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1. Kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả Logistics của 
Việt Nam 
Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ 
về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 
năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Bộ Công Thương vừa ban 
hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch cải thiện chỉ số Hiệu quả 
Logistics của Việt Nam. 

 

Ảnh minh họa 

Bản Kế hoạch đề ra mục tiêu nâng cao thứ hạng của Việt Nam trong 
xếp hạng Chỉ số Hiệu quả Logistics (gọi tắt là LPI) do Ngân hàng Thế 
giới công bố từ nay đến năm 2025 lên 5 - 10 bậc (năm 2018, Việt Nam 
đứng thứ 39 trên thế giới về xếp hạng LPI), đóng góp tích cực vào cải 
thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh 
tranh trong cung ứng dịch vụ logistics của Việt Nam, nâng cao năng lực 
đổi mới sáng tạo,... góp phần thực hiện thắng lời Nghị quyết của Chính 
phủ về phát triển kinh tế - xã hội. 

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ cụ thể gắn với vai trò của các Bộ, ngành, 
địa phương, được chia thành các nhóm nhiệm vụ liên quan chặt chẽ 
với 6 chỉ số thành phần trong LPI, bao gồm: 

1. Nhóm nhiệm vụ về nâng cấp hạ tầng: Triển khai dự án nâng cấp, 
hiện đại hóa đường sắt Bắc - Nam; cải tạo, nâng cấp đồng bộ các 
tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - 
Lạng Sơn, Hà Nội - Hạ Long; 



Đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, nghiên cứu 
xây dựng cơ sở hạ tầng và tổ chức giao thông nhằm giảm thiểu tình 
trạng ùn tắc giao thông quanh khu vực sân bay. Quy hoạch hợp lý các 
địa điểm tập kết xe tải, container và kho bãi, trong đó có kho bãi của 
các doanh nghiệp bưu chính. 

2. Nhóm nhiệm vụ về cải thiện khả năng giao hàng: Bố trí thời gian làm 
việc hợp lý tại các cơ quan cảng vụ, hải quan để hỗ trợ doanh nghiệp 
nhanh chóng thông quan, giải phóng hàng hóa. Triển khai Lệnh giao 
hàng điện tử (electronic Delivery Order), Phiếu xuất nhập kho điện tử 
trong hoạt động của tất cả các cảng biển, sân bay, trung tâm logistics. 

3. Nhóm nhiệm vụ về nâng cao năng lực và chất Iượng cung cấp dịch 
vụ logistics: Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại cho dịch vụ 
logistics, tăng cường hợp tác quốc tế về logistics để phát triển dịch vụ 
logistics xuyên biên giới, trước hết là thị trường các nước láng giềng và 
ASEAN. Hỗ trợ doanh nghiệp mở văn phòng đại diện, đầu tư ra nước 
ngoài trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ logistics. 

4. Nhóm nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ, tối ưu khả năng truy xuất: 
Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới, tiên tiến 
trong hoạt động logistics để đón đầu các xu thế mới của thị trường 
logistics quốc tế (ví dụ blockchain, thiết bị giao hàng tự hành, phương 
tiện vận tải giao hàng phù hợp với giao thông đô thị...), hướng tới phát 
triển logistics xanh, logistics thông minh. 

5. Nhóm nhiệm vụ về rút ngắn thời gian và giảm chi phí: Hạn chế ban 
hành, đồng thời rà soát, cắt giảm các khoản phí, lệ phí về sử dụng hạ 
tầng làm ảnh hưởng đến lưu chuyển hàng hóa trong nước, xuất nhập 
khẩu của đa số doanh nghiệp. Làm việc với các hãng tàu nước ngoài 
để đảm bảo mức phí dịch vụ tại cảng ở mức hợp lý. Chuyển toàn bộ 
việc thu phí cầu đường bộ sang thanh toán tự động, trực tuyến qua 
ngân hàng. 

6. Nhóm nhiệm vụ về nâng cao hiệu quả thông quan: Đẩy mạnh triển 
khai Cơ chế Một cửa Quốc gia, tăng số lượng các dịch vụ công trực 
tuyến cấp độ 4 tham gia Cơ chế này. Triển khai việc tự động hóa thủ 
tục giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại tất cả các 
cửa khẩu đường không, đường biển trên toàn quốc. 

Bên cạnh đó còn có nhóm nhiệm vụ bổ trợ là: Phối hợp với Ngân hàng 
Thế giới để cung cấp, cập nhật thông tin, số liệu đầy đủ, kịp thời nhằm 
đánh giá, xếp hạng LPI của Việt Nam một cách khách quan, chính xác; 



thúc đẩy đào tạo liên thông, công nhận tín chỉ, đào tạo cấp văn bằng 
quốc tế về logistics. 

 Theo baochinhphu.vn 

 
2. Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối 
với sự phục vụ của cơ quan hành chính 

Bộ Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người 
dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính năm 
2019. 

Kế hoạch nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ của nền hành 
chính nhà nước đối với người dân, tổ chức; góp phần cải thiện chất 
lượng cuộc sống cho người dân, cải thiện môi trường kinh doanh cho 
doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo yêu cầu của 
cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ. 

Theo Kế hoạch, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Ban Thường trực Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt 
Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, các cơ quan thông tin, truyền 
thông  và các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, 
đó là: Công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018; 
Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nội dung, tiêu chí đánh giá, mẫu phiếu 
điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng năm 2019; Xây dựng tài liệu 
hướng dẫn điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng năm 2019. 



 

Ảnh minh họa: BL 

Cùng với đó, sẽ tiến hành điều tra xã hội học; tổng hợp, phân tích dữ 
liệu, xây dựng báo cáo và tổ chức công bố Chỉ số hài lòng năm 2019. 

Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan thông tin, 
truyền thông phối hợp chặt chẽ trong việc thông tin, tuyên truyền về Chỉ 
số hài lòng năm 2018 và việc triển khai đo lường sự hài lòng năm 
2019.  

Đồng thời trên cơ sở Chỉ số hài lòng năm 2018, các Bộ, ngành, địa 
phương xác định, thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm 
đơn giản hóa thủ tục hành chính vừa đảm bảo đúng pháp luật, vừa dễ 
dàng, nhanh chóng cho người dân, tổ chức. Giám sát, kiểm tra, đánh 
giá, xử lý nghiêm, kịp thời việc thực hiện quy định thủ tục hành chính 
trong giải quyết công việc, cung ứng dịch vụ hành chính công cho 
người dân, tổ chức.../. 

Theo dangcongsan.vn 

 
3. Cấm bán rượu bia trên mạng: Ngăn ‘chợ ảo’, 
giảm được dân nghiện nhậu? 



Dự thảo Luật phòng chống tác hại của rượu, bia (“Dự Luật) sẽ 
được Quốc hội bấm nút trong kỳ họp vào tháng 5 và tháng 6 tới.  

Rất nhiều kỳ vọng đặt ra cho Dự Luật này trong việc giảm thiểu những 
tác hại rất rõ rệt của lạm dụng rượu, bia. Tuy nhiên cũng còn nhiều ý 
kiến cho rằng, Dự Luật này thay vì kiểm soát lạm dụng đồ uống có cồn, 
thay đổi hành vi người tiêu dùng hay ngăn chặn những sản phẩm đang 
nằm ngoài kiểm soát như rượu, bia giả, nhập lậu, kém chất lượng, … 
thì lại tập trung nhiều vào hạn chế các hoạt động kinh doanh rượu, bia. 

Rượu, bia: Hàng hiếm không được kinh doanh trên mạng? 

Với những chính sách khuyến khích thương mại điện tử và phát triển 
kinh tế số trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hiện nay 
phần lớn các loại hàng hóa tại Việt Nam, ngoại trừ các loại hàng hoá bị 
cấm và hàng hóa đặc thù như dược phẩm, đều đang được kinh doanh 
trên mạng Internet. Ngay cả thuốc lá điếu cũng là mặt hàng không bị 
cấm kinh doanh trên Internet. 

Thương mại điện tử đang đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế.  
Theo báo cáo từ Công ty Nghiên cứu thị trường Statista (Đức), tổng 
doanh thu ngành Thương mại điện tử Việt Nam năm 2018 là 2,26 tỷ 
USD, tăng gần 30% so với năm trước, chính thức lọt top 10 thị trường 
thương mại điện tử lớn nhất thế giới. Đồng thời, tốc độ phát triển 
thương mại điện tử tại Việt Nam cũng đạt mức tăng trưởng bình quân 
trên 40%, cao nhất ở khu vực Đông Nam Á và được dự đoán sẽ là thị 
trường lớn thứ hai khu vực vào năm 2025. 



