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1. Hoàn thiện chuẩn mực văn hóa công vụ 
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ nhằm 
mục tiêu: nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong 
cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng 
động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công 
vụ; đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân, xã hội. 

Đề án đề cập nội dung của văn hóa công vụ đối với cán bộ, công chức, 
viên chức ở các khía cạnh: tinh thần, thái độ làm việc; chuẩn mực giao 
tiếp, ứng xử; chuẩn mực đạo đức, lối sống; trang phục… Đi kèm với đó 
là các giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan trong 
Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức...; thực hiện thanh tra, kiểm tra, 
giám sát hằng năm; các giải pháp thực hiện văn hóa công vụ cũng như 
lộ trình hoàn thành. 

Văn hóa công vụ được hiểu là một hệ thống những giá trị về đạo đức, 
trách nhiệm, kỷ luật, truyền thống, phong cách, biểu trưng, ngôn ngữ… 
hình thành và chi phối cách ứng xử và giao tiếp trong quá trình xây dựng 
và phát triển nền công vụ, có khả năng lưu truyền và có tác động tới tâm 
lý, hành vi của người thực thi công vụ. Đó chính là các hoạt động hằng 
ngày, các cách làm, thói quen, nếp nghĩ được lặp đi lặp lại trong thực thi 
quyền lực công của cán bộ, công chức, viên chức. Vì thế, Đề án Văn 
hóa công vụ được coi là cơ sở quan trọng để hình thành phong cách 
ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức hiện nay. Thiếu trách nhiệm, làm chưa hết trách nhiệm, thậm chí 
thờ ơ, vô cảm dường như là căn bệnh kinh niên trong một bộ phận 
không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức cơ sở hiện nay. Vẫn còn rất 
nhiều lời phàn nàn đối với cán bộ, công chức trong giải quyết các thủ tục 
hành chính thiết thân đối với người dân, như: khai sinh, khai tử, hộ tịch, 
hộ khẩu, thủ tục nhà đất, xây dựng… Giám sát của HĐND thành phố Hà 
Nội cho thấy, vẫn còn tình trạng, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm 
quy tắc ứng xử hoặc thiếu tinh thần phục vụ nhân dân tại không ít các 
đơn vị, bộ phận như ở xã Thạch Thán (Quốc Oai); xã Di Trạch (Hoài 
Đức); xã Uy Nỗ (Đông Anh); phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy); bộ 
phận quản lý phương tiện và người lái (Sở Giao thông vận tải)... Dư luận 
đã từng phê phán nghiêm khắc vụ cán bộ phường Văn Miếu (Hà Nội) vô 
cảm, làm khó người dân khi xin giấy chứng tử cho người thân hồi tháng 
7-2017, thế mà, mới đây, sự việc tương tự lại tái diễn (cuối tháng 12-
2018) ở một phường tại tỉnh Bình Dương... 

Đề án Văn hóa công vụ quy định cán bộ, công chức, viên chức không 
được gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc 
của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách 



nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân; trong giao tiếp với 
người dân, cán bộ, công chức phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng 
dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của 
người dân,... được kỳ vọng sẽ “chữa” triệt để được “căn bệnh” cửa 
quyền, hách dịch, thờ ơ, vô cảm, “hành” dân là “chính” của công chức 
cơ sở khiến dư luận xã hội bức xúc lâu nay. 

Một trong các giải pháp đầu tiên của Đề án là nghiên cứu, đề xuất hoàn 
thiện quy định về văn hóa công vụ trong Luật Cán bộ, công chức, Luật 
Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; sửa đổi các quy định, nội 
quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức nhằm tạo cơ sở pháp lý 
ngăn ngừa một cách căn cơ bài bản những vi phạm về văn hóa công vụ. 
Theo đó, trong năm 2019, Bộ Nội vụ phải hoàn thành nhiệm vụ này. 
Năm 2020, các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải 
hoàn thành rà soát, sửa đổi các quy định liên quan đến văn hóa công vụ 
trong phạm vi thẩm quyền. Cùng với đó, trong tổ chức thực hiện Đề án, 
Chính phủ yêu cầu phải triển khai đồng bộ các quy định về văn hóa công 
vụ trong tất cả các ngành và lĩnh vực, các cơ quan hành chính nhà nước 
từ Trung ương đến địa phương. Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin, 
tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử. Các cơ quan công quyền phải 
cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng 
cho người dân và doanh nghiệp; niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính 
tại trụ sở nhằm minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt 
hơn. Đồng thời, thanh tra công vụ phải tăng cường thanh tra, kiểm tra 
việc thực hiện văn hóa công vụ; cán bộ, công chức, viên chức có hành vi 
vi phạm quy định về văn hóa công vụ phải chịu hình thức kỷ luật theo 
quy định của pháp luật. Có như vậy mới thực hiện được các giá trị cơ 
bản, cốt lõi của văn hóa công vụ là: chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh 
bạch, trung thực, khách quan, hiệu quả và phục vụ. 

Có thể thấy, việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công 
vụ đã thêm một chỉ dấu về quyết tâm và nỗ lực của Chính phủ trong việc 
xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ. 
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2. Cách mạng số - việc không của riêng ai 

Cách mạng số được ví von như một cơn bão mà nếu các doanh 
nghiệp, tổ chức không sẵn sàng và chủ động đối phó thì sẽ bị nó 
cuốn đi. Thay vì chờ bão đến, nhiều doanh nghiệp, tổ chức của Việt 
Nam đã chủ động tiếp cận và sẵn sàng vươn mình trong cuộc cách 
mạng số. 

 
Lần đầu tiên người dân được trải nghiệm thành phố tương lai khi tham 

quan Trạm không gian thực tế ảo tại lễ kỷ niệm FPT 30 năm. 

Chủ động nhập cuộc 

Năm 2018 ghi nhận nhiều bước tiến mới của các doanh nghiệp, tổ chức 
Việt Nam trong cuộc cách mạng số. Những cái tên như FPT, Viettel,
Vingroup… là những từ khóa được hiển thị đầu tiên khi tìm kiếm về
doanh nghiệp 4.0. 

Ðánh dấu tuổi 30 vào năm 2018, tại sự kiện kỷ niệm của FPT, lần đầu 
cộng đồng Việt Nam được trải nghiệm thành phố tương lai ngay trong 
tầm mắt khi bước vào Trạm không gian thực tế ảo. Khi bước vào không 
gian này, với sự hướng dẫn của Trợ lý ảo được phát triển từ nền tảng trí 
tuệ nhân tạo FPT.AI, khách tham quan được du hành qua những không 
gian khác nhau từ lên rừng, đến xuống biển, rồi bước qua cánh cửa 
tương lai để đến Thành phố Trí tuệ nhân tạo với sự góp mặt của những 
công nghệ hiện đại phục vụ đời sống đang được FPT nghiên cứu phát 
triển như robot giao hàng, xe tự hành, y tế thông minh, giao thông thông 
minh, chính phủ số với thông tin kết nối thông suốt từ chính phủ, bộ, 



ban, ngành tới từng doanh nghiệp và người dân. Không chờ cách mạng 
số gõ cửa, ngày tròn 30 tuổi, FPT chủ động tuyên bố sứ mệnh của mình 
là trở thành một trong những tập đoàn tiên phong về chuyển đổi số. 

Một tên tuổi lớn khác là Viettel cũng đã nhanh chóng có những tuyên bố
táo bạo trong cuộc chơi số. Cũng trong năm vừa qua, nhân dịp có sự
chuyển giao thế hệ lãnh đạo, Viettel đã công bố chiến lược giai đoạn 
mới, xác định đi đầu trong cuộc cách mạng 4.0, với vai trò dẫn dắt và lan 
tỏa cả về công nghệ, dịch vụ, mô hình kinh doanh, nghiên cứu sản xuất, 
tập trung vào nhiều dự án 4.0. Trong đó, tập trung vào các dự án 4.0 về
Chính phủ điện tử, giáo dục, nông nghiệp, thành phố thông minh… từ
cấp trung ương đến cấp địa phương, tới từng lĩnh vực cuộc sống. 

Thú vị là, ngay cả một tập đoàn xưa nay vốn không liên quan gì nhiều 
đến công nghệ như Vingroup cũng đã công bố chiến lược đầu tư trọng 
điểm vào lĩnh vực công nghệ - công nghiệp, với mục tiêu đến năm 2028, 
Vingroup sẽ trở thành một tập đoàn công nghệ - công nghiệp - dịch vụ
đẳng cấp quốc tế. 

Không chỉ có các ông lớn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng nhanh 
chóng bắt sóng, chủ động nhập cuộc và có nhiều sản phẩm, dịch vụ ứng 
dụng công nghệ 4.0. Sự nhập cuộc này như một lời khẳng định, Việt 
Nam hoàn toàn có thể sánh ngang hoặc nổi trội hơn các công ty nước 
ngoài về công nghệ. 

Quả ngọt từ những nút chạm 

Công nghệ xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ y tế, giáo dục, giao thông, chính 
quyền điện tử… tạo nên sự biến đổi về chất trong việc nâng cao chất 
lượng dịch vụ. 

Tại tỉnh Quảng Ninh, nhờ áp dụng hệ thống chính quyền điện tử, so với 
trước đây, số giờ đi lại để làm thủ tục hành chính của người dân, doanh 
nghiệp đã giảm 40%. Và Quảng Ninh cũng đã tiết kiệm 70 tỷ đồng chi 
phí xã hội. 

Trong y tế, việc ứng dụng Hệ thống quản lý tổng thể bệnh viện 
FPT.eHospital giúp lãnh đạo bệnh viện quản lý toàn bộ hoạt động với 
các số liệu trực tuyến theo thời gian thực, hỗ trợ bác sĩ khám chữa bệnh 
từ xa, giúp bệnh nhân giảm thời gian đăng ký khám chữa bệnh (trung 
bình từ 4 phút xuống dưới 1 phút, đặc biệt với bệnh nhân đã từng khám 
tại bệnh viện thì thời gian tiếp nhận chỉ còn 15 giây)… Nhờ ứng dụng hệ
thống công nghệ này, tình trạng chờ đợi, ách tắc tại các bệnh viện như
Bạch Mai, Hữu Nghị, Ða khoa Vinh… đã được giảm đi rất nhiều. 

Trong giáo dục, việc ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu lớn đang 
giúp cá nhân hóa việc học và kiểm tra đến từng học sinh. Ðơn cử như
khi tham gia cuộc thi Violympic, dựa vào các bài tập và kết quả của học 



sinh, hệ thống sẽ tự động đánh giá điểm mạnh hoặc điểm yếu về kiến 
thức của học sinh đó và đưa ra gợi ý cải thiện. Ðiều này giúp học sinh có 
một tiến trình học phù hợp, hỗ trợ khắc phục điểm yếu và phát huy điểm 
mạnh tốt nhất. 

Trong lĩnh vực giao thông, tại TP Hồ Chí Minh, người dân đã có thể 
chọn cho mình cách thức di chuyển phù hợp trong các giờ cao điểm và 
kịp thời cập nhật những thông tin giao thông quan trọng mọi lúc, mọi nơi 
thông qua một vài nút chạm trên ứng dụng của Zalo hoặc Cổng thông tin 
giao thông. Ngoài việc đưa ra cái nhìn tổng quan nhất về tình trạng giao 
thông vào thời điểm hiện tại, ứng dụng này cũng giúp người dân xem 
trực tiếp tình hình giao thông tại nhiều khu vực; cảnh báo nhanh các vị 
trí có nguy cơ ùn tắc; xem thông tin chi tiết các bãi giữ xe; hoạch định lộ 
trình di chuyển bằng phương tiện hành khách công cộng; thông tin về 
biển báo và giới hạn tốc độ trên đường. Bên cạnh đó, ứng dụng còn 
cung cấp các công cụ hỗ trợ công tác quản lý như quản lý việc kết nối và 
cung cấp dữ liệu camera giao thông; quản lý thông tin bãi đỗ xe, các 
công trình thi công, biển báo; biên tập các thông tin phân luồng tạm thời 
để phục vụ sự kiện hoặc công trình; quản lý các lớp thông tin địa lý trên 
bản đồ. 

Những thí dụ kể trên chỉ là một vài trong số rất nhiều kết quả từ việc chủ 
động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ mới mà nhiều tổ 
chức, doanh nghiệp đang đi tiên phong. Ðiều này cho thấy rằng, nếu tất 
cả các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đều cùng nhau sẵn sàng, chủ 
động tham gia vào cuộc cách mạng số, Việt Nam sẽ sớm thực hiện 
thành công mục tiêu trở thành một quốc gia số trong thời gian không xa. 

