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1. Tiếp tục nâng cao chỉ số xếp hạng của Việt Nam 
về đổi mới sáng tạo 
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ 
tướng Chính phủ về xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 
(GII) của Việt Nam năm 2019. 

 

Ảnh minh họa 

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận những kết quả tích cực trong lĩnh vực 
khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin đã góp phần tiếp tục cải 
thiện nâng cao chỉ số Đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong bảng xếp 
hạng chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu. 

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa 
phương có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải 
pháp được giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính 
phủ nhằm nâng cao bền vững chỉ số xếp hạng của Việt Nam về đổi mới 
sáng tạo, trong đó tập trung các yếu tố nâng cao chỉ số về thể chế, cơ 
sở hạ tầng, trình độ phát triển của kinh doanh và cập nhật các chỉ số 
còn thiếu trong bảng xếp hạng chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu. 

Theo báo cáo được tổ chức WIPO công bố, chỉ số GII năm 2019 của 
Việt Nam tiếp tục cải thiện vị trí, tăng 3 bậc, lên vị trí 42 trên 129 quốc 
gia/nền kinh tế được xếp hạng so với năm 2018. Thứ hạng này đã cải 
thiện 17 bậc so với xếp hạng năm 2016 và đưa Việt Nam vươn lên xếp 
thứ nhất trong nhóm 26 quốc gia thu nhập trung bình thấp. Quan trọng 



hơn, Việt Nam có sự tiến bộ ở cả nhóm chỉ số đầu vào (tăng 2 bậc so 
với năm 2018) và đầu ra (tăng 4 bậc so với năm 2018), cũng như có 
điểm số cao trong cả 7 trụ cột, đều cao hơn mức trung bình. 

Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá, kết quả chỉ số GII năm 2019 là 
minh chứng quan trọng khẳng định hiệu quả chỉ đạo điều hành quyết 
liệt, toàn diện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các 
bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng và triển khai các giải pháp 
đồng bộ, thiết thực nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo 
quốc gia. 

Một số chỉ số có cải thiện đáng chú ý so với năm 2018 là: Trình độ phát 
triển của thị trường tăng 3 bậc; Tín dụng tăng 4 bậc; Tăng năng suất 
lao động tăng 3 bậc. Và đặc biệt là hai chỉ số liên quan đến đầu vào và 
đầu ra của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã có những bước 
nhảy vọt, cụ thể là: Chỉ số Tổng chi cho nghiên cứu và phát triển tăng 5 
bậc và chỉ số Sản phẩm dựa trên tri thức và công nghệ tăng 8 bậc. 

Theo baochinhphu.vn 

 

2. Nhật Bản hỗ trợ triển khai chính phủ điện tử tại 
Việt Nam 
Chiều 7/8, Văn phòng Chính phủ Việt Nam, Văn phòng Nội các 
Nhật Bản và Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản (MIC) đã ký kết 
bản ghi nhớ hợp tác về việc triển khai chính phủ điện tử tại Việt 
Nam. 



 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Bộ 
trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Masatoshi Ishida trao đổi Bản 
ghi nhớ hợp tác được ký kết về việc triển khai Chính phủ điện tử tại Việt 

Nam. Ảnh: Đào Tùng - Phóng viên TTXVN tại Nhật Bản 

Đại diện cho phía Việt Nam tại lễ ký kết là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 
phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, trong khi đại diện cho phía Nhật Bản 
là Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông (MIC) Masatoshi Ishida.  

Theo biên bản này, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong việc xây 
dựng chính phủ điện tử tại Việt Nam. Cụ thể, hai bên sẽ chia sẻ các 
kinh nghiệm trong việc xây dựng khung pháp lý, thể chế và các thực 
tiễn tốt nhất khác cho chính phủ điện tử; nâng cao năng lực của các bộ 
quản lý công nghệ thông tin và sử dụng hệ thống thông tin của chính 
phủ điện tử.  

Bên cạnh đó, hai bên sẽ xem xét thúc đẩy hợp tác thông qua các 
phương thức như cử chuyên gia, tổ chức hội thảo, hội nghị và hội thảo 
đào tạo.  

Cũng trong chuyến công tác tại Nhật Bản từ ngày 5 đến 7/8, Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã gặp Chánh Văn 
phòng Nội các Nhật Bản; Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật-
Việt; Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA); Thứ trưởng 



Bộ Ngoại giao, đồng thời tham dự các hội thảo chuyên đề về cải cách 
hành chính, xây dựng chính phủ số.  

Tại cuộc gặp với Chánh Văn phòng Nội các Suga Yoshihide, Bộ trưởng 
Mai Tiến Dũng cho biết mục đích chuyến thăm Nhật Bản lần này của 
đoàn công tác Văn phòng Chính phủ là nhằm hiện thực hóa kết quả hội 
đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản vào ngày 
1/7/2019. Trong thời gian tại Nhật Bản, đoàn mong muốn tìm hiểu kinh 
nghiệm của Nhật Bản trong cải cách hành chính, xây dựng chính phủ 
điện tử hướng đến chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.  

Bên cạnh đó, nhằm thúc đẩy quan hệ Việt-Nhật phát triển hơn nữa, Bộ 
trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị Chánh Văn phòng Nội các Suga 
Yoshihide quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ Việt 
Nam và Văn phòng Nội các Nhật Bản, triển khai có hiệu quả các thỏa 
thuận đạt được trong chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và 
thăm Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; tăng cường giao 
lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam cải 
cách, nâng cao hiệu quả bộ máy hành chính, xây dựng chính phủ điện 
tử hướng đến chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.  

Về phần mình, Chánh Văn phòng Nội các Suga Yoshihide bày tỏ mong 
muốn hợp tác với Văn phòng Chính phủ Việt Nam trên mọi lĩnh vực để 
thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt-Nhật. 
Bên cạnh đó, ông cho biết Nhật Bản sẽ xem xét tích cực đề nghị của 
Văn phòng Chính phủ Việt Nam về việc cung cấp viện trợ không hoàn 
lại liên quan đến gói kỹ thuật trong xây dựng chính phủ điện tử. 

Tại cuộc gặp với ông Nikai Toshihiro, Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự 
do (LDP) cầm quyền, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật-Việt, 
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chúc mừng Nhật Bản đã tổ chức thành công 
Hội nghị Thượng đỉnh G20, đồng thời chia sẻ Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc rất hài lòng về kết quả chuyến thăm, làm việc tại Nhật Bản và 
tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng cảm 
ơn tình cảm và những đóng góp quý báu của ông Nikai Toshihiro cùng 
với các thành viên trong Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật-Việt cho sự 
phát triển của Việt Nam và của quan hệ Việt-Nhật.  

