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1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP làm việc với Phó 
Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ 
Tiếp tục chương trình làm việc tại Hoa Kỳ, sáng 11/4 (giờ địa 
phương), tại Washington, D.C, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai 
Tiến Dũng đã làm việc với ông Charles Freeman, Phó Chủ tịch 
Phòng Thương mại Hoa Kỳ phụ trách khu vực châu Á. 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng trao quà lưu niệm cho Phó 
Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ, ông Charles Freeman. 

 
Cùng dự buổi làm việc có Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc; 
đại diện doanh nghiệp Hoa Kỳ như PepsiCo, Down Chemical, Tellurian, 
Samsung, Bayer, Cargill, MetLife... 

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, 
quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp. Kim 
ngạch thương mại song phương tiếp tục giữ đà tăng trưởng cao, đạt 
60,28 tỉ USD, tăng hơn 18% so với năm 2017. Trong đó, Việt Nam 
nhập khẩu từ Hoa Kỳ 12,75 tỉ USD, tăng 36,36% so với năm 2017. 

Chia sẻ về chính sách của Việt Nam trong cải cách thủ tục hành chính, 
cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, Bộ trưởng, Chủ 



nhiệm Mai Tiến Dũng cho biết Việt Nam đã ký kết, tham gia 12 hiệp 
định thương mại tự do (FTA), hiện đang đàm phán ký kết 4 FTA khác. 
Từ 2018 đến nay, Việt Nam đã cắt giảm 3.425/6.191 điều kiện kinh 
doanh; cắt giảm 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành khi 
xuất nhập khẩu; giúp tiết kiệm hơn 18 triệu ngày công/năm, tương 
đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP mong muốn lắng nghe ý kiến của các 
doanh nghiệp Hoa Kỳ để giúp Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, cải thiện 
hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, làm tiền đề để thu hút nhiều 
doanh nghiệp Hoa Kỳ sang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam trong thời 
gian tới. 

Phó Chủ tịch USCC Charles Freeman cảm ơn sự đóng góp của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng cho sự phát triển của doanh nghiệp 
Hoa Kỳ và đầu tư của doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ông Charles 
Freeman cho biết buổi làm việc có nhiều doanh nghiệp tham dự và tất 
cả đều quan tâm đến môi trường đầu tư tại Việt Nam nhằm thúc đẩy 
thêm quan hệ thương mại giữa hai nước. 

Đại diện Pepsi Co cho biết Công ty đã đầu tư hơn 500 triệu USD tại 
Việt Nam và Việt Nam là nơi Công ty sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn 
nữa bởi môi trường đầu tư tại Việt Nam rất thân thiện, cùng với sự 
minh bạch của Chính phủ đang tạo điều kiện cho các nhà đầu tư. 

Đại diện Công ty Down Chemical bày tỏ vui mừng khi tiếp tục được hợp 
tác với Việt Nam trong các giải pháp về môi trường, giải quyết một số 
thách thức đặt ra tại Việt Nam liên quan chất thải nhựa; cung cấp sản 
phẩm xây dựng liên quan đến nhựa, sản phẩm liên quan thể thao... Đại 
diện Công ty Tellurian cho biết Công ty hoạt động về lĩnh vực khí thiên 
nhiên hóa lỏng, mong muốn hoạt động ở khu vực châu Á, đặc biệt là 
Việt Nam. 

Về phía Samsung, đại diện Công ty cho biết quan hệ Samsung và Việt 
Nam đang có bước phát triển, sản phẩm Samsung tiêu thụ ở Hoa Kỳ 
chủ yếu sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó đại diện Cargil bày tỏ cảm 
ơn Chính phủ Việt Nam vì Công ty luôn nhận được sự hỗ trợ của các 
cơ quan Việt Nam như Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, qua đó đã góp phần đem lại sự thành công của Công ty tại 
Việt Nam. 

Cảm ơn ý kiến cởi mở của các doanh nghiệp, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng 
bày tỏ sự hài lòng khi các doanh nghiệp đồng tình với cách thức cải 
thiện môi trường đầu tư và vấn đề minh bạch của Chính phủ Việt Nam. 



Bộ trưởng cho biết hiện Chính phủ Việt Nam đang tập trung cải cách 
hành chính, thúc đẩy tăng trưởng theo hướng Chính phủ minh bạch với 
doanh nghiệp và người dân. Việt Nam cũng tập trung xây dựng chính 
phủ điện tử hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số; cải cách thể chế, 
tạo sự công khai minh bạch cho người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh 
thanh toán điện tử, nâng cao hiệu quả logistic. Quyết tâm của Chính 
phủ Việt Nam là tạo sự rõ ràng mạnh mẽ hơn về trách nhiệm giải trình 
của cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp. 

Đánh giá cao các câu trả lời của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng 
về những vấn đề cụ thể, Phó Chủ tịch USCC Charles Freeman cho 
rằng những thông tin được nêu tại buổi làm việc là những tín hiệu tốt về 
môi trường đầu tư thuận lợi tại Việt Nam. 

*Cùng ngày, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã làm việc 
với bà Arrow Audegot, Giám đốc cấp cao Chính sách công, phụ trách 
châu Mỹ của Amazon và làm việc với ông Wilson Del Socorro, Giám 
đốc quan hệ chính phủ toàn cầu của Công ty Diageo. 

Tại buổi làm việc với Amazon, bà Arrow Audegot cho biết Amazon có 
kinh nghiệm trong điện toán đám mây và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam liên 
quan dịch vụ này. 

Cảm ơn bà Arrow Audegot và Amazon đã quan tâm đến Việt Nam trong 
xây dựng Chính phủ điện tử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho rằng 
vấn đề điện toán đám mây rất có tiềm năng để Amazon và Việt Nam 
hợp tác và đề nghị Amazon làm việc với một số Tập đoàn, công ty của 
Việt Nam như Viettel, VNPT, FPT để có thể triển khai lĩnh vực này. 



Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP làm việc với Giám đốc quan hệ chính phủ 
toàn cầu của Công ty Diageo, ông Wilson Del Socorro. 

Tại buổi làm việc với Công ty Diageo, Giám đốc quan hệ chính phủ 
toàn cầu của Công ty, ông Wilson Del Socorro cho biết Diageo ủng hộ 
dự thảo Luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và kiến nghị về sử 
dụng thương mại điện tử liên quan đến rượu, bia bởi ưu điểm của 
thương mại điện tử là công khai minh bạch người giao dịch. Việc sử 
dụng thương mại điện tử sẽ ngăn chặn được các giao dịch không chính 
thức cho lĩnh vực này. 

Ghi nhận ý kiến của ông Wilson Del Socorro, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Mai Tiến Dũng khẳng định Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ luôn 
quan tâm môi trường đầu tư, quan tâm hoàn thiện thể chế, quan tâm 
xây dựng hệ thống pháp luật, xây dựng môi trường kinh doanh thuận 
lợi cho doanh nghiệp, đồng thời đưa ra giải pháp mạnh mẽ để quản lý 
các vấn đề xã hội. Đề xuất của Công ty Diageo, VPCP ghi nhận và sẽ 
chuyển các cơ quan liên quan xem xét… 

Theo baochinhphu.vn 

 

2. “Liều thuốc độc giết doanh nghiệp” chết một 
cách từ từ 



“Làm doanh nghiệp đầu tư kinh doanh mà mệt mỏi quá, bức xúc 
quá. Tôi nhiều lần trong tâm trạng chán nản, nếu không vì cổ 
đông, nợ ngân hàng, cuộc sống hơn 3.000 nhân viên Quốc Cường 
Gia Lai thì tôi đã tự tử. Tôi còn nghĩ rằng mình để lại tâm thư để 
Nhà nước làm cách nào tháo gỡ thủ tục”. 

 

Những chia sẻ gan ruột của bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc 
Quốc Cường Gia Lai trong buổi gặp gỡ làm việc giữa Bí thư Thành ủy 
TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, Phó Bí thư Thường trực Trần Lưu 
Quang, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến và đại diện các 
sở, ngành… với hơn 100 doanh nghiệp đầu tư kinh doanh BĐS trên địa 
bàn thành phố thực sự rất đáng để suy nghĩ. 

