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Quản trị và Tham gia 

Loạt báo cáo nghiên cứu thảo luận chính sách 

 

 

Báo cáo tư vấn triển khai dịch vụ  

hành chính công trực tuyến ở tỉnh Gia Lai 

 

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 

 

Trọng tâm nghiên cứu vào hai dịch vụ hành chính công:  

(1) Cấp đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế  

cho trẻ em dưới 6 tuổi, và  

(2) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở  

và tài sản khác gắn liền với đất của công dân. 
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Học viện Chính trị 

Quốc gia Hồ chí Minh 
 

135 Nguyễn Phong Sắc 

Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 

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  

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

Nhóm Quản trị và Tham gia của UNDP 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 Hà Giang. 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 1 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. 

 

https://www.google.com/search?q=h%E1%BB%8Dc+vi%E1%BB%87n+ch%C3%ADnh+tr%E1%BB%8B+qu%E1%BB%91c+gia+h%E1%BB%93+ch%C3%AD+minh&rlz=1C1GCEU_enVN976VN976&oq=h%E1%BB%8Dc+vi%E1%BB%87n+ch%C3%ADnh+tr%E1%BB%8B+qu%E1%BB%91c+gia&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j69i57j46i175i199i512j0i512l3j0i22i30l3.5936j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:registry.vn@undp.org
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ThS. Đỗ Thanh Huyền 
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Lời cảm ơn  

Nhóm nghiên cứu chân thành cám ơn những cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, 

ngành, huyện và xã đã tham gia các buổi hội thảo và thảo luận trong thời gian nhóm nghiên cứu 

thực hiện công tác điền dã ở Gia Lai. 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 cám 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. 
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1. Giới thiệu về nghiên cứu 

1.1. Mục đích nghiên cứu 

Đánh giá thực trạng cung ứng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm 

tìm hiểu điều kiện của địa phương và tư vấn cho chính quyền cấp tỉnh về đổi mới dịch vụ công 

theo hướng thân thiện với người dân; tập trung vào quản trị điện tử dành cho đồng bào dân tộc 

thiểu số hướng tới mục tiêu phát triển bao trùm không ai bị bỏ lại phía sau trong bối cảnh 

chuyển đổi số. 

Các mục tiêu cụ thể của nghiên cứu: 

1. Nghiên cứu các văn bản quy phạp pháp luật, các chủ chương, chính sách của Đảng 

và Nhà nước; các văn bản kế hoạch triển khai của tỉnh Gia Lai về thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến, đánh giá các nguồn lực hiện có của địa phương để nắm rõ mức độ sẵn sàng cung cấp 

dịch vụ hành chính điện tử cho công dân; 

2. Trao đổi với cán bộ công chức trên địa bàn tỉnh về thực trạng, những thuận lợi và 

khó khăn mà họ gặp phải trong quá trình triển khai dịch vụ công trực tuyến nhằm đánh giá quá 

trình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến; 

3. Trao đổi với người dân trên địa bàn tỉnh để tìm hiểu nhận thức, quan điểm và trải 

nghiệm của họ về dịch vụ công trực tuyến nhằm tìm hiểu mức độ sẵn có, mức độ thuận tiện và 

thực trạng sử dụng dịch vụ công trực tuyến từ góc độ của người dân –những người trực tiếp sử 

dụng dịch vụ; 

4. Trực tiếp tìm hiểu về các trang cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thực hiện trải 

nghiệm với các dịch vụ công trực tuyến đang được tỉnh Gia Lai triển khai nhằm đánh giá tính 

sẵn có và mức độ tiện ích của các dịch vụ; cũng như phát hiện những khó khăn, bất cập đối với 

các dịch vụ đang được cung cấp; 

5. Từ việc tổng kết các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến cung ứng dịch vụ công 

trực tuyến nhóm nghiên cứu đề xuất các kiến nghị về chính sách với chính quyền cấp tỉnh và 

các cơ quan ban ngành Trung ương nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến.  

1.2. Câu hỏi nghiên cứu  

Báo cáo tập trung trả lời cho một số câu hỏi nghiên cứu chính như sau: 

1. Gia Lai đã sẵn sàng ở mức độ như thế nào trong việc cung cấp dịch vụ hành chính 

trực tuyến cho công dân? 

2. Các dịch vụ công trực tuyến đang được triển khai ở mức độ như thế nào trên địa bàn 

tỉnh Gai Lai? 

3. Gia Lai có những cơ hội và thách thức gì trong việc triển khai dịch vụ công trực 

tuyến? 

4. Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai và chính quyền Trung ương cần tiếp 

tục triển khai những giải pháp gì để thúc đẩy quá trình xây dựng chính phủ điện tử nhằm cung 

ứng tốt hơn dịch vụ công trực tuyến cho mọi người dân đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu 

số ở vùng sâu, vùng xa? 
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1.3. Phạm vi nghiên cứu 

Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu chỉ tập trung vào 2 loại dịch vụ công trực tuyến là: 

(i) Cấp giấy khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (thủ 

tục “3 trong 1”), (ii) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất. Đây là hai loại dịch vụ hành chính công căn bản, có nhiều người dân sử dụng và có 

nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.  

Địa bàn nghiên cứu: Báo cáo đánh giá việc triển khai dịch vụ hành chính công trực 

tuyến trên địa bàn tỉnh Gia Lai dựa trên số liệu, thông tin sơ cấp được thu thập được trong thời 

gian nghiên cứu thực địa từ 23-27 tháng 11 năm 2021 và số liệu và thông tin thứ cấp được tổng 

hợp từ năm 2016, khi tỉnh bắt đầu xây dựng Cổng dịch vụ công của tỉnh để làm đầu mối cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và tổ chức.  

