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 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 Sóc Trăng 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 Sóc Trăng 

Trong 9 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã tiếp nhận 410.136 hồ sơ từ công dân, giải quyết 

đúng hạn 409.702 hồ sơ (tỷ lệ 99.89%), 434 hồ sơ đang tiếp tục giải quyết (tỷ lệ 0.11%). Thời 

điểm cập nhật số liệu cho đoàn nghiên cứu (ngày 16/9/2022), địa phương tiếp nhận 1.855 hồ 

sơ, cao nhất ở cấp tỉnh (1.416 hồ sơ), cấp huyện (274 hồ sơ) và cấp xã (165 hồ sơ). Trong đó, 

hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến cấp độ 

2 (494 hồ sơ), cấp độ 3 (362 hồ sơ) và cấp độ 4 (999 

hồ sơ).  

Cấp xã là nơi gần và tiếp xúc trực tiếp với 

người dân nhất nhưng số lượng hồ sơ phát sinh, tiếp 

nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 thấp và 

thấp nhất so với cấp huyện và tỉnh (xem Biểu đồ 

2.1)8. Điều này đáng được quan tâm nghiên cứu, 

đặc biệt đối với hai loại thủ tục: (i) đăng ký thường 

trú và (ii) thủ tục liên thông “3 trong 1” cho người 

dân tại một số xã, phường được chọn nghiên cứu. 

2.2. Đăng ký thường trú cho công dân 

Căn cứ quy định hiện hành9, quy trình cấp 

đăng ký thường trú cho công dân có thể được phác 

họa thành Sơ đồ 2.1.  

Theo báo cáo, toàn bộ 109 xã, phường, thị trấn 

của Sóc Trăng đã giải quyết đăng ký thường trú cho 

công dân trên môi trường điện tử nhưng chỉ mới ở 

mức độ 3. Trong năm 2021 và 9 tháng đầu năm 

2022, địa phương giải quyết được 181 thủ tục đăng 

ký thường trú trực tuyến, trong khi hồ sơ được giải 

quyết trực tiếp gấp khoảng 156 lần (28.374 hồ sơ). 

Qua trao đổi, nhóm nghiên cứu được biết, hầu hết 

các giao dịch làm thủ tục đăng ký thường trú phát 

sinh trên môi trường điện tử ở cấp xã là do cán bộ, 

công chức thực hiện giúp người dân. Số hồ sơ phát sinh từ phía người dùng (làm từ xa) hầu 

 
8
 Uỷ ban Nhân dân (2022), Báo cáo số 214/BC-UBND ngày 16/9/2022 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng về đánh giá thực 

trạng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. 
9
 Quy định hiện hành gồm: Luật Cư trú năm 2020, Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, Quyết định số 5548/QĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021 của Bộ Công an về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký cư trú và lĩnh vực xuất nhập cảnh 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. 

 

Biểu đồ 2.1: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại 

thời điểm nghiên cứu 

 

 

Sơ đồ 2.1: Quy trình cấp đăng ký thường trú cho 

công dân (Nguồn: Nhóm nghiên cứu tổng hợp) 
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như không có.   

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.  

Ngành Công an vốn có kinh nghiệm quản lý cư trú lâu nay, được đầu tư hạ tầng, nhất là 

Cổng dịch vụ công, kết nối tốt với Cổng dịch công quốc gia. Tuy nhiên, mức độ tiếp nhận, kết 

nối, giải quyết hồ sơ đăng ký thường trú trực tuyến qua các cổng dịch vụ công này từ người 

dân Sóc Trăng lại rất thấp. Đây là vấn đề của chất lượng cung cấp DVCTT từ chính quyền cơ 

sở hay do khả năng tiếp cận, sử dụng DVCTT của người dân đối cũng là nội dung cần được 

phân tích. 

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

Hình thức nộp hồ sơ trực tuyến như Sơ đồ 2.1 còn khá mới mẻ với người dân. Khi muốn 

thực hiện đăng ký thường trú trên môi trường điện tử như vậy, người dân phải có máy vi tính/ 

điện thoại thông minh (có sim chính chủ) để kết nối Internet và phải biết thao tác đăng ký tài 

khoản đăng nhập cá nhân, chụp (scan) các giấy tờ liên quan, v.v. Tuy nhiên, đa số người dân 

chưa tiếp cận, chưa biết các thao tác kỹ thuật nêu trên. Số lượng giấy tờ phải chụp (scan) trên 

mỗi thủ tục quá nhiều, đôi lúc phải làm nhiều lần. Một số khác có tâm lý sợ mất thông tin cá 

nhân. Do vậy, người dân thường chọn cách thức nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan công an cấp 

xã.  

Bên cạnh đó, do cơ sở dữ liệu dân cư và hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia vẫn đang 

được hoàn thiện nên việc đăng ký thường trú theo hình thức trực tuyến cũng có nhiều khó khăn 

nhất định. Một nguyên nhân quan trọng là do quy định cung cấp số định danh cá nhân (ĐDCN)/ 

số căn cước công dân (CCCD) trên Tờ khai Mẫu CT01.  

Qua trao đổi với các cán bộ, công chức tại xã/ phường được chọn nghiên cứu, phần lớn 

phàn nàn về ba nguyên nhân. Thứ nhất, số ĐDCN của công dân tại thời điểm đăng ký thủ tục 

chưa được cấp (chưa có), hoặc có nhưng bị sai sót (không trùng khớp), v.v. nên không thể giải 

quyết cho công dân ngay hoặc phải mất nhiều thời gian kiểm tra, đối chiếu với thông tin. Thứ 

hai, phần mềm quản lý dữ liệu dân cư đang thử nghiệm và hoàn thiện nên thường trục trặc kỹ 

thuật (không kết nối, kết nối chậm, treo máy, v.v.) khi giải quyết, dữ liệu ĐDCN chưa chia sẻ, 

liên thông, phân quyền truy cập cho công chức tư pháp - hộ tịch còn giới hạn. Thứ ba, điều 

kiện quá tải do cao điểm vừa làm CCCD vừa giải quyết thủ tục đăng ký thường trú trực tiếp và 

trực tuyến cùng với các nhiệm vụ chính trị khác của Ngành Công an. 

https://dichvucong.bocongan.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
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2.2.3. Góc nhìn của người dân qua phỏng vấn 

Qua phỏng vấn một số người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của 

UBND huyện Mỹ Tú, nhóm nghiên cứu được biết nhiều người vẫn chưa biết đến DVCTT nói 

chung, đăng ký thường trú trực tuyến nói riêng. Những người được phỏng vấn chia sẻ, họ có 

thói quen đến giao dịch trực tiếp để được hướng dẫn, dù khoảng cách từ nhà lên xã khá xa (các 

trường hợp được phỏng vấn đều cách trụ sở UBND huyện khoảng 15 km), thậm chí vài trường 

hợp không quan tâm đến DVCTT.  