Bế tắc đến nỗi người chủ một doanh nghiệp muốn tìm đến cái chết, mới 
thấy sự rắc rối, khắc nghiệt của thủ tục hành chính khủng khiếp thế nào 
trong thực tế! 

Phóng viên Dân trí tường thuật lại, bà Loan nói như khóc khi kể về quá 
trình mất 3 năm xin thủ tục cho một dự án. Thủ tục đã hoàn tất, hồ sơ 
không sai bất cứ dấu phẩy. Thế nhưng, khi trình UBND TPHCM thì 
chuyên viên trả về với lý do: Sở Xây dựng ghi “cơ bản hoàn thành” 
trong khi chuyên viên đòi là phải ghi “hoàn thành” thì mới nhận. 

“Chỉ một câu chữ thôi mà bắt chúng tôi phải quay lại từ đầu làm lại dự 
án gần như 100%, từ duyệt quy hoạch 1/2.000, trong lúc chúng tôi đã 
được duyệt đồ án 1/500”, nữ CEO này cho biết. Chưa dừng lại ở đó, 
khi hồ sơ trở về “số mo”, lãnh đạo doanh nghiệp liên hệ Sở Quy hoạch 
Kiến trúc, Sở Tài chính, UBND quận 7...  để cập nhật phê duyệt quy 



hoạch. Do quá nhiều hồ sơ sau 14 năm, trải qua 3 đời giám đốc nên Sở 
Tài chính bảo nếu muốn nhanh thì phải tự tìm hồ sơ. 

“Tôi bỏ cả ăn sáng, ăn trưa. Tôi ngồi chầu chực ở quận 7 lấy hồ sơ. 
Thế nhưng, khi tôi đến Sở Quy hoạch Kiến trúc thì bị yêu cầu phải có 
công văn từ Sở Tài chính”, bà Loan đã nghẹn lại khi chia sẻ những vấn 
đề mình gặp phải. 

Điều đáng lo ngại nằm ở chỗ, những ách tắc ấy không phải chỉ riêng 
doanh nghiệp của bà Loan phải gánh chịu, mà đó là tình trạng chung. 
Đại diện nhiều doanh nghiệp bất động sản trong buổi làm việc nói trên 
với lãnh đạo TP.HCM cũng đã bày tỏ sự bức xúc về các điều khoản 
trong một số luật chồng chéo, thủ tục rườm rà. Chuyện chủ đầu tư phải 
đi “mòn dép”mà vẫn không xin được sổ đỏ, sổ hồng cho người mua 
không phải là chuyện cá biệt, hiếm hoi, không phải xảy ra với một hay 
vài dự án nào đó, mà trở nên phổ biến. 

Rất nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan đã được đưa ra, 
nhưng nguyên nhân muôn thở vẫn là: “thanh tra” thì phải “thank you”, 
khiến người ta không khỏi ngán ngẩm. Một câu chuyện “biết rồi khổ lắm 
nói mãi” mà vẫn cứ phải tiếp tục nói, tiếp tục phản ánh hết năm nay 
sang năm khác, dày đặc trên báo chí mà vẫn chưa thể nào giải quyết 
được rốt ráo. 

Giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở “hành là chính” trong suốt 
nhiều năm qua chẳng khác gì “những liều thuốc độc” làm khổ người 
dân, rút sức doanh nghiệp. Với những doanh nghiệp có tiềm lực tài 
chính, điều này tạo ra lệ xấu, khiến mọi việc đều có thể thúc tiến độ 
bằng chi phí lót tay, bóp méo tính công bằng trong xã hội. 

Còn với những doanh nghiệp đang gặp khó khăn, chẳng những phải 
mất tiền, mất thời gian mà không ít trường hợp còn mất luôn cả nhuệ 
khí và ý chí. Đó cũng là một trong những lý do mà khong ít hộ kinh 
doanh không muốn lên doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ không muốn 
lớn, bởi càng lớn càng bị “hành”. 

Theo đó, mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 có thành bại hay 
không bắt đầu từ chính những cải cách cụ thể ở thủ tục hành chính 
như vậy trước khi tính đến những cải cách lớn lao hơn! 

Theo dantri.com.vn 

3. Cấm bán hàng qua mạng: Thời 4.0 lại bị hạn chế 
bán hàng online? 



Hơn hai tháng nữa, các đại biểu Quốc hội sẽ bấm nút thông qua Dự 
thảo Luật phòng chống tác hại rượu, bia. 

Trước thời điểm này, hơn 10 hiệp hội nước ngoài hoạt động trong 
ngành công nghiệp đồ uống có cồn đã gửi thư đóng góp ý kiến cho dự 
luật này. Một trong những vấn đề được góp ý nhiều nhất là qui định 
“nghiêm cấm bán rượu, bia từ 15 độ cồn trở lên trên Internet”. Sách 
Trắng của Hiệp hội các doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam 
(Eurocham) vừa được công bố cũng đề cập vấn đề này. 

Trong các bản góp ý của mình, các hiệp hội đều đánh giá cao tinh thần 
cởi mở, minh bạch và khách quan trong quá trình xây dựng luật. Phần 
lớn các hiệp hội này đều ủng hộ Việt Nam có 1 bộ luật nhằm kiểm soát 
và giảm thiểu các tác động tiêu cực của lạm dụng đồ uống có cồn. Tuy 
nhiên, các hiệp hội cũng bày tỏ quan ngại về một số qui định mang tính 
phân biệt và hạn chế các hoạt động kinh doanh hợp pháp. 

Không thực tế và thiếu khả thi 

Theo ý kiến của Hiệp hội các nhà sản xuất rượu mạnh Nhật Bản 
(Japan Spirits & Liqueurs makers Association), qui định về việc cấm 
bán rượu, bia từ 15 độ cồn trở lên trên Internet là không thực tế và 
thiếu khả thi. 

Hiệp hội chia sẻ thêm, tại Nhật Bản tất cả các loại đồ uống có cồn đều 
được bán trên Internet, miễn là bên bán đáp ứng được các điều kiện về 
thuế và giấy phép theo qui định pháp luật về kinh doanh rượu và về tiếp 
thị có trách nhiệm theo Bộ Quy tắc Tự quản của các nhà sản xuất đồ 
uống có cồn và các hiệp hội thương mại như hiệp hội bán lẻ. 



Vì vậy, hiệp hội này kiến nghị Việt Nam xem xét “cho phép được bán 
trên Internet mọi loại rượu, bia được lưu hành hợp pháp không phân 
biệt về nồng độ cồn, nếu như người bán có giấy phép và đáp ứng các 
điều kiện kinh doanh trên Internet”. 

Hiệp hội rượu châu Âu (spiritsEurope) đồng quan điểm cho rằng: “rất 
quan ngại khi điều khoản này cấm một hành vi kinh doanh hợp pháp 
được thực hiện trên Internet. Tại một số quốc gia Châu Âu, đồ uống có 
cồn, bất kể có nồng độ cồn là bao nhiêu, đều được phép kinh doanh 
trên Internet”.  

Bên cạnh đó, Hiệp hội rượu châu Âu cũng đặt ra câu hỏi về tính hợp lý 
và hiệu quả của qui định cấm này khi chỉ cấm nhóm rượu, bia trên 15 
độ cồn hiện đang chiếm dưới 3% của tổng lượng tiêu thụ đồ uống có 
cồn hợp pháp trên thị trường theo báo cáo của Tổ chức y tế Thế giới. 

Hiệp hội này cũng chỉ ra rằng tại Việt Nam, nơi rượu nằm ngoài kiểm 
soát chiếm gần 70% lượng đồ uống có cồn tiêu thụ trên thị trường, 
người tiêu dùng có nguy cơ cao sẽ mua phải những sản phẩm rượu 
nhập lậu, rượu giả, rượu kém chất lượng, hoặc rượu không rõ nguồn 
gốc có thể gây hại cho sức khỏe của người tiêu dùng. Việc cho phép 
kinh doanh rượu, bia trên Internet sẽ cho phép các nhà sản xuất và 
kinh doanh rượu, bia hợp pháp được sử dụng công cụ Internet để 
thông tin đầy đủ và chính xác cho người tiêu dùng và giúp họ tiếp cận 



với những sản phẩm hợp pháp, góp phần ngăn chặn các sản phẩm bất 
hợp pháp. 