Địa bàn khảo sát chủ yếu là xã Đak Tơ Ver, Nghĩa Hưng và Iaphi huyện Chư Păh. Đây 

là 3 xã đại diện cho 3 nhóm kinh tế - xã hội khác nhau theo 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. Trong đó Nghĩa Hưng thuộc 

vùng I (xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 10% hoặc đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới); xã 

Iaphi thuộc Vùng II (xã còn khó khăn), và xã Đak Tơ Ver thuộc vùng III (xã đặc biệt khó khăn) 

1.4. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu tập trung vào vai trò của các bên liên quan trong cung ứng hai loại dịch vụ 

công cụ thể: 

Cấp giấy khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 

tuổi (thủ tục “3 trong 1”): Nghiên cứu phân tích vai trò của cơ sở y tế, Ủy ban nhân dân 

(UBND) cấp xã, công chức tư pháp cấp xã, công an cấp huyện, bảo hiểm xã hội (BHXH) cấp 

huyện trong việc cấp giấy khai sinh, đăng ký thường trú, thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho trẻ em 

dưới 6 tuổi. 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: 

Nghiên cứu phân tích vai trò của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Sở Thông tin và 

Truyền thông (TTTT), UBND cấp huyện (Phòng TNMT, Chủ tịch UBND cấp huyện), công 

chức hành chính (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, công chức địa chính cấp xã), Chủ 

tịch UBND cấp xã và người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và cấp đổi. 

1.5. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được tổ chức theo các bước sau: 

Xác định vấn đề: Nhóm nghiên cứu thảo luận với các cơ quan chức năng và cán bộ, 

công chức phụ trách lĩnh vực của mình ở cấp tỉnh, huyện và xã để xác định những vấn đề họ 

gặp phải khi tiến tới quản trị điện tử ở địa phương mình. 

Thu thập thông tin: Nhóm nghiên cứu thu thập thông tin qua phỏng vấn, bảng câu hỏi 

với người dùng tại Bộ phận một cửa cấp huyện và xã, đồng thời quan sát quá trình và truy cập 

vào trang dịch vụ công trực tuyến của các địa phương được chọn nghiên cứu ở Gia Lai. Nhóm 
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nghiên cứu thực hiện phân tích dữ liệu thu thập được từ việc quan sát cách thức các thủ tục 

hành chính được lựa chọn đang được xử lý tại các Bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã. 

Thẩm định với các bên liên quan: Kết quả nghiên cứu được trình bày ngay trong các 

cuộc họp với cơ quan chức năng phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và cấp 

xã, cung cấp hai bộ thủ tục hành chính công để xác nhận. 

Đề xuất giải pháp: Nhóm chuyên gia tổng hợp, phân tích kết quả nghiên cứu và đưa ra 

các đề xuất về giải pháp cải thiện DVCTT mà các cấp chính quyền ở tỉnh Gia Lai cần thực hiện 

để tiến tới nâng cao chất lượng và số lượng DVCTT của tỉnh, đặc biệt là các giải pháp tạo sự 

thuận lợi hơn cho mọi người dân, nhất là nhóm đồng bào dân tộc thiểu số trong tiếp cận và sử 

dụng DVCTT. 

Do vậy, nghiên cứu được thực hiện với ba phương pháp sau đây:  

Phân tích tài liệu: Nhóm nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu thứ cấp là các văn bản quy 

phạm pháp luật của Việt Nam và số liệu từ Tổng cục Thống kê, Chỉ số Hiệu quả quản trị và 

hanh chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số chuyển đổi số Việt Nam, và các báo cáo của chính 

quyền địa phương để tìm hiểu những quy định liên quan đến cung ứng dịch vụ hành chính 

công nhằm tìm hiểu mức độ sẵn sàng của dịch vụ điện tử đối với các thủ tục hành chính ở cấp 

huyện và cấp xã.  

Phỏng vấn: Nhóm nghiên cứu đã thực hiện phỏng vấn trực tiếp cán bộ quản lý, công 

chức chịu trách nhiệm cung ứng dịch vụ hành chính công nhằm tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng 

và khó khăn của các bên liên quan trong cung ứng dịch vụ công trực tuyến cho người dân. 

Nhóm nghiên cứu cũng đã phỏng vấn bằng phiếu hỏi với người dân đã sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến tại các địa bàn nghiên cứu. Mục đích là để tìm ra đâu là điểm không cần thiết và đâu 

là điểm nghẽn trong quy trình cung cấp dịch vụ hành chính công thông qua cổng dịch vụ công 

trực tuyến quốc gia và địa phương.  

Quan sát tham dự: Với vai trò người nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã trực tiếp quan 

sát quá trình cung cấp dịch vụ công (thủ tục “3 trong 1” và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất) để hiểu rõ cách thức giải quyết một thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết 

quả một cửa ở các địa bàn được lựa chọn nghiên cứu. Đồng thời, với vai trò người dân đi làm 

dịch vụ công, nhóm nghiên cứu truy cập vào cổng dịch vụ công trực tuyến để tìm hiểu các thủ 

tục cần thiết khi muốn sử cổng dụng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện hai nhóm thủ tục 

được nghiên cứu. 

Họp tham vấn và tư vấn: Các cuộc họp tham vấn các chuyên gia để đưa ra đánh giá, 

nhận định và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công cũng như tư vấn với lãnh đạo tỉnh, 

huyện và xã cũng đã được tổ chức. Cuộc họp tư vấn cuối cùng cũng sẽ được tổ chức cùng đại 

diện chính quyền các cấp ở Gia Lai. 
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2. Các phát hiện chính 

2.1. Sơ lược về tỉnh Gia Lai 

Gia Lai nằm ở khu vực Bắc Tây Nguyên, là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn thứ hai ở Việt 

Nam với dân số năm 2019 là 1.513.847 người, trong đó số người sinh sống ở khu vực đô thị là 

438 276 (chiếm 28.95 %), số người sinh sống ở khu vực nông thôn là 1 075 571 (chiếm 

71.05%).1  Đây là địa bàn sinh sống của hơn 30 dân tộc trong đó đông nhất là người Kinh, 

người Gia Rai và người Ba Na. (Xem số liệu Biểu sồ 1) 

Biểu đồ 1: Các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai (%) 

 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu tổng hợp từ số liệu của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 

 

Gia Lai có 17 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 14 huyện, 

220 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 24 phường, 14 thị trấn và 182 xã2 trong đó có 1628 

thôn thuộc xã vùng dân tộc thiểu số3. 

Để hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo tốt hơn các 

quyền con người từ năm 2012, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 01/2012/QĐ-

UBND về thiết lập, quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến đối với trang thông 

tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị nhà nước. Tiếp theo đó cùng với quá 

trình số hóa, xây dựng chính phủ điện tử trên địa bàn cả nước, Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt 

động để đẩy mạnh quá trình cải cách thủ tục hành chính trong đó có chú trọng đến các dịch vụ 

công trực tuyến. 

