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1. 12 triệu thủ tục hành chính được thực hiện qua
Bưu điện
Theo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, năm 2018 có trên 12 triệu
lượt hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành
chính qua Bưu điện, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2017.
Tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí
Tranh thủ vừa trả khách tại điểm cạnh Bưu điện trung tâm TP.HCM, ông
Đỗ Cao Minh liền vào bưu cục để làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp,
hoàn thiện hồ sơ gửi công ty theo quy định. Ông Minh không nghĩ rằng
chỉ mất 5 phút vừa khai thông tin vừa làm thủ tục tại quầy là xong hết
thủ tục để tiếp tục công việc Grapbike ngay sau đó.
“Tôi tới Bưu điện để gửi hàng nhiều lần rồi, nhưng hôm nay mới có nhu
cầu giải quyết thủ tục hành chính. Lâu nay cứ nghĩ khi đi làm giấy tờ
hành chính sẽ bị nhũng nhiều, phiền hà, mất thời gian nên rất “ngại”.
Có anh bạn vừa nộp phí phạt giao thông qua Bưu điện giới thiệu vào
đây làm. Chỉ mất khoảng 30.000 là tôi chả phải lo nghĩ gì nữa. Trưa nay
này thì ngày mai sẽ có bưu tá sẽ gọi điện, phát tại nhà”, ông Minh chia
sẻ.

Chị Nguyễn Thùy Linh cũng khá bất ngờ khi đến 1 bưu cục tại Quận 1
(TP.HCM) để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
Chị Linh trao đổi: “Nhân viên bưu điện thân thiện, nhiệt tình, phục vụ rất

chu đáo. Mình chưa rõ chỗ nào họ hướng dẫn hết. Điểm phục vụ ở đây
cũng rất tiện lợi về đường giao thông, khang trang, rộng rãi, rất tiện cho
người dân và doanh nghiệp tới làm các thủ tục giấy tờ. Mọi việc rất công
khai, minh bạch nên tôi rất hài lòng”.
Nếu như trước đây, người dân và các tổ chức, doanh nghiệp khi giải
quyết thủ tục giấy tờ phải đến trực tiếp các cơ quan hành chính nhà
nước thì nay chỉ cần tới Bưu điện là có thể giải quyết được rất nhiều thủ
tục thiết yếu như: cấp đổi giấy phép lái xe, cấp lý lịch tư pháp, trích lục
bản sao giấy tờ hộ tịch, cấp phép bán lẻ sản phẩm rượu, thuốc lá, cấp
phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm…

Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho biết, hàng
ngày, Sở Tư pháp giải quyết từ 600-1.200 hồ sơ hành chính phục vụ
người dân, doanh nghiệp. Trong đó, khoảng 50% lượng hồ sơ hành
chính là cấp Phiếu Lý lịch tư pháp. Lượng hồ sơ quá nhiều nên người
dân khi đến Sở Tư pháp TP.HCM làm thủ tục trực tiếp thường phải chờ
đợi cả khi nộp hồ sơ lẫn khi đến nhận kết quả. Nhưng từ đầu tháng
12/2018, người dân không cần đến Sở Tư pháp TP.HCM vẫn có thể
nộp và nhận Phiếu Lý lịch tư pháp.Với việc nhận hồ sơ và trả kết quả
qua bưu điện, người dân và doanh nghiệp có thể tiết kiệm được thời
gian, công sức và chi phí đi lại, chờ đợi.
Bứt phá trong cải cách thủ tục hành chính qua Bưu điện

Mục tiêu quan trọng nhất của cải cách hành chính là tạo thuận lợi cho
người dân, và các tổ chức, doanh nghiệp khi đi giải quyết thủ tục hành
chính, đồng thờigiảm áp lực cho cơ quan công vụ. Chính vì vậy Quyết
định số 45/2016 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công
ích ra đời để góp phần thực hiện tốt mục tiêu này.
Theo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, sau 2 năm triển khai việc tiếp
nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện,
hiện 63 Bưu điện tỉnh, thành phố đã chính thực hiện dịch vụ này. Gần
50 địa phương thực hiện kết nối công nghệ thông tin với Bưu điện để
triển khai dịch vụ này. Năm 2018, có trên 12 triệu lượt hồ sơ được tiếp
nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện, tăng
33% so với cùng kỳ năm 2017. Nhiều thủ tục trước kia người dân rất
mệt mỏi vì phải đi lại, chờ đợi thì nay đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều,
bởi việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã
được triển khai tại gần 1.600 Bưu điện Văn hóa xã.

Bên cạnh việc đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
giải quyết thủ tục hành chính tại nhà, một trong những điểm nổi bật
trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua là sự vào

cuộc quyết liệt của Bưu điện trong việc triển khai Nghị định 61/2018/NĐCP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
trong giải quyết thủ tục hành chính. Thông qua việc triển khai thí điểm
đưa bộ phận Một cửa các cấp về đặt tại trụ sở của Bưu điện tại một số
địa phương. Theo đó UBND các cấp không phải bố trí kinh phí để xây
dựng trụ sở, cở sở hạ tầng… đặc biệt là không phải bỏ chi phí thường
xuyên để duy trì, sửa chữa, bảo dưỡng trụ sở, trang thiết bị.
Ngoài ra, khi đưa bộ phận Một cửa về đặt tại Bưu điện, nhân viên Bưu
điện cũng sẽ phối hợp với cán bộ công chức, viên chức tại quầy để thực
hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. UBND
các cấp chỉ phải bố trí một số lượng công chức, viên chức hợp lý chịu
trách nhiệm quản lý và hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc tiếp nhận hồ
sơ. Điều này không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu triển khai Chính
phủ điện tử, chính quyền điện tử, mà còn giúp cơ quan hành chính các
cấp giảm tải được công việc để tập trung cho chuyên môn, sắp lao
động, tin giản biên chế.
Theo vietnamnet.vn

2. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Tiếp tục cải thiện môi
trường kinh doanh cho doanh nghiệp
Hoàn thành tốt các mục tiêu về nhiệm vụ tài chính ngân sách, kiểm
soát chặt chẽ chi ngân sách là những nội dung được Bộ trưởng
Tài chính Đinh Tiến Dũng chia sẻ cùng phóng viên Thông tấn xã
Việt Nam nhân dịp đầu năm 2019. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng
vấn.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Thưa Bộ trưởng, trong năm 2019, ngành tài chính sẽ có những giải pháp
gì để hoàn thành tốt các mục tiêu về nhiệm vụ tài chính ngân sách,
hướng tới hoàn thành kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016 - 2020?
Năm nay, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập
trung hoàn thiện thể chế theo kế hoạch đã đề ra; thúc đẩy mạnh mẽ cải
cách hành chính, hiện đại hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện
kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan,
kho bạc Nhà nước, góp phần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh,
phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, phục vụ tốt hơn
người dân và doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, phối hợp đồng bộ
với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác; thực hiện các mục
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước đã đề ra; quyết
liệt thu ngân sách; quản lý, điều hành chi ngân sách theo dự toán, chặt
chẽ, tiết kiệm.
Ngành tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về
thuế theo hướng mở rộng cơ sở thuế, chống xói mòn nguồn thu, cơ cấu
lại nguồn thu, tăng cường vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương;
phấn đấu tăng thu 5% so với dự toán Quốc hội giao và đạt tỷ lệ động
viên ở mức 23,5% GDP. Điều hành chi ngân sách Nhà nước theo dự