Hiệp hội đồ uống có cồn Úc cho rằng không nên có sự phân biệt giữa 
các loại sản phẩm rượu có nồng độ cồn khác nhau trong các hoạt động 
thương mại điện tử, tài trợ và quảng cáo. Hiệp hội kiến nghị nên xem 
xét lại qui định này và thay vì cấm thì nên cân nhắc cho phép nhưng 
gắn với các điều kiện kinh doanh. 

Cụ thể là hoạt động bán rượu trên mạng Internet chỉ áp dụng đối với 
các đối tượng đáp ứng các điều kiện về kinh doanh rượu, có giấy phép 
kinh doanh rượu và việc thanh toán cho các giao dịch mua bán phải 
được thực hiện bằng thẻ thanh toán ngân hàng hoặc chuyển khoản. 
Các trang điện tử bán hàng cần có các công cụ xác minh độ tuổi của 
người mua hàng và người giao hàng phải chịu trách nhiệm kiểm tra 
giấy tờ tùy thân để xác minh độ tuổi của người nhận hàng. Các giao 
dịch phải đảm bảo tính minh bạch, thuận tiện để các cơ quan hữu quan 
thanh kiểm tra khi cần. 

Những mâu thuẫn của luật pháp 

Tiểu ban Rượu vang và Rượu mạnh thuộc Eurocham cho rằng các qui 
định về quảng cáo và khuyến mại trong Dự Luật hiện đang mâu thuẫn 
với Luật Quảng cáo và Luật thương mại. Cụ thể là, Luật Quảng cáo 
không có hạn chế nào đối với quảng cáo rượu dưới 15 độ cồn, trong 
khi Dự Luật này lại có qui định cấm quảng cáo rượu, bia từ 5,5 độ cồn 



đến 15 độ cồn tại các sự kiện văn hóa, thể thao, điện ảnh và quảng cáo 
ngoài trời. 

Tương tự, Luật Thương mại chỉ cấm khuyến mại rượu từ 30 độ cồn trở 
lên, nhưng Dự Luật hiện đang “nghiêm cấm” khuyến mại rượu, bia từ 
15 độ cồn trở lên dưới mọi hình thức. 

Ông Patrick Castanier, đồng chủ tịch Tiểu ban Rượu vang và Rượu 
manh thuộc Eurocham kiến nghị các vấn đề liên quan đến quảng cáo 
và khuyến mại chỉ nên điều chỉnh bởi Luật Quảng cáo và Luật Thương 
mại để tránh sự chồng chéo và hiểu nhầm trong quá trình thực hiện. 

Về vấn đề này, Sách Trắng của Eurocham kiến nghị, thay vì cấm tuyệt 
đối Chính phủ nên cho phép bán rượu, bia trên Internet với những điều 
kiện kinh doanh cụ thể. 

Cụ thể là, hoạt động bán rượu trên mạng Internet chỉ áp dụng đối với 
các đơn vị đáp ứng các điều kiện về kinh doanh rượu, có giấy phép 
kinh doanh rượu và việc thanh toán cho các giao dịch mua bán phải 
được thực hiện bằng thẻ thanh toán ngân hàng hoặc chuyển khoản. 
Các trang điện tử bán hàng cần có các công cụ xác minh độ tuổi của 
người mua hàng và người giao hàng phải chịu trách nhiệm kiểm tra 
giấy tờ tùy thân để xác minh độ tuổi của người nhận hàng. Các giao 
dịch phải đảm bảo tính minh bạch, thuận tiện để các cơ quan hữu quan 
thanh kiểm tra khi cần. 

Do vậy, kiến nghị sửa đổi Điều 5 của Dự Luật để bỏ qui định nghiêm 
cấm bán rượu, bia có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên trên mạng Internet; 
và sửa đổi Điều 17 về điều kiện phân phối và bán rượu, bia trên 
Internet để qui định này áp dụng đối với mọi loại rượu, bia thay vì chỉ áp 
dụng đối với rượu, bia dưới 15 độ cồn.  
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4. Ngành Hải quan thực hiện hiệu quả các nội dung 
về Chính phủ điện tử 
2 nhóm nhiệm vụ cốt lõi triển khai Chính phủ điện tử đã và đang 
được ngành Hải quan triển khai tích cực, hiệu quả, đó là thực hiện 
các nhiệm vụ tại Nghị quyết 36a/NQ-CP (năm 2015), Nghị 
quyết 01/NQ-CP (năm 2019) và nhóm nội dung liên quan đến thực 
hiện dịch vụ công trực tuyến. 



 

Mở rộng Cơ chế một cửa ASEAN 

Với vai trò Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế 
một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận 
lợi thương mại (Ủy ban 1899), Tổng cục Hải quan đã tập trung đôn đốc 
các bộ, ngành triển khai Kế hoạch hành động của Chính phủ thúc đẩy 
NSW, ASW, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa 
XNK và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn (2018-2020) ban hành theo 
Quyết định số 1254/QĐ-TTg năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

Đáng chú ý, Tổng cục Hải quan đang tích cực phối hợp với các bộ, 
ngành tổ chức nghiên cứu và triển khai Đề án tổng thể về xây dựng và 
phát triển hệ thống CNTT phục vụ triển khai NSW, ASW theo định 
hướng xử lý tập trung. Một nội dung quan trọng liên quan đến vấn đề 
này là nghiên cứu, thí điểm thuê dịch vụ của bên thứ ba trong cung cấp 
các tiện ích cho cả doanh nghiệp và cơ quan nhà nước để thực hiện 
thủ tục hành chính thông qua NSW và ASW. Đồng thời hoàn thiện Nghị 
định của Chính phủ về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ 
quan Chính phủ với các bên liên quan thông qua NSW phục vụ công 
tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực XNK, quá cảnh hàng hóa. 

Theo thông tin mới nhất của Tổng cục Hải quan, riêng quý I, có thêm 
20 thủ tục hành chính được kết nối, nâng tổng số thủ tục của 13 bộ, 
ngành tham gia kết nối lên 173 thủ tục. Tổng số hồ sơ hành chính đã 
được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia đến hết quý I lên trên 
1,97 triệu bộ của 28.000 doanh nghiệp tham gia. 



Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đang tập trung hoàn thành triển khai 
NSW đối với đường hàng không. 

Về ASW, từ 1/1/2019 đến ngày 15/3, tổng số C/O form D do Việt Nam 
gửi đi là 121.198; tổng số C/O form D Việt Nam nhận được từ các nước 
ASEAN là 69.264. 

Đồng thời nước ta tiếp tục triển khai trao đổi chính thức Giấy chứng 
nhận xuất xứ mẫu D (C/O form D) với 4 nước: Singapore, Malaysia, 
Indonesia, Thái Lan. Bên cạnh đó, Việt Nam đang trao đổi thử nghiệm 
C/O form D với 3 nước: Brunei, Campuchia, Phillipines. Trong thời gian 
tới, theo kế hoạch sẽ triển khai kết nối kỹ thuật thử nghiệm trao đổi 
thông tin tờ khai hải quan ASEAN, chứng nhận kiểm dịch thực vật 
(ePhyto), chứng nhận kiểm dịch động vật (e-AH)… 

Tổng cục Hải quan đánh giá, triển khai Cơ chế NSW, ASW và tạo thuận 
lợi thương mại trong thời gian vừa qua cơ bản đúng tiến độ đề ra. 

Một nội dung quan trọng trong thực hiện Chính phủ điện tử trong lĩnh 
vực hải quan là nghiên cứu trao đổi C/O điện tử với Hàn Quốc. Thực 
hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, trong tháng 3/2019, Tổng cục 
Hải quan đã phối hợp với Hải quan Hàn Quốc tổ chức phiên làm việc 
để trao đổi về thí điểm trao đổi C/O điện tử giữa 2 nước trên cơ sở ứng 
dụng công nghệ blockchain. Dự kiến thời gian thực hiện thí điếm diễn 
ra từ tháng 3/2019 đến tháng 7/2019. 