Hiện nay, kinh doanh rượu, bia không bị cấm bởi bất kỳ văn bản pháp 
luật nào. Tuy nhiên, Dự thảo Luật phòng chống tác hại rượu, bia (“Dự 
luật”) lại “nghiêm cấm” kinh doanh “rượu, bia từ 15 độ cồn trở lên trên 
Internet”. Tại kỳ họp lần thứ 6 Quốc hội khóa 14, trong phiên thảo luận 
về Dự luật nhiều đại biểu đã nêu lên quan ngại về qui định cấm này. 
Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái 
Bình, bày tỏ: “nếu như sản phẩm kinh doanh không bị cấm thì không có 
lý do gì để người có giấy phép kinh doanh sản phẩm đó lại bị cấm 
không được sử dụng công cụ internet để thực hiện hành vi kinh doanh 
hợp pháp”. 

Đại biểu Nguyễn Văn Quyền, đoàn đại biểu Cần Thơ cho rằng quy định 
không được bán rượu, bia trên mạng internet là không hợp lý, khó khả 
thi trong thời đại 4.0 thương mại điện tử phát triển mạnh. Theo đại biểu 
Nguyễn Văn Quyền, từ một khía cạnh nào đó, việc bán rượu bia trên 
mạng tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nắm bắt được chất lượng thật 
của rượu bia, cũng như địa chỉ chịu trách nhiệm về sản phẩm bán ra 

Trước đây, Nghị định 105/2017/ND-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 có 
qui định cấm bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên trên Internet. 
Tuy vậy, người tiêu dùng vẫn có thể dễ dàng mua các loại rượu trên 
mạng. Những hoạt động kinh doanh này là không hợp pháp, người tiêu 
dùng mua các sản phẩm rượu trên Internet sẽ không được đảm bảo về 
nguồn gốc và xuất xứ của sản phẩm như khi mua tại các nhà phân phối 
chính thức. Thực tế này khiến cho không ít người tiêu dùng đã mua 
phải các sản phẩm rượu giả, rượu không có nguồn gốc, xuất xứ, nhập 
lậu hoặc có chất lượng kém hiện đang bán tràn lan trên mạng Internet 
và có thể gây hại cho sức khỏe người sử dụng. 

Chính vì vậy, theo một đại diện từ Bộ Công thương, Nghị định định này 
sẽ được xem xét sửa đổi trong thời gian tới và một trong những nội 
dung sẽ được xem xét lại là qui định cấm bán rượu trên Internet. 

Đại diện Vụ pháp chế Bộ Công thương, trong thời đại cách mạng công 
nghiệp 4.0 như hiện nay việc cho phép các doanh nghiệp sản xuất và 
kinh doanh hợp pháp được áp dụng thương mại điện tử sẽ giúp giảm 
thiểu các sản phẩm nhập lậu, không rõ xuất xứ và chất lượng kém 
đang được bán tràn lan trên Internet. 

Cấm kinh doanh rượu, bia trên mạng: Không giải quyết được vấn đề 

Theo số liệu gần đây nhất của Tổ chức y tế thế giới, các sản phẩm 
rượu, bia trên 15 độ cồn hợp pháp chỉ chiếm chưa đến 3% tổng 
lượng tiêu thụ rượu, bia tại Việt Nam. Số liệu này không khỏi làm cho 



người tiêu dùng và các doanh nghiệp đặt câu hỏi liệu việc hạn chế bán 
một lượng nhỏ rượu, bia trên Internet như vậy có giúp kiểm soát tiêu 
thụ rượu, bia và làm giảm tác hại của lạm dụng rượu, bia hay không. 

Một nghiên cứu của Viện dân số và các vấn đề xã hội thuộc Trường 
Đại học Kinh tế Quốc dân những sản phẩm nằm ngoài kiểm soát này 
có mối liên hệ trực tiếp đến những tác động tiêu cực về sức khỏe và 
lạm dụng rượu, bia, đặc biệt là tình trạng ngộ độc do sử dụng đồ uống 
có methanol vượt ngưỡng cho phép và các sản phẩm kém chất lượng. 
Những sản phẩm này cũng được bán tràn lan, dễ tiếp cận hơn và có 
mức giá thấp hơn nhiều so với các sản phẩm hợp pháp vì không phải 
chịu các loại thuế.  Vì vậy để giải quyết được vấn đề liên quan đến tác 
hại của lạm dụng rượu, bia, Dự luật nên tập trung vào những biện pháp 
kiểm soát các loại đồ uống có cồn này thay vì cấm và ngăn chặn các 
doanh nghiệp hợp pháp được sử dụng công nghệ thông tin vào các 
hoạt động kinh doanh. 

Theo vietnamnet.vn 

4. Áp dụng 4.0: Mang tới những dịch vụ điện tốt 
nhất cho khách hàng 
Cách mạng Công nghiệp (CMCN) 4.0, EVN SPC đang tập trung ứng 
dụng công nghệ để cải tiến phương thức điều hành quản trị doanh 
nghiệp, từ đó tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khách 
hàng. 

 

Áp dụng công nghệ 4.0 là hướng đi mà ngành điện đang triển khai tại 
các công ty điện lực. 



Dưới tác động của Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), 
Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã và đang tập trung ứng 
dụng công nghệ của cuộc cách mạng này để cải tiến phương thức điều 
hành quản trị doanh nghiệp, từ đó tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh 
và dịch vụ khách hàng. 

Theo đó, trong các năm qua, EVNSPC đã triển khai Hệ thống điều 
khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA), xây dựng các trạm biến áp 
không người trực, trung tâm điều khiển từ xa tại các đơn vị, bước đầu 
xây dựng bản đồ GIS và dữ liệu lớn (Big data) theo đúng định hướng 
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). 

Trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ khách hàng, Tổng công ty đã thử 
nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào chăm sóc khách hàng. Từ năm 
2018, EVNSPC đã và đang triển khai cung cấp dịch vụ trực tuyến tới 
cấp độ 4 - cấp độ cao nhất hiện nay với mục tiêu tiếp cận các thành 
quả Cách mạng Công nghiệp 4.0 để ứng dụng hiệu quả, xây dựng 
EVNSPC trở thành doanh nghiệp điện tử, mang tới những dịch vụ điện 
tốt nhất cho khách hàng. 

Về định hướng phát triển Doanh nghiệp điện tử (E- Business), bước 
đầu các ứng dụng công nghệ thông tin được EVNSPC triển khai áp 
dụng trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động nhằm bám sát sự thay đổi 
và tác động mạnh mẽ từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 qua Hệ 
thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp; Hệ thống Thông tin Quản lý 
Khách hàng, Hệ thống báo cáo quản trị kinh doanh, Hệ thống thu thập 
và quản lý dữ liệu đo đếm từ xa, hệ thống Kiểm tra giám sát mua bán 
điện trong lĩnh vực kinh doanh; Hệ thống Quản lý kỹ thuật nguồn điện 
và lưới điện... 

Trung tâm Chăm sóc khách hàng là đầu mối vận hành hệ thống quản lý 
quan hệ khách hàng, triển khai cung cấp 100% dịch vụ cung ứng điện 
trực tuyến đến khách hàng. EVNSPC tiếp nhận mọi nhu cầu thông tin 
về sử dụng điện, sửa chữa sự cố về điện qua mạng internet, qua tổng 
đài, qua SMS và trực tiếp. 

Theo ông Trần Vĩ Đức – Phó Giám đốc Công ty Điện lực thành phố 
Cần Thơ cùng với việc tăng cường áp dụng công nghệ, sửa chữa điện 
nóng để giảm thời gian mất điện, hiện nay Công ty Điện lực thành phố 
đã cung cấp đầy đủ 19 dịch vụ trực tuyến như đăng ký mới công tơ, di 
dời hệ thống đo đếm, thay đổi thông tin khách hàng, kiểm tra hệ thống 
đo đếm, sửa chữa điện... thông qua các hình thức tiếp nhận trên 
Website http://cskh.evnspc.vn, điện thoại, Email… ; kết nối dịch vụ trực 



tuyến với website chăm sóc khách hàng của EVNSPC qua các đầu số 
19001006 hoặc 19009000, hai cổng thông tin điện tử dịch vụ hành 
chính công và cổng thông tin một cửa của thành phố Cần Thơ. 

 

Các trung tâm chăm sóc khách hàng cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến. 

