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1. Thủ tướng trả lời chất vấn về cấp phép, quản lý 
phế liệu nhập khẩu 
Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Quốc 
hội Trần Văn Minh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh về việc 
cấp phép, quản lý phế liệu nhập khẩu, kết quả xử lý số phế liệu 
nhập khẩu tồn lưu. 

 

Ảnh minh họa 

Trả lời chất vấn trên, Thủ tướng Chính phủ cho biết, trong những năm 
qua, xuất phát từ thực tế do nguồn nguyên liệu, phế liệu trong nước 
không đủ để đáp ứng nhu cầu của một số ngành sản xuất nên việc nhập 
khẩu phế liệu từ nước ngoài về Việt Nam làm nguyên liệu sản xuất là 
một nhu cầu thực tế, phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của pháp 
luật Việt Nam. 

Công tác quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 
được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, hải 
quan, chất lượng sản phẩm hàng hóa, khoa học và công nghệ, giao 
thông vận tải, ngoại thương... Do vậy, việc quản lý phế liệu nhập khẩu 
có sự tham gia của nhiều bộ, ngành như các Bộ: Tài chính, Tài nguyên 
và Môi trường, Công Thương, Giao thông vận tải, Công an, Quốc phòng, 
Khoa học và Công nghệ,... cùng với các cơ quan chuyên môn của địa 
phương. 



Thời gian qua, tại các cảng biển của Việt Nam đã xảy ra tình trạng tồn 
đọng các container phế liệu, tác động xấu đến hoạt động của các ngành 
sản xuất cũng như nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đối với nước ta. 

Để giải quyết các vấn đề bất cập trong nhập khẩu phế liệu, Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương, 
quyết liệt chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. 

Cụ thể, ngày 25/7/2018, Thường trực Chính phủ đã họp về công tác 
quản lý môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm 
nguyên liệu sản xuất, trong đó yêu cầu các Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải và UBND các tỉnh, 
thành phố: Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bà Rịa-Vũng Tàu (là các địa 
phương có cảng biển có số lượng lớn phế liệu tồn đọng) thực hiện kiểm 
điểm, rút kinh nghiệm trong việc để xảy ra tình trạng tồn đọng tại các 
cảng biển; tăng cường phối hợp để kiểm soát chặt chẽ, tốt hơn việc 
nhập khẩu phế liệu trong thời gian tới, không để Việt Nam trở thành bãi 
thải, ảnh hưởng tới môi trường sống và uy tín của Việt Nam. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 
đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản 
xuất; đánh giá toàn diện công tác cấp Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận 
đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên 
liệu sản xuất. 

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. 

Bộ Công Thương rà soát, áp dụng hoặc đề xuất áp dụng biện pháp tạm 
ngừng hoạt động tạm nhập, tái xuất, quá cảnh, trung chuyển hàng hóa là 
phế liệu vào lãnh thổ Việt Nam phù hợp với tình hình thực tế. 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra đối với các làng nghề tái chế phế liệu; cương quyết 
đình chỉ, không cho phép hoạt động đối với các làng nghề tái chế gây ô 
nhiễm môi trường; ngăn chặn việc đưa phế liệu nhập khẩu vào các cơ 
sở tái chế, sản xuất chưa được cấp Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ 
điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu tại các làng nghề. 

Bộ Tài chính áp dụng biện pháp ngăn chặn từ xa, không cho dỡ hàng 
xuống cảng đối với các lô hàng phế liệu khai báo tên người nhận hàng 



không thuộc danh sách tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy xác nhận đủ 
điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên 
liệu sản xuất hoặc đã được cấp nhưng hết hiệu lực, hết hạn ngạch còn 
được phép nhập khẩu và chưa thực hiện ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập 
khẩu theo quy định của pháp luật. 

Thủ tướng Chính phủ cũng cho biết, tính đến tháng 12/2018, tổng lượng 
container có tên khai báo trên Emanifest là phế liệu đang lưu giữ tại 
cảng biển gồm 18.861 container. Trong đó, lượng container lưu giữ dưới 
30 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu là 7.815 container, lượng container 
lưu giữ từ 30 - 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu là 1.751 container, cơ 
quan hải quan đang phối hợp với các hãng tàu để thông báo, mời các 
doanh nghiệp đến làm thủ tục hải quan theo quy định. 

Đối với các container hàng hóa tồn đọng quá 90 ngày kể từ ngày đến 
cửa khẩu, sau khi hết thời gian thông báo tìm chủ hàng, cơ quan hải 
quan đã thực hiện kiểm kê phân loại hàng hóa. 

Đối với các container hàng hóa tồn đọng quá 90 ngày kể từ ngày đến 
cửa khẩu không có người đến nhận, sau khi thực hiện kiểm kê, phân 
loại và xác định được hàng hóa là chất thải, hàng hóa gây ô nhiễm môi 
trường, cơ quan hải quan kiên quyết yêu cầu hãng tàu vận chuyển hàng 
hóa đó ra khỏi lãnh thổ Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật liên 
quan đến xử lý hàng hóa tồn đọng. 

Theo baochinhphu.vn 

 

2. Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ 
đầu tiên của năm 2019 
Hôm nay 31/1, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, 
Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1/2019, năm bứt phá để hoàn 
thành kế hoạch 5 năm 2016-2020 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di 
chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 



 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ 
đầu tiên của năm 2019. Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Theo chương trình, Chính phủ sẽ tập trung thảo luận một số nội dung 
chính, gồm Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 1 và tình hình thực 
hiện Nghị quyết 01; Báo cáo về tình hình chuẩn bị Tết Nguyên đán Kỷ 
Hợi 2019; phương án giao cơ quan đầu mối quản lý chất thải rắn; 
chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương 
trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và thảo luận về một số dự án 
luật… 

Qua tháng đầu tiên của năm 2019, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình 
hình kinh tế-xã hội của đất nước tiếp tục diễn biến tích cực. Chỉ số sản 
xuất toàn ngành công nghiệp tăng cao ở mức 7,9% so với cùng kỳ năm 
2018 (cùng kỳ năm trước tăng 22,1%). 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,2% 
so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước tăng 9,4%). 

Cả nước có trên 10.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 7% 
về số doanh nghiệp, nhưng tăng 53,8% về số vốn đăng ký so với cùng 
kỳ; có trên 8.000 doanh nghiệp trở lại hoạt động. 

Vốn FDI thực hiện tăng 9,2%, vốn FDI đăng ký tăng thêm tăng 27,3%; 
góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tăng 114%. Xuất 
khẩu của các doanh nghiệp FDI tăng 3,2% (kể cả dầu thô). 