Biểu đồ 2 cho thấy, trong giai đoạn 2011-2020, Gia Lai là một trong số các tỉnh thành 

của Việt Nam đạt tỷ lệ tăng trưởng dương ở điểm chỉ số PAPI gốc. Điều đó cho thấy những nỗ 

lực trong cải thiện hiệu quả quản trị hành chính công của tỉnh. Tuy nhiên, biểu đồ này cũng cho 

thấy mức độ tăng trưởng của Gia Lai giai đoạn này thuộc nhóm các tỉnh có chỉ số tăng trưởng 

thấp dưới 1%. (Xem số liệu biểu đồ 2.) 

  

 
1 Tổng Cục Thống kê, 2020. Kết quả toàn bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Nxb Thống kê, 

tr.30 
2 Tổng cục thống kê, Niện gián thống kê 2020, nxb thống kê tr.44 
3 Tổng cục thống kê, 2020. Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân 

tộc thiểu số năm 2019, tr.106 
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Biểu đồ 2: Mức tăng, giảm hàng năm Chỉ số PAPI Gốc cấp tỉnh,  

giai đoạn 2011-2020 (%) 

 

Nguồn: CECODES, VFF-CRT, RTA & UNDP (2021), tr.94 

Trong các trục chỉ số nội dung đánh giá hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh 

PAPI, các trục chỉ số nội dung có sự tăng trưởng dương của Gia Lai giai đoạn 2011-2020 là 

trách nhiệm giải trình với người dân, tham gia của người dân cấp cơ sở, cung ứng dịch vụ công 

và kiểm soát tham nhũng. Các trục chỉ số nội dung có sự sụt giảm là công khai minh bạch giảm 

0.2 điểm phần trăm và thủ tục hành chính công giảm 0.9%. (Xem số liệu biểu đồ 3.) 

  

 
4 CECODES, VFF-CRT, RTA & UNDP (2021). Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh 

ở Việt Nam (PAPI) 2020: Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân. Báo cáo nghiên cứu chính sách 

chung của Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES), Trung tâm Nghiên cứu khoa học 

và Đào tạo cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (VFF-CRT), Công ty Phân tích Thời gian thực và Chương trình 

Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP). Hà Nội, Việt Nam, tr.9 
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Biểu đồ 3: Sự tăng giảm điểm sáu trục chỉ số nội dung PAPI của Gia Lai, 2011-2020 

 

Nguồn: CECODES, VFF-CRT, RTA & UNDP (2021), tr.11-12 

Những con số, dẫn chứng vừa được phân tích ở trên cho thấy để hướng tới mục tiêu 

phát triển bền vững, Gia Lai đã có những nỗ lực trong việc phát huy các tiềm năng và lợi thế 

của mình thông qua các giải pháp, trong đó có cải thiện các dịch vụ hành chính công. Tuy 

nhiên, những nỗ lực này của Gia Lai dường như vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. 

Điều quan trọng là cần tiếp tục có các chính sách nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo cải thiện và 

nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công trong đó có nâng cấp và cải thiện chất lượng dịch 

vụ công trực tuyến. 

2.2. Những phát hiện nghiên cứu chính từ nghiên cứu thực chứng về hai nhóm 

dịch vụ hành chính thuộc phạm vi nghiên cứu năm 2020-2021 của Gia Lai 

2.2.1. Mức độ sẵn sàng trong điện tử hóa dịch vụ hành chính công  

Để triển khai các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước liên quan đến chuyển đổi số, 

xây dựng chính phủ điện tử, tỉnh Gia Lai đã và đang có những hoạt động cụ thể trong việc đẩy 

mạnh cải cách hành chính với các chương trình, kế hoạch xây dựng và cải thiện việc cung ứng 

dịch vụ công trực tuyến. Khái quát lại có thể thấy mức độ sẵn sàng trong cung ứng dịch vụ 

công trực tuyến của tỉnh được thể hiện trên những điểm chính như sau: 

Một là, việc xây dựng, phát triển dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh có cơ sở 

chính trị, pháp lý rõ ràng. Những năm qua, căn cứ vào quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà 

nước về xây dựng và triển khai chính phủ điện tử, chính phủ số, đẩy mạnh và nâng cao chất 

lượng dịch vụ công trực tuyến, các cơ quan lãnh đạo của tỉnh đã ban hành nhiều văn bản tạo cơ 

sở chính trị, pháp lý cho việc triển khai các hoạt động trên thực tế.  

Việc ban hành các văn bản không chỉ tạo ra cơ sở chính trị pháp lý rõ ràng cho các hoạt 

động triển khai dịch vụ công trực tuyến mà còn cho thấy những cam kết chính trị mạnh mẽ của 

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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Hai là, tỉnh đã xây dựng hạ tầng, nền tảng số phục vụ cho quá trình cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến. Từ năm 2016, tỉnh bắt đầu xây dựng Cổng dịch vụ công của tỉnh để làm 

đầu mối cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và tổ chức. (Xem hình ảnh 1.) 

Hình ảnh 1: Cổng dịch vụ công tỉnh Gia Lai 

 

Việc triển khai các hệ thống thông tin phục vụ công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành 

chính được triển khai đồng bộ tuân thủ theo Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh và các 

hướng dẫn, quy định của trung ương. Thông qua đó, Cổng dịch vụ công của tỉnh luôn sẵn sàng 

kết nối, chia sẻ với các hệ thống thông tin có liên quan khi có chỉ đạo và việc tích hợp, kết nối, 

chia sẻ dữ liệu khá thuận lợi. 