Ngoài việc tổ chức áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) 
cải tiến về chỉ số tiếp cận điện năng và cấp điện mới như khảo sát cấp 
điện trên thiết bị di động, ứng dụng Google map tìm đường đến nhà 
khách hàng, lập khảo sát chiết tính trên máy tính bảng …, Tổng công ty 
còn ứng dụng CNTT cải tiến ghi chỉ số qua công nghệ GPRS, PLC, RF, 
3G… 

Đồng thời cung ứng dịch vụ “Người quản lý” hỗ trợ khách hàng sử 
dụng điện an toàn, hiệu quả. Mở rộng các ứng dụng thanh toán tiền 
điện qua các hình thức Bankplus; Thanh toán qua ví điện tử, máy thanh 
toán thẻ POS… 

Ông Lâm Xuân Tuấn, Phó Tổng giám đốc EVNSPC cho biết, Tổng 
công ty hiện đã triển khai đồng bộ các ứng dụng gồm: Hoàn thiện 
website dịch vụ chăm sóc khách hàng với 100% dịch vụ cung cấp điện 
trực tuyến, khai báo thuế điện tử có áp dụng chữ ký số; Khai báo hải 
quan điện tử; Khai báo bảo hiểm xã hội điện tử; Xác nhận biên bản 
giao nhận điện năng ranh giới, đầu nguồn; Công bố thông tin hoạt động 
doanh nghiệp của EVNSPC cho các cấp – EVN - Bộ Công thương; 
Giao dịch doanh nghiệp - Ngân hàng - các tổ chức trung gian và các 
hoạt động thanh toán điện tử. 



 

Công ty Điện lực Sóc Trăng hướng dẫn người nuôi tôm sử dụng thiết bị 
điện an toàn 

Trang web Tra cứu thủ tục cấp điện trung áp cũng được EVNSPC hoàn 
thiện là địa chỉ tổng hợp, cung cấp thông tin chi tiết về trình tự, thời gian 
xử lý các yêu cầu dịch vụ cấp điện trung áp của ngành Điện và kết nối 
liên thông đến trang web dịch vụ 1 cửa của Trung tâm hành chính công 
21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam nhằm đơn giản hóa hồ sơ, thủ 
tục cấp điện đối với khách hàng, đồng thời hoàn thành kế hoạch cải 
cách thủ tục hành chính của ngành điện. 

Ngoài ra, EVNSPC còn cải tiến quy trình công tác trong Doanh nghiệp 
thông qua ứng dụng CNTT, công nghệ số để tạo môi trường quản lý 
hiện đại và cải thiện quan hệ với khách hàng thông qua giao dịch điện 
tử. Mục tiêu đưa EVNSPC trở thành một Doanh nghiệp hiện đại, hiệu 
quả và minh bạch./. 

Theo bnews.vn 

 

5. Đề xuất gắn bảng điện tử 'xe hợp đồng' trên nóc 
xe Grab 
Xe Grab có thể phải gắn bảng điện tử kích thước 15x20 cm trên 
nóc xe, được bật sáng khi lưu thông.  



Bộ Giao thông Vận tải đang hoàn tất dự thảo lần 8 nghị định về điều 
kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô. 

Khác với dự thảo lần trước, loại hình xe hợp đồng dưới 9 chỗ tương tự 
Grab được đề xuất là taxi điện tử có gắn hộp đèn trên nóc xe, lần này Bộ 
đề xuất quy định rõ hơn hai mô hình cho xe hợp đồng điện tử và taxi 
điện tử.  

Theo đó, xe dưới 9 chỗ sử dụng hợp đồng điện tử (như Grab hiện nay) 
được yêu cầu phải có bảng điện tử với chữ "xe hợp đồng" gắn cố định 
trên nóc, kích thước tối thiểu là 15 x 20 cm và bật sáng khi xe tham gia 
giao thông.  

Khi vận chuyển hành khách theo hợp đồng, tài xế phải có thiết bị để 
truy cập được nội dung của hợp đồng điện tử và danh sách hành khách 
kèm theo do đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp. 

Xe Grab đang được thí điểm là xe hợp đồng điện tử. 

Xe hợp đồng không được gom khách, đón khách ngoài danh sách do 
đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp; không được ấn định hành trình để 
phục vụ cho nhiều hành khách hoặc nhiều người thuê khác nhau. 

Trong một tháng, xe hợp đồng điện tử phải có thời gian hoạt động tại 
địa phương nơi cấp phù hiệu tối thiểu 70% tổng thời gian hoạt động 
trong tháng. Việc xác định thời gian hoạt động được thực hiện thông 
qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình.  



Ngoài quy định về xe hợp đồng, dự thảo nghị định đề xuất loại hình 
taxi sử dụng phần mềm tính tiền. Trên các xe này phải có thiết bị kết 
nối trực tiếp với hành khách để đặt xe, hủy chuyến; tiền cước chuyến đi 
được tính theo quãng đường xác định trên bản đồ số; kết thúc chuyến 
đi, phần mềm phải gửi hóa đơn điện tử cho hành khách, đồng thời gửi 
về Tổng cục Thuế các thông tin của hóa đơn theo quy định... 

Ông Trần Bảo Ngọc, Vụ trưởng Vụ vận tải (Bộ Giao thông Vận tải) cho 
biết, trong tuần này, dự thảo nghị định tiếp tục được lấy ý kiến các bên 
liên quan, sau đó Bộ sẽ khẩn trương hoàn thiện để báo cáo Chính phủ 
trước ngày 15/4. 

Thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải nhận được ý kiến về xe hợp đồng 
điện tử theo hai nhóm. Thứ nhất, các hiệp hội taxi yêu cầu quy định 
chặt chẽ hoạt động của Grab, chịu sự quản lý như taxi, không thể gọi là 
loại hình "hợp đồng điện tử" vì không có trong Luật Giao thông đường 
bộ. 

Nhóm ý kiến thứ hai là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI), Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương (CIEM) và một số 
chuyên gia kinh tế, đề nghị xe dưới 9 chỗ ứng dụng phần mềm khi chở 
khách sẽ được quản lý theo hợp đồng vận tải điện tử và bổ sung quy 
định về taxi điện tử. 

Theo vnexpress.vn 

 

6. Sửa Luật Doanh nghiệp: Nâng cao vị thế của hộ 
kinh doanh 
Việc nâng hộ kinh doanh (HKD) lên thành doanh nghiệp (DN) hay 
không đang tồn tại hai luồng ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, tựu 
chung lại đều hướng đến mục đích chính thức hóa và nâng cao 
địa vị pháp lý của khu vực kinh tế này, vốn đang bị bỏ ngỏ quản lý 
lâu nay. 



 

Cả nước có hơn 100.000 hộ kinh doanh có doanh thu thường xuyên 
hơn 1 tỷ đồng/năm. 

Có nên bắt buộc HKD trở thành DN? 

Câu hỏi này được đặt ra và tranh luận khá sôi nổi tại Tọa đàm Nghiên 
cứu khung khổ pháp lý cho HKD theo Luật DN. 

Một luồng ý kiến cho rằng, điều kiện thành lập DN tư nhân và công ty 
hiện nay gần như bằng 0 và không khác gì với việc thành lập HKD. Đặc 
biệt, Luật DN năm 2005 và năm 2014 cho phép thành lập công ty 
TNHH MTV là cá nhân. 

Tuy nhiên, trong số  HKD đang hoạt động, luồng ý kiến này cho rằng, 
chỉ nên chuyển đổi những HKD thuộc phạm vi phải đăng ký. Hiện chỉ có 
khoảng 1,6 triệu HKD có đăng ký kinh doanh, còn lại khoảng 3,6 triệu 
HKD không đăng ký. Để việc chuyển đổi thuận lợi, cần có lộ trình tăng 
dần yêu cầu theo mỗi năm để không còn khoảng cách giữa HKD và 
DN, ít nhất là DN siêu nhỏ. 

“Không thể bắt HKD chuyển thành DN phải sống như DN siêu nhỏ hiện 
nay, mà phải làm cho các DN siêu nhỏ dễ sống như HKD. Nếu không 
nâng được chuẩn HKD lên, thì buộc phải hạ chuẩn DN siêu nhỏ 
xuống”, Luật sư Trương Thanh Đức - Giám đốc Công ty Luật Basico đề 
xuất. 

Một luồng ý kiến khác lại cho rằng, không nên “cưỡng chế”, bắt buộc 
HKD chuyển thành DN một cách cứng nhắc, mà cần có chính sách linh 
hoạt, để tự HKD lựa chọn loại hình, mô hình kinh doanh phù hợp, xuất 



phát từ nhu cầu thực tế. Thực tế, có không ít HKD đã phá sản, giải thể 
hoặc quay về hình thức thành lập ban đầu sau khi chuyển thành DN. 