Về phần mình, ông Nikai Toshihiro nhấn mạnh quan hệ Việt-Nhật đang 
rất tốt đẹp, đồng thời cam kết sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho mối 
quan hệ giữa hai nước. Bên cạnh đó, với tư cách Tổng Thư ký LDP, 
ông bày tỏ mong muốn tăng cường giao lưu giữa LDP và Đảng Cộng 
sản Việt Nam.  



 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng gặp Thứ 
trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản, bà Toshiko Abe. Ảnh: Bùi Hà - Phóng 

viên TTXVN tại Nhật Bản 

Tại cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Toshiko Abe, Bộ 
trưởng Mai Tiến Dũng đã cảm ơn những đóng góp của Nhật Bản trong 
phát triển chính phủ điện tử tại Việt Nam. Để đưa quan hệ đối tác chiến 
lược sâu rộng giữa hai nước lên tầm cao mới, toàn diện và thực chất, 
Bộ trưởng đề nghị Bộ Ngoại giao Nhật Bản phối hợp chặt chẽ chuẩn bị 
cho các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo hai nước trong thời gian 
tới; tiếp tục thúc đẩy liên kết kinh tế, tăng cường hợp tác thương mại, 
đầu tư; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực cải cách hành chính, đào tạo 
cán bộ chiến lược... 

Trong khi đó, Thứ trưởng Toshiko Abe cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục 
cung cấp hỗ trợ kỹ thuật như đào tạo và hội thảo, hợp tác với Chính 
phủ Việt Nam để phát triển chính phủ điện tử tại Việt Nam.  

Tại buổi làm việc với ông Sinichi Kitaoka, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác 
phát triển quốc tế Nhật Bản (JICA), Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng 
định quan điểm của Chính phủ Việt Nam là luôn coi trọng và thực hiện 
nghiêm túc các cam kết về dự án ODA giữa hai nước trên cơ sở bảo 
đảm hiệu quả và phù hợp với lợi ích, luật pháp của hai nước. 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng đề nghị JICA tiếp tục hỗ trợ Văn phòng Chính 
phủ cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử hướng đến chính 



phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; hỗ trợ chuyên gia tư vấn giỏi về 
lĩnh vực này và hỗ trợ đào tạo cán bộ quản lý. 

Đáp lại, Chủ tịch JICA Sinichi Kitaoka nhấn mạnh Nhật Bản muốn tăng 
cường mối quan hệ hữu nghị với Việt Nam về mọi mặt. Đặc biệt, năm 
nay, Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra chính sách tiếp nhận thực tập sinh, 
lao động từ nước ngoài, trong đó Việt Nam là thị trường lao động nước 
ngoài đến Nhật Bản rất lớn./. 

Theo bnews.vn 

 

3. Dự báo xuất khẩu cả năm tăng từ 7 - 7,5% 
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo cả năm 2019, xuất 
khẩu có thể đạt khoảng 261 - 262 tỷ USD, tăng từ 7 - 7,5% so với 
năm 2018. 

Chế biến cá tra xuất khẩu tại nhà máy của Công ty TNHH Công nghiệp 
Thủy sản miền Nam (thành phố Cần Thơ).  

Trước bối cảnh các xung đột trên thị trường thế giới khiến hoạt động 
xuất nhập khẩu gặp không ít khó khăn, tại buổi làm việc với Cục Xuất 
nhập khẩu ngày 7/8 Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã yêu 



cầu các đơn vị thuộc Bộ đề xuất và triển khai các giải pháp hữu hiệu 
nhằm đảm bảo tăng trưởng xuất khẩu trong những tháng cuối năm. 

Vượt lên thách thức 

Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu từ đầu năm đến nay, ông Phan Văn 
Chinh - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, 
dù chịu những thách thức không nhỏ đến từ sự bất đồng giữa các 
nước lớn về định hình thương mại toàn cầu nhưng hoạt động xuất 
nhập khẩu 7 tháng qua vẫn đang diễn ra rất sát với dự báo của Bộ 
Công Thương khi xây dựng kế hoạch xuất khẩu tăng trưởng 6 - 8% so 
với năm trước. 

Thống kê cho thấy, tính đến hết tháng 7, kim ngạch xuất nhập khẩu 
ước đạt 145,13 tỷ USD, tăng trưởng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. 
Bảy tháng năm 2019, đã có 24 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD. 
Có tới 33/45 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm 
2018. 

Mức tăng này tuy có phần chậm lại so với cùng kỳ năm 2018 (7 tháng 
năm 2018 tăng trưởng 16% so với cùng kỳ 2017) nhưng vẫn có thể đạt 
chỉ tiêu của Quốc hội giao là tăng trưởng xuất khẩu từ 7 - 8% trong 
năm 2019, ông Phan Văn Chinh nhấn mạnh. 

Nhận diện cơ hội xuất khẩu trong những tháng cuối năm 2019, theo 
ông Phan Văn Chinh, xuất khẩu năm 2019 tiếp tục có nhiều thuận lợi từ 
môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, nhờ sự quyết 
tâm của Chính phủ và nỗ lực của các bộ, ngành tạo ra những tiến bộ 
trong cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục đầu tư... 

Hơn nữa, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2019 đã và đang 
tạo ra sức hút mới cho đầu tư trực tiếp nước ngoài, giúp Việt Nam có 
thêm năng lực sản xuất. 

Trong khi đó, đầu tư trong nước được hỗ trợ bởi tâm lý lạc quan, chính 
sách tiền tệ, tỷ giá, lãi suất ổn định... dự báo cũng sẽ tiếp tục được khởi 
sắc cùng với đầu tư nước ngoài tạo ra năng lực sản xuất mới. 

Do vậy, ông Phan Văn Chinh dự báo cả năm 2019, xuất khẩu có thể 
đạt khoảng 261 - 262 tỷ USD, tăng từ 7 - 7,5% so với năm 2018. Vì thế, 
bình quân từ nay đến cuối năm, mỗi tháng xuất khẩu phải đạt khoảng 
23,2 - 23,4 tỷ USD. 

“Đây là nhiệm vụ khó khăn bởi lần gần nhất xuất khẩu của Việt Nam 
chạm mốc 23 tỷ USD đã từ tháng 8/2018. Trong khi đó, tình hình kinh 



tế thương mại thế giới đang suy giảm như hiện nay cũng là một bất lợi 
để Việt Nam tăng tốc xuất khẩu trong những tháng còn lại của năm 
2019”, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu chia sẻ. 

Tuy nhiên, theo ông Tô Ngọc Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu 
Á, châu Phi (Bộ Công Thương), việc Trung Quốc đã hạ giá đồng nhân 
dân tệ có thể đẩy xung đột thương mại Mỹ - Trung thành chiến tranh 
tiền tệ, gây ảnh hưởng lớn hơn chiến tranh thương mại. 

