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Loạt báo cáo nghiên cứu thảo luận chính sách 
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hành chính công trực tuyến ở tỉnh Trà Vinh 
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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 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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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 tỉnh Trà Vinh. 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 

Mục đích của nghiên cứu: trên cơ sở đánh giá thực trạng cung ứng dịch vụ công trực tuyến 

cho người dân ở Trà Vinh; phân tích thuận lợi khó khăn của đội ngũ công chức trong cung ứng dịch 

vụ công trực tuyến để đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, phục vụ 

người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa tốt hơn. Các mục tiêu cụ thể của 

nghiên cứu: 

1.2. Câu hỏi nghiên cứu  

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

1. Tại sao tỷ lệ người dân của tỉnh tiếp cận dịch vụ công trực tuyến còn ở mức thấp mặc dù 

các cấp chính quyền tỉnh đã nổ lực cung cấp và hiện đại hóa dịch vụ công trực tuyến? 

2. Trà Vinh có những cơ hội và thách thức gì trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến? 

3. Làm thế nào để người dân Trà Vinh, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có thể tiếp cận dịch 

vụ công trực tuyến thuận lợi hơn? 

1.3. Phạm vi nghiên cứu 

- Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu chỉ tập trung vào 2 loại dịch vụ hanh chính công gồm 

(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: Ngoài làm việc với các đơn vị cấp sở của tỉnh Trà Vinh như Sở Nội 

vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh…, nhóm chuyên 

gia nghiên cứu tập trung tìm hiểu hoạt động cung cấp hai dịch vụ công ở xã Hiệp Mỹ Đông, xã 

Trường Thọ và xã Đại Phúc thuộc huyện Cầu Ngang. Đây là 3 xã đại diện cho 3 nhóm kinh tế - xã 

hội khác nhau: Xã Hiệp Mỹ Đông thuộc vùng I (xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 10% hoặc đã được công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới); xã Trường Thọ thuộc vùng II (xã còn khó khăn) và xã Đại Phúc 

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. 
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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 TTHC liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu 

và cấp đổi. 

1.5. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu, các phương pháp sau đã được áp dụng: 

- Nghiên cứu tài liệu thứ cấp: 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 PAPI, Chỉ số chuyển 

đổi số Việt Nam, và các báo cáo của chính quyền địa phương để tìm hiểu những quy định pháp lý 

liên quan đến cung ứng dịch vụ hành chính công nhằm tìm hiểu mức độ sẵn sàng của dịch vụ công 

trực tuyến (DVCTT) đối với các thủ tục hành chính ở cấp huyện và cấp xã.  

- Phương pháp tham gia và phỏng vấn: nhóm nghiên cứu đã thực hiện phỏng vấn trực tiếp 

đội ngũ 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. 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.  

- Phương pháp quan sát và thử nghiệm: với vai trò nghiên cứu độc lập, nhóm nghiên cứu 

trực tiếp quan sát quá trình cung cấp dịch vụ công (cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục 

“3 trong 1”) 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 DVCTT để tìm hiểu các thủ tục cần thiết khi muốn sử 

cổng dụng DVCTT để thực hiện hai nhóm thủ tục nói trên. 

- 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 sẽ được tổ chức cùng đại diện chính quyền các cấp ở Trà Vinh. 

Nghiên cứu được tổ chức theo các bước sau: 

1. 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. 

2. 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 Trà Vinh. Nhóm 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. 
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3. 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 một cửa” cấp huyện và cấp xã, cung cấp hai bộ thủ 

tục hành chính công để xác nhận. 

4. Báo cáo kiến nghị chính sách: Nhóm làm việc cùng nhau để đưa ra các đề xuất về giải 

pháp cải thiện các DVCTT mà các cấp chính quyền tỉnh Trà Vinh 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.   

