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1. Thời gian và chi phí thấp nhất cho doanh nghiệp 
gia nhập thị trường 
Giai đoạn 2015 - 2018 được đánh giá là một trong những thời kỳ phát 

triển mạnh mẽ nhất trong lịch sử của doanh nghiệp (DN) Việt Nam, 

trung bình mỗi năm có gần 123 nghìn DN thành lập mới với số vốn 

đăng ký đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng, tăng 49,3% về số lượng và tăng 

155,8% về số vốn so với giai đoạn ba năm trước đó. Điều này cho thấy 

chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển DN của Đảng, Nhà nước đã 

được cộng đồng DN hưởng ứng tích cực. Thời gian tới, tinh thần đó sẽ 

tiếp tục được phát huy nhằm hỗ trợ DN gia nhập thị trường một cách 

thuận lợi với mức chi phí thấp nhất. 

 

Công nhân Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1, Khu 

công nghiệp Khai Quang (tỉnh Vĩnh Phúc) sản xuất, kinh doanh linh 

kiện, phụ tùng ô-tô, xe máy. 

Nhiều tín hiệu khả quan 

Căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn đang khiến đầu tư thế 

giới suy giảm, niềm tin kinh doanh toàn cầu giảm sút. Tuy nhiên, tình 

hình đăng ký DN trong nước vẫn cho thấy những tín hiệu khả quan, thể 

hiện ở số lượng DN gia nhập và tái gia nhập thị trường tiếp tục tăng và 

đạt mức cao nhất so với cùng kỳ các năm trước, trong khi tình trạng DN 

rút lui khỏi thị trường đã được kiềm chế. 



Cụ thể, sáu tháng đầu năm 2019, cả nước có 66.958 DN thành lập mới 

(tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2018) với số vốn đăng ký đạt 860.195 tỷ 

đồng (tăng 32,5%), là mức cao nhất so với cùng kỳ bốn năm gần đây. 

Quy mô DN thành lập mới tiếp tục tăng khi tỷ trọng vốn đăng ký bình 

quân của một DN đạt 12,8 tỷ đồng (tăng 27,7%). Với đà tăng này, có 

thể hy vọng rằng, năm 2019 sẽ là năm thứ 5 liên tiếp có số lượng DN 

gia nhập thị trường và số vốn đăng ký đạt mức cao nhất trong lịch sử. 

Bên cạnh số DN thành lập mới, đã có 21.617 DN quay trở lại thị trường 

(tăng 31,4%) và cũng là mức cao nhất so với cùng kỳ các năm trước. 

Như vậy, tổng số DN gia nhập và tái gia nhập thị trường trong sáu 

tháng đầu năm 2019 đạt 88.575 DN (tăng 9,4%). Dòng vốn tư nhân 

chảy vào nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng với tổng số vốn đăng ký bổ 

sung vào nền kinh tế từ lực lượng DN trong sáu tháng đầu năm 2019 

đạt hơn 2,1 triệu tỷ đồng (tăng 17,9%). Trong đó, riêng số vốn đăng ký 

tăng thêm của các DN đang hoạt động là hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Những 

con số nêu trên cho thấy tín hiệu rõ ràng về niềm tin của nhà đầu tư khi 

những DN đang hoạt động, đang thực tế trải nghiệm môi trường đầu tư 

kinh doanh tiếp tục bổ sung một lượng vốn lớn vào nền kinh tế. 

Sự gia tăng ấn tượng về số lượng DN mới và số vốn đăng ký trong thời 

gian qua là một trong những yếu tố khẳng định tiềm năng của các cơ 

hội kinh doanh ở Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam được nhận định là một 

trong những nền kinh tế năng động, có tốc độ phát triển nhanh nhất 

trong khu vực ASEAN. Cùng với những lợi thế sẵn có như tỷ lệ dân số 

vàng, nhân công lao động rẻ, nhu cầu tiêu dùng lớn, việc hội nhập kinh 

tế quốc tế sâu rộng với hàng loạt các hiệp định thương mại tự do đã 

được ký cũng đã mở ra cơ hội lớn cho DN Việt Nam. Sự tăng trưởng 

mạnh mẽ về lực lượng DN trong nước phần nào cho thấy chúng ta 

đang nắm bắt tốt các cơ hội nêu trên. 

Bên cạnh một số lượng lớn DN gia nhập và tái gia nhập thị trường, 

cũng có một bộ phận DN bị sàng lọc và đào thải, tổng số DN rút lui và 

tạm thời rút lui khỏi thị trường trong sáu tháng đầu năm 2019 tăng 

18,4% so với cùng kỳ năm 2018. Việc đào thải, thanh lọc là một quy 

luật khách quan của nền kinh tế thị trường. Có nhiều nguyên nhân 

khiến DN rời khỏi thị trường, trong đó không loại trừ nguyên nhân từ 

điều kiện kinh doanh không phù hợp, đâu đó vẫn còn rào cản... Thế 

nhưng, ở một góc độ nào đó, việc DN ngừng hoạt động, phá sản, giải 

thể cũng giúp nền kinh tế cơ cấu lại liên tục, là cơ sở thúc đẩy nâng cao 

năng lực cạnh tranh khi những DN yếu kém sẽ bị loại bỏ để thay vào đó 

là những DN mới với những ý tưởng kinh doanh có chất lượng hơn. 



Với dữ liệu kết xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký DN những 

năm gần đây, có thể thấy rằng DN đóng cửa, ngừng hoạt động chủ yếu 

có quy mô nhỏ với 92% dưới 10 tỷ đồng. Ðây là nhóm DN dễ chịu tác 

động nhất từ những khó khăn của thị trường nhưng cũng là nhóm sẽ 

dịch chuyển nhanh nhất khi các kế hoạch kinh doanh không đạt được 

kỳ vọng. Ở các nền kinh tế khác, tình hình cũng diễn ra tương tự. Số 

liệu về tình hình DN rút lui khỏi thị trường cũng cho thấy, phần lớn DN 

khởi nghiệp hiện nay chưa được trang bị kỹ càng trước khi tham gia thị 

trường cho nên tính cạnh tranh chưa cao. Trong số DN giải thể, ngừng 

hoạt động năm 2018 có khoảng 49,5% là những DN đăng ký thành lập 

trong các năm 2017, 2018. Ðối với DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh 

có thời hạn, thường là để cơ cấu lại danh mục đầu tư hoặc tạm thời 

dừng hoạt động trước khi tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới. Có rất nhiều 

DN sẽ quay trở lại hoạt động sau thời gian tạm ngừng kinh doanh, bằng 

chứng là tại các kỳ báo cáo, số lượng DN quay trở lại hoạt động 

thường tương đương hoặc cao hơn so với số DN đăng ký tạm ngừng 

hoạt động. 

Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh 

Việc DN giải thể, ngừng hoạt động là điều không mong muốn, cần có 

cái nhìn khách quan và phân tích thấu đáo để đưa ra giải pháp kịp thời 

trong thời gian tới nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh của khối DN nhỏ và vừa thông qua việc nâng cao 

năng lực quản trị, năng suất lao động và trình độ ứng dụng công nghệ 

của DN. Thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ DN, tháo gỡ 

khó khăn cho DN, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia, nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy khởi sự 

kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho DN đã được các bộ, ngành, địa 

phương triển khai tương đối hiệu quả. Ðáng chú ý, thời gian, chi phí 

thực hiện thủ tục đăng ký thành lập DN đã và đang được tiếp tục cắt 

giảm đến mức thấp nhất. Thời gian tới, dự kiến quy trình thủ tục và chi 

phí gia nhập thị trường sẽ tiếp tục được cải thiện. Theo đó, dự kiến lệ 

phí đăng ký thành lập DN và phí công bố nội dung đăng ký DN sẽ được 

cắt giảm đáng kể, từ 400 nghìn đồng xuống còn hơn 100 nghìn 

đồng/hồ sơ. Với dự kiến sửa đổi này, Việt Nam sẽ trở thành một trong 

những nước có chi phí thành lập DN thấp nhất thế giới. Ðồng thời, Bộ 

Kế hoạch và Ðầu tư đang phối hợp Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ lùi 

thời hạn nộp hoặc miễn hoàn toàn việc nộp lệ phí môn bài cho DN 

thành lập mới. Nếu được triển khai, dự kiến sửa đổi này sẽ đơn giản 

một bước về thủ tục hành chính và giảm hai triệu đồng trong quy trình 



khởi sự kinh doanh của DN, cắt giảm đáng kể so với mức ba triệu đồng 

như hiện nay theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới. 

Hiện nay, so sánh về quy trình đăng ký thành lập DN với các nước 

trong khu vực ASEAN, Việt Nam đứng thứ hai về số lượng thủ tục ít 

nhất (đứng đầu là Xin-ga-po chỉ bao gồm một thủ tục; Việt Nam có hai 

thủ tục là đăng ký thành lập DN và công bố nội dung đăng ký DN, đã 

được gộp trong một bước) và đứng thứ ba về thời gian xử lý hồ sơ 

đăng ký thành lập DN ngắn nhất (sau Xin-ga-po và Thái-lan). Kể từ 

ngày 20-1-2018, lệ phí đăng ký thành lập DN của Việt Nam đã được cắt 

giảm 50%, từ 200 nghìn đồng xuống còn 100 nghìn đồng/hồ sơ và 

miễn phí hoàn toàn đối với hồ sơ nộp qua mạng điện tử. 

Bối cảnh trong nước, quốc tế đang mang đến nhiều cơ hội và Nhà 

nước là bàn tay nâng đỡ cho sự phát triển của DN, nhưng chính bản 

thân DN mới có thể biến cơ hội thành thành công. Khi có sự phát triển 

mạnh mẽ về số lượng DN thành lập mới cũng chính là thời cơ để cộng 

đồng DN trong nước lớn mạnh hơn không chỉ về số lượng mà còn về 

chất lượng, bởi lúc này, thương trường sẽ là "cuộc chiến sống còn", áp 

lực cạnh tranh đòi hỏi DN phải nâng cao chất lượng để không bị đào 

thải ra khỏi cuộc chơi. Với sự hỗ trợ cao nhất từ các chính sách của 

Nhà nước cùng với nỗ lực vươn lên của cộng đồng DN, hy vọng rằng, 

thời gian tới, DN Việt Nam sẽ tiếp tục lớn mạnh và thực hiện tốt vai trò 

là động lực phát triển cho kinh tế đất nước. 