Không những thế, căng thẳng giữa Nhật Bản và Hàn Quốc bắt đầu 
manh nha không chỉ còn là câu chuyện của ngành sản xuất bán dẫn 
mà còn dễ ảnh hưởng nhiều ngành hàng khác. Đây đều là đối tác 
thương mại quan trọng của Việt Nam và điều này có thể ảnh hưởng 
đến xuất khẩu. 

Ngoài ra, ông Trịnh Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và 
Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cũng thừa nhận, một trong 
những điều đáng lo ngại hiện nay là kiểm soát chất lượng hàng nhập 
khẩu, đặc biệt là nhập khẩu tiểu ngạch, sau đó bày bán trên các trang 
thương mại điện tử. 

Bởi, theo phân tích của ông Trịnh Anh Tuấn, doanh nghiệp Việt Nam 
hiện nay chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vì vậy, nếu không kiểm 
soát tốt nguồn hàng nhập khẩu này thì sẽ cạnh tranh trực tiếp và không 
công bằng với hàng hóa trong nước, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh 
nghiệp Việt Nam. 

Mặt khác, một số ngành hàng rất cố gắng, nhất là gạo, trong bối cảnh 
xuất khẩu gạo vào Trung Quốc giảm mạnh, Việt Nam vẫn bảo đảm tiêu 
thụ hết lúa gạo vụ Đông Xuân cho bà con nông dân. Kim ngạch xuất 
khẩu gạo 6 tháng đầu năm không giảm so với cùng kỳ. Đây là kết quả 
tốt và luôn duy trì khá ấn tượng. 

Riêng về lĩnh vực nhập khẩu, các chuyên gia nhận định vẫn phục vụ tốt 
cung cầu của nền kinh tế. Thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu ngày 
càng trở nên minh bạch hơn và đã thực hiện cải cách thủ tục hành 
chính, kết nối các thủ tục từ phía mình với thủ tục một cửa quốc gia, 
thủ tục ASEAN từ đó tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. 

Đánh giá về việc kiểm soát xuất xứ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần 
Quốc Khánh nhấn mạnh, việc này đã được Cục Xuất nhập triển khai từ 
cuối năm 2017. Do đó, Việt Nam có thể chặn đứng được một số vụ việc 
có thể trở thành nóng như, chặn việc xuất khẩu nhôm toàn cầu, cảnh 
báo được xuất khẩu gỗ dán vào thị trường EU, Hoa Kỳ... 



Giải pháp hữu hiệu 

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu, Thứ trưởng Trần Quốc 
Khánh nhấn mạnh, những tháng cuối năm, bối cảnh thế giới diễn biến 
rất phức tạp. Do đó, bên cạnh việc nghiên cứu những biến động chính 
trị, còn cần tập trung phát huy hiệu quả những việc đã làm được. 

Thứ trưởng cũng chỉ ra rằng hiện nay Việt Nam mới có 8 mặt hàng hoa 
quả được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Vì vậy, Cục Xuất 
nhập khẩu cần phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
đẩy mạnh đàm phán mở cửa thị trường, tập trung toàn lực để tăng số 
lượng sản phẩm có thể xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc; đồng 
thời tiếp tục tuyên truyền mạnh cho doanh nghiệp nắm rõ thông tin thị 
trường, từ đó dần khôi phục lại xuất khẩu. 

Thêm vào đó, cần có sự vào cuộc của các tỉnh cũng như các doanh 
nghiệp. Bởi, từ giữa năm 2018, Bộ Công Thương đã có công văn gửi đi 
63 tỉnh thành để cảnh báo về thủ tục trao đổi chính ngạch của Trung 
Quốc, về nguồn gốc, vùng trồng, đăng ký nhà sản xuất, nhà xuất 
khẩu... nhưng nhiều doanh nghiệp chủ quan, thờ ơ không triển khai 
theo yêu cầu xuất khẩu từ phía đối tác, nhất là thủy sản. 

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đã thẳng thắn chỉ ra việc cả nước có hơn 
680 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào Trung Quốc và nước này 
cho phép 182 loại thủy sản xuất khẩu nhưng doanh nghiệp Việt Nam 
vẫn chọn xuất khẩu qua đường tiểu ngạch. Điều này đã dẫn đến việc 
mực tồn ở Quảng Nam, cá nục tồn ở Quảng Trị... 

“Nếu như các tỉnh và các doanh nghiệp cùng vào cuộc cùng tuân thủ 
hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì câu chuyện 
xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc có thế đã tốt hơn chứ không chỉ 
dừng lại ở kết quả của 6 tháng vừa qua”, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh 
nhấn mạnh. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, kim 
ngạch xuất khẩu trong 7 tháng qua đã tăng 7,5%, là con số tiếp cận 
mục tiêu cao mà hoạt động xuất khẩu đề ra. 

Đây là kết quả đáng ghi nận trong bối cảnh khó khăn chung, cho thấy 
hội nhập kinh tế quốc tế đang mang lại hiệu quả; hoạt động cải cách 
thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp cũng ghi 
nhận hiệu quả cao. 

Đặc biệt, Bộ Công Thương cũng xây dựng được những văn bản quy 
định về xuất xứ hàng hóa, chống gian lận xuất xứ hàng hóa, bước đầu 



mang lại hiệu quả tốt…Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang đối mặt với 
nguy cơ lớn trong điều hành và phát triển xuất khẩu bền vững. 

“Nhìn vào đâu cũng thấy dư địa đang bị co hẹp lại. Nếu đặt trên bình 
diện chung, các chuỗi giá trị còn rất hạn chế. Mặc dù Việt Nam đã cố 
gắng đa phương hóa, đa dạng hóa nhưng xuất nhập khẩu vẫn đang 
phụ thuộc vào một số thị trường, một số mặt hàng trọng điểm. Do đó, 
nếu thị trường điều chỉnh chính sách, Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng. Chính 
vì thế, phải có sự chủ động, nhịp nhàng và nhạy cảm trong ứng phó với 
các biến động trên thị trường”, Bộ trưởng nhấn mạnh. 

Nhằm có những giải pháp hữu hiệu cho tăng trưởng xuất khẩu, Bộ 
trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu những tháng cuối năm, Cục Xuất nhập 
khẩu phải làm tốt việc nghiên cứu, xây dựng kịch bản xuất nhập khẩu 
cho các thị trường, ngành hàng, đề ra các nhóm giải pháp phù hợp với 
từng nhóm doanh nghiệp, địa phương ngành hàng xuất khẩu. 

Ngoài ra, Cục Xuất nhập khẩu phải phối hợp với Cục Phòng vệ Thương 
mại đánh giá lại các nhóm hàng có nguy cơ liên quan đến các tranh 
chấp thương mại kể cả các đối tác lớn cũng như đối tác ngày càng 
quan trọng của Việt Nam. 