2. Các phát hiện chính 

2.1. Sơ lược về tỉnh Trà Vinh  

Trà Vinh là vùng đồng bằng ven biển có diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 2.226 km2, chiếm 

0,68% tổng diện tích tự nhiên cả nước. Trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có 3 dân tộc, trong đó người dân 

tộc Kinh (69%) và người dân tộc Khmer (29%) và người Hoa (2%). Dân số tỉnh Trà Vinh năm 2019 

là 1.009.168 người, chiếm 5,84% Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó 17,2% dân số sống ở khu 

vực đô thị và 82,8% dân số sống ở khu vực nông thôn. Mật độ dân số 414 người/km², tỷ lệ tăng dân 

số năm 2019 là 0,06 (theo Báo cáo của UBND tỉnh Trà Vinh).  

Trong hơn 2 năm qua, tỉnh Trà Vinh đã triển khai nhiều dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) ở 

mức độ 3 và mức độ 4. Riêng ở mức độ 4, tỉnh đã triển khai 1858 dịch vụ công (DVC), cụ thể: ở 

cấp tỉnh có 787 dịch vụ (DV); ở cấp huyện có 218 DV; và ở cấp xã có 52 DV. Hạ tầng công nghệ 

thông tin ở cấp huyện và cấp xã, đặc biệt là ở cấp xã, đã được Tỉnh chú ý đầu tư nhưng còn lạc hậu. 

Internet chưa được bao phủ trên toàn tỉnh, người dân còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận internet 

do mức sống thấp; một bộ phận người dân sống bằng nghề nông nghiệp nên ít có nhu cầu sử dụng 

internet. Chỉ các gia đình có điều kiện kinh tế khá hoặc có con, em đi học có internet (theo Báo cáo 

của UBND tỉnh Trà Vinh). 

Năm 2020, chỉ số Par Index của tỉnh Trà Vinh là 81,96 điểm (trên thang điểm 100) xếp thứ 

52/63 nhóm thấp nhất so với các tỉnh, thành phố của cả nước. Chỉ số PCI của tỉnh Trà Vinh năm 

2020, xếp hạng 48/63 tỉnh, thành, với tổng điểm đạt 62,44 điểm xếp ở nhóm điều hành “trung 

bình” của cả nước. Chỉ số PAPI của tỉnh Trà Vinh năm 2020 là 42,281 điểm thuộc nhóm các tỉnh, 

thành phố đạt điểm trung bình thấp; thấp hơn 1,21 điểm so với năm 2019, thứ hạng 41/63 tỉnh, 

thành, giảm 05 bậc so với năm 2019, vị trí thứ 10/13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, thuộc nhóm 

các tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình thấp.  

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 tỉnh Trà Vinh  

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

Cùng với các tỉnh, thành trong cả nước, những năm qua, lãnh đạo tỉnh Trà Vinh đã thực hiện 

đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và mở rộng cung ứng dịch vụ công 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Vi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Vi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Khmer
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Hoa_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_C%E1%BB%ADu_Long
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trực tuyến. Chỉ tính từ năm 2020 đến nay, tỉnh đã ban hành một số văn bản có liên quan đến cải 

cách hành chính và thủ tục hành chính công trực tuyến (xem Phụ lục 1). 

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 đối với dịch vụ HCC liên quan tới 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: 

Thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2015 

của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế, thủ tục “3 trong 1”, các địa phương của Trà Vinh đã thực 

hiện tốt. Trẻ sơ sinh được cấp đồng thời giấy khai sinh, đăng ký thường trú, bảo hiểm y tế tại 

UBND cấp xã. Tuy nhiên, theo quan sát của Nhóm nghiên cứu, việc liên thông trực tuyến mới chỉ 

được thực hiện giữa cấp xã và Phòng bảo hiểm xã hội cấp huyện (cấp bảo hiểm y tế), cán bộ tư 

pháp xã phải trực tiếp mang hồ sơ của công dân đến công an xã để đăng ký thường trú cho trẻ. 