Hiện nay, hệ thống một cửa điện tử đã được triển khai ở tất cả các sở, ngành, UBND 

cấp huyện và 220 UBND cấp xã. Hiện đã có 1.914 thủ tục hành chính được cung cấp dưới 

dạng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 trở lên, trong đó có 125 DVCTT ở mức độ 3 và 1.023 

DVCTT ở mức độ 4, phân ra cụ thể như sau: 

Bảng 1: Số lượng các thủ tục hành chính được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực 

tuyến trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2021 

Cấp Mức độ 2 Mức độ 3 Mức độ 4 

Cấp tỉnh 594 116 732 

Cấp huyện 72 8 219 

Cấp xã 100 1 72 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu tổng hợp từ các báo cáo về triển khai dịch vụ công trực 

tuyến trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

 

Hệ thống một cửa điện tử tại các xã, phường, thị trấn được kết nối với Cổng dịch vụ 

công của tỉnh tạo ra sự liên thông trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và tạo cơ sở để chia 

sẻ dữ liệu thông tin. Hiện nay, đã có 808 dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được tích hợp đồng 

bộ lên cổng dịch vụ công quốc gia, nhiều tiện ích đã được tích hợp, như thanh toán trực tuyến, 

cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Theo báo cáo từ đầu năm 2021 đến nay, số hồ sơ 
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được tiếp nhận và giải quyết dưới dạng DVCTT trên Cổng dịch vụ công của tỉnh ở mức độ 3 

và 4 là hơn 16.307 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4 

trên tổng số hồ sơ của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến (cả 

trực tuyến và truyền thống) là 69,5%. 

Bên cạnh đó tỉnh đã xây dựng hệ thống thông tin hoạt động 24 giờ/ngày và 7 ngày/tuần 

để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân bằng nhiều phương thức khác 

nhau như điện thoại, tin nhắn, thư điện tử... Thời gian qua, hệ thống đã tiếp nhận 2.512 phản 

ánh, kiến nghị, trong đó đã xử lý 2.480. Kinh nghiệm trong việc vận hành Cổng dịch vụ công 

và hệ thống một cửa điện tử là những tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục phát triển và hoàn 

thiện dịch vụ công trực tuyến. 

2.2.2. Thực trạng cung ứng dịch vụ công trực tuyến ở hai nhóm dịch vụ hành chính 

thuộc phạm vi nghiên cứu năm 2020-2021 

a. Dịch vụ công trực tuyến về cấp đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (gọi tắt là liên thông “3 trong 1”) 

Góc nhìn của cán bộ, công chức: 

Các thủ tục hành chính như: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em dưới 6 tuổi là những thủ tục rất gần gũi với nhiều người dân. Đây là những thủ 

tục hành chính được thực hiện tại cấp xã. Trước khi triển khai thủ tục liên thông “3 trong 1”, 

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 tạo ra sự lãng phí về 

thời gian, tốn kém về chi 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 dưới dạng DVC trực tiếp, người dân chỉ cần đến một nơi là bộ phận một cửa của 

UBND xã để nộp hồ sơ và nhận 3 kết quả cùng tại nơi này. 

Việc thực hiện liên thông “3 trong 1” không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân 

mà còn tạo ra sự gắn kết giữa các cơ quan công quyền khi giải quyết thủ tục hành chính. Nó 

chấm dứt quá trình giải quyết thủ tục hành chính một cách riêng lẻ, khép kín trong từng ngành, 

giúp đảm bảo tính công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian, kinh phí, nâng cao hiệu quả hoạt 

động của các cơ quan công quyền. 

Hiện tại trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, 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 đang được cung cấp 

trực tuyến cấp độ 2. Nghĩa là cổng dịch vụ công cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn 

bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp 

hoặc gửi qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.  (Xem hình ảnh 2.) 
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Hình ảnh 2: Một số dịch vụ công các thủ tục hành chính liên quan đến khai sinh  

được cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh Gia Lai 

 

Đội ngũ cán bộ làm tại bộ phận nhận và trả kết quả trên địa bàn ba xã Đăktover, Iaphi 

và Nghĩa Hưng, cho biết, hiện tại tỉnh Gia Lai chưa bắt buộc phải triển khai dịch vụ trực tuyến 

liên thông 3 trong 1. Tại địa bàn xã người dân vẫn đến bộ phận một cửa nộp các giấy tờ cần 

thiết để làm thủ tục. Việc thực hiện các quy trình thủ tục tương đối đơn giản, nhanh gọn không 

quá phức tạp đối với người dân. 

Góc nhìn của người sử dụng được phỏng vấn: 

Khi nhóm phỏng vấn một số người dân trên địa bàn 3 xã của Gia Lai là Đăktover, Iaphi 

và Nghĩa Hưng, những người tham gia trả lời phỏng vấn đều cho biết họ thường đến trực tiếp 

các cơ quan công quyền để được hướng dẫn, điền các biểu mẫu để làm các thủ tục hành chính 

liên quan đến khai sinh, đăng ký thường trú và cấp phát thẻ bảo hiểm y tế.  

Họ không biết đến thông tin về dịch vụ trực tuyến và cũng không biết làm thủ tục trực 

tuyến như thế nào? Điều đó cho thấy việc thực hiện thủ tục hành chính qua hình thức trực 

tuyến vẫn còn khá xa lạ với nhiều người dân nơi đây. 

Nhóm nghiên cứu cũng thử trải nghiệm với dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên 

Cổng dịch vụ công tỉnh Gia Lai. Kết quả là chỉ có biểu mẫu của tờ khai đăng ký khai sinh được 

cung cấp trên trang. Các biểu mẫu khác như tờ khai tham gia bảo hiểm y tế, danh sách tham gia 

bảo hiểm y tế vẫn chưa có biểu mẫu được cung cấp. (Xem hình 3.) 
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Hình 3: Các biểu mẫu liên quan đến 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 được cung cấp trên 

cổng dịch vụ công tỉnh Gia Lai 

 

Xét về tính sẵn có và tiện dụng của dịch vụ, hiện tại các biểu mẫu và hướng dẫn thực 

hiện dường như chưa mang tính thuận tiện và có thể tiếp cận được với mọi người dân nói 

chung, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. 

b. Dịch vụ công trực tuyến về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của công dân 

Tương tự như DVCTT liên thông 3 trong 1, Gia Lai cũng chưa triển khai DVCTT về 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

của công dân ở mức độ 3 và 4. 

  Mặc dù vậy, nhóm nghiên cứu vẫn tiến hành nghiên cứu, trao đổi, phỏng vấn việc 

triển khai DVC trực tiếp về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có lồng ghép với khả năng sau 

này có DVCTT về loại việc này. 

Góc nhìn của cán bộ, công chức: 

Đất đai là tài sản lớn của người dân, vì vậy thủ tục hành chính liên quan đến đất đai 

phải vừa thuận tiện, nhanh gọn, nhưng cũng phải đảm bảo tính bảo mật và an toàn. Đây là thủ 

tục hành chính được thực hiện ở cấp huyện. 