Anh T.Q.T từ Bình Dương về quê, đến trụ sở UBND xã Phú Mỹ để đăng ký thường trú 

tâm sự: “Tôi cũng quen với việc sử dụng các giao dịch, mua hàng trực tuyến nhưng chưa nghe 

đến DVCTT và làm hộ khẩu [đăng ký thường trú] trực tuyến bao giờ, không biết trong đó có 

gì. Tôi quen với việc làm các thủ tục hành chính trực tiếp, được hướng dẫn nhiệt tình, người 

thật việc thật”. Khi được chúng tôi giới thiệu và hướng dẫn xem cách thức hoạt động của Cổng 

dịch vụ công, anh T.Q.T thấy thú vị, cho rằng “nó tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại rất nhiều 

nếu có cơ hội sẽ sử dụng” (Nam, 35 tuổi, dân tộc Kinh). 

Tổng hợp ý kiến phỏng vấn 2 người phụ nữ trẻ, sinh năm 1982 và 1985, học hết cấp 2, 

làm công nhân đến để hỏi thủ tục đăng ký thường trú tại UBND Phường 2 (Thành phố Sóc 

Trăng). Họ chia sẻ: “Tụi em chưa biết và cũng chưa nghe ai nói có thể làm DVCTT và có thể 

đăng ký thường trú trực tuyến. Hai tụi em vẫn thích lên phường làm thủ tục hành chính trực 

tiếp hơn vì khoảng cách cũng gần, có gì hỏi luôn cán bộ phường hướng dẫn cho và chỉ mất vài 

ngày để nhận kết quả. Điện thoại thông minh thì tụi em có nhưng chủ yếu xem TikTok và lướt 

Facebook, Youtube thôi”. 

Nhìn chung, công an xã đang chịu áp lực và khó khăn khá lớn khi giải quyết thủ tục đăng 

ký thường trú trực tiếp cho người dân, chủ yếu do thiếu hụt về trang thiết bị và đứt gãy trong 

kết nối với cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành. Trong khi đó, người dân vẫn chưa thực sự 

quan tâm sử dụng DVCTT để đăng ký thường trú, chủ yếu là từ việc thiếu thông tin về cách 

thức sử dụng, chưa biết về các tiện ích của DVCTT, chưa có phương tiện phù hợp như máy 

tính/ điện thoại thông minh, chưa có hoặc thiếu kết nối Internet. 

2.3. Liên thông thủ tục “3 trong 1” 

Theo báo cáo, tỉnh hiện có 109/109 xã, phường, thị trấn thực hiện liên thông thủ tục “3 

trong 1” trực tuyến mức độ 3. Trong năm 2021, 8.683 hồ sơ liên thông này được giải quyết 

trực tiếp, chưa hiện thực hồ sơ trực tuyến nào. Nguyên nhân là do theo quy định từ ngày 

01/7/2021, trẻ em chưa có số ĐDCN thì chưa liên thông theo quy trình trực tuyến và một phần 

người dân có tâm lý sợ bị thu hồi sổ hộ khẩu. Từ đầu năm 2022 đến ngày 16/9/2022, toàn tỉnh 

chỉ có 7 trong 8.832 hồ sơ liên thông “3 trong 1” được thực hiện trực tuyến (chiếm 0.001%). 
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2.3.1. Trải nghiệm và đánh giá của nhóm nghiên cứu 

Qua khảo sát thực địa, trao đổi trực tiếp và “đóng vai” là người dân có nhu cầu giải quyết 

liên thông thủ tục “3 trong 1” tại UBND Phường 2 và Phường 10 (Thành phố Sóc Trăng) và 

UBND xã Phú Mỹ (huyện Mỹ Tú), nhóm nghiên đã cứu khái quát quy trình giải quyết hồ sơ 

liên thông thủ tục “3 trong 1” từ các địa 

phương và nhận xét, phân tích những 

điểm chưa hợp lý (xem Sơ đồ 2.2).  

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: 

Một là, 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 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. 

Hai là, 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 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 

 

Sơ đồ 2.2: Quy trình giải quyết hồ sơ liên thông 3 trong 1 

tại các địa bàn nghiên cứu  

(Nguồn: Nhóm nghiên cứu xây dựng) 
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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 xã10 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. 

Ba là, 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 

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.  

Tuy nhiên, đến cuối năm 2021, các bộ vẫn chưa hoàn thành phần việc của mình nên các 

tỉnh chưa có căn cứ để thực hiện. Hiện nay, Sóc Trăng vẫn thực hiện liên 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 
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 Trong số các địa bàn nghiên cứu, trụ sở Công an Phường 2 và Phường 10 (Thành phố Sóc Trăng) không chung trụ sở làm 

việc với UBND phường, khoảng cách di chuyển từ UBND phường đến trụ sở Công an phường từ 1 - 3 km. 
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thông, các cơ quan trung ương thiếu phối hợp trong việc xây dựng phần mềm tích hợp, v.v. 

Qua các cuộc trao đổi, lãnh đạo các địa phương đều cho rằng đã nỗ lực vừa tuyên truyền 

qua đài truyền thanh, phát tờ rơi, qua “Tổ công nghệ số cộng đồng”, “đài truyền thanh thông 

minh”, mạng xã hội (Zalo, Facebook) vừa yêu cầu công chức phải hướng dẫn từng bước để 

người dân quen dần tiếp cận với DVCTT đối với thủ tục liên thông “3 trong 1” nói riêng và 

các DVCTT phổ biến khác, thậm chí dùng biện pháp “giao chỉ tiêu” giải quyết DVCTT cho 

các địa phương, cho cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị.  

Tỉnh Sóc Trăng và nhiều thành phố, huyện bước đầu nỗ lực xây dựng hạ tầng ứng dụng, 

thiết bị và kết nối trước mắt cải thiện dần chất lượng DVCTT. Điển hình là đang hoàn thiện, 

tiến tới thí điểm vận hành ứng dụng (app) “Công dân Sóc Trăng” thống nhất các ứng dụng 

cung cấp DVCTT trên toàn tỉnh, vận hành “Tổng đài Viettel: 02991022”, “Đài truyền thanh 

thông minh”, app “Thành phố Sóc Trăng Smart” với hơn 10.000 người truy cập, hoàn thiện 

Cổng dịch vụ công tỉnh, tương tác với người dân qua mạng xã hội như Zalo, Facebook, v.v. 

Nhìn chung, các địa phương xác định đây là công việc khó, lâu dài, cần thời gian, tài chính và 

con người, cần quá trình thay đổi nhận thức. 