Thực tế tại Việt Nam thời gian qua, HKD vẫn là hình thức được ưa 
chuộng hơn khi khởi nghiệp. Luật sư Hà Huy Phong - Giám đốc Công 
ty Luật TNHH Interco dẫn chứng, năm 2016 có 110.000 DN được đăng 
ký thành lập theo Luật DN, nhưng có đến 155.000 người chọn hình 
thức HKD để khởi nghiệp. Theo thống kê của Tổng cục Thuế năm 
2017, cả nước có 102.095 HKD có doanh thu thường xuyên là hơn 1 tỷ 
đồng/năm. HKD có hơn 10 lao động và có hơn 2 địa điểm đăng ký kinh 
doanh cũng là con số đáng kể.  

Tháo gỡ rào cản 

Những cuộc tranh luận như trên có chung một xuất phát điểm là những 
bất cập, tồn tại trong công tác quản lý nhà nước đối với HKD. 

Theo Luật sư Trương Thanh Đức, Luật DN năm 1999, năm 2005, năm 
2014 và các văn bản pháp luật liên quan khác quy định về HKD còn 
quá sơ sài, nên đương nhiên đã trở thành sự lựa chọn chủ yếu trên 
thực tế. Việc một người có nhiều công ty là chuyện bình thường, nhưng 
một người đồng thời duy trì hai chủ thể kinh doanh là công ty và HKD là 
điều đáng phải suy nghĩ khi sửa Luật DN. 

Thực tế còn tồn tại một bất cập nữa, theo ông Đức, là có những HKD 
có doanh thu trên 500 triệu đồng/tháng nhưng chỉ phải nộp 1 triệu đồng 
lệ phí môn bài mỗi năm; trong khi DN siêu nhỏ phải nộp từ 1 - 3 triệu 
đồng tùy theo vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư... 

Theo chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình, khi sửa Luật DN cần phải làm rõ 
tại sao các chủ HKD không lựa chọn hình thức DN tư nhân khi đăng ký 
thành lập DN và đâu là biện pháp để xóa bỏ những cản ngại đó. Ngoài 
lựa chọn chuyển đổi lên DN tư nhân hay công ty, có những giải pháp 
chính sách nào khác để HKD nâng cao tính chính thức, minh bạch hoạt 
động? 

Tại nhiều quốc gia, ông Bình chia sẻ, hình thức cá nhân kinh doanh hết 
sức phổ biến và phù hợp. Cá nhân kinh doanh đều được đăng ký, có 
mã số thuế, và chịu các quy định về thuế khi đạt một ngưỡng doanh số 
nhất định. Tại Australia, nếu cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 
75.000 AUD thì sẽ phải đăng ký mã số kinh doanh ABN và tiến hành 
nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng được phép khấu trừ các chi phí phục 
vụ cho hoạt động kinh doanh. 



Đồng thuận với quan điểm này, ông Phong cho rằng, cơ sở và hành 
lang pháp lý để quản lý HKD hiện còn nhiều bất cập, thiếu và yếu. Ví dụ 
về lao động, theo quy định, đơn vị kinh doanh sử dụng 10 lao động trở 
lên thì bắt buộc phải thành lập DN. Nếu DN không đóng bảo hiểm xã 
hội cho lao động thì không được hạch toán chi phí hợp pháp. HKD chỉ 
được sử dụng thường xuyên dưới 10 lao động và chỉ được đăng ký tại 
1 địa điểm kinh doanh. Trong khi đó, đối tượng sử dụng trên 10 lao 
động nhưng không kê khai, trốn thuế, không sử dụng hóa đơn VAT, 
chứng từ... lại không quản lý được. Hiện chưa có một đầu mối nào 
quản lý chuyên ngành với đối tượng này. Đây là một lỗ hổng pháp lý rất 
lớn cần khắc phục. 

“Mặc dù Luật DN được xem là một trong những đạo luật có tính cải 
cách nhất, đi đầu về việc quy định địa vị pháp lý của các thực thể kinh 
doanh trên thị trường, nhưng cũng không thể điều chỉnh được hết, mà 
còn phải căn cứ vào các luật chuyên ngành. Do đó, cần sửa đổi cả các 
văn bản pháp luật liên quan đến HKD để đảm bảo quyền tự do kinh 
doanh, bình đẳng, và hoạt động quản lý nhà nước đối với chủ thể này”, 
ông Phong nhấn mạnh. 
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7. Điều gì làm nên sức sống của PCI? 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố 
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) lần thứ 14. 

DĐDN đã có cuộc trao đổi cùng bà Nguyễn Thị Minh Thảo – Trưởng 
ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu 
Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) về những yếu tố làm nên sức sống 
của Chỉ số này. 

 - Thưa bà, qua 14 lần công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh – 
PCI, bà ấn tượng nhất điều gì ở Chỉ số này ? 

Điều tôi ấn tượng nhất ở chỉ số này có lẽ là tiếng nói của doanh nghiệp, 
là những cảm nhận của doanh nghiệp về việc điều hành của địa 
phương cũng như những rào cản mà doanh nghiệp đang gặp phải. Đây 
là sự khác biệt. 

Bằng tiếng nói độc lập từ phía cộng đồng doanh nghiệp, PCI phản ánh 
được những bức xúc, vướng mắc để chúng ta nhận diện được những 
vấn đề mà chúng ta cần hỗ trợ thêm cho cộng đồng doanh nghiệp. 



Nhận diện được những vấn đề của doanh nghiệp 

- Với PCI 2018 thì sao, thưa bà? 

Từ kết quả của PCI 2018 có mấy điểm mà tôi rất ấn tượng. Thứ nhất, 
đây là năm thứ hai liên tiếp chi phí không chính thức đã được giảm. 
Tuy vẫn còn ở tỉ lệ tương đối cao (55%) nhưng đã giảm so với những 
năm trước rất nhiều. Điều đó cho thấy những nỗ lực trong thời gian vừa 
qua của Chính phủ trong việc cải cách để hướng tới tạo thuận lợi cho 
doanh nghiệp đã được hiện thực hóa và thực sự đã đem lại sự thuận 
lợi cho doanh nghiệp. 

Một điểm nữa trong những tín hiệu tích cực đó là việc cải cách thủ tục 
hành chính đã đến được với doanh nghiệp. Việc thanh tra, kiểm tra đã 
giảm bớt nhiều. 

Trong PCI 2018 cũng đã đề cập thêm về những tác động của Hiệp định 
Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Điều 
này phù hợp với xu thế và cũng là một trong những gợi ý rất tốt để 
chúng ta nhận diện được những vấn đề trong doanh nghiệp cũng như 
những vấn đề cho cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình tham gia 
vào hiệp định này để thực hiện tốt hơn. 

 

Bà Nguyễn Thị Minh Thảo – Trưởng ban Môi trường kinh doanh và 
năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương. 

- Theo bà, việc giảm chi phí không chính thức có phải là hiệu ứng tích 
cực từ việc hiện thực hóa Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử? 



Chi phí không chính thức giảm tôi nghĩ có lẽ xuất phát từ nhiều nỗ lực 
trong cả một quá trình trong thời gian vừa qua. Có thể kể ra một số 
điểm mà chúng ta thấy: Thứ nhất là chúng ta cải cách được các quy 
định. Khi chúng ta cải cách được các quy định nghĩa là chúng ta không 
còn những thủ tục hành chính kèm theo nữa. Nhờ đó cũng giảm bớt đi 
được những chi phí không chính thức mà doanh nghiệp phải trải qua. 
Thứ hai, cải cách thủ tục hành chính ở đây được thực hiện bởi nhiều 
hình thức, trong đó có dịch vụ công trực tuyến. 

 

Cộng đồng doanh nghiệp tư nhân đã đưa ra cảm nhận và niềm tin của 
họ qua các khảo sát PCI. 

- Theo bà, các nghiên cứu của PCI đã đóng góp như thế nào vào việc 
cải thiện môi trường đầu tư cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh từ 
cấp tỉnh đến cấp quốc gia? 

PCI là chỉ số đo lường năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nhưng không có 
nghĩa là chúng ta chỉ nhìn thấy bức tranh ở các tỉnh hay là những vấn 
đề ở các tỉnh mà nó còn đem lại cho chúng ta nhận diện những vấn đề 
ở tầm vĩ mô hơn, ở tầm cấp Trung ương. 

 Qua khảo sát của PCI, chúng ta cũng nhìn thấy những điểm vướng 
của doanh nghiệp trong từng lĩnh vực. Ví dụ như trong lĩnh vực thuế, 
bảo hiểm, xây dựng hay tiếp cận đất đai…   Từ đó, các bộ ngành ở 



Trung ương sẽ có được những giải pháp phù hợp và sẽ nghiên cứu để 
điều chỉnh các chính sách tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. 