Theo nhandan.com.vn 

 

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Đẩy mạnh việc công 
khai, minh bạch tạo thuận tiện cho người dân 
Xác định cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin là 

nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt 

Nam đã triển khai quyết liệt công tác cải cách hành chính, đẩy 

mạnh giao dịch BHXH điện tử, giải quyết kịp thời, đầy đủ quyền lợi 

BHXH, Bảo hiểm Y tế (BHYT) cho người dân và doanh nghiệp. 

 



 

Trong 5 năm qua, số lượng TTHC của ngành BHXH đã giảm từ 115 

xuống còn 28 TTHC (giảm trên 75%). 

Giảm mạnh thủ tục 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng tầm chỉ số, từ nhiều 

năm nay, BHXH Việt Nam luôn xác định cải cách thủ tục hành chính là 

một trong những nhiệm vụ quan trọng của toàn ngành, được thực hiện 

thường xuyên, quyết liệt nhằm cắt giảm thời gian, chi phí cho doanh 

nghiệp và người dân. Năm 2018, BHXH Việt Nam tiếp tục giữ vị trí 

đứng đầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong nhóm các cơ quan 

thuộc Chính phủ. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) về môi 

trường kinh doanh, xếp hạng chỉ số nộp thuế và BHXH của Việt Nam 

tăng 36 bậc so với năm 2017, từ 167/190 lên 131/190. 

Cụ thể, trong 5 năm qua, số lượng thủ tục hành chính (TTHC) của 

ngành BHXH đã giảm từ 115 xuống còn 28 TTHC (giảm trên 75%). Chỉ 

tính riêng năm 2017 đã giảm từ 32 xuống còn 28 TTHC; rút ngắn thời 

hạn cấp sổ BHXH từ 20 ngày, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) từ 7 ngày 

xuống còn 5 ngày... Số giờ thực hiện TTHC từ 335 giờ hướng đến giảm 

49 giờ. Với việc thực hiện giao dịch điện tử trong tất cả các khâu từ thu, 

nộp đến quản lý chi, trả, thì số lần thực hiện giao dịch điện tử giảm từ 

12 lần/năm xuống còn 1 lần/năm. 



Theo ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, trong thời 

gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính ngành BHXH đã đạt 

nhiều bước tiến quan trọng. Để thực hiện mục tiêu nâng xếp hạng chỉ 

số Nộp thuế và BHXH lên 30 - 40 bậc; năm 2019 từ 7 - 10 bậc, toàn 

ngành đã, đang và sẽ tập trung tối đa mọi nguồn lực, triển khai đồng 

loạt các giải pháp, quyết liệt thực hiện cải cách TTHC, trong đó, nâng 

xếp hạng chỉ số Nộp BHXH là một trong những mục tiêu quan trọng mà 

toàn ngành đang nỗ lực quyết tâm thực hiện. 

Đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính công 

Năm 2019, BHXH Việt Nam sẽ thúc đẩy triển khai công tác cải cách 

hành chính nhằm hướng tới mục tiêu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 

từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu 

lực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh giao dịch BHXH điện tử, giải quyết kịp 

thời, đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT cho người dân và doanh nghiệp. 

Theo đó, ngành BHXH sẽ tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ 

trọng tâm về công tác cải cách hành chính. Cụ thể, BHXH sẽ thường 

xuyên tiến hành rà soát, đơn giản hoá và cắt giảm TTHC trong các lĩnh 

vực của ngành; tăng cường đẩy mạnh việc cắt giảm thành phần, số 

lượng giấy tờ, hồ sơ, giảm số giờ giao dịch BHXH của các đơn vị, 

doanh nghiệp, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao; tiếp tục 

kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các quy định về TTHC, không 

gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân. 

Trên cơ sở kết quả rà soát, kiểm soát TTHC, BHXH Việt Nam ban hành 

Quyết định công bố công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng Thông tin 

điện tử BHXH Việt Nam. BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện niêm yết 

công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, đảm bảo cho các tổ 

chức, cá nhân thuận tiện và dễ dàng tiếp cận. Cập nhật các TTHC mới 

ban hành và xoá bỏ các TTHC đã hết hiệu lực theo đúng quy định. 

Bên cạnh đó, công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tiếp tục 

được duy trì, thực hiện hiệu quả thông qua bộ phận “một cửa” của cơ 

quan BHXH; Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả cấp huyện; giao dịch điện tử và qua dịch vụ bưu 

chính công ích. Tiếp nhận, kịp thời xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ 

chức, cá nhân về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

BHXH, đảm bảo việc thực hiện các quy định hành chính được công 

khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền. 



Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong hệ thống; 

tiếp tục triển khai Đề án “Nghiên cứu xây dựng, thành lập và triển khai 

mô hình tổ chức hỗ trợ, tư vấn giải đáp về chính sách BHXH, BHYT, 

BH thất nghiệp của ngành BHXH”; tổ chức thực hiện Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp bộ máy 

ngành BHXH theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 

Thực hiện CCHC mạnh mẽ trong các công tác chi trả BHXH; đổi mới 

cơ chế phân bổ ngân sách cho các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, 

thành phố; tiếp tục hoàn thiện chính sách về tiền lương, tiền công; đổi 

mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị trực thuộc. Trong đó, BHXH 

Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện các giải pháp 

vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp 

BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với mục 

tiêu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH…; tiếp tục phối 

hợp với Bưu điện kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong công tác chi trả các 

chế độ BHXH, BH thất nghiệp; đồng thời, thí điểm phương án ứng dụng 

CNTT trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua Bưu điện. 

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam tiếp tục hiện đại hoá hành chính thông 

qua việc tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả công tác giao dịch điện tử, 

dịch vụ công trực tuyến; cập nhật mã số và đồng bộ thông tin định danh 

người tham gia; quản lý dữ liệu thu nộp BHXH, dữ liệu chi trả BHXH, 

quá trình hưởng và tham gia, thông tin đơn vị tham gia BHXH. Đồng 

thời, trên nền tảng ứng dụng CNTT những năm qua, khẩn trương xây 

dựng hệ sinh thái 4.0, phục vụ người dân và doanh nghiệp với các dịch 

vụ: Dịch vụ SMS; dịch vụ thanh toán trực tuyến; hệ thống Chatbot hỗ 

trợ khách hàng; thiết lập Fanpage truyền thông trên mạng xã hội; cung 

cấp tất cả các dịch vụ công có thể lên mức độ 4, phấn đấu đến năm 

2020 hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về 

quản lý BHXH liên thông, hiện đại. 
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3. ‘Phải xử lý hình sự những doanh nghiệp trốn 
đóng BHXH’ 
Đoàn liên ngành đề nghị Công an, VKSND, TAND TP Hà Nội xem 

xét, xử lý hình sự đối với những đơn vị, doanh nghiệp trốn đóng 

các khoản bảo hiểm. 



Đoàn liên ngành Công an, Liên đoàn lao động, Thanh tra, Lao động 

thương binh xã hội, Cục thuế, Bảo hiểm xã hội vừa có báo cáo về công 

tác phối hợp 6 tháng đầu năm thực hiện cơ chế phối hợp đảm bảo 

quyền và lợi ích của người lao động (NLĐ) về các chế độ bảo hiểm tại 

TP Hà Nội. 

 
Các quy định về tội trốn đóng BHXH. Nguồn BHXH. 

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, đoàn liên ngành đã thực hiện 

2.119 cuộc thanh tra, kiểm tra, với tổng số tiền nợ 397,1 tỉ đồng, thu hồi 

trên 218 tỉ đồng (đạt 49,5%). 

Qua kiểm tra, đoàn cũng nhận thấy 100% các thủ tục hành chính được 

tiếp nhận thông qua hệ thống một cửa điện tử. Đến tháng 6-2019, có 



trên 97,3% các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp 

(BHTN) thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử. 

Tuy nhiên, đoàn liên ngành khẳng định còn nhiều đơn vị trốn đóng 

BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ. Đồng thời, nhận thức về quyền lợi, 

trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT, BHTN của NLĐ còn hạn chế, có 

tình trạng thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia… 

Bên cạnh đó, nhiều đại lý thu hoạt động chưa thực sự hiệu quả do 

nhân viên đại lý thu đa số phải kiêm nhiệm. Tuy được BHXH TP đào 

tạo, tập huấn cập nhật hàng năm nhưng có đại lý chưa nắm chắc về 

chính sách BHXH, BHYT, thậm chí còn làm sai quy trình. 

Để hạn chế việc nợ đọng, đoàn liên ngành đề nghị Công an TP chỉ đạo 

các đơn vị quận, huyện tiếp nhận hồ sơ các đơn vị, doanh nghiệp nợ, 

trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN do cơ quan BHXH chuyển để điều tra, 

xác minh hành vi vi phạm pháp luật. 

Bên cạnh đó, đề nghị Công an, VKSND, TAND TP Hà Nội xem xét, xử 

lý hình sự đối với những đơn vị, doanh nghiệp vi phạm theo quy định 

của BLHS 2015. 

Đặc biệt, đoàn liên ngành đề nghị Cục Thuế Hà Nội khi thực hiện thanh 

tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế cần kiểm tra các doanh 

nghiệp khai báo đã đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ để đưa vào chi 

phí hợp lý giảm trừ thuế nhưng thực tế chưa đóng BHXH, BHYT, 

BHTN. 
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4. Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên 
ngành: Để thực chất hơn nữa, còn nhiều việc phải 
làm 
Nhằm đạt mục tiêu đặt ra tại Quyết định 2026/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ, toàn ngành Hải quan cần nỗ lực phối hợp với 

các bộ liên quan tháo gỡ vướng mắc, đơn giản thủ tục kiểm tra 

chuyên ngành (KTCN) thực chất hơn nữa, tạo thuận lợi thương 

mại, giảm thời gian thông quan hàng hóa cho DN. 



 

Cán bộ Chi cục Hải quan Hoành Mô, Quảng Ninh kiểm tra thực tế hàng 

nhập khẩu. 

Còn hơn 70.000 mặt hàng phải KTCN 

Số liệu báo cáo tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục 

Hải quan cho biết, nếu như năm 2015 có 82.698 mặt hàng thuộc diện 

phải KTCN thì tính đến tháng 3/2019 số lượng này giảm xuống còn 

70.087 mặt hàng, giảm 12.600 mặt hàng, được cộng đồng doanh 

nghiệp (DN) ghi nhận và đánh giá cao. 

