Sáng 29/7, B trng, Ch nhim VPCP Mai Tin Dng ch trì cuc hp vi các b, c quan liên quan cùng i din
Tp oàn VNPT, Công ty TNHH VinFast, Công ty CP Ô tô Trng Hi Thaco, Công ty CP Huyndai
Thành Công... v vic chun b tích hp dch v công trc tuyn th 1.000 v ng ký ô tô, xe máy trc tuyn trên
Cng Dch v công quc gia (DVCQG).
Khó nhng cn trin khai phc v ngi dân
B trng, Ch nhim VPCP Mai Tin Dng cho bit d kin ngày 15/8, Th tng Chính ph s d l khai trng H thng
thông tin báo cáo quc gia và Trung tâm thông tin, ch o iu hành ca Chính ph. ây là sn phm rt n tng
ca nm 2020. Thông qua ó, các báo cáo tháng, quý, 6 tháng... thay vì gi vn bn giy và cp nht theo thi
gian thì s cp nht t ng trên H thng và Trung tâm này.
Ti l khai trng, s công b dch v công th 1.000 v ng ký ô tô, xe máy trc tuyn và demo tri nghim dch v
này trên thc tin. Ngi dân, doanh nghip có th ngi mt ch ng ký ô tô, xe máy, np thu trc b... không ph
thuc thi gian, không ph thuc a gii hành chính. L khai trng cng công b mt s dch v công khác tích hp
trên Cng DVCQG nh óng Bo him Xã hi, Bo him Y t, Bo him Tht nghip, Bo him Tai ni ngh nghip-bnh
ngh nghip cho n v s dng lao ng...
B trng, Ch nhim VPCP ánh giá cao s tích cc ca các b, c quan và 3 nhà sn xut ô tô trong nc bi dch v
công ng ký ô tô, xe máy trc tuyn liên quan n nhiu c quan t c quan công an, ng kim, thu, hi quan...
liên thông ng ký ô tô, xe máy và cp bin qua Cng DVCQG. ây cng là mong mi rt ln ca ngi dân,
doanh nghip khi dch v này c trin khai.
Nhn mnh dch v công trc tuyn ng ký ô tô, xe máy là dch v rt quan trng và rt khó bi ln u tiên trin khai
và phi cu trúc li quy trình, tuy nhiên, B trng, Ch nhim VPCP nhn mnh khi DVC này c vn hành chính
là sn phm thay i t duy, cách qun lý, là hành ng c th phc v ngi dân, doanh nghip theo úng tinh thn ch
o ca Th tng Chính ph.
Thí im ti Hà Ni, TPHCM
Báo cáo ti cuc hp, i vi cp ng ký, bin s xe in t, ông Ngô Hi Phan, Cc trng Cc Kim soát TTHC (VPCP)
cho bit n v ã phi hp vi Cc Cnh sát giao thông, Tng cc Thu, Tng cc Hi quan, Cc ng kim, VNPT...
trao i gii pháp trin khai dch v cp ng ký, bin s xe in t trên Cng DVCQG.
V l trình trin khai cp ng ký, bin s xe in t, Cc Cnh sát giao thông ngh trin khai thí im i vi ô tô sn xut,
lp ráp trong nc ti TP. Hà Ni và THCM. Trên c s thc hin thí im s m rng ra toàn quc và vi các loi xe sn
xut, lp ráp trong nc, nhp khu cha qua s dng.
Các n v cng trao i v chia s thông tin gia các c quan trin khai thc hin cp ng ký, bin s xe in t nh: C
quan thu v chng t np l phí trc b; c quan ng kim v thông tin xe và phiu kim tra cht lng xut xng; c quan
hi quan v t khai ngun gc xe... Trao i v vic tái cu trúc quy trình bo m to thun li, ct gim, n gin hóa th tc
hành chính cho ngi dân, doanh nghip.
Tính n 28/7/2020, ã có 875 TTHC cung cp dch v công trc tuyn trên Cng DVCQG; hn 204.000 tài
khon ng ký, tng hn 26.000 ti khon so vi tháng trc; hn 53 triu lt truy cp tìm hiu thông tin và thc hin
dch v; hn 12,6 triu h s ng b trng thái phc v tra cu, theo dõi, giám sát, ánh giá quá trình gii quyt h s
th tc hành chính. Tip nhn, x lý hn 7,3 nghìn phn ánh, kin ngh và h tr, gii áp hn 20,2 nghìn cuc gi ti
Tng ài.