Từ đó có những biện pháp phối hợp với các bộ, ngành liên quan như 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải 
quan, Bộ Công an cũng như một số địa phương để có những giải pháp 
đảm bảo sự phát triển phù hợp với quy định; đồng thời có sự phối hợp 
chặt chẽ với các đối tác kinh tế thương mại của Việt Nam để đảm bảo 
tính hiệu quả cao, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh. 
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4. Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 
của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, 
ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà 
cho người dân, doanh nghiệp 
Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 2491/QĐ-BVHTTDL về 
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 
của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có 
hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, 
doanh nghiệp trong giải quyết công việc.  



Ở phần I, Mục đích Kế hoạch nhằm tổ chức phổ biến, quán triệt đến 
từng cán bộ, công chức cơ quan đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, tổ chức 
thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 10 nhằm nâng cao tinh 
thần phục vụ, đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 
chính của cán bộ, công chức, viên chức Bộ VHTTDL. 

Mục Yêu cầu của Kế hoạch nêu rõ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
của Bộ VHTTDL phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm 
vụ, giải pháp được phân công theo quy định của pháp luật và trong kế 
hoạch này, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, chịu trách nhiệm trước pháp 
luật và trước Bộ trưởng; bị xử lý theo quy định của pháp luật nếu thiếu 
trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của 
mình có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh 
nghiệp trong giải quyết công việc. 

 

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng 
Chính phủ (ảnh minh họa TTXVN) 

Phần II, Nội dung Kế hoạch gồm 4 mục, trong đó nêu rõ, Tăng cường 
trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác 
phòng, chống tham nhũng. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc 
Bộ có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm 
túc, đầy đủ nội dung, yêu cầu tại Chỉ thị số 10; xây dựng và chỉ đạo 
thực hiện thường xuyên những nhiệm vụ sau: Tuyên truyền phổ biến 
chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về 
phòng chống tham nhũng và Chỉ thị số 10 đến cán bộ, công chức, viên 



chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; Đề cao trách nhiệm nêu 
gương, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, chủ chốt; 
tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, 
thực hiện nhiệm vụ; Chấn chỉ công tác quản lý, thực hiện nghiệm Quy 
chế làm việc, Quy tắc ứng xử của Bộ VHTTDL, siết chặt kỷ cương, kỷ 
luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên 
chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người 
dân doanh nghiệp, đảm bảo dứt điểm, kịp thời; Xử lý, ngăn chặn hiệu 
quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm trong 
giải quyết công việc; Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật tiếp công 
dân và Nội quy, quy chế tiếp công dân của Bộ VHTTDL… 

Trong Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh 
bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý, 
các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ có trách 
nhiệm tham mưu, đề xuất Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo thực 
hiện sửa đổi, bổ sung quy chế, chính sách pháp luật thuộc phạm vi 
quản lý; khắc phục ngay những sơ hở có thể gây phiền hà với người 
dân, doanh nghiệp; Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với người 
dân doanh nghiệp theo hướng thực chất, cầu thị; Công khai số điện 
thoại, địa chỉ thư điện tử, đường dây nóng, và tiếp nhận, xử lý giải 
quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh 
nghiệp; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. 

Nội dung Kế hoạch cũng nêu rõ Tăng cường tuyên truyền, phổ biến 
giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách 
nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tăng 
cường thanh tra, kiểm tra, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi 
phạm. 

Trong Tổ chức, thực hiện, Kế hoạch yêu cầu các đơn vị chủ động xây 
dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân 
công theo Kế hoạch này, trong đó chú trọng các biện pháp phòng 
ngừa, ngăn chặn để triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng 
chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị, báo cáo kết quả 
thực hiện định kỳ hàng quý về Thanh tra Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ 
trưởng, Ban Cán sự Đảng Bộ. 

Văn phòng Bộ chủ trì với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đẩy mạnh 
việc đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt 
động của cơ quan, đơn vị và các đơn vị giải quyết thủ tục hành chính. 



Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ 
tham mưu Bán Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo công tác xây dựng 
đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành VHTTDL vững vàng về chính 
trị, tư tưởng; trong sáng về đạo đức, lối sống; thành thạo về chuyên 
môn, nghiệp vụ. 

Phần Tổ chức thực hiện cũng nêu rõ, Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với 
Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính thực hiện công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng và Chỉ thị số 
10 của Thủ tướng Chính phủ. 

Kế hoạch cũng nêu các cơ quan báo chí, truyền thông trực thuộc Bộ 
thực hiện tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 10 
và giao Thanh tra Bộ làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực 
hiện theo Kế hoạch./. 
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5. Ngành tài nguyên và môi trường: Tạo đột phá về 
cải cách hành chính 
Trong những tháng đầu năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN - 
MT) đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc 
biệt là các nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết 
số 02/NQ-CP ngày 01.01.2019 của Chính phủ. Quyết liệt, đổi mới, sáng 
tạo, khoa học trong công tác chỉ đạo điều hành, lắng nghe đòi hỏi của 
thực tiễn và yêu cầu phát triển của đất nước để hoàn thiện thể chế, 
chính sách, pháp luật, quy hoạch, chiến lược để kiến tạo cho phát triển; 
kịp thời chỉ đạo giải quyết tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc phát 
sinh từ địa phương cơ sở để thúc đẩy phát triển bứt phá. 

Hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra 

Theo Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ TN - MT), từ đầu năm 2019 đến nay, Bộ 
đã tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ 
quan, đơn vị thuộc Bộ, sự phối hợp của các tổ chức đảng, đoàn thể 
trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức, triển khai thực hiện kế 
hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC). Gắn trách nhiệm của thủ 
trưởng đơn vị trong thực hiện CCHC, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt 
của đơn vị; đưa nội dung, kết quả thực hiện CCHC vào nội dung giao 
ban định kỳ của đơn vị; lồng ghép nhiệm vụ CCHC với các nhiệm vụ 
chuyên môn của đơn vị. 



Áp dụng TCVN ISO 9001 2008  vào việc cải cách hành chính tài 
nguyên và môi trường 

Cho đến nay, Bộ đã đạt được những chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm như thủ 
tục hành chính tiếp tục được đơn giản hóa, nhất là trong lĩnh vực môi 
trường, số thủ tục thực hiện theo hình thức trực tuyến vượt mức Thủ 
tướng Chính phủ giao. Thu ngân sách vượt mức kế hoạch trong 6 
tháng đầu năm (đến 30.6.2019 đã đạt 106% kế hoạch giao); hoàn 
thành việc giám sát quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai ở đô thị, nguồn 
thu từ đất dự kiến vượt kế hoạch đề ra, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đạt 
97,3% diện tích cần cấp, tỷ lệ người có đất nông nghiệp bị thu hồi hài 
lòng về mức bồi thường đạt 68% (qua khảo sát của PAPI). Thu tiền từ 
cấp quyền khai thác tài nguyên nước lũy kế đến nay đạt 9.000 tỷ đồng 
tăng 2.000 tỷ đồng so với năm 2018; các hồ chứa được giám sát, kiểm 
soát chặt chẽ việc vận hành hàng ngày bảo đảm yêu cầu điều tiết nước 
cho sản xuất và phát điện. Tài nguyên khoáng sản được quản lý minh 
bạch hiệu quả thông qua đấu giá quyền khai thác mỏ, khoáng sản. 
Hoàn thành xây dựng kế hoạch Tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện 
Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 22.10.2018 về phát triển bền vững kinh 
tế biển Việt Nam. Ứng phó với biến đổi khí hậu đã huy động được sự 
chung tay của hệ thống chính trị nhất là ở ĐBSCL. 

