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Độc lập - Tự do -  ạnh phúc 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2021 

                                            TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” 

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ. 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 

tháng 5 năm 2020 của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ 

Nội vụ, Bộ Tư pháp và các cơ quan, địa phương có liên quan xây dựng Đề án đổi 

mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành 

chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã 

hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ 

trong Quý I năm 2021. Văn phòng Chính phủ xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

như sau:  

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰ   ĐỀ ÁN 

1. Cơ sở chính trị, pháp lý 

Thời gian qua, việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, 

trong đó bao gồm việc đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông nhằm tạo chuyển biến trong mối quan hệ giữa nhà nước với tổ 

chức, công dân đã được Đảng ta rất quan tâm chỉ đạo tại nhiều Nghị quyết quan 

trọng như: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Ban chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân nêu rõ: “Tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hoá dịch vụ hành chính công để 

tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân và 

doanh nghiệp”; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban 

chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nêu rõ: “Tổ chức thực hiện có hiệu quả mô 

hình Trung tâm phục vụ hành chính công, cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở 

các cấp”;… Đồng thời, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, 

ngay tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng yêu 

cầu đẩy mạnh thực hiện “chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số”. Theo đó, 

việc gắn kết, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số quốc gia trong thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông là một yêu cầu quan trọng, cần thực hiện ngay trong 

đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 
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tục hành chính góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát 

triển kinh tế số, xã hội số. 

Về mặt pháp lý, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

ngày 23 tháng 4 năm 2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính làm cơ sở pháp lý quan trọng cho việc tổ chức triển 

khai thực hiện hiệu quả, thống nhất, đồng bộ trên toàn quốc. Bên cạnh đó, cụ thể 

hóa những chỉ đạo của Đảng về xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ cũng đã 

ban hành một số Nghị định tạo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện giải quyết 

thủ tục hành chính trên một trường điện tử như: Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 

ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên 

môi trường điện tử; Nghị định số 47/2020/NĐ-CP  ngày 09 tháng 4 năm 2020 

quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước,… Đây chính là 

những cơ sở pháp lý quan trọng cho việc triển khai xây dựng Đề án đổi mới việc 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 

theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo 

thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 

2. Thực trạng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

Với chủ trương, quan điểm chuyển từ Chính phủ quản lý sang Chính phủ 

phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; nhằm bao quát toàn diện, 

bảo đảm tính hiệu quả của việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành 

chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, khắc phục những hạn chế, tồn tại, 

hoàn thiện các quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg; đồng thời tạo cơ chế 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính, 

ngày 23 tháng 4 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính. Nghị định đã tạo cơ sở pháp lý cho việc mở rộng phạm vi và đối tượng áp 

dụng tại các bộ, cơ quan ngang bộ thay vì chỉ ở địa phương như trước đây; hoàn 

thiện các quy định về tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp; quy định 

rõ toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính thông qua việc thiết lập Cổng Dịch 

vụ công quốc gia và xây dựng Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử tập trung, thống nhất cấp bộ, cấp tỉnh; quy định việc đánh giá chất lượng 

giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước để đánh giá chính 

xác, khoa học, công khai. Đến nay, có 59 địa phương tổ chức Trung tâm hành 

chính công; 100% các bộ, ngành, địa phương đã kiện toàn hệ thống một cửa, một 

cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục 

hành chính; chất lượng giải quyết hồ sơ đã có sự cải thiện rõ rệt, hầu hết các địa 

phương tỷ lệ giải quyết đúng hạn từ 90% trở lên. 

Tuy nhiên, so với yêu cầu về đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia một cách 

toàn diện, sâu rộng của Đảng, Chính phủ thì việc tổ chức thực hiện cơ chế một 
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cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính hiện nay còn có một 

số hạn chế sau: 

Thứ nhất, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vẫn chủ yếu theo 

phương thức truyền thống, hồ sơ giấy. Theo báo cáo của các bộ, ngành, địa 

phương, nhất là tại các địa phương tỷ lệ hồ sơ giấy chiếm 93,7%; hồ sơ điện tử 

6,3%. Việc tiếp nhận, giải quyết vẫn trên cơ sở hồ sơ giấy dẫn đến khó kiểm soát, 

đánh giá, dễ phát sinh tiêu cực; đồng thời, khó tạo dựng, duy trì, phát triển được 

các cơ sở dữ liệu do thông tin, kết quả thực hiện thủ tục hành chính vừa là đầu 

vào, đầu ra, vừa giúp chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu trên các cơ sở dữ liệu. 