Kim ngạch xuất khẩu tăng nhẹ với mức 1,9%, trong đó trong đó khu vực 
kinh tế trong nước tăng 7,8%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2019 
tăng 0,1% so với tháng 12/2018. 

Được biết, nhiều tổ chức quốc tế đánh giá tích cực triển vọng kinh tế 
Việt Nam. Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng dự báo, kinh tế Việt Nam 
dự báo tăng trưởng 6,6% trong năm 2019 và 6,5% trong năm 2020, cao 
hơn bình quân khu vực Đông Á - Thái Bình Dương. Standard Chartered 
dự báo Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những nền kinh tế tăng trưởng 
nhanh nhất châu Á và ASEAN. Đặc biệt, lần đầu tiên Việt Nam nằm 
trong danh sách 60 nền kinh tế sáng tạo nhất thế giới do hãng tin 
Bloomberg xếp hạng (45,92/100 điểm). 

Tại phiên họp, Chính phủ sẽ thảo luận, đánh giá cụ thể tình hình và bàn 
kỹ các giải pháp trên các lĩnh vực để làm sao thực hiện tốt các Nghị 
quyết số 01 và 02 với phương châm hành động của năm 2019 “Kỷ 
cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả". 

Theo baochinhphu.vn 

 

3. Công khai hoạt động của Hội đồng và hồ sơ ứng 
viên giáo sư, phó giáo sư 
Đây là một trong những đề xuất tại dự thảo "Thông tư ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các 
Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở” 
đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến góp ý của nhân dân. 

 

Ảnh minh họa 



Theo dự thảo, Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng 
Giáo sư ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở là giảng viên cơ hữu và giảng 
viên thỉnh giảng ở các đại học quốc gia, đại học, trường đại học, học 
viện; viện nghiên cứu được phép đào tạo trình độ tiến sĩ; cơ sở thực 
hành của cơ sở giáo dục đại học nhóm ngành sức khỏe của Việt Nam, 
đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 17 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg. 

Thành viên Hội đồng Giáo sư không còn đủ tiêu chuẩn quy định này 
hoặc bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì cấp có thẩm quyền 
quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm người thay thế. 

Tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót, vi phạm trong quá trình xét công 
nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; xét 
hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó 
giáo sư sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Hội đồng Giáo sư ngành có từ 07 đến 15 thành viên, bao gồm Chủ tịch, 
một Phó Chủ tịch, Thư ký và các Ủy viên do Chủ tịch Hội đồng Giáo sư 
nhà nước quyết định thành lập và bổ nhiệm căn cứ theo yêu cầu nhiệm 
vụ hàng năm. Số lượng thành viên của cùng một cơ sở giáo dục đại học 
tham gia trong một Hội đồng Giáo sư ngành không quá 03 người. 

Đặc biệt, danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư ngành và bản tóm tắt 
lý lịch khoa học của các thành viên được công bố công khai trên Trang 
thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước. 

Đối với Hội đồng Giáo sư cơ sở, nhiệm vụ là phối hợp với cơ sở giáo 
dục đại học xây dựng giải pháp công khai hoạt động của Hội đồng và hồ 
sơ của ứng viên trên trang thông tin điện tử của cơ sở. 

Đồng thời phối hợp với người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học hoàn 
thiện hồ sơ, báo cáo kết quả xét lên Hội đồng Giáo sư nhà nước để 
thẩm định và xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo 
sư… 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự 
thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ. 

Theo baochinhphu.vn 

 
4. Hướng tới xây dựng nền y tế thông minh 

Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong 
công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe người dân có bước 
phát triển quan trọng. Ðiều này đặt nền móng xây dựng nền y tế 



thông minh với ba trụ cột chính là phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe 
thông minh; khám, chữa bệnh thông minh và quản trị y tế thông 
minh. Người dân bước đầu được hưởng lợi từ các thành tựu CNTT 
trong hoạt động y tế. 

 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý người bệnh tại Bệnh viện đa 
khoa vùng Tây Nguyên. 

Theo báo cáo của Bộ Y tế, ứng dụng CNTT trong lĩnh vực y tế thời gian 
qua đạt nhiều kết quả nổi bật. Bên cạnh việc xây dựng, từng bước hình 
thành hành lang pháp lý về ứng dụng CNTT y tế thì gần như toàn bộ số 
bệnh viện đã có phần mềm hệ thống thông tin bệnh viện, bước đầu triển 
khai phần mềm truyền tải và lưu trữ hình ảnh (PACS); 99,5% số bệnh 
viện đã kết nối, liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 
(BHYT) với cơ quan giám định và thanh toán BHYT, phục vụ giám định 
khám, chữa bệnh BHYT điện tử. Bộ Y tế đã triển khai thành công, có 
hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến kết nối Cổng thông tin một cửa 
quốc gia, thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Một cửa ASEAN. Hệ 
thống quản lý và điều hành văn bản điện tử của bộ được kết nối liên 
thông với Văn phòng Chính phủ, hơn 20 bộ, ngành và UBND các tỉnh, 
thành phố; công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng 
thông tin điện tử Chính phủ. Hệ thống thông tin quản lý y tế dự phòng, 
triển khai phần mềm tiêm chủng mở rộng trên cả nước, đã có hơn 6,2 
triệu đối tượng tiêm chủng được quản lý. Bước đầu hình thành mạng 
lưới y tế từ xa, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở tuyến 
dưới, vùng miền núi, vùng khó khăn. 



Các bệnh viện ứng dụng phần mềm quản lý bệnh viện, bệnh án điện tử, 
y tế từ xa, xếp hàng điện tử, thẻ điện tử thanh toán viện phí... giúp quá 
trình quản lý bệnh viện được minh bạch hóa, giảm thủ tục hành chính, 
giảm thời gian khám, chữa bệnh, chờ khám, chờ mua thuốc, làm thủ tục 
xuất viện... hiệu quả công việc cao hơn, người dân hài lòng hơn. 

Vừa qua, lần đầu Cục CNTT (Bộ Y tế) và Hội Tin học Việt Nam phối hợp 
tổ chức cuộc thi "Y tế thông minh" để doanh nghiệp, đơn vị và cá nhân 
giới thiệu các giải pháp hay, phần mềm tốt ứng dụng trong y tế. Cục 
trưởng Cục CNTT, PGS, TS Trần Quý Tường cho biết, thông qua sự 
đánh giá khách quan, minh bạch, chính xác của Ban giám khảo để tìm 
kiếm, giới thiệu những giải pháp, phần mềm tốt, phù hợp với thực tiễn 
Việt Nam. Qua đó giúp cơ quan quản lý hoàn thiện chính sách, quy định, 
tiêu chuẩn kỹ thuật về CNTT y tế; giúp các đơn vị y tế có lựa chọn các 
phần mềm tốt để ứng dụng. Ðây là dịp để động viên, khích lệ các tập 
thể, cá nhân có giải pháp và sản phẩm phần mềm CNTT y tế tốt, góp 
phần từng bước xây dựng nền y tế thông minh. 