toán, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, tăng cường thực hành tiết kiệm;
siết chặt kỷ cương, kỷ luật ngân sách. Kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân
sách Nhà nước và nợ công; đến cuối năm 2019 dư nợ công khoảng
61% GDP.
Ngành tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, hiệu lực,
hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 về tinh
giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy
mạnh hoàn thiện cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công
lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý,
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp
công lập , thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng
ngân sách Nhà nước đã đề ra.
Thực hiện quản lý theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước
đối với các mặt hàng quan trọng, Nhà nước còn định giá, bình ổn giá.
Đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển đồng bộ thị trường tài
chính, thị trường chứng khoán, bảo hiểm; nâng cao chất lượng dịch vụ
tài chính, kế toán, kiểm toán; đẩy mạnh phát triển thị trường phái sinh,
trái phiếu doanh nghiệp và các sản phẩm mới.
Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước đánh giá tình hình thực hiện ngân
sách nhà nước năm 2018 cho thấy, số thu vượt dự toán năm nay chủ
yếu từ các nguồn thu về nhà, đất và dầu thô trong khi 3 khu vực quan
trọng khác lại thấp. Bộ trưởng có lo lắng về tình trạng này không và đâu
là nguyên nhân của các vấn đề trên?
Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách
Nhà nước năm 2018 theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, với
quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách Nhà
nước năm 2018 được giao, ngay từ đầu năm ngành tài chính đã chỉ đạo
triển khai các giải pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, mở rộng cơ sở
thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế; đẩy mạnh chống thất thu,
chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế; quyết liệt xử lý thu
nợ thuế..., nhờ đó thu ngân sách Nhà nước năm 2018 đã hoàn thành
nhiệm vụ kép, đó là thu ngân sách Nhà nước vượt khoảng 7,8% và thu
ngân sách Trung ương vượt 4,2% dự toán.

Kết quả này cũng cho thấy cơ cấu thu ngân sách ngày càng bền vững
hơn, tỷ trọng thu nội địa năm 2018 chiếm 81% tổng thu ngân sách Nhà
nước, cao hơn mức 68% bình quân giai đoạn 2011 - 2015; thu ngân
sách giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu thô, xuất nhập khẩu.
Số thu ngân sách Nhà nước từ 3 khu vực kinh tế năm 2018 đã có mức
tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể: khu vực doanh
nghiệp Nhà nước tăng 4%; khu vực FDI tăng 8,8%; khu vực ngoài quốc
doanh tăng 15,8%. Tính chung cả 3 khu vực tăng khoảng 10%. Như
vậy, thu ngân sách từ khu vực kinh tế khá phù hợp với mức tăng trưởng
kinh tế của cả nước tăng khoảng 7,08% và lạm phát tăng khoảng 3,5%,
góp phần vào việc nâng cao tính bền vững của ngân sách Nhà nước.
Tuy nhiên, số thu ngân sách Nhà nước từ 3 khu vực kinh tế đã không
đạt so với dự toán đề ra. Ở đây có thể thấy, ngoài nguyên nhân dự toán
thu của các khu vực này được giao ở mức phấn đấu cao để có thêm
nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy quản lý thu, chống
thất thu... thì một trong những nguyên nhân chính còn do hoạt động sản
xuất kinh doanh của một số lĩnh vực, ngành hàng nhìn chung còn khó
khăn, thiên tai; quá trình tái cấu trúc kinh tế, xử lý nợ xấu còn chậm đã
tạo áp lực lên thu ngân sách...
Nếu tính chung, tổng thu ngân sách Nhà nước từ cả 3 khu vực kinh tế
và dầu thô, nhà, đất đã hoàn thành dự toán Quốc hội giao. Như vậy là,
dự toán của 3 khu vực kinh tế thực tế cao hơn so với kết quả đã đạt
được - mặc dù số thu đã tăng xấp xỉ 10% so với năm 2017; số không
đạt của 3 khu vực này đã được bù do số tăng thu từ dầu thô, nhà, đất
vượt dự toán được giao. Do đó, tổng cân đối thu ngân sách Nhà nước
đã hoàn thành và vượt dự toán được Quốc hội giao.
Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai Nghị quyết 51/NQ-CP
ngày 19/6/2017 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện
Nghị quyết 07-NQ/TW của Bộ Chính trị để cơ cấu lại nguồn thu ngân
sách và phấn đấu thực hiện mục tiêu thu nội địa của giai đoạn 20162020 chiếm khoảng từ 84 - 85% tổng thu ngân sách Nhà nước.
Bên cạnh những thành công đã đạt được, ngành còn những khó khăn,
vướng mắc gì cần phải cải thiện nhiều hơn trong thời gian tới thưa Bộ
trưởng?
Thẳng thắn thừa nhận rằng, bên cạnh những kết quả đạt được thì trong
điều hành vẫn còn hạn chế, yếu kém cần tiếp tục nghiên cứu khắc phục.

Đó là xây dựng, thể chế chính sách vẫn còn một số trường hợp chưa
đảm bảo tiến độ, phải chuyển sang năm sau; quản lý thu ngân sách Nhà
nước ở một số địa bàn, lĩnh vực chưa thực sự quyết liệt, nợ thuế còn
lớn; cơ cấu lại đầu tư công chưa chuyển biến rõ nét, giải ngân vốn đầu
tư công chậm, hiệu quả đầu tư một số chương trình, dự án thấp.
Bên cạnh đó, tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh
nghiệp chậm so yêu cầu đề ra; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật tài
chính ở một số đơn vị còn chưa nghiêm, tình trạng chi sai chính sách,
chế độ, vượt tiêu chuẩn, định mức vẫn còn xảy ra ở một số cơ quan,
đơn vị. Việc quản lý, sử dụng tài sản công có bước tiến bộ song có lúc
vẫn còn xảy ra thất thoát, lãng phí.
Vì vậy, trong năm 2019 và các năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị
Chính phủ, Quốc hội có giải pháp và bản thân ngành tài chính phải
quyết liệt triển khai các giải pháp để khắc phục triệt để các yếu kém này.
Trong điều kiện các nguồn thu ngân sách khó khăn hơn trước, các biện
pháp giảm chi sẽ tiếp tục được thực hiện như thế nào trong năm 2019,
thưa Bộ trưởng?
Trong năm 2019 Bộ Tài chính sẽ tổ chức giao dự toán chi ngân sách
Nhà nước cho các đơn vị sử dụng ngân sách khẩn trương, đảm bảo
nguyên tắc phân bổ, giao dự toán chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách
Nhà nước phải tuân thủ đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước,
Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn; phân bổ tập trung, chống
dàn trải; tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình, dự án
trọng điểm quốc gia, các công trình cấp thiết dở dang; ưu tiên đối ứng
cho các dự án ODA quan trọng, xử lý nợ đọng và thu hồi vốn ứng trước.
Đồng thời, phân bổ và giao dự toán chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã
hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đảm bảo khớp đúng dự
toán được giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi; đảm
bảo bố trí đủ kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ đã ban hành,
những nhiệm vụ quan trọng theo quy định của pháp luật, những nhiệm
vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định.
Ngoài ra, trong tổ chức thực hiện chi ngân sách nhà nước chỉ được chi
trong phạm vi dự toán ngân sách được giao; cơ quan tài chính, Kho bạc
Nhà nước tổ chức điều hành ngân sách trong phạm vi dự toán được
duyệt, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ bảo đảm theo đúng mục đích,
tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định.

Bên cạnh đó, thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên,
giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu,
khảo sát nước ngoài; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ,
đúng quy định; đẩy mạnh việc thực hiện khoán sử dụng xe công; không
bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa ban hành; chỉ ban hành
chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự cần thiết và có
nguồn bảo đảm.
Đồng thời, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW
ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ
thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu
quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Mặt khác, tăng cường kiểm soát chi, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán ngân
sách nhà nước nghiêm minh. Thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực
hiện các chế độ, chính sách ở các đơn vị, ngân sách cấp dưới; trên cơ
sở đó kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm; làm rõ trách nhiệm của từng tổ
chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn
vị sử dụng ngân sách trong quản lý điều hành ngân sách khi để xảy ra
thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách.
Xin cảm ơn Bộ trưởng!
Theo baotintuc.vn

3. CPTPP thúc đẩy hoàn chỉnh thể chế kinh tế của
Việt Nam
Ý kiến chuyên gia đánh giá cao những nỗ lực cải cách vừa qua của
Chính phủ và tin rằng trong 5 tới 10 năm tới, hệ thống thể chế kinh
tế của Việt Nam sẽ hoàn chỉnh, trong bối cảnh CPTPP đã chính
thức có hiệu lực.