Thứ hai, việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ 

trong thực hiện thủ tục hành chính tại các bộ phận một cửa các cấp trên cơ sở kết 

nối chia sẻ dữ liệu của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành với Hệ thống một cửa điện tử để sử dụng lại các hồ sơ, giấy tờ 

điện tử, giảm các thủ tục kiểm tra, xác nhận,… chưa được thực hiện. Điều này 

dẫn đến vừa không phát huy được hiệu quả của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ 

liệu, mà còn không khuyến khích được người dân, doanh nghiệp tham gia vào 

quá trình chuyển đổi số. 

Thứ ba, cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư đã khai trương, đi vào thực hiện, là nền tảng quan trọng hình 

thành danh tính số duy nhất của người dân, doanh nghiệp, tuy nhiên việc triển 

khai sử dụng danh tính số trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông chưa có giải pháp cụ thể để bảo đảm thống nhất, 

hiệu quả trong triển khai thực hiện. 

Thứ tư, việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông mới chủ yếu đơn thuần 

xử lý theo hướng thống nhất đầu mối, quy trình phối hợp thực hiện giữa các cơ 

quan. Quy trình phối hợp này chủ yếu vẫn theo phương thức thủ công thông qua 

gửi nhận hồ sơ giấy mà chưa tính đến việc ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối, 

chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống giúp giảm thời gian, chi phí, tăng năng suất lao 

động. 

Thứ năm, nội dung công việc, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, 

đơn vị, cán bộ, công chức trong việc tham gia vào quá trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính chưa được làm rõ; chưa có quy định về lưu 

trữ điện tử đối với hồ sơ thủ tục hành chính dẫn đến việc lúng túng, thiếu thống 

nhất, chậm trễ trong thực hiện số hóa. 

Thứ sáu, việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (kể cả hồ sơ 

nộp trực tiếp) theo hướng phi địa giới hành chính đã được triển khai ở một số lĩnh 

vực có cơ sở dữ liệu tập trung như: Giấy phép lái xe,… Cải cách này có hiệu quả 

rất lớn đối với xã hội nên cần nghiên cứu mở rộng, nhất là khi chúng ta triển khai 

số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với nhiều Cơ sở dữ 
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liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin được đưa vào vận 

hành và có sự kết nối, chia sẻ dữ liệu với nhau. 

Thứ bảy, chưa có điều khoản mở tạo sự chủ động sáng tạo cho các cơ quan 

trong việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào quá trình đổi mới, giải 

quyết thủ tục hành chính. Thực tế, một số nơi, lĩnh vực cho thấy có sự quá tải 

trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, trong khi đó một số 

khâu, công đoạn trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính như hướng dẫn, 

tiếp nhận, viết giấy hẹn, số hoá hồ sơ tài liệu (một phần hoặc toàn bộ quy trình số 

hóa), luân chuyển dữ liệu và giám sát quá trình giải quyết, nhận và trả kết quả có 

thể nghiên cứu giao cho doanh nghiệp bưu chính công ích đảm nhận thông qua 

hợp đồng. Hiện nay, theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, doanh 

nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đã được giao thực hiện việc tiếp 

nhận, chuyển giao hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người 

dân, doanh nghiệp. Việc thực hiện như trên góp phần tối ưu hóa năng suất, chất 

lượng hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa. 

Cuối cùng, việc giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính 

và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đã được triển khai, tuy 

nhiên chưa hình thành được cơ chế giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục 

hành chính đồng bộ theo thời gian thực từ hệ thống một cửa các cấp dẫn đến chưa 

thật sự kịp thời cung cấp thông tin cho chỉ đạo, điều hành, nhất là xử lý kịp thời 

hạn chế, bất cập, các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực. 