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các đơn vị xã/ phường được nghiên cứu 

khẳng định, khi người dân đến làm thủ tục trực tiếp hay yêu cầu trực tuyến đều được hướng 

dẫn, hỗ trợ nhiệt tình, thậm chí công chức phải viết hộ tờ khai cho dân (người dân không biết 

chữ, người lớn tuổi). Một số nơi như UBND xã Phú Mỹ (huyện Mỹ Tú) có “Tổ viết hộ”, “Bàn 

hỗ trợ”,… gồm đại diện các đoàn thể thay phiên nhau giúp người dân gặp khó khăn khi thực 

hiện thủ tục trực tiếp vừa tuyên truyền, vận động người dân tiếp cận với DVCTT. Tuy nhiên, 

thực tế người dân vẫn quen với việc đến UBND xã/ phường để giải quyết các thủ tục hành 

chính do không biết đến hoặc không muốn sử dụng DVCTT.  

Sau thời gian triển khai thực hiện DVCTT đối với liên thông thủ tục “3 trong 1”, công 

chức các xã, phường cho rằng, thủ tục này cơ bản đã rút ngắn rất nhiều về thời gian so với 

trước, thuận tiện cho người dân. Tuy nhiên, việc thực hiện đồng thời giữa một số khâu trực 

tuyến và trực tiếp lâu nay cùng với các khó khăn đã phân tích ở trên khiến việc nâng cao chất 

lượng và khả năng tiếp cận DVCTT đối với liên thông thủ tục “3 trong 1” vẫn còn nhiều thách 

thức, nhất là đối với công chức cấp xã bởi họ bị quá tải trước áp lực đáp ứng chỉ tiêu thực hiện 

thủ tục trên môi trường điện tử từ cấp trên. 

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 thủ tục liên thông “3 trong 1” 

nói riêng.  

N.T.N.H là giáo viên tại xã Thuận Hưng, cách trụ sở huyện 15km đến làm khai sinh cho 

con chia sẻ: “Mình có sử dụng điện thoại thông minh, cũng đã thực hiện các giao dịch trực 

tuyến như chuyển khoản hay mua hàng online nhưng chưa nghe đến DVCTT bao giờ. Các thủ 

tục hành chính vẫn thực hiện trực tiếp dù khoảng đến trụ sở UBND khá xa và đi lại mất thời 
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gian”. Sau khi được xem qua tính năng của Cổng dịch vụ công, chị H thấy hữu ích và mong 

muốn dùng thử trong tương lai (Nữ, 40 tuổi, dân tộc Kinh).  

Khác với trường hợp trên, T.T.L (người viết chữ chưa thành thạo) đến Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của xã để làm thủ tục bảo hiểm y tế cho con trai đi học. Chị L bộc bạch: “chưa 

bao giờ sử dụng dịch vụ mua hàng hay chuyển khoản online và cũng chưa nghe đến DVCTT” 

(Nữ, 39 tuổi, dân tộc Khmer). Khi được giới thiệu Cổng dịch vụ công và các tiện ích, chị không 

quan tâm nhiều. Chị L. cho biết mình đã quen với việc làm trực tiếp, được cán bộ hướng dẫn 

nhiệt tình và dễ hiểu. 

Từ góc độ người dân, những lý do dẫn tới việc người dân chưa sử dụng, ít quan tâm đến 

DVCTT chính đó là họ chưa có thói quen sử dụng Internet, ít sở hữu điện thoại thông minh, 

chưa thành thạo tiếng Việt, cần sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ, công chức, không mất nhiều 

thời gian hay phiền hà gì nhiều khi đi làm trực tiếp. 

2.4. Một số nguyên nhân chủ yếu 

2.4.1. Hạ tầng cung cấp DVCTT hướng đến xây dựng chính quyền điện tử, chính 

quyền số và quản trị điện tử 

Điều kiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh còn nhiều khó khăn, chưa thể đáp 

ứng ngay việc tiếp cận và sử dụng DVCTT cấp độ 3 và 4 cho người dân. Chỉ số DTI năm 2021 

của Sóc Trăng đứng thứ 10/13 tỉnh, thành phố thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long và hạng 50/63 

tỉnh, thành phố cả nước. Trang thiết bị còn thiếu so với nhu cầu thực tế, nhất là trong giai đoạn 

vừa khẩn trương làm sạch dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, vừa cung 

cấp DVCTT cho công dân. Hệ thống phần mềm kết nối dữ liệu hộ tịch thường xuyên bị lỗi; 

đường truyền dữ liệu hay mất kết nối, quá tải trong giờ hành chính, trang thiết bị phục vụ tiếp 

cận, sử dụng DVCTT chưa được trang bị đầy đủ.  

Nhiều xã/ phường thiếu máy vi tính để người dân có nhu cầu sử dụng DVCTT tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả, hoặc nếu đủ máy thì tuổi thọ quá lâu, thiết bị bị hư hỏng mà chưa 

có thiết bị khác thay thế. Ví dụ: tại UBND xã Phú Mỹ, các máy tính lên đến 13 năm tuổi và đã 

qua sửa chữa nhiều lần. Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ dân có kết nối Internet tại nhà, kết nối mạng 3G, 

4G, kết nối wifi còn khá thấp11.  

Ngoài ra, việc tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản tập trung khiến thời gian mua sắm, phân 

bổ trang thiết bị mới cho các địa phương, cơ quan có nhu cầu chậm hơn trước, mặc dù mục 

đích của việc mua sắm tập trung là tránh dàn trải, lãng phí tài chính công. Trong khi đó, tốc độ 

khấu hao của trang thiết bị điện tử rất nhanh. Các phần mềm mới đưa vào sử dụng không tương 

thích với máy tính cũ, lạc hậu. Việc giao nhiệm thêm nhiệm vụ nhưng không giao, không hỗ 

trợ máy móc, trang thiết bị tương xứng cũng là khó khăn lớn đối với quá trình đẩy mạnh cung 

cấp DVCTT ở tỉnh Sóc Trăng. 

 
11

 Tại huyện Mỹ Tú, bao phủ Internet tại nhà dân khoảng 26.77%, tỷ lệ người dân sử dụng 3G, 4G rất thấp, chủ yếu xem tin 

tức; tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh, email và sim chính chủ thấp. 
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Thời gian qua, chính quyền cấp tỉnh và huyện đã triển khai nhiều mô hình, giải pháp thúc 

đẩy chuyển đổi số ở địa phương. Nhiều phần mềm, ứng dụng thông minh đã và đang được xây 

dựng, triển khai. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất chính là tản mát, thiếu tính kết nối, thiếu đồng 

bộ, thiếu liên thông giữa các ứng dụng, thiếu nhân lực chuyên trách, chưa thể chế hoá kịp thời 

nội dung, cơ chế quản lý, vận hành các ứng dụng số này để sớm triển khai chính thức. 