Sự chủ động nhập cuộc của các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã 
mang lại nhiều sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ mới tốt hơn cho 
người dân. Đây chính là những giá trị cao nhất mà các doanh nghiệp 
đang hướng tới trong cuộc cách mạng số. 
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3. Hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp cạnh 
tranh và hội nhập quốc tế 
Ngày 18/1, tại Hà Nội, Viện Đo lường Việt Nam tổ chức hội thảo 
“Hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp (DN) Việt Nam nâng cao 
năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” và kỷ niệm Ngày Đo 
lường Việt Nam 20/1. 



Phát biểu tại hội thảo, ông Cao Xuân Quân - Viện trưởng Viện Đo lường 
Việt Nam cho biết, kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển 
mới, ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, với nhiều cơ 
hội mới mở ra cho DN Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, các DN phải 
đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Để vượt qua những thách 
thức, nâng cao năng lực cạnh tranh, DN phải đóng vai trò nòng cốt, nắm 
bắt được những chuẩn mực khu vực và quốc tế, nhưng cũng rất cần 
được hỗ trợ, như: hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách hỗ trợ hoạt 
động của DN; cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho DN; đầu tư 
nguồn lực; đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm… 

Theo ông Cao Xuân Quân, hạ tầng đo lường cấp quốc gia hiện nay còn 
nhiều hạn chế, thiếu tính đồng bộ, khó có thể đảm bảo đo lường chính 
xác cho nhiều chuẩn đo lường và phương tiện đo của DN. Nhiều chuẩn 
đo lường, phương tiện đo của DN phải gửi ra nước ngoài liên kết chuẩn 
gây ra tăng chi phí, thời gian thực hiện dài.  

Bên cạnh đó, hạ tầng đo lường cấp bộ, ngành, địa phương và DN chưa 
được tập trung đầu tư, hoặc đầu tư từ lâu đã xuống cấp... cùng với 
nguồn nhân lực vẫn chưa được đào tạo chuyên sâu. 

Để giải bài toán trên, trong thời gian tới, cần nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý nhà nước về đo lường, sửa đổi chính sách, tạo thuận lợi cho 
hoạt động đo lường của DN, tăng cường phát triển hạ tầng đo lường, 
triển khai công tác hỗ trợ DN đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa. 
Cùng với đó, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tận dụng kinh nghiệm của các 
chuyên gia quốc tế trong việc nghiên cứu, tư vấn và đào tạo nguồn nhân 
lực. 

Tại hội thảo, các chuyên gia đã đưa ra nhiều giải pháp, giúp hoạt động 
đo lường hỗ trợ một cách thiết thực nhất cho các DN, như xây dựng 
phương án đo, hỗ trợ DN cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm đáp ứng yêu cầu bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo; 
hỗ trợ DN tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ đo lường 
tiên tiến trong quá trình sản xuất theo quy định phát luật, nhằm hỗ trợ 
doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh và hội nhập quốc tế./. 

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn 

 

4. Trung tâm giám sát không gian mạng Quốc gia sẽ 
hỗ trợ quản lý trang thông tin điện tử 
Bộ TT&TT sẽ sử dụng Trung tâm Giám sát an toàn không gian 
mạng quốc gia hỗ trợ công tác quản lý đối với nhiệm vụ tự động rà 



soát, phân tích nội dung của các trang thông tin điện tử tổng hợp 
để nâng cao hiệu quản lý, phát hiện thông tin vi phạm, qua đó kịp 
thời, cảnh báo, xử lý theo quy định. 

Phát biểu tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019 của Bộ TT&TT, đề 
cập đến vấn đề báo chí, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, sứ 
mạng của báo chí phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, 
tạo đồng thuận, niềm tin xã hội và khát vọng Việt Nam hùng cường. Một 
đất nước muốn vươn lên thì sức mạnh chính là sức mạnh tinh thần. Báo 
chí phải tạo ra sức mạnh tinh thần đó. Dù là đưa tin tiêu cực hay tích 
cực thì vẫn phải với mục tiêu khích lệ Việt Nam, làm cho Việt Nam mạnh 
lên, ổn định, chứ không phải làm xói mòn sức mạnh của đất nước. 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với sự xuất hiện của mạng xã 
hội, hàng chục triệu người có thể đưa tin thì cách làm báo và cách quản 
lý báo chí phải có sự thay đổi căn bản. Sứ mạng của báo chí thì không 
thay đổi nhưng công nghệ làm báo và công nghệ quản lý báo chí thì thay 
đổi mang tính cách mạng. Ngoài ra, cách mà chúng ta sống và ứng xử 
trên không gian mạng cũng còn rất mới mẻ. Sử dụng công nghệ để nhìn 
thấy toàn cảnh bức tranh thông tin trên không gian mạng, có khả năng 
phân tích, đánh giá và dự đoán xu thế của hàng trăm triệu thông tin, 
hoàn thiện hệ thống pháp luật để bảo vệ người dân, doanh nghiệp, bảo 
vệ nhà nước trên đó. Đây là những thách thức quản lý mà Bộ TT&TT 
phải vượt qua. 

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, quản lý báo chí cái quan trọng nhất là phải 
đưa công nghệ vào, phải dùng công cụ để đo được, đếm được. Với số 
lượng báo chí và trang tin điện tử như hiện nay con người đọc, kiểm 
duyệt hết được. Nếu dùng trí tuệ nhân tạo đọc, dùng máy đọc thì những 
nội dung có vấn đề sẽ được phát hiện ra ngay. Muốn tạo nên một sự 
đồng thuận niềm tin thì phải đo được, đánh giá được nội dung nào tốt, 
nội dung nào vi phạm cả trên báo chí, trang tin điện tử và không gian 
mạng xã hội. 

Theo báo cáo của Bộ TT&TT về thông tin điện tử, với số lượng hơn 
1.500 trang thông tin điện tử tổng hợp đã được cấp phép và khoảng gần 
1 triệu trang thông tin điện tử tổng hợp có tiếng Việt chưa được cấp 
phép, việc theo dõi thông tin cung cấp hàng ngày sẽ không thể hiệu quả 
nếu không có công cụ (phần mềm) lưu trữ, giám sát. Hiện chưa có công 
cụ theo dõi, giám sát hoạt động cung cấp thông tin của các trang thông 
tin điện tử tổng hợp có phép nói riêng và hoạt động cung cấp thông tin 
trên mạng nói chung. 

Các đối tượng phát tán thông tin thường xuyên tận dụng những thay đổi, 
những bước phát triển mới về công nghệ để cải tiến các hình thức phát 



tán thông tin. Chưa có giải pháp hiệu quả ngăn chặn dòng tiền quảng 
cáo phục vụ cho các mục đích xấu trên Facebook, Youtube. Việc xác 
định đối tượng vi phạm trên môi trường mạng còn gặp nhiều khó khăn, 
nhất là trên các mạng xã hội nước ngoài khi đối tượng vi phạm thường 
ẩn danh hoặc giả mạo người khác gây khó khăn trong công tác điều tra. 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý 
Internet và thông tin trên mạng còn chưa theo kịp sự phát triển của thực 
tế do đặc thù phát triển quá nhanh của công nghệ, của các dịch vụ, nội 
dung thông tin. 

Bộ TT&TT đã đưa ra giải pháp để giải quyết những vấn đề này, theo đó 
trong năm 2019 Bộ TT&TT sẽ sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quản 
lý về thông tin điện tử: Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 
27/2018/NĐ-CP, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP nhằm xây dựng hành 
lang pháp lý phù hợp với đặc thù phát triển của ngành, giảm thiểu các 
thủ tục hành chính, hỗ trợ, định hướng các doang nghiệp trong nước 
phát triển các nội dung số, hệ sinh thái số phù hợp. 

Một biện pháp kỹ thuật quan trọng sẽ được đưa vào quản lý đó là: Bộ 
TT&TT sẽ sử dụng Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc 
gia hỗ trợ công tác quản lý đối với nhiệm vụ tự động rà soát, phân tích 
nội dung của các trang thông tin điện tử tổng hợp để nâng cao hiệu quản 
lý, phát hiện thông tin vi phạm, qua đó kịp thời, cảnh báo, xử lý theo quy 
định. 

Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, công cụ, phần mềm đánh giá, xếp hạng 
trang thông tin điện tử và nội dung thông tin trên mạng nhằm thiết lập 
công cụ trong việc đánh giá, quản lý nội dung thông tin trên mạng. 

Theo ictnews.vn 

 

5. Thúc đẩy kết nối để khai trương Trục liên thông 
văn bản quốc gia 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, việc khai 
trương Trục liên thông văn bản quốc gia vào ngày 20/2/2019 sắp tới 
là một trong bước đi của quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, lấy 
người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. 

Chiều 18/1, tại trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã chủ trì hội nghị về giải pháp thúc 
đẩy thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ 
tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong 
hệ thống hành chính nhà nước. 



Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ; đại diện Tập đoàn Viettel, VNPT... Hội nghị được 
tổ chức trực tuyến đến đầu cầu 63 tỉnh, thành phố. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến 
Dũng nhấn mạnh, xây dựng Chính phủ điện tử tiến tới Chính phủ số, 
nền kinh tế số là ưu tiên của Chính phủ, là nhiệm vụ trọng tâm Chính 
phủ đang triển khai. Vì vậy, ngày 28/8/2018, Thủ tướng đã thành lập Ủy 
ban quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch 
Ủy ban; Phó Thủ tướng Chính phủ là Phó Chủ tịch Ủy ban; Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm VPCP là ủy viên Thường trực kiêm Tổng thư ký. Theo đó, 
VPCP trực tiếp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ 
này. 

Để triển khai nhiệm vụ, VPCP đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 về gửi, nhận 
văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. 

Để gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành 
chính nhà nước phải có Trục liên thông văn bản quốc gia để gửi, nhận 
chia sẻ thông tin nhằm tiếp tục cung cấp dịch vụ công cho người dân, 
doanh nghiệp. 

“Triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, ngày 20/2/2019 sẽ quyết 
tâm công bố, khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia”, Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm VPCP cho biết. 

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm, việc làm này chính là thay đổi cách làm 
truyền thống bằng việc cải cách để người dân không cần đến cơ quan 
hành chính nhà nước, không cần gặp trực tiếp cán bộ khi cần giải quyết 
TTHC, từ đó giảm thời gian và chi phí khác mà doanh nghiệp, người dân 
phải bỏ ra. 

84/95 đơn vị kết nối trục liên thông 

Cũng theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, trong quá trình thử nghiệm, có 
95 đầu mối kết nối, liên thông thử nghiệm gửi, nhận văn bản điện tử. 
Hiện đã có 84/95 đơn vị kết nối và có phản hồi (81 đơn vị phản hồi tốt, 3 
đơn vị chưa phản hồi). Còn lại 11 dơn vị đang tiến hành thử nghiệm. 

Để khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
VPCP đề nghị các Bộ, ngành, địa phương quán triệt quan điểm chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ để cải cách mạnh mẽ về quy trình, thủ tục 
hành chính. Thủ tướng Chính phủ cũng đang chỉ đạo xây dựng văn bản 
liên quan xây dựng Chính phủ điện tử, quy định kết nối chia sẻ thông tin, 
bảo mật thông tin, lưu trữ hồ sơ điện tử. 



Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cũng nhấn mạnh, quan trọng nhất là công 
tác truyền thông, đào tạo cán bộ công chức thực thi để người dân hiểu 
thực sự về những cải cách của Chính phủ. Vì vậy, Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm VPCP đề nghị Văn phòng UBND và Sở Thông tin và Truyền thông 
các tỉnh, thành phố sẽ là hai hạt nhân trực tiếp tham gia. Về phía Trung 
ương, VPCP và Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện tiên phong 
và chia sẻ với các Bộ, cơ quan. Cụ thể, hiện nay VPCP đang là cơ quan 
đi đầu và là mẫu hình trong xây dựng văn phòng phi giấy tờ, toàn bộ văn 
bản được duyệt trên môi trường điện tử và sử dụng chữ ký số. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương 
quyết tâm thực hiện để để đúng lịch 20/2/2019 tổ chức công bố, khai 
trương Trục liên thông văn bản quốc gia. 

Cam kết khai trương đúng thời hạn 

Tại hội nghị, 18 ý kiến của các cơ quan và địa phương đều bày tỏ quyết 
tâm trong việc triển khai kết nối hệ thống văn bản quản lý điều hành với 
Trục liên thông văn bản quốc gia đúng thời hạn ngày 20/2/2019. 