Điển hình, mặt hàng thép nhập khẩu (NK) trước đây vừa phải kiểm tra 

chất lượng trước khi thông quan của Bộ Khoa học và Công nghệ, vừa 

phải xin giấy phép NK của Bộ Công thương thì hiện nay chỉ phải kiểm 

tra chất lượng sau thông quan và không phải xin giấy phép NK. Đối với 

những mặt hàng chồng chéo thuộc quản lý của nhiều đơn vị thuộc Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như hàng hóa vừa phải kiểm dịch 

vừa kiểm tra chất lượng, hay vừa kiểm dịch vừa kiểm tra an toàn thực 

phẩm, bộ này đã giao cơ quan kiểm dịch là đơn vị đầu mối thực hiện 

các loạt hình kiểm tra. 

Để nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động KTCN, 6 tháng đầu năm 

2019, Tổng cục Hải quan trực tiếp tham gia ý kiến hoặc tham gia góp ý 

bằng văn bản vào các dự án xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan đến công tác quản lý và KTCN do các bộ, ngành xây dựng theo 

hướng tạo thuận lợi thương mại, giảm thời gian thông quan hàng hóa 

(22 dự án văn bản pháp luật). 



Giữa tháng 5/2019, Tổng cục Hải quan chủ trì, phối hợp với 6 bộ: Y tế, 

Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, 

Khoa học và Công nghệ, Công an, Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đợt rà 

soát pháp luật chuyên ngành, áp mã số HS đối với 5 Danh mục hàng 

hóa thuộc diện quản lý và KTCN, triển khai nhiệm vụ cải cách hoạt 

động KTCN, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 

1254/QĐ-TTg.  

Kết quả, rà soát, thống kê cho thấy, hiện có 25 nhóm sản phẩm, hàng 

hóa (tương đương với 1.012 dòng hàng tính theo mã số HS độ 8 chữ 

số và tương ứng với 1.501 mặt hàng được chi tiết theo tên hàng cụ thể) 

còn chồng chéo trong KTCN; cùng lúc phải thực hiện nhiều thủ tục, 

hình thức trong quản lý KTCN. Trên cơ sở rà soát, Tổng cục Hải quan 

đã tham mưu trình lãnh đạo Bộ Tài chính có công văn báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ để có hướng chỉ đạo các bộ, ngành tích cực tháo gỡ 

vướng mắc, chồng chéo trong thủ tục KTCN. 

Cắt giảm còn hình thức 

Theo ông Âu Anh Tuấn – quyền Cục trưởng Cục Giám sát, quản lý hải 

quan (Tổng cục Hải quan) cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, việc đơn 

giản KTCN còn hình thức; phía trước còn nhiều việc phải hoàn thành, 

cần đi vào thực chất hơn với tinh thần tạo thuận lợi cho DN XNK.  

Các bộ quản lý chuyên ngành cũng đã thay đổi phương thức kiểm tra, 

áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra. Nhiều mặt hàng đã được chuyển 

thời điểm kiểm tra từ giai đoạn trước thông quan sang sau thông quan; 

tăng đối tượng được miễn kiểm tra, minh bạch hóa danh mục hàng hóa 

kèm mã số HS; bãi bỏ những quy định không phù hợp. 

Song công tác đơn giản thủ tục KTCN còn nhiều việc phải tăng tốc, 

khắc phục hạn chế. Đó là, một số vấn đề đã được giao tại nhiều nghị 

quyết, quyết định của Chính phủ nhưng tiến độ triển khai chậm như 

việc sửa đổi văn bản pháp luật. 

Tồn tại hiện nay là văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý và 

KTCN nhiều (355 văn bản), phạm vi quản lý và kiểm tra rộng; vẫn có 

thể gặp không ít trường hợp quy định chồng chéo một hàng hóa phải 

thực hiện cùng lúc nhiều thủ tục, chịu nhiều hình thức quản lý, KTCN 

do nhiều đơn vị cùng một bộ hoặc nhiều bộ quy định. Nhiều mặt hàng 

chưa có mã số HS, chưa có đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn để thực hiện 

việc kiểm tra. Các địa điểm KTCN tập trung được thành lập hoạt động 

không hiệu quả. Một số bộ, ngành chậm ban hành các thông tư hướng 



dẫn hoặc ban hành thông tư không đúng chỉ đạo của Chính phủ gây 

khó khăn cho DN và các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện. 

Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan tiếp tục chủ động, tích cực phối 

hợp với các bộ, ngành và các đơn vị liên quan phấn đấu hoàn thành rà 

soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng 

KTCN trong năm 2019; tập trung một đầu mối duy nhất thực hiện thủ 

tục KTCN đối với một sản phẩm, hàng hóa; minh bạch về danh mục 

mặt hàng KTCN kèm mã số HS ở cấp độ chi tiết; có quy chuẩn, tiêu 

chuẩn kiểm tra. 

Đồng thời, Tổng cục Hải quan phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện 

việc sửa đổi các văn bản về quản lý và kiểm tra chuyên ngành theo 

đúng chỉ đạo của Chính phủ; tổ chức triển khai nghị định quy định về 

thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và KTCN 

đối với hàng hóa XNK ngay khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

Ngành Hải quan đang xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ nghị 

quyết quy định về thực hiện thí điểm bảo lãnh thông quan; đề án quản 

lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa XNK và tổ chức triển 

khai sau khi các đề án được phê duyệt; hoàn thiện Cổng thông tin 

thương mại quốc gia. 

Các bộ, ngành đến nay đã sửa đổi 84/87 văn bản quy phạm pháp 

luật về quản lý và KTCN (chiếm 97%) theo chỉ đạo tại Quyết định 

2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và 9/29 văn bản (chiếm 

31%), theo chỉ đạo tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg. 
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5.  PCI của TPHCM: Tại sao có kết quả như vậy? 

Theo công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam 

(VCCI) về Báo cáo năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018, TPHCM 

xếp hạng 10/63, có điểm số tăng 0,15 điểm so với năm 2017 từ 

65,19 thành 65,34. Tuy nhiên, thứ hạng lại giảm 2 bậc từ thứ 8 

xuống thứ 10/63 so với năm 2017. 



 

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của UBND 

quận 1, TPHCM 

Trong 10 chỉ số thành phần của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI) của Thành phố năm 2018 có thay đổi so với năm 2017, có 6 chỉ 

số giảm điểm. Cụ thể, Chỉ số Gia nhập thị trường giảm 0,13 điểm; Chỉ 

số Tiếp cận đất đai giảm 0,68 điểm; Chỉ số Chi phí thời gian giảm 0,06 

điểm; Chỉ số Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp giảm 0,18 điểm; Chỉ số Đào 

tạo lao động giảm 0,29 điểm; Chỉ số Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự 

giảm 0,03 điểm. 

Nhằm nâng cao chỉ số Gia nhập thị trường, Chi phí thời gian, bà Lê Thị 

Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM đề xuất, các sở, 

ban, ngành, UBND 24 quận, huyện cần chú trọng việc ứng dụng công 

nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm rút ngắn thời 

gian chờ cho người dân và doanh nghiệp. 

Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, 

có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, thái độ và hành vi chuẩn mực 

đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp cũng cần được 

tập trung thực hiện thời gian tới. 

Việc tổ chức đánh giá sự hài lòng của các doanh nghiệp sau khi giải 

quyết các thủ tục hành chính phải được thực hiện định kỳ để chấn 

chỉnh và khắc phục những bất cập. 



Với nhóm chỉ số Tiếp cận đất đai, bà Mai cho rằng Sở Tài nguyên và 

Môi trường, UBND quận huyện cần quyết tâm đẩy mạnh công khai quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất trên trang thông tin điện tử của 

đơn vị để các tổ chức, doanh nghiệp có thể khai thác, giám sát thuận 

tiện, tạo sự bình đẳng cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong việc 

tiếp cận đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh cải cách hành 

chính trong các thủ tục cấp quyền sử dụng đất. Rút ngắn thời gian cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cải cách hành chính trong lĩnh 

vực quản lý đất đai… 

Xây dựng rõ tiêu chí, quy trình thu hồi đất theo quy định hiện hành, 

thường xuyên cập nhật, công khai trên trang thông tin điện tử để các tổ 

chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân hiểu rõ và yên tâm hoạt 

động đầu tư, sản xuất kinh doanh. 

Nghiên cứu bổ sung hình thức chế tài thực hiện đối với các trường hợp 

dự án có quyết định thu hồi và tạm giao đất để bồi thường, giải phóng 

mặt bằng mà thời gian bồi thường giải phóng mặt bằng kéo dài, tránh 

trường hợp dự án chậm triển khai, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người 

dân. 

Khẳng định việc hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt 

động khởi nghiệp sáng tạo thành phố là giải pháp quan trọng để nâng 

cao chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Bà Mai còn đề xuất cần khẩn 

trương điều chỉnh, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 để xây dựng 

công viên phần mềm Quang Trung 2, Khu Công viên Khoa học và 

Công nghệ Thành phố nhằm thu hút đầu tư các tập đoàn công nghệ 

hàng đầu trên thế giới và thúc đẩy hình thành doanh nghiệp khoa học 

và công nghệ. 

Cục thi hành án dân sự Thành phố, Tòa án Thành phố cần đẩy nhanh 

tiến độ thi hành án dân sự, xét xử các vụ kiện kinh tế để tăng lòng tin 

của doanh nghiệp, người dân vào các cơ quan bảo vệ pháp luật…để 

cải thiện chỉ số Thiết chế pháp lý và An toàn trật tự. 

Đối với chỉ số Đào tạo lao động, cần thực hiện tốt quy hoạch mạng lưới 

trường học trên địa bàn từng địa phương tạo điêu kiện đẩy nhanh tiến 

độ xây dựng trường lớp đáp ứng yêu cầu cơ sở vật chất chọ giáo dục, 

từng bước nâng dần tỷ lệ học sinh được học tập và sinh hoạt 2 

buổi/ngày tại trường. 

Mở rộng quyền tự chủ tuyển sinh, tự chủ tài chính, tự chủ về chương 

trình nội dung đào tạo và khảo thí cho các cơ sở giáo duc đào tạo; tạo 



điều kiện thuận lợi cung ứng dịch vụ giáo dục đào tạo theo cơ chế thị 

trường gắn với việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng và đầu ra. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại các cơ sở 

giáo dục giúp giảm thiểu thời gian cho công tác quản lý, nâng chất 

lượng và giúp công tác quản lí ngày càng chuyên nghiệp và chặt chẽ… 

Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng 

đầu năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2019 của UBND TPHCM, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân 

yêu cầu các sở ngành, quận huyện tích cực thực hiện các biện pháp để 

cải thiện chỉ số này. 