Ngoài ra, một số nguyên nhân từ Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của 

tỉnh cũng cần được nêu ra. Các cổng dịch vụ công này đều yêu cầu mở tài khoản và đăng nhập 

trong khi người dân không sử dụng dịch vụ công trực tuyến thường xuyên nên hay quên. Đối 

với nhiều người đây là bước phức tạp, không quen. Nhiều người dân vài năm mới thực hiện 

một lần nên khi thực hiện trực tuyến họ phải mở tài mới hoặc mở lại khoản rồi mới có thể đăng 

nhập vào trang dịch vụ công trực tuyến để làm thủ tục. Một số thông tin yêu cầu người dân 

cung cấp khi mở tài khoản không rõ ràng khiến họ không biết nên cung cấp thông tin thế nào. 

Ví dụ, tại mục “địa chỉ”, một số người dân có hộ khẩu khác với nơi ở thì không biết cần phải 

khai thông tin nào. Đặc biệt, nhiều người đồng bào Khmer trong tỉnh chưa sử dụng điện thoại 

thông minh có kết nối Internet/ wifi, chưa sử dụng sim chính chủ hay chưa có địa chỉ thư điện 

tử (email). Điều này ảnh hưởng đến việc đăng ký, tạo lập, xác nhận tài khoản và liên lạc trong 

quá trình giải quyết DVCTT. Ngoài ra, giao diện của Cổng dịch vụ công tỉnh Sóc Trăng chưa 

thân thiện và còn khá phức tạp với người dân, nhất là nhóm yếu thế do cách thức thiết kế khiến 

việc truy cập, tìm kiếm để thao tác và hoàn thành thủ tục đăng ký trực tuyến, nộp hồ sơ, thủ 

tục hành chính. 

2.4.2. Điều kiện tài chính và mức độ ưu tiên của địa phương hiện nay 

Tỉnh Sóc Trăng và chính quyền các cấp còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế, chưa 

đủ ngân sách bố trí đáp ứng để hiện đại hoá trang thiết bị, xây dựng các loại hạ tầng căn bản 

nhằm cải thiện chất lượng DVCTT. Theo chia sẻ của lãnh đạo UBND huyện Mỹ Tú, hằng năm 

thu ngân sách của huyện khoảng 40 tỷ đồng nhưng chi khoảng 500 tỷ đồng, thậm chí, kinh phí 

10-12 triệu để viết và trang bị phần mềm cho huyện cũng khó thực hiện do không có nguồn. 

Nhiều địa phương được khảo sát có mức thu ngân sách hàng năm không đủ chi, do vậy phải 

cân đối, ưu tiên cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh cho người dân, 

đồng bào dân tộc thiểu số hơn so với việc đầu tư cải thiện và nâng cao chất lượng DVCTT. 

2.4.3. Tuyên truyền và phổ biến DVCTT  

Tuy các địa phương đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến về DVCTT, nhưng chưa mạnh 

và chưa đạt hiệu quả mong đợi. Cả 7 người dân được phỏng vấn, trong đó có giáo viên và 

người dân tại Thành phố Sóc Trăng vốn có nhiều điều kiện tiếp cận thông tin tốt hơn mặt bằng 

chung, đều nói rằng họ “không biết” hoặc “không nghe” đến DVCTT. Lãnh đạo ở các địa 

phương được nghiên cứu cũng cho biết địa phương chưa có kênh/ hình thức hỗ trợ người dân 

tiếp cận, sử dụng DVCTT có hiệu quả, và việc hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, nhóm yếu thế 

tiếp cận DVCTT lại càng khó khăn hơn.  

2.4.4. Nhận thức, tâm lý và thói quen giải quyết thủ tục hành chính 
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Cho tới nay, nhận thức, tâm lý và thói quen giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức 

trực tiếp hơn là trực tuyến. Lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện thể hiện quyết tâm cao, hiểu biết 

tương đối tốt về DVCTT, có sự quan tâm nhất định đến công tác này, nhưng càng xuống cấp 

xã mức độ nhận thức, quan tâm về vấn đề này càng giảm dần.  

Trong khi đó, người dân đã quen thuộc và cảm thấy thuận tiện, an toàn, an tâm hơn với 

việc giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp bởi họ có thể hỏi, trao đổi trực tiếp 

với công chức. Một số người cho rằng khi đến làm việc trực tiếp, họ có thể trình bày chi tiết ý 

kiến, cung cấp thêm nhiều thông tin qua đó tác động có lợi cho họ chẳng hạn các thủ tục đền 

bù, hỗ trợ xã hội. Phỏng vấn anh T.S thì anh cho hay: “Người dân xã Phú Mỹ chủ yếu làm nông 

nghiệp, có thói quen đến trực tiếp UBND xã để làm các thủ tục hành chính. Những người trước 

thế hệ 8X sử dụng tiếng phổ thông [tiếng Việt] không tốt. Nhiều người không biết đọc, viết 

tiếng phổ thông nên có việc hành chính đến tận nơi để cán bộ hướng dẫn và làm giúp. Những 

người lớn tuổi ở đây ít biết về các hoạt động, giao dịch trên Internet. Những người trẻ, trong 

khoảng 1 năm gần đây có biết về các hoạt động trên nền tảng mạng nhưng không nhiều, ít có 

thói quen giao dịch, mua bán trực tuyến nên với các DVCTT họ cũng không có nhu cầu sử 

dụng.” (Nam, 41 tuổi, dân tộc Khmer).  

Thực tế thử nghiệm của nhóm nghiên cứu cho thấy, việc đăng ký thường trú hay liên 

thông thủ tục “3 trong 1” trực tuyến phức tạp và rườm rà hơn nhiều so với trực tiếp. Điều này 

giải thích phần nào người dân không mặn mà với DVCTT và cũng là thách thức đối với công 

tác truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của các cấp chính quyền. 

Ngoài ra, những người có nhiều thời gian hoặc thời gian linh hoạt lại không để ý đến việc 

mất thời gian đi lại, xếp hàng chờ đợi khi giải quyết thủ tục trực tiếp. Họ chưa thấy áp lực của 

việc cần thay đổi để tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Khi phỏng vấn nhanh một số người dân 

đang chờ làm thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Phú Mỹ, 

mọi người đều cho biết, ngoài việc không biết đến thông tin có thể giải quyết hồ sơ trực tuyến, 

thì khoảng cách từ nhà đến trụ sở UBND xã không xa, được cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, thậm 

chí làm giúp, không mất nhiều thời gian tự làm nên họ thường tranh thủ đến làm trực tiếp khi 

rảnh. Dường như thói quen làm hồ sơ trực tiếp khiến người dân không mặn mà với việc sử 

dụng DVCTT.  