Nền kinh tế Việt Nam hiện có độ mở rất lớn. Hình ảnh cho thấy hoạt
động xuất nhập khẩu sôi động tại cảng Hải Phòng.
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan khẳng định điều này khi trả lời phỏng
vấn Báo điện tử Chính phủ về những cơ hội và thách thức của Việt Nam
trong kỷ nguyên CPTPP và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
CPTPP tạo vị thế khá thuận lợi cho Việt Nam trong các quan hệ khác
Đã có rất nhiều phân tích, đánh giá từ nhiều phía khác nhau về CPTPP.
Cá nhân bà đánh giá thế nào?
Năm 2009, Việt Nam bắt đầu tham gia đàm phán TPP với tư cách quan
sát viên, sau đó quyết định đàm phán chính thức từ năm 2010 với
những nỗ lực vô cùng to lớn, nhất là sau khi Mỹ quyết định rút khỏi TPP,
Việt Nam càng chứng tỏ được sự cố gắng, tích cực của mình để có
được CPTPP.
Tôi cho rằng việc tham gia đàm phán TPP và CPTPP là một trong
những quyết định tốt nhất, đúng đắn, sáng suốt nhất của Việt Nam. Khi
bắt đầu đàm phán TPP, chúng ta đã có hai năm là thành viên của WTO,
nhưng chúng ta cũng hiểu đó chỉ là bước phát triển theo bề rộng để rồi
từ nền tảng WTO với những nguyên tắc hết sức cơ bản, chúng ta có thể
nâng tầm hội nhập cao hơn.

Ai cũng biết, một mong muốn lớn của chúng ta trong TPP là có thị
trường Hoa Kỳ rộng mở với những nguyên tắc làm ăn lâu dài trên cơ sở
bình đẳng hơn, mang lại lợi ích nhiều hơn cho cả hai bên. Nhưng ngay
cả khi Hoa Kỳ rút ra, những lợi ích đó tuy có phần bớt đi nhưng về cơ
bản vẫn còn với các thành viên còn lại.
Đồng thời, khi Hoa Kỳ rút ra, các nước còn lại cũng bớt đi một số sức ép
phải chấp nhận một số điều kiện khá khó của Hoa Kỳ. Như 22 điều kiện
chưa thực hiện ngay trong CPTPP hầu hết đều liên quan tới sở hữu trí
tuệ, tức là phần Hoa Kỳ đòi hỏi khắc nghiệt nhất, các nước khó chấp
nhận nhất và phải nhượng bộ nhiều nhất.
Tuy nhiên, các nước cũng kỳ vọng về lâu dài Hoa Kỳ có thể tham gia trở
lại vì lợi ích của chính họ và sẽ có các nền kinh tế khác tham gia
CPTPP.
Là thành viên sáng lập CPTPP, Việt Nam có quyền chấp nhận hay
không chấp nhận các nước khác tham gia. Các nước tham gia sau cũng
không có quyền áp đặt quá nhiều các điều kiện mới của họ mà phải
chấp nhận các điều kiện của Hiệp định. Do đó, CPTPP tạo thành một vị
thế khá thuận lợi cho Việt Nam trong quan hệ thương mại tương lai với
các đối tác quan trọng khác.
Bên cạnh đó, CPTPP và TPP trước đó đều là một kênh tạo thuận lợi rất
lớn cho Việt Nam trong đàm phán FTA với EU. Việt Nam là nước thứ
hai trong Đông Nam Á mà EU lựa chọn đàm phán FTA, sau khi họ đã có
FTA với nước tiên tiến nhất khu vực là Singapore. Sau quá trình đàm
phán không mấy khó khăn với Singapore, tôi được biết họ lúc đó đã có
những lựa chọn khác, nhưng cuối cùng họ chọn Việt Nam. Một trong
những lý do, theo tôi, là Việt Nam đã tham gia đàm phán TPP. Chúng ta
đã tận dụng được cơ hội từ TPP và CPTPP để thúc đẩy đàm phán với
EU.
Với CPTPP và EVFTA, có thể nói các kênh hội nhập quốc tế của Việt
Nam đã mở ra một cách rất cơ bản để tạo điều kiện Việt Nam thực hiện
chiến lược lâu dài của mình là tăng trưởng bền vững dựa trên đổi mới
sáng tạo, dựa vào công nghệ, thúc đẩy năng suất, nâng cao năng lực
cạnh tranh và cải thiện chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế và các
ngành, các doanh nghiệp.
Cả hai Hiệp định này cũng đều chứa đựng những cam kết cao về cải
cách thể chế kinh tế, vừa là động lực vừa là áp lực cho Việt Nam cải

cách. Các cam kết này vượt trội hơn rất nhiều so với những cái chúng ta
đang có, nhưng chúng hoàn toàn phù hợp với định hướng dài hạn của
Việt Nam về đổi mới thể chế. Việt Nam đã xác định 3 khâu đột phá
chiến lược, trong đó khâu đột phá số 1 là thể chế.
Thời gian qua, chúng ta đã cố gắng rất nhiều trong lĩnh vực này nhưng
tất cả những cố gắng vẫn chưa đạt được những chuyển biến mạnh và
triệt để như chúng ta mong muốn. Với các chuẩn rất cao trong các Hiệp
định này, tôi tin rằng trong 5 năm và tối đa 10 năm tới, hệ thống thể chế
kinh tế của Việt Nam sẽ là một hệ thống hoàn chỉnh như mục tiêu đã đề
ra, để nền kinh tế có thể phát triển vững chắc và bao trùm.
Nền tảng nội lực và tư duy đều đã khác
Nhìn lại 12 năm Việt Nam là thành viên chính thức WTO, theo bà, đâu là
những bài học quan trọng nhất mà chúng ta có thể áp dụng trong kỷ
nguyên CPTPP và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới?
Tham gia WTO cũng là một quyết định lớn của Việt Nam với một quá
trình khá gian nan qua 12 năm đàm phán. Cái khó của chúng ta khi đó
là mới tiến hành đổi mới được khoảng 10 năm, hệ thống kinh tế thị
trường chưa hình thành đầy đủ, hệ thống kế hoạch hóa tập trung vẫn
tồn tại song song, WTO khó lòng chấp nhận nhiều quy định của Việt
Nam.
Tuy nhiên, trong giai đoạn 2002-2006, đẩy mạnh đàm phán WTO, Việt
Nam đã tăng tốc trong việc sửa đổi và xây dựng các luật mới, mỗi năm
khoảng 25-26 luật thay vì 5-6 luật như các năm trước đó. Quá trình này
đều dựa trên các nguyên tắc WTO, tức là nội luật hóa các quy định của
WTO. Đó cũng là giai đoạn mà Việt Nam vừa đạt được tăng trưởng
GDP bình quân cao, lên tới trên 7%, vừa giữ được ổn định vĩ mô. Đó là
nền tảng tốt để chúng ta vững tâm tham gia WTO, nhưng không may là
ngay sau đó, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra vào năm 2008.
Và dù cơ hội của chúng ta ở nhiều thị trường không được cao như kỳ
vọng, nhưng ở một số thị trường thì cơ hội vẫn cực lớn.

Bà Phạm Chi Lan cho rằng năm 2018 đã ghi nhận hàng loạt dấu ấn về
các quyết sách của Chính phủ trong thúc đẩy công nghệ cao.
Cũng nhờ có nền tảng WTO, chúng ta mới có Hiệp định đối tác kinh tế
Việt Nam-Nhật Bản vào năm 2008, Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn
diện Việt Nam – EU với EU vào năm 2010. Có thể nói, WTO đã tạo nền
tảng để Việt Nam làm sâu sắc hơn các quan hệ song phương và kể cả
việc tham gia đàm phán TPP.
Tuy nhiên, nhìn lại thì có thể thấy, chúng ta vẫn chưa tận dụng được tốt
nhất, chưa tận dụng được hết các cơ hội. Trước hết là cơ hội cải cách
thể chế, chúng ta nội luật hóa rất nhiều các quy định của WTO, nhưng
lại có những giai đoạn mà chính sách đi vào cuộc sống chưa đủ nhanh,
chẳng hạn các quy định của WTO về doanh nghiệp nhà nước. Có thể
thấy trong nhiều nguyên nhân dẫn tới những vấn đề của khối doanh
nghiệp nhà nước, có nguyên nhân do có những giai đoạn chúng ta
không thực hiện đầy đủ các quy định của WTO về lĩnh vực này.