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến 

Nhóm nội dung quan trọng thứ hai liên quan đến thực hiện Chính phủ 
điện tử trong lĩnh vực hải quan là thực hiện dịch vụ công trực tuyến 
(DVCTT). Trong tháng 3/2019, Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh 
cung cấp DVCTT, trong đó đã hoàn thành rà soát các quy định liên 
quan và quy trình thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện 
tử để chuẩn bị cho việc nâng cấp 2 thủ tục hành chính đang cung cấp 
DVCTT mức độ 1 thành DVCTT mức độ 4 theo kế hoạch đã đăng ký 
với Bộ Tài chính. 

Cùng với đó là tiếp tục triển khai kế hoạch tích hợp trang thông tin điện 
tử của các đơn vị vào hệ thống Cổng Thông tin điện tử tập trung, trong 
đó hoàn thành việc gửi văn bản và phiếu khảo sát đến các cục hải quan 
đã có trang thông tin điện tử để khảo sát hiện trạng. 

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan tiếp tục duy trì, vận hành ổn định Hệ thống 
DVCTT. Tính đến nay tổng số DVCTT đạt tối thiểu mức độ 3 trong lĩnh 
vực hải quan là 171/181 thủ tục (chiếm trên 94,4% số lượng thủ tục). 



Số hồ sơ trên hệ thống DVCTT từ ngày 1/3/2017 (thời điểm triển khai 
chính thức) đến hết ngày 10/3/2019 là 212.648 bộ với 23.159 doanh 
nghiệp và 389 cá nhân tham gia. 

Tổng cục Hải quan cũng đang tiếp tục phối hợp với các ngân hàng 
thương mại thực hiện thanh toán điện tử. Tính đến tháng 3/2019, đã 
kết nối trao đổi thông tin thu nộp thuế với 38 ngân hàng thương mại. Số 
thu qua ngân hàng thương mại từ 1/1/2019 đến hết 18/3/2019 là 
64.677 tỷ đồng chiếm khoảng 93,78% tổng số thu ngân sách của cả 
ngành Hải quan. 
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5. Dự thảo luật cấm ép người khác sử dụng rượu, 
bia 

Sáng 12/4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị 
Phóng, dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đã được thảo 
luận tại Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự thảo 
Luật có nêu rõ một trong các hành vi bị nghiêm cấm là ép buộc phụ nữ 
mang thai và người khác sử dụng rượu, bia. 

Chính sách của Nhà nước trong phòng, chống tác hại của rượu, 
bia 

Luật này quy định các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia, 
bao gồm: Biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý 
việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; điều 
kiện bảo đảm cho phòng, chống tác hại của rượu, bia; trách nhiệm của 
cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu, bia. 



Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại phiên họp.  

Dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia nêu chi tiết về: Thực 
hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia; ưu tiên 
các biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; giảm tính sẵn có và dễ tiếp 
cận của rượu, bia và tăng cường quản lý kinh doanh rượu thủ công; 
giảm độ cồn trong sản phẩm rượu, bia. Ưu tiên thực hiện các biện pháp 
phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với trẻ em, thanh niên. Áp dụng 
các chính sách thuế phù hợp, tăng thuế tiêu thụ đặc biệt theo lộ trình 
để giảm mức tiêu thụ rượu, bia. Bảo đảm nguồn lực cho công tác 
phòng, chống tác hại của rượu, bia từ nguồn thu thuế tiêu thụ đặc biệt 
đối với rượu, bia; ưu tiên cho các hoạt động phòng, chống tác hại của 
rượu, bia tại y tế cơ sở và ở cộng đồng; huy động xã hội hóa các hoạt 
động phòng, chống tác hại của rượu, bia. Khen thưởng kịp thời cơ 
quan, tổ chức, cá nhân tích cực, có thành tích trong phòng, chống tác 
hại của rượu, bia. Tăng cường hoạt động thông tin, giáo dục, truyền 
thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Khuyến khích nghiên cứu 
khoa học, công nghệ và ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, 
công nghệ mới trong sản xuất rượu, bia; nghiên cứu các giải pháp 
nhằm giảm độ cồn trong các sản phẩm rượu, bia. 

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đồng 
tình với hướng tiếp thu giải trình ý kiến thẩm tra của Ủy ban về các vấn 
đề xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội đối với dự án Luật 



phòng, chống tác hại của rượu, bia; áp dụng mức thuế phù hợp để 
giảm tác hại rượu bia.   

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, Luật này đưa ra không 
có ý triệt tiêu ngành sản xuất rượu, bia; ai nghĩ vậy và cách suy luận 
như vậy là không đúng. Qua điểm của Luật là không khuyến khích sử 
dụng rượu, bia; cần có biện pháp quản lý, lấy phòng ngừa tác hại rượu, 
bia là chính. 

Một số ý kiến đề nghị bổ sung chính sách liên quan đến việc áp dụng 
các chính sách thuế phù hợp để giảm mức tiêu thụ rượu, bia; ý kiến 
khác đề nghị quy định cụ thể lộ trình tăng thuế ngay trong Luật và bổ 
sung chính sách thuế theo hướng mức thuế tương ứng với nồng độ 
cồn trong rượu, bia. 

Về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy 
Anh cho rằng, việc quy định lộ trình tăng thuế cũng như việc áp mức 
thuế suất đối với rượu, bia theo nồng độ cồn thì pháp luật chuyên 
ngành về thuế quy định sẽ phù hợp hơn và bảo đảm tính thống nhất 
của hệ thống pháp luật thuế. Do vậy, Thường trực Ủy ban về các vấn 
đề xã hội đã tiếp thu một phần ý kiến của các đại biểu về vấn đề này và 
thể hiện tại Khoản 3 Điều 3 cụ thể như sau "Áp dụng các chính sách 
thuế phù hợp, tăng thuế tiêu thụ đặc biệt theo lộ trình để giảm mức tiêu 
thụ rượu, bia”. 

Các hành vi bị nghiêm cấm 

Theo dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, các hành vi bị 
nghiêm cấm là: sử dụng men, cồn thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất 
hỗ trợ chế biến thực phẩm và các nguyên liệu không bảo đảm chất 
lượng; sử dụng cồn, men, nguyên liệu, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến 
không được phép dùng trong thực phẩm để sản xuất, pha chế rượu, 
bia. Quảng cáo rượu, bia từ 15 độ cồn trở lên dưới mọi hình thức. 
Khuyến mại, tài trợ hoặc sử dụng rượu, bia từ 15 độ cồn trở lên để 
khuyến mại, tài trợ dưới mọi hình thức. Bán rượu, bia từ 15 độ cồn trở 
lên trên mạng internet. Kinh doanh rượu không có giấy phép hoặc 
không đăng ký; bán rượu, bia bằng máy bán hàng tự động. Kinh doanh, 
tàng trữ, vận chuyển rượu, bia giả, nhập lậu, không bảo đảm chất 
lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; nhập lậu rượu, bia. Bán rượu, bia 
cho người chưa đủ 18 tuổi, phụ nữ mang thai, người đã có biểu hiện 
say rượu, bia. Cho người chưa đủ 18 tuổi sử dụng rượu, bia; ép buộc 
phụ nữ mang thai và người khác sử dụng rượu, bia. Người điều khiển 
phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn 



vượt mức quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Người chưa 
đủ 18 tuổi  sử dụng rượu, bia. Cung cấp thông tin không chính xác, sai 
sự thật về ảnh hưởng của rượu, bia đối với sức khoẻ. Cán bộ, công 
chức, viên chức; cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và người lao 
động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp uống rượu, bia ngay 
trước và trong thời gian làm việc, thời gian nghỉ giữa ca làm việc, trừ 
trường hợp thực hiện nghi lễ đối ngoại theo quy định của pháp luật.   

Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường của Quốc hội phát biểu tại phiên họp.  

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cấm bán rượu từ 15 độ trở lên sau 
22 giờ đến 8 giờ sáng ngày hôm sau; cấm bán rượu, bia trong một số 
ngày lễ. Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội thấy rằng, đây là 
những giải pháp hết sức mạnh mẽ và sẽ rất hiệu quả trong phòng, 
chống tác hại của rượu, bia. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, quy 
định này dự kiến sẽ chưa có tính khả thi cao, do vậy, xin phép được 
giữ như dự thảo Luật. Có ý kiến đại biểu đề nghị cân nhắc lại quy định 
cấm bán rượu, bia trên internet vì không khả thi, chưa phù hợp với 
thông lệ quốc tế và xu thế phát triển thương mại điện tử, tạo rào cản 
phát triển của các doanh nghiệp, làm mất quyền được thông tin của 
người tiêu dùng. Một số ý kiến khác đề nghị cấm có điều kiện như quy 
định về độ tuổi được mua, nhất là đối với độ tuổi vị thành niên.   