2.4.5. Nhân sự và năng lực, kỹ năng quản lý, vận hành hệ thống cung cấp DVCTT  

Việc bố trí đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 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. Ở cấp tỉnh và cấp huyện, Sóc Trăng có 87 cán bộ, công chức có trình độ từ trung cấp và 

từ 3 năm kinh nghiệm trở lên chuyên trách về lĩnh vực công nghệ thông tin, trong đó kiêm 

nhiệm là 36 trường hợp. Tuy nhiên, việc bố trí nhân sự có chuyên môn, chuyên trách về lĩnh 

vực này ở cấp xã chưa thể thực hiện được do cơ chế, quy định về tổ chức bộ máy chính quyền 

cấp xã hiện nay.  
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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. Kết quả sát hạch trình độ công nghệ thông tin cho thấy 

nhiều công chức chưa theo kịp đòi hỏi công việc. Số nhân sự tại UBND các xã/phường, đặc 

biệt Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn thiếu do nghỉ việc, chuyển công tác, tinh giản biên 

chế, nhưng lại khó tuyển dụng, ký hợp đồng lao động bổ sung. Đây là những thách thức trong 

việc nâng cao chất lượng cung cấp DVCTT ở cấp xã thời gian tới.  

Trong giai đoạn chuyển tiếp, kết hợp giữa cung cấp dịch vụ công theo cách truyền thống 

và trực tuyến, bối cảnh tinh giản biên chế và việc nhiều nơi cán bộ, công chức nghỉ việc, chuyển 

vị trí công tác nhưng khó/không tuyển được người thay thế khiến khối lượng công việc của 

cán bộ, công chức còn lại tăng từ 2 đến 3 lần. 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. Đây cũng là những lý do khiến bản thân cán bộ, công chức thiếu động 

lực thực hiện DVCTT, cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân. 

2.4.6. Công tác tập huấn và bồi dưỡng cho cán bộ, công chức các cấp, nhất là cấp xã  

Theo báo cáo, Sở Thông tin và Truyền thông đã chú trọng tham mưu tỉnh tổ chức thường 

xuyên các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, kỹ năng an toàn 

thông tin cho cán bộ, công chức các cấp; lồng ghép đưa các nội dung này vào các kỳ sát hạch 

hằng năm. Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã triển khai 95 lớp đào tạo, tập huấn với 1.971 lượt 

cán bộ chuyên trách/ phụ trách công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị tham gia. Tuy nhiên, 

mức độ quan tâm để tiếp thu và vận dụng kiến thức, kỹ năng qua các lớp học, khóa bồi dưỡng 

của cán bộ, công chức còn thấp.  

Các địa phương được khảo sát cho hay họ chưa thể áp dụng các kiến thức, kỹ năng được 

tập huấn vào thực tế tại đơn vị mình, vì vậy chưa thể đánh giá tính hiệu quả của các khoá đào 

tạo, bồi dưỡng này. Các khó khăn, hạn chế chính được phát hiện như tri thức quá mới, hình 

thức trực tuyến, thiếu máy tính thực hành, số lượng học viên/ lớp quá đông, chưa phân tách 

các nhóm đối tượng khác nhau để có hình thức tập huấn phù hợp (ví dụ: công chức lớn tuổi, 

lực lượng đoàn viên, thanh niên trong Tổ hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng cần có cách tập huấn 

khác nhau).  

2.4.7. Cơ chế phối hợp giữa chính quyền các cấp với các cơ quan trung ương và cộng 

đồng doanh nghiệp trong việc tăng cường năng lực kết nối, liên thông dữ liệu và cung cấp 

DVCTT  

Đây có thể là vấn đề then chốt song còn nhiều hạn chế. Trước hết là việc số hoá hồ sơ, 

kết nối dữ liệu dân cư của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống định danh và 

xác thực điện tử của Bộ Công an chưa được triển khai dù dữ liệu của địa phương đã sẵn sàng 

để kết nối, liên thông. Điều này dẫn đến khó khăn trong việc định danh điện tử cá nhân, xây 

dựng kho dữ liệu điện tử, cơ dữ liệu dùng chung theo quy định và việc khai thác dữ liệu dân 

cư phục vụ mục đích cung cấp DVCTT các cấp độ 3, 4 và hướng đến xây dựng chính quyền 
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số.  

Kế đến, việc phối hợp giữa chính quyền các cấp với doanh nghiệp như Tập đoàn Công 

nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) 

và Bưu điện Việt Nam để thống nhất cơ chế phối hợp, phương án tài chính (phí) đồng cung 

cấp dịch vụ tin nhắn, cước phí vận chuyển hồ sơ, thủ tục hành chính sau khi được giải quyết 

trực tuyến vẫn chưa được xúc tiến.  

Ngoài ra, việc phối hợp truyền thông, xây dựng nội dung, hình thức, ngôn ngữ,… thể 

hiện trong các bản tin tuyên truyền về thủ tục hành chính, DVCTT cho đồng bào DTTS giữa 

các cấp chính quyền với các ban ngành, đoàn thể, cơ quan phụ trách quản lý về dân tộc, tôn 

giáo, với các thiết chế tự quản như nhà thờ, nhà chùa còn lỏng lẻo, chưa được quan tâm thích 

đáng. 

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 

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 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 phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng, 

điều kiện của người dân, giúp họ dễ tiếp cận, khai thác tối đa các tiện ích đòi hỏi rất nhiều sự 

nỗ lực, quyết tâm, đầu tư và thay đổi tư duy của các cấp chính quyền với tư các là bên cung 

cấp dịch vụ và của người dân với tư cách là “khách hàng”, người thụ hưởng. 

Nghiên cứu thực tế tại tỉnh Sóc Trăng cho thấy, lãnh đạo tỉnh, huyện và các cơ quan 

chuyên môn tham mưu tại các đơn vị, địa phương được nghiên cứu 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 nâng cao chất lượng DVCTT trên nhiều lĩnh vực. Tuy vậy, DVCTT 

đối với thủ tục đăng ký thường trú và liên thông thủ tục hành chính “3 trong 1” chỉ mới được 

triển khai ở mức độ 3 với phần lớn hồ sơ phát sinh trên môi trường trực tuyến là do đội ngũ 

cán bộ, công chức tự thực hiện giúp người dân. Tỉ lệ người dân biết đến, quan tâm tới và sử 

dụng DVCTT đối với 2 thủ tục này trên thực tế còn rất thấp. 

Qua nghiên cứu thực địa, việc thực hiện cung cấp và tăng cường khả năng tiếp cận 

DVCTT ở tỉnh Sóc Trăng vẫn còn nhiều thử thách. Trong đó, thách thức nhất vẫn là ở sự bất 

cập, rườm rà, phức tạp trong việc thực hiện hai nhóm thủ tục này theo cả hai hình thức trực 

tuyến và trực tiếp. Tiếp đến là thiếu sự đồng bộ giữa các nền tảng điện tử, cơ sở dữ liệu dân cư 

giữa các ngành, lĩnh vực liên quan đến liên thông thủ tục “3 trong 1”. Đặc biệt, Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả cấp xã còn thiếu hụt về trang thiết bị cần thiết để đáp ứng nhu cầu giải 

quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Các yếu tố khách quan liên quan tới người 

dùng bao gồm điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều nhóm dân cư, trong đó có đồng bào các dân 

tộc thiểu số chưa được tiếp cận với trang thiết bị truy cập được Internet, chưa quen với các 
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dịch vụ hành chính trên môi trường điện tử, chưa đọc thông viết thạo tiếng Việt.  