Dù lợi ích chưa quá cao như kỳ vọng, nhưng những bài học từ WTO là
hết sức có ý nghĩa cho giai đoạn hiện tại.
So với thời kỳ gia nhập WTO, tôi tin là nền tảng của chúng ta ngày nay
đã tốt hơn, vững chắc hơn, kể cả về nội lực của nền kinh tế và cả tư
duy về kinh tế thị trường, vai trò của nhà nước, về vai trò của doanh
nghiệp tư nhân và nhà nước. Rồi nhận thức của chúng ta về khoa học
và công nghệ, khi năm 2018 đã ghi nhận hàng loạt dấu ấn về các quyết
sách của Chính phủ trong thúc đẩy công nghệ cao.
Có thể nói từ 2016 trở lại đây, các định hình chính sách ngày càng rõ,
tạo nền tảng cho chúng ta phát triển trong giai đoạn mới.
Nỗ lực lớn và thành tựu đáng kể trong 3 năm qua
Có những ý kiến cho rằng chúng ta chưa chuẩn bị đủ kỹ lưỡng cho
CPTPP, quan điểm của bà như thế nào?
Trong nhiệm kỳ Chính phủ mới, đã có rất nhiều nỗ lực được dấy lên,
trước hết là khắc phục các khiếm khuyết của nền kinh tế, như doanh
nghiệp nhà nước phải thoái vốn đầu tư ngoài ngành, đẩy mạnh cổ phần
hóa… và có nhiều việc Chính phủ đã cương quyết hơn trong công tác
này.
Hiện Chính phủ đã tập trung nhiều hơn vào việc kiểm soát các doanh
nghiệp nhà nước, việc thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại
doanh nghiệp chứng tỏ chúng ta đã hiểu rõ hơn nên xử sự với doanh
nghiệp nhà nước như thế nào trong bối cảnh kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa. Thủ tướng đã tuyên bố là Nhà nước không bán
bia, bán sữa, đó là một thông điệp hoàn toàn đúng đắn, phù hợp kinh tế
thị trường, để doanh nghiệp nhà nước tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi.
Gắn với đó là nỗ lực rất lớn về cải thiện môi trường kinh doanh, quá
trình này ngày càng làm được nhiều việc hơn, sâu sát hơn với đời sống
thực tế của doanh nghiệp. Cuộc tổng kết mới đây của VCCI về dòng
chảy pháp luật kinh doanh 2018 đã ghi nhận các con số kỷ lục về các
văn bản pháp quy được ban hành theo hướng cắt giảm các điều kiện
kinh doanh, thủ tục hành chính. Tôi nghĩ đây là cố gắng nổi trội của
Chính phủ để giúp nền kinh tế tập trung nguồn lực cho các doanh
nghiệp có khả năng sử dụng tốt nhất.
Đảng, Nhà nước cũng đã liên tục có nghị quyết, quyết định khẳng định
vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân như một động lực quan trọng của
nền kinh tế. Đó là cách hành xử đúng và chắc chắn sẽ có kết quả tốt.

Năm 2018 cũng đánh dấu một cột mốc phát triển quan trọng của các
doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam. Có những doanh nghiệp từ bất động
sản đã mở dần ra đa ngành theo năng lực của họ, đi vào công nghiệp,
thậm chí công nghiệp ô tô – một ngành cạnh tranh rất lớn, hoặc đi vào
phát triển công nghệ cao. Hoặc các doanh nghiệp tư nhân làm các công
trình hạ tầng lớn với thời gian ngắn và số vốn rất khiêm tốn, điều đó
chứng tỏ hiệu quả khu vực tư nhân và sự trưởng thành của họ, cũng
như độ chín muồi của nền kinh tế.
Định hướng nữa là phát triển công nghệ. Ngay từ năm 2016, Chính phủ
đã đưa ra định hướng quốc gia khởi nghiệp, với các chương trình chính
sách hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Việc tái cơ cấu các ngành
cũng dựa trên hướng đổi mới sáng tạo, đưa công nghệ vào, như trong
lĩnh vực nông nghiệp đã có cải thiện khá rõ nét nhờ hướng tiếp cận này.
Như vậy, thay vì dựa vào quá nhiều vốn hay lao động giá rẻ, định
hướng phát triển công nghệ đã cho ra những thành quả bước đầu và
cho chúng ta niềm tin đây là hướng đi đúng. Có thể nói năm 2018 ghi
nhận hàng loạt dấu ấn về các quyết sách của Chính phủ trong thúc đẩy
công nghệ cao.
Tất nhiên đổi mới, phát triển công nghệ là quá trình gian nan lắm, nhiều
nước đều muốn phát triển công nghệ nhưng có phải ai khát khao cũng
làm được đâu? Còn nhiều việc phải làm lắm nhưng tôi tin chúng ta sẽ
ngày càng làm tốt hơn, nhất là với sự tham gia của doanh nghiệp tư
nhân và lực lượng khoa học công nghệ của người Việt ở nước ngoài.
Như trong năm ngoái, lần đầu tiên Chính phủ đã kêu gọi được 100 nhà
khoa học Việt Nam ở nước ngoài về nước tham gia Mạng lưới đổi mới
sáng tạo. Cùng với đó là sự hưởng ứng của các đối tác quốc tế, như tôi
được biết trong các chuyến thăm vừa qua của Thủ tướng tới Hoa Kỳ,
Nhật Bản, EU, đã có rất nhiều đề xuất đầu tư vào lĩnh vực năng lượng
tái tạo.
Cùng với đó là những nỗ lực của Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Lãnh
đạo Đảng, Nhà nước đã hết sức năng động trong các mối quan hệ quốc
tế, nhờ đó vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng lên, mở ra giai đoạn hội
nhập quốc tế cao hơn, sâu hơn, mang lại những thay đổi thực chất cho
nền kinh tế Việt Nam cũng như những cơ hội mới cho Việt Nam phát
triển.
Cuối cùng, phải kể đến những cố gắng thúc đẩy cải cách trên các lĩnh
vực khác như cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải cách bộ máy và

đặc biệt là cố gắng đẩy mạnh phòng chống tham nhũng. Cải cách thể
chế và chống tham nhũng là rất quan trọng, hai việc đó gắn liền với
nhau, tham nhũng chính là lực cản cải cách và muốn chống tham nhũng
thì phải cải cách thể chế.
Theo tôi, đó là những thành tựu rất đáng kể của Chính phủ trong thời
gian vừa qua. Trong 3 năm của nhiệm kỳ 5 năm, chúng ta đã làm được
rất nhiều việc, tất nhiên không phải việc gì cũng vẹn tròn, nhưng tôi tin
rằng những bài học kinh nghiệm sẽ giúp chúng ta thành công trong cả
nhiệm kỳ và chuẩn bị tốt cho giai đoạn mới, góp phần thực hiện mong
muốn từ lâu của chúng ta là đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển
theo chiều sâu.
Theo baochinhphu.vn

4. Chính sách cần hơi thở cuộc sống
Chặng đường phát triển của nền kinh tế trong nhiều năm qua đã
ghi dấu những bước đột phá mạnh mẽ về xây dựng và thực thi
chính sách. Dù vậy, vẫn còn không ít những quy định được ban
hành với sứ mệnh cải thiện hoạt động của một số lĩnh vực, song
kết quả thực tế lại cách xa kỳ vọng.