Từ những lý do trên, việc ban hành và triển khai thực hiện “Đề án đổi mới 

việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính” (sau đây gọi tắt là Đề án) để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ, góp 

phần thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số quốc gia là cần thiết. 

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰ   ĐỀ ÁN 

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao (tại Nghị quyết số 84/NQ-CP 

ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ), Văn phòng Chính phủ đã thành lập 

Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập gồm đại diện: Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Tư 

pháp, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, ; đại diện Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố: Hà Nội; Vĩnh Phúc; Hà Nam, Hải Phòng và các chuyên gia trong 

lĩnh vực hành chính công, công nghệ thông tin.  

Sau khi được thành lập, Văn phòng Chính phủ đã chủ trì thực hiện các hoạt 

động soạn thảo Đề án,,  khảo sát, tổ chức lấy ý kiến để hoàn thiện Đề án. Cụ thể 

như sau:  

- Tiến hành khảo sát thực tế tại 12 địa phương tại ba miền Bắc, Trung, Nam
1
. 

                                                 
1
 Miền Bắc gồm các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Phú Thọ; Miền Trung gồm có các 

tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên; Miền Nam gồm các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Đồng Tháp, 

Cần Thơ. 
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- Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Đề án tại thành phố Đà 

Nẵng với sự tham gia của các chuyên gia, đại diện các Bộ, ngành có liên quan và 

nhiều địa phương. 

- Gửi dự thảo Đề án lấy ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan và tất cả các địa phương 

trên cả nước (Công văn số …../VPCP-KSTT ngày ….. tháng 03 năm 2021).  

Văn phòng Chính phủ đã nhận được …. ý kiến góp ý. Hầu hết các ý kiến 

thống nhất về sự cần thiết xây dựng Đề án và cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo 

Đề án (có Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý kèm theo).  

Trên cơ sở ý kiến góp ý của Bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chính phủ 

đã tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt. 

III. NỘI DUNG CHÍNH C A ĐỀ ÁN 

1. Quan điểm chỉ đạo 

- Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của 

người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, 

công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải 

cách hành chính, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thông 

qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. 

- Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp 

dịch cụ công, thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống sang hiện 

đại,  góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh 

tế số, xã hội số. 

- Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả; hiện thực hóa chủ trương đẩy mạnh việc 

chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công mà nhà nước không nhất 

thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm. 

2. Mục tiêu  

a) Mục tiêu tổng quát 

Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với 

số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình 

thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, 

xã hội số. 

b) Mục tiêu cụ thể 

- Năm 2021: 
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+ Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành. 

+ Hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

và đăng ký doanh nghiệp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, định danh và cắt giảm, đơn 

giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành 

chính tại bộ phận một cửa các cấp. 

+ Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu 

lực đạt tối thiểu tương ứng 50%, 50%, 30%, 20% đối với kết quả thuộc thẩm 

quyền giải quyết của cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để đảm bảo việc 

kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện 

tử. 

+ Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính tại 100% Trung tâm phục vụ hành chính công. 

+ Triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu 

chính công ích đảm nhận một số công đoạn trong quá trình tiếp nhận, giải quyết, 

số hóa hồ sơ thủ tục hành chính tại một số tỉnh có đủ điều kiện. 

- Năm 2022: 

+ Mở rộng việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc 

vào địa giới hành chính đối với các thủ tục hành chính về hộ tịch, cư trú, quản lý 

xuất nhập cảnh, bảo hiểm xã hội, thuế, làm cơ sở đánh giá và nhân rộng đối với 

các ngành, nghề, lĩnh vực khác vào năm tiếp theo. 

+ Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của cấp trung ương, tăng tối thiểu 20% đối với kết quả thuộc 

thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ 

liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

+ Hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm 

xã hội và đất đai với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận 

một cửa các cấp. 

+ Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính tại 50% bộ phận một cửa cấp huyện và 30% bộ phận một cửa cấp 

xã. 

+ Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp tại bộ phận một cửa 

xuống còn tối đa 30 phút/01 lần đến giao dịch. 

- Năm 2023 – 2025: 

+ Hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu từ các Cơ sở dữ liệu quốc gia còn lại, 

các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống 
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thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ cho việc cắt giảm, đơn giản 

hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính tại 

bộ phận một cửa các cấp. 