Ngoài yêu cầu khắc phục 6 nhóm chỉ số giảm điểm, Bí thư Thành uỷ 

TPHCM đề cập tới chỉ số Đánh giá công tác ứng dụng CNTT trong cải 

cách hành chính, mức độ áp dụng dịch vụ công mức độ 3, 4, hiện xếp 

thứ hạng 19/63, “đạt mức tiến bộ nhưng chưa đạt yêu cầu của Trung 

ương”. 

Một chỉ số khá thấp khác là Công tác cải cách bộ máy tổ chức hành 

chính, năm 2018 đứng thứ 36/63 tỉnh thành, với lý do số lượng cấp phó 

tại một số cơ quan chuyên môn sở ngành còn cao hơn quy định, Bí 

Thư đề nghị cần khẩn trương xem xét lại. 

Ngoài ra, do dân số Thành phố mỗi năm tăng 200.000 người nên một 

số đầu mối đơn vị như y tế, giáo dục… phải tăng là lẽ đương nhiên 

nhưng cũng cần có những rà soát, để “siết” bộ máy hết mức có thể, 

tránh cồng kềnh. 

Bí Thư Nguyễn Thiện Nhân đặc biệt quan tâm đến mục đang bị xếp 

hạng thấp nhất, đó là Đánh giá tác động của cải cách hành chính đến 

sự hài lòng của người dân, tổ chức, đứng thứ 60/63 tỉnh thành phố. 

“Tại sao có kết quả như vậy? Cần phải thấy rằng sự hài lòng của người 

dân doanh nghiệp Thành phố đối với lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư 

còn thấp, tỷ lệ không hài lòng đến 17%, điều này khiến cho vấn 

đềchúng ta làm được nhiều, rất quan tâm, nhưng lại đang bị đánh giá 

thấp.”, Bí Thư Thành uỷ nhấn mạnh. 

Từ đó, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, từ nay 

đến cuối năm trong các báo cáo sự hài lòng của các quận, huyện phải 

có phần tách riêng cho lĩnh vực thủ tục đất đai, xây dựng… để từ đó có 

giải pháp khắc phục triệt để. 

Theo tphcm.chinhphu.vn 



6. Hải Phòng “giành” lại thủ phủ logistics 
Sở hữu cửa ngõ khu vực phía Bắc về đường biển nhưng dịch vụ 

logistics của Hải Phòng vẫn chỉ “lấy công làm lãi”. Chiến lược 

“soán” ngôi đầu khu vực trong lĩnh vực béo bở này đang được 

Hải Phòng đặt ra. 

Ông Phạm Xuân Dũng, Giám đốc doanh nghiệp vận tải lớn tại Hải 

Phòng nhớ lại, những năm 2013 đến cuối năm 2014 vận tải hàng hóa 

bằng xe container ở Hải Phòng như hốt bạc. Mỗi chiếc xe sơ mi – rơ 

mooc nhẹ nhàng 1 tháng cũng mang về cho chủ từ 60 đến 100 triệu 

đồng. 

Lấy công làm lãi 

Đến giữa năm 2015, thị trường vận tải bão hòa, lượng hàng hóa sụt 

giảm khiến các doanh nghiệp vận tải lao dốc. Khan hiếm hàng, các chủ 

phương tiện chạy đua giảm giá cước. Nhiều doanh nghiệp không trụ 

được phải bán tống bán tháo phương tiện. “Hiện nay, giá cước thấp 

nên mỗi chuyến xe nếu chạy hàng đi biên giới lãi 1 – 2 triệu, chạy nội 

địa nhiều thì lãi 1 triệu, không thì hòa hoặc lỗ. Thế nhưng nhiều doanh 

nghiệp vẫn phải duy trì, bởi chạy thì “chết” từ từ, không chạy thì “chết” 

ngay”, ông Dũng cho biết. 

Đây là mảng lớn trong bức tranh logistics Hải Phòng giai đoạn gần đây. 

Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu, Bộ 

Công Thương, dịch vụ logistics Hải Phòng dựa trên 3 nền tảng trọng 

tâm là: Dịch vụ cảng, dịch vụ sau cảng và vai trò trung chuyển. Trong 

đó, vai trò trung chuyển của Hải Phòng rất lớn. Điều này tương ứng với 

việc 80% lượng hàng hóa thông qua các cảng biển của Hải Phòng 

được trung chuyển vào nội địa bằng đường bộ. Và đây là khâu được 

xem là “lấy công làm lãi” trong chuỗi logistics. 

  Dịch vụ cảng biển và sau cảng được xác định là “kim chỉ nam” cho 

phát triển logisticss Hải Phòng. Cần đầu tư trung tâm cảng cạn, trung 

tâm logistics phù hợp quy hoạch, phù hợp năng lực phát triển... 

Tại hội nghị phát triển dịch vụ logistics Hải Phòng mới đây, ông Nguyễn 

Văn Thành - PCT UBND TP Hải Phòng, cũng thẳng thắn thừa nhận 

hoạt động logistics của Hải Phòng chủ yếu tập trung ở công tác vận 

chuyển, đưa rút hàng khỏi cảng, là một trong những khâu tạo ít giá trị 

gia tăng nhất trong chuỗi cung ứng dịch vụ logistics. Dịch vụ vận tải 

đường bộ được cung cấp bởi hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn đã 

gây ra nhiều áp lực cạnh tranh thiếu lành mạnh, chưa hiệu quả... 



Xác lập “thủ phủ” logistics cách nào? 

Đề bài xây dựng Hải Phòng thành trung tâm logistics của khu vực phía 

Bắc được nhiều chuyên gia đưa ra đáp án. Theo ông Nguyễn Duy 

Minh, Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam 

(VLA), để phát triển thành trung tâm logistics vùng phía Bắc, Hải Phòng 

cần xây dựng một cơ chế, chính sách đặc thù với chính sách khuyến 

khích hỗ trợ như: GPMB, miễn - giảm giá thuê đất đối với các dự án 

đầu tư hạ tầng logistics, giảm thuế nhập khẩu trang thiết bị máy móc 

phục vụ hoạt động tại trung tâm logistics mà trong nước chưa sản xuất 

được. Mặt khác, Hải Phòng tiếp tục phát triển cảng cửa ngõ quốc tế 

Lạch Huyện với quy hoạch cụ thể cho cầu cảng phục vụ chuyên chở 

vùng nội Á và cầu cảng chuyên chở hàng châu Âu, Mỹ, Úc. Nghiên cứu 

xây dựng tuyến đường sắt nối cảng Lạch Huyện với trung tâm dịch vụ 

sau cảng. Phát triển nguồn nhân lực logistics chất lượng cao, phấn đấu 

trở thành trung tâm đào tạo logistics của cả khu vực; Cải thiện cơ chế 

phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý như: Hải quan, kiểm dịch, 

biên phòng, cảng vụ,… 

Ngày 10/12/2018, Hải Phòng có Nghị quyết 38/NQ-HĐND của HĐNH 

thành phố thông qua quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ logistics 

thành phố Hải Phòng năm 2025 định hướng đến năm 2030. Theo đó, 

tốc độ tăng trưởng bình quân dịch vụ logistics Hải Phòng từ khoảng 25 

- 35%/năm. Thậm chí, mức đóng góp vào GDP cho Hải Phòng của 

ngành này cũng lên đến 25 - 35% (định hướng đến năm 2030). Đến 

năm 2030 Hải Phòng sẽ có 41 dự án đầu tư phát triển logistics. Các 

dịch vụ logistics chính, trực tiếp phục vụ hệ thống cảng biển và sân bay 

khu vực Hải Phòng được xác định là mũi nhọn. Theo đó, dịch vụ đại lý 

vận tải hàng hóa, dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan, dịch vụ vận tải 

hàng hóa, dịch vụ vận tải đa phương thức,…được xác định chiếm tới 

57% chi phí logistics. Như vậy, khâu “lấy công làm lãi” trong chuỗi 

logistics của Hải Phòng đã giảm đáng kể theo mục tiêu này. 

Để thành “thủ phủ” logistics khu vực phía Bắc, Hải Phòng còn “nghẽn” 

khá nhiều về hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường sắt, đường thủy nội 

địa. Thiếu cơ chế chính sách đột phá để thu hút các doanh nghiệp 

logistics mạnh. Đặc biệt là khâu cải cách thủ tục hành chính và đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao,… cho lĩnh vực này. 

Theo enternews.vn 

 



7. Hà Nội đã triển khai 1.272 dịch vụ công trực 
tuyến 
Trong đó gồm 1.074 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 198 dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ 74%. 

Theo thông tin từ Sở TT&TT Hà Nội, tính đến hết quý II/2019, đã công 

bố danh mục 72 thủ tục hành chính (TTHC), sửa đổi bổ sung 1 danh 

mục TTHC, 01 TTHC và bãi bỏ 161 TTHC. 100% các quyết định công 

bố thủ tục hành chính sau khi ban hành đã được công khai theo quy 

định trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, tại nơi tiếp 

nhận và giải quyết TTHC và các hình thức khác theo quy định. 

Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội 

(https://dichvucong.hanoi.gov.vn/) 

Việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện với 3.311.866 hồ sơ 

đã giải quyết, trong đó đúng hạn: 3.307.408 hồ sơ, tỷ lệ 99.86%; đang 

giải quyết: 51.957 hồ sơ. 

TP đã tiếp nhận 22 phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, đã xử 

lý 21 phản ánh kiến nghị, đang xử lý 1 phản ánh kiến nghị (trong hạn). 

Triển khai 1.272 dịch vụ công trực tuyến, trong đó 1.074 dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3 và 198 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ 

74%. 

Cũng trong giai đoạn này, Chủ tịch UBND TP đã ban hành 5 Quyết định 

công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Khoa học 



công nghệ, Lao động- Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi 

trường, Y tế. 

Ngoài ra, Cổng Giao tiếp điện tử TP đã được nâng cấp, mở rộng trên 

nền tảng mới, cung cấp kịp thời thông tin chỉ đạo điều hành của UBND 

TTP, tích hợp kết nối dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục 

hành chính. 