Các địa phương chưa kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia như: 
Khánh Hòa, Hậu Giang, Trà Vinh đều đưa ra cam kết đến 25/1 hoàn 
thành việc kết nối. Tỉnh Khánh Hòa cho biết đã triển khai kết nối với 53 
cơ quan cấp tỉnh, đảng, đoàn thể, cấp xã. Tỉnh Hậu Giang đã thực hiện 
kết nối phần mềm quản lý văn bản với trục liên thông giữa 3 cấp tỉnh, 
huyện xã và đang điều chỉnh hoàn thiện phần mềm để hoàn thành đúng 
hạn. 

Đại diện các địa phương đã thực hiện kết nối liên thông như Hà Nội, 
Cần Thơ, Đà Nẵng… đều chia sẻ đã sẵn sàng cho việc kết nối. TP. Hà 
Nội cam kết phối hợp các đơn vị để kết nối chính thức vào ngày 20/2; 
tỉnh Cần Thơ cho biết đã có 459 đơn vị kết nối qua trục liên thông của 
địa phương; còn Đà Nẵng cho biết đã kết nối và sẵn sàng nâng cấp 
phần mềm, bảo đảm triển khai chính thức đúng thời hạn. 

Theo đại diện Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã chỉ đạo các đơn vị liên 
quan để cùng VPCP, Bộ Thông tin và Truyền thông hình mẫu sử dụng 
phần mềm liên thông với trục văn bản điện tử quốc gia. Vì vậy, Bộ đã 
triển khai thí điểm việc kết nối văn bản điện tử vào trục liên thông từ 
1/1/2019 và đến nay đã chính thức đưa vào hoạt động. 

Với những quyết tâm thực hiện để khai trương Trục liên thông văn bản 
quốc gia đúng thời hạn, ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát 
TTHC (VPCP) đánh giá, đây là tín hiệu đáng mừng, là tiền đề để các Bộ, 
ngành, địa phương cùng nhau thực hiện việc kết nối văn bản điện tử, để 
ngày 20/2/2019 chính thức vận hành Trục liên thông văn bản quốc gia. 

Theo baoxaydung.com.vn 



6. Năm 2019, Viettel trở thành nhà cung cấp dịch vụ 
số 
Kết thúc năm 2018, Viettel đã hình thành nhiều sản phẩm, dịch vụ, 
hệ sinh thái công nghệ sẵn sàng trở thành nhà cung cấp dịch vụ số 
bên cạnh vai trò là nhà khai thác và cung cấp dịch vụ viễn thông đã 
được định vị trong suốt gần hai thập kỷ qua.   

Đến hết năm 2018, Viettel đạt tổng doanh thu hơn 234 nghìn tỷ, chiếm 
60% tổng doanh thu toàn ngành viễn thông Việt Nam; tổng lợi nhuận 
hợp nhất đạt 37,6 nghìn tỷ, chiếm hơn70 % lợi nhuận toàn ngành, nộp 
ngân sách nhà nước37 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 70 % số tiền nộp ngân 
sách toàn ngành. 

Dù 2018 tiếp tục là một năm thách thức khi thị trường viễn thông Việt 
Nam đã bão hòa, doanh thu dịch vụ của Viettel trong lĩnh vực cốt lõi của 
Tập đoàn vẫn tăng trưởng 8%, trong đó doanh thu dịch vụ viễn thông 
trong nước tăng 4,2%. Lĩnh vực đầu tư quốc tế có doanh thu dịch vụ 
tăng trưởng ~ 20%. Dòng tiền chuyển về nước đạt 240 triệu USD, cao 
hơn 3% so với năm ngoái. Thuê bao di động của các thị trường nước 
ngoài tăng gần 20%, đóng góp vào gần 12 triệu thuê bao di động phát 
triển mới trong năm, nâng tổng số thuê bao của Viettel trên toàn cầu là 
hơn 110 triệu thuê bao di động. Đặc biệt, thị trường Myamar của Viettel 
đã đạt 4 triệu thuê bao sau 6 tháng kinh doanh, một kỷ lục hiếm có trên 
thế giới. 

Năm 2018, Viettel tiếp tục là thương hiệu đứng số 1 về giá trị ở Việt 
Nam, nằm trong top 50 thương hiệu viễn thông giá trị lớn nhất thế giới, 
với mức định giá 3,178 tỷ USD - tăng 23,7% so với năm 2017. 

Năm 2018 đánh dấu nhiều dấu mốc quan trọng đối với Viettel khi được 
Chính phủ đổi tên thành Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội 
và phê duyệt Phương án tái cơ cấu Tập đoàn đến năm 2020; công bố 
bước vào giai đoạn phát triển thứ 4: Giai đoạn của 4.0 và Kinh doanh 
toàn cầu. 

Bước sang năm 2019, Viettel đề ra mục tiêu tăng trưởng doanh thu 
7,3% (hơn 251 nghìn tỷ đồng); lợi nhuận tăng 4,6% (hơn 39 nghìn tỷ 
đồng) so với năm ngoái. Viettel cũng dự kiến sẽ nộp 38.100 tỷ đồng vào 
ngân sách nhà nước năm 2019. 

Trong chiến lược giai đoạn 4 của mình, Viettel cũng xác định phải đi đầu 
trong cuộc cách mạng 4.0 cho nền kinh tế với vai trò dẫn dắt và lan tỏa 
cả về công nghệ, dịch vụ, mô hình kinh doanh, nghiên cứu sản xuất, sản 
phẩm. Trong đó tập trung vào các dự án 4.0 cho Chính phủ điện tử, giáo 



dục, nông nghiệp, thành phố thông minh,… từ cấp trung ương đến cấp 
địa phương, tới từng lĩnh vực cuộc sống. 

Năm 2018, Viettel đã hình thành nhiều sản phẩm, dịch vụ, hệ sinh thái 
công nghệ sẵn sàng trở thành nhà cung cấp dịch vụ số. 

Viettel tiếp tục nâng cấp mạng 4G làm hạ tầng cho các dịch vụ số cơ 
bản và kết nối nb - IoT. Khi có tần số, sẽ triển khai sớm nhất thử nghiệm 
5G vào quí 1 2019, mục tiêu thử nghiệm về kỹ thuật đồng thời xác định 
các mô hình kinh doanh băng rộng trên 5G. Sau 2020 sẽ triển khai mở 
rộng mạng 5G theo nhu cầu kinh doanh và đáp ứng nhu cầu phát triển 
kinh tế xã hội tại Việt Nam. 

Viettel đã hình thành nhiều sản phẩm dịch vụ để trở thành nhà cung 
cấp dịch vụ số 

Về mạng truyền dẫn: Viettel đã thực hiện ảo hóa các thiết bị mạng lõi, ảo 
hóa hạ tầng CNTT và chuyển đổi tất cả các ứng dụng CNTT lên nền 
tảng điện toán đám mây (Cloud), triển khai hệ thống mạng lưới phân 
phối nội dung CDN đến cấp tỉnh trên toàn mạng, sẵn sàng cho hạ tầng 
Mobile Edge Computing của công nghệ 5G. 

Về hạ tầng dữ liệu: Viettel đã đầu tư 5 Data Center đúng chuẩn Tier 3 
phổ biến của thế giới và tiến tới chuẩn Tier 4, đủ khả năng phục vụ cho 
hàng triệu khách hàng sử dụng dịch vụ IoT cùng lúc. 



Về CNTT: Viettel đã và đang triển khai xuyên suốt các hệ thống CNTT 
theo hướng thông minh hơn, tăng trải nghiệm khách hàng trên nền tảng 
các công nghệ mới như Bigdata, AI, VR… bao gồm các hệ thống quản lý 
và chăm sóc khách hàng, hệ thống ERP, hệ thống phân tích dữ liệu 
thông minh, hệ thống tri thức khách hàng... 

Về bảo mật thông tin, Viettel đã thành lập Công ty An ninh mạng theo đề 
án tái cơ cấu. Đây là đơn vị được giao trực tiếp nghiên cứu, triển khai 
các giải pháp tổng thể để đảm bảo bảo mật và an toàn thông tin, đáp 
ứng các thách thức của chuyển đổi số, bao gồm: Giải pháp bảo mật và 
an toàn thông tin tổng thể cho IoT và các phần mềm, ứng dụng CNTT; 
Giải pháp giám sát an toàn thông tin thông minh trên Cloud, có thể triển 
khai với quy mô quốc gia, cho các tổ chức lớn; Hệ thống tường lửa quốc 
gia để kiểm soát không gian mạng. Xây dựng các công cụ tự động phát 
hiện, cảnh báo tấn công; công cụ phòng thủ, phát động tấn công và tấn 
công trên không gian mạng. 

Về Công nghiệp - Công nghệ cao, Viettel tập trung vào nghiên cứu, sản 
xuất các sản phẩm cho mạng lưới cung cấp dịch vụ số như: mạng lõi ảo, 
trạm vô tuyến 5G, các loại sensor, các thiết bị có nhúng sensor IoT, các 
sản phẩm AI,… 

Hiện nay, mức độ đóng góp của các dịch vụ số của Viettel điển hình là 
Content, Media, IoT và Fintech đang chuyển dịch theo hướng rất tích 
cực cả về số tuyệt đối và tỷ trọng trong tổng doanh thu,năm 2018, đã 
chiếm tỷ trọng 7.1%. Thời gian tới, Viettel sẽ tiếp tụcxây dựng mô hình 
doanh viễn thông và doanh nghiệp dịch vụ số. 

Là một doanh nghiệp viễn thông số 1 tại VN, Viettel cũng đã đề xuất 
Chính phủ cho phép Viettel tham gia vào việc phát triển thanh toán số 
gồm những dịch vụ: Chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử, Xây dựng 
hạ tầng chấp nhận thanh toán dùng chung; Dịch vụ sử dụng tài khoản 
viễn thông trong thanh toán điện tử các giá trị nhỏ. 

Nói về nhiệm vụ năm 2019, Ông Lê Đăng Dũng- Chủ tịch Tập đoàn 
Viettel cho biết: Viettel là doanh nghiệp chủ đạo trong lĩnh vực viễn 
thông và CNTT, để kiến tạo xã hội số, Viettel trước mắt cần làm hai việc: 
một là tạo ra các sản phẩm, dịch vụ chuẩn công nghệ 4.0; hai là thể hiện 
tiếng nói, góp phần thúc đẩy thể chế đi nhanh hơn, Chính phủ số đi 
nhanh hơn". 

Theo laodongthudo.vn 



7. Quan tâm đầy đủ các nhân tố để xây dựng đội ngũ 
cán bộ thực sự có tâm, tài 
 (Bài phát biểu của đồng chí TRẦN QUỐC VƯỢNG, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Thường trực Ban Bí thư) 

Thưa các vị đại biểu, 

Thưa toàn thể các đồng chí, 

Hôm nay, tôi và các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất vui mừng 
đến dự Hội nghị tổng kết năm 2018 của ngành Tổ chức xây dựng Ðảng. 
Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu 
và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Tổ chức xây dựng 
Ðảng cả nước lời chúc tốt đẹp nhất. 

Thưa các đồng chí, 

Nhìn lại năm 2018, năm bản lề của nhiệm kỳ 2016 - 2021, chúng ta vui 
mừng nhận thấy, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, 
song, đất nước ta vẫn tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu 
hết các lĩnh vực. Những kết quả đạt được từ năm 2016 đến nay, nhất là 
năm 2018, đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, tạo động lực mới, khí thế 
mới cho việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ. 
Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp quan trọng của ngành Tổ 
chức xây dựng Ðảng. 

Báo cáo tổng kết năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương đã nêu đầy đủ 
kết quả công tác của Ngành thời gian qua, tôi nhấn mạnh một số nội 
dung sau: 

1- Toàn Ngành đã làm khá tốt công tác nghiên cứu, tham mưu chiến 
lược về công tác tổ chức xây dựng Ðảng; giải quyết nhiều vấn đề về 
công tác tổ chức, cán bộ một cách căn cơ, bài bản. Ðã tập trung tổ chức 
sơ kết, tổng kết nhiều chủ trương, nghị quyết, quy định của Ðảng về 
công tác xây dựng Ðảng, trên cơ sở đó, tham mưu giúp Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, quy định, quy chế về xây dựng, 
chỉnh đốn Ðảng, sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và xây dựng 
đội ngũ cán bộ. Các đồng chí đã hoàn thành 54 trong tổng số 58 đề án 
và nhiệm vụ quan trọng được giao. Các đề án được chuẩn bị kỹ lưỡng, 
công phu, tiếp thu ý kiến rộng rãi, tập hợp được trí tuệ của các cấp, các 
ngành. 