Người dân vẫn phải đến làm thủ tục trực tiếp tại UBND xã mà không sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến. Lý do là người dân phải trực tiếp nộp hồ sơ để lưu trữ tại UBND cấp xã. 

Trà Vinh cũng như các tỉnh khác chưa bắt buộc phải triển khai DVCTT liên thông “3 trong 

1” trực tuyến. Người dân phải đến “bộ phận một cửa” cấp xã nộp các giấy tờ cần thiết để làm thủ 

tục “3 trong 1” như: giấy chứng nhận kết hôn của bố mẹ; giấy chứng sinh của bệnh viện; sổ hộ khẩu 

gia đình; đơn xin cấp giấy khai sinh cho trẻ. Khi công dân đến nộp đủ hồ sơ cho cán bộ tư pháp cấp 

xã thì thủ tục được giải quyết khá nhanh và thường kết quả được trả trong ngày. 

Như vậy, thủ tục “3 trong 1” ở Trà Vinh vẫn được thực hiện theo hình thức truyền thống – 

trực tiếp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT mà chưa thực hiện 

trực tuyến mức độ 4. 

Góc nhìn của người sử dụng qua phỏng vấn: 

Khi phỏng vấn những công dân đã làm thủ tục “3 trong 1” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả, đa số phản ánh họ không biết đến thông tin có thể giải quyết hồ sơ trực tuyến; bên cạnh đó 

khoảng cách từ nhà đến trụ sở UBND xã không xa nên có thể tranh thủ đến làm trực tiếp tiện lợi; 

hiện thủ tục hành chính ở cấp xã được công chức tư pháp hướng dẫn khá nhiệt tình, không mất 

nhiều thời gian và một phần do thói quen làm hồ sơ trực tiếp khiến người dân không tiếp cận 

DVCTT. 

Ghi nhận tại “bộ phận một cửa” của các xã được lựa chọn nghiên cứu cho thấy, công dân 

lựa chọn đến tại bộ phận “một cửa” của UBND cấp xã để kê khai, làm các thủ tục bằng hình thức 

trực tiếp. Người dân khi giải quyết TTHC đa số đều có tâm lý phải “đến tận nơi, cầm tận tay” nên 

dẫn đến việc họ ngại sử dụng DVCTT.  
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Ông TVM, người dân sống ở thị trấn Cầu Ngang chia sẻ: “Mặc dù đã được tuyên truyền về việc 

sử dụng DVCTT nhưng do chưa có thói quen, thiếu kinh nghiệm trong việc kê khai điện tử, sợ 

sai sót nên ông chưa thực hiện. Tại UBND xã tôi được các cán bộ ở bộ phận “một cửa” hướng 

dẫn tận tình, tôi thấy làm trực tiếp cũng nhanh chóng, dễ dàng và nếu có khai trực tuyến thì 

người dân cũng phải đến xã để đối chiếu giấy tờ gốc để chứng minh tính chính xác của giấy tờ 

khai. Vì vậy, người dân muốn đến làm trực tiếp cho xong, nếu làm trực tuyến thì thấy cũng phải 

đi lại không hơn gì.” 

b. Dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

Góc nhìn của cán bộ, công chức, viên chức: 

Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, tính đến tháng 12 năm 2021 số hồ sơ toàn tỉnh 

nộp trực tuyến mức độ 3 và 4 liên quan đến đất đai là 3.912 (chiếm khoản 3,15% tổng số hồ sơ tiếp 

nhận), trong đó huyện Cầu Ngang, hồ sơ khai trực tuyến là 72, chiếm tỷ lệ không đáng kể.  