Về vấn đề này, Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội thấy rằng, 
internet là một giải pháp giúp hoạt động kinh doanh của các doanh 
nghiệp cũng như giúp người dân thực hiện hành vi mua sắm được đơn 
giản và thuận tiện hơn chỉ qua một số thao tác trên các thiết bị điện tử. 
Do vậy, để đảm bảo được mục tiêu của Luật là giảm tính sẵn có và tính 
dễ tiếp cận rượu, bia, đồng thời kế thừa quy định của pháp luật hiện 
hành về kinh doanh rượu, tiếp thu một phần ý kiến của đại biểu, dự 
thảo Luật quy định cấm bán rượu, bia từ 15 độ cồn trở lên trên mạng 
internet tại khoản 4 Điều 5 và quy định điều kiện bán rượu, bia dưới 15 
độ cồn trên internet tại Điều 13. 

 

Toàn cảnh Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Phát biểu thảo luận, ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa 
học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng: Không nên phân 
biệt, cấm rượu truyền thống và nói rằng rượu thủ công là không tốt. 
“Quan trọng nhất là phải an toàn thực phẩm. Cần phân biệt là nếu rượu 
thủ công an toàn thì ta nên xem xét. Hoạt động kinh doanh, buôn bán 
phải tuân thủ theo pháp luật”, ông Phan Xuân Dũng nêu quan điểm. 

Đồng tình với ông Phan Xuân Dũng, ông Nguyễn Khắc Định, Chủ 
nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng phải quản lý tốt vấn đề 
an toàn thực phẩm trong sử dụng và kinh doanh rượu, bia. “Rượu bia 
phải bảo đảm sức khỏe con người nhưng không vi phạm vấn đề kinh 
doanh. Cần phân biệt giữa rượu công nghệp và rượu thủ công, cả hai 
đều phải được hoạt động, đối xử công bằng, đừng để lại gây ra làn 
sóng dư luận không tốt về rượu truyền thống” ông Phan Thanh Bình, 



Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng 
của Quốc hội nói. 

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng kết luận phiên họp.  

Kết luận phần thảo luận về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, 
bia, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng còn nhiều ý kiến 
khác nhau về tên gọi nên cần làm rõ nội hàm phòng chống tác hại của 
rượu, bia làm hại đến sức khỏe của con người. Về chế tài xử phạt 
người khi sử dụng rượu, bia gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng 
đến xã hội, cần có các biện pháp tuyên truyền giáo dục tác hại của 
rượu, bia đối với sức khỏe con người. Trong quản lý cần nêu cao trách 
nhiệm xử lý những trường hợp vi phạm khi sử dụng rượu, bia.... 

“Cần rà soát Luật này bảo đảm tính khả thi không ảnh hưởng đến luật 
khác. Nếu được các đại biểu đồng thuận thì sẽ đưa Luật Phòng, chống 
tác hại của rượu, bia ra thảo luận tại kỳ họp thứ VII tới đây. Nếu chưa 
đồng thuận thì ta tiếp tục thảo luận ở các kỳ họp tiếp theo”, Phó Chủ 
tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng kết luận. 

Theo baotintuc.vn 

 

6. Từng bước đáp ứng nhu cầu sử dụng của tổ 
chức, cá nhân 



 

Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát thực tế vấn đề sử dụng đất tại TX Sông Cầu 

Công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh thời gian 
gần đây có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động cải cách hành 
chính (CCHC) về lĩnh vực này cũng được quan tâm. Tuy nhiên, vẫn 
còn những khó khăn cần tháo gỡ bằng giải pháp căn cơ. 

Góp phần cải cách hành chính 

Theo Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến, qua hơn 5 
năm thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý đất đai, hệ 
thống quản lý nhà nước về đất đai được tăng cường ở 3 cấp; công tác 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng 
ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đạt nhiều kết 
quả tích cực; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc 
trong quá trình chuyển tiếp thi hành Luật Đất đai, không để ách tắc gây 
phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. 

Đồng thời, công tác CCHC lĩnh vực này cũng được chú trọng; việc xây 
dựng và công bố bộ thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai theo hướng 
cải cách, đơn giản hóa các TTHC tạo điều kiện thuận lợi cho người dân 
và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục về đất đai... 

Ông Lương Công Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TX Sông Cầu, cho biết: 
Thực hiện pháp luật về đất đai, UBND thị xã đã cụ thể hóa phù hợp với 
tình hình thực tế địa phương; trình tự thủ tục trong quá trình giải quyết 
công việc được tinh giản, gọn nhẹ; TTHC được cải cách nhằm giảm sự 



phiền hà, tránh để công dân đi lại nhiều lần khi quan hệ, giao dịch; 
tránh sự chồng chéo trong quá trình giải quyết công việc giữa các cơ 
quan hành chính với nhau. Đồng thời đẩy nhanh công tác cấp 
GCNQSDĐ; việc quản lý, sử dụng đất ở cơ sở từng bước được tăng 
cường, dần đi vào nề nếp... 

Theo ông Ngô Quang Phú, Phó Giám đốc Sở TN-MT, những năm qua, 
tỉnh chỉđạo thực hiện có hiệu quả, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc, đáp ứng được nhu cầu đất đai sử dụng vào các mục đích phát 
triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an 
toàn xã hội. Sở cũng đã kịp thời phổ biến chính sách pháp luật của 
Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; chủ động triển khai, 
hướng dẫn, chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác 
quản lý nhà nước về đất đai, giám sát kiểm tra các tổ chức, cá nhân 
trong việc sử dụng đất, xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai theo quy 
định của pháp luật. Đồng thời quan tâm công tác đối thoại và tuyên 
truyền pháp luật về đất đai, các vi phạm về đất đai… để công dân dễ 
dàng thực hiện, qua đó nâng cao chỉ số CCHC. 

Ông Phạm Văn Tư ở phường Xuân Yên, TX Sông Cầu, cho biết: Thủ 
tục hành chính giải quyết về đất đai của bộ phận một cửa của UBND thị 
xã rất thuận tiện và nhanh gọn hơn nhiều so với trước đây. Người dân 
chúng tôi có thể kiểm soát hoạt động cấp GCNQSDĐ của các cơ quan 
chức năng thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến, thủ tục niêm yết 
công khai và thời gian hẹn trả hồ sơ. 

Những khó khăn cần tháo gỡ 

Tuy nhiên theo UBND tỉnh, trong quá trình thực hiện chính sách, pháp 
luật về đất đai tại đô thị trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn 
chế. Cụ thể, công tác tuyên truyền văn bản pháp luật về TN-MT đến địa 
phương, nhất là cấp xã còn nhiều khó khăn; số lượng cán bộ làm việc 
trong ngành quản lý đất đai chưa đáp ứng được nhu cầu công việc đặt 
ra; việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ điện tử chưa áp dụng toàn diện. 

Quá trình thực hiện chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải 
quyết việc chuyển đổi nghề nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người 
dân có đất bị thu hồi phát sinh nhiều vướng mắc; công tác phối hợp 
giữa các ngành liên quan trong giải quyết TTHC về cấp GCNQSDĐ đôi 
lúc chưa chặt chẽ, nhịp nhàng, có tình trạng đùn đẩy trách nhiệm... 

“Tỉnh đã đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và các văn 
bản quy định chi tiết hiện hành với Chính phủ và Bộ TN-MT... Cụ thể, 
cần bổ sung các quy định xác định rõ ranh giới đất có mặt nước ven 



biển và mặt nước biển trong khu vực biển từ 3 hải lý trở vào; vấn đề 
cấp GCNQSDĐ đối với đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất 
có mặt nước biển; chuyển nhượng, cấp GCNQSDĐ đối với các dự án 
xây dựng công trình có mục đích hỗn hợp; việc lập bản đồ quy hoạch 
chuyên ngành và sử dụng dữ liệu viễn thám; đăng ký biến động đối với 
trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trọng nhóm đất nông nghiệp 
và bổ sung hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp 
không thực hiện đăng ký...”, đồng chí Nguyễn Chí Hiến cho biết. 