Nhìn lại nửa đầu nhiệm kỳ, các đồng chí đã tham mưu để Ban Chấp 
hành Trung ương (T.Ư) ban hành 03 Nghị quyết (về xây dựng, chỉnh 
đốn Ðảng; về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị; về xây dựng đội 
ngũ cán bộ các cấp), góp phần thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu 
quả các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Ðảng. Các đồng chí đã chủ 



động tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành T.Ư ban 
hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước 
hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành 
T.Ư. Qua đó tiếp tục khẳng định, nêu gương là một trong những phương 
thức lãnh đạo quan trọng của Ðảng. Việc quy định đã nhấn mạnh trách 
nhiệm nêu gương của các đồng chí lãnh đạo cao cấp có ý nghĩa quan 
trọng, được cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội hoan nghênh, ủng hộ. 
Thực hiện tốt Quy định này sẽ tạo động lực và sức lan tỏa mạnh mẽ 
trong toàn Ðảng và trong xã hội. Ðồng thời, các đồng chí đã phối hợp 
với các cơ quan chức năng đề xuất Quốc hội, Chính phủ bổ sung, sửa 
đổi một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới 29 nhóm vấn đề về 
tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức. Một số nhiệm vụ đặt ra 
từ nhiều nhiệm kỳ trước cũng được các đồng chí tham mưu và tích cực 
triển khai thực hiện. 

2- Toàn Ngành đã quan tâm tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết 
của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị về xây dựng tổ chức Ðảng và đạt 
được nhiều kết quả quan trọng. 

- Việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng, 
chỉnh đốn Ðảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến 
tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành; công tác 
bảo vệ chính trị nội bộ và đấu tranh bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Ðảng 
được tăng cường, bước đầu đã ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự 
chuyển hóa" trong nội bộ. Cùng với đó là đẩy mạnh cuộc đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã góp phần củng cố niềm tin của 
cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Ðảng. 

- Việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII về tổ chức, bộ máy của hệ 
thống chính trị; về tổ chức và quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập, và 
Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế đã được triển khai 
khẩn trương, tích cực, với sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của cấp ủy 
các cấp; thực hiện đồng bộ từ việc hoàn thiện quy định chức năng, 
nhiệm vụ, tránh chồng chéo, đến việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ 
máy, giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm cấp phó, gắn với tinh giản 
biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị 
quyết 39 của Bộ Chính trị. Ðến nay, cả nước đã giảm 03 ban chỉ đạo, 07 
tổng cục và tương đương, giảm nhiều cục, vụ, sở, ngành và gần 500 
lãnh đạo cấp vụ và gần 10.000 lãnh đạo phòng, giảm hơn 81.000 công 
chức, viên chức ở T.Ư và địa phương; giảm hơn 51.000 người hưởng 
lương và phụ cấp ở cấp xã. Có thể nói, đây là một trong những nghị 
quyết của Trung ương sớm đi vào cuộc sống, bước đầu tạo được 



chuyển biến tích cực trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 
chính trị tinh gọn. Ðây là việc làm không dễ. Ðạt được kết quả bước đầu 
như vậy là đáng trân trọng. 

- Thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các 
cấp, toàn Ngành đã bám sát 2 trọng tâm, 5 đột phá, tiếp tục đổi mới 
mạnh mẽ, toàn diện công tác cán bộ để chuẩn bị nguồn nhân sự trước 
mắt và lâu dài. Trong đó, đã tập trung xây dựng và thực hiện cơ chế đổi 
mới đánh giá cán bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực, 
ngăn chặn tình trạng chạy chức, chạy quyền; đang triển khai việc bố trí 
bí thư cấp uỷ cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương; gắn quy 
hoạch với đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ để chủ động chuẩn bị 
nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới và Ðại hội XIII của 
Ðảng. Các đồng chí cũng đã chủ động tổng kết Chỉ thị 36 để trình Bộ 
Chính trị ban hành Chỉ thị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII 
của Ðảng. 

3- Ngành Tổ chức xây dựng Ðảng đã có nhiều đổi mới, cải tiến lề lối làm 
việc và hoàn thành được một khối lượng lớn công việc về công tác cán 
bộ, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; góp 
phần chống tiêu cực, chống chạy chức, chạy quyền (Ðã kiện toàn hơn 
600 cán bộ và bổ sung, hoàn thiện quy hoạch trên 1.300 cán bộ diện 
T.Ư quản lý; kiện toàn hàng chục ngàn cán bộ lãnh đạo, quản lý các 
cấp...). Việc quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay cơ 
bản đúng người, đúng việc. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đẩy mạnh, đổi mới theo 
hướng đào tạo theo chức danh, thường xuyên bổ sung, cập nhật kiến 
thức mới, tăng thời lượng trao đổi, thảo luận, tranh thủ tối đa các nguồn 
lực trong hợp tác quốc tế cho công tác này. Công tác bảo vệ chính trị nội 
bộ được coi trọng hơn, nhất là về vấn đề chính trị hiện nay. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngành Tổ chức xây dựng Ðảng đã tích cực 
tham mưu cho cấp ủy các cấp mạnh dạn phân cấp trong sắp xếp bộ 
máy, phân công thường vụ cấp ủy, phê duyệt quy hoạch cán bộ, thi 
nâng ngạch, quyết định số lượng cấp phó cho từng cơ quan; tăng cường 
kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát chuyên ngành về tổ chức, cán bộ. 
Qua đó, đã phát huy được tính chủ động, trách nhiệm của cấp dưới, 
nâng cao hiệu quả quản lý trong toàn Ngành. 

Các đồng chí đã tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm 
việc; chuẩn hóa các quy định, quy trình; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương; 
thực hiện công khai, minh bạch; phân định rõ trách nhiệm, góp phần 
ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, nhũng nhiễu trong công tác cán bộ. Việc duy 
trì nền nếp giao ban trực tuyến hằng tuần, tháng, quý giữa Ban Tổ chức 
T.Ư và ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc T.Ư đã kịp 



thời phản ánh tình hình, nắm bắt thông tin, tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc cho cơ sở. Ðồng thời, các đồng chí đã chú trọng công tác phối hợp 
với các cấp, các ngành, chủ động, tích cực nắm tình hình cơ sở tham 
mưu cho cấp ủy để triển khai nhiệm vụ một cách đồng bộ, hiệu quả. 

Công tác tuyên truyền về xây dựng Ðảng được đẩy mạnh với những giải 
pháp phù hợp, nhất là tổ chức nền nếp và thành công Giải báo chí toàn 
quốc về xây dựng Ðảng mang tên "Búa liềm vàng". 

Những chuyển biến trên đã phản ánh nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm 
của đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Ðảng trong việc nâng cao 
chất lượng công tác. Có thể nói, trong 3 năm qua, nhất là năm 2018, 
ngành Tổ chức xây dựng Ðảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 
góp phần xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững 
mạnh; đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước, củng cố 
niềm tin của nhân dân với Ðảng. 

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng 
và biểu dương những kết quả mà các đồng chí đã đạt được trong thời 
gian qua. 

Thưa các đồng chí, 

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác tổ chức xây dựng 
Ðảng cũng còn không ít hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục. Tôi 
cơ bản đồng tình với những bài học kinh nghiệm nêu trong Báo cáo, 
nhất là bài học về công tác cán bộ, vì đây là việc khó, phức tạp và nhạy 
cảm, cần phải giữ đúng nguyên tắc, thực sự phát huy dân chủ và dựa 
vào tập thể để xem xét, quyết định. Ðề nghị các đồng chí quán triệt và 
thực hiện tốt những bài học kinh nghiệm đã rút ra để thực hiện có hiệu 
quả nhiệm vụ được giao trong những năm tới. 

Thưa các đồng chí, 

Năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị 
quyết Ðại hội XII của Ðảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
2016 - 2020; năm chuẩn bị cho Ðại hội XIII của Ðảng và đại hội đảng bộ 
các cấp. Khối lượng công việc về tổ chức, cán bộ trong toàn Ðảng sẽ 
nhiều hơn và phức tạp hơn. Do vậy, các đồng chí cần tiếp tục phát huy 
ưu điểm và những kết quả đạt được trong những năm qua; bám sát 
Cương lĩnh, Ðiều lệ Ðảng, Nghị quyết Ðại hội XII và các Nghị quyết của 
Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các 
cấp; chủ động, tích cực hơn nữa để triển khai toàn diện, đồng bộ các nội 
dung công tác tổ chức xây dựng Ðảng. Tôi cơ bản nhất trí với 8 nhóm 
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã nêu trong Báo cáo; đồng thời, đề nghị 
các đồng chí quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung sau: 



Thứ nhất, bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược do Ðại hội 
XII của Ðảng đề ra, để triển khai thực hiện nhiệm vụ tổ chức xây dựng 
Ðảng. Ðẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng, 
chỉnh đốn Ðảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là kiên quyết, kiên 
trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái trong Ðảng bằng 
những giải pháp mạnh mẽ, kịp thời, phù hợp. 

Thứ hai, phải quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả và khắc 
phục cho được khuynh hướng thụ động, trông chờ hoặc chủ quan, nóng 
vội trong việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ 
máy của hệ thống chính trị. Tiếp tục hoàn thiện quy định của Ðảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình thực hiện ở các cấp. Ðẩy mạnh phân cấp, hoàn 
thiện chức năng, nhiệm vụ, thu gọn đầu mối, giảm khâu trung gian, ứng 
dụng khoa học - công nghệ trong quản lý điều hành... Tích cực tinh giản 
biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo mục tiêu 
Nghị quyết đề ra, làm cho bộ máy thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả. Tuy nhiên, việc sắp xếp tổ chức phải tiến hành thận trọng, 
chắc chắn; không cầu toàn, đồng thời tránh nôn nóng. Vì công tác tổ 
chức mà sai thì khó khắc phục, sai một ly, đi một dặm. 

Tập trung làm tốt công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công 
khai, minh bạch và chính xác, để xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng 
cao, cơ cấu hợp lý, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; 
giữa đức và tài (đức là gốc); giữa kế thừa và đổi mới; ổn định và phát 
triển; giữa tính phổ biến và tính đặc thù, trên cơ sở quán triệt sâu sắc tư 
tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. Chuẩn bị một bước 
quan trọng về nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Ðại hội XIII của Ðảng 
đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

Trong công tác cán bộ, bên cạnh những nội dung đã quy định, để có thể 
lựa chọn được đội ngũ cán bộ thực sự có tâm, tài, theo tôi cần quan tâm 
3 nhân tố: (1) Người đứng đầu (2) Người làm công tác tổ chức (3) Ðối 
tượng cán bộ được lựa chọn. Nếu người đứng đầu, người làm công tác 
tổ chức công tâm, khách quan, minh bạch trong đánh giá, lựa chọn cán 
bộ; cán bộ được xem xét bổ nhiệm có lòng tự trọng, trong sáng vì công 
việc chung, tự thấy mình có đủ hay không đủ năng lực để sẵn sàng đảm 
đương hoặc từ chối chức vụ được giao. Làm được như vậy thì sẽ sớm 
khắc phục được chạy chức, chạy quyền. 

Cán bộ và công tác cán bộ là "cái gốc của mọi công việc", "nguyên nhân 
của mọi nguyên nhân", "then chốt của then chốt"; là liên quan trực tiếp 
đến con người. Bởi vậy, trong quá trình thực hiện cần phải kết hợp chặt 



chẽ, hài hòa, đồng bộ giữa công tác tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ 
và công tác kiểm tra, giám sát. 

Tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền thực hiện nêu gương của cán 
bộ, đảng viên, để việc làm này trở thành tự giác, nền nếp, tạo sức lan 
tỏa mạnh mẽ trong toàn Ðảng; trước hết là thực hiện trách nhiệm nêu 
gương trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, lãng 
phí, tiêu cực, trong sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn; trong công tác cán 
bộ, nhất là việc chuẩn bị công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và 
Ðại hội XIII của Ðảng. 