Tuy vậy, hành trình này vẫn còn nhiều dư địa và các yếu tố thuận lợi, tích cực hứa hẹn 

sự phát triển bức phá, chẳng hạn là lợi thế của “người đi sau”, là sự đồng thuận, quyết tâm 

chính trị cao của lãnh đạo tỉnh, huyện; là sự khởi sắc từng ngày về diện mạo kinh tế - xã hội 

của Sóc Trăng những năm hay chính sự đa dạng tôn giáo, văn hoá cũng có thể là nhân tố có 

thể giúp giải quyết đáng kể các khó khăn trên. 

Trong phần tiếp theo, nhóm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp trước mắt và trung hạn 

đối với chính quyền các cấp của tỉnh Sóc Trăng, cũng như đưa ra một số khuyến nghị đối với 

các cơ quan hoạch định chính sách cấp trung ương nhằm triển khai có hiệu quả các chương 

trình, kế hoạch liên quan đến phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số 

trong khu vực công hướng tới năm 2025 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ.    

3.2. Giải pháp trọng tâm 

3.2.1. Giải pháp cải thiện hạ tầng cung cấp DVCTT nhằm cải thiện từng bước chính 

quyền điện tử, hướng đến xây dựng chính quyền số 

(1) Chính quyền tỉnh Sóc Trăng cần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là tiến độ 

duyệt danh mục mua sắm, tổ chức đấu thầu tập trung hiện nay của tỉnh theo hướng ưu tiên 

duyệt, mua và phân bổ trang thiết bị nhằm đẩy nhanh quá trình hiện đại hoá nền hành chính 

tỉnh, cải thiện chất lượng cung ứng dụng DVCTT; lưu ý ưu tiên các địa bàn khó khăn, kém 

phát triển, vùng sâu, vùng xa, có đông đồng bào DTTS. 

(2) Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, tư vấn cho Ủy ban nhân dân tỉnh, và hướng 

dẫn về chuyên môn, kỹ thuật cho Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã xác định rõ các hợp 

phần cần thiết khi lập và 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 của quốc gia trong thời gian tới 

phục vụ điện tử hóa, 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.  

(3) Các cấp chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp xã cần 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. 

(4) Sở Thông tin và Truyền thông nên nghiên cứu, thiết kế theo hướng tích hợp, đa nhiệm 

và thân thiện người dùng đối với ứng dụng “Công dân Sóc Trăng” hiện đang được tỉnh tiếp tục 

phát triển. Cần tích hợp app này với Cổng dịch vụ công của tỉnh, ứng dụng “Thành phố Sóc 

Trăng Smart”, mô hình “Đài truyền thanh thông minh” và các nền tảng trực tuyến khác đang 

được vận hành trên địa bàn tỉnh, tránh phân tán nguồn lực đầu vào. Ứng dụng “Công dân Sóc 

Trăng” cần được thiết kế đảm bảo thân thiện hơn người dân, chú ý đặc điểm nhân khẩu học 

các nhóm xã hội yếu thế của tỉnh (người cao tuổi, học vấn thấp, đồng bào DTTS, v.v.) và tích 

hợp thêm các đường dây nóng (hotline) tư vấn, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc hoạt động 24/7 
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dựa trên tính năng tự tiếp nhận và phản hồi của “tổng đài viên” là trí tuệ nhân tạo (AI). 

Các ấn phẩm truyền thông về cải cách hành chính, tiện ích, cách tiếp cận, sử dụng DVCTT 

nên được tích hợp ngay trên ứng dụng này với các hình thức phong phú như video clip, ảnh 

minh hoạ dạng infographic, sơ đồ minh hoạ ngắn gọn, dễ hiểu, trực quan và đa ngôn ngữ thể 

hiện (tiếng Việt, tiếng Khmer, tiếng Trung, v.v.). Việc truy cập và tìm kiếm thủ tục hành chính 

và các thông tin có liên quan có thể bằng cách gõ ký tự hoặc thông qua ứng dụng nhận diện 

giọng nói (voice) bằng AI. 

Ngoài ra, để ứng dụng “Công dân Sóc Trăng” sớm đi vào thí điểm và triển khai đại trà, 

Sở Thông tin và Truyền thông cần sớm hoàn thiện văn bản, xin ý kiến các cơ quan hữu quan 

về tổ chức bộ máy, cơ cấu, cơ chế tổ chức, vận hành nền tảng này. 

3.2.2. Giải pháp cải thiện từng bước việc tuyên truyền, phổ biến DVCTT trong người 

dân, nhất là đồng bào DTTS 

(1) Nghiên cứu, xây dựng thí điểm và từng bước nhân rộng mô hình “Điểm chùa/ nhà thờ 

Sóc Trăng chung tay hỗ trợ chuyển đổi số” bên cạnh các điểm hỗ trợ chuyển đổi số tại UBND 

xã/ phường hiện nay. Sóc Trăng có khoảng 167 chùa Nam tông, Bắc tông, chùa người Hoa và 

hàng chục tịnh xá, thiền viện, tu viện12. Mỗi tháng, các chùa ở Sóc Trăng thường có 2 - 3 lần 

sinh hoạt tôn giáo tại các địa điểm này nên hệ thống chính trị các cấp, nhất là cấp cơ sở có thể 

lồng ghép, thông qua các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng tổ chức buổi tuyên 

truyền, tập huấn về chuyển đổi số, chính quyền số; về các tiện ích, thủ tục, cách thức tiếp cận 

và sử dụng DVCTT và thậm chí hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính nhưng bằng hình thức 

trực tuyến cho người dân thông qua các buổi sinh hoạt này.  

Ngoài ra, các địa điểm sinh hoạt tôn giáo có thể 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 

(chẳng hạn sau này là ứng dụng “Công dân Sóc Trăng”). 