Còn khoảng cách khá xa từ mục tiêu chính sách đến kết quả thực tế, và
doanh nghiệp là đối tượng chịu tác động nặng nề. Ảnh: Quang Tuấn

“Trên nóng dưới lạnh” vẫn là hiện tượng phổ biến
Một trong những điểm sáng về thay đổi chính sách trong năm 2018 là
việc ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số
38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn
thực phẩm. Văn bản này được đánh giá là đã tạo cuộc “cách mạng”
trong quản lý an toàn thực phẩm với kết quả là giảm 95% lô hàng thực
phẩm xuất nhập khẩu phải kiểm tra, tiết kiệm 8 triệu ngày công, 3.000 tỷ
đồng mỗi năm.
Trong khi đó, một số quy định bất hợp lý khác vẫn tiếp tục gây khó cho
hoạt động của doanh nghiệp. “Muối dùng trong chế biến thực phẩm phải
được tăng cường i-ốt”, “Bột mì dùng trong chế biến thực phẩm phải
được tăng cường sắt và kẽm” là những quy định đã được Chính phủ chỉ
đạo bãi bỏ từ tháng 5/2018 song đến nay vẫn chưa được thực hiện.
Đây chỉ là một trong những vụ việc cho thấy có khoảng cách lớn từ mục
tiêu chính sách đến kết quả thực tế. Bình luận về tình trạng này, ông
Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế của Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, hiện tượng “trên nóng dưới lạnh”
trong thực thi chính sách vẫn khá phổ biến.
Với kinh nghiệm làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới, GS. Phan Văn
Trường nhận xét, việc thực thi chính sách không hẳn đồng đều ở các
quốc gia. Ở một số nước, việc thực thi chính sách đạt mức 100%, nghĩa
là cứ được giao việc là người lao động trong lĩnh vực công sớm đạt kết
quả. Trong khi đó, tại Việt Nam cũng như nhiều nước khác, giữa việc
ban hành chính sách và thực thi chính sách vẫn còn khoảng cách suy
luận và thời gian khá lớn.
Văn hóa làm việc và văn hóa tập thể
GS. Phan Văn Trường cho rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực thi
chính sách không tốt. Chẳng hạn, do thiếu kiến thức và kinh nghiệm nên
người thực hiện không nắm rõ chính sách mà vẫn làm; cũng có thể do
văn hóa làm việc thấp hoặc do cách thức truyền thông của lãnh đạo
chưa hiệu quả, thậm chí nhiều trường hợp lãnh đạo giao việc nhưng
không giao phương tiện làm việc hoặc thưởng phạt không phân minh.
“Bên cạnh đó, để thực thi chính sách hiệu quả cũng cần một tập thể
đoàn kết, cùng hiểu, cùng thực hiện và báo cáo trung thực. Tất cả
những yếu tố nói trên làm nên văn hóa doanh nghiệp, văn hóa tập thể”,
ông Trường nhấn mạnh.

Trong khi đó, theo quan điểm của GS. Nguyễn Quang Thái, Viện trưởng
Viện Nghiên cứu Phát triển Việt Nam, việc khó thực thi chính sách
không hoàn toàn do người thực hiện mà còn do nhiều chính sách được
xây dựng từ “phòng máy lạnh” nên không thể thực hiện.
Vì vậy, nhiều chủ trương về cơ bản là đúng đắn nhưng khi triển khai
thành các giải pháp và hành động để thực thi lại vô cùng khó khăn, vì xa
rời thực tế. Kết quả là, công việc không “chạy” và người không làm thì
đổ tại lý do khách quan để ít bị quy lỗi sai phạm nhất. Hay nói cách
khác, chính sách không đúng và chưa phù hợp với thực tiễn sẽ dẫn đến
tình trạng đối phó trong quá trình thực thi.
“Điều đáng nói là, ngay với một chính sách phù hợp, việc chuyển từ
chính sách đến kế hoạch hành động nhiều khi cũng gặp trắc trở bởi
nhiều lý do. Trong trường hợp đó, không hẳn là người thực thi không
hiểu chính sách là cần thiết, mà có thể họ “cố” hiểu và giải thích theo
cách có lợi cho nhóm lợi ích bằng việc chỉ thi hành theo một phần câu
chữ mà bỏ qua phần còn lại”, ông Thái phân tích.
Để người dân tham gia xây dựng và giám sát
Tìm cách giải quyết vấn đề “nóng - lạnh” chính sách như trên, GS.
Nguyễn Quang Thái nêu quan điểm: “Để chính sách đi vào cuộc sống
thì trước hết phải đưa được cuộc sống vào chính sách. Chúng ta luôn
đề cao tính dân chủ trong việc thực thi chính sách, song cần chú trọng
điều này ngay từ giai đoạn khởi đầu, dành quyền cho người dân được
tham gia thiết thực trong quá trình xây dựng chính sách, giám sát thực
thi chính sách”.
Tìm giải pháp từ câu chuyện cụ thể về cắt giảm điều kiện kinh doanh
theo chỉ đạo của Chính phủ, ông Đậu Anh Tuấn cho rằng, điều quan
trọng là cần có cơ chế đảm bảo kết quả bền vững. Do đó, việc cắt bỏ
các điều kiện kinh doanh cần phải có một cơ chế “gác cổng” chặn
những quy định pháp luật không phù hợp mà có thể dễ dàng được ban
hành trong thời gian tới.
Trong cuộc trao đổi với Báo Đấu thầu về cải thiện chính sách để tạo
thuận lợi cho doanh nghiệp, ông Đậu Anh Tuấn đã nhắc đến bóng đá
với điểm nhấn là vai trò từng cá nhân với khát vọng vô địch, đàng
hoàng, tự tin, đĩnh đạc tham gia các giải khu vực và châu lục. “Các
chương trình phát triển kinh tế, cải cách môi trường kinh doanh của

Chính phủ có lẽ cũng cần tiếp cận như vậy, theo hướng chọn lựa và
gắn với trách nhiệm cá nhân nhiều hơn nữa”, ông Tuấn nói.
Theo baodautu.vn

5. Cải thiện môi trường kinh doanh: Trên nóng, dưới
cũng phải nóng

Doanh nghiệp dệt may thường xuyên phải đối mặt với bất cập trong thủ
tục kiểm tra chuyên ngành.
Cắt giảm điều kiện kinh doanh và cải cách thủ tục quản lý chuyên ngành
tiếp tục là 2 mục tiêu trọng tâm trong cải thiện môi trường kinh doanh
năm 2019 của Chính phủ.
Ðánh giá về tình hình thực hiện cắt giảm điều kiện kinh doanh năm
2018, bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Môi trường kinh doanh và
năng lực cạnh tranh (CIEM) cho rằng, tuy có bước tiến triển, song chưa
có sự đồng bộ giữa các bộ, ngành, chưa đáp ứng kỳ vọng về tính hiệu
quả.
“Từ tháng 11/2018 trở lại đây, hầu như không có nghị định nào về cắt
giảm điều kiện kinh doanh được ban hành. Có vẻ như các bộ đã hoàn
thành chỉ tiêu thì không còn áp lực nữa. Một số nghị định vẫn chưa
được ban hành thuộc Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải, chúng tôi
chờ đợi từ tháng 6/2018 có dự thảo, tháng 9 thấy có trình dự thảo,
nhưng đến giờ vẫn chưa được ban hành”, bà Thảo nhận xét thẳng thắn
và cho rằng, cần xây dựng cả đề án tổng thể cắt giảm danh mục ngành
nghề kinh doanh có điều kiện với 243 ngành nghề, thay vì các bộ ngành
tiến hành riêng lẻ rồi trình lên Chính phủ như hiện nay.