Theo Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Hồng Vân, để nâng cao 
hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đai đô thị, UBND tỉnh cần tăng 
cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 
đất đai; tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng 
đất. Trong quy hoạch chung, tỉnh cần có tầm nhìn chiến lược, đột phá 
nhằm tạo không gian mở cho các huyện, thị xã, thành phố phát triển 
bền vững. Quy hoạch chi tiết cần hợp lý, tránh chồng chéo. Quản lý 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thực hiện nhất quán, kiên quyết, 
chặt chẽ. Đồng thời tăng cường quản lý địa giới hành chính của các địa 
phương; rà soát thường xuyên các văn bản liên quan đến đất đai, đặc 
biệt là quản lý quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đô thị; xử lý kiên quyết 
những trường hợp lấn chiếm đất trái phép... 

Theo baophuyen.com.vn 

 

7. Quận 3 và Huyện Hóc Môn ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý hành chính 
Sáng 12-4, UBND huyện Hóc Môn tổ chức công bố hệ thống ứng 
dụng công nghệ thông tin trên địa bàn các xã của huyện. Tham dự 
có đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các xã, thị trấn 
và hơn 200 người dân sinh sống trong huyện. 



 

Kích hoạt hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện 
Hóc Môn 

Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Dương Hồng 
Thắng cho biết, việc ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn nhằm 
hoàn thiện và đổi mới phương thức phục vụ người dân, doanh nghiệp, 
phục vụ công tác quản lý, điều hành trực tuyến. Qua đó, phát huy tính 
dân chủ của người dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền điện 
tử, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân thực hiện các thủ tục hành 
chính; đồng thời tạo kênh tương tác giữa người dân và doanh nghiệp 
với các cơ quan chức năng một cách dễ dàng hơn.  

Theo đó, từ ngày 12-4 người dân và doanh nghiệp trên địa bàn các xã 
của huyện Hóc Môn có thể sử dụng các dịch vụ hành chính công trực 
tuyến trên ứng dụng di động, gồm: Phản ánh các vấn đề liên quan trật 
tự đô thị, hạ tầng đô thị, an ninh trật tự, hồ sơ trễ hẹn; lấy số thứ tự 
giao dịch qua mạng; tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ qua mạng; nộp 
hồ sơ trực tuyến qua mạng; tra cứu thông tin quy hoạch, xây dựng và 
các thủ tục hành chính; đánh giá sự hài lòng của người dân và những 
thông tin cần thiết trên địa bàn, đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền 
các cấp. 

Cùng với việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, UBND huyện 
Hóc Môn cũng đã đưa vào ứng dụng 13 phần mềm có khả năng liên 



thông, tích hợp giữa các phòng ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn 
trong huyện. Qua đó, theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, giám sát chặt chẽ 
quy trình xử lý hồ sơ và kiểm tra tiến độ giải quyết các hồ sơ hành 
chính gần đến hẹn trả kết quả, trễ hẹn. 

Cùng ngày, UBND quận 3 công bố khai trương trang thông tin 
“Quận 3 trực tuyến” trên ứng dụng Zalo. Đây là hệ thống ứng dụng 
phục vụ cho việc giúp người dân và doanh nghiệp giảm thời gian đi 
lại trong giải quyết thủ tục hành chính.  

Tra cứu trên "Quận 3 trực tuyến" 

Cụ thể là người dân, doanh nghiệp có thể ngồi tại nhà, tại công ty 
thực hiện thao tác nộp hồ sơ qua ứng dụng Zalo “Quận 3 trực 
tuyến” và sau khi nộp hồ sơ có thể tra cứu, nhận thông báo qua 
Zalo các thông tin như: cơ quan đang thụ lý hồ sơ, ngày nhận kết 
quả, các loại giấy tờ còn thiếu để chủ động bổ sung, điều chỉnh.  
 
Bên cạnh đó, thông qua ứng dụng này, người dân và doanh nghiệp 
được tiếp cận nhanh chóng các thông tin về chủ trương, chính 
sách cũng như các thông tin liên quan đến tình hình phát triển kinh 
tế - xã hội của quận. Đặc biệt, trang ứng dụng này còn là nơi tiếp 
nhận nhanh và xử lý, phản hồi các phản ánh của người dân, doanh 
nghiệp về những vấn đề phát sinh trên địa bàn quận bất cứ khi nào, 
ở đâu với các thao tác đơn giản. 

Theo sggp.org.vn 

 



8. Kết quả khảo sát 'mức độ hài lòng' có chính xác? 
Mức độ hài lòng về cải cách hành chính ở một số đơn vị, địa 
phương tại TP.HCM khá cao, nhưng vẫn có ý kiến băn khoăn về 
phương pháp, kết quả khảo sát. 

 

Người dân làm thủ tục hành chính tại UBND Q.Bình Tân 

Ngày 11.4, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết triển 
khai thực hiện thí điểm đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức 
đối với công tác cải cách hành chính ở TP năm 2018 và triển khai kế 
hoạch thực hiện năm 2019. 

Hài lòng về thủ tục hành chính ở TP.HCM: Có 81 lượt khảo sát trực 
tiếpTại hội nghị, ông Vũ Thanh Lưu, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban 
MTTQ VN TP, cho biết từ tháng 5 - 10.2018, cơ quan này phối hợp với 
Công ty TNHH phân tích Thời gian thực (RTA) tổ chức khảo sát, lấy ý 
kiến đánh giá về sự hài lòng của người dân trong việc thực hiện thủ tục 
hành chính ở Sở KH-ĐT, Sở Xây dựng, Q.1, Q.12 và H.Hóc Môn. 

Sau khi 5 đơn vị này cung cấp hơn 38.000 hồ sơ về hoàn tất giao dịch 
hành chính trong quý 1/2018, đơn vị thực hiện đã chọn ngẫu nhiên 
2.468 hồ sơ (tỷ lệ 6,47%) để khảo sát. Qua đó, đã thực hiện phỏng vấn 
thành công 1.132 lượt (tỷ lệ 46%) người dân và doanh nghiệp (DN); 
1.336 lượt (đạt 54%) không tham gia. Đáng chú ý, trong số lượt khảo 
sát thành công có 1.051 lượt (93%) phỏng vấn qua phần mềm khảo sát 
trên điện thoại và chỉ 81 lượt (7%) gặp trực tiếp phỏng vấn. 



Kết quả cho thấy, về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức (cho điểm 
từ mức 6 trở lên), Sở KH-ĐT đạt 92%, Sở Xây dựng 93%, Q.1 92%, 
Q.12 91%, H.Hóc Môn 83%. 

Khảo sát cũng cho thấy, trung bình người dân và DN phải đi lại không 
dưới 2 lần để bổ túc hồ sơ khi làm thủ tục hành chính ở Sở KH-ĐT, Sở 
Xây dựng, Q.1 và Q.12; riêng H.Hóc Môn là 3 lần... 

Phỏng vấn qua điện thoại có đem lại số 
liệu chính xác? 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy 
TP.HCM, băn khoăn về việc số người 
gặp trực tiếp phỏng vấn chỉ 81 (chiếm 
7% lượt khảo sát), trong khi có tới 1.051 
lượt (chiếm 93%) phỏng vấn qua điện 
thoại. Từ đó ông Nhân đặt vấn đề, hai 
phương pháp này liệu có đem lại hiệu 
quả như nhau? Nếu kết quả khác biệt, 
năm sau phải tăng nội dung khảo 
sátbằng giấy lên; ngược lại nếu giống 
nhau không nhất thiết phải khảo sát 
bằng giấy. 

Ông Nhân cũng đề nghị cơ quan khảo sát làm rõ thêm tại sao 1.336 
lượt (chiếm hơn 54%) được mời nhưng không tham gia khảo sát. 