Bên cnh ó, có hn 226.000 h s thc hin trc tuyn t Cng DVCQG, tng hn 75.000 h s so vi tháng trc,
trung bình mi ngày tip nhn, x lý gn 3,5 nghìn h s trc tuyn trên Cng DVCQG.
bo m vic trin khai hiu qu, áp ng yêu cu ci cách, Cc Kim soát TTHC xut t 15/8 trin khai thc hin thí
im cp ng ký, bin s xe in t i vi ô tô sn xut, lp ráp trong nc ti TP.Hà Ni và TPHCM. T tháng 11/2020,

trin khai toàn quc vic thc hin cp ng ký, bin s xe i vi xe sn xut, lp ráp trong nc và xe nhp khu cha qua
s dng.
Bên cnh ó, ngh Cc Cnh sát giao thông, Cc ng kim, Tng cc Thu hoàn thành các gii pháp k thut thc
hin tích hp, chia s thông tin, d liu phc v cp ng ký, bin s xe in t; Cc Cnh sát giao thông xây dng, hoàn
thin h thng ng ký xe trin khai dch v công trc tuyn (ti Hà Ni, TPHCM), ng thi phi hp cht ch vi Vn
phòng Chính ph tích hp, cung cp trên Cng DVCQG.
Ti cuc hp, i din các c quan nh Cc Cnh sát giao thông, Tng cc Thu, Cc ng kim, Tng cc Hi quan...
cho bit vic a dch v công ng ký ô tô, xe máy trc tuyn vào vn hành là hoàn toàn phù hp, vi d kin ngày
15/8 bt u trin khai DVC, các n v s quyt lit thc hin úng thi hn.
Thiu tng Lê Xuân c, Phó Cc trng Cc Cnh sát giao thông ng b cho bit vi trách nhim c Chính ph giao,
n v ã có k hoch, chng trình c th cùng phi hp vi các c quan trin khai dch v công này.
Theo Thiu tng Lê Xuân c, n v ã cùng các c quan liên quan phi hp tháo g nhng hn ch c xác nh ti
cuc hp trc ây: i vi vic công nhn h s in t ã c có vn bn pháp lý khi Thông t 58 v quy trình qun lý xe có
hiu lc t 1/8; th hai là i vi 13 trng thông tin, Cc ã phi hp vi các n v ánh giá, thng nht, xây dng trng d
liu thông tin dùng chung.
i vi bm bin s s t ng có mc tiêu ngi dân không phi n c quan bm s, nhng do tính cht bo mt thì hin nay
các n v ang phi hp nghiên cu theo cách thc phù hp áp ng nguyn vng ngi dân. Vi vic nghiên cu tr bin
s qua bu chính công ích cng ang c các c quan phi hp trin khai c th.
i din các doanh nghip HuynDai Thành Công, Thaco, VinFast hoàn toàn ng ý vi ch trng ca Chính
ph, nht trí v vic trin khai dch v công ng ký ô tô, xe máy trc tuyn và mong dch v công này c y nhanh
trin khai bi s tit kim chi phí cho doanh nghip và ngi dân. Các n v cng thng nht cung cp 13 trng
thông tin, tuy nhiên, cn phng án kt ni và bo mt thông tin, còn c s d liu ã có sn.
B trng, Ch nhim VPCP Mai Tin Dng ngh các b, c quan liên quan cùng 3 nhà sn xut, lp ráp ô tô
trong nc tip tc phi hp cht ch t ngày 15/8 tích hp dch v công th 1.000 v ng ký ô tô, xe máy trc tuyn
trên Cng DVCQG và thc hin thí im cp ng ký, bin s xe in t i vi ô tô sn xut, lp ráp trong nc ti TP. Hà Ni
và TPHCM.
Trong tháng 7/2020, Cng DVCQG cng ã x lý 3.316 giao dch thanh toán trc tuyn phí, l phí, óng bo
him xã hi t nguyn, gia hn th bo him y t và thu pht giao thông.
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