Lãnh đạo UBND huyện Cầu Ngang nhận định, trên địa bàn huyện hiện nay, việc áp dụng 

CNTT trong giải quyết TTHC cho người dân cũng còn nhiều bất cập, dẫn đến việc tiếp cận DVCTT 

còn hạn chế. Một bộ phận người dân chưa biết sử dụng CNTT nên e ngại sử dụng DVCTT, có thói 

quen muốn đến trực tiếp các cơ quan hành chính làm thủ tục cho yên tâm. Hơn nữa, trang thiết bị ở 

cấp xã, thị trấn cũng còn hạn chế nên chưa đáp ứng nhu cầu của người dân. Ông cho rằng: Người 

dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn có thói quen sử dụng hồ sơ giấy; một số khác có tâm lý không 

yên tâm về tính bảo mật khi giấy tờ gửi qua đường bưu điện. Song rào cản lớn nhất hiện nay là trình 

độ tiếp cận CNTT ở khu vực nông thôn còn hạn chế. Bên cạnh đó, thành phần hồ sơ hiện còn phức 

tạp, gây khó khăn cho người dân trong quá trình tiếp cận DVCTT.  

Cổng DVCTT chưa liên thông với hệ thống quản lý văn bản điều hành của các cơ quan liên 

quan như hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực. Do đó, trong quá trình tiếp nhận và giải 

quyết hồ sơ khó đối chiếu tính xác thực của tài liệu scan quét (hoặc do người dân sao chụp), việc 

đối chiếu đòi hỏi thực hiện trực tiếp bởi công chức nhận hồ sơ. Như vậy, nếu thực hiện trực tuyến 

thì sau đó công dân vẫn phải trực tiếp nộp hồ sơ cho “bộ phận một cửa” nên người dân muốn đến 

làm trực tiếp. 

Theo ý kiến của cán bộ địa chính xã, hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai rất đa dạng và phức tạp, 

cần có trích lục bản đồ, xác nhận của các hộ dân xung quanh, từ đó việc triển khai DVCTT còn gặp 

một số hạn chế vì cần giấy tờ gốc có chữ ký xác nhận. Các thủ tục liên quan như: xác minh thực địa, 

kiểm tra hiện trạng, nộp bản gốc giấy chứng nhận, hợp đồng thuê đất, xác nhận vào giấy chứng 

nhận đã cấp không thể thực hiện trực tuyến.  

Theo ý kiến của cán bộ địa chính xã, hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai rất đa dạng và phức tạp, 

cần có trích lục bản đồ, xác nhận của các hộ dân xung quanh, từ đó việc triển khai DVCTT còn gặp 
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một số hạn chế vì cần giấy tờ gốc có chữ ký xác nhận. Các thủ tục liên quan như: xác minh thực địa, 

kiểm tra hiện trạng, nộp bản gốc giấy chứng nhận, hợp đồng thuê đất, xác nhận vào giấy chứng 

nhận đã cấp, v.v., không thể thực hiện trực tuyến.  

Góc nhìn của người sử dụng qua phỏng vấn: 

Kết quả phỏng vấn 12 người dân đi làm thủ tục hành chính (trong đó 7 người đã làm thủ tục 

xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 4 người đã làm thủ tục khai sinh cho con và 1 người 

làm thủ tục vay vốn sản xuất) cho thấy lý do mà người dân muốn đi làm trực tiếp tại bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả vì khi họ cần hướng dẫn thì được cán bộ giải thích luôn. Địa điểm làm thủ tục 

cũng khá vắng, không gây chen lấn nên họ cảm thấy thoải mái, cán bộ làm việc khá chuyên nghiệp, 

tận tỉnh. Có 5/12 người được hỏi cho rằng đã xem qua các thủ tục trên mạng nhưng chỉ xem để biết 

chứ không sử dụng hoặc chỉ làm những thủ tục đơn giản như khai báo tạm trú, tạm vắng. Có 8 

người cho rằng nếu nhà quá xa, đi lại khó khăn thì cũng muốn làm thủ tục trực tuyến. Trong số 12 

người được hỏi thì có 11 người cho rằng họ sẽ muốn làm thủ tục trực tuyến nếu được người giúp đỡ, 

hướng dẫn.  