Hiện tại, trên Cổng dịch vụ công tỉnh Gia Lai không có thủ tục hành chính nào liên 

quan đến “cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” được cung cấp theo hình thức trực tuyến. 

(Xem hình 4.) 
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Hình 4: Dịch vụ công trực tuyến liên quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận  

quyền sử dụng đất tỉnh Gia Lai 

 

Đội ngũ cán bộ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Chư Păh cho biết hiện tại 

tỉnh chưa có chủ trương về triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục liên quan đến 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

của công dân. Tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực này đang được tiếp nhận và 

trả kết quả trực tiếp. Quá trình giải quyết thủ tục nộp theo hình thức trực tiếp đôi khi gặp khó 

khăn dẫn đến kéo dài thời gian trả kết quả cho người dân. Đặc biệt trong thời gian thực hiện 

giãn cách xã hội, việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp bị gián đoạn do tình hình dịch bệnh. 

Cán bộ tại bộ phận tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục liên quan đến đất đai cho biết, 

hiện nay các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai cần nhiều loại giấy tờ phải công 

chứng, chứng thực nên rất khó thực hiện trực tuyến. Các loại văn bản hồ sơ do người dân sao 

chụp sẽ khó đối chiếu tính xác thực của tài liệu dẫn đến tiềm ẩn nhiều rủi ro về pháp lý nếu 

triển khai thủ tục trực tuyến. 

Cán bộ địa chính xã cho biết hồ sơ đất đai liên quan đến việc đo đạc, xác nhận của các 

hộ dân xung quanh, các giấy tờ này cần có chữ ký trực tiếp nên khó triển khai trực tuyến. 

Góc nhìn của người sử dụng đã được phỏng vấn: 

Người dân trên địa bàn huyện chưa có trải nghiệm nào với dịch vụ công trực tuyến liên 

quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Người dân chỉ đi làm trực tiếp tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả ở huyện.  

Nhóm nghiên cứu đã thực hiện 8 phỏng vấn với 8 người đã từng đi làm thủ tục xin cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Tất cả 8 người tham gia trả lời phỏng vấn đều cho 

rằng: Làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều thuận lợi, cán bộ ở bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả có tác phong làm việc khá chuyên nghiệp…  

Một số người tham gia trả lời phỏng vấn cho biết việc làm thủ tục hành chính liên quan 

đến đất đai thường mất nhiều thời gian vì đòi hỏi nhiều loại giấy tờ. Đôi khi, người đi làm thủ 
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tục không biết hết các loại giấy tờ và quy trình nộp các biểu mẫu. Họ phải mất nhiều thời gian 

đến gặp công chức để được hướng dẫn rồi về hoàn thiện hồ sơ. Có trường hợp, người dân phải 

đi lại nhiều lần. Một số người tham gia trả lời phỏng vấn cho biết họ cũng phải nhờ đến tư vấn 

qua “cò” để làm các thủ tục. Đa số người tham gia phỏng vấn đều cho rằng khi làm thủ tục liên 

quan đến đất đai nên đến làm trực tiếp tại trụ sở vì đây là những giấy tờ quan trọng. Họ rất lo 

ngại về độ an toàn, hay không yên tâm nếu không trực tiếp đến làm thủ tục tại trụ sở. 

Về mức độ chủ động, sẵn sàng của người dân với các thủ tục hành chính công trực 

tuyến, qua các cuộc tiếp xúc với người dân địa phương, nhóm nghiên cứu nhận thấy việc làm 

thủ tục trực tuyến vẫn là hoạt động rất xa lạ với bản thân những người tham gia trả lời phỏng 

vấn. Khi được hỏi “Ông/ bà có mở mạng để xem trước các thủ tục trực tuyến trên cổng thông 

tin điện tử trước khi đi làm thủ tục không?”, trong số 15 người tham gia trả lời phỏng vấn có 7 

người cho rằng đã xem qua các thủ tục trên mạng nhưng chỉ xem để biết chứ không sử dụng. 

Với câu hỏi “Liệu Ông/ bà có sẵn sàng thực hiện các thủ tục trực tuyến (điền thông tin trên 

trang điện tử thay vì đến trụ sở các cơ quan công quyền để làm thủ tục liên quan đến cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất?”, trong số 15 người tham gia trả lời phỏng vấn 8 người cho 

rằng họ sẵn sàng thực hiện các thủ tục trực tuyến nếu việc khai và nhận kết quả đơn giản, dễ 

thực hiện. Một số cho biết họ không có máy tính kết nối internet, họ cũng không biết phải khai 

trực tuyến như thế nào. 

2.3. Nguyên nhân  

Gia Lai chưa triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4 với Liên thông thủ tục 

hành chính đăng ký giấy khai sinh, đăng ký hộ khẩu thường trú, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho 

trẻ dưới 6 tuổi và các dịch vụ công trực tuyến với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của công dân xuất phát từ những 

nguyên nhân sau: 

2.3.1. Hạn chế từ khung luật pháp, chính sách liên quan đến dịch vụ công trực tuyến 

 Việc chưa triển khai dịch vụ công trực tuyến 3 trong 1 và DVCTT về cấp sổ đỏ trên địa 

bàn tỉnh một phần do sự chậm trễ của bộ, ngành TW trong việc đưa ra các quy định và hướng 

dẫn triển khai. Với DVCTT về “sổ đỏ “vốn rất phức tạp nên trung ương cũng chưa có quy định 

buộc các địa phương phải triển khai. Hiện tại một số văn bản liên quan đến việc thực hiện dịch 

vụ công trực tuyến còn gây khó khăn cho quá trình thực hiện như: thiếu rõ ràng trong các quy 

định về bản sao điện tử có chứng thực, giấy tờ có chữ ký số điện tử; nhiều quy định liên quan 

đến quy trình thủ tục dường như vẫn chưa phù hợp so với các dịch vụ công trực tuyến bởi nó 

giữ nguyên các quy định của hồ sơ trực tiếp.  