Nghị quyết số 20 của Hội nghị T.Ư 6, khóa XII về tăng cường công tác 
bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới 
đã chỉ rõ việc triển khai đồng bộ hệ thống CNTT trong quản lý trạm y tế, 
tiêm chủng, quản lý bệnh tật, hồ sơ sức khỏe người dân gắn với quản lý 
thẻ, thanh toán BHYT. Mỗi khi khám, chữa bệnh, người dân có hồ sơ 
sức khỏe điện tử có thể dịch chuyển thông suốt trong hệ thống y tế, các 
thông tin về sức khỏe người bệnh được cung cấp cho thầy thuốc nhanh 
chóng, chính xác, tạo thuận lợi cho việc chẩn đoán và điều trị... 

Thực hiện Nghị quyết 20, đến nay, Bộ Y tế đã xây dựng xong phần mềm 
hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) sử dụng nguồn dữ liệu hộ gia đình tham 
gia BHYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tạo lập mã số định danh 
(ID). Theo kế hoạch, từ tháng 1-2019 đến tháng 6-2019, triển khai và 
hoàn thiện phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử cho tám tỉnh, thành phố 
trong mô hình điểm. Từ tháng 7-2019 tổ chức triển khai nhân rộng trên 
toàn quốc. Ðến cuối năm 2019 sẽ hình thành hệ thống hồ sơ sức khỏe 
điện tử cho mỗi người dân. Khi người dân đến cơ sở y tế, người thầy 
thuốc ở bất kỳ đâu trên lãnh thổ Việt Nam, chỉ cần một động tác nhấn 
chuột, máy tính sẽ hiện ra đầy đủ thông tin về hiện trạng sức khỏe của 
người đó, giúp ích rất nhiều cho chẩn đoán và điều trị. 

Thời gian tới, Bộ Y tế tập trung đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT 
trong bệnh viện; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản 
hướng dẫn, các tài liệu chuyên môn về y tế điện tử nhằm hoàn thiện 
hành lang pháp lý và thúc đẩy ứng dụng CNTT ngành y tế. Bộ sẽ đẩy 



mạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung gắn liền với 
mã định danh, làm nền tảng cho việc trao đổi thông tin, khả năng tích 
hợp giữa hệ thống trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để bệnh viện 
chủ động hoàn thiện hệ thống thông tin bệnh viện. Xây dựng các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn CNTT y tế, chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, chuyên 
môn; áp dụng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế vào các hệ thống 
CNTT nhằm nâng cao việc kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ 
thống CNTT; xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, bảo đảm mỗi người dân 
có một hồ sơ sức khỏe cá nhân. Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện triển 
khai bệnh án điện tử kết nối liên thông với phần mềm hồ sơ sức khỏe 
điện tử. Triển khai phần mềm quản lý hoạt động trạm y tế xã kết nối liên 
thông với hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử từng bước giảm giấy tờ sổ 
sách tại trạm y tế xã, phường, thị trấn, góp phần nâng cao chất lượng 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, giảm quá tải cho tuyến trên. 

Theo nhandan.com.vn 

 

5. Cảm nhận về tham nhũng chưa cải thiện nhiều 
Theo xếp hạng của Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) về Chỉ số cảm 
nhận tham nhũng (CPI) năm 2018 vừa được công bố ngày 29/1, Việt 
Nam được xếp hạng 117/180 toàn cầu (đạt 33/100 điểm), giảm 2 
điểm so với năm 2017, bằng điểm với năm 2016. Tổ chức này 
khuyến cáo, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, 
chống tham nhũng trong thời gian tới. 



 

Sự chuyên nghiệp và liêm chính của cán bộ có thể giúp thay đổi cảm 
nhận về tham nhũng, tác động đến mức độ hài lòng của doanh nghiệp. 

Quan ngại về tham nhũng tại Việt Nam 

Mặc dù Chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2018 tại Việt Nam giảm nhẹ 
so với năm 2017, nhưng theo TI, tham nhũng trong khu vực công ở Việt 
Nam vẫn được cho là rất nghiêm trọng. 

Ghi nhận việc xử lý các vụ đại án tham nhũng trong một năm qua và nỗ 
lực hoàn thiện khung khổ pháp lý bằng việc thông qua Luật Phòng, 
chống tham nhũng (sửa đổi), nhưng tổ chức quốc tế này cho rằng, tham 
nhũng vẫn là một vấn đề nhức nhối tại Việt Nam. 

Cảm nhận này cũng phản ánh khá sát đánh giá của cộng đồng doanh 
nghiệp trong Báo cáo Mức độ hài lòng của doanh nghiệp về thực hiện 
thủ tục xuất nhập khẩu năm 2018 được Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố vào cuối tháng 12/2018. 

Theo đó, trong số 2.832 doanh nghiệp tham gia khảo sát, có 56% doanh 
nghiệp cho biết không chi trả chi phí ngoài quy định, 26% doanh nghiệp 
chọn phương án “không biết” và 18% thừa nhận là có chi trả chi phí 
ngoài quy định. Trong số các lựa chọn “có”, 40% các đại lý hải quan và 
28% doanh nghiệp dịch vụ logistics cho biết phải trả thêm chi phí ngoài 
quy định. Chi phí “ngoài luồng” này doanh nghiệp chủ yếu chi trả khi 
thực hiện thủ tục thông quan (kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa 
với tỷ lệ lần lượt là 83,5% và 87,53%), thủ tục kiểm tra sau thông quan 



(51,64%), thủ tục quản lý thuế (hoàn thuế, quyết toán thuế với tỷ lệ lần 
lượt là 48,8% và 36,76%)... 

Việc doanh nghiệp chấp nhận chi trả khoản chi phí “ngoài luồng” là cái 
cớ để các công chức nhà nước “vòi vĩnh”, tạo nên tình trạng tham nhũng 
vặt. Thực tế, nếu không chi trả chi phí ngoài quy định, 15% doanh 
nghiệp cho rằng họ sẽ bị phân biệt đối xử khi thực hiện các thủ tục hải 
quan như kéo dài thêm thời gian làm thủ tục, gây khó khăn trong lần làm 
thủ tục sau, hay yêu cầu nộp thêm giấy tờ, chứng từ không theo quy 
định...  