(2) Nghiên cứu, thí điểm xây dựng và tiến tới triển khai mô hình truyền thông “Học sinh, 

sinh viên và giáo viên Sóc Trăng với công cuộc chuyển đổi số” hướng tới mục tiêu theo chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ “mỗi gia đình phải có ít nhất 01 người có thể sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến”13. Thay vì tập trung truyền thông đại trà, các cơ quan chức năng, chính quyền 

các cấp có thể lập các câu lạc bộ, đội nhóm phối hợp với “Tổ công nghệ số cộng đồng” để tập 

hợp, sinh hoạt, tổ chức tọa đàm, hội thi,… nhằm truyền thông về chuyển đổi số, chính quyền 

số; về tiện ích, quy trình, thủ tục, cách thức tiếp cận và sử dụng DVCTT cho đối tượng là người 

trẻ, có học vấn, có kỹ năng tốt về công nghệ thông tin (học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng 

viên các trường cao đẳng, trung học, tiểu học trên địa bàn tỉnh). Từ đây, các đối tượng này sẽ 

 
12

 Song Lê (2022), “Phật giáo Sóc Trăng - nơi gắn kết niềm tin tôn giáo và giá trị nhân văn”, Báo Sóc Trăng online, đường 

dẫn truy cập: https://www.baosoctrang.org.vn/dai-doan-ket/phat-giao-soc-trang-noi-gan-ket-niem-tin-ton-giao-va-gia-tri-nhan-van-

57233.html 
13

 Phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa 

phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp diễn ra ngày 15/9/2022, Hà Nội. 

https://danviet.vn/dai-bieu-vu-tien-loc-can-nhung-con-duong-cao-toc-trong-tu-duy-chinh-sach-va-thu-tuc-hanh-chinh-20220610111720523.htm
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là tuyên truyền viên, tập huấn viên về tại gia đình, dòng tộc và người dân ở nơi họ cư trú. 

(3) Nâng cấp và nhân rộng mô hình “Phát thanh & truyền hình thông minh” có lồng ghép 

tuyên truyền về lợi ích và qua đó khuyến khích người dân sử dụng DVCTT, đặc biệt là người 

dân nông thôn, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.  

Hiện tại, một số địa phương đã triển khai mô hình “Đài Truyền thanh thông minh” như 

Thành phố Sóc Trăng với giọng phát thanh 3 miền và bằng tiếng Việt, tiếng Khmer. Sở Thông 

tin và Truyền thông cũng đang có đề án phát triển mạnh mô hình này nhân rộng dần ra các xã/ 

phường trong tỉnh. Do vậy, thời gian tới, cần nghiên cứu để xây dựng cách thức tổ chức, hoạt 

động, phương án kỹ thuật, nội dung phát sóng, trong đó có nội dung về mức độ sẵn sàng và 

tiện ích của DVCTT, và sớm triển khai thí điểm.  

Các địa phương cũng cần 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. 

(4) Đa dạng hoá các ấn phẩm, hình thức tuyên truyền và các kênh, phương tiện truyền 

thông. 

- Về thiết kế: Các ấn phẩm tuyên truyền cần thiết kế bắt mắt, ngắn gọn, dễ nhìn, dễ làm 

theo, dễ hiểu như tờ rơi, tờ thông báo có gắn mã QR-Code, video clips có hình ảnh sống động 

của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, infographic, cẩm nang bỏ túi về DVCTT (bao gồm cả 

sách điện tử ebook, sách nói), túi thông tin nêu quy trình rút gọn việc thực hiện một số thủ tục 

hành chính có tỉ lệ người làm nhiều nhất, niêm yết những quy trình rút gọn này dưới hình thức 

trực tuyến và trực tiếp.  

- Về hình thức: Kết hợp cả truyền thông cá nhân, truyền thông nhóm, truyền thông đại 

chúng (qua phát thanh, truyền hình, các mô hình truyền thông thông minh của tỉnh, v.v.) và 

truyền thông Internet, truyền thông xã hội (qua các kênh mạng xã hội phổ biến hiện nay). Ngoài 

ra, có thể lập, triển khai, kết nối các kênh truyền thông xã hội theo khu phố, tổ dân cư, thôn, 

ấp, sóc.  

Các ấn phẩm và hình thức truyền thông (phát thanh, truyền hình, tờ rơi, sách nói) cần chú 

ý đến đặc điểm xã hội như tuổi tác, học vấn, nông thôn/ thành thị. Đặc biệt, tại các vùng có 

đông đồng bào DTTS, các ấn phẩm cần có thêm ngôn ngữ của đồng bào bằng chữ viết hoặc 

bằng tiếng nói của đồng bào (tiếng dân tộc theo địa bàn cấp xã bên cạnh tiếng Việt).  

Bên cạnh đó, việc phối hợp với Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo cấp tỉnh, cơ quan quản lý dân 

tộc, tôn giáo cấp huyện nghiên cứu, xây dựng nội dung, hình thức, sản phẩm tuyên truyền sao 

cho phù hợp văn hoá, đặc điểm tâm lý các cộng đồng dân tộc và tôn giáo cũng cần được chú ý 

thời gian tới. 

3.2.3. Giải pháp nâng cao nhận thức, thái độ và năng lực, kỹ năng quản lý, vận hành 

hệ thống cung cấp DVCTT tại địa phương 
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(1) Cần nghiêm túc chấn chỉnh tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, có cả người 

đứng đầu một số huyện, xã/ phường, công chức phục vụ trực tiếp người dân có thái độ bàng 

quan, thiếu quyết tâm, chưa chủ động khắc phục khó khăn, cải thiện từng bước cung cấp 

DVCTT; có dấu hiệu bàn lùi, đổ lỗi nhiều cho khách quan, về phía người dân. Qua đó từng 

bước khắc phục tình trạng “trên tỉnh thì nóng, quyết tâm cao nhưng càng về cơ sở thì càng 

“lạnh”, thiếu sát sao” trong triển khai, cải thiện chất lượng DVCTT.  

Ngược lại, cấp tỉnh, cấp huyện cũng cần nhìn vào thực tế điều kiện làm việc của công 

chức cấp xã cũng như điều kiện địa lý, phát triển kinh tế - xã hội của từng đơn vị xã để phân 

bổ chỉ tiêu và kinh phí đầu tư nâng cơ sở hạ tầng cho DVCTT cấp xã, tránh tạo sức ép thi đua 

thành tích dẫn tới báo cáo sai thực tế.  

(2) Để khắc phục tình trạng thiếu nhân sự chuyên trách về công nghệ thông tin, các cơ 

quan có thẩm quyền của tỉnh, huyện và xã có thể xem xét một số giải pháp sau: 

- Hội đồng nhân dân các cấp xem xét, theo thẩm quyền điều chuyển biên chế hoặc cân 

đối ngân sách trong khuôn khổ do luật định để tăng cường nhân sự chuyên trách công nghệ 

thông tin, chuyển đổi số kết hợp chức danh kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả ở xã/ phường. 

- Nghiên cứu sớm có 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. 

- 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. 

 - Nghiên cứu cơ chế thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ 

thông tin làm việc tại tỉnh với chế độ đãi ngộ hợp lý. 

(3) Tiếp tục 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. Có thể áp dụng nguyên tắc “1+1+1”, nghĩa là 1 người đi tập tập huấn về cố gắng 

có 1 ứng dụng, vận dụng thiết thực, phù hợp để giải quyết khó khăn cho công việc hiện tại của 

cơ quan, đơn vị và có trách nhiệm giới thiệu, tập huấn lại cho 1 người khác.  