+ Hợp nhất Cổng dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp 

bộ, cấp tỉnh để tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống 

nhất, liên thông giữa các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương. 

+ Tăng tỉ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc 

thẩm quyền giải quyết tối thiểu mỗi năm thêm 20% đối với mỗi cấp hành chính 

cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải 

quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

+ Mở rộng triển khai tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính  không phụ 

thuộc vào địa giới hành chính đối với các thủ tục hành chính có đủ điều kiện. 

+ Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính tại các bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã theo tỷ lệ tăng mỗi năm 

tối thiểu 30% cho đến khi đạt 100%, trừ các xã vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó 

khăn. 

+ 100% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không 

phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện 

thành công thủ tục hành chính (trước đó), mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó 

được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu cầu, trừ 

trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu phục vụ cập nhật hoặc sử 

dụng cho mục đích xác minh, thẩm tra thông tin, giấy tờ, tài liệu. 

+ Tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và thực hiện thủ 

tục hành chính trên môi trường điện tử tối thiểu đạt 60% so với tổng số hồ sơ tiếp 

nhận; tối thiểu từ 80% trở lên hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội 

bộ giữa các cơ có thẩm quyền giải quyết, hoặc các cơ quan có liên quan được 

thực hiện bằng phương thức điện tử; 100% hồ sơ TTHC đã giải quyết thành công 

được số hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng 

+ Tăng năng suất lao động trong việc giải quyết thủ tục hành chính thông 

qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa một số bước trong 

tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cụ thể: Năng suất tiếp nhận hồ sơ của 01 

nhân sự trực tại bộ phận một cửa trong 1 năm lên mức tối thiểu: Bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là 2.000 hồ sơ; địa phương: Thành phố trực 

thuộc Trung ương là 1.800 hồ sơ; tỉnh, thành phố khác 1.600; vùng nông thôn 

1.200 hồ sơ; vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn 800 hồ sơ. Giảm thời gian chờ đợi 

của người dân, doanh nghiệp xuống còn tối đa 15 phút/01 lượt giao dịch và thời 

gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/01 hồ sơ vào năm 2025. 
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+ Điện tử hóa việc đánh giá, giám sát kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục 

hành chính làm cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, 

cán bộ, công chức công khai, minh bạch, hiệu quả. 

+ Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch 

vụ công đạt tối thiểu 95% vào năm 2025. 

3.  ội dung đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính 

a) Gắn kết việc số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa tạo cơ sở 

hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác 

- Quy định cụ thể loại hồ sơ, giấy tờ thực hiện số hoá và lộ trình số hoá 

trong thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. 

- Quy định quy trình số hoá trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, 

trong đó quy định rõ nội dung công việc, các bước và thẩm quyền thực hiện. 

- Quy định về lưu trữ điện tử đối với hồ sơ thủ tục hành chính và trách 

nhiệm hướng dẫn thực hiện lưu trữ điện tử đối với hồ sơ thủ tục hành chính. 

b) Đổi mới tổ chức quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản 

hoá trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông 

- Thực hiện đồng bộ, liên kết tài khoản của cá nhân, tổ chức trên Cổng 

Dịch vụ công của Bộ, ngành, địa phương với tài khoản của Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia theo mã số định danh cá nhân, tổ chức trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu 

với các Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp để hình thành 

một tài khoản thống nhất, cho phép liên kết, chia sẻ dữ liệu cá nhân, tổ chức. 

- Quy định phương thức, trách nhiệm, lộ trình kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa 

các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin cung 

cấp dịch vụ công tập trung với Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống một cửa 

điện tử cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. 

c) Mở rộng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo hướng 

không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông 

tin trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

- Quy định tiêu chí lựa chọn thủ tục hành chính triển khai thực hiện tiếp 

nhận, giải quyết theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính. 