TP cũng đã tiến hành việc triển khai hệ thống một cửa điện tử dùng 

chung 3 cấp trên toàn địa bàn, phối hợp chặt chẽ trong việc tích hợp, 

chia sẻ dữ liệu, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định, 

đảm bảo Hệ thống một cửa điện tử dùng chung của TP có tính năng 

đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính phù hợp với quy định. 

Theo kinhtedothi.vn 

 

8. Đơn giản hóa cấp giấy phép xây dựng 
Hiện trung bình cứ 5 năm, dân số thành phố Hồ Chí Minh tăng 

thêm 1 triệu người, gây áp lực rất lớn về vấn đề nhà ở. Đơn giản 

hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở, đặc biệt là nhà cao 

tầng (chung cư) sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển mạnh 

loại hình nhà ở này. 

Diện tích của quận 4 của thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng 4km² 

nhưng dân số hiện trên 200.000 người. Vài năm trở lại đây, quận 4 đã 

đẩy mạnh chỉnh trang đô thị. Theo đó, nhiều khu nhà ở riêng lẻ, nhà 

tạm bợ đã “nhường chỗ” cho các tòa nhà chung cư khang trang, hiện 

đại. Tuy nhiên, nhu cầu về nhà chung cư của cư dân trên địa bàn quận 

còn rất lớn. Đây cũng chính là nhu cầu chung của người dân thành phố 

Hồ Chí Minh khi tốc độ tăng dân số rất nhanh. 

Theo kiến trúc sư Trần Khánh Trung, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kiến trúc 

xanh thành phố Hồ Chí Minh, khoảng một thập kỷ trở lại đây, khi nhà 

chung cư phát triển mạnh, người dân thành phố đã thay đổi quan niệm 

về loại hình nhà ở, dần chuyển sang nhà ở cao tầng thay thế nhà phố, 

nhà thấp tầng nói chung. Tuy nhiên, do thủ tục hành chính phức tạp và 

kéo dài, tốc độ xây dựng chung cư vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. 

Theo UBND thành phố Hồ Chí Minh, diện tích bình quân nhà ở tăng 

thêm hằng năm giai đoạn 2016-2020 khoảng 8,3 triệu mét vuông/năm, 

dự báo giai đoạn 2021-2025 tăng bình quân 9,5 triệu mét vuông/năm 

và giai đoạn 2026-2030 tăng bình quân 9,8 triệu mét vuông/năm. Chính 

vì vậy, thành phố đang định hướng bảo đảm phát triển khoảng 80.000 



căn nhà/năm cho người dân, trong đó ưu tiên phát triển nhà ở cao tầng 

nhằm tiết kiệm và phát huy tối đa giá trị quỹ đất. Để thực hiện điều này, 

thành phố đang đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thu hút 

đầu tư xây dựng nhà ở. 

Tuy nhiên, để tiến hành một dự án đầu tư phát triển nhà ở (trong đó có 

nhà chung cư), chủ đầu tư phải hoàn thiện 8 giai đoạn trước khi có thể 

khởi công xây dựng công trình: Tiến hành đăng ký đầu tư; tiếp nhận 

thông tin và chỉ tiêu quy hoạch; thủ tục công nhận chủ đầu tư; tiến hành 

quy hoạch chi tiết 1/500; thủ tục chấp thuận đầu tư; thủ tục thẩm định 

và phê duyệt dự án; nhận quyết định giao (cho thuê) đất và cuối cùng là 

cấp giấy phép xây dựng. Thời gian thực hiện các giai đoạn trên cần 

đến 400-500 ngày làm việc. 

Nói về quy trình này, ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Đực, 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Địa ốc Xanh cho biết, thủ tục cấp 

giấy phép xây dựng là khâu cuối cùng và rất quan trọng để chủ đầu tư 

tiến hành xây dựng dự án. Để có được giấy phép xây dựng, doanh 

nghiệp phải “gõ cửa” 4 sở và 1 ngành (Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài chính, Cục Thuế thành 

phố)... Thời gian này có thể kéo dài. 

Ông Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho 

biết, riêng thủ tục cấp giấy phép xây dựng, hiện sở đang áp dụng quy 

trình “một cửa liên thông”. Theo đó, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý 

có liên quan, chủ đầu tư nộp hồ sơ cùng lúc cho 3 thủ tục gồm: Thẩm 

định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật và cấp giấy phép xây 

dựng tại Sở Xây dựng. Sau đó, cơ quan này sẽ làm đầu mối liên hệ các 

sở, ngành khác để lấy ý kiến và cấp giấy phép xây dựng cho chủ đầu 

tư. Việc này sẽ giảm được 80 ngày làm việc. 

Để cải cách hành chính trong cấp giấy phép xây dựng triệt để hơn, Sở 

Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghiên cứu, rà soát lại quy trình 

để kiến nghị Bộ Xây dựng giảm từ ba bước trong cấp giấy phép xây 

dựng dự án nhà ở hiện nay còn một bước duy nhất là cấp giấy phép 

xây dựng. 

Theo hanoimoi.com.vn 

 

9. Tác động của cải cách hành chính đến chỉ số PCI 
Việc đánh giá tác động của cải cách hành chính (CCHC) đến Chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đã được công bố năm 2018 thông 



qua phân tích kết quả các tiêu chí (TC) liên quan đến CCHC của PCI 

2018 tỉnh Bình Dương nhằm làm rõ các TC, lĩnh vực, nhóm vấn đề 

CCHC đã được đánh giá đa chiều thông qua các đối tượng đánh giá 

khác nhau để xác định rõ các TC, mức độ tác động của CCHC đến 

PCI. Đồng thời, qua đánh giá nhằm nêu một số khuyến nghị để các bên 

liên quan cùng phối hợp, có những giải pháp nâng cao chất lượng công 

tác CCHC, góp phần chung vào việc nâng cao PCI của Bình Dương. 

 

Dịch vụ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp cần tiếp tục cải thiện chất 

lượng hoạt động để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Trong ảnh: 

Cán bộ tư vấn pháp lý TTHC miễn phí cho người dân, doanh nghiệp tại 

Trung tâm Hành chính công 

PCI 2018: Tăng điểm, tăng hạng 

Kết quả PCI năm 2018, Bình Dương đạt 66,09 điểm, xếp vị trí thứ 6 và 

đứng đầu khu vực Đông Nam bộ (tăng 1,62 điểm và tăng 8 bậc so 

2017). Một số kết quả nổi bật mà báo cáo PCI 2018 ghi nhận được: 

87% doanh nghiệp (DN) tham gia điều tra đồng ý với nhận định: “UBND 

tỉnh vận dụng pháp luật linh hoạt nhằm tạo môi trường kinh doanh 

thuận lợi cho kinh tế tư nhân”, tăng so với con số 80% của năm 2017. 

Đồng thời, 76% DN cho biết: “UBND tỉnh năng động, sáng tạo trong 

việc giải quyết vấn đề mới phát sinh”, tăng so với 70% của năm 2017. 

Bên cạnh đó, tỷ lệ DN cho rằng quy trình mua sắm đấu thầu tại tỉnh 

minh bạch chiếm 59%, tăng so với năm 2017 là 47% và 81% DN cho 

biết nhận được thông tin sau yêu cầu các cơ quan của tỉnh cung cấp, 



năm 2017 là 62%. Ngoài ra, theo khảo sát của Phòng Thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cơ sở hạ tầng tiếp tục là thế mạnh của 

Bình Dương khi tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và khá cách biệt so với 

các tỉnh, thành còn lại. 

Tác động của CCHC đến PCI 

Chỉ số PCI năm 2018 được tổng hợp từ 10 chỉ số thành phần với 126 

TC, trong đó có 5 chỉ số với 23 TC liên quan trực tiếp đến CCHC. Nhìn 

chung, công tác CCHC tác động khoảng 25,4% đến kết quả PCI. Kết 

quả PCI 2018 đánh giá có liên quan đến 32 TC liên quan CCHC như 

sau: 

Chỉ số chi phí gia nhập thị trường gồm 10 TC và 10 TC này đều liên 

quan đến CCHC. Bình Dương có kết quả PCI 2018 như số ngày đăng 

ký DN thành lập mới là 5 ngày, đăng ký bổ sung là 3 ngày, số DN chờ 

hơn 1 tháng để hoàn thành tất cả các thủ tục để chính thức hoạt động 

là 21%, tỷ lệ DN làm thủ tục đăng ký DN qua phương thức mới trực 

tuyến, bưu điện chiếm 61%, TTHC có thường xuyên thay đổi, TTHC có 

được niêm yết công khai (89%), cán bộ, công chức (CBCC) có am hiểu 

chuyên môn (54%), nhiệt tình, thân thiện (80%), hướng dẫn TTHC rõ 

ràng, đầy đủ (69%) hay mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong 

thực hiện TTHC đăng ký DN 34%. 

Dù Bình Dương có nhiều cải thiện đáng kể về chỉ số chi phí gia nhập thị 

trường cần đẩy mạnh CCHC, rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết 

TTHC đăng ký DN, bố trí CBCC đúng chuẩn, có kinh nghiệm, am hiểu 

chuyên môn để hướng dẫn, tránh tình trạng bổ sung hồ sơ hay hướng 

dẫn nhiệt tình nhưng không chính xác. Ngoài ra, việc ứng dụng công 

nghệ thông tin cần quan tâm hơn nữa (hiện chỉ đạt 34%) trong suốt quá 

trình thực hiện cho đến khi có kết quả giải quyết TTHC như tra cứu 

TTHC, nộp hồ sơ qua mạng, thanh toán trực tuyến, tra cứu tình trạng 

hồ sơ qua ứng dụng điện thoại, Zalo… hay nhắn tin chủ động cho DN 

khi giải quyết hồ sơ trước hẹn. 

Chỉ số tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh với 9 TC, 

tuy không đo lường các TC liên quan trực tiếp CCHC nhưng sự 

năng động của lãnh đạo tỉnh có tác động lớn đến công tác CCHC 

của tỉnh Bình Dương. Năm 2018, TC này đạt 6,85 điểm, tăng 0,81 

điểm, xếp hạng 3/63 tỉnh, thành phố. 