Nhiều quy định gây phức tạp hay tạo “khó khăn kép” cho cả đội ngũ công chức tiếp 

nhận giải quyết hồ sơ và cho người dân làm thủ tục. Ví dụ: Nghị định số 87/2020 của CP về cơ 

sở dữ liệu hộ tịch và đăng ký hộ tịch trực tuyến quy định khi hoàn tất hồ sơ đăng ký khai sinh 

trực tuyến, lúc đến nhận kết quả, người dân phải nộp toàn bộ các loại giấy tờ như đi làm thủ 

tục trực tiếp. Quy định này vô tình tạo ra quy trình với hai lần nộp thủ tục, làm nản lòng người 

dân muốn sử dụng dịch vụ trực tuyến, và gây khó khăn cho công chức tiếp nhận xử lý hồ sơ vì 

họ phải tiếp nhận và lưu trữ hai loại hồ sơ một là trực tiếp hai là trực tuyến khi cùng giải quyết 

một thủ tục. 
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2.3.2. Nhận thức và năng lực triển khai của đội ngũ cán bộ, công chức 

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Gai Lai sẽ còn gặp nhiều khó khăn 

do nhận thức, năng lực triển khai dịch vụ công trực tuyến của một bộ phận đội ngũ cán bộ, 

công chức còn khá hạn chế. Vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và xử 

lý hồ sơ còn chưa phân biệt được dịch vụ công trực tiếp và dịch vụ công trực tuyến. Ví dụ, 

trong Báo cáo của UBND Huyện Chư Pah nêu, trong năm 2020 tổng số hồ sơ về cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất nhận trực tiếp là 1212, trực tuyến là 318; năm 2021 trực tiếp là 

1415, trực tuyến là 190. Tuy nhiên, trên thực tế tỉnh Gia Lai chưa cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến đối với thủ tục hành chính liên quan đến “cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. Việc 

có báo cáo sai lệch về hồ sơ trực tuyến là do cán bộ nhận thức sai về đặc điểm và bản chất của 

dịch vụ công trực tuyến. Các hồ sơ được cán bộ nhận trực tiếp nhưng sao chụp gửi lên huyện 

thông qua phương tiện công nghệ được hiểu là dịch vụ trực tuyến. 

Một phần hạn chế cũng đến từ việc đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh, đặc biệt là cán 

bộ, công chức cấp xã chưa được đào tạo, bồi dưỡng về DVCTT, bao gồm cả công cụ công 

nghệ được sử dụng để cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 

2.3.3. Quy trình thủ tục phức tạp khiến người dân ngại sử dụng DVCTT 

Tính tiện ích, hữu dụng, dễ tiếp cận, quy trình đơn giản, dễ làm, dễ thao tác sẽ là những 

lợi thế của dịch vụ công trực tuyến. Những thủ tục với nhiều quy trình phức tạp, không thuận 

tiện sẽ khiến người dân bị rối, từ đó hạn chế sử dụng. Trải nhiệm của nhóm nghiên cứu về các 

dịch vụ công trực tuyến đang được cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Gia Lai cho thấy 

hầu hết các dịch vụ công trực tuyến đều chưa đảm bảo yếu tố thuận tiện, dễ tiếp cận với người 

dân, đặc biệt với đồng bào dân tộc thiểu số.  

Các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2 cho phép người sử dụng tải các biểu mẫu hồ sơ. 

Tuy nhiên để tải được hồ sơ người dùng cần phải có máy tính và máy in để in các biểu mẫu. 

Đây là một thách thức đối với đa số người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Mặt khác, 

các biểu mẫu hồ sơ, hướng dẫn chỉ được cung cấp dưới một ngôn ngữ là tiếng Việt, dẫn đến 

khó khăn cho đa số đồng bào dân tộc thiểu số vốn không thành thạo về ngôn ngữ, chữ viết 

tiếng Việt. Hơn nữa, thông tin cần điền đôi khi cũng cần phải có hướng dẫn của công chức, bởi 

không phải mọi biểu mẫu đều rõ ràng và dễ hiểu với người dân. Ngoài ra, việc thanh toán và 

phải nộp biểu mẫu hồ sơ trực tiếp sẽ khiến cho người dân ngại sử dụng dịch vụ trực tuyến vì về 

bản chất họ vẫn phải đến trụ sở và nhờ hướng dẫn của công chức tiếp nhận xử lý hồ sơ. 

Các thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở cấp độ 3 và 4 đòi hỏi người dân 

phải đăng ký tài khoản và đăng nhập tài khoản mỗi lần làm thủ tục. Điều này khá bất tiện vì 

các bước đăng ký tài khoản không phải dễ thực hiện với nhiều người dân. Mặt khác, việc nhớ 

tài khoản và đăng nhập thật sự phức tạp và khó khăn, đây cũng là những thách thức khiến cho 

các dịch vụ công trực tuyến trở nên khó tiếp cận. 

2.3.4. Rào cản tâm lý và hạn chế về nguồn lực của người dân 

Muốn thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến thì năng lực, trình độ và nguồn lực 

của người dân cũng là nhóm yếu tố quan trọng. Đối với Gia Lai nơi có 46% dân số là người 

dân tộc thiểu số, trong đó tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nghèo năm 2019 là 21.2 %, tỷ lệ hộ dân tộc 
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thiểu số cận nghèo 17.9%5, chỉ có 64,7 tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên biết đọc 

biết viết chữ phổ thông, 27.1%  người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết chữ 

dân tộc mình6 thì việc triển khai các dịch vụ trực tuyến sẽ gặp nhiều thách thức, đặc biệt trong 

bối cảnh khi mà tất cả các biểu mẫu, thủ tục, các hướng dẫn thông tin liên quan đến thủ tục 

hiện tại được sử dụng bằng ngôn ngữ tiếng Việt. 

Bên cạnh đó việc thiếu các công cụ hỗ trợ như kết nối mạng Internet, các trang thiết bị 

điện tử cũng là những rào cản đối quá trình trực tuyến hóa thủ tục hành chính. Theo số liệu 

điều tra của Tổng cục thống kê năm 2019, hiện tại tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số sử dụng internet 

của nước ta chỉ là 34,37. Tỷ lệ người dân có máy tính, điện thoại thông minh hay các trang thiết 

bị điện tử kết nối Internet còn khá thấp. Bên cạnh đó là thói quen, tâm lý muốn tiếp cận trực 

tiếp với đội ngũ cán bộ để yên tâm hơn trong quá trình làm thủ tục cũng như để được hướng 

dẫn điền các thông tin vào biểu mẫu, đặc biệt với các thủ tục liên quan đến các tài sản lớn như 

đất đai cũng là rào cản khiến cho việc triển khai thủ tục hành chính trực tuyến sẽ cần mất thêm 

nhiều thời gian để thay đổi thói quen tâm lý này. 