Ðại diện CIEM cũng dẫn ra kết quả khảo sát không lấy làm tích cực của
Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI). Theo đó, có tới
57% doanh nghiệp đánh giá thủ tục xuất nhập khẩu không cải thiện,
trong khi cắt giảm điều kiện kinh doanh tại một số lĩnh vực chưa thực
chất khiến doanh nghiệp vẫn chưa được thụ hưởng thành quả từ cải
cách.
“Mới đây, một số doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực phát thanh truyền hình phàn nàn với chúng tôi rằng họ phải trải qua thủ tục cấp
phép hoạt động nhiều khâu nhiều cửa. Dù có vốn có tiền, nhưng không
thể nào đáp ứng điều kiện kinh doanh về phát thanh truyền hình. Họ nói
rằng sẽ chờ đợi thêm một thời gian nữa, nếu vẫn không được họ sẽ
chuyển sang đăng ký hoạt động tại Singapore”, bà Thảo chia sẻ phản
hồi của doanh nghiệp.
Liên quan đến cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành, theo xếp hạng
của Ngân hàng Thế giới, năm 2018, trong khi chỉ số môi trường kinh
doanh của Việt Nam tăng 13 bậc (từ thứ 82 lên thứ 69/190 nền kinh tế)
thì chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới (chỉ số về thủ tục xuất
nhập khẩu hàng hoá) lại giảm 7 bậc (từ thứ 93 xuống thứ 100/190 nền
kinh tế).
“Ngoài việc cải thiện thủ tục xuất nhập khẩu chưa mạnh mẽ bằng các
nước, nguyên nhân chính là do thủ tục thông quan đối với loại hàng hoá
thuộc diện phải quản lý kiểm tra chuyên ngành vẫn còn rườm rà, phức
tạp, nhiều thủ tục, giấy tờ gây tốn kém về thời gian, chi phí cho doanh
nghiệp”, ông Phạm Thanh Bình, chuyên gia tư vấn về hải quan, nguyên
Cục trưởng Cục Giám sát quản lý, Tổng cục Hải quan nhận xét.
Thống kê của chuyên gia này cho thấy, trong số 33 văn bản yêu cầu
phải sửa đổi bị nêu đích danh tại các nghị quyết 19 của Chính phủ, đến
nay vẫn còn tới 13 văn bản chưa sửa đổi, chiếm tới 39,4%.
Thậm chí, trong số này, có nhiều văn bản vẫn được xây dựng trong tình
trạng cơ quan chủ trì không tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị
quyết 19, dẫn đến có những quy định trái hoặc không phù hợp với Nghị
quyết, vừa ban hành đã bị Thủ tướng yêu cầu sửa đổi.
Ông Lê Tiến Trường, Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam
(Vinatex) - doanh nghiệp nằm trong nhóm ngành thường xuyên phải đối
diện với những khó khăn, bất cập trong các thủ tục kiểm tra chuyên
ngành - cho biết, thời gian thực hiện các thủ tục chứng từ để tuân thủ

các biện pháp phi thuế quan của Việt Nam vẫn cao hơn gấp đôi so với
mức bình quân của ASEAN.
Các chi phí bỏ ra tương đương mức doanh nghiệp phải nộp là 24,5%,
cũng cao gần gấp đôi so với 12,5% của ASEAN; số biện pháp lên tới
402 biện pháp, thậm chí còn cao hơn năm 2003.
“Năm 2019, ngành dệt may đặt mục tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất
khẩu vượt năm 2018 - vốn đã tăng 16,6% cao nhất trong 10 năm trở lại
đây. Trong khi thị trường năm nay được dự báo là khó khăn và nhiều
thách thức hơn nên để đạt được mục tiêu này, rất cần có sự hỗ trợ
thuận lợi hóa hoạt động xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp”, ông
Trường nhấn mạnh.
Ðại diện Vinatex kiến nghị, cần tiếp tục cắt giảm mạnh các thủ tục hành
chính, thủ tục hải quan, đặc biệt là các thủ tục kiểm tra chuyên ngành
cũng như các thủ tục tuân thủ chứng từ các biện pháp phi quan thuế để
giảm mạnh thời gian và chi phí, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh
nghiệp.
Theo tinnhanhchungkhoan.vn

6. "Sập" Cổng thông tin một cửa quốc gia, nhiều
doanh nghiệp XNK tê liệt
Cổng thông tin một cửa quốc gia bị sập và đến 11h trưa nay (26/1)
vẫn chưa khắc phục xong.

Trang tin Cổng thông tin một cửa quốc gia thông báo hoạt động bình
thường nhưng thực tế hệ thống bị sự cố từ 25/1.
Theo thông tin phản ánh đến báo Giao thông, hoạt động xuất nhập khẩu
của nhiều doanh nghiệp thực hiện khai báo hải quan điện tử đang tê liệt
vì Cổng thông tin một cửa quốc gia "sập".
Trung tâm hỗ trợ từ đường dây nóng của Tổng cục Hải quan không
thông tin cụ thể nhưng cho biết sự cố xuất hiện từ hôm qua (25/1) và
hiện vẫn đang được đội ngũ kỹ thuật khắc phục.
Trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan cũng đăng thông
báo: “Hiện nay, Hệ thống thông quan điện tử đang gặp sự cố. Vì vậy đề
nghị các đơn vị hải quan thực hiện theo các quy định hiện hành về việc
thực hiện thủ tục hải quan trong trường hợp hệ thống gặp sự cố.
Tổng cục Hải quan đang nỗ lực khắc phục sự cố và sẽ có thông báo
ngay sau khi Hệ thống hoạt động trở lại”, nội dung thông tin trên cổng.
Theo nhân viên hỗ trợ từ đường dây nóng, sớm nhất thì phải 1-2 tiếng
nữa hệ thống mới vận hành trở lại.
“Việc của doanh nghiệp chỉ là chờ, chờ khi sự cố được xử lý xong”,
nhân viên hải quan nói.
Tổng cục Hải quan cũng mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ của
cộng đồng doanh nghiệp.

Cổng thông tin một cừa quốc gia là nơi cho phép người khai hải quan
gửi thông tin, chứng từ điện tử để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục
của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu
thông qua một hệ thống thông tin tích hợp.
Hiểu nôm na, đây là nơi doanh nghiệp đăng ký, gửi hồ sơ để xuất nhập
khẩu hàng hóa, trên cơ sở đó, các bộ ngành quản lý xét duyệt, phản
hồi, chấp nhận thủ tục, cấp phép đối với các hàng hóa xuất nhập khẩu,
quá cảnh, phương tiện xuất nhập cảnh, quá cảnh.
Ngoài ra, tham gia quy trình còn có người vận tải, đại lý hãng tàu, đại lý
giao nhận; Ngân hàng, bảo hiểm và Các bên liên quan khác.

Quy trình thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia. Nguồn: Tổng
cục Hải quan
Cổng thông tin một cửa quốc gia cũng là “cánh cổng” kết nối với Cơ chế
một cửa ASEAN và các đối tác thương mại khác của Việt Nam.
Do đó, nếu gặp sự cố, toàn bộ quy trình trên sẽ bị ngừng, hàng hóa sẽ
không được làm thủ tục xuất, nhập khẩu.
Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Hải quan, đến ngày 24/12, có 145
thủ tục hành chính của các bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia
(NSW). Cơ chế một cửa ASEAN được triển khai chính thức từ ngày
1/1/2018 với việc kết nối, trao đổi C/O điện tử giữa Việt Nam với 4 quốc
gia trong khu vực (Indonesia, Singapore, Thái Lan, Malaysia). Tính từ
thời điểm triển khai đến 5/12, Việt Nam đã nhận gần 55.000 C/O từ các
nước ASEAN và gửi gần 92.000 C/O sang các nước.