Chỉ số tiếp cận đất đai gồm 11 TC, có 2 TC liên quan đến CCHC là số 

ngày DN được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) 

tại Bình Dương là 30 ngày, thuộc nhóm trung bình của cả nước (thấp 

nhất là 15 ngày và cao nhất là 60 ngày). TC DN không có GCNQSDĐ 

do lo ngại TTHC rườm rà/cán bộ nhũng nhiễu là 6% (trung bình cả 

nước là 10%, tỉnh thấp nhất là 0% và tỉnh cao nhất là 30%). Nhìn 

chung, 2 TC này vẫn thuộc nhóm trung bình khá của cả nước, cần hỗ 

trợ thêm thông tin về TTHC liên quan đất đai cho các DN và rút ngắn 

thời gian cấp GCNQSDĐ cho DN. 

Chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin gồm 12 TC, trong đó có 2 

TC liên quan đến CCHC là TC số về độ mở và chất lượng Cổng thông 

tin của tỉnh Bình Dương, đạt 42% (trung bình cả nước là 24,75%, thấp 

nhất là 35% và cao nhất là 45%) và tỷ lệ DN truy cập vào Cổng thông 

tin của tỉnh đạt 70% (trung bình cả nước là 48%, thấp nhất 65% và cao 

nhất là 80%). Nhìn chung, 2 TC về Cổng thông tin của tỉnh thuộc nhóm 

khá tốt so cả nước nhưng so với nhu cầu thông tin chính thống từ chính 

quyền đối với DN thì còn khoảng cách khá xa. Bình Dương cần quan 

tâm nhiều đến việc thiết kế Cổng thông tin và lắng nghe nhu cầu thông 

tin để cung cấp phù hợp nhu cầu cho DN. 

Chỉ số chi phí thời gian thực hiện các TTHC gồm 11 TC, trong đó có 6 

TC liên quan đến CCHC. Kết quả PCI 2018 Bình Dương có 3 TC kết 

quả cải thiện so 2017 gồm: DN không phải đi lại nhiều lần khi làm 

TTHC (55%), TTHC đơn giản để thực hiện (56%) và thời gian giải quyết 

được rút ngắn so quy định (65%). Tuy nhiên, có 3 TC giảm đôi chút so 

2017 gồm CBCC giải quyết công việc hiệu quả (76%); CBCC thân thiện 

(69%); phí, lệ phí được niêm yết công khai (92%). Nhìn chung, dù có 

giảm hay tăng nhưng cả 6 TC này chỉ đạt mức trung bình chung trong 

cả nước, cần nhiều nỗ lực trong việc rút ngắn thời gian giải quyết TTHC 

và nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc cũng như thái độ, lề lối làm 

việc của CBCC giải quyết TTHC liên quan đến DN. 

Chỉ số về dịch vụ hỗ trợ gồm 24 TC, trong đó có 3 TC liên quan dịch vụ 

tư vấn pháp lý có kết quả PCI 2018, như sau: 56% DN từng sử dụng 

dịch vụ tư vấn pháp lý, 64% DN dùng dịch vụ này của tư nhân và 69% 

DN cho rằng dịch vụ này là cần thiết, tiếp tục dùng trong tương lai. Điều 

này cho thấy dịch vụ tư vấn pháp lý TTHC miễn phí của Nhà nước cần 

tiếp tục cải thiện chất lượng hoạt động để đáp ứng nhu cầu DN. Đồng 

thời, TTHC cần đơn giản hơn nữa để DN có thể hiểu tường tận và dễ 

dàng tự thực hiện TTHC. 

Nhận định và khuyến nghị 



Một số chỉ số được đánh giá riêng và kết quả đánh giá về Bình Dương 

như Chỉ số cơ sở hạ tầng Bình Dương tiếp tục được đánh giá đứng 

đầu cả nước. Kết quả điều tra cho thấy có sự tương quan chặt chẽ 

giữa chất lượng điều hành và cơ sở hạ tầng. Nhìn chung, những địa 

phương nào có chất lượng điều hành tốt có xu hướng có cơ sở hạ tầng 

chất lượng cao hơn. 

Ngoài ra, các tỉnh có hiệu quả kinh tế tốt nhất là những địa phương có 

cơ sở hạ tầng tốt, thuận lợi cho DN được đánh giá qua 4 chỉ tiêu thành 

phần bao gồm: Khu công nghiệp, đường giao thông, tiện ích cơ bản về 

hạ tầng viễn thông, năng lượng, tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông 

tin là nơi có chất lượng điều hành ở mức trên trung bình. Các chỉ số 

như chi phí không chính thức, đào tạo lao động, cạnh tranh bình đẳng, 

thiết chế pháp lý và trật tự an ninh xã hội với 48 TC, không tác động 

trực tiếp từ kết quả CCHC nên không xem xét trong bài phân tích này. 

Từ góc độ đánh giá của các DN dân doanh thông qua PCI từ 32 TC 

cho thấy, CCHC tác động đến khoảng 25,4% kết quả PCI 2018. Đa số 

các TC này đều có sự cải thiện, đóng góp chung vào tăng điểm số và 

thứ hạng PCI 2018 của tỉnh. Điểm đặc biệt quan trọng trong CCHC nói 

riêng hay PCI nói chung là sự năng động và chất lượng chỉ đạo, điều 

hành của lãnh đạo tỉnh Bình Dương luôn được cộng đồng DN dân 

doanh và nhà đầu tư nước ngoài đều đánh giá cao. Các nội dung 

CCHC khác dù đạt kết quả khá tốt nhưng so với kỳ vọng của DN hay 

so sánh tương quan với các tỉnh, thành phố có tốc độ phát triển kinh tế 

- xã hội tương đồng thì 4 vấn đề lớn về CCHC Bình Dương cần tập 

trung hơn nữa, đó là: 

TTHC, đội ngũ CBCC, ứng dụng công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ 

trợ cho DN trong quá trình trước, trong, sau khi thực hiện TTHC liên 

quan đến quá trình đầu tư, thành lập DN và sản xuất, kinh doanh trên 

địa bàn tỉnh. Cùng với đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng chỉ đạo, 

điều hành và có những giải pháp để cải thiện 4 vấn đề quan trọng trong 

CCHC cũng là góp phần chung vào việc nâng cao PCI của tỉnh và phát 

triển kinh tế - xã hội của Bình Dương trong thời gian tới. 

Theo baobinhduong.vn 

 

10. Thước đo sự hài lòng của người dân 
Tỉnh Quảng Ninh "đo lường" chất lượng phục vụ của chính quyền, 

giải quyết thủ tục hành chính qua đánh giá của người dân 



Một lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết để nâng cao hiệu quả 

khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp (DN), tỉnh này chủ 

trương chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh triển khai đề án "Đo 

lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2018-2020". Nội 

dung khảo sát tập trung vào các yếu tố: Tiếp cận dịch vụ hành chính 

công của cơ quan hành chính nhà nước; thủ tục hành chính; công chức 

giải quyết công việc; kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công; tiếp 

nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị. 

Lắng nghe để phục vụ tốt hơn 

Tỉnh Quảng Ninh mới đây thí điểm triển khai những ứng dụng công 

nghệ ở một số địa phương như thay những bảng hay loa thông báo 

bằng các ứng dụng (app) điện thoại thông minh. Người dân phát hiện 

những tồn tại, bất cập tại địa phương có thể phản ánh với chính quyền 

địa phương qua app cài trong điện thoại. Người dân sẽ nhận được 

phản hồi từ cơ quan chức năng thông báo đã tiếp nhận và kết quả xử 

lý. 

Theo đề án, hằng năm, chính quyền tiến hành đo lường và công bố Chỉ 

số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan 

hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Kết quả đánh giá này là căn cứ 

để đánh giá Chỉ số cải cách hành chính hằng năm của các sở, ngành, 

địa phương thay cho kết quả điều tra xã hội học. 

Tại Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều, nhận kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính về đất đai, ông Nguyễn Văn Thuận (ngụ 

phường Đông Triều) được cán bộ phát phiếu khảo sát để đánh giá các 

nội dung "Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, thái độ phục vụ của 

cán bộ, viên chức tại trung tâm". Ông Triều cho biết chính quyền đã 

thực sự lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân để phục vụ tốt hơn. 

Chủ một DN thuộc phường Bạch Đằng (TP Hạ Long) đánh giá: "Người 

dân được nhận xét, đánh giá về kết quả giải quyết hành chính công, 

chứng tỏ tỉnh Quảng Ninh đã thực sự trao quyền cho người dân, DN 

đóng góp tiếng nói vào thực thi vai trò giám sát các hoạt động điều 

hành kinh tế của tỉnh". 



 

Cán bộ phát phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân 

Nhìn thẳng vào tồn tại 

Một lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết cùng với Trung tâm Hành 

chính công thị xã Đông Triều, các địa phương, đơn vị khác trong tỉnh đã 

lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, 

công chức, viên chức giải quyết thủ tục hành chính. Trên cơ sở này, 

các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn 

chế và nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức 

trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. 

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ kết quả sự hài lòng 

của người dân để có biện pháp nâng cao tinh thần, thái độ, trách 

nhiệm, chất lượng chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức 

nhằm cải thiện chất lượng cung ứng các dịch vụ công. Một lãnh đạo Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh dù đang công tác ở đâu, 

qua điện thoại lãnh đạo sở cũng có thể tra cứu, kiểm tra ngay trong 

ngày việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân của cán bộ phụ 

trách. "Đó là những cơ sở, thông tin quan trọng để chúng tôi giám sát, 

đánh giá và nâng cao chất lượng việc giải quyết thủ tục hành chính" - vị 

lãnh đạo này cho biết. 

Bên cạnh đó, Quảng Ninh cũng triển khai rộng rãi việc khảo sát các chỉ 

số như: Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của 



cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); hiệu quả quản trị và hành 

chính công cấp tỉnh (PAPI); năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Điều 

này giúp người dân, tổ chức nâng cao nhận thức về quyền lợi, trách 

nhiệm và tạo cho người dân thói quen phản hồi ý kiến, tham gia quá 

trình ra quyết định của cơ quan hành chính nhà nước, giúp cơ quan 

hành chính nhà nước biết yêu cầu, mong muốn của người dân để có 

những giải pháp cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính 

công. Đồng thời, qua kết quả đo lường các chỉ số, cơ quan hành chính 

nhà nước có thể đánh giá khách quan chất lượng cung cấp dịch vụ 

công để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. 

Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, cho rằng cần nhìn 

nhận thẳng thắn những vấn đề tồn tại và nhanh chóng tìm nguyên 

nhân, đề ra phương hướng giải quyết. Trong đó, tập trung chú ý đến 

những vấn đề như: gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; gợi ý nộp thêm 

tiền ngoài phí/lệ phí quy định; việc trả kết quả không đúng hạn; vấn đề 

nhận lỗi, xin lỗi và đặc biệt là văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức 

hành chính...  

Phiếu khảo sát được xây dựng với hệ thống câu hỏi nhằm đo lường 

cảm nhận của người dân về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính 

(TTHC) của cơ quan hành chính nhà nước; mức độ hài lòng của người 

dân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC của cơ quan hành chính nhà 

nước (bao gồm tiếp cận dịch vụ hành chính; các quy định của TTHC; 

công chức giải quyết TTHC và kết quả nhận được). Mỗi câu hỏi có 5 

phương án trả lời, tương ứng với các mức độ hài lòng: rất hài lòng, hài 

lòng, bình thường, không hài lòng, rất không hài lòng.  

Theo nld.com.vn 

 

11. Nghệ An chú trọng cải thiện mối quan hệ giữa 
công dân và cơ quan hành chính 
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành 

chính được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm thực 

hiện đó là kiểm soát, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính cho người dân. 

CẮT GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT 

Là đơn vị thường xuyên giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) liên quan 

đến doanh nghiệp, ngay từ đầu năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây 

dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác CCHC, trong đó chú 



trọng rà soát TTHC, xây dựng phương án rút ngắn thời gian thực hiện 

TTHC trong thẩm quyền giải quyết của đơn vị. 

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở KH&ĐT thực hiện giảm thời 

gian cấp Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư cho các dự án trúng đấu giá, 

đấu thầu từ 15 ngày xuống 10 ngày; giảm thời gian cấp giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư từ 

7 ngày xuống còn 2 ngày. Đồng thời Sở đã tổ chức rà soát, chuẩn hóa 

342 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở trên 4 

lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh, thẩm định dự án, đầu tư trực tiếp và 

nông nghiệp nông thôn. 

Giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư tại bộ phận một cửa - 

Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh. 

Cùng đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức rà soát lại danh mục 

TTHC các lĩnh vực; trong đó giảm từ 261 thủ tục đã được công bố tại 

Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 9/5/2016 xuống còn 150 thủ tục: 

ĐKKD giảm còn 103 thủ tục; lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam giảm còn 24 

thủ tục… Thực hiện niêm yết công khai toàn bộ TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời công 

bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng dịch vụ công 

trực tuyến của tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, 

doanh nghiệp và người dân trong việc tìm kiếm nắm bắt thông tin và dễ 

dàng thực hiện các TTHC. 



“Đến làm TTHC tại bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hồ 

sơ của doanh nghiệp được thực hiện nhanh, gọn, hiệu quả các thủ tục 

đầu tư giúp các nhà đầu tư, doanh nghiệp rút ngắn thời gian chuẩn bị 

đầu tư, đảm bảo chất lượng hồ sơ dự án, tính khả thi cao và nhanh 

chóng đưa dự án vào hoạt động sản xuất kinh doanh” - Anh Nguyễn 

Văn Hào (Hưng Nguyên)  

Còn tại Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị có nhiều TTHC quản lý 

nhà nước liên quan đến tổ chức và người dân. Do đó, Sở thường 

xuyên rà soát đảm bảo hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đúng quy 

định, chất lượng. Đặc biệt, Sở ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản 

hóa TTHC năm 2019 (số 1071/KH-STNMT ngày 8/3/2019). Đến nay, 

Sở đã thực hiện rà soát trình cắt giảm thời gian xử lý nội bộ TTHC 

trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản và lĩnh vực tài nguyên. 

Kiểm tra việc lưu trữ hồ sơ đất đai tại Văn phòng Đăng ký quyền sử 

dụng đất tỉnh - đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.  

Đơn cử, Sở TN&MT đã giảm thời gian xử lý TTHC trong lĩnh vực đất 

đai: Thời gian xử lý thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho hộ gia đình cá nhân 30 ngày xuống còn không quá 26 ngày (giảm 4 

ngày) (14%); giảm thời gian xử lý thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho tổ chức giảm thời gian xử lý 12 ngày (từ 30 ngày 

xuống còn 18 ngày) (40%); thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất giảm 

thời gian xử lý 2 ngày (từ 15 ngày xuống còn 13 ngày) (14%). Cùng đó, 



Sở cắt giảm thời gian giải quyết TTHC 12/14 TTHC trong lĩnh vực bảo 

vệ môi trường so với quy định của Trung ương. Trong lĩnh vực khoáng 

sản, Sở đã rà soát, cắt giảm 5-10% thời gian chu chuyển xử lý nội bộ 

đối với 19/20 thủ tục hành chính về lĩnh vực khoáng sản; 

Theo Phó Giám đốc Sở TN&MT Võ Văn Ngọc cho biết: Nhằm tạo 

chuyển biến căn bản trong công tác cải cách TTHC, cùng với việc rà 

soát cắt giảm các TTHC, Sở đã triển khai việc lấy ý kiến của tổ chức, 

cá nhân để đánh giá mức độ hài lòng khi đề nghị Sở Tài nguyên và Môi 

trường giải quyết các TTHC. Qua đó, người dân tham gia vào quá trình 

giám sát việc thực thi các cơ chế, chính sách và TTHC đã được ban 

hành; có thể kịp thời phản ánh sự chậm trễ, nhũng nhiễu trong giải 

quyết TTHC. 

Cán bộ xã Tân Hương, Tân Kỳ vận động nhân dân làm đường giao 

thông nông thôn. 

Xác định công tác cải cách TTHC là một nhiệm vụ quan trọng trong 

chương trình cải cách hành chính, ngày 25/01/2019, UBND tỉnh đã ban 

hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện hoạt động 

kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019; thành lập Đoàn liên ngành 

kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC tại các sở, ngành, địa phương. 

Qua kiểm tra, Đoàn liên ngành đã đưa ra đánh giá, chất lượng, hiệu 

quả của công tác kiểm soát TTHC của các sở, ngành, địa phương trong 

tỉnh đã có sự chuyển biến rõ nét được thể hiện qua xây dựng, tham 



mưu, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các kế hoạch hoạt 

động chung, rà soát, kiểm tra, truyền thông; vừa duy trì công việc 

chuyên môn về kiểm soát TTHC, vừa phát huy cách làm mới, sáng tạo 

trong cải cách TTHC. Nhất là qua việc thực hiện các TTHC, các đơn vị 

đã phát hiện những bất cập của hệ thống các quy định pháp luật về 

TTHC đang gây khó khăn, cản trở cho người dân, doanh nghiệp cần 

phải được tháo gỡ kịp thời. 

Kết quả giải quyết TTHC trong quý II/2019 (bao gồm cả hồ sơ giải 

quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực 

tuyến):  Số hồ sơ đã giải quyết: 544.430 (trong đó: số hồ sơ giải quyết 

đúng hạn là 542.661, số hồ sơ giải quyết quá hạn là 1.769); Số hồ sơ 

đang giải quyết 11.161 (trong đó: số hồ sơ chưa đến hạn là 10.718, số 

hồ sơ đã quá hạn là 443 hồ sơ). 

Cán bộ phòng Nội vụ Anh Sơn hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục 

hành chính.  

ĐI VÀO THỰC CHẤT HƠN NỮA 

Theo đánh giá của Phòng Kiểm soát TTHC Văn phòng UBND tỉnh cho 

thấy, quá trình giải quyết TTHC tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương 

chưa thực sự đem đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp; 

TTHC đòi hỏi quá nhiều giấy tờ, gây phiền hà cho nhân dân. Nhất là 

tinh thần trách nhiệm, ý thức tuân thủ kỷ luật của cán bộ, công chức 



trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC chưa cao, nhiều TTHC bị kéo dài 

thời gian như lĩnh vực đất đai, chính sách... 

Xuất phát từ thực trạng trên, nhằm tuyên truyền, phổ biến những nội 

dung cơ bản của các văn bản pháp luật về kiểm soát TTHC, tháng 

5/2019, UBND tỉnh đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh Nghệ An về “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát TTHC và cung 

cấp, sử dụng dịch vụ công”. 

Cuộc thi là điểm nhấn sáng tạo trong hoạt động kiểm soát TTHC trên 

địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm hưởng ứng “Năm cải cách hành chính” 

trong thông điệp của Chủ tịch UBND tỉnh. Từ đó truyền thông đến toàn 

thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được biết để cùng 

chung tay cải cách hành chính nhà nước theo yêu cầu của Chính phủ 

hiện nay. 

Cán bộ phòng Nông nghiệp huyện Nghi Lộc kiểm tra mô hình dưa lưới 

trong nhà giàn ở xã Nghi Long. 

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa chia sẻ, cải cách TTHC có 

nhiều nội dung, trong đó quan trọng nhất là cải thiện mối quan hệ giữa 

người dân và cơ quan hành chính nhà nước. Năm 2019 tỉnh đã đặt ra 

yêu cầu nhiệm vụ cần phải cải cách mạnh mẽ hơn và thực chất hơn 

nữa trong công tác cải cách hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu 

tư, kinh doanh, cắt giảm các TTHC không cần thiết, các thủ tục gây rào 

cản cho doanh nghiệp và người dân... 



“Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp cùng với việc đưa vào vận 

hành mô hình Trung tâm hành chính công của tỉnh hy vọng tạo chuyển 

biến rõ nét hơn trong công tác CCHC của tỉnh, thực hiện phải bảo đảm 

giải quyết TTHC tại chỗ cho người dân"- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê 

Ngọc Hoa bày tỏ kỳ vọng. 

Hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố 1.710 thủ tục hành chính cho 

cả 3 cấp (cấp tỉnh 1.284 TTHC, cấp huyện 298 TTHC, cấp xã 128 

TTHC). Tuy nhiên, số TTHC được thực hiện thông qua Dịch vụ công 

trực tuyến là 965. 

Theo baonghean.vn 

 

12. Các địa phương đẩy mạnh cải thiện môi trường 
kinh doanh 
Thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ về cải thiện môi trường 

kinh doanh, các địa phương đang tiếp tục triển khai nhiều giải 

pháp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, 

thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. 

 

Hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn gặp không 

ít vướng mắc. 

Chính quyền xin lỗi doanh nghiệp 



Ngày 19/7, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh 

nghiệp lần thứ 1 năm 2019, có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh  và 130 

doanh nghiệp. 