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện thể chế, quy định, quy chế về công tác tổ 
chức xây dựng Ðảng, bảo đảm sự đồng bộ, liên thông, thống nhất giữa 
các quy định của Ðảng và Nhà nước để thực hiện nghiêm công tác tổ 
chức xây dựng Ðảng, làm căn cứ để kiểm tra, giám sát và là cơ sở để 
đánh giá cán bộ. Trước mắt, tập trung tham mưu ban hành Chỉ thị và 
hướng dẫn công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội 
XIII của Ðảng. Ðẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành 
chính gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; ngăn 
chặn, đẩy lùi và chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền. 

Thứ tư, cần quan tâm coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo 
quy hoạch, theo chức danh, bằng các hình thức đào tạo trong và ngoài 
nước, nhưng phải coi trọng hiệu quả thiết thực. Chú ý nghiên cứu để có 
quy định phân cấp hợp lý cho công tác đào tạo và việc xác nhận trình độ 
lý luận chính trị. Quan tâm đầu tư thích đáng cho công tác tổng kết thực 
tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận về xây dựng Ðảng. Tiếp tục 
xây dựng, hoàn thiện chế độ, chính sách, trước hết là chính sách tiền 
lương, chế độ chuyên gia để tạo động lực cho cán bộ yên tâm công tác, 
cống hiến. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Ðảng đủ về số 
lượng, nâng cao chất lượng theo phương châm mà các đồng chí đã đề 
ra là "Trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông". Mỗi 
cán bộ làm công tác tổ chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh 
chính trị vững vàng, chính kiến rõ ràng, giữ vững nguyên tắc, cầu thị, 
lắng nghe, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đủ sức phòng, chống tiêu cực 
trong công tác cán bộ. 

Thứ năm, các cấp ủy, tổ chức đảng cần coi trọng, quan tâm hơn nữa tới 
công tác tổ chức xây dựng đảng, nhất là công tác cán bộ, quản lý đội 
ngũ cán bộ; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan làm công tác tổ 
chức xây dựng Ðảng thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ; đúng quy 
định của Ðảng, Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu 
của Ðảng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 



Thưa các đồng chí, 

Tôi tin tưởng rằng, các đồng chí làm công tác tổ chức xây dựng Ðảng 
toàn quốc sẽ không thỏa mãn với những kết quả đã đạt được; tiếp tục 
rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng 
với sự kỳ vọng của Ðảng, Nhà nước và nhân dân. 

Nhân dịp năm mới 2019 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi của dân 
tộc, tôi chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể cán bộ, công chức, người 
lao động ngành Tổ chức xây dựng Ðảng mạnh khỏe, hạnh phúc và 
thành công. 

Xin cảm ơn các đồng chí. 

Theo nhandan.com.vn 

 

8. Tổ công tác của Thủ tướng vào cuộc, Hải quan 
lắng nghe 
Sau khi Tổ công tác của Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ vào 
cuộc, cơ quan Hải quan đã khẳng định sẽ xử lý sớm nhất cho 
doanh nghiệp có 19 lô hàng bị từ chối thông quan với lý do “chưa 
có hướng dẫn thống nhất”.  

Ngày 16/1 vừa qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ 
trưởng Tổ công tác của Thủ tướng đã chủ trì buổi làm việc với ông 
Jeong Ji Beon, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Alutec Vina, liên quan 
tới kiến nghị của Công ty này. 

Trước đó, gửi kiến nghị tới VPCP, Công ty cho biết đang có số lượng 
lớn nguyên liệu sản xuất không được thông quan, ảnh hưởng đến hoạt 
động sản xuất và xuất khẩu của công ty, gây thiệt hại nặng nề.  

Theo Công ty Cổ phần Alutec Vina, họ đã tiến hành nhập khẩu các lô 
hàng nhôm phế liệu đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, đồng thời hoàn 
thành các thủ tục theo đúng quy định, nhưng 19 container về cảng từ 
tháng 6/2018 vẫn chưa được thông quan. Lý do được Hải quan Hải 
Phòng đưa ra là chưa có hướng dẫn thống nhất để giải quyết thông 
quan cho phế liệu nhập khẩu về cửa khẩu cảng trước 29/10/2018. 

Trên thực tế, đây cũng là vướng mắc mà không ít doanh nghiệp gặp 
phải. Ngày 29/10/2018 là thời điểm mà Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực, trong đó ban hành quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu kim loại màu 
nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. 

Trước khi Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT có hiệu lực, Tổng cục Hải 
quan đã nhiều lần trả lời các doanh nghiệp về việc không thể kiểm tra và 



thông quan cho lô hàng phế liệu nhập khẩu khi chưa có quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về môi trường.  

Thế nhưng sau khi Thông tư số 09 có hiệu lực từ ngày 29/10/2018, việc 
vẫn không thông quan với các lô hàng đã đáp ứng được các quy chuẩn 
kỹ thuật với lý do “chưa có hướng dẫn thống nhất” là không thuyết phục.  

Trên thực tế, việc nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu nếu không 
được quản lý, kiểm soát chặt chẽ sẽ bị lợi dụng để đưa chất thải vào 
nước ta, gây ô nhiễm môi trường. Ngày 17/9/2018, Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành Chỉ thị số 27 về một số giải pháp cấp bách tăng cường 
công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập 
khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Theo đó giao nhiệm vụ cho Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính về rà soát, sửa đổi các quy định 
hiện hành theo hướng quản lý chặt chẽ, phù hợp.  

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan Hải 
quan tập trung lực lượng cho thông quan nhanh các lô hàng phế liệu 
nhập khẩu của tổ chức, cá nhân đã có giấy chứng nhận/giấy xác nhận 
đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu làm nguyên liệu sản 
xuất còn hiệu lực và hạn ngạch nhập khẩu. 

Chỉ đạo này của Thủ tướng được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là 
cần thiết, hợp tình, hợp lý. Theo các doanh nghiệp, nếu các lô hàng đủ 
thủ tục giấy tờ, đủ điều kiện theo quy định phải cho thông quan, nếu 
không đủ điều kiện nhập khẩu thì cũng phải có biện pháp xử lý, ví dụ 
như yêu cầu tái xuất hay tịch thu, tiêu hủy nếu vi phạm theo quy định. 
Nếu lấy lý do chưa có hướng dẫn thống nhất để kéo dài đến mấy tháng 
không cho thông quan lô hàng, vậy doanh nghiệp sẽ phải chờ đến khi 
nào có được hướng dẫn thống nhất ấy trong khi họ đã đáp ứng các quy 
định, tiêu chuẩn hiện hành?  

Tiếng nói doanh nghiệp đã được lắng nghe 

Sau khi tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp, VPCP đã chuyển các kiến 
nghị này theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đến Bộ Tài chính để chỉ 
đạo Tổng cục Hải quan xử lý dứt điểm vướng mắc (Công văn số 
11450/VPCP-QHQT ngày 23/11/2018); Thường trực Tổ công tác của 
Thủ tướng đã làm việc trực tiếp với Tổng cục Hải quan (ngày 
18/12/2018). 

Gần đây nhất ngày 16/1, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng 
tiếp tục chủ trì buổi làm việc với ông Jeong Ji Beon, Tổng Giám đốc 
Công ty Cổ phần Alutec Vina, nhằm phối hợp giữa VPCP với các Bộ, cơ 
quan liên quan tiếp tục giải quyết kiến nghị của Công ty này. 



Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Hải 
quan, Bộ Tài chính... đã nêu các ý kiến về kiến nghị của Công ty Alutec 
Vina.  

Sau khi nghe các ý kiến từ các Bộ, cơ quan liên quan, Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh Thủ tướng Chính phủ đang đẩy 
mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh thông quan chuyên ngành, đổi mới 
kiểm tra hàng hóa... Vì vậy, đề nghị các cơ quan liên quan áp dụng đúng 
theo quy định về thông quan cho doanh nghiệp. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị các đơn vị liên quan nhanh chóng 
thông quan sớm nhất nhằm bảo đảm quyền lợi cho doanh nghiệp. VPCP 
cũng sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nội dung cuộc làm việc này.  

Kết quả, ngay hôm sau, ngày 17/1, Tổng cục Hải quan đã có văn bản 
406/TCHQ-GSQL gửi các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, trong đó 
hướng dẫn: Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Hải quan, đối với 
các lô hàng phế liệu đã về đến cửa khẩu trước ngày 29/10/2018 nhưng 
chưa có người đến nhận và thực hiện đăng ký tờ khai hải quan từ ngày 
29/10/2018 (bao gồm các trường hợp đã đăng ký tờ khai hải quan trước 
ngày 29/10/2018 sau đó doanh nghiệp thực hiện hủy tờ khai hải quan và 
thực hiện đăng ký tờ khai hải quan mới từ ngày 29/10/2018) thì cơ quan 
hải quan áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường ban hành 
kèm theo Thông tư 08 và Thông tư 09 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường để xem xét giải quyết thủ tục hải quan theo đúng quy định.  

Ngày 19/1, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Chính phủ, bà Đào Thị 
Thanh Hương, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu của Công ty Alutec Vina 
cho biết đã nhận được công văn của cơ quan Hải quan. Theo đó, các 
thủ tục đang được tiến hành và dự kiến trong tuần sau các lô hàng sẽ 
được thông quan.  

Không để tình trạng “nước chảy, bèo trôi” 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của VPCP 
mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu, phải lắng nghe tiếng 
nói của nhân dân, doanh nghiệp, phát huy hơn nữa hiệu quả kênh thông 
tin tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị trên Cổng Thông tin điện tử 
Chính phủ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và 
doanh nghiệp để Cổng Thông tin điện tử Chính phủ là một trong những 
địa chỉ tin cậy tiếp nhận, xử lý kiến nghị. Phải theo dõi sát thông tin dư 
luận về những vấn đề bức xúc, nhất là phản ánh của người dân và 
doanh nghiệp để đề xuất xử lý tốt hơn, không để tình trạng “nước chảy, 
bèo trôi”.  

Trong năm 2018, qua Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến 



nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính 
phủ, VPCP đã tiếp nhận 7.064 phản ánh, kiến nghị của người dân, trong 
đó có 247 phản ánh kiến nghị thuộc phạm vi theo quy định đã được 
chuyển đến các bộ, cơ quan xử lý; tiếp nhận 841 phản ánh, kiến nghị 
của doanh nghiệp, đã chủ trì xử lý hoặc chuyển các bộ, cơ quan xử lý 
theo theo thẩm quyền; công khai kết quả trả lời trên Cổng Thông tin điện 
tử Chính phủ. Hầu hết người dân và doanh nghiệp hài lòng với kết quả 
xử lý của cơ quan có thẩm quyền 

Theo baochinhphu.vn 

 

9. VCCI sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa tổ chức 
Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm 2018 và triển khai kế hoạch hoạt 
động năm 2019. 

Báo cáo tại Hội nghị đã chỉ rõ, trong bối cảnh nền kinh tế, doanh nghiệp 
tiếp tục phát triển, hội nhập mạnh mẽ, để góp phần hỗ trợ doanh nghiệp 
và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoạt động của VCCI trong 
năm 2018 tiếp tục được đẩy mạnh với việc lấy doanh nghiệp là trung 
tâm của mọi hoạt động. 

Hỗ trợ doanh nghiệp là trung tâm hoạt động 

Theo VCCI, trong 11 tháng năm 2018, cả nước có 121.248 doanh 
nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.234,4 nghìn tỷ 
đồng, tăng 4,5% về số doanh nghiệp và tăng 9,1% về số vốn đăng ký so 
với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, còn có 31.869 doanh nghiệp quay 
trở lại hoạt động, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số 
doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt 
động trong 11 tháng đầu năm nay lên hơn 153.100 doanh nghiệp so với 
140.400 nghìn doanh nghiệp của cùng kỳ năm 2017. 

Trong bối cảnh đó, các hoạt động hỗ trợ, đại diện cộng đồng doanh 
nghiệp, doanh nhân Việt Nam tiếp tục được VCCI đẩy mạnh. Trong đó, 
công tác đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, tham mưu 
cho Đảng, Nhà nước, góp ý xây dựng chính sách được VCCI đề cao với 
việc tham gia Ban soạn thảo, tổ biên tập 16 dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật quan trọng như: Luật quản lý thuế, Luật quản lý nợ công, Nghị 
định sửa đổi về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp…VCCI phối hợp với 
các chuyên gia xây dựng và công bố Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh 
doanh. Báo cáo này được thực hiện nhằm điểm lại những quy định pháp 
luật có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng kinh doanh tại Việt Nam định kỳ 6 



tháng/1 lần, từ đó, đưa ra những đánh giá về xu hướng của dòng chảy 
chính sách kinh tế trong từng giai đoạnHoạt động thúc đẩy cải thiện môi 
trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được VCCI xem 
là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. 