2.3.5. Những hạn chế liên quan đến nền tảng công nghệ 

Các yếu tố liên quan đến nền tảng công nghệ, hạ tầng cho việc số hóa các thủ tục hành 

chính cũng cần phải được tính đến. Hiện nay việc thực hiện dịch vụ liên thông 3 trong 1 về 

đăng ký khai sinh, đăng ký tạm trú và cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cũng như các dịch vụ cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất còn chưa được cung cấp trực tuyến ở cấp độ 3 và 4 một phần 

liên quan đế điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin chưa sẵn sàng để làm ở cấp độ 4.  

Để thực hiện thủ tục cấp độ 4 cần phải liên thông nhiều loại thông tin, hạ tầng Internet 

phải đủ mạnh để có thể truyền tải các tập hồ sơ, tài liệu với dung lượng lớn, việc sử dụng các 

dịch vụ như chữ ký điện tử, việc nộp các khoản phí trực tuyến phải được tích hợp, các hồ sơ dữ 

liệu của nhiều bộ ngành liên quan phải được kết nối. Tuy nhiên, tất cả những điều này đang 

được triển khai ở giai đoạn đầu. Phần mềm quản lý khai sinh và phần mềm cấp mã định danh 

cá nhân vẫn chưa được thực hiện đồng bộ, các cơ sở dữ liệu vẫn chưa liên thông kết nối giữa 

cơ quan bảo hiểm y tế với cơ quan tư pháp hay giữa các cơ quan tư pháp với sở tài nguyên môi 

trường. Hệ thống các dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu liên quan đến đất đai, 

bản đồ số về đất đai đều chưa có hoặc chưa được đồng bộ hóa. Khó khăn trong kết nối, chia sẻ 

dữ liệu cũng tạo ra những rào cản khiến việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến gặp khó khăn 

hoặc chưa thể thực hiện được . 

Mặt khác đối với các dịch vụ công điện tử, vấn đề an ninh dường như mâu thuẫn với sự 

thuận tiện, dễ sử dụng. Nhu cầu cung cấp nhiều dịch vụ, quy trình đơn giản, thuận tiện cho 

người dân có thể dẫn đến mất an toàn. Trái lại, dịch vụ đòi hỏi nhiều cấp độ đăng nhập, khai 

báo sẽ tạo ra sự không thân thiện với người sử dụng dịch vụ. Đây cũng là một trong những 

thách thức mà nền tảng công nghệ hiện tại vẫn chưa thể khắc phục. 

 
5 Tổng cục thống kê, 2020. Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân 

tộc thiểu số năm 2019, tr.132 
6 Tổng cục thống kê, 2020. Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân 

tộc thiểu số năm 2019Tr.174 
7Tổng cục thống kê, 2020. Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân 

tộc thiểu số năm 2019 Tr.199 
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3. Kết luận và đề xuất giải pháp 

3.1. Kết luận 

Cùng với quá trình xây dựng phủ điện tử, số hóa nền kinh tế, số hóa nền tảng xã hội 

trên cả nước, những năm qua tỉnh Gai Lai đã có nhiều quyết tâm và nỗ lực để cải thiện việc 

cung cấp các dịch vụ công, trong đó có việc phát triển và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 

Cho đến nay, tỉnh đã xây dựng được một nền tảng tương đối căn bản phục vụ cho việc hoàn 

thiện cung cấp các dịch vụ công trực tuyến. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã được vận 

hành trong nhiều năm với nhiều dịch vụ công trực tuyến được thực hiện ở cấp độ 3 và 4. Nhiều 

dịch vụ liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia. Đời sống kinh tế xã hội của người dân 

ngày càng được cải thiện với tỷ lệ khá cao trên 70% người dân tiếp cận với mạng lưới Internet, 

trên 50% người dân có các thiết bị điện tử như máy tính hay điện thoại di động kết nối mạng. 

Đây là nền tảng khá vững chắc tạo ra những cơ hội để tỉnh tiếp tục hoàn thiện việc cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 3 và 4, đặc biệt trong bối cảnh khi thách thức của đại dịch 

Covid khiến việc triển khai các dịch vụ công trực tiếp sẽ ngày càng khó khăn. 

Việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến là xu hướng tất yếu giúp Gia Lai tiếp tục 

thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo tốt hơn các quyền con người cho mọi người dân. 

Tuy nhiên, quá trình trực tuyến hóa các dịch vụ công trực tuyến cũng có thể đẩy Gia Lai đến 

những thách thức như làm gia tăng các bất bình đẳng và đẩy một bộ phận không nhỏ đặc biệt là 

đồng bào các dân tộc thiểu số ra ngoài lề của sự phát triển do họ không có năng lực, điều kiện 

để tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Nếu thực hiện không tốt nó cũng có thể 

làm mất động lực làm việc của đội ngũ cán bộ công chức vì họ phải làm việc nhiều giờ hơn 

trong môi trường thiếu sự giao tiếp trực tiếp, áp lực công việc sẽ lớn hơn trong khi quyền lợi có 

thể bị sụt giảm trên thực tế. 

3.2. Đề xuất giải pháp 

3.2.1. Đề xuất với tỉnh Gia Lai 

1. Cần tiếp tục đẩy mạnh thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của 

nhà nước về triển khai các dịch vụ công trực tuyến nhằm xây dựng cơ sở chính trị, pháp lý rõ 

ràng cho quá trình triển khai đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến. Tỉnh cần 

căn cứ quy định và hướng dẫn của trung ương xây dựng quy trình và lộ trình để tiến tới cung 

cấp các loại dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 3 và 4 cho các giai đoạn tiếp theo, trong đó có 

dịch vụ công trực tuyến liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký tạm trú cấp phát thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.  

2. Tiếp tục triển khai cung cấp song song các dịch vụ công dưới dạng trực tiếp và trực 

tuyến liên quan đến 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 và các dịch vụ hành chính liên quan đến cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc ngừng thực hiện một cách đột ngột các dịch vụ đối với 

thủ tục công trực tiếp sau khi triển khai dịch vụ công trực tuyến sẽ đẩy nhiều người dân đến 

lúng túng khó khăn, nhiều người sẽ không thể tiếp cận được dịch vụ.    