Đến 7/12/2018, có trên 1,7 triệu hồ sơ của khoảng 26 nghìn doanh
nghiệp được xử lý qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Theo baogiaothong.vn

7. Góp phần nâng cao chỉ số DDCI

Ảnh minh họa: Internet
Trong việc nâng cao Bộ Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban,
ngành và địa phương (DDCI) được các sở, ban ngành, địa phương
trong tỉnh xác định công khai, minh bạch thông tin; tạo điều kiện
cho các tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận thông tin tốt nhất là rất cần
thiết. Đó chính là thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin
(CNTT) để cập nhật, niêm yết kịp thời các hoạt động, chính sách,
chủ trương thu hút đầu tư.
Theo ông Ngô Đa Thọ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh, việc đẩy mạnh
ứng dụng CNTT sẽ hỗ trợ rất đắc lực cho doanh nghiệp. Họ có thể
thông qua đó góp ý mọi hoạt động của từng sở, ngành và địa phương.
Còn theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐQT HTX Hòa Phong
(huyện Tây Hòa), hiện nay công nghệ số đang phát triển rất mạnh mẽ,
vì vậy mọi người cần phải biết để tiếp cận. Thời gian qua, tỉnh cũng

quan tâm tổ chức các đợt tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, qua
đó hoạt động sản xuất, kinh doanh được thuận lợi hơn, mức độ hài lòng
về công tác hành chính được nâng cao.
Ông Nguyễn Thế Trung, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP
Công nghệ DTT, thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của tỉnh,
cho biết: Đích đến của Chính phủ điện tử phải là nâng cao hiệu quả hoạt
động của bộ máy chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp; việc
đầu tư cho CNTT phải góp phần làm cho những thủ tục hành chính
được cải cách, bộ máy tinh giản gọn nhẹ, giảm thời gian, chi phí và tăng
sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.
Chính vì vậy, thời gian đến Phú Yên tiếp tục rà soát các dữ liệu số, hệ
thống thông tin đã có để hoạch định việc tích hợp phục vụ người dùng.
Khi hệ thống thông tin được thông suốt, liên thông thì vấn đề giao dịch,
tham gia giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) sẽ nhanh chóng hơn,
kéo theo đó kết quả của chỉ số PCI, DDCI tăng vượt bậc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế cho biết, tỉnh đã thành lập Ban
chỉ đạo Cải cách hành chính, Chính quyền điện tử và CNTT. Thông qua
đó, tỉnh sẽ phát triển Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số,
nền kinh tế số và xã hội số. Khi các ứng dụng được công nghệ số thì
việc trao đổi thông tin dễ dàng hơn; các tổ chức, cá nhân tiếp cận thông
tin nhanh chóng, rút ngắn thời gian. Khi đó, các chỉ số đặt ra của tỉnh
như PCI, DDCI, PAPI... sẽ được nâng lên đáng kể.
Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Nội vụ, thời gian qua, lãnh đạo các cấp,
ngành của tỉnh chưa thực sự quan tâm đúng mức công tác ứng dụng
CNTT trong quản lý, điều hành và giải quyết TTHC; chưa đạt yêu cầu về
tiến độ xây dựng Chính quyền điện tử và chưa đáp ứng sự mong đợi
của người dân, doanh nghiệp về việc rút ngắn thời gian và công khai,
minh bạch trong giải quyết hồ sơ TTHC. Việc kết nối hệ thống phần
mềm quản lý văn bản điều hành vào trục liên thông văn bản của tỉnh còn
chậm, thỉnh thoảng xảy ra lỗi. Từng hệ thống phần mềm quản lý văn
bản điều hành nội tại cũng còn xảy ra lỗi.
Các sở, ngành, địa phương chưa triển khai sử dụng hết tính năng của
hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành, hầu hết chỉ dừng lại ở
việc nhận, chuyển xử lý văn bản đến các phòng, đơn vị, cá nhân. Có
đơn vị khi tiếp nhận văn bản đến, lãnh đạo vẫn còn xử lý trên văn bản
giấy. Việc dự thảo, tạo hồ sơ công việc ít được sử dụng.

Có đơn vị chưa ứng dụng chữ ký số trên văn bản điện tử. Việc triển khai
hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành trên địa bàn tỉnh hiện
nay chưa sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng để đảm bảo an
toàn thông tin. Chính vì vậy, trong thời gian đến, tỉnh tiếp tục chỉ đạo,
tăng cường tập huấn để chất lượng hành chính nâng lên...
Theo baophuyen.com.vn

8. Giải quyết nhanh, gọn thủ tục hành chính những
ngày cận Tết
Vào những ngày cận Tết Nguyên đán, nhu cầu giải quyết các thủ
tục hành chính của người dân thường gia tăng. Vì vậy, nhiều công
sở đã đưa ra các biện pháp như bố trí thêm cán bộ, làm việc ngoài
giờ… nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.

Nhiều người dân đến làm thủ tục hành chính tại Văn phòng Đăng ký đất
đai Hà Nội những ngày cận Tết.
Tại Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (Sở Tài nguyên và Môi trường)
vào những ngày cận Tết Nguyên đán 2019, mặc dù trời rét nhưng số

người đến làm thủ tục rất đông. Nắm bắt được nhu cầu của người dân
về giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai thường gia
tăng vào dịp cuối năm, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đã bố trí thêm
3 cán bộ chuyên môn làm tại bộ phận "một cửa".
Cùng với đó, cán bộ, nhân viên toàn hệ thống Văn phòng phải làm thêm
giờ nhằm giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho người dân. Với
biện pháp trên, các hồ sơ của người dân được giải quyết nhanh, gọn và
trả đúng hẹn.

Bà Phạm Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND phường Phú Đô, quận Nam Từ
Liêm cho biết, số lượt giao dịch tại bộ phận "một cửa" của phường là
khoảng 40 lượt/ngày. So với các năm trước, năm nay nhu cầu cần giải
quyết hồ sơ tại bộ phận "một cửa" của người dân trong phường không
tăng. Tuy nhiên, vào ngày nghỉ, ngày lễ, UBND phường vẫn bố trí cán
bộ trực để phục vụ nhân dân và doanh nghiệp đến giải quyết công việc.
Ông Đỗ Quang Dương, Trưởng phòng Nội vụ, UBND quận Thanh Xuân
cho biết, càng đến gần Tết, kỷ cương, kỷ luật hành chính càng được
siết chặt. Chủ tịch UBND quận đã giao Tổ kiểm tra công vụ tăng cường
kiểm tra các đơn vị về kỷ cương hành chính, đặc biệt là tại các bộ phận

"một cửa". Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành ý thức kỷ luật
lao động, thời gian làm việc, trang phục, số hồ sơ chậm, muộn...
“Điều đáng mừng là trong năm 2018, hồ sơ giải quyết tại bộ phận "một
cửa" ở các phường và tại bộ phận "một cửa" của quận đều được trả
đúng hoặc trước hẹn, không có hồ sơ nào bị chậm, muộn”, ông Dương
nói.
Hằng tháng, quận cũng xuống kiểm tra 2 lần tại các phường và các
phòng, ban, đơn vị. Qua kiểm tra cho thấy, cơ bản ý thức trách nhiệm
của cán bộ, viên chức được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, cũng có một số
trường hợp bị phê bình, nhắc nhở do đi muộn, về sớm.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Chủ tịch UBND phường Lê Đại Hành
cho biết, thời gian cận Tết, lượng giao dịch tại bộ phận "một cửa" của
phường không tăng so với các tháng khác trong năm. Tuy nhiên, để bảo
đảm cho người dân đến làm thủ tục nhanh gọn, phường đã giao cho hai
lãnh đạo trực luân phiên và ký các hồ sơ chứng thực để trả ngay cho
người dân. Bên cạnh đó, trong năm vừa qua, dù lượng giao dịch tại bộ
phận "một cửa" của phường nhiều nhưng cán bộ tại đây không để xảy
ra tình trạng tồn đọng hồ sơ.

Để bảo đảm công tác phục vụ người dân được hiệu quả và nhanh
chóng vào dịp Tết, phường Lê Đại Hành cũng bố trí, tăng cường các đợt
kiểm tra công vụ đột xuất để kịp thời xử lý cán bộ, công chức vi phạm.
Theo hanoimoi.com.vn

9. Có gì mới tại quy định chi tiết về cấp phép xây
dựng của Đà Nẵng?
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quy định chi tiết nội dung về cấp giấy
phép xây dựng trên địa bàn.
Lĩnh vực cấp phép xây dựng luôn là chủ đề nóng, nhận được nhiều sự
quan tâm của các tổ chức, cá nhân. Nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã
cho biết luôn mất rất nhiều thời gian công sức để có được một giấy
phép xây dựng. Theo các đại diện doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp
nước ngoài người đi xin giấy phép còn phải chạy “lòng vòng” và thủ tục
chưa thực sự minh bạch . Theo đó, quyết định mới vừa được ban hành
của Đà Nẵng được xem là một trong những giải pháp góp cải cách thủ
tục hành chính , hướng đến công khai, minh bạch và tiết kiệm thời
gian, công sức hơn cho người dân, doanh nghiệp.
Quy định số 45 ngày 27/12/2018 quy định cụ thể, với 4 chương 11 điều,
quyết định số 45 quy định rõ phạm vi và đối tượng áp dụng, cũng như
nguyên tắc cấp giấy phép xây dựng.
Các thẩm quyền cấp, phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn ,
cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng được quy định cụ thể. Sở Xây
dựng, UBND các quận huyện và Ban Quản lý Khu công nghệ cao và
các khu công nghiệp là những cơ quan có thẩm quyền này, trong các
trường hợp đặc biệt sẽ xác định thẩm quyền cấp phép xây dựng theo
quy định chi tiết tại Quyết định.