Qua các cuộc điều tra, khảo sát của VCCI cho thấy, các doanh nghiệp 
phản ánh về nhiều khó khăn, vướng mắc trong cơ chế chính sách, đặc 
biệt là việc tiếp cận các nguồn lực để phát triển, như việc tiếp cận đất đai 
làm mặt bằng sản xuất kinh doanh có thủ tục thuê và chuyển nhượng 
đất phức tạp, nhiều quy định về quy hoạch đất và sử dụng đất không rõ 
ràng; việc tiếp cận nguồn tài chính của các doanh nghiệp tư nhân từ 
ngân hàng chưa thuận lợi, tiếp cận nguồn tài chính từ quỹ hỗ trợ phát 
triển còn hạn chế bởi thủ tục cho vay quá chặt chẽ, chưa có sự bình 
đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân… Bên cạnh 
đó, môi trường kinh doanh tuy đã có nhiều cải thiện nhưng vẫn còn thiếu 
minh bạch, chưa thực sự bình đẳng, thủ tục hành chính còn nhiều phiền 
hà, chi phí thực hiện thủ tục hành chính cao… là những rào cản khiến 
doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh 
doanh. 

Năm 2018, VCCI tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương…đẩy 
mạnh Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của 
Chính phủ về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia;  Chương trình hành động của VCCI triển khai 
Nghị quyết 35/NQ-CP về "Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 
2020"…. Công tác vận động chính trị, tăng cường liên kết doanh nghiệp, 
mở rộng quan hệ hợp tác: Tiếp tục triển khai các chương trình, đề án 
thực hiện Nghị quyết 09/BCT-NQ về xây dựng và phát huy vai trò đội 
ngũ doanh nhân; thúc đẩy xây dựng văn hóa trong kinh doanh và trách 
nhiệm xã hội của doanh nghiệp; tăng cường năng lực cạnh tranh cho 
doanh nghiệp thông qua thiết lập mối quan hệ lao động hài hòa giữa 
doanh nghiệp và người lao động, tạo môi trường làm việc hiệu quả trong 
doanh nghiệp… 

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại 

Một trong những sự kiện lớn trong năm 2018 là VCCI đã chủ trì, phối 
hợp tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp Tiểu vùng 
Mê-kông mở rộng (GMS Business Summit) bên lề Hội nghị Thượng 
GMS 6 và Hội nghị CLV lần thứ 10. Đây là sáng kiến nổi bật của Việt 
Nam trên cương vị chủ nhà hội nghị Thượng đỉnh của lãnh đạo cấp cao 
khu vực GMS nhằm tăng cường đối thoại giữa các doanh nghiệp và Nhà 
nước, kết nối các doanh nghiệp trong khu vực và thế giới. Với chủ đề 
“Tìm kiếm động lực tăng trưởng kinh tế mới”, Hội nghị đã thu hút đã thu 
hút hơn 2000 doanh nghiệp trong và ngoài khu vực GMS, đại diện lãnh 



đạo gần 40 tỉnh thành trong nước và nhiều địa phương các quốc gia 
thành viên 

Bên cạnh đó, một điểm nhấn của VCCI trong năm 2018 được cộng đồng 
doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao là việc tổ chức thành 
công Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam (VBS) 2018. Hội nghị 
nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF 
ASEAN) 2018. Hội nghị có sự tham dự, chủ trì của Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Borge Brende, 
cùng các Bộ trưởng, lãnh đạo các địa phương, các tổ chức quốc tế, các 
học giả và hơn 1.300 đại biểu tham dự, trong đó, có hơn 500 đại biểu 
nước ngoài là các thành viên uy tín của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) 
và đoàn doanh nghiệp từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Chi-lê, 
Ô Man… cùng với lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động 
tại Việt Nam, cũng như các đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao – 
kinh tế và tổ chức quốc tế tại Việt Nam. 

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc trong bài phát biểu đã nhấn mạnh tinh thần 
doanh nghiệp và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là những động lực 
mới trong sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu và chủ đề của hội nghị 
VBS 2018 “Việt Nam là đối tác kinh doanh tin cậy” chính là cam kết của 
Việt Nam với toàn thế giới. Thành công của hội nghị đã góp phần nâng 
cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, quảng bá hình ảnh Việt 
Nam như một điểm giao kết quan trọng của chuỗi giá trị toàn cầu đối với 
các nhà đầu tư quốc tế. Đồng thời, VBS 2018 là tiền đề quan trọng để 
Việt Nam tổ chức VBS 2019, đưa sự kiện này trở thành hoạt động 
thường niên quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài 
nước. 

Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững 

Năm 2018 đánh dấu việc VCCI lần đầu tiên tổ chức Hội nghị toàn quốc 
về phát triển bền vững với chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh, hiện 
thực hóa các Mục tiêu Phát triển bền vững trong thời kì Cách mạng 
Công nghiệp 4.0” nhằm tạo điều kiện và thúc đẩy phát triển quan hệ đối 
tác công tư đóng góp vào tiến trình thực hiện mục tiêu phát triển bền 
vững toàn cầu 2030 thông qua thực hiện tăng trưởng xanh và tạo điều 
kiện phổ biến, mở rộng quy mô thực hiện các giải pháp trên phạm vi 
toàn cầu. VCCI đã có 6 khuyến nghị với Chính phủ nhằm xây dựng các 
chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp 
phát triển bền vững từ đó hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triền bền 
vững. 

Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập, và tham gia vào nhiều FTA. Trong 
bối cảnh đó, VCCI tiếp tục là đầu mối thông tin và tư vấn lớn nhất cho 



doanh nghiệp về WTO và các Hiệp định thương mại quan trọng mà Việt 
Nam đang tham gia. 

Ngoài ra, công tác đại diện giới sử dụng lao động tiếp tục được đề cao 
với việc VCCI đã tổ chức nhiều cuộc lấy ý kiến trực tiếp cũng như tham 
vấn bằng các hình thức khác với nhóm chuyên gia giới chủ ở cả phía 
Nam và phía Bắc với thành viên đến từ các Hiệp hội doanh nghiệp như 
Dệt may, Điện tử, Thủy sản, Da giày, Gỗ, Hiệp hội DNNVV, Liên minh 
HTX, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt 
Nam (VBF), Eurocham…Triển khai các hoạt động hỗ trợ và phát triển 
quan hệ lao động lành mạnh trong doanh nghiệp trên phạm vi toàn 
quốc… Trong năm 2018, VCCI đã triển khai điều tra, nghiên cứu, khảo 
sát, xây dựng phương án tăng lương tối thiểu vùng 2019 của Đại diện 
người sử dụng lao động. Tham gia các phiên họp thương lượng về 
phương án tiền lương tối thiểu vùng năm 2019 do Hội đồng Tiền lương 
quốc gia chủ trì. Các kiến nghị của VCCI đối với mức điều chỉnh mức 
lương tối thiểu vùng năm 2019 đều dựa trên kiến nghị của các hiệp hội 
doanh nghiệp, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tái cơ cấu sản xuất, 
có chính sách đào tạo và đào tạo lại lao động để đáp ứng yêu cầu, nâng 
cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần tăng trưởng kinh 
tế và phát triển bền vững 

Năm 2018 có thể đánh dấu là một năm “được mùa” của VCCI trong các 
hoạt động hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp. VCCI đã khẳng định vai trò, 
vị thế của mình trong nền kinh tế, doanh nghiệp và luôn sát cánh cùng 
cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên con đường hội nhập… 

Trong bối cảnh đó, VCCI đặt ra mục tiêu năm 2019, VCCI sẽ tiếp tục đẩy 
mạnh triển khai Nghị quyết 09/NQ-BCT về xây dựng và phát huy vai trò 
đội ngũ doanh nhân; Nghị quyết 19/NQ-CP; Nghị quyết 35/NQ-CP về 
"Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020". 

Phối hợp với Keidanren tổ chức Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Châu 
Á và Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam năm 2019 . Xây dựng 
và tăng cường cơ chế đối thoại, tiếng nói đại diện của VCCI đối với 
Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp thông qua các diễn đàn như Hội 
nghị Thủ tướng gặp doanh nghiệp, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam 
(VBF), Diễn đàn đối tác phát triển Việt Nam, Hội nghị thượng đỉnh kinh 
doanh Việt Nam năm 2019, Hội đồng Trung ương các Hiệp hội doanh 
nghiệp, Các Diễn đàn doanh nghiệp và Hội đồng kinh doanh giữa Việt 
Nam với các thị trường trọng điểm. Nâng cao hơn nữa vai trò đại diện 
giới sử dụng lao động… 

Theo enternews.vn 

 



10. Bộ Tư pháp tuýt còi nhiều văn bản trái luật  
Khắc phục tình trạng ban hành văn bản trái pháp luật, theo Bộ Tư 
pháp, cần kịp thời xem xét, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với 
công chức, đơn vị có liên quan theo quy định. 

Theo Bộ Tư pháp, năm 2018, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 
(QPPL) đã kiểm tra 5.557 văn bản (648 văn bản của các bộ, cơ quan 
ngang bộ, 4.909 văn bản của HĐND và UBND cấp tỉnh); phát hiện và đã 
kết luận kiểm tra đối với 84 văn bản sai về thẩm quyền, nội dung (27 văn 
bản cấp bộ và 57 văn bản của HĐND và UBND cấp tỉnh). Tính đến ngày 
21/12/2018, có 52/84 văn bản đã được xử lý; 32 văn bản chưa xử lý 
(trong đó có 21 văn bản trong thời hạn xử lý). 

Việc xử lý văn bản trái pháp luật nhìn chung được các cơ quan thực hiện 
khá nghiêm túc, kịp thời. Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản cho thấy, việc 
thực hiện công tác này trên cả nước đã góp phần tích cực bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, góp phần ngăn 
chặn, hạn chế những tác động tiêu cực đến xã hội, người dân, góp phần 
tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ DN phát triển; 
mặt khác, đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, 
kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL của cơ 
quan nhà nước. 

Tuy nhiên, theo Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản Đồng Ngọc Ba, còn 
có trường hợp văn bản trái pháp luật không được phát hiện kịp thời, 
hoặc đã được phát hiện, kết luận nhưng chậm được xử lý hoặc xử lý 
không triệt để, không đúng hình thức theo quy định. Việc xác định hậu 
quả do văn bản trái pháp luật gây ra còn gặp nhiều khó khăn. Việc xem 
xét, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, cá nhân liên quan đến việc ban 
hành văn bản trái pháp luật chưa được thực hiện nghiêm túc, mới chỉ 
dừng ở mức phê bình, nhắc nhở, kiểm điểm công chức khi thi hành công 
vụ, dẫn đến tình trạng ban hành văn bản QPPL trái pháp luật hoặc thiếu 
tuân thủ kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản 
QPPL. 
Cũng theo Cục trưởng Đồng Ngọc Ba, trong thời gian tới các bộ, cơ 
quan ngang bộ, và các địa phương khi phát hiện ban hành văn bản trái 
pháp luật, cần kịp thời thực hiện nghiêm túc việc xử lý văn bản và xem 
xét, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với công chức, đơn vị có liên quan 
theo quy định. Xử lý triệt để, dứt điểm những văn bản trái pháp luật đã 
được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra văn bản phát hiện, kết luận. 
Trong trường hợp phát hiện có văn bản trái pháp luật đã được kết luận, 
kiến nghị xử lý nhưng cơ quan ban hành để kéo dài, chậm xử lý hoặc xử 
lý không triệt để nội dung trái pháp luật, lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang 



bộ, UBND cấp tỉnh cần phải kịp thời báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính 
phủ xử lý theo thẩm quyền. 

Bên cạnh đó, quan tâm đầu tư, nâng cao năng lực và chế độ, chính sách 
cho công chức làm công tác xây dựng pháp luật nói chung, kiểm tra văn 
bản QPPL nói riêng. Tổ chức pháp chế kịp thời phát hiện, ngăn chặn 
những sai sót ngay từ giai đoạn xây dựng văn bản QPPL thông qua việc 
góp ý, thẩm định, kiểm soát thủ tục hành chính trong các dự thảo văn 
bản. Kiểm soát chính xác, đầy đủ số lượng văn bản được ban hành 
trong năm thuộc trách nhiệm, thẩm quyền kiểm tra của cơ quan mình để 
đưa vào diện kiểm tra. Kiểm tra kịp thời các văn bản QPPL ngay sau khi 
ban hành. 