Về việc này, TS Lê Đặng Trung, Giám đốc Công ty RTA, cho hay người 
dân muốn tham gia khảo sát nhưng khá e ngại khi được mời phỏng vấn 
trực tiếp với sự hiện diện của những người xung quanh. Nếu mời tới trụ 
sở Ủy ban MTTQ VN TP.HCM hay UBND TP để hỏi người dân càng e 
ngại. 

Cũng theo ông Trung, qua thống kê cho thấy nếu thực hiện tốt, hai 
phương pháp khảo sát sẽ cho kết quả không khác biệt nhiều, nhưng 
phương pháp phỏng vấn qua điện thoại thuận lợi hơn, giúp tiết kiệm 
kinh phí... 

Trả lời PV Báo Thanh Niên ông Trung nhìn nhận phương pháp hỏi trực 
tiếp tại nhà đem lại nhiều thông tin nhưng không phải ai cũng đồng ý 
khảo sát, nhất là khi phỏng vấn tại nhà phải kèm công an khu vực hay 
tổ trưởng dân phố khiến người dân e ngại. Bên cạnh đó, chi phí tổ chức 

 

 

Số tiền mà Công ty RTA ký 
kết với TP để khảo sát 2 sở 
và 3 quận kể trên chỉ hơn 
400 triệu đồng. Trong năm 
2019, Ủy ban MTTQ VN 
TP.HCM dự kiến khảo sát 
sự hài lòng đối với Sở TN-
MT, Sở Tư pháp, Sở Y tế, 
Cục Hải quan, Cục Thuế và 
24 quận huyện, 319 
phường, xã, thị trấn. 
 

 



phương pháp khảo sát, phỏng vấn tại nhà cao gấp 10 - 20 lần so với 
qua điện thoại... 

Theo thanhnien.vn 

 

9. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính 
góp phần nâng cao chỉ số PCI, PAPI 
Ngày 12/4, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần chủ trì hội 
nghị tổng kết công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), hoạt 
động của trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, đánh giá chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và 
hành chính công (PAPI) năm 2018. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Năm 2018, hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt 
những kết quả tích cực. Việc công bố, cập nhật TTHC duy trì thường 
xuyên, kịp thời, việc niêm yết công khai TTHC cơ bản đúng quy định. 
Toàn tỉnh tiếp nhận 1.475.378 hồ sơ (HS) yêu cầu giải quyết TTHC của 
cá nhân, tổ chức; trong đó, có 4.846 HS tiếp nhận qua Cổng dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, 4. Kết quả, HS đã giải quyết 1.450.015 HS; 
trong đó, có 1.434.615 HS giải quyết đúng hạn. 

Chỉ số PCI của tỉnh Long An năm 2018 đạt 68,09 điểm trên thang điểm 
100 (tăng 1,39 điểm so với năm 2017), đứng hạng 3/63 tỉnh, thành, 
tăng 1 hạng so với năm 2017. Trong đó, tỉnh có điểm số cao nhất ở Chỉ 



số tiếp cận đất đai với 7,76 điểm (năm 2017 là 7,34 điểm), kế đến là 
Chỉ số chi phí thời gian với 7,71 điểm (năm 2017 là 7,6 điểm), điểm số 
thấp nhất là Chỉ số đào tạo lao động với 6,3 điểm (năm 2017 là 6,06 
điểm). 

Năm 2018, chỉ số PAPI của tỉnh đạt 48,35/80 điểm, đứng hàng thứ 35 
trong cả nước, xếp thứ 3 trong nhóm đạt điểm trung bình thấp. 

 

Trung tâm Hành chính công cấp huyện ra đời tạo điều kiện thuận lợi 
cho người dân và doanh nghiệp quan hệ công tác 

Bên cạnh kết quả, hoạt động kiểm soát TTHC, chỉ số PCI, PAPI tỉnh 
hiện còn một số tồn tại, hạn chế: Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị 
chưa sâu sát trong chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành 
chính và kiểm soát TTHC; cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát TTHC 
một vài sở, ngành, địa phương còn lúng túng, tham mưu công bố TTHC 
chưa bảo đảm chất lượng.   

Năm 2018, PCI của tỉnh có 4 chỉ số thành phần giảm điểm. Nguyên 
nhân chủ yếu vai trò trách nhiệm người đứng đầu một số cơ quan hành 
chính cấp tỉnh, cấp huyện chưa cao, chưa chủ động tham mưu UBND 
tỉnh triển khai thực hiện tốt các quy định pháp luật của Trung ương. Sự 
phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương trong việc thực hiện khảo 
sát người dân và công tác cải thiện nâng cao chỉ số PAPI, nhằm phục 
vụ người dân của tỉnh chưa đồng bộ,... 

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần yêu cầu các sở, ngành 
tỉnh, UBND cấp huyện tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh; 



nâng cấp phần mềm một cửa điện tử bảo đảm kết nối liên thông giữa 
tỉnh với trục liên thông quốc gia. Đồng thời, các sở, ngành, địa phương 
chủ động phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, nhịp nhàng hơn trong việc giải 
quyết các vấn đề liên quan đến người dân, doanh nghiệp, góp phần 
nâng cao chỉ số PCI và PAPI của tỉnh./. 

Theo baolongan.vn 

 

10. Hài lòng 99% nhưng dân vẫn than phiền vì thủ 
tục rườm rà 
Thủ tục rườm rà, chưa công khai, thời gian xử lý hồ sơ kéo dài mà 
không giải thích thỏa đáng khiến người dân không hài lòng. 

 

Người dân đánh giá sự hài lòng qua bảng điện tử ở Sở Xây dựng 
TP.HCM 

“Cố gắng để đánh giá của Ủy ban MTTQ TP trở thành một tiếng nói độc 
lập, đáng tin cậy, góp phần tích cực trong công tác cải cách hành chính 
của TP” - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân. 

Cuộc khảo sát độc lập do Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tiến hành trong 
năm 2018 đã chỉ ra như trên. Thông tin này công bố tại hội nghị sơ kết 
một năm thí điểm đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức với 
công tác cải cách hành chính trên địa bàn TP năm 2018, do Ủy ban 
MTTQ TP tổ chức ngày 11-4. 

Kêu ca nhiều ở các quận huyện 



Nói về sự cần thiết của cuộc khảo sát độc lập này, ông Vũ Thanh Lưu - 
phó chủ tịch Ủy ban MTTQ TP - cho biết thời gian qua các sở ngành, 
quận huyện cũng tự tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân.  

Kết quả đa số người dân hài lòng, thậm chí có nơi tỉ lệ hài lòng lên tới 
99%, nhưng khi cán bộ Ủy ban MTTQ TP tiếp xúc với người dân, còn 
nhiều người than phiền thủ tục hành chính rườm rà, phải đi lại nhiều 
lần, cán bộ công chức giải thích các thủ tục khó hiểu gây khó khăn cho 
người dân. 

Năm 2018, Ủy ban MTTQ TP đã khảo sát độc lập ở 2 sở (Sở Xây dựng 
và Sở Kế hoạch - đầu tư TP) và 3 quận huyện (Q.1, Q.12, H.Hóc Môn).  

Từ hơn 38.000 hồ sơ mà các đơn vị này đã giải quyết, MTTQ TP chọn 
ngẫu nhiên 2.468 hồ sơ và phỏng vấn qua điện thoại hoặc mời đến hội 
trường Ủy ban MTTQ phường xã, quận huyện phỏng vấn trực tiếp. Kết 
quả có gần 1.200 người (gần 46%) đồng ý tham gia khảo sát.  

Theo đó, người dân hài lòng nhất ở Sở Kế hoạch - đầu tư TP là quy 
trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ nhanh, thuận lợi. Ở Sở Xây dựng TP, 
người dân hài lòng nhất là công chức có thái độ tốt. Với các quận 
huyện còn lại, đây cũng là lý do chính khiến người dân hài lòng. 

Về lý do không hài lòng, chủ yếu người dân đánh giá thủ tục hành 
chính còn rườm rà, chưa công khai rõ ràng cho dân biết, thời gian xử lý 
hồ sơ kéo dài mà không có giải thích thỏa đáng. 

Theo chấm điểm của người dân, Sở Xây dựng TP và UBND Q.1 nhận 
được nhiều điểm 9-10 nhất (cùng 54%), còn H.Hóc Môn nhận nhiều 
điểm dưới 6 nhất (25%). H.Hóc Môn cũng nhận được nhiều đánh giá 
chưa tích cực từ người dân.  