Làm gì để thay đổi? 

Để thay đổi thực trạng và cảm nhận về sự thay đổi này, TI khuyến cáo, 
cần tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thực hiện mục tiêu xây dựng văn hóa 
phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam trong thời gian tới. Đồng thời, tập 
trung xử lý thực sự nghiêm minh và công bằng các vụ án tham nhũng. 
Việt Nam cũng cần thực hiện kết hợp các biện pháp phòng ngừa tham 
nhũng hiệu quả như: tăng cường liêm chính trong khu vực công, thực 
hiện hiệu quả công tác kê khai và công khai tài sản, thu nhập của cán 
bộ, công chức. 

Muốn giảm bớt tình trạng tham nhũng vặt, đại diện Nhóm nghiên cứu 
của VCCI - ông Đậu Anh Tuấn (Trưởng ban Pháp chế thuộc VCCI) kiến 
nghị, các bộ, ngành cần tiếp tục cải tiến mạnh mẽ hơn nữa trên nhiều 
lĩnh vực. 70% doanh nghiệp kỳ vọng vào việc tiếp tục đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, 53% doanh nghiệp kỳ vọng việc ứng dụng công nghệ 
thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, ngày càng có nhiều thủ tục 
hành chính được thực hiện liên thông trong Hệ thống thông tin một cửa 
quốc gia... Đặc biệt, ông Tuấn nhấn mạnh, một trong ba yếu tố tác động 
đến mức độ hài lòng của doanh nghiệp, đó là “sự chuyên nghiệp và liêm 
chính của cán bộ”. 

Theo baodauthau.vn 

 
6. Sở Xây dựng Bắc Giang: Đẩy mạnh cải cách thủ 
tục hành chính, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao 
Trong những năm qua, việc áp dụng chính quyền số và kinh tế số 
đã đem lại hiệu quả tích cực trong hoạt động quản lý nhà nước của 
Sở Xây dựng, nhất là công tác CCTTHC và áp dụng phần mềm hệ 



thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, góp phần hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 

Ông Nguyễn Văn Đô - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Giang cho biết, 
liên quan đến nội dung này, Lãnh đạo Sở Xây dựng thường xuyên quan 
tâm, chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đã rà 
soát bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây 
dựng trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố chuẩn hóa tại Quyết định số 
493/QĐ-UBND ngày 29/3/2017, công khai thủ tục hành chính theo các 
mẫu biểu, quy trình, phí và lệ phí phải thực hiện; áp dụng cơ chế một 
cửa điện tử liên thông, luân chuyển hồ sơ điện tử qua môi trường mạng 
trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; đến nay, đã có 06 thủ tục hành chính 
thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; các thủ tục hành chính 
do Sở giải quyết đã được rút ngắn trên 30% thời gian thực hiện so với 
quy định; duy trì và khai thác Website của Sở làm công cụ hỗ trợ trao đổi 
thông tin giữa Sở và công dân, doanh nghiệp; triển khai áp dụng có hiệu 
quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001:2008 
trong hoạt động của cơ quan. 

 

Ông Nguyễn Văn Đô – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Giang. 

Công tác quản lý quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng và quản 
lý trật tự xây dựng 



Công tác quản lý quy hoạch kiến trúc đã từng bước được kiểm soát chặt 
chẽ, việc thu hút, thực hiện các dự án đầu tư, cấp phép xây dựng và 
quản lý xây dựng theo quy hoạch ngày càng được các cấp, các ngành 
quan tâm, chú trọng và tuân thủ quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị 
được duyệt; dự án ở những nơi chưa có quy hoạch xây dựng hoặc chưa 
phù hợp với quy hoạch xây dựng đều được xem xét một cách kỹ lưỡng 
và thận trọng, nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 
trước mắt và lâu dài. Bộ mặt đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, 
xanh, sạch đẹp, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương 

Bên cạnh đó, việc cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng được 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo Sở Xây dựng cùng 
các Ngành và địa phương triển khai thực hiện các giải pháp để chấn 
chỉnh, nâng cao chất lượng công tác cấp giấy phép xây dựng và tăng 
cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, đến nay, kết quả thực hiện 
đã có những chuyển biến tích cực và dần đi vào nền nếp; không phát 
sinh các sai phạm lớn, nghiêm trọng, các sai phạm phát sinh từ những 
năm trước cơ bản được giải quyết dứt điểm. 

Phát triển hạ tầng các khu đô thị, khu công nghiệp 

Hiện nay, trên toàn tỉnh có 27 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu 
tư  với tổng mức đầu tư khoảng 6.750 tỷ đồng, tổng diện tích đất khoảng 
602ha. Thời gian và chất lượng công tác thẩm định dự án luôn đảm bảo 
và rút ngắn thời gian từ 20% đến 30% theo quy định. 

Trong số 27 dự án đã chấp thuận đầu tư có 18 dự án đã khởi công xây 
dựng, 2 dự án đã cơ bản hoàn thành (Khu 1 thuộc khu dân cư Lạc Phú 
xã Nham Sơn huyện Yên Dũng; Điểm dân cư nông thôn xã Tân Sỏi, 
huyện Yên Thế). Nhiều dự án lớn hứa hẹn sẽ tạo nên diện mạo mới cho 
Bắc Giang, góp phần giúp bộ mặt các đô thị sẽ thay đổi đáng kể, có chất 
lượng môi trường sống tốt hơn, có kiến trúc cảnh quan đẹp; hạ tầng kỹ 
thuật và hạ tầng xã hội  được đầu tư đồng bộ như dự án Khu đô thị Kosy 
Bắc Giang tại phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang; Dự án khu 
đô thị An Huy, thị trấn Cao Thượng; Dự án Rùa Vàng City của Công ty 
Cổ phần Thương mại Tuấn Mai tại thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang; Dự 
án khu đô thị Bách Việt Lake Garden thành phố Bắc Giang… 

Việc kêu gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư các dự án phát triển đô thị 
đã góp phần giảm áp lực cho ngân sách nhà nước, là nguồn vốn bổ 
sung quan trọng đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư phát triển và thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế của tỉnh; đóng góp ngày càng quan trọng vào tăng thu 



ngân sách thông qua việc thu tiền sử dụng đất từ các dự án; thúc đẩy 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tích cực là tăng tỷ trọng 
ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông 
nghiệp trong nền kinh tế. 