Bộ tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo công tác CCHC với trọng tâm là cải cách 
TTHC và hiện đại hóa nền hành chính. Từ cuối năm 2018, Bộ đã ban 
hành Kế hoạch CCHC năm 2019 và 12 chương trình, kế hoạch thành 
phần. Thực hiện cắt giảm, đơn giản hoá 25 TTHC, điều kiện kinh doanh 
trong lĩnh vực môi trường. Công bố TTHC trong lĩnh vực đo đạc bản 



đồ, ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện nâng cao 
chỉ số Đăng ký tài sản (A7) lên từ 5 - 8 bậc, chỉ số Chất lượng quản lý 
hành chính đất đai (B3) lên 2 - 3 bậc trong năm 2019. 

Bộ đã thực hiện việc quản lý điều hành, ký số hoàn toàn trên môi 
trường mạng ở Bộ và kết nối với các địa phương. Nâng cấp, hoàn thiện 
hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ điện tử, liên thông, gửi nhận văn 
bản trên Trục liên thông văn bản quốc gia; Thực hiện cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến cho 99 TTHC, trong đó có 68 dịch vụ công mức độ 3, 
15 dịch vụ công mức độ 4 (11 thủ tục kết nối với Cổng thông tin Một 
cửa quốc gia), vượt mức kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 63 thủ 
tục. Chỉ số CCHC năm 2018 (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự 
phục vụ hành chính năm 2018 có bước tiến đạt 82.52/100 điểm, xếp 
thứ 9/18 bộ, ngành. Về kết quả giải quyết TTHC: Bộ đã tiếp nhận tổng 
số 2.302 hồ sơ TTHC, đã giải quyết, trả kết quả 1.112 hồ sơ, trong đó 
có 73,3% hồ sơ trả đúng hạn. 

Theo đánh giá của Vụ Tổ chức cán bộ, các chương trình, kế hoạch 
thành phần về công tác CCHC năm 2019 của Bộ đã được ban hành kịp 
thời, đầy đủ làm cơ sở để triển khai thực hiện công tác CCHC chất 
lượng, hiệu quả. Tuy vậy, việc bố trí kinh phí cho công tác CCHC vẫn 
còn khó khăn; chưa huy động và đa dạng hóa được các nguồn vốn, 
bao gồm cả công tác hợp tác quốc tế để hỗ trợ cho công tác CCHC. 

Hoàn thiện thể chế, pháp luật và kiện toàn bộ máy 

Ngay từ đầu năm, lãnh đạo Bộ TN - MT đã xác định, lấy việc hoàn thiện 
thể chế, chính sách, pháp luật về TN - MT để tháo gỡ các vướng mắc, 
điểm nghẽn từ thực tiễn: Bộ đã chỉ đạo các đơn vị tập trung nguồn lực 
triển khai đánh giá tình hình thực hiện chủ trương, chính sách, pháp 
luật, chiến lược, quy hoạch của các lĩnh vực có tác động đến phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường như: Đất đai, khoáng sản, biển và 
hải đảo, môi trường, tài nguyên nước. Xây dựng để ban hành các quy 
định giải quyết tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, quản lý tài nguyên 
nước, khoáng sản để huy động nguồn lực tài nguyên cho phát triển 
kinh tế - xã hội. Bộ đã hoàn thành việc trình ban hành, ban hành theo 
thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật Đo 
đạc bản đồ tạo thành hành lang pháp lý cho công tác đo đạc, phát triển 
các ứng dụng về thông tin địa lý, viễn thám trong quản lý giám sát về tài 
nguyên và môi trường, phát triển kinh tế - xã hội. Trình Chính phủ ban 
hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi 
trường (BVMT) với nhiều nội dung đổi mới, chú trọng kiểm soát, phòng 



ngừa ô nhiễm; quản lý chặt chẽ chất thải rắn, quản lý nước thải, quản 
lý khí thải; nhập khẩu phế liệu; đẩy mạnh CCHC, tăng cường phân cấp 
cho địa phương; tăng cường trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ 
chức và cá nhân đối với công tác BVMT. Tiếp thu ý kiến các thành viên 
Chính phủ hoàn thiện trình Chính phủ 06 nghị định. Xây dựng trình 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 13 đề án triển khai nghị quyết của 
Trung ương và thí điểm một số cơ chế đột phá để phát huy nguồn lực 
tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ban hành theo 
thẩm quyền 9 Thông tư, trong đó 6 thông tư thuộc Chương trình 6 
tháng đầu năm, 1 thông tư ngoài Chương trình và 2 thông tư trước tiến 
độ. 

Bên cạnh đó tiếp tục tập trung rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của 
các tổng cục, mô hình tổ chức của ngành; rà soát quy hoạch định 
hướng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập; sơ kết đánh giá thực 
hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21.3.2016 về phân cấp quản lý nhà 
nước giữa Chính phủ và UBND cấp tỉnh trong lĩnh vực TN - MT. Triển 
khai xây dựng Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ 
công chức, viên chức ngành TN - MT đến năm 2030; hoàn thiện dự 
thảo Quy định của Ban Cán sự đảng Bộ về trách nhiệm nêu gương của 
cán bộ, đảng viên và Khung tiêu chí đánh giá công chức, viên chức của 
Bộ TN - MT nhằm tiếp tục đổi mới phương pháp đánh giá và phân loại 
công chức, viên chức; rà soát xây dựng hệ thống danh mục, mô tả vị trí 
việc làm của các cơ quan đơn vị thuộc ngành TN - MT. 
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6. Đồng Tháp đổi mới quy trình giải quyết thủ tục 
hành chính 
Để tiếp tục cải thiện chỉ số cải cách hành chính, năm 2019, tỉnh 
Đồng Tháp tăng cường đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo; quyết 
liệt trong khâu điều hành, chấn chỉnh hoạt động của cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông; cải thiện tinh thần, thái độ phục vụ, kỷ 
cương công vụ trong quá trình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục 
hành chính (TTHC). Tỉnh đang chỉ đạo triển khai Đề án thí điểm 
chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn 
tỉnh Đồng Tháp (Đề án). 