Chỉ số PCI cũng giúp cho chúng ta nhận diện được những điểm vướng 
của địa phương khi so sánh giữa các địa phương với nhau. Qua đó 
xem được những địa phương nào có thủ tục hành chính tạo thuận lợi 
cho doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, chỉ số PCI cũng là một kênh để đánh giá độc lập về kết 
quả, hiệu quả các chính sách của những Nghị quyết, chủ trương của 
Chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh. 

- Báo cáo PCI cho thấy, việc gia nhập thị trường thì dễ dàng, nhưng để 
khởi sự kinh doanh, để doanh nghiệp hoạt động được thì vẫn còn nhiều 
khó khăn. Theo bà, nguyên nhân do đâu? 

Khái niệm gia nhập thị trường của PCI và Cơ quan Phát triển Quốc tế 
Hoa Kỳ (USAID) được tiếp cận không chỉ ở giai đoạn đăng ký kinh 
doanh mà đến khi doanh nghiệp vận hành. 

Và một trong những rào cản rất lớn đối với chỉ số này, đó chính là 
những rào cản về điều kiện kinh doanh. 

Để cải thiện cần có sự phối hợp của tất cả các bộ, ngành. Bởi vì, điều 
kiện kinh doanh liên quan đến 14-15 bộ, ngành, và chúng ta cần phải 
tiếp tục nỗ lực, tích cực hơn nữa trong việc cắt giảm các điều kiện kinh 
doanh như trong thời gian vừa qua mà Chính phủ luôn đặt trọng tâm. 
Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm của Chính phủ đặt ra 
trong năm 2019 về tiếp tục cải cách, cắt giảm điều kiện kinh doanh, 
đảm bảo cho doanh nghiệp thuận lợi nhất trong hoạt động kinh doanh. 

- Xin cảm ơn bà! 
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8. Bưu điện Việt Nam cán đích trước 2 năm doanh 
thu 1 tỷ USD 
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã “về đích” kế 
hoạch giai đoạn 2016 – 2020 trước 2 năm, với tổng doanh thu 1 tỷ 
USD. Vietnam Post cũng vừa được trao giải thưởng Thương hiệu 
mạnh Việt Nam năm 2018. 

 



 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, năm 2018 Vietnam Post có 
kết quả tăng trưởng ngoạn mục khi chính thức “về đích” kế hoạch giai 

đoạn 2016 – 2020 trước 2 năm. 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, kết thúc năm kế hoạch 2018 
Vietnam Post có kết quả tăng trưởng ngoạn mục khi chính thức “về 
đích” kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020 trước 2 năm, đồng thời thực hiện 
thành công chiến lược phát triển của Tổng công ty đến năm 2020.  

Tổng doanh thu toàn Tổng công ty đạt mức 1 tỷ USD (tăng 24,8% so 
với  2017); tổng lợi nhuận đạt gần 422 tỷ đồng (tăng 40% so với 2017), 
nộp ngân sách nhà nước dự kiến là 770 tỷ đồng (tăng 36% so với năm 
2017). 

 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu hoàn thành vượt mức chỉ 
tiêu kế hoạch Bộ TT&TT giao. Đảm bảo ổn định thu nhập và nâng cao 
chế độ cho người lao động so với năm 2017. 

 Năm 2018, Bưu điện Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng 
trong việc cung cấp các dịch vụ hành chính công với hơn 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. 

 Năm 2018 dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính đã bắt đầu được triển khai tại hơn 1.500 Bưu điện Văn hóa 
xã. 

Mới đây, Vietnam Post đã được trao Giải thưởng Thương hiệu mạnh 
Việt Nam tại Liên hoan các Doanh nghiệp Rồng Vàng & Thương hiệu 
mạnh Việt Nam 2018 - 2019. 



Vượt qua nhiều tiêu chí khắt khe, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
khẳng định vị thế và nằm trong top 100 doanh nghiệp nhận Giải thưởng 

Thương hiệu mạnh Việt Nam tại Liên hoan các Doanh nghiệp Rồng 
Vàng & Thương hiệu mạnh Việt Nam 2018 - 2019. 

 Đây là chương trình thường niên do Thời báo Kinh tế Việt Nam chủ trì 
được tổ chức từ năm 2001 đến nay, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp 
Việt Nam có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
và phát triển thương hiệu bền vững, góp phần nâng cao vị thế cạnh 
tranh cho thương hiệu quốc gia Việt Nam trên thương trường quốc tế. 

 Ngoài các tiêu chí thông thường, năm nay Ban tổ chức còn đưa thêm 
một số tiêu chí, tiến hành khảo sát, bình chọn và vinh danh những 
doanh nghiệp có những tích cực đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số và nỗ 
lực vì sự phát triển của cộng đồng. 

 Bưu điện Việt Nam đã vượt qua những tiêu chí đánh giá chặt chẽ từ 
các chuyên gia kinh tế hàng đầu như: bảo vệ thương hiệu, chất lượng 
dịch vụ, kết quả kinh doanh, năng lực lãnh đạo, quản trị nguồn nhân 
lực, năng lực đổi mới, tính bền vững, trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp, cam kết bảo vệ môi trường và các hoạt động tích cực đóng góp 
cho cộng đồng… 

 Trước đó vào cuối năm 2018, theo Báo cáo xếp hạng của Công ty cổ 
phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam – Việt Nam Report, Vietnam Post là 
một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 10 Công ty uy tín 



ngành Vận tải và Logistics năm 2018, là một trong những doanh nghiệp 
hàng đầu của Việt Nam về lĩnh vực bưu chính và chuyển phát. 
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9. Bộ phận phục vụ hành chính công thành phố 
Yên Bái: Bước đột phá trong công tác cải cách 
hành chính 

Bộ phận phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái và các xã 
phường vừa được đưa vào hoạt động đã thể hiện quyết tâm chính 
trị cao của lãnh đạo tỉnh Yên Bái, các sở, ban, ngành và thành phố 
Yên Bái nhằm tạo chuyển biến đột phá trong đẩy mạnh cải cách 
hành chính và cách thức làm việc với người dân và doanh nghiệp 
vì một nền hành chính minh bạch, phục vụ. 

 

Cán bộ Bộ phận phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái hướng 
dẫn người dân lấy số thứ tự đăng ký giải quyết TTHC. 

Xác định cải cách cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành 
chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước là khâu đột phá để tạo môi 
trường thuận lợi minh bạch cho hoạt động của các tổ chức, công dân 
và doanh nghiệp; trong những năm vừa qua, thành phố Yên Bái đã 
quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND xã, phường 
nghiêm túc triển khai thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông. 



Từ năm 2004, thành phố Yên Bái đã triển khai mô hình cải cách thủ tục 
hành chính theo cơ chế “một cửa” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
TTHC. Đến năm 2017, thành phố đã triển khai thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông tại toàn bộ 17 xã, phường. Có thể khẳng định, 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông triển khai trên địa bàn thành phố 
Yên Bái đã có tác dụng lớn trong việc giảm phiền hà, tiêu cực, nhũng 
nhiễu trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân góp 
phần đẩy nhanh chương trình cải cách hành chính của thành phố; các 
TTHC được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện, rõ ràng, đúng pháp luật 
được cá nhân và tổ chức đồng  tình ủng hộ. Minh chứng rõ ràng nhất là 
năm 2017, chỉ số cải cách hành chính của thành phố được xếp hạng 
thứ 2 trong các huyện, thị của tỉnh. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được qua thực tế cho thấy việc xây 
dựng mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp thành phố, cấp xã 
còn nhiều tồn tại, hạn chế và chưa thực sự hiệu quả. Tính liên thông 
trong giải quyết TTHC còn hạn chế, bất cập; phần lớn TTHC còn chưa 
đưa vào bộ phận “một cửa”; vẫn còn tình trạng tiếp nhận hồ sơ tại các 
phòng chuyên môn của UBND thành phố; việc kiểm tra, giám sát hoạt 
động tiếp nhận và trả kết quả chưa thường xuyên; việc hướng dẫn 
người dân chưa đầy đủ, rõ ràng; trang thiết bị thiếu đồng bộ, chưa đáp 
ứng được yêu cầu… 

Để khắc phục những hạn chế trong giải quyết TTHC tại bộ phận “một 
cửa”, thành phố Yên Bái đã tích cực triển khai các bước trong thành lập 
Bộ phận phục vụ hành chính công thành phố, cấp xã, phường. Đến 
nay, bộ phận phục vụ hành chính công tại thành phố Yên Bái và 17 xã, 
phường đã hoàn thành và đi vào hoạt động. 