Theo congluan.vn 

 

7. Xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, 
phục vụ nhân dân tốt nhất 
Bám sát chủ đề năm công tác 2018 của TP Hà Nội là "Năm nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị", quận Hai Bà 
Trưng đã quán triệt nghiêm túc và vận dụng sáng tạo, quyết tâm 
xây dựng xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên 
nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính 
(TTHC) bảo đảm tính công khai, minh bạch. 

 

Bộ phận tiếp công dân tại phường Ngô Thì Nhậm 

Động thái tích cực này xuất phát từ sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của 
lãnh đạo quận Hai Bà Trưng; yêu cầu, hướng dẫn 20 phường rà soát 
toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 
cấp phường để niêm yết thống nhất. Các thủ tục niêm yết đảm bảo tiêu 
đề về tên thủ tục, điều kiện, hồ sơ văn bản giấy tờ cần thiết, căn cứ pháp 
lý, quy trình, trình tự, thời gian giải quyết... để người dân có thể tiếp cận 
thủ tục mà mình cần làm một cách nhanh nhất. 



Có mặt tại phường Ngô Thì Nhậm, PV ANTĐ được biết, hàng năm, 
phường đều tiến hành rà soát để đảm bảo việc niêm yết, công khai thủ 
tục hành chính luôn được cập nhật khi có bất cứ thay đổi nào. Ngoài 
công khai trên bảng tin, phường còn có bộ hồ sơ đặt tại bàn để người 
dân có thể trực tiếp xem. Cán bộ, công chức của bộ phận một cửa cũng 
sẵn sàng hướng dẫn người dân nếu có thủ tục nào còn vướng mắc.  

Theo đồng chí Vũ Đại Phong - Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, Hà 
Nội, điều hết sức quan trọng là cần xác định rõ trách nhiệm người đứng 
đầu trong cải cách hành chính (CCHC); thường xuyên tổ chức tiếp xúc, 
đối thoại với công dân về giải quyết TTHC; tăng giám sát của nhân dân 
trong thúc đẩy CCHC và nâng cao trách nhiệm giải trình, đạo đức công 
vụ của cán bộ công chức viên chức; tổ chức lấy ý kiến người dân, doanh 
nghiệp về chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 
công bằng nhiều hình thức thích hợp.  

Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng nhìn nhận, việc niêm yết công khai thủ tục 
hành chính chính là giải pháp quan trọng và cần thiết để dần không còn 
hiện tượng công chức giải quyết thủ tục hành chính “tự ý” đặt thêm 
thành phần hồ sơ, yêu cầu công dân đi lại nhiều lần, kéo dài thời gian 
giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời giúp hạn chế nhũng nhiễu, tiêu 
cực, tham nhũng vặt; buộc cán bộ, công chức phải làm đúng chức trách 
của mình.   

Nhiều phường ở quận Hai Bà Trưng hiện nay, để giám sát cán bộ, công 
chức khi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, ngoài hệ thống 
camera kết nối tại bộ phận một cửa  của phường với UBND quận Hai Bà 
Trưng, phường có thêm một hệ thống camare giám sát toàn bộ các 
phòng ban. 

“Với hệ thống camera này, lãnh đạo UBND phường có thể giám sát 
được hoạt động của bộ phận một cửa cũng như các bộ phận khác từ 
điện thoại di động. Từ đó đảm bảo cán bộ, công chức làm việc đúng 
nhiệm vụ của mình, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu 
hay gây khó dễ cho người dân”, đại diện phường Bùi Thị Xuân khẳng 
định. Chủ tịch Vũ Đại Phong nêu rõ, quận luôn xác định công tác CCHC 
là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ, 
hiện đại, chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC bảo 
đảm tính công khai, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh 
nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hợp lý về cơ 
cấu, đủ năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ trong tình hình mới. 



Trong đó công tác cải cách TTHC của quận được đặc biệt quan tâm. Với 
mục tiêu xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận và 
UBND các phường theo hướng phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại; Với 
tinh thần hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo 
đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, quận đã tập trung đầu tư đồng 
bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị tin học và ứng dụng công nghệ thông tin 
trong tiếp nhận và giải quyết TTHC để phục vụ nhân dân một cách tốt 
nhất.  

“Những năm qua, mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ 
của các cơ quan hành chính nhà nước quận Hai Bà Trưng ngày càng 
được tăng cao. Đó là động lực để chúng tôi nỗ lực hoàn thiện mình, 
phục vụ nhân dân tốt nhất”, Chủ tịch Vũ Đại Phong bày tỏ. 

Theo đồng chí Vũ Văn Hoạt - Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, 
triển khai thực hiện “Năm 2018 nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động 
của hệ thống chính trị", quận đã tiếp tục thực hiện nghiêm túc kỷ cương 
hành chính; thực hiện đồng bộ hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 
3 lĩnh vực tư pháp, đô thị, văn hóa thông tin (13 thủ tục) tại quận và 
phường. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến đạt 100% tại 
quận. 

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã tiếp nhận 61.266 hồ sơ, trong 
đó: tại quận: 6.737 hồ sơ; giải quyết đúng hạn: 6.663 hồ sơ, đạt 98,9%. 
Tại phường: 54.529 hồ sơ; giải quyết đúng hạn: 54.474 hồ sơ, đạt 
99,9%. 

Công tác tiếp dân được duy trì từ quận đến phường, lịch tiếp dân và thủ 
tục giải quyết khiếu nại, tố cáo được công khai tại trụ sở; tinh thần, thái 
độ tiếp dân đúng mực, qua đó góp phần hạn chế đơn thư vượt cấp… 

Theo anninhthudo.vn 

 

8. Cải cách thủ tục hành chính thuế giúp giảm chi 
phí, thời gian 

Trong năm 2018, Cục Thuế tỉnh đã có Quyết định số 592 về việc ban 
hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, tập trung chỉ đạo các 
nhiệm vụ trọng tâm như: công tác cải cách thể chế; công tác cải 
cách thủ tục hành chính; công tác cải cách tổ chức bộ máy hành 
chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thuế; 
công tác cải cách hành chính công; công tác hiện đại hóa nền hành 
chính. 



Theo đó, ngành thuế đã thực hiện tốt công tác phối hợp một cửa liên 
thông với Sở Kế hoạch- Đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 
nghiệp hoàn thành sớm thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế. Tổ 
chức thực hiện giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức 
điện tử. 

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên- Môi trường tổ chức thực 
hiện Thông tư liên tịch số 88 về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân 
chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với doanh 
nghiệp. 