- Quy định trách nhiệm, lộ trình tổ chức triển khai. 

d) Tạo sự chủ động trong đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động 

của bộ phận một cửa 
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- Chủ động trong tổ chức mô hình, quản lý nhân sự để đảm bảo nâng cao 

chất lượng, hiệu quả hoạt động và năng suất lao động như: Nghiên cứu, ứng dụng 

các chính sách tổ chức bộ phận một cửa theo không gian, địa giới hành chính để 

giảm chi phí đầu tư, tăng năng suất lao động (ví dụ: nghiên cứu, áp dụng nguyên 

tắc mỗi địa bàn hành chính cấp xã, phường chỉ có một bộ phận một cửa,…); 

nghiên cứu, tổ chức triển khai các ki ốt  hướng dẫn, nộp hồ sơ tự động tại bộ phận 

một cửa trong đó có trang bị thiết bị để người dân có thể tự thực hiện việc nộp 

các hồ sơ đơn giản mà không cần phải có sự hỗ trợ, tiếp nhận trực tiếp của cán bộ 

một cửa; có thẩm quyền luân chuyển, điều động cán bộ tại bộ phận một cửa thuộc 

thẩm quyền quản lý,… 

- Chủ động trong đánh giá, giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính 

công ích đảm nhận một số công đoạn trong quá trình tiếp nhận, giải quyết, số hóa 

hồ sơ thủ tục hành chính khi có đủ điều kiện. 

đ) Đổi mới việc đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo thời 

gian thực trên ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích dữ liệu 

4.  iải pháp thực hiện 

a) Hoàn thiện cơ sở pháp lý 

Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP để làm 

cơ sở triển khai thực hiện.  

b) Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống công nghệ thông tin  

- Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống một cửa điện tử cấp bộ, 

cấp tỉnh để đáp ứng yêu cầu số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính, cũng như việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống 

thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 

- Nâng cấp, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công Quốc gia để đảm bảo thực hiện 

xác thực, định danh và kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở 

dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thôn tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. 

- Tổ chức thực hiện kết nối, chia sẻ liệu giữa các Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ 

sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thôn tin, Cổng Dịch vụ công Quốc gia và hệ 

thống thông tin một cửa điện tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. 

c) Giải pháp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. 

5. Tổ chức thực hiện 

 Đề án nêu rõ trách nhiệm thực hiện của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ 

quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp; trách nhiệm cụ thể của Văn phòng 

Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin 

truyền thông, Bộ Nội vụ, Ban Cơ yếu Chính phủ và các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh trong tổ chức thực hiện Đề án.  
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6. Nguồn kinh phí thực hiện 

 Nguồn kinh phí thực hiện đề án từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn 

kinh phí hợp pháp khác.  

 IV. ĐỀ XUẤT, KIẾ     Ị 

 Đến nay, dự thảo Đề án đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trên cơ sở nghiên cứu 

đánh giá thực trạng, có sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương để cụ thể hóa 

những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước theo đúng quy định. Trên 

cơ sở phương án đổi mới, theo tính toán sơ bộ thì tổng số tiền có thể tiết kiệm 

được khi thực hiện các phương án đổi mới dự tính vào khoảng  trên 10.600 tỷ 

đồng/năm. Đặc biệt là lợi ích mang lại từ việc đẩy mạnh chuyển đổi số giúp việc 

tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính; 

cắt giảm, đơn giản hóa việc chuẩn bị, tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, 

từ đó giúp tăng năng suất lao động, giảm thời gian, chi phí, nâng cao chất lượng 

phục vụ, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy xây dựng 

Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.  

 Đề án cũng đã xác định rõ các giải pháp tổ chức thực hiện, trong đó có việc 

sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

trong năm 2021 giúp có thể triển khai thống nhất, toàn diện các nội dung của Đề 

án mà không cần phải thực hiện thí điểm. Việc ban hành Đề án là rất cần thiết, 

nhất là việc tổ chức triển khai ngay và có hiệu quả chủ trương chuyển đổi số quốc 

gia, thúc đẩy phát triển kinh tế số tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng. 

 Văn phòng Chính phủ xin báo cáo, kính trình Thủ tướng Chính phủ xem 

xét, ký Quyết định phê duyết Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.  

Xin gửi kèm Tờ trình các tài liệu sau: 

- Dự thảo Quyết định Phê duyệt “Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”; 

- Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương../. 

Nơi nhận: BỘ TRƯỞ   C     IỆM 

- Như trên; 

- Các Phó Thủ tướng (để báo cáo); 

- Các Phó chủ nhiệm (để biết); 

- Lưu: VT, Cục KSTTHC (6). 
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