Với vai trò là đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn, trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính cho cho cá nhân và doanh nghiệp, Bộ phận phục vụ 
hành chính công sẽ khắc phục những tồn tại, bất cập của bộ phận “một 
cửa” trước đây và phát huy vai trò, hiệu quả của cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Việc đưa Bộ phận hành chính 
công thành phố và các xã, phường đi vào hoạt động được coi là bước 
đột phá trong công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC 
nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo 
sự bình đẳng, công khai, minh bạch, tạo cơ chế bình đẳng, công khai, 
minh bạch, cắt giảm thời gian, chi phí trong giải quyết TTHC; góp phần 
thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương 
trong năm 2019 và các năm tiếp theo. 



Theo ông Nguyễn Trương Lương - Giám đốc Khu vực Yên Bái, Tổng 
Công ty Hòa Bình Minh thì “Việc đưa vào hoạt động Bộ phận hành 
chính công thành phố Yên Bái và các xã, phường được coi là bước cải 
tiến lớn trong việc phục vụ các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân 
trong quá trình tiếp cận các chính sách của Nhà nước. Qua đây, cũng 
khắc phục được tình trạng dây dưa, kéo dài việc thực hiện thủ tục hành 
chính của một bộ phận cán bộ làm mất thời gian của các tổ chức, cá 
nhân đến  thực hiện TTHC”. 

Đồng chí Đỗ Đức Minh - Chủ tịch UBND thành phố cho biết: “Trong thời 
gian tới đây, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn 
tập trung tuyên truyền sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp về hoạt 
động của bộ phận phục vụ hành chính công, tiếp tục hướng dẫn người 
dân thực hiện TTHC đã được phê duyệt tại bộ phận phục vụ hành 
chính công; làm tốt công tác giám sát, theo dõi đôn đốc tiến độ giải 
quyết TTHC đối với các cơ quan đơn vị liên quan đúng thời gian quy 
định…” 

 Theo yenbai.gov.vn 

 
10. Đà Nẵng tụt hạng chỉ số PCI do cán bộ quá thận 
trọng? 
Đà Nẵng để vuột ngôi quán quân, tụt hạng xuống vị trí thứ 2, rồi vị 
trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
(PCI). 

Hai năm liên tiếp, thành phố Đà Nẵng để vuột ngôi quán quân, tụt hạng 
xuống vị trí thứ 2, rồi vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh- PCI. Phải chăng sự e dè, thận trọng của cán bộ 
trong cách giải quyết công việc là nguyên nhân khiến Đà Nẵng tụt hạng 
sâu trên bảng xếp hạng? 



Chỉ số Tính năng động của chính quyền cấp tỉnh của TP 
Đà Nẵng giảm mạnh. 

Theo kết quả khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 
2018, thành phố Đà Nẵng tụt hạng sâu khi xếp vị trí thứ 5 với 67,65 
điểm. Trước đó, năm 2017, chỉ số này là 70,11 điểm, xếp vị trí thứ 2. 
Nhiều năm trước đó, thành phố Đà Nẵng dẫn đầu chỉ số PCI. 

Ông Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam - VCCI, Chi nhánh Đà Nẵng nhận xét: “Mặc dù điểm 
tụt hạng và vị thứ tụt hạng nhưng bên cạnh đó chúng ta vẫn thấy một 
số điểm tích cực. Chẳng hạn như chi phí không chính thức cũng đã 
được thành phố cải thiện một cách đáng kể”. 

Năm 2017, chỉ số chi phí không chính thức của Đà Nẵng là 6,29 điểm, 
năm 2018 tăng lên 6,54 điểm. Mức điểm này cao nhất trong 5 năm gần 
đây. Và đây là chỉ số duy nhất mà Đà Nẵng tăng điểm trong khi 9 chỉ số 
còn lại đều giảm. 

Qua đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp cho thấy, chất lượng giải 
quyết thủ tục hành chính của thành phố này sụt giảm rõ rệt. Đáng chú ý 
là sự gia tăng khoảng cách giữa chỉ đạo điều hành của chính quyền với 
các sở, ngành, huyện thị. Tính năng động của chính quyền cấp tỉnh 
giảm nhiều từ 6,65 điểm năm 2017 xuống còn 5,96 năm 2018. 



Đà Nẵng nỗ lực xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, 
hấp dẫn. 

Ông Hà Đức Hùng, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng cho rằng 
“Theo đánh giá của Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, sự tụt hạng này là 
tạm thời. Xét về mặt bằng chung thì thành phố Đà Nẵng có nhiều điều 
kiện. Đây là cơ hội để lãnh đạo cũng như bộ máy chính quyền tiếp tục 
nỗ lực, hoàn thiện môi trường đầu tư cũng như các thủ tục đầu tư. Phải 
hoàn thiện một cách mạnh mẽ hơn nữa để chúng ta có sự đột phá 
trong thu hút đầu tư”. 

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân sống và làm việc tại thành phố 
Đà Nẵng cho rằng, họ không bất ngờ với vị trí xếp hạng chỉ số CPI của 
địa phương này. Bởi nhận định của nhiều người thì việc tụt hạng này là 
tất yếu trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng gặp nhiều vấn đề cần xử lý 
từ nội bộ. 

Thành phố đã tập trung giải quyết nhiều tồn đọng từ những năm trước 
liên quan đến kết quả thanh tra, kiểm tra, kể cả việc nhiều cựu lãnh đạo 
của thành phố bị bắt tạm giam. Theo ông Phan Hải, Giám đốc Công ty 
Giày BQ Đà Nẵng thì tâm lý sợ sai khiến công việc bị chậm trễ. 

“Cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng năm vừa rồi gặp rất nhiều khó 
khăn. Từ thời gian đến cách giải quyết vấn đề, gần như quá thận trọng 
và quá an toàn. Nhưng chúng tôi rất tin tưởng vào yếu tố nền tảng của 
thành phố Đà Nẵng. Đó là con người Đà Nẵng. Tôi tin tưởng rằng, nếu 
loại bỏ những vấn đề về tâm lý thì các sở, ban ngành, người ta vẫn 



mang tinh thần của con người Đà Nẵng, chắc chắn là sẽ bước lên phía 
trước”, ông Hải khẳng định. 

Đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp là cơ sở để Đà 
Nẵng nhìn nhận lại chính mình. 

Đánh giá của doanh nghiệp là cơ sở để chính quyền và các ngành 
chức năng thành phố Đà Nẵng tự nhìn nhận lại mình, tiếp tục cải thiện 
môi trường đầu tư trên nguyên tắc tăng cường tính minh bạch. Ông 
Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam - VCCI, Chi nhánh Đà Nẵng hy vọng thành phố sẽ có nhiều 
cách làm sáng tạo hơn. 

“Tôi được biết, chủ trương của lãnh đạo thành phố trong thời gian tới 
sẽ giải quyết vấn đề theo tính hệ thống, tuân thủ pháp luật. Chắc chắn 
rằng sẽ tạo ra không gian và hành lang pháp lý tốt hơn cho cán bộ, 
công chức trong việc thực thi chức năng, công vụ của mình”, ông 
Quang cho biết./. 

Theo vov.vn 

 
11. Khắc phục từng hạn chế, khuyết điểm 
Quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) 
của Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội đã cho thấy quyết 
tâm và ý thức trách nhiệm cao. Không chỉ thẳng thắn khi kiểm 
điểm tự phê bình và phê bình, hàng chục kế hoạch đã được xây 
dựng, thực hiện nghiêm túc nhằm khắc phục từng hạn chế, khuyết 



điểm, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng 
phục vụ nhân dân. 

 

Ban Cán sự đảng UBND thành phố quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). 

Những kết quả bước đầu tích cực 

“Trước đây cứ mỗi lần phải làm thủ tục, giấy tờ gì ở phường, tôi rất 
ngại. Nhưng lần này ra UBND phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm) 
chứng thực cả một tập giấy tờ mà nhanh quá. Cán bộ rất niềm nở, 
nhiệt tình”, chị Nguyễn Quỳnh Nga, ở khu tập thể Tổng cục II, phường 
Xuân Tảo vui mừng chia sẻ.  

Không chỉ riêng chị Nga, ngày càng nhiều người dân hài lòng khi chứng 
kiến sự tiến bộ về cải cách hành chính của các cơ quan thuộc thành 
phố. Các khảo sát do các cơ quan thành phố tiến hành mới đây cho 
thấy, năm 2018, sự hài lòng của người dân trong thực hiện các thủ tục 
hành chính đã tăng lên mức khá. Trong đó, mức độ hài lòng về thủ tục 
đăng ký kinh doanh đạt 74,8%; thủ tục khám chữa bệnh đạt 72,1%; thủ 
tục cấp phép xây dựng đạt 82,7%; thủ tục đo lường chất lượng đạt hơn 
80%... 