 

Cán bộ Bộ phận một cửa thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận, 
giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. 

Giai đoạn 1 và 2 của Đề án được thực hiện tại Trung tâm Kiểm soát 
TTHC và Phục vụ hành chính công của tỉnh, sáu huyện, thị xã và 27 xã, 
phường. Giai đoạn 3 bắt đầu từ ngày 1-8, thực hiện tại Trung tâm Kiểm 
soát TTHC và Phục vụ hành chính công của tỉnh; bộ phận “một cửa” 
các huyện Tháp Mười, Cao Lãnh, Châu Thành, Lai Vung, Thanh Bình 
và TP Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự, xã Bình Hàng Trung (huyện Cao 
Lãnh), xã Thường Thới Hậu B (huyện Hồng Ngự). Ngoài ra, bộ phận 
“một cửa” của xã Bình Hàng Trung (huyện Cao Lãnh) và Thường Thới 
Hậu B (huyện Hồng Ngự) tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết 
quả, hỗ trợ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tiếp nhận 
và trả kết quả thực hiện các TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, các 
TTHC theo mô hình hẹn giờ và thực hiện các TTHC tại nhà người dân. 

* Năm 2019, tổng nguồn vốn đầu tư cho Chương trình nông thôn mới 
(NTM) tỉnh Quảng Ngãi gần 940 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách trung 
ương 363 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 376 tỷ đồng và vốn ngân sách 
các huyện, thành phố khoảng 200 tỷ đồng. Nguồn vốn trung ương đã 
giải ngân đạt 50,6%, vốn ngân sách tỉnh khoảng 70%. Đến nay, tỉnh 
Quảng Ngãi có 60 xã đạt tất cả 19 tiêu chí, tăng một xã so với cuối năm 
2018; 19 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 49 xã đạt 10 đến 14 tiêu chí, 36 
xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, không còn xã dưới 5 tiêu chí. Trong số 25 xã 



theo kế hoạch sẽ đạt chuẩn NTM trong năm 2019, có một xã đạt tất cả 
19 tiêu chí là xã Bình Thanh Tây (huyện Bình Sơn). 

Từ nay đến cuối năm, để hoàn thành kế hoạch đề ra, tỉnh chỉ đạo 
huyện Nghĩa Hành tổ chức lễ công bố huyện đạt chuẩn NTM; huyện Tư 
Nghĩa và 25 xã theo kế hoạch đạt chuẩn NTM năm 2019 tập trung hoàn 
thành các tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn 
NTM. Các sở, ban, ngành, địa phương chủ động hỗ trợ các xã tháo gỡ 
khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí để đạt chuẩn NTM 
theo đúng kế hoạch. Trước mắt, các địa phương cần khẩn trương làm 
đường giao thông nông thôn năm 2019 trước mùa mưa bão; rà soát, 
điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng NTM phù hợp tình hình thực 
tế. Tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, cân đối lại nguồn lực, tham mưu 
UBND tỉnh bố trí vốn cho hai xã bổ sung vào danh sách là xã Bình Hòa 
(huyện Bình Sơn) và xã Phổ Phong (huyện Đức Phổ), để cuối năm 
2020 có ít nhất 98 xã đạt chuẩn theo kế hoạch. 
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7. Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính 
Ngày 10-7-2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1129-KH-UBND, 
triển khai tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành 
chính (CCHC) tỉnh Quảng Bình năm 2019”. Qua cuộc thi, những ý 
tưởng, sáng kiến tiêu biểu, có tính khả thi sẽ được áp dụng vào thực tế, 
góp phần cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hướng tới sự hài lòng 
của người dân. 

Thời gian qua, tỉnh ta đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện CCHC, mang 
lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Tổ chức bộ máy của cơ 
quan hành chính cấp tỉnh, huyện đã được sắp xếp, tinh gọn. Chất 
lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông hiện đại các cấp ngày càng được nâng cao. 

Quan hệ giữa cơ quan hành chính với nhân dân, doanh nghiệp đã 
được cải thiện; hoạt động của các cơ quan nhà nước theo hướng phục 
vụ ngày càng rõ nét hơn. Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh ngày 
càng được cải thiện, số lượng nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội và đầu tư 
tại tỉnh ngày càng tăng. 

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những hạn chế, tồn tại như: một số đơn vị 
chưa quan tâm đúng mức, chậm tiến hành rà soát, công bố TTHC theo 



quy định; còn tình trạng chậm muộn trong giải quyết hồ sơ; công tác 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC ở một số địa phương, đơn vị 
chưa được thường xuyên; còn ít giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao 
hiệu quả thực hiện công tác CCHC. 

Với mong muốn tiếp tục khắc phục những hạn chế, tìm ra giải pháp, 
sáng kiến thiết thực góp phần đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC, 
tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành 
Kế hoạch số 1129-KH-UBND tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải 
pháp CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2019”. 

Cuộc thi sẽ góp phần đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục 
hành chính, tháo gỡ các vướng mắc trong thực thi công vụ. 

Anh Trần Đăng Khoa, Trưởng phòng CCHC, Sở Nội vụ cho biết, các 
mô hình, sáng kiến, giải pháp dự thi năm 2019 tập trung vào các chủ đề 
chính như: cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao các chỉ số năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 
cấp tỉnh, chỉ số CCHC cấp tỉnh và chỉ số hài lòng của người dân, tổ 
chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; các sáng 
kiến, giải pháp đơn giản hóa, loại bỏ, cắt giảm hoặc sửa đổi, bổ sung 
các TTHC còn chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với đơn vị, 
địa phương hoặc gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc 
của các tổ chức và cá nhân; nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả các cấp; ứng dụng công nghệ thông tin vào 
công tác quản lý, điều hành, giải quyết TTHC ở các cơ quan hành 
chính nhà nước; hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc 



làm, cơ cấu ngạch công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị 
sự nghiệp công lập; cải cách tài chính công... 

Đến thời điểm này, nhiều đơn vị đã ban hành kế hoạch, công văn chỉ 
đạo, hướng dẫn về cuộc thi để các phòng, ban và đơn vị trực thuộc 
thực hiện. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một trong những 
đơn vị tích cực hưởng ứng khi ngày 17-7-2019 đã ban hành Công văn 
1523/SNN-TCCB về kế hoạch tham gia cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, 
giải pháp CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2019” gửi về 7 chi cục và 8 đơn 
vị trực thuộc. Công văn ghi rõ, mỗi chi cục, đơn vị trực thuộc tối thiểu 
tham gia 2 ý tưởng, sáng kiến về CCHC và nộp bài dự thi về sở trước 
ngày 30-9-2019. 

Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch về cuộc thi, UBND thành 
phố Đồng Hới, huyện Lệ Thủy, Quảng Trạch… cũng đã có công văn 
phổ biến đến từng phòng, ban và UBND các xã, thị trấn. Chị Hoàng Thị 
Mai, Trưởng phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới cho biết, Phòng Nội vụ 
thành phố Đồng Hới đã tham mưu UBND thành phố gửi công văn về 
các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thành phố và các xã, 
phường tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức (CB, CCVC) tham 
gia dự thi. 

Đồng thời, Phòng Nội vụ sẽ gửi văn bản đôn đốc các đơn vị kịp thời gửi 
bài dự thi về phòng đúng thời gian quy định; phối hợp với Phòng Văn 
hóa, Đài TT-TH thành phố tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 
đại chúng để CB, CCVC, người dân biết và tham gia cuộc thi. Sau đó, 
thành phố sẽ thành lập ban chấm bài thi để lựa chọn ra những sáng 
kiến, giải pháp có tính sáng tạo, thiết thực gửi lên Sở Nội vụ dự thi cuộc 
thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2019”. 

Anh Phạm Xuân Cường, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Lệ Thủy 
chia sẻ: “Tôi thấy đây là cuộc thi rất thiết thực. Lâu nay, cấp cơ sở chỉ 
là cơ quan thực hiện nên rất khó thay đổi mỗi bước trong quá trình giải 
quyết TTHC, nếu có chỉ là đề xuất, kiến nghị với cơ quan cấp trên. Tôi 
rất mong qua cuộc thi này, các CB, CCVC và người dân sẽ có thêm 
nhiều sáng kiến để đổi mới, nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC tại địa 
phương”. 

Ông Trần Đình Dinh, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Đây là lần đầu tiên 
tỉnh ta tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh 
Quảng Bình năm 2019”. Cuộc thi sẽ góp phần tuyên truyền các chủ 
trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC đến 
với nhân dân, CB, CCVC trong toàn tỉnh. 



Qua đó, phát huy tính năng động, sáng tạo của CB, CCVC, người lao 
động nhằm tìm ra các sáng kiến, giải pháp thiết thực giúp rút ngắn thời 
gian, đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC, tháo gỡ các vướng mắc 
trong thực thi công vụ hiện nay. 

Thông qua cuộc thi sẽ lựa chọn những sáng kiến, giải pháp có giá trị để 
áp dụng vào thực tiễn, nếu hiệu quả sẽ được nhân rộng trong toàn tỉnh, 
hướng tới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan 
hành chính nhà nước. Đây cũng là cơ hội để các địa phương đổi mới, 
nâng cao năng lực CCHC, thúc đẩy thu hút đầu tư, góp phần đáp ứng 
ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, tổ chức và sự phát triển kinh 
tế-xã hội của tỉnh. 

Theo kế hoạch, thời gian tiếp nhận bài dự thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải 
pháp CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2019” từ tháng 8 đến hết tháng 9-
2019. Từ tháng 10 đến tháng 11-2019, Ban giám khảo hoàn thành 
việc chấm bài thi. Ban tổ chức công bố kết quả và trao giải cuộc thi dự 
kiến vào cuối tháng 11-2019. 
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8. Làm gì để nâng cao chỉ số hài lòng? 
Kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 
2018 của Bình Dương đạt 85,03%, xếp thứ 23/63 tỉnh, thành. So với 
năm 2017, kết quả SIPAS năm 2018 của Bình Dương tăng 5,45%, 
tăng 9 bậc xếp hạng. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tiếp tục nâng 
cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính? 



 

Cán bộ, công chức tại cơ sở tích cực giải quyết hồ sơ cho người dân 
theo hướng nhanh gọn sẽ góp phần chung vào công tác CCHC. Trong 
ảnh: Cán bộ “một cửa” UBND thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng giải 

quyết TTHC cho người dân 

 Theo báo cáo của UBND tỉnh cho thấy trong các yếu tố đo lường, yếu 
tố tiếp cận dịch vụ đánh giá về cơ sở vật chất người dân, tổ chức đánh 
giá còn hạn chế, đặc biệt là tiêu chí trang thiết bị phục vụ người dân, tổ 
chức hiện đại có kết quả hài lòng chưa đạt mục tiêu trên 80% từ năm 
2017 đến nay. Do vậy, UBND tỉnh đã yêu cầu các địa phương, nhất là 
ở cấp xã cần chú trọng theo dõi, tham mưu lãnh đạo, cơ quan có thẩm 
quyền đánh giá tình hình sử dụng thực tế để bố trí trang thiết bị, cơ sở 
vật chất phù hợp. Khi trang bị, bổ sung những trang thiết bị mới, cần có 
hướng dẫn sử dụng hoặc bố trí nhân sự hỗ trợ để hướng dẫn người 
dân, tổ chức sử dụng thuận tiện. 

Báo cáo đánh giá của UBND tỉnh cũng cho thấy, kết quả hài lòng của 
nhóm yếu tố về thủ tục hành chính (TTHC) là yếu tố có kết quả thấp 
thứ 2 trong 5 nhóm yếu tố đánh giá. Yếu tố về TTHC bao gồm các tiêu 
chí niêm yết công khai đầy đủ, chính xác, thông tin về thành phần hồ 
sơ, mức thu phí, lệ phí, thời hạn giải quyết công việc, cho thấy sự công 
khai, minh bạch và thông tin đúng đủ, kịp thời cập nhật thông tin về bộ 
TTHC và triển khai thực hiện trong thực tế là vô cùng quan trọng để 
thông tin đến người dân, tổ chức. Vì vậy, cần tăng cường công khai, 
minh bạch, cập nhật thông tin kịp thời về TTHC để cá nhân, tổ chức 



thực hiện, ứng dụng công nghệ thông tin trong tìm hiểu thông tin TTHC, 
tra cứu thông tin hồ sơ, đặc biệt quan tâm đến những TTHC phổ biến, 
đơn giản, hồ sơ phát sinh nhiều để đẩy mạnh triển khai dịch vụ công 
trực tuyến phù hợp định hướng Chính phủ điện tử và thành phố thông 
minh Bình Dương. 

Trong đợt khảo sát mới đây, Đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 
Minh do PGS. TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc 
gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã có đợt khảo sát tại Bình Dương. 
Đoàn đánh giá cao công tác CCHC tại Bình Dương. Tuy nhiên, đoàn 
chỉ rõ những hạn chế hiện nay cần khắc phục là trách nhiệm giải trình 
với người dân, công khai minh bạch, tham gia của người dân cấp cơ 
sở, quản trị điện tử, quản trị môi trường. 