Việc tập huấn cần gắn với thực hành, đánh giá kết quả học tập nghiêm túc, bám sát thực 

tế công việc; có cơ chế theo dõi, đánh giá hiệu quả áp dụng kiến thức, kỹ năng được tập huấn, 

bồi dưỡng vào thực tế cơ quan, đơn vị của người được cử đi học định kỳ.  

Ngoài ra, việc tập huấn cần lồng ghép tuyên truyền chủ trương, quan điểm, chính sách 

quốc gia của tỉnh về chuyển đổi số và cải cách hành chính để qua đó chấn chỉnh, cải thiện nhận 

thức, hành vi của bản thân người học là cán bộ, công chức cấp xã, thành viên các Tổ hỗ trợ 
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chuyển đổi số cộng đồng. 

(4) Thiết kế lại Cổng dịch vụ công của tỉnh Sóc Trăng để đảm bảo tính tương thích với 

Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an; đồng thời bảo đảm tính dễ sử 

dụng, dễ tiếp cận cho mọi người dân. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, cần có các hướng dẫn 

bằng phim ngắn (video clips) có hình ảnh và ngôn ngữ nói hoặc viết của đồng bào. Nên tích 

hợp các ứng dụng hiện có hoặc sắp triển khai (ví dụ như ứng dụng “Công dân Sóc Trăng”) trên 

giao diện của Cổng dịch vụ công tỉnh Sóc Trăng. Tỉnh có thể tham khảo mô hình Cổng dịch 

vụ công của tỉnh Thừa Thiên Huế.   

3.2.4. Giải pháp giải quyết khó khăn tài chính trước mắt để đầu tư hiện đại hoá nền 

hành chính địa phương và cải thiện chất lượng cung cấp DVCTT  

(1) Nghiên cứu, kết nối và tiến tới ký kết các biên bản hợp tác, hỗ trợ thúc đẩy chuyển 

giao kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số và quản trị điện tử với các địa 

phương có ưu thế và các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp có thế mạnh về lĩnh vực 

này: 

- Trong đó, về học hỏi mô hình quản trị hiện đại, xây dựng đô thị thông minh, Sóc Trăng 

có thể nghiên cứu kinh nghiệm thông qua ký kết hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh, Bình 

Dương (khu vực phía Nam) hay Quảng Ninh (khu vực phía Bắc), Đà Nẵng (khu vực miền 

Trung). 

- Huy động trí tuệ, chuyển giao cách thức quản trị, ứng dụng công nghệ số tiên tiến (thậm 

chí theo đặt hàng riêng của Sóc Trăng) đối với các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu: Viện Nghiên 

cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Đại học 

Khoa học tự nhiên, Đại học Bách khoa, Đại học Công nghệ thông tin, v.v.). 

- Hỗ trợ xây dựng hạ tầng số từ cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin như Viettel, 

Công ty cổ phần Viễn thông (FPT), VNPT, v.v.  

Mô hình ký kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có chuyển đổi 

số và quản trị hiện đại đã thực hiện khá thành công từ thực tiễn liên kết của Tây Ninh, Đồng 

Nai, Bình Dương, Bình Phước, Long An với Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Tập 

đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel cũng là gợi ý cho tỉnh. 

(2) Bên cạnh tiết kiệm và cân đối nguồn chi thường xuyên, điều chỉnh lại cơ cấu chi đầu 

tư phát triển hằng năm từ ngân sách của tỉnh và các địa phương để đầu tư cải thiện khả năng 

tiếp cận và chất lượng cung cấp DVCTT, Sóc Trăng cần chú ý sử dụng tối đa các nguồn lực, 

cơ chế, hành lang pháp lý được Trung ương phân bổ, cho phép ở 3 chương trình mục tiêu quốc 

gia hiện nay gồm: (i) Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; (ii) Chương 

trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; (iii) Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

(3) Huy động các nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp và các nhà đầu tư trên địa bàn 

tỉnh hỗ trợ trang thiết bị CNTT cho các xã còn nghèo, còn nhiều khó khăn. Cụ thể, khuyến 

khích cộng đồng doanh nghiệp đóng góp bộ máy tính, máy scanners cũng như dịch vụ nâng 
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cấp sửa chữa trang thiết bị cho các xã chưa có đủ trang thiết bị CNTT tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả.  

3.2.5. Một số giải pháp cụ thể khác  

(1) Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cần nghiên cứu, 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 tăng tiếp cận và sử dụng DVCTT của người dân. Cũng cần sớm nghiên cứu 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 ở cấp xã/ phường trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 

chờ đợi những quyết sách này, UBND cấp xã cần có cơ chế linh hoạt như thuê, ký hợp đồng 

tư vấn từ doanh nghiệp, chuyên gia bên ngoài. 

(2) Cần xác định rõ lộ trình, mục tiêu, bước đi cụ thể chuyển đổi số và cải thiện cung cấp 

DVCTT cho người dân. Trong tổ chức thực hiện cần nghiên cứu cụ thể về thực tế tiếp cận, sử 

dụng của người dân, các nhóm yếu thế trong xã hội hiện thời, từ đó tìm ra những cách thức 

triển khai linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong quá trình điện tử hóa, số hóa dịch vụ hành chính 

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

là đồng bào thiểu số ít biết tiếng Việt, người cao tuổi, người khuyết tật tiếp cận dễ dàng các 

dịch vụ. Đặc biệt, cần tránh hình thức, nóng vội, chạy theo chỉ tiêu thành tích bị áp đặt, chú ý 

làm thực chất, làm đến đâu chắc đến đó; tránh tạo ra áp lực “kép” quá lớn cho cán bộ, công 

chức.  

(3) Từng bước củng cố tổ chức, quy chế hoạt động, trang bị kinh phí và công cụ cho các 

Tổ hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng các cấp của tỉnh đi vào hoạt động thực chất. Trong đó, cần 

chú ý tới số lượng, cơ cấu và chất lượng hợp lý về nhân sự Tổ hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng 

(bởi vẫn có những người tuổi cao, người không thạo về CNTT tham gia vào tổ như ở một số 

tổ hiện nay).  

(4) 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 

khu vực này từng bước thay đổi nhận thức, tiếp cận, sử dụng các DVCTT. 

3.3. Kiến nghị chính sách tới 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 
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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 

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.  
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- 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, v.v.) 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. 

3.3.3. 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 

“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. 
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3.3.4. Đối với Bộ Tư pháp 

Theo quy định hiện hành14, sổ Hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch được giữ gìn, bảo quản và 

lưu trữ vĩnh viễn và được tiến hành số hoá15. 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. 

3.3.5. 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 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. 

  

 
14

 Tham khảo: Điều 12, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP; Khoản 2, Điều 25, Nghị định số 87/2020/NĐ-CP; Điều 

37, Thông tư số 04/2020/TT-BTP. 
15

 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch và 

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Hộ tịch (Điều 37). 

Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực 

tuyến (Điều 10). 
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