Thậm chí đây là đơn vị duy nhất có ý kiến không hài lòng vì lý do công 
chức vòi vĩnh, nhũng nhiễu đòi thêm tiền lệ phí không có hóa đơn. 

Xử lý triệt để sau khảo sát 

Ông Trần Trọng Tuấn, giám đốc Sở Xây dựng TP, cho rằng việc khảo 
sát về mức độ hài lòng của người dân là rất cần thiết và mong muốn 
Sở Xây dựng TP tiếp tục được Ủy ban MTTQ TP khảo sát trong những 
năm tiếp theo.  

"Mỗi tháng Sở Xây dựng TP giải quyết hàng ngàn hồ sơ, nên một vài 
thiếu sót có khi sẽ thấy nhỏ. Nhưng đối với người dân, có khi cả đời họ 
chỉ tiếp xúc với cơ quan nhà nước một vài lần, nên nếu bị làm sai hoặc 
phiền hà thì họ sẽ rất buồn, rất bức xúc" - ông Tuấn nhìn nhận.  



Ông Tuấn cũng đề nghị có thông tin cụ thể từ khảo sát của Ủy ban 
MTTQ TP để xem cán bộ công chức nào, khâu nào làm chưa tốt, chưa 
đúng nhằm xử lý triệt để. 

Theo kế hoạch của Ủy ban MTTQ TP, năm 2019 dự kiến mở rộng khảo 
sát sự hài lòng của dân ở các sở: Tài nguyên - môi trường, Tư pháp, Y 
tế, Cục Hải quan, Cục Thuế, UBND 24 quận huyện và UBND 319 
phường xã, thị trấn. 

Góp ý với kế hoạch này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng 
nên giảm bớt phường xã, còn các quận huyện, sở ngành khảo sát hết. 

Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh công tác khảo sát sự hài lòng của 
người dân cần tập trung vào những vấn đề người dân chưa hài lòng. 
Chẳng hạn ở cấp phường xã nên tập trung vào các thủ tục nhà đất, 
thay vì chứng thực sao y, hộ tịch là những thủ tục đơn giản, ít phiền hà. 

Dân có tin, mới tham gia khảo sát 

Có một vấn đề là tỉ lệ người dân tham gia đánh giá sự hài lòng đối với 
cơ quan công quyền thường không cao, có nơi chỉ 4-5% người dân 
tham gia. Làm thế nào để người dân tích cực tham gia đánh giá hơn? 

Trả lời câu hỏi này của chúng tôi, bà Tô Thị Bích Châu, chủ tịch Ủy ban 
MTTQ TP, cho rằng bà cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Theo bà 
Châu, việc đánh giá cơ quan công quyền là một việc mới, nhạy cảm. 

Người dân chưa có thói quen phản hồi, còn e ngại tham gia khảo sát, 
trả lời câu hỏi qua loa, chưa có niềm tin các phản hồi của mình sẽ đem 
lại kết quả. 

"Theo tôi, phải làm sao để người dân tin tưởng rằng ý kiến của họ sẽ 
được xử lý và có thể góp phần thay đổi tích cực hơn. Đồng thời phải 
tuyên truyền để người dân thấy được trách nhiệm của mình; muốn cải 
cách, muốn rút ngắn thủ tục thì cũng phải góp phần mình bằng ý kiến 
đóng góp, chứ không chỉ ngồi kêu ca, than phiền" - bà Châu nhấn 
mạnh. 
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11. Thanh Hóa: Kiên quyết xử lý việc “ngâm” hồ sơ, 
sách nhiễu, phiền hà 
Sách nhiễu, phiền hà… không chỉ ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, 
sâu xa còn kéo lùi sự phát triển của địa phương. 



Năm 2018, tỉnh Thanh Hóa có gần 4000 hồ sơ quá hạn, Chủ tịch UBND 
tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu các sở ngành cấp tỉnh, UBND 
các huyện, thị xã và thành phố... phải công khai xin lỗi người dân. 
Nhiều ý kiến cho rằng, hành vi “ngâm” hồ sơ, gây phiền hà trong giải 
quyết thủ tục hành chính của cán bộ, đảng viên cần phải xử lý kỷ luật 
chứ không đơn thuẩn là xin lỗi xuề xòa bỏ qua. 

Dư luận tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là các doanh nghiệp, người dân hết 
sức bất bình trước tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức tỉnh này 
gây phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính. Mới đây, 
theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, năm 2018, tỉnh Thanh Hóa có 
gần 4.000 hồ sơ quá hạn… 

 

UBND tỉnh Thanh Hóa 

Câu chuyện chậm trả hồ sơ, gây phiền hà, sách nhiễu không phải mới 
mà trở thành nỗi ám ảnh đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư mỗi khi đi 
“gõ cửa” từng phòng, ban, sở, ngành, để thực hiện dự án trên địa bàn 
tỉnh Thanh Hóa. Nhiều đại diện doanh nghiệp, người dân kiến nghị cần 
phải nghiêm trị, xử lý hành vi cố tinh gây phiền hà của một bộ phận cán 
bộ của cơ quan nhà quản lý Nhà nước ở tỉnh Thanh Hóa. 

Trước đó, Thanh tra Nhà nước tỉnh Thanh Hóa đã có yêu cầu kiểm 
điểm, xử lý trách nhiệm Giám đốc và nhiều lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu 
tư vì gây khó khăn cho một doanh nghiệp triển khai dự án khu du lịch 
nghỉ dưỡng trên địa bàn huyện Ngọc Lặc. Không những thế, Sở này 
còn phải gửi các phiếu xin lỗi gửi tới 8 doanh nghiệp và trong đó thừa 
nhận: sự chậm trễ đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của công 
ty”…  Rõ ràng, tệ quan liêu, vô cảm, thiếu ý thức trách nhiệm vẫn tồn 



tại ở không ít cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính của tỉnh 
Thanh Hóa. 

Sách nhiễu, phiền hà… không chỉ ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, 
sâu xa còn kéo lùi sự phát triển của địa phương. Câu hỏi đặt ra là, vì 
sao quy định, chế tài đã có nhưng khó thực thi, sau nhiều năm cải cách 
thủ tục hành chính nhưng số cán bộ, đảng viên tại Thanh Hóa bị xử lý 
chỉ đếm trên đầu ngón tay? Ông Nguyễn Văn Thi, Trưởng ban Ban 
quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho rằng, người đứng 
đầu phải gương mẫu, chịu trách nhiệm. 

Ông Thi nói: "Nghiêm túc thực hiện đổi mới thái độ phục vụ xây dựng 
cơ quan văn hóa trong giao tiếp với tổ chức cá nhân, cán bộ vi phạm sẽ 
bị xử lý; yêu cầu cán bộ ký cam kết không gây phiền hà đối với tổ chức 
cá nhân, nếu vi phạm sẽ làm đơn thôi việc, người đứng đầu phải 
gương mẫu, chịu trách nhiệm". 

Tại buổi làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI), và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Đình 
Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã khẳng định, phải loại bỏ 
những cán bộ vi phạm đạo đức công vụ ra khỏi bộ máy hành chính. 

Ông Xứng nói: "Không làm công tác cán bộ là không tạo chuyển biến 
được, không cải cách hành chính được. Đối với những cán bộ liên 
quan nhiều đến thủ tục hành chính của các sở thì phải chọn những 
người có năng lực, đặc biệt là đạo đức, có cái tâm đối với doanh 
nghiệp, đối với công nghiệp thì mới chuyển biến được. Nếu chúng ta 
muốn sở không mang tiếng là phiền hà, hành doanh nghiệp thì các 
đồng chí phải làm ngay công tác cán bộ". 

Thanh Hóa là địa phương đang được nhiều nhà đầu tư tiềm năng trong 
và ngoài nước quan tâm. Thế nhưng, để giữ được chân nhà đầu tư, với 
mục tiêu trở thành điểm sáng kinh tế vùng Bắc Trung bộ, tỉnh Thanh 
Hóa còn nhiều việc phải làm, trong đó cải cách thủ tục hành chính đóng 
vai trò quan trọng./. 
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