Theo kinhtedothi.vn 

 

11. Thủ tục kinh doanh giảm, nhưng doanh nghiệp 
vẫn phải lót tay nhiều 
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng, thủ tục, điều kiện kinh doanh 
giảm, nhưng chi phí không chính thức doanh nghiệp phải chi ngoài 
và thậm chí nặng hơn trước.  

Theo đánh giá của Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Việt 
Nam bước vào năm 2019 với nhiều kỳ vọng, có không ít cơ hội và thách 
thức đan xen.  

Niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp tục gia 
tăng sau những cam kết cải cách cũng như khả năng ứng phó hiệu quả 
của Chính phủ trước cú sốc từ bên ngoài. 

Cùng với đó, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, 
EVFTA, RCEP) và cách mạng công nghiệp 4.0 có thể tạo thêm xung lực 
cho cải cách và tiếp cận nguồn lực (kỹ năng, công nghệ, vốn) từ bên 
ngoài. 

Việt Nam đã trải qua năm 2018 với những thành tựu tương đối lớn ở 
nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tăng trưởng kinh tế tiếp tục phục hồi ở 
mức cao. Môi trường kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm 
soát, cán cân thương mại thặng dư ở mức kỷ lục, thâm hụt ngân sách 
nhà nước ổn định, nợ công giảm không đi kèm gia tăng áp lực lạm phát.  

Quan trọng hơn, nền kinh tế vĩ mô tiếp tục được củng cố, dư địa điều 
hành tiền tệ và tài khóa vẫn được duy trì ngay cẩ trong bối cảnh kinh tế 
Việt Nam được đánh giá là có thể gặp nhiều cú sốc từ bên ngoài và rủi 
ro suy giảm tăng trưởng có tính chu kỳ.  



Nhờ đó, Việt Nam vẫn có điều kiện thuận lợi để tiến hành các cải cách 
mang tính nền tảng hơn đối với thể chế kinh tế, môi trường kinh doanh.  

Mạnh dạn hành động ngay, tiến lên được không có sự cầu toàn, cầu 
toàn để không có tình huống xấu, nhưng lại không có sức bật lớn.  

Chuyên gia kinh tế - Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng, báo cáo của 
nhóm nghiên cứu Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương khá đầy 
đủ về tình hình kinh tế Việt Nam năm 2018 và dự báo năm 2019.  

Ông Doanh cảnh báo: “Đối với khu vực kinh tế tư nhân cần bổ sung 
thông tin về phong trào khởi nghiệp hay tình hình doanh nghiệp phá sản, 
đóng cửa vẫn phức tạp, chứ chưa có cải thiện.  

Về phát triển mạnh kinh tế tư nhân, cần phân tích, đánh giá thêm. Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã công bố số liệu cắt 
giảm nhiều điều kiện kinh doanh, tuy nhiên đó mới chỉ là các con số, 
thực tế doanh nghiệp vẫn than phiền còn nhiều phức tạp. 

Thủ tục giảm, nhưng chi phí không chính thức doanh nghiệp phải chi 
vẫn nhiều và thậm chí còn nặng hơn trước”. 

Vị chuyên gia này cũng nhận định năm 2018, ngành du lịch, nông 
nghiệp, dịch vụ có khởi sắc. Đây là lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn 
rất nhiều so với nhiều mặt hàng có xuất khẩu nhiều tiền như điện thoại, 
nhưng giá trị gia tăng thấp. 

Khả năng tăng trưởng của nông lâm ngư nghiệp trong năm 2019 sẽ tiếp 
tục khởi sắc, tuy nhiên cần gia tăng chế biến, hợp tác với doanh nghiệp 
ở những nước phát triển như Nhật Bản”. 

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng nhận định: “Vấn đề ngân sách, chi thường 
xuyên vẫn tăng. Số bội chi ngân sách có cải thiện, nhưng chưa cải thiện 
đáng kể. Về việc này, ngân hàng thế giới đã khuyến cáo. 

Đáng nói, thời gian gần đây Bộ Tài chính có những “sáng kiến” gây tranh 
cãi trước những đề xuất thu thuế như thu thuế ông xe ôm, bà bán bún… 

Bởi vậy, cần thiết phải cắt giảm chi tiêu lãng phí, chi tiêu thường xuyên 
không phù hợp với nền kinh tế Việt Nam”. 

Để thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân tốt hơn, Tiến sĩ Lê Đăng 
Doanh cho rằng: “Cải cách thể chế làm sao cải thiện môi trường kinh 
doanh. Việc cắt giảm điều kiện kinh doanh còn chậm, chưa thực chất, 
đến với doanh nghiệp chưa được nhiều. 

Chúng ta nói nhiều đến cuộc cách mạng công nghệ 4.0, tại Việt Nam 
cuộc cách mạng này diễn ra thế nào, kinh tế số ra sao. Hiện có nhiều 
bạn trẻ làm kinh tế tự do, họ ký hợp đồng làm việc cho nước ngoài ngay 
trên đất Việt Nam. 



Họ cung ứng các sản phẩm dịch vụ qua mạng internet. Bởi vậy, chúng ta 
cần có những chính sách, quy định để khuyến khích họ. Đừng để luật 
không theo kịp ngành nghề mới này, nếu không có sẽ bị tụt hậu”. 

Nói về sự phát triển của doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là khu vực 
kinh tế tư nhân, Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện nghiên 
cứu Quản lý kinh tế Trung ương cho biết: "Nếu như trước đây, đi đâu 
cũng thấy tập đoàn Nhà nước thì giờ thấy nhiều doanh nghiệp tư nhân 
và nước ngoài.  

Việc khai thác được những dự án của tư nhân sẽ vừa huy động được 
vốn phát triển kinh tế, vừa phát triển được kinh tế tư nhân. Một mũi tên 
trúng nhiều đích". 

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung nhận định: "Có những tập đoàn kinh tế tư 
nhân nổi lên, không chỉ trong bất động sản mà còn trong sản xuất, các 
ngành công nghệ, kinh tế tư nhân cũng tham gia phát triển hạ tầng, tham 
gia công trình lớn...  

Thực tế về mặt chính sách và chính trị đã có sự thay đổi tích cực về 
quan điểm và tư duy với kinh tế tư nhân".  

Theo Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Việt Nam cần tiếp 
tục xử lý thách thức mang tính căn bản về chất lượng thể chế, hạ tầng 
và nguồn nhân lực. Cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc còn 
tiếp diễn, buộc Việt Nam phải cân nhắc thấu đáo hơn trong tham gia các 
sáng kiến cho hai nước này dẫn dắt. Bản thân hoạt động kinh tế, thương 
mại và đầu tư có thể gặp khá nhiều bất định, đặc biệt trong nửa đầu năm 
2019, do rủi ro suy giảm kinh tế ở không ít nền kinh tế chủ chốt. 

Về tình hình kinh tế vĩ mô năm 2018, CIEM cho biết, GDP quý IV tăng 
7,31%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017, nhưng cao hơn so với quý II-
III. Tốc độ tăng GDP cả năm 2018 đạt 7,08%, cao nhất kể từ năm 2008. 
Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục mở rộng ở quý thứ 6 liên tiếp trong chu kỳ 
tăng trưởng. 

Hoạt động của doanh nghiệp trong quý IV/2018 có sự cải thiện, số 
doanh nghiệp thành lập mới tăng 6,81%, tổng số vốn đăng ký tăng tới 
63,68%. Những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm các chi 
phí không cần thiết và cắt giảm các điều kiện, thủ tục kinh doanh là minh 
chứng cải thiện sức khỏe của khu vực doanh nghiệp. 

Theo giaoduc.net.vn 

 

 

 



12. Đà Nẵng: Chấn chỉnh kỷ luật cán bộ, hành chính 
trước và sau Tết 
Ngày 19/01, Sở Nội vụ Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP Huỳnh 
Đức Thơ vừa ký văn bản 261/UBND-SNV gửi Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã về việc 
chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là những ngày làm 
việc trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu không để xảy ra tình 
trạng công chức, viên chức (CCVC) vắng mặt tại nơi làm việc vào những 
ngày làm việc trước và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhất là CCVC 
trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc cho tổ chức, công dân tại Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả. 

 

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu không để xảy ra tình trạng CCVC 
vắng mặt tại nơi làm việc vào những ngày làm việc trước và sau Tết 

Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (Ảnh: HC) 

Trường hợp CCVC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vắng mặt có lý 
do chính đáng thì phải bố trí CCVC thay thế, tránh tình trạng không có 
CCVC tiếp nhận, trả kết quả cho tổ chức, công dân. Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã thường 
xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, 



nhất là những ngày làm việc trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ 
Hợi 2019. 

Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở CCVC giải quyết thủ tục hành chính, 
hồ sơ của tổ chức, công dân đúng thời gian quy định. Nghiên cứu giải 
pháp để giảm thấp nhất hồ sơ trả lại cho tổ chức, công dân trong quá 
trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, 
“một cửa liên thông”. 

Việc giải quyết hồ sơ phải đảm bảo chính xác, tránh trường hợp hồ sơ 
trả thực tế cho người dân và doanh nghiệp trễ hạn nhưng về mặt hình 
thức thủ tục trên giấy hẹn vẫn đảm bảo thời hạn. Trường hợp vướng 
mắc phải thông báo cho tổ chức, doanh nghiệp, công dân biết và báo 
cáo cấp có thẩm quyền, không được “ngâm” hồ sơ, gây bức xúc cho 
người dân, doanh nghiệp. 

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu thường xuyên kiểm tra, đôn 
đốc việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc làm 
việc, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; nếu 
để xảy ra vị phạm thì Thủ tưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND quận, 
huyện, phường, xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP. 

Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra công vụ TP Đà Nẵng được 
Chủ tịch UBND TP giao tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình quản lý, 
chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND 
quận, huyện, phường, xã; báo cáo Chủ tịch UBND TP các vi phạm để 
xem xét, xử lý. 

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trong năm 2018, vẫn còn một số cơ 
quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ do Thành ủy, HĐND TP, UBND TP 
và Chủ tịch UBND TP giao còn chậm; việc giải quyết các phản ánh, kiến 
nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và người dân chưa kịp thời; tình trạng 
hồ sơ chậm trễ, quá thời hạn quy định chưa được khắc phục; việc 
hướng dẫn của một số CCVC chưa tận tình; người dân, doanh nghiệp 
phải đi lại nhiều lần. 

Theo infonet.vn 

 

 

 

 

 

 



13. Cục Hải quan Hà Nội: Điểm sáng về cải cách 
hành chính 
Ngày 18/1, Cục Hải quan TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 
năm 2018 và triển khai công tác 2019.  

Theo đó, để triển khai nhiệm vụ 2019, Cục Hải quan Hà Nội sẽ thực hiện 
đồng bộ các giải pháp, tạo thuận lợi cho DN, đặc biệt chú trọng công tác 
chống thất thu qua mã, giá, xuất xứ, kiểm tra sau thông quan. 

Tăng chống thất thu thuế xuất nhập khẩu 

Báo cáo của Cục Hải quan Hà Nội cho biết, năm 2018, Cục đã triển khai 
quy trình Hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hoá 
xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. 
Thay vì phải cầm hồ sơ, giấy tờ đi lại, trải qua nhiều khâu mới lấy được 
hàng ra khỏi kho, thì DN nằm trong luồng Xanh có thể khai tại đơn vị, 
truyền dữ liệu đến cơ quan Hải quan để được gắn số định danh là đến 
thẳng kho để lấy hàng. Hệ thống này đã mang lại lợi ích cho cả ba bên: 
DN xuất nhập khẩu; DN kinh doanh kho hàng không và cơ quan Hải 
quan... Bên cạnh đó, Cục cũng đã triển khai địa điểm kiểm tra tập trung 
của Công ty Hateco Logistics; xây dựng kế hoạch hỗ trợ DN trong hoạt 
động xuất nhập khẩu, triển khai các hoạt động cải cách, hiện đại hóa và 
Hệ thống một cửa hàng không. Năm 2018, cơ quan này đã làm thủ tục 
đối với 7.161.673 lượt hành khách (bằng 107% năm 2017) và 65.952 
chuyến bay (bằng 110% năm 2017); 1193.449 tờ khai (bằng 111% năm 
2017), tổng kim ngạch: 64,62 tỷ USD (bằng 102,7% năm 2017). 

 Cục Hải quan TP Hà Nội nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong 
trào thi đua năm 2018 của UBND TP Hà Nội. 