"Chủ đầu tư và các nhà thầu phải đánh giá về nội dung thi công xây
dựng công trình đúng theo giấy phép xây dựng". Quyết định này có hiệu
lực từ 1/2019 trên địa bàn TP Đà Nẵng
Đáng chú ý, văn bản này cũng dành hẳn một chương để quy định về
trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Bao gồm cơ quan cấp phép xây
dựng; các Sở, ngành thành phố ( Sở Tài nguyên, Văn hóa Thể thao,
Giao thông Vận tải, Công an Thành phố, Sở Nội vụ…), UBND các quận
huyện phường xã.
Trách nhiệm của Chủ đầu tư cũng được quy định chi tiết. Theo đó, chủ
đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực trong việc
cung cấp các loại các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai, nhà ở, tài sản
gắn liền với đất theo quy định và các tài liệu khác…; trách nhiệm bàn
giao mặt bằng cho nhà thầu thi công xây dựng (theo Luật Xây dựng).
Ngoài ra, trong quá trình thi công xây dựng, nếu chủ đầu tư điều chỉnh
thiết kế nhưng không thuộc trường hợp phải điều chỉnh giấy phép xây
dựng thì phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan cấp giấy phép xây
dựng và UBND quận, huyện về việc điều chỉnh thiết kế.

Ngoài các nội dung quy định tại Luật Xây dựng và các văn bản hướng
dẫn, khi thực hiện công tác giám sát, nghiệm thu và bàn giao đưa công
trình vào sử dụng, chủ đầu tư và các nhà thầu phải đánh giá về nội
dung thi công xây dựng công trình đúng theo giấy phép xây dựng – theo
quyết định vừa được ban hành này.
Theo UBND TP, thời gian có hiệu lực của văn bản này là từ tháng
1/2019.
Theo enternews.vn

10. Quảng Trị: Cần tập trung cắt giảm các thủ tục
hành chính trong lĩnh vực TN&MT
Ngày 25/1, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Quảng Trị tổ
chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ
năm 2019. Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông
Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Sở TN&MT Quảng Trị đồng chủ trì
hội nghị.

Quang cảnh hội nghị
Năm 2018, Sở TN&MT Quảng Trị đã chú trọng thực hiện công tác giao
đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
(GCNQSDĐ), xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, phát triển cơ sở hạ

tầng ở các khu đô thị mới; tích cực triển khai tạo quỹ đất sạch đáp ứng
nhu cầu sử dụng đất của các doanh nghiệp, đồng thời đề xuất, ban
hành nhiều chương trình, kế hoạch cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai góp
phần nâng cao năng lực, chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh. Qua đó, đơn vị đã
tiếp nhận, thẩm tra cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 110 hồ sơ đất tổ chức, ký
cấp GCNQSDĐ cho 10.639 hồ sơ thuộc thẩm quyền của Sở, tiếp nhận,
thẩm tra 34.855 hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp huyện cho hộ gia đình và
cá nhân. Tổ chức thực hiện đăng ký giao dịch đảm bảo cho 133 trường
hợp đất tổ chức, gần 22.000 lượt của hộ gia đình, cá nhân; đăng ký
chỉnh lý biến động hơn 40.000 lượt.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu chỉ đạo
hội nghị
Bên cạnh đó, Sở cũng đã chú trọng trong thực hiện công tác bồi thường
giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm của UBND tỉnh.
Tham mưu thực hiện tốt công tác cấp phép tài nguyên khoáng sản, tài
nguyên nước. Kết quả, đến ngày 31/12/2018, tại Quảng Trị có 27 giấy
phép hoạt động khoáng sản đang còn hiệu lực…

Ông Hà Sỹ Đồng trao Cờ thi đua của Bộ TN&MT cho Sở TN&MT Quảng Trị

Quan tâm công tác xã hội hóa bảo vệ môi trường, quan trắc TN&MT;
đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời nhiều
vụ việc, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Công tác thẩm
định đánh giá tác động môi trường được chú trọng, đảm bảo đúng thời
gian quy định, đáp ứng được yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp. Triển
khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về khắc
phục ô nhiễm, cải thiện môi trường. Trong năm Sở đã giải quyết 45/52
thủ tục hành chính liên quan vấn đề môi trường, 100% hồ sơ đều được
giải quyết đúng thời gian và quy định. Ngoài ra, qua công tác kiểm tra,
Sở đã kiến nghị UBND tỉnh thu hồi đối với 6 dự án với diện tích gần 20
ha, xử phạt vi phạm hành chính với 3 tổ chức với số tiền gần 30 triệu
đồng; xử phạt và chuyển hồ sơ vụ việc đến UBND tỉnh xử phạt vi phạm
hành chính theo thẩm quyền với số tiền 522 triệu đồng.

Trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho các tập thể thuộc Sở
TN&MT Quảng Trị
Năm 2019, Sở TN&MT Quảng Trị đề ra các nhiệm vụ chính: Thực hiện
công tác thống kê đất đai 2018, kiểm kê đất đai 2019. Trình UBND tỉnh
ban hành bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024). Tổ chức thẩm định,
trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2019 cấp huyện. Tổ
chức tuyên truyền, phổ biến và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
và các văn bản thi hành Luật Đo đạc và bản đồ có hiệu lực thi hành kể
từ 1/1/2019. Tiếp tục theo dõi và triển khai các nhiệm vụ liên quan đến
sự cố môi trường biển.Theo dõi, giám sát, quan trắc TN&MT năm 2019.
Trình UBND tỉnh khoanh định khu vực đấu giá, không đấu giá quyền
khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2019 và tổ chức đấu giá
theo quy định…

Trao bằng khen của UBND tỉnh Quảng Trị cho các cá nhân, tập thể
Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng
Trị biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được ngành TN&MT đạt
được trong năm vừa qua.
Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2019, ông Hà Sỹ Đồng đề nghị Sở
TN&MT cần nâng cao hiệu quả hoạt động, khắc phục tình trạng quản lý
đất đai, khảo sát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của
các tổ chức cá nhân. Đẩy mạnh thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng
đất, quyền khai thác khoáng sản nhằm tăng thu cho ngân sách, tránh
lãng phí, thất thoát tài nguyên và nâng cao hiệu quả đầu tư của doanh
nghiệp.
Khắc phục tình trạng chồng chéo giữa các quy định của pháp luật về đất
đai và các quy định pháp luật khác để báo cáo UBND tỉnh, Bộ ngành
Trung ương, Chính phủ khắc phục, sửa đổi phù hợp. Quản lý hiệu quả
các nguồn tài nguyên khoáng sản, hạn chế việc cấp phép manh mún,
nhỏ lẻ, gây lãng phí tài nguyên. Có kế hoạch sử dụng hợp lý nguồn tài
nguyên nước, tránh để xảy ra tình trạng thiếu nước vào các vụ mùa
hoặc theo từng vùng. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết
khiếu nại kéo dài. Rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính trong lĩnh
vực TN&MT xem đây là khâu đột phá trong hoạt động phát triển của
ngành…

Các đơn vị thuộc Sở TN&MT Quảng Trị ký giao ước thi đua 2019
Dịp này, Sở TN&MT Quảng Trị đã nhận Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu
phong trào thi đua 2018 của Bộ TN&MT. UBND tỉnh Quảng Trị trao bằng
khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác trên
lĩnh vực TN&MT. Các đơn vị thuộc Sở TN&MT Quảng Trị ký giao ước
thi đua 2019…
Theo baotainguyenmoitruong.vn