3. Đầu tư nguồn lực bao gồm các nguồn lực vật chất và nguồn nhân lực cho việc triển 

khai dịch vụ công trực tuyến. Đối với nguồn lực vật chất cần ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật 
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như máy móc, trang thiết bị, hạ tầng kết nối Internet cho các cơ quan, đặc biệt là các đầu mối 

cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến cấp huyện và xã.  

4. Cần đẩy mạnh quá trình đào tạo kỹ năng, nâng cao nhận thức và kiến tạo môi trường 

làm việc tạo động lực về vật chất và về cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc thân thiện cho 

đội ngũ công chức trực tiếp thực hiện dịch vụ cũng như công chức tại bộ phận tiếp nhận và xử 

lý hồ sơ của công dân. 

5. Cải thiện và nâng cấp dịch vụ công trực tuyến hiện có theo hướng đơn giản, thuận 

tiện dễ tiếp cận và dễ sử dụng đối với mọi người dân nhưng vẫn đảm bảo yếu tố an toàn, bảo 

mật thông tin. Thay vì yêu cầu người dân đăng ký tài khoản và đăng nhập bằng tài khoản do 

chính quyền cấp tỉnh cần triển khai dịch vụ công trực tuyến mà không cần đăng ký, đăng nhập 

bằng tài khoản. Điều này tạo thuận tiện và dễ tiếp cận hơn cho tất cả mọi người. 

6. Cung cấp địa chỉ email và số điện thoại đầu mối liên hệ của cơ quan giải quyết thủ 

tục hành chính tương ứng với mỗi dịch vụ công trực tuyến trên các trang cung ứng dịch vụ để 

người dân liên hệ  

7. Đính kèm các mẫu đơn, tờ khai, các biểu mẫu hồ sơ, mẫu kết quả và nội dung hướng 

dẫn điền hồ sơ, biểu mẫu trên trang để người dân dễ làm đễ thực hiện trong quá trình khai 

thông tin, điền biểu mẫu.  

8. Cần tăng cường truyền thông quảng bá hiệu quả, lợi ích của dịch vụ công trực tuyến 

đến với người dân và đội ngũ công chức giúp họ hiểu rõ hơn về lợi ích của sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến và hiểu được các bước và quy trình thực hiện. Sử dụng phương tiện truyền 

thông đại chúng, đặc biệt là các kênh thông tin liên cá nhân như facebook, zalo để thông tin về 

các dịch vụ công trực tuyến của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

9. Tại các đầu mối tiếp nhận hồ sơ trực tiếp cần bố trí đội ngũ cán bộ công chức để 

hướng dẫn người dân làm thủ tục trực tuyến lần đầu, khuyến khích họ làm trực tuyến những 

lần nộp hồ sơ tiếp theo.  

10. Tại các thôn bản vùng sâu, vùng xa, nơi có điều kiện kinh tế khó khăn, người dân 

khó hoặc không có công cụ để tiếp cận với mạng lưới Intrernet cần hỗ trợ công nghệ như: máy 

tính kết nối intrenet, xây dựng các trang hướng dẫn làm thủ tục trực tuyến bằng nhiều ngôn 

ngữ. Máy tính kết nối Internet và các bảng biểu hướng dẫn quy trình thủ tục có thể đặt ở nhà 

văn hóa chung của thôn hay tại nhà trưởng thôn để hỗ trợ người dân làm thủ tục trực tuyến 

trong trường hợp họ không có máy tính hay điện thoại di động kết nối Internet. 

11. Thường xuyên theo dõi, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và đánh giá mức độ 

hài lòng của tổ chức, cá nhân để cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến. 

3.2.2. Đề xuất đối với các cơ quan trung ương 

a. Kiến nghị đối với Quốc hội 

Sửa đổi các điều khoản liên quan trong Luật Lưu trữ, Luật Đất đai, Luật Hộ tịch và các 

văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, quy định rõ yêu cầu phải đa dạng hóa hình thức thực 

hiện dịch vụ hành chính liên quan tới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy khai sinh, bảo 

hiểm y tế và mã định danh cá nhân cho trẻ dưới 6 tuổi 
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b. Kiến nghị với Chính phủ 

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

ương có trách nhiệm trước hết là tái cấu trúc quy trình các TTHC để đưa vào triển khai 

DVCTT, sau đó hướng dẫn để chính quyền địa phương thực hiện. Cần ưu tiên đưa vào thực 

hiện ngay các DVCTT liên quan trực tiếp tới đời sống của người dân. Hết sức tránh đưa một 

lúc quá nhiều DVCTT chưa cần thiết gây khó khăn cho địa phương trong triển khai. 

Từ nay đến ít nhất 2025, khuyến khích chính quyền địa phương đa dạng hóa và đồng 

thời áp dụng nhiều hình thức thực hiện cấp giấy CNQSD đất; giấy khai sinh, đăng ký thường 

trú và thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6, như dịch vụ công (DVC) trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả các cấp, DVC trực tiếp qua hình thức lưu động, DVC trực tiếp qua dịch vụ bưu 

chính công ích, DVC trực tuyến, DVC trực tuyến qua hình thức lưu động… 

Yêu cầu các ngành có liên quan tới từng nhóm dịch vụ hành chính xây dựng phần mềm 

đồng bộ dùng chung hoặc nền tảng dùng chung, lấy mã số định danh cá nhân làm gốc hồ sơ 

người dùng; lấy chữ ký điện tử gắn với mã định danh cá nhân của công chức ở vai trò chịu 

trách nhiệm chính làm cơ sở xác tín phê duyệt hồ sơ (chứng thực điện tử). 

Yêu cầu chính quyền các cấp xây dựng hướng dẫn chi tiết về trình tự thủ tục thực hiện 

từng loại dịch vụ hành chính công nói trên và phổ biến tới người dùng qua đoàn Thanh niên, 

trưởng thôn, tổ trưởng khu phố, già làng, trưởng bản nhằm hỗ trợ người dân, đặc biệt là đồng 

bào thiểu số chưa thông thạo tiếng Việt, làm quen dần với dịch vụ công trực tuyến. 
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