Phối hợp các nhà cung cấp dịch vụ Internet triển khai hóa đơn điện tử 
cho các doanh nghiệp theo Nghị định số 119 của Chính phủ quy định về 
hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ. 

Triển khai thực hiện một cửa điện tử về giải đáp các thủ tục hành chính 
thuế đảm bảo đúng, sớm hơn thời gian quy định, không để xảy ra tình 
trạng trễ hạn kết quả giải quyết, giảm thiểu chi phí hành chính thuế cho 
doanh nghiệp. 

Theo baovinhlong.com.vn 

 

9. Sở Nội vụ: Ban hành kế hoạch đo lường sự hài 
lòng của cá nhân, tổ chức 
Sở Nội vụ vừa ban hành kế hoạch đo lường sự hài lòng của cá 
nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà 
nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019. 

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm đo lường sự hài lòng của cá 
nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, 
các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị, thành phố và UBND các xã, 
phường, thị trấn nhằm đánh giá chi tiết, khách quan về kết quả hoạt 
động, chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của cơ quan hành 
chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. Kết quả và thông tin thu thập 
được phản ánh thực tế, khách quan và là căn cứđề ra giải pháp cải 
thiện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của cơ 
quan hành chính Nhà nước; nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông tập trung các cấp, bảo đảm sự hài lòng của cá 
nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh 
Bình Dương đạt mức trên 80% vào năm 2020. 



Đối tượng đo lường sự hài lòng là cơ quan hành chính Nhà nước cấp 
sở, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh cung cấp dịch vụ hành chính 
công cho cá nhân, tổ chức. Trung tâm Hành chính công tỉnh phối hợp 
với tổ điều tra xã hội học của Hội đồng Đánh giá Chỉ số cải cách hành 
chính, Bưu điện tỉnh, các sở, ban, ngành tổ chức chọn mẫu điều tra xã 
hội học. Việc tổ chức điều tra xã hội học được thực hiện dưới hình thức 
phát phiếu khảo sát để cá nhân, tổ chức tự nghiên cứu và trả lời; tổng 
hợp, phân tích số liệu và báo cáo kết quả chỉ số hài lòng về sự phục vụ 
hành chính. Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng 
thông tin điện tử tỉnh Bình Dương phối hợp tuyên truyền về mục tiêu, ý 
nghĩa, nội dung, kết quả và các giải pháp khắc phục, tạo điều kiện cho 
cá nhân, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức dễ dàng tiếp cận chỉ số 
hài lòng về sự phục vụ hành chính. 

Theo baobinhduong.vn 

10. Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong cơ quan 
nhà nước  

Việc ứng dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước được coi là giải 
pháp hữu hiệu tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian 
và chi phí; tăng hiệu quả trong công tác cải cách hành chính và 
hình thành Chính phủ điện tử. 

Sau hơn 10 năm triển khai, chữ ký số và chứng thực chữ ký số đã trở 
thành một trong những dịch vụ CNTT quan trọng và phổ biến, góp phần 
thúc đẩy ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử và phát triển 
thương mại điện tử tại Việt Nam. Việc sử dụng hình thức giao dịch điện 
tử bằng chữ ký số đang được nhà nước đẩy mạnh. Hiện nay chữ ký số 
cũng được ứng dụng trong nhiều dịch vụ quan trọng của ngành tài chính 
như Hải quan điện tử, Hóa đơn điện tử và Bảo hiểm điện tử. Không chỉ 
vậy, nhiều tỉnh thành phố đang đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong hoạt 
động cơ quan nhà nước để góp phần cải cách hành chính và hướng tới 
hành chính công điện tử. 



 

Chẳng hạn như, tại Hà Giang, từ 11/2018, việc sử dụng chữ ký số và 
dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong tất cả các văn bản, báo 
cáo thông thường trở thành yêu cầu bắt buộc đối với lãnh đạo các 
phòng, ban chức năng, Chủ tịch UBND 8/8 xã, phường trực thuộc UBND 
thành phố Hà Giang. Hiện Văn phòng HĐND – UBND thành phố, Phòng 
Văn hóa và Thông tin, Phòng Tư pháp, UBND phường Minh Khai, 
phường Quang Trung, TP. Hà Giang đã sử dụng chữ ký số trong việc 
ban hành, trao đổi văn bản, báo cáo tích hợp qua hệ thống phần mềm 
Quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice. 

Việc làm này góp phần đảm bảo hiệu lực văn bản điện tử, hiệu quả xử lý 
công việc, tiết kiệm thời gian, chi phí văn phòng phẩm, hạn chế văn bản 
thủ công, truyền thống; đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin trong trao 
đổi văn bản điện tử của các cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng. 

Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice đã 
phục vụ tốt cho công tác cải cách hành chính của Hà Giang, từng bước 
giúp tỉnh Hà Giang hướng tới hệ thống hành chính điện tử. 

Không chỉ Hà Giang, nhiều tỉnh thành phố khác cũng đang đẩy mạnh 
ứng dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước. Chẳng hạn như Bắc 
Giang đưa ứng dụng chữ ký số trên thiết bị di động vào khối cơ quan 
Nhà nước. 

Mới đây, Trung tâm Kinh doanh VNPT Bắc Giang đã tổ chức hội nghị 
giới thiệu và tập huấn dịch vụ chữ ký số cá nhân VNPT CA phục vụ triển 
khai dịch vụ công trực tuyến với Kho bạc nhà nước, được nhiều đơn vị 
đánh giá cao và sẵn sàng ký kết để triển khai vào thực tế. 



Ưu điểm của dịch vụ chữ ký số VNPT-CA: 

- Thủ tục gọn nhẹ, thao tác đơn giản, tạo điều kiện cho quý doanh 
nghiệp tiết kiệm được nhiều chi phí và thời gian nhất. 

- Đội ngũ nhân viên hùng hậu của VNPT luôn sẵn lòng phục vụ quý 
doanh nghiệp 24/24 khi có bất cứ vấn đề gì xảy ra. Tư vấn, hướng dẫn 
thực hiện các thủ tục đăng ký dịch vụ VNPT-CA theo các quy định mới 
và hỗ trợ cài đặt các phần mềm kê khai qua mạng tại máy tính của 
khách hàng cho đến khi khách hàng có thể sử dụng thành thạo. 

- Chữ ký số VNPT-CA có thể sử dụng trong các giao dịch thư điện tử, e-
mail, mua bán trực tuyến, giao dịch chứng khoán trực tuyến, giao dịch 
ngân hàng trực tuyến. 