Ngoài ra một số người được hỏi cho rằng, liên quan đến đất đai, nhà cửa có nhiều giấy tờ 

quan trọng, phức tạp vì vậy phải đến tận nơi mới yên tâm; bên cạnh đó do không biết sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến vì nó liên quan đến điện thoại, mạng internet...  

3.2.3. Nguyên nhân 

Từ kết quả phỏng vấn đội ngũ công chức và người dân, có thể chỉ ra một số nguyên nhân 

khiến tỷ lệ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến thấp như sau: 

a. Nguyên nhân khách quan: 

Đối với dịch vụ hành chính ‘3 trong 1’ về đăng ký khai sinh, cấp mã định danh cá 

nhân/đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 

- Thủ tục “3 trong 1” khá đơn giản, được giải quyết tại UBND cấp xã nên khoảng cách di 

chuyển không quá xa. Khi làm trực tiếp, người dân có thể nhận giấy khai sinh trong ngày, thẻ 

BHYT và đăng ký thường trú trong 5 ngày. Hơn nữa, nếu làm trực tuyến, khi nhận kết quả, người 

dân phải nộp bản gốc giấy chứng sinh đến, bản gốc sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân, giấy đăng 

ký kết hôn của. Vì vậy, họ lựa chọn làm trực tiếp thay vì trực tuyến bởi làm trực tuyến cũng phải 

đến UBND cấp xã nộp giấy tờ.  

- Công nghệ, mạng Internet của người dân các địa phương, nhất là nơi khó khăn, vùng sâu 

vùng xa còn hạn chế, cổng DVCTT chưa tiện dùng trên điện thoại di động. Người dân chưa sẵn 

sàng với DVCTT cũng như họ chưa có thiết bị thông minh để phục vụ nộp hồ sơ trực tuyến. 

Đối với cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất của công dân 

- Quy định pháp lý vẫn chưa thay đổi phù hợp với dịch vụ công trực tuyến, vẫn yêu cầu nộp 

nhiều loại giấy từ như căn cước công dân, hộ khẩu… 

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/thẻ%20bảo%20hiểm%20y%20tế%20và
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/thẻ%20bảo%20hiểm%20y%20tế%20và
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/thẻ%20bảo%20hiểm%20y%20tế%20và
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.005398
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.005398
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.002989
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.002989
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.002989
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- Đất đai là tài sản lớn, việc thất thoát hồ sơ sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân nên 

họ e ngại giao giấy tờ cho người khác (như gửi qua bưu chính). 

- Một số hoạt động liên quan đến xác nhận nguồn gốc đất, không có tranh chấp… không thể 

thực hiện trực tuyến mà phải triển khai trực tiếp tại hiện trường. 

- Cơ sở dữ liệu đất đai chưa đầy đủ, chất lượng đường truyền, cơ sở vật chất chưa tốt khiến 

việc thực hiện thủ tục trực tuyến gặp khó khăn. 

b. Nguyên nhân chủ quan: 

- Một số lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đầy đủ đến việc tạo thuận lợi cho người 

dân; chưa chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức trực tiếp vận hành, thực hiện cung cấp 

DVCTT một cách sâu sát, hiệu quả; chưa thật sự đánh giá đúng tầm quan trọng của việc tiếp nhận 

và giải quyết hồ sơ TTHC qua DVCTT mức độ 3 và 4.  

- Với một số người dân sống tương đối xa trụ sở UBND xã nhưng do thói quen làm DVC 

trực tiếp đã lâu. Họ cũng cho rằng khi làm trực tiếp sẽ được cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

giải thích, vì vậy tiện lợi hơn. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến dịch vụ công trực tuyến cho người dân chưa được quan 

tâm đúng mức và thực hiện tốt nên nhiều người dân chưa hiểu về dịch vụ công trực tuyến. 

- Thói quen thực hiện dịch vụ hành chính công trực tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin của nhiều người dân, nhất là nhóm công dân lớn tuổi còn hạn chế khiến họ không hoặc ngại tìm 

hiểu, tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến. 