Đây là kết quả từ sự quyết liệt trong chỉ đạo, nỗ lực chủ động của các 
cấp, các ngành trong thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án của 
thành phố, nhất là Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 20-3-2017 của 
UBND thành phố về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi 
mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực 



trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà 
Nội. 

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng, thực hiện kế hoạch, thành 
phố còn rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, chuẩn 
hóa thủ tục hành chính. Lần đầu tiên, chất lượng, hiệu quả công việc 
của vị trí trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc UBND cấp 
huyện và chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã đã được đánh giá. Theo 
kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) 
được công bố năm 2018, Hà Nội đã vươn lên vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành 
phố.  

Sau các hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XI, XII) năm 2016 và năm 2017, hơn 20 hạn chế, khuyết điểm đã 
được Ban Cán sự đảng UBND thành phố thẳng thắn chỉ ra; đồng thời 
ban hành 23 kế hoạch, 1 chỉ thị nhằm khắc phục từng hạn chế, khuyết 
điểm. Đến nay, dù chưa đạt được 100% yêu cầu nhưng các lĩnh vực 
liên quan đều đã có những chuyển biến tích cực. 

Cùng với những tiến bộ về kỷ luật, kỷ cương hành chính, ở lĩnh vực 
cung cấp dịch vụ công ích, thành phố cũng đã rà soát, xây dựng và ban 
hành mới quy trình công nghệ, định mức, đơn giá nhiều sản phẩm, dịch 
vụ. Đặc biệt, đến hết năm 2018, các dịch vụ công ích đã thực hiện cung 
ứng theo kết quả đấu thầu. Trong công tác phòng cháy, chữa cháy, 
thành phố đã khắc phục nhiều tồn tại. Các nhà chung cư cao tầng 
không phép, sai phép, không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa 
cháy đã được thống kê, công bố công khai. Thành phố đã tổ chức 3 
đoàn thanh tra liên ngành thanh tra về công tác phòng cháy, chữa cháy 
đối với 32 công trình; xây dựng và củng cố 2.711 đội dân phòng, 713 
đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở... 

Tăng cường trách nhiệm  

Không dừng lại với những kết quả đã đạt được, một mặt, Ban Cán sự 
đảng UBND thành phố xác định từng đầu việc chưa hoàn thành, cần 
tiếp tục thực hiện để khắc phục hơn 20 hạn chế, khuyết điểm đã được 
chỉ ra. Mặt khác, UBND thành phố tiếp tục rà soát, tổng hợp, chỉ ra 33 
hạn chế, khuyết điểm trên cơ sở sơ kết giữa nhiệm kỳ và kết quả kiểm 
tra, giám sát của các cơ quan trung ương, thành phố. Theo Ủy viên 
Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố 
Nguyễn Đức Chung, việc UBND thành phố tiếp tục thực hiện các nhiệm 
vụ, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nhằm thực hiện 
có hiệu quả chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ 



thống chính trị 2019”; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành 
động của cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố tới cơ sở và nhân dân 
đối với công tác quản lý nhà nước của thành phố.  

Điều này còn thể hiện quyết tâm góp phần tạo đà bứt phá, phấn đấu 
hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội 5 năm 2016-2020; các chương trình hành động thực hiện Nghị 
quyết Đại hội XII của Đảng, 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy 
gắn với 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá. 

Khối lượng công việc đặt ra rất lớn. Vì vậy, Ban Cán sự đảng UBND 
thành phố đã chỉ đạo một số giải pháp nhằm tăng cường trách nhiệm 
liên quan. Trong đó, thành phố sẽ lấy kết quả việc triển khai thực hiện 
các biện pháp khắc phục hạn chế, tồn tại là một tiêu chí để đánh giá, 
xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng tháng, 
hằng năm. Ngoài ra, nội dung thực hiện này sẽ được đưa vào kế hoạch 
kiểm tra công vụ toàn thành phố năm 2019... 

Trong phát triển, chỉ ra được hạn chế, khuyết điểm, từ đó có giải pháp 
khắc phục đúng và tổ chức thực hiện tốt sẽ tạo nên những đột phá. Do 
đó, việc các cấp, các ngành tập trung thực hiện các giải pháp khắc 
phục hạn chế, khuyết điểm, vừa là trách nhiệm trước Đảng, trước dân, 
vừa là động lực để Thủ đô phát triển nhanh, bền vững. 

Theo hanoimoi.com.vn 

 

12. Đăng ký doanh nghiệp online giúp nâng Chỉ số PCI 
Thời gian qua, Sở KH&ĐT Hà Nội đã nỗ lực cải cách thủ tục hành 
chính (TTHC) trong đăng ký kinh doanh trực tuyến (online) và sử 
dụng các dịch vụ tiện ích trong công tác đăng ký DN, tạo điều kiện 
cho DN sớm gia nhập thị trường. 

Mục tiêu được Sở đưa ra đó là hướng đến đạt 400.000 DN hoạt động 
bền vững tại TP Hà Nội vào năm 2020. Đây là chia sẻ của Phó Giám 
đốc Sở KH&ĐT TP Hà Nội Trần Ngọc Nam tại Hội nghị Sơ kết thực 
hiện đăng ký kinh doanh online mới đây. 



 

Hỗ trợ, tư vấn đăng ký kinh doanh online cho DN tại Trung tâm Hỗ trợ 
DN nhỏ và vừa Sở KH&ĐT Hà Nội. 

Theo ông Trần Ngọc Nam, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 
của Hà Nội vừa rồi lọt vào trong top 10 và đứng thứ 9/63 tỉnh, thành 
trong cả nước là sự cố gắng quyết tâm vào cuộc của lãnh đạo TP và 
các ngành. 

Chỉ số DN gia nhập thị trường (một chỉ số rất quan trọng) năm 2018 đã 
tiến lên 8,2 điểm, đứng thứ 6/63 tỉnh, thành. Trong đó, các vấn đề liên 
quan đến đăng ký DN, nhất là triển khai đăng ký DN online, rồi các hồ 
sơ liên quan, việc tạo điều kiện, hỗ trợ hướng dẫn DN của cơ quan 
đăng ký kinh doanh có dễ hiểu, thân thiện… được Sở đặc biệt quan 
tâm. 

Cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận nỗ lực của Hà Nội 

Sau hơn một năm (từ tháng 9/2017) triển khai quyết liệt, tỉ lệ hồ sơ 
đăng ký DN nộp qua mạng (online) của Hà Nội đã đạt 100%, TP Hà 
Nội đang là địa phương dẫn đầu cả nước trong công tác tiếp nhận, 
giải quyết thủ tục hành chính, góp phần đưa Chỉ số PCI của TP năm 
2018 đạt 65,4 điểm - tăng 0,69 điểm so với năm 2017. Kết quả này 
được cộng đồng DN đánh giá cao, đặc biệt là những nỗ lực của TP 
trong việc áp dụng CNTT hỗ trợ DN. 



Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm 2019, thực hiện chương trình nâng Chỉ 
số PCI, Sở đã tổ chức hội nghị đối với các bộ phận đăng ký kinh doanh, 
các nhà tư vấn, các DN để lắng nghe, giải đáp thoả đáng hướng đến 
cải thiện tốt nhất chỉ số này. Mục tiêu nhằm khẳng định Sở KH&ĐT luôn 
đồng hành cùng DN tháo gỡ khó khăn, làm tốt việc đăng ký online. 

Về mục tiêu đến năm 2020 Hà Nội sẽ có 400.000 DN hoạt động bền 
vững, ông Nam cho biết, Sở sẽ cố gắng khuyến khích, tạo mọi điều 
kiện hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang DN theo Điều 212 Luật DN. 
Sử dụng các tiện ích trong công tác đăng ký DN và phải đạt được các 
yêu cầu cho một cơ quan đăng ký kinh doanh thân thiện. 

Bên cạnh đó, đối với Đề án hộ trợ khởi nghiệp sáng tạo để DN có sự 
đột phá, Sở KH&ĐT đã kết hợp với các sở cùng thực hiện. Nếu không 
có gì thay đổi trong tháng này cũng báo cáo TP phê duyệt và đưa ra 
quy chế, cơ chế tài chính cho DN trong khởi nghiệp sáng tạo. 

“Đề án khởi nghiệp cũng là ý kiến sáng tạo để cho DN có thể phát huy 
hết khả năng của mình. Sau hơn một năm thai nghén hoàn thiện, Sở sẽ 
sớm hoàn thiện đề án, trong đó, có các chương trình cụ thể trở thành 
hệ sinh thái hỗ trợ cho các khởi nghiệp hoạt động một cách bền vững” 
– ông Nam thông tin. 