- Chữ ký số VNPT-CA có thể sử dụng trong các dịch vụ hành chính công 
điện tử như : kê khai thuế, khai hải quan trực tuyến, xin các giấy phép - 
giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí giao dịch. 

- Chữ ký số VNPT còn được các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng trong 
các giao dịch điện tử khác như ký hợp đồng, ký kết văn bản thỏa thuận, 
kinh doanh trực tuyến. 

Theo quangbinh.gov.vn 

 
 
 
11. Thái Nguyên - Chủ động bứt phá bằng đổi mới 
Chỉ trong một thời gian ngắn, Thái Nguyên đã khiến cả nước bất 
ngờ khi vượt 50 bậc, từ 57/63 năm 2011 lên 7/63 năm 2017 trong 
bảng xếp hạng CPI. 



 

Ông Vũ Hồng Bắc- Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên làm việc với Công ty Cổ 
phần Đầu tư và Thương mại TNG - một trong những Doanh nghiệp 

thuộc lĩnh vực may mặc hàng đầu Việt Nam có trụ sở và nhiều nhà máy 
tại Tỉnh Thái Nguyên 

Tốc độ tăng trưởng 2 con số 

Kết thúc năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thái Nguyên đạt 
10,44%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Giá trị sản xuất 
công nghiệp đạt trên 679.000 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu đạt trên 25 tỷ 
USD - đứng đầu vùng trung du miền núi phía Bắc và trong top đầu của 
cả nước. Thu ngân sách đạt trên 15.000 tỷ đồng. Tổng sản phẩm trong 
tỉnh bình quân đầu người đạt 77,7 triệu đồng/người/năm... 

Trước năm 2011, Thái Nguyên là một tỉnh có nhiều tiềm năng như: vị trí 
địa lý thuận lợi, cách Hà Nội 100km, cách sân bay quốc tế Nội Bài 50km, 
cách cảng Hải Phòng 200km, cách cửa khẩu biên giới Việt Trung 
200km. 

Thái Nguyên còn là trung tâm của Việt Bắc với nhiều cơ sở đào tạo - 
giáo dục đại học, cao đẳng,... chất lượng cao. Có nhiều tài nguyên 
khoáng sản, trong đó than được xếp thứ 2 trong cả nước. Và du lịch 
cũng là một tiềm năng lớn của tỉnh, trong đó không thể không kể tới khu 
du lịch hồ Núi Cốc. 



Thế nhưng giai đoạn từ năm 1993 tới 2011, mỗi năm Thái Nguyên chỉ 
thu hút từ được 1-2 dự án đầu tư mỗi năm. Cả giai đoạn này, toàn tỉnh 
có được 23 dự án với tổng vốn đầu tư là 106,8 triệu USD. 

Tuy nhiên, từ năm 2012, đặc biệt là vào năm 2013, sau khi Tập đoàn 
Samsung đầu tư Tổ hợp công nghiệp công nghệ cao trị giá 6 tỷ USD thì 
con số dự án đầu tư vào Thái Nguyên bắt đầu tăng vọt. Năm 2017 có 80 
dự án đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh với tổng mức đầu tư trên 
7,1 tỷ USD. Theo thống kê của địa phương, từ 2012-2017, thu hút đầu 
tư FDI đã tăng gấp 6 lần về số lượng và tăng gần 70 lần về vốn đầu tư 
so với giai đoạn 1993-2011.  

 

Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Thái Nguyên và Công ty CP tập 
đoàn DANKO 

Bí quyết tạo nên kì tích 

Cũng vẫn tiềm năng ấy, con người ấy nhưng trong thời gian gần đây, 
Thái Nguyên lại làm nên kỳ tích. Bí quyết của Thái Nguyên? Đó chính là 
năng động, sáng tạo, đổi mới tư duy làm việc. 

Tỉnh uỷ đã chỉ đạo cả hệ thống vào cuộc, tiến hành triển khai nhiều giải 
pháp đồng bộ, đặc biệt là tiến hành cải cách thủ tục hành chính, tạo tiền 
đề quan trọng để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh 
các các giải pháp: đền bù, giải phóng mặt bằng và bàn giao đúng tiến 



độ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp cũng như các khu đô 
thị, các công trình, dự án trọng điểm,... 

Thái Nguyên đã mạnh dạn xây dựng một đề án cải cách thủ tục hành 
chính. Theo đó, địa phương đã xúc tiến cải cách thủ tục hành chính các 
lĩnh vực: thuế, hải quan, bảo hiểm, cấp phép xây dựng, đất đai, thủ tục 
đầu tư,... tạo sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư.  

 

Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG - một trong những 
Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực may mặc hàng đầu Việt Nam có trụ sở và 

nhiều nhà máy tại Tỉnh Thái Nguyên 

Thái Nguyên đã triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông thông 
suốt các cấp. Qui trình giải quyết tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết 
quả thủ tục hành chính của thành phố được thực hiện qua hệ thống tự 
động, trang bị phần mềm nối mạng nội bộ. Mạnh dạn đầu tư, triển khai 
và nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành công 
việc đến cán bộ, công chức, viên chức 100% cơ quan. Từ UBND thành 
phố đến 32 xã phường đã kết nối liên hệ thông một cửa, một cửa liên 
thông tới UBND thành phố và dịch vụ công của tỉnh. 



 

Phối cảnh trên cao của Tổ hợp dự án Thiên Lộc - một dự án trọng điểm 
của tỉnh Thái Nguyên tại thành phố Sông Công 

Chủ động đổi mới, cải cách thủ tục hành chính ở Thái Nguyên đã mang 
lại thành tựu không thể phủ nhận trong phát triển kinh tế - xã hội. Sau 
Hội nghị xúc tiến đầu tư do Thái Nguyên tổ chức chủ đề "Thái Nguyên - 
Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư", có sự tham dự của Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc vào giữa năm 2017, tỉnh đã tiếp tục thu hút được 62 
dự án của 43 nhà đầu tư với tổng số vốn đầu tư lên tới 113.500 tỷ đồng. 

Được biết, hiện tại và tương lai, Thái Nguyên vẫn tiếp tục kiên định theo 
định hướng đã đề ra, tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện cải 
cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất 
kinh doanh. Điểm nhấn là tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp.  

Theo vietnamnet.vn 

 

12. Cấp chứng minh nhân dân tại nhà 
Thời gian qua, Công an tỉnh Bắc Cạn triển khai làm thủ tục cấp 
chứng minh nhân dân (CMND) nhanh, tập trung và đến tận nhà các 
hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, đau yếu. Việc làm của Công an tỉnh 



Bắc Cạn thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ, cải cách hành 
chính, tạo thuận lợi cho người dân. 