3. Kết luận và đề xuất giải pháp 

3.1. Kết luận  

Sử dụng DVCTT giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc nộp hồ sơ và nhận kết quả cho 

công dân; đặc biệt là tránh được tệ nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công 

quyền; tăng tính công khai, minh bạch của TTHC, v.v., góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Lãnh đạo cấp tỉnh của Trà Vinh đã quan tâm đến cải cách hành chính, cung ứng dịch vụ công trực 

tuyến. Từ năm 2019 đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh đã đưa ra nhiều chương trình hành 

động, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 100% thủ thục hành chính được cung ứng trực tuyến.  

Tuy nhiên, đối với cả hai loại thủ tục mà nhóm nghiên cứu thì các quy định pháp luật hiện 

nay chưa phù hợp việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và cấp độ 4 do nhiều nguyên 

nhân. Quy trình thủ tục trong hai nhóm thủ tục hanh chính được nghiên cứu chưa được kết nối liên 

cấp, liên ngành; thói quen của cả cán bộ và người dân; và hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin chưa 

tốt là những nguyên nhân chính. 
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3.2. Đề xuất giải pháp  

3.2.1. Đề xuất với tỉnh Trà Vinh  

Trong bối cảnh hiện nay, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 là một xu thế tất 

yếu không thể khác được nên lộ trình UBND tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 toàn dân của Tỉnh sử 

dụng DVCTT để làm thủ tục “3 trong 1” cho trẻ em dưới 06 tuổi và thủ tục liên quan tới cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của công dân là 

một chủ trương đúng đắn và có thể thực hiện được.  

Đối với dịch vụ hành chính ‘3 trong 1’ về đăng ký khai sinh, cấp mã định danh cá 

nhân/đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 

1) Cần có hướng dẫn dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp cận trên cổng DVCTT cho người người dân, 

tận dụng triệt để mã số định danh cá nhân trong khai báo liên thông để bỏ giấy tờ không cần thiết. 

2) Cần đưa ra lộ trình theo từng giai đoạn cho từng loại TTHC theo mức độ sử dụng ở địa 

phương. Ví dụ: yêu cầu các UBND xã, phường, thị trấn thực hiện hồ sơ trực tuyến “3 trong 1” hàng 

quý tối thiểu từ 20% trong năm 2022, và tăng dần trong các năm tiếp theo. 

3) Cần thực hiện điểm ở 3 xã/phường, trong đó 1 xã vùng 3 đặc biệt khó khăn và 1 xã nông 

thôn mới và 1 thị trấn có điều kiện thuận lợi hơn và cần có tổng kết rút kinh nghiệm và triển khai 

trên phạm vi rộng.  

4) Chính quyền cấp xã phát huy tính chủ động, sáng tạo áp dụng cách làm mới, đột phá 

trong việc triển khai DVCTT, thay vì chờ cấp trên hướng dẫn rồi mới triển khai thực hiện. 

5) Cần có lộ trình để phục vụ song hành. Ví dụ: thay vì 6 ngày trong tuần phục vụ trực tiếp 

như hiện nay, bộ phận “một cửa” sẽ phục vụ trực tiếp 3 ngày trong tuần và phục vụ trực tuyến 

thường xuyên, và hệ thống tiếp nhận hồ sơ trực tuyến 24/7 để người dân cảm thấy tiện ích hơn về 

thời gian khai trực tuyến so với khai trực tiếp.  

6) Cần có biện pháp tuyên truyền rộng rãi về tiện ích của DVCTT qua nhiều kênh như đài 

truyền thanh xã, đài truyền thanh các khu dân cư; lồng ghép ở các hội họp ở khu dân cư. 