Theo báo cáo mới nhất của Sở KH&ĐT, quý I/2019, TP Hà Nội đã cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký cho 6.265 DN thành lập mới với số vốn đăng 
ký là 51.996,5 tỷ đồng (tăng 15% về số lượng DN so với cùng kỳ năm 
trước). Để có được kết quả đó, Hà Nội đã triển khai miễn 100% lệ phí 
đăng ký DN từ 1/1/2017 đối với DN nộp hồ sơ qua mạng. Đối với DN 
nhỏ và vừa thành lập mới được TP Hà Nội hỗ trợ thực hiện từ 
1/8/2018, phí công bố đăng ký DN 300.000 đồng/DN; Hỗ trợ kinh phí 
làm con dấu tối đa 300.000 đồng/DN; Hỗ trợ kinh phí chuyển phát kết 
quả tại nhà, trụ sở DN... 

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư 
ký Hanoisme Mạc Quốc Anh: 
Tăng liên thông giải quyết thủ 
tục tạo thuận lợi cho doanh 
nghiệp 

Trước hết cần phải nhìn nhận, 
từ 1/8/2018, Hà Nội đã thực 
hiện liên thông các ngành cung 

cấp đăng ký thành lập DN online. Hiện các điều kiện đầu 

 



tư kinh doanh của các bộ, ngành đã cắt giảm hơn 3.000 
thủ tục, giấy phép con nên các DN không phải chứng minh 
các loại văn bản như trước kia, các chi phí chính thức đã 
được công khai, hệ thống CNTT để cập nhật, liên thông 
giữa các cơ quan. 

Tuy nhiên, để có được kết quả 100% đăng ký DN online, 
tôi cho rằng, TP Hiệp hội và cộng đồng DN cảm ơn và ghi 
nhận những nỗ lực của TP. Mong rằng Hà Nội tiếp tục duy 
trì hoạt động đã thực hiện tốt của năm 2018, rà soát, tiếp 
tục cắt giảm các thủ tục không cần thiết, tuyên truyền vận 
động 270.000 hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành DN, 
dẫn dắt và tạo hệ sinh thái kết nối giao thương hộ kinh 
doanh với các DN đã được thành lập trong những năm 
qua. 

Duy trì số máy hotline, trả lời trực tuyến tại bộ phận đăng 
ký thành lập DN 24/24 giờ. Đề nghị TP giao cho báo Kinh 
tế & Đô thị kết hợp cùng Hanoisme, Trung tâm Hỗ trợ DN 
nhỏ và vừa (Sở KH&ĐT Hà Nội) thực hiện hộp thông tin 
liên kết để cập nhập ý kiến của DN hàng tuần cho TP, 
nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, hướng đến hoàn 
thành mục tiêu 400.000 DN vào năm 2020. (Nguyên 
Dương ghi) 

 

Giám đốc KH&ĐT Công ty CP 
M2 Việt Nam Phạm Minh Đức: 
Giúp doanh nghiệp tiết kiệm 
rất nhiều thời gian 
Tôi nhận thấy rằng, việc TP Hà 
Nội nỗ lực áp dụng công nghệ 
vào việc đăng ký online đã giúp 
cho các DN thuận tiện và tiết 
kiệm được rất nhiều thời gian. Bằng chứng ở việc Sở đã 
bố trí về cơ sở vật chất (máy tính nối mạng, máy scan) 
cùng với các cán bộ am hiểu nghiệp vụ chuyên môn hỗ 
trợ, hướng dẫn nộp hồ sơ online ngay tại Bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ và Phòng tư vấn của Trung tâm hỗ trợ DN nhỏ 
và vừa, tạo thói quen cho DN tiếp cận với hình thức này 

 



Hiện, với xu hướng 4.0, điều này là rất cần thiết để giảm 
tải những quy trình, thủ tục, nhằm hỗ trợ tối đa cho các DN 
phát triển. Hy vọng rằng thời gian tới, TP Hà Nội sẽ có 
thêm nhiều chính sách mới để hỗ trợ các DN hơn nữa. Về 
bản thân M2, nếu DN có ý định phát triển thêm ngành 
nghề kinh doanh, việc điều chỉnh giấy phép chắc chắn sẽ 
được thụ hưởng từ những chính sách khi sử dụng các 
dịch vụ tiện ích trong công tác đăng ký DN online của Sở 
KH&ĐT Hà Nội. 

 

Giám đốc Công ty CP Quốc tế 
Việt Am Bùi Mạnh Cường: 
Giảm phiền hà cho người dân 
và doanh nghiệp 

Từ số liệu về đăng ký DN online 
quý I/2019 và những năm gần 
đây cho thấy, Hà Nội là một 
trong những địa phương tiên 
phong thực hiện và đang dẫn 

đầu cả nước về việc đăng ký DN trực tuyến. Có được điều 
đó là nhờ sự nỗ lực từ người đứng đầu TP, đến các đơn vị 
triển khai thực hiện. 

Việc Hà Nội áp dụng những công nghệ vào giải quyết thủ 
tục hành chính là điều rất quan trọng, cũng là xu thế chung 
giúp đơn giản hóa thủ tục, tạo hiệu quả, tránh gây phiền hà 
cho người dân, DN. Có thể khẳng định, việc đăng ký DN 
online đã đem lại cho cộng đồng DN và người dân một 
phương thức mới: Tiết kiệm thời gian và chi phí cho DN 
khi thực hiện TTHC liên quan đến đăng ký DN. 

Nhiều DN mới thành lập từng chia sẻ với tôi, từ khi có ý 
tưởng khởi nghiệp phải lo rất nhiều thứ về vốn, mặt bằng, 
nhân lực… nhưng đến khâu đăng ký thành lập thủ tục rất 
nhanh gọn. Thời gian được rút ngắn theo đúng quy định, 
nếu có khúc mắc gì chuyên viên đăng ký kinh doanh tư 
vấn rất nhiệt tình, thân thiện. 

 

Theo kinhtedothi.vn 



 
13. Sở Thông tin và Truyền thông: Trên 90% hồ sơ 
thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước 
thời hạn 

Song song với làm tốt các nhiệm vụ chuyên môn, Sở Thông tin và 
Truyền thông đã và đang thực hiện tốt công tác cải cách hành 
chính. Nổi bật là việc giải quyết các thủ tục hành chính nhanh, 
gọn, đảm bảo đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định, trong đó có 
trên 90% hồ sơ thủ tục được giải quyết đúng và trước thời hạn, 
không có hồ sơ quá hạn. 

Ngay trong những tháng đầu năm 2019, Sở đã chủ động tham mưu 
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, 
cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2019; công bố danh mục 
bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành quản lý và đề xuất cắt giảm 
thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, tổ chức thực hiện có 
hiệu quả công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thuộc thẩm 
quyền. Kết quả, trong 3 tháng đầu năm 2019, Sở đã giải quyết đúng và 
trước hạn 72/82 hồ sơ; 10 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết và 
không có hồ sơ nào giải quyết quá hạn.  

 

Cán bộ Sở thường trực tại Trung tâm hành chính công tỉnh để kịp thời 
tiếp nhận, hướng dẫn người dân giải quyết  thủ tục hành chính liên 

quan đến ngành TT&TT 



Nhằm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, Sở đã cấp khoảng 8.300 
hộp thư điện tử cho 100% cơ quan, đơn vị địa phương; cấp phát 419 
chứng thư số cho cơ quan, đơn vụ, 53 chứng thư số cho các cá nhân; 
tiếp tục triển khai báo cáo định kỳ hằng tháng hiệu quả ứng dụng 3 
phần mềm dùng chung của các cơ quan, đơn vị là: Cổng thông tin điện 
tử, hệ thống thư điện tử công vụ và phần mềm quản lý văn bản và điều 
hành. Thông qua việc ứng dụng các phần mềm điện tử các cơ quan, tổ 
chức nhà nước, cán bộ, công chức viên chức trên địa bàn tỉnh dễ dàng 
trao đổi thông tin, tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị với tổ chức, cá 
nhân ngoài xã hội dưới dạng thư điện tử. Từ đó, góp phần cải cách 
hành chính, giảm văn bản giấy tờ, thực hiện tiết kiệm, tăng hiệu quả 
hoạt động quản lý hành chính nhà nước. 

Trong quý II/2019, Sở sẽ trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ứng phó 
sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng và Kế hoạch triển khai chữ ký 
số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng 
thời, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ 
đạo, điều hành, trao đổi công việc qua mạng; tiếp tục triển khai các ứng 
dụng nền tảng xây dựng chính quyền điện tử; cải tiến hệ thống quản lý 
chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 nhằm đáp ứng yêu 
cầu, mục tiêu cải cách hành chính. 
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