Những năm trước đây, việc cấp CMND cho người dân ở Bắc Cạn thực 
hiện vào ngày cố định, tập trung ở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội và công an các huyện. Thời gian làm xong thủ tục, đến 
khi nhận CMND có khi mất vài ngày. Đồng bào ở các thôn, bản xa đến 
làm thủ tục vì vậy rất vất vả, nhất là những người già, đau yếu. Quyết 
tâm cải cách thủ tục hành chính, Công an tỉnh Bắc Cạn đã có nhiều đổi 
mới, giảm những khâu không cần thiết, không còn phù hợp, triển khai 
cấp CMND tới tận nhà người dân. 

Năm 2017, Công an tỉnh Bắc Cạn ban hành kế hoạch thực hiện thủ tục 
cấp CMND nhanh và cấp CMND tại địa điểm công dân đề nghị. Theo đó, 
thứ tư hằng tuần, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ 
chức cấp mới, cấp đổi CMND theo thủ tục, rút ngắn thời gian. Khi người 
dân yêu cầu cấp nhanh, các thủ tục thực hiện chỉ sau 120 phút kể từ 
thời điểm nộp đủ hồ sơ. Công dân muốn cấp nhanh chỉ cần nộp hồ sơ 
trước 9 giờ và trước 14 giờ 30 phút. Việc cấp nhanh CMND rất có ý 
nghĩa đối với người dân ở các địa phương nằm ở xa trung tâm đang cần 
có CMND để hoàn thiện thủ tục đi xuất khẩu lao động, đi làm công nhân, 
học nghề… Nhờ đó, chỉ một lần xuống trung tâm, người dân có thể hoàn 
thiện tất cả các thủ tục, thay vì phải về nhà đợi cấp xong CMND như 
trước. 

Việc cấp CMND tại địa điểm theo đề nghị của công dân, được áp dụng 
với công dân đang điều trị tại cơ sở y tế, người cao tuổi, đang có nhu 
cầu cấp mới, cấp đổi mà không thể trực tiếp đến cơ quan công an để 
thực hiện thủ tục. Công an huyện phối hợp công an xã nơi công dân cư 
trú và thân nhân của công dân để hoàn thiện, giải quyết thủ tục tại địa 
điểm đề nghị. Thân nhân của công dân sẽ nhận CMND theo giấy hẹn tại 
trụ sở cơ quan công an. Trường hợp công dân không có thân nhân, cơ 
quan giải quyết thủ tục hành chính sẽ chuyển phát CMND đến địa điểm 
đề nghị của công dân. 

Trưởng Công an huyện Pác Nặm Thăng Quang Huy cho biết, đối với đối 
tượng người già, bệnh tật, gia đình chính sách, do thời gian, điều kiện, 
có thể có người đã bị mất CMND, có người chưa làm thủ tục cấp. Khi 
người dân có yêu cầu, công an huyện cử tổ công tác xuống tận nhà làm 
thủ tục cấp CMND. Nhiều người dân, sau khi được cấp CMND đã đủ 
điều kiện để hưởng một số chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, góp 
phần ổn định cuộc sống. 



Ông Dương Văn Chu, ở xã Công Bằng, huyện Pác Nặm bị bệnh thoát vị 
đĩa đệm đã nhiều năm, sinh hoạt hằng ngày phải do người thân hỗ trợ. 
Chưa cấp đổi CMND nhưng vì bệnh tật, ông Chu không thể trực tiếp đến 
trụ sở cơ quan công an để thực hiện các thủ tục. Công an huyện Pác 
Nặm đã cử cán bộ xuống tận nhà thực hiện các thủ tục cấp CMND cho 
ông Chu. Bà Lê Thị An (82 tuổi) và bà Lâm Thị Vọng (85 tuổi), thôn Bản 
Pò, xã Cư Lễ, huyện Na Rì đều là cựu thanh niên xung phong. Do nhà 
xa trung tâm huyện, tuổi cao, sức yếu cho nên hai bà không đi xin cấp lại 
CMND được. Công an huyện Na Rì đã cử cán bộ đến tận nhà để tiến 
hành các thủ tục cấp CMND. Sau hơn một năm thực hiện thủ tục cấp 
CMND nhanh, Công an tỉnh Bắc Cạn đã cấp nhanh 1.766 CMND; cấp tại 
nhà cho 117 trường hợp. 

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Bắc Cạn cấp CMND tại tổ dân phố, thôn, bản 
khi có từ bảy công dân trở lên có nhu cầu; trực tiếp đến các trường học 
để làm thủ tục cấp CMND tập trung cho học sinh... Tại Chợ Đồn, ngay 
khi Công an huyện triển khai việc cấp CMND tại địa điểm công dân yêu 
cầu đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Chỉ trong một 
ngày thực hiện tại xã Đông Viên, đã có 197 người dân hoàn thành thủ 
tục làm CMND một cách thuận lợi, nhanh chóng. Việc thực hiện cấp, đổi 
ngay tại cơ sở là việc làm thiết thực, thuận tiện cho người dân, phù hợp 
với một địa bàn ở cách xa trung tâm huyện như xã Đông Viên. Công an 
huyện cũng đã về các xã Bằng Phúc, Yên Nhuận, Bản Thi, Yên Thịnh… 
để cấp CMND cho người dân. 

Bí thư Chi bộ thôn Khuổi Ỏ (xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm) Hoàng Văn 
Khyà cho biết, thôn chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, cách xa trung 
tâm huyện, nhiều người chưa hiểu, chưa rõ việc cần cấp cũng như 
những thủ tục cấp CMND. Được cán bộ Công an huyện, chính quyền xã 
tuyên truyền, hướng dẫn, thôn đã đăng ký cho 60 người làm thủ tục cấp 
CMND tập trung tại trụ sở UBND xã. Người dân rất phấn khởi vì không 
phải đi xa để làm, việc khai thủ tục được hướng dẫn tận tình, cụ thể. 

Công an các huyện phối hợp các xã thống kê nhu cầu, số lượng người 
xin cấp CMND. Sau đó, lên kế hoạch, cử tổ công tác, lựa chọn ngày chợ 
phiên, ngày nông nhàn để xuống trụ sở UBND xã làm thủ tục cấp CMND 
tập trung cho người dân. Việc cấp CMND nhanh và tại địa điểm công 
dân đề nghị được cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân đồng tình 
ủng hộ, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người 
dân, tô thắm hình ảnh người chiến sĩ công an. 

Theo nhandan.com.vn 



 

 