7) Cần có tổng kết, đánh giá khen thưởng một số địa phương làm tốt thủ tục hành chính 

công trực tuyến như tặng quà, giảm phí từ 10 đến 20% cho người dân khi họ làm thủ tục trực tuyến 

để người dân cảm thấy có lợi ích thiết thực khi họ làm trên cổng DVCTT. 

8) Huy động cán bộ Đoàn Thanh niên tham gia hỗ trợ người dùng ở bộ phận “một cửa” cấp 

xã và dịch vụ lưu động đến thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng chưa phủ sóng Internet, 3G, 4G, 

vùng lân cận khu vực không có sóng Internet. 

Đối với cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất của công dân 

1) Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hệ thống bản đồ địa chính số, thống nhất và dùng chung 

một phần mềm trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính cho tất cả TTHC cấp huyện, xã. 

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/thẻ%20bảo%20hiểm%20y%20tế%20và
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/thẻ%20bảo%20hiểm%20y%20tế%20và
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/thẻ%20bảo%20hiểm%20y%20tế%20và
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.005398
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.005398
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.002989
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.002989
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.002989
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2) Thực hiện tốt mô hình dịch vụ Bưu chính công ích tại các điểm văn hóa xã để chuyển kịp 

thời kết quả tới tận tay người dân. 

3) Làm tờ rơi, bảng hướng dẫn, videoclip hướng dẫn dễ hiểu, dễ nhớ, thân thiện các bước 

thực hiện DVCTT 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. 

4) Cần có tổng kết, đánh giá khen thưởng một số địa phương làm tốt 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 trên 

cổng DVCTT theo đánh giá tỷ lệ hoàn thành. 

5) Tặng quà, giảm phí từ 10 đến 20% cho người dân khi họ làm thủ tục trực tuyến liên quan 

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

người dân cảm thấy có lợi ích thiết thực khi họ làm trên cổng DVCTT. 

3.2.2 Đề xuất 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 

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, chẳng hạn 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, và 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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Tài liệu tham khảo 

- Báo cáo của UBND huyện Cầu Ngang phục vụ Đoàn nghiên cứu 

-  Báo cáo của UBND thị trấn Cầu Ngang phục vụ đoàn nghiên cứu 

- Báo cáo của xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang phục vụ đoàn nghiên cứu 

- Báo cáo của xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang phục vụ đoàn nghiên cứu 

- Báo cáo của xã Đại Phúc, huyện Cầu Ngang phục vụ đoàn nghiên cứu 

- Bộ thông tin và truyền thông, Thông tư số 26/2009/TT-BTTT quy định về cung cấp thông 

tin và bảo đảm khả năng truy cấp thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà 

nước 

- Bộ nội vụ, Chỉ số cải cách hành chính PAR-Index 

- Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (2021), Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành 

chính công cấp tỉnh năm 2020, papi.org.vn 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, Báo cáo đánh giá công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử 

  

https://papi.org.vn/
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Phụ lục: Danh mục văn bản liên quan của tỉnh Trà Vinh 

+ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh xây dựng Chương trình tăng cường công tác lãnh đạo thực 

hiện cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 

cấp tỉnh (PAPI) giai đoạn 2021-2025 

+ Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh khắc phục hạn 

chế kết quả đánh giá Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Trà Vinh năm 2020 

+ Quyết định số: 1850/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh về nâng 

cao hiệu quả quản trị và hành chính công 

+ Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 6/5/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh Phê duyệt 

Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý tỉnh Trà Vinh;  

+ Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc 

ban hành quy chế phối hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đất đai trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh, Văn phòng Đăng ký đất đai đã triển khai thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn toàn tỉnh Trà Vinh 

+ Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh về ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và 

bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

+ Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh khắc phục 

hạn chế kết quả đánh giá Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Trà Vinh năm 

2020 

+ Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế 

hoạch cung cấp 100% TTHC đủ điều kiện đưa lên trực tuyến mức độ 4 tỉnh Trà Vinh năm 

2021 

+ Quyết định số: 1850/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà 

Vinh về nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, 

ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn tập trung 

thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh 

 

 