Tại hội nghị, ngoài các ý kiến đã gửi bằng văn bản và được Trung tâm 

Xúc tiến Đầu tư - Thương mại- Du lịch tỉnh thống kê, đại diện các 

doanh nghiệp đã đặt ra 14 ý kiến trực tiếp, đối thoại với lãnh đạo UBND 

tỉnh, các sở ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, một số ý kiến như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Apolo Việt 

Nam (chủ sở hữu người Hàn Quốc) kiến nghị về tình trạng ô nhiễm môi 

trường tại khu công nghiệp ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao 

động từ năm 2018; doanh nghiệp Vườn Thương kiến nghị đã 9 năm 

qua, thành phố Đà Lạt ra quyết định thu hồi đất đã cấp cho doanh 

nghiệp mà chưa có phương án bồi thường; hay doanh nghiệp tư nhân 

sản xuất tơ lụa Lâm Đồng đề nghị tỉnh xem xét chính sách thu hút đầu 

tư đối với các doanh nghiệp nước ngoài trên lĩnh vực sản xuất tơ lụa 

vào địa bàn... 

Tại hội nghị, đại diện UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, địa phương 

đã tiếp thu và đưa ra phương án giải quyết những vướng mắc của các 

doanh nghiệp nêu ra. 

Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San đã công khai xin lỗi 

doanh nghiệp Vườn Thương vì thời gian giải quyết vướng mắc quá lâu. 

Ông Tôn Thiện San cũng đề nghị doanh nghiệp cùng tìm cách tháo gỡ 

những khó khăn trong quá trình giải quyết, do các loại cây thuốc quý 

hiếm mà doanh nghiệp trồng trên diện tích phải giải tỏa không có trong 

danh mục của nhà nước, nên chưa có biểu giá để tính toán bồi 

thường… 

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt đã chỉ đạo cách thức 

tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với một số trường hợp cụ thể, kéo dài 

trong nhiều năm chưa xử lý được. Theo lãnh đạo UBND tỉnh Lâm 

Đồng, tại hội nghị còn nhiều ý kiến lặp lại các kỳ đối thoại trước, cho 

thấy việc giải quyết các vấn đề còn chậm, chưa triệt để. 

Tuy nhiên, tại hội nghị lần này, không có ý kiến bức xúc về thủ tục hành 

chính, nghĩa là tỉnh đã thực hiện tương đối tốt cải cách hành chính, giải 

quyết thủ tục đầu tư. Nhưng có nhiều ý kiến nêu lên vướng mắc trong 

quá trình thực hiện, chứng tỏ mức độ hài lòng của các doanh nghiệp 

tham gia hoạt động tại địa bàn còn thấp. Các sở, ban, ngành và chính 

quyền địa phương cần phải tiếp tục cải cách về thủ tục hành chính để 



các nhà đầu tư thực sự hài lòng và kêu gọi thêm các doanh nghiệp tới 

đầu tư, góp phần vào sự phát triển của tỉnh. 

Để chuẩn bị cho hội nghị đối thoại, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – 

Thương mại – Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã phát đi 1.300 phiếu khảo sát 

và thu được 48 phiếu phản hồi của các doanh nghiệp. 

Giải quyết dứt điểm, đi đến cùng 

Ngày 19/7, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị đối thoại doanh 

nghiệp lần thứ 2 năm 2019 với sự tham dự của 100 doanh nghiệp đang 

sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

Trả lời các ý kiến của doanh nghiệp tại hội nghị, ông Trần Xuân Hải, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các Sở, ngành trong quá 

trình giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp cần giải quyết dứt điểm, 

đi đến điểm cuối cùng chứ không phải giải quyết cho xong việc. UBND 

tỉnh sẽ có văn bản chỉ đạo các cơ quan có liên quan xử lý vướng mắc 

nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, những vấn đề vượt quá 

thẩm quyền của tỉnh sẽ kiến nghị lên Trung ương để điều chỉnh, bổ 

sung. 

Ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông thừa nhận, hiện nay 

hành lang pháp lý cho hoạt động của doanh nghiệp còn nhiều bất cập, 

chính sách tại Đắk Nông còn khó khăn hơn chính sách của Trung 

ương. Tỉnh vẫn còn nhiều cán bộ, công chức có tiêu cực trong giải 

quyết khó khăn cho doanh nghiệp… Tuy nhiên, quan điểm của lãnh 

đạo tỉnh Đắk Nông là tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp 

phát triển. Lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành sẽ tập trung tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên tinh thần tích cực, kịp thời và 

hiệu quả.  

Từ đầu năm 2019 đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã tiếp nhận, 

tổng hợp, xử lý và chuyển nhiều ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp liên 

quan đến các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Các kiến nghị tập trung 

chủ yếu vào các lĩnh vực liên quan đến các sở, ngành như: tài nguyên 

và môi trường; nông nghiệp và phát triển nông thôn; kế hoạch đầu tư; 

tài chính; ngân hàng và thuế. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những khó khăn, vướng mắc liên 

quan đến thủ tục hành chính trong hoạt động chuyển đổi chủ sở hữu 

đất; thủ tục giao đất, cho thuê đất; việc giải quyết các tranh chấp đất đai 

trong vùng dự án đối với việc người dân xâm canh, phá hoại tài sản; 

tranh chấp đất đai giữa doanh nghiệp với người dân chậm giải quyết 

triệt để… 



Bạc Liêu thành lập Hiệp hội doanh nghiệp 

Tại Bạc Liêu, Ban Vận động thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vừa 

tổ chức Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu lần thứ I, nhiệm kỳ 

2019-2024. 

Ông Trần Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cho biết, 

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã được thành lập theo Quyết 

định của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vào tháng 10/2018, với 3 mục 

tiêu chính. Đó là, tổ chức tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh 

nhân, doanh nghiệp trong tỉnh với mục đích đoàn kết hội viên, bảo vệ 

quyền lợi và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ các hoạt động kinh tế 

góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Đây cũng là đầu mối thúc đẩy phát triển quan hệ của các doanh nhân, 

doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác 

kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ giữa doanh nghiệp với các tổ 

chức khác trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi….Từ đó, đóng góp tích 

cực vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết 

việc làm cho người lao động và các vấn đề an sinh xã hội, xóa đói, 

giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu Lê Minh Chiến cho hay, 

cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân của tỉnh đã đồng hành luôn 

với tỉnh đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Bạc 

Liêu. Đặc biệt, trong những năm gần đây, tỉnh Bạc Liêu luôn đạt được 

nhiều thành tựu quan trọng và có bước phát triển khá toàn diện trên 

các lĩnh vực. Có được kết quả trên phải kể đến sự đóng góp quan trọng 

của hơn 2.300 doanh nghiệp, cùng 29.000 hộ kinh doanh và 150 hợp 

tác xã trên địa bàn tỉnh. 

Ông Lê Minh Chiến kêu gọi các doanh nghiệp đồng tâm hiệp lực, năng 

động sáng tạo và nhất là phải "biết khát vọng” tập trung vào thế mạnh 

của mình, vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, tiếp tục 

có nhiều đóng góp hơn nữa vào sự nghiệp phát triển của Bạc Liêu. 

Bến Tre tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính 

Ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, từ nay đến 

cuối năm, tỉnh tiếp tục triển khai những giải pháp nhằm cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia . 

Theo đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính về đầu tư kinh 

doanh; tăng cường hỗ trợ, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính có 

liên quan cho nhà đầu tư, doanh nghiệp từ khâu tìm hiểu, nghiên cứu 



dự án, thành lập doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp đến sau giấy 

phép. 

Tỉnh đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp thông qua chương 

trình đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; tăng cường các 

hoạt động giao thương, kết nối và mở rộng thị trường tiêu thụ cho khởi 

nghiệp; đào tạo nâng cao kiến thức cho đội ngũ doanh nghiệp khởi 

nghiệp của tỉnh, góp phần nâng cao năng lực cho doanh nghiệp trong 

thời gian tới. 

Cùng với đó, Bến Tre tăng cường đối thoại với doanh nghiệp thông qua 

các diễn đàn đối thoại doanh nghiệp, “Cà phê doanh nghiệp” định kỳ 

hàng tháng; tổ chức “Bàn tròn khởi nghiệp” định kỳ hàng tháng để tạo 

diễn đàn chia sẻ, giao lưu và định hướng cho các doanh nghiệp khởi 

nghiệp thông qua các kết nối, tư vấn; kịp thời chia sẻ thông tin các 

chính sách đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Ngoài ra, tỉnh Bến Tre cũng xây dựng và ban hành chính sách ưu đãi 

đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường các hoạt động hỗ trợ cho 

doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tỉnh đẩy nhanh tiến độ khu công nghiệp Phú 

Thuận để xây dựng khu tái định cư, thi công hạ tầng, tạo quỹ đất cho 

doanh nghiệp tiếp cận đầu tư thuận lợi. 

Song song đó, tỉnh duy trì và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp 

cận các cụm công nghiệp hiện tại như Long Phước, Phong Nẫm, An 

Đức-thị trấn Ba Tri và Tân Thành Bình. 

Thời gian tới, tỉnh triển khai xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều 

hành cấp sở, ngành, địa phương thuộc tỉnh (DDCI) để thúc đẩy, tạo sự 

thi thua, cải cách và nâng cao chất lượng điều hành, hỗ trợ doanh 

nghiệp trong toàn tỉnh. 

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng, thời gian qua, 

việc hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư luôn được tỉnh quan tâm, tạo điều 

kiện thuận lợi và giới thiệu tiếp cận các chính sách ưu đãi để doanh 

nghiệp biết và tiếp cận, không phân biệt loại hình, quy mô. 

Hiện tỉnh đang hoàn chỉnh đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh 

Bến tre đến năm 2025 nhằm tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư, kinh 

doanh thuận lợi để khuyến khích, thúc đẩy và phát triển mới các loại 

hình doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ rút ngắn thời gian, thủ tục hành chính tỉnh đã 

đưa vào vận hành chính thức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Bến Tre tiếp nhận và trả hồ sơ của 16 sở, ban, ngành tỉnh. Đồng thời, 



tỉnh tiếp tục tăng cường vận động tạo quỹ đất sạch, phối hợp giải 

phóng mặt bằng, cung cấp thông tin về đất đai để thu hút và mời gọi 

đầu tư. 

Theo baochinhphu.vn 

 

 

 

 