Năm 2018, nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thu ngân sách, tuy nhiên, kết 
quả thu ngân sách vẫn tăng so với năm 2017. Tính đến 31/12/2018, số 
thu ngân sách cả năm của toàn cục đạt 22.255 tỷ đồng, tăng 2% so với 
thực hiện năm 2017. Đặc biệt, thu hồi, xử lý nợ thuế quá hạn vượt 9,7% 
chỉ tiêu, đạt 37,3/34 tỷ đồng. 

Nâng cao trình độ cán bộ hải quan 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đánh 
giá cao Cục Hải quan Hà Nội hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm. 
Đặc biệt, trong công tác cải cách hành chính hiện đại hóa hải quan, Cục 
đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, Cục đã ban hành kế hoạch cải 
cách thủ tục hành chính; triển khai dịch vụ công trực tuyến; triển khai hệ 
thống quản lý hải quan tự động tại cảng hàng không. “Tuy còn kéo dài, 
còn vướng mắc nhưng việc triển khai tại Hải quan Hà Nội là tiền đề đề 
các cảng hàng không khác triển khai. Bên cạnh đó, Cục Hải quan Hà Nội 
tích cực tổ chức đối thoại, qua đó xử lý nhiều vấn đề vướng mắc của 
DN”- Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho hay. 

Đáng chú ý, năm 2018, công tác tổ chức bộ máy, xây dựng lực lượng 
được ngành Hải quan triển khai đúng theo kế hoạch, theo tinh thần Nghị 
quyết 18, 19 của T.Ư. Vừa qua, Cục Hải quan Hà Nội đã triển khai đánh 
giá năng lực công chức, đây là động lực để mỗi công chức tự học, tự 
nâng cao trình độ. Kết quả này sẽ là cơ sở bố trí, đánh giá sắp xếp vị trí 
phù hợp; là cơ sở quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng. “Cần tăng cường 
trình độ đội ngũ cán bộ, vì với quản lý hải quan hiện đại bây giờ không 
có trình độ không làm được”-Thứ trưởng Vũ Thị Mai nhấn mạnh. 
Việc thu ngân sách, năm 2019 Cục Hải quan Hà Nội được giao chỉ tiêu 
pháp lệnh 22.875 tỷ đồng. Tuy nhiên, cần lưu ý trong nhiệm vụ thu ngân 
sách Nhà nước (NSNN) Bộ trưởng giao các đơn vị phấn đấu thu NSNN 
vượt ít nhất 5%. Để triển khai nhiệm vụ Cục Hải quan Hà Nội cần thực 
hiện đồng bộ các giải pháp, tạo thuận lợi cho DN, đặc biệt chú trọng 
công tác chống thất thu qua mã, giá, xuất xứ, kiểm tra sau thông quan. 
Với những thành tích đã đạt được, UBND TP Hà Nội đã tặng Cờ thi đua 
đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018 cho Cục Hải quan TP 
Hà Nội. 

Theo kinhtedothi.vn 

 

14. Tăng hiệu quả từ phong trào bám thực tiễn 
Nhờ tập trung đổi mới theo hướng gắn phong trào thi đua với thực 
tiễn, nhiều ngành, địa phương, đơn vị thuộc TP Hà Nội đã đạt kết 
quả tích cực trong năm 2018. Đây là nền tảng vững chắc để các 



đơn vị phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 

 

Tuổi trẻ quận Hai Bà Trưng tuyên truyền công tác vệ sinh môi trường. 
Ảnh: Quận Đoàn 

 
Phong trào thi đua gắn với thực tiễn 

Điểm nổi bật trong năm 2018 là các ngành, địa phương, đơn vị đã phát 
động phong trào thi đua theo từng lĩnh vực cụ thể, gắn với các vấn đề 
thực tiễn đặt ra. Đáng chú ý, nhiều mô hình, giải pháp do các quận, 
huyện xây dựng và thực hiện đã mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình 
như quận Hai Bà Trưng tiếp tục xây dựng tuyến phố Bà Triệu trên địa 
bàn hai phường Lê Đại Hành và Nguyễn Du là tuyến phố “hai không”: 
Không rác và không có quảng cáo, rao vặt trái phép. 

Thực hiện mô hình, thành viên các đoàn thể, hệ thống chính trị ở cơ sở 
đi đầu trong hành động để làm gương rồi vận động nhân dân cùng thực 
hiện. Quận đã thành lập 4 đội tự quản, ra quân hơn 300 buổi liên tục với 
hơn 1.400 lượt người tham gia dọn dẹp vệ sinh, xóa quảng cáo, rao vặt 
trái phép. Công việc tiến hành trong ngày đều được lập sổ theo dõi và 
thông báo với tổ trưởng tổ dân phố, chính quyền phường những trường 
hợp tái vi phạm về bảo đảm vệ sinh môi trường. Sau một thời gian thực 
hiện, mô hình mang lại hiệu quả và được hầu hết người dân, hộ kinh 
doanh ủng hộ, tự giác tham gia. 



Tại huyện Thanh Trì, phong trào thi đua trong thực hiện cải cách hành 
chính được tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 
theo hướng sâu sát, quyết liệt, gắn trách nhiệm của người đứng đầu. 
Năm 2018, 99,9% hồ sơ hành chính trên địa bàn huyện Thanh Trì được 
giải quyết đúng hạn, không có đơn thư khiếu nại về giải quyết thủ tục 
hành chính. Theo Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Vũ Văn Nhàn, 100% 
cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 
các cơ quan thuộc huyện được quán triệt và thực hiện nghiêm Quy tắc 
ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ 
quan thuộc TP Hà Nội. Hằng tháng, từng đơn vị đánh giá kết quả thực 
hiện quy tắc ứng xử để kịp thời nhắc nhở, phê bình, chấn chỉnh cán bộ, 
công chức, viên chức có thái độ, hành vi chưa phù hợp. 

Tại nhiều đơn vị cũng thực hiện các phong trào thi đua, các mô hình 
thiết thực như: Quận Long Biên với mô hình “Một cửa thân thiện, gần 
dân”; quận Hoàn Kiếm qua thực hiện phong trào xóa đói, giảm nghèo đã 
giảm được 114 hộ nghèo; phong trào “dân vận khéo” ở quận Cầu Giấy, 
quận Hoàng Mai cũng tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước và các quy định của thành phố, địa phương… 

Song song với đẩy mạnh thực hiện các phong trào đó, các đơn vị đều 
chú trọng công tác khen thưởng đúng người, đúng việc. Hình thức khen 
thưởng được đổi mới, luôn kịp thời và hướng về người lao động, những 
cá nhân trực tiếp tham gia các phong trào thi đua. Năm 2018, Chủ tịch 
UBND quận Hoàng Mai đã quyết định khen thưởng hơn 1.000 lượt tập 
thể, 2.500 lượt cá nhân có thành tích trên các lĩnh vực công tác. Chủ tịch 
UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu cho biết: “Trước số lượng 
người được khen thưởng ngày càng nhiều thì việc thẩm định hồ sơ, 
đánh giá thành tích khen thưởng càng được tuân thủ chặt chẽ theo đúng 
hướng dẫn của thành phố”. 

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 

Phát động phong trào thi đua yêu nước của TP Hà Nội năm 2019, Ủy 
viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội 
Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu các đơn vị phải có quyết tâm cao, phấn 
đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2019. Đồng chí cũng đề nghị phải tiếp tục thực hiện tốt chủ đề 
năm 2019 là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính 
trị”, kiên định phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm 
để phục vụ”… Theo đó, lãnh đạo các đơn vị cần cụ thể hóa ngay các chỉ 
tiêu, nhiệm vụ và nội dung chủ đề công tác năm của thành phố bằng các 
chương trình, kế hoạch cụ thể. 



Với tinh thần đó, trong những ngày cuối năm 2018, đầu năm 2019, nhiều 
ngành, địa phương, đơn vị đã triển khai các nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, 
mỗi đơn vị đều xác định các nội dung tập trung thực hiện. Cụ thể, nhằm 
duy trì kết quả đạt được của phong trào thi đua “dân vận khéo”, năm 
2019, quận Cầu Giấy tiếp tục tăng cường công tác dân vận của hệ thống 
chính trị từ quận tới cơ sở, trọng tâm là công tác dân vận chính quyền. 
Quận Hà Đông quyết tâm nâng cao hiệu lực điều hành của các cấp 
chính quyền, kiên trì thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và 
thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm an sinh xã hội, phát triển 
quận theo hướng thương mại, du lịch, dịch vụ - công nghiệp. Quận phấn 
đấu tổng thu ngân sách nhà nước đạt 4.180 tỷ đồng… 

Về năm 2019, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng 
Trung Hải đã nhận định: “Tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều 
biến động khó lường, tạo nhiều thời cơ song cũng có nhiều thách thức, 
tác động không nhỏ đến Việt Nam nói chung và TP Hà Nội”. Do đó, bằng 
sự quyết tâm cao, đẩy mạnh các phong trào thi đua của các cấp, các 
ngành, các đơn vị ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2019 cùng 
với việc phát huy kết quả đạt được trong năm qua sẽ là tiền đề quan 
trọng để thành phố hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ 
chính trị, chỉ tiêu kinh tế - xã hội. 

Theo hanoimoi.com.vn 

 

15. Quận Thanh Xuân: Hoàn thành xuất sắc công tác 
an sinh xã hội 
Trong năm 2018, UBND quận Thanh Xuân đạt được nhiều thành 
tích trong công tác phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh – 
quốc phòng, hoàn thành xuất sắc công tác an sinh xã hội. 

Trong năm 2018, tình hình kinh tế phát triển trên địa bàn quận Thanh 
Xuân ước đạt 72.309 tỷ đồng, tăng 8,9% so với năm 2017. Đáng chú ý, 
công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai được tăng cường, bước đầu có 
nhiều chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra, xử lý giải quyết vi 
phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông. Cụ 
thể, số vụ và số người bị thương do tai nạn giao thông giảm 2/3 so với 
năm 2017. 

Ngoài ra, quận Thanh Xuân còn hoàn thành xuất sắc công tác đảm bảo 
an sinh xã hội. Điển hình với các hoạt động như: tổ chức khám sức 
khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 2.228 người có công; hỗ trợ giải quyết việc 
làm cho 6.072 người; lập hồ sơ đưa 120/100 đối tượng vào trại cai 
nghiện tự nguyện. Đồng thời, hỗ trợ cho 46 hộ thoát nghèo và 32 hộ cận 



nghèo trong năm 2018 và trở thành một trong bốn quận không còn hộ 
nghèo. Theo đó, quận Thanh Xuân đã được UBND Thành phố Hà Nội 
trao tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu về công tác đảm bảo an sinh xã 
hội năm 2018. 

 

UBND quận Thanh Xuân triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao 
thông trên địa bàn 

Không những thế, quận Thanh Xuân đã thực hiện tốt “Nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” gắn với “Năm dân vận 
chính quyền”. Về công tác cải cách hành chính có nhiều cải thiện rõ nét, 
đẩy mạnh sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin và đã được đánh giá 
nằm trong top đầu của Thành phố. Cùng với đó, quận áp dụng hình thức 
cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và sử dụng phần mềm một cửa 
điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố đã đạt nhiều hiệu quả cao 
như: tiếp nhận giải quyết được 66.942 hồ sơ giải quyết thủ tục hành 
chính, đưa chỉ số hài lòng của nhân dân về sự phục vụ của các cơ quan 
hành chính quận Thanh Xuân lên tới 90,6%. 

Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa 
bàn quận Thanh Xuân cũng được đảm bảo. Năm 2018 là năm thứ ba 
liên tiếp, quận Thanh Xuân đứng thứ nhất và nhận được bằng khen của 
Thành phố về công tác đấu tranh, phòng chống ma túy. Trong công tác 
phòng cháy chữa cháy, quận Thanh Xuân cũng là đơn vị tiên phong 
trong việc triển khai phương án Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với 
chung cư cũ và nhà ở của người dân. 

Qua các hoạt động được triển khai dứt điểm và nhận được đánh giá tích 
cực từ phía nhân dân, UBND Quận Thanh Xuân là một trong những đơn 
vị hành chính đã làm việc đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh từng đề ra: 



“Phong cách dân chủ yêu cầu người cán bộ phải sâu sát quần chúng, 
chú ý tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của quần chúng, quan tâm đến mọi 
mặt đời sống nhân dân tin yêu và tôn trọng con người, chú ý lắng nghe ý 
kiến và giải quyết những kiến nghị chính đáng của quần chúng, sẵn 
sàng tiếp thu phê bình của quần chúng và sửa chữa khuyết điểm của 
mình”.                                                        

Theo congly.vn 

 

 

 