PGS.TS Lê Quốc Lý cho rằng, để nâng cao chỉ số hài lòng, hướng đến 
nền hành chính phục vụ, Bình Dương phải thực hiện có hiệu quả 
chương trình tổng thể CCHC Nhà nước gắn với nâng cao nhận thức và 
quyết tâm trong hành động về các giải pháp. Trong đó, tỉnh cần chú ý 
đến nhóm giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phiền hà sách 
nhiễu nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của 
đội ngũ cán bộ, công chức, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh tác 
phong lề lối làm việc của cán bộ, công chức, nhất là những người 
thường xuyên tiếp xúc, trao đổi công việc với người dân. Cùng với đó 
là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của chính 
quyền các cấp. 

Thực tế cho thấy, nơi nào cấp ủy, chính quyền quan tâm thì nơi đó 
công tác CCHC được thực hiện tốt, nơi nào chưa quan tâm thì còn gặp 
nhiều khó khăn trong công tác CCHC. Vì vậy, trong thời gian tới Bình 
Dương cũng cần quan tâm hơn đến công tác tuyên truyền sâu rộng đến 
cá nhân, tổ chức để mỗi cá nhân có thể nhận thức rõ hơn về mục đích, 
ý nghĩa, cách làm về CCHC, cùng chung tay, phối hợp với cơ quan 
hành chính thực hiện nhiệm vụ CCHC, phản ánh đúng, thực chất 
những mặt đạt được và những điểm còn hạn chế cần khắc phục. Cán 
bộ, công chức, nhân sự hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, trả 
kết quả phải chủ động trong công tác hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả khi người dân, tổ chức đến cơ quan hành 
chính Nhà nước các cấp thực hiện TTHC, tạo sự thân thiện và trách 
nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ. 

 Để tiện việc liên hệ cũng như trả lời những phản ánh, kiến nghị của 
người dân, doanh nghiệp liên quan cụ thể đến TTHC, Phòng Kiểm soát 
TTHC - Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương đề nghị người dân khi gửi 



đơn kiến nghị cần ghi rõ địa chỉ nơi ở, số điện thoại liên lạc và tóm tắt 
ngắn gọn nội dung cần kiến nghị. Mọi phản ánh, kiến nghị về quy định, 
TTHC xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Kiểm soát TTHC; ĐT: (0274) 
3.835.029; địa chỉ email: kiemsoat.tthc@binhduong.gov.vn 
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9. Ngành Tài nguyên - Môi trường: Thực hiện liên 
thông thủ tục hành chính với ngành thuế 
Thời gian qua, tất cả các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực đất 
đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện đã thực hiện liên thông 
với các chi cục thuế của các địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, ngành thuế đã chuyển được 256.347 phiếu chuyển thuế điện 
tử và nhận lại được 242.810 thông báo thuế điện tử. Trong tổng số hồ 
sơ giải quyết thì hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên 
địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2019 còn khá thấp. Trước những khó khăn 
này, UBND tỉnh đã yêu cầu ngành tài nguyên - môi trường rà soát, đề 
ra giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện TTHC trực tuyến lĩnh vực đất đai. 
UBND tỉnh cũng đã đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cần thống 
nhất trong việc đồng bộ dữ liệu, cho phép kết nối, liên thông giữa phần 
mềm chuyên ngành của bộ và phần mềm một cửa điện tử của tỉnh, góp 
phần tạo thuận lợi cho công tác tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ, không 
phải thực hiện trên cả hai phần mềm. 
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10. Duy trì thường xuyên chế độ tiếp xúc, đối thoại 
trực tiếp với nhân dân 
Đây là một trong những yêu cầu của UBND thành phố Hà Nội tại 
Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 6-8-2019 về “Triển khai thực hiện 
Kế hoạch số 140-KH/TU ngày 23-5-2019 của Thành ủy Hà Nội về 
tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân 
vận trong tình hình mới”. 

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập 
trong cơ quan hành chính nhà nước và đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức các nội dung của Nghị 
quyết số 25-NQ/TƯ ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với 



công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 43-KL/TƯ ngày 7-1-
2019 của Ban Bí thư Trung ương và Kế hoạch số 140-KH/TU ngày 23-
5-2019 của Thành ủy Hà Nội. UBND thành phố cũng yêu cầu thực hiện 
tốt Chương trình số 08-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội 
khóa XVI “Về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh 
về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân 
của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020” và các 
kế hoạch thực hiện cải cách hành chính hằng năm. 

Ngoài ra, UBND thành phố yêu cầu thực hiện tốt việc tiếp thu ý kiến 
phê bình, góp ý kiến xây dựng của nhân dân về công tác quản lý, điều 
hành, thái độ và phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên 
chức...; tiếp tục thực hiện hai quy tắc ứng xử đã ban hành; thực hiện 
việc đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ 
quan hành chính nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
theo quy định... 

UBND thành phố cũng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, 
ngành, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy 
định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận của chính 
quyền các cấp; đưa kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền 
vào đánh giá thi đua đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.  
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11. Đổi tên và tổ chức lại Trung tâm Hành chính 
công tỉnh 
UBND tỉnh Thái Bình vừa ban hành quyết định đổi tên và tổ chức 
lại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Theo đó, Trung tâm Hành 
chính công tỉnh được đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Thái Bình. 



 

Trung tâm là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu 
Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh; là đầu mối tập trung để thực hiện việc 
tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính, theo dõi, giám sát, đôn đốc, đánh giá 
việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định. 

 

Một góc trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình 

 Với việc đổi tên và tổ chức lại theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu 
quả hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, người dân và 
doanh nghiệp trong liên hệ giải quyết thủ tục hành chính; tăng tính liên 
thông, minh bạch, giảm bớt phiền hà, thời gian, công sức cho cá nhân, 
tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ đó góp phần cải thiện chỉ 



số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), xây dựng chính quyền điện tử và đóng 
góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./. 
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12. Bình Dương chú trọng thu hút vốn đầu tư trong 
nước 
Thời gian qua, trong thu hút các nguồn lực để đầu tư phát triển, 
tỉnh Bình Dương luôn chú trọng nguồn vốn đầu tư trong nước. 
Đây là nguồn lực nội tại quan trọng nhằm thúc đẩy kinh tế phát 
triển bền vững. Lãnh đạo tỉnh, các ngành, các cấp sẽ luôn tạo điều 
kiện tốt nhất để các doanh nghiệp (DN) yên tâm đầu tư và đầu tư 
đạt hiệu quả cao nhất. 

 

Hoạt động sản xuất tại Doanh nghiệp gỗ Minh Phát (TX.Thuận An). 

Đó là khẳng định của ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tại hội nghị tiếp xúc 
đại diện các hiệp hội ngành hàng và các DN đầu tư trong nước trên địa 
bàn tỉnh do UBND tỉnh tổ chức sáng qua (7-8). Dự hội nghị có ông Trần 
Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Võ Văn 
Minh, Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Tạo điều kiện tốt nhất cho DN 



Trình bày ý kiến tại hội nghị, đại diện các DN đồng tình với nhận định 
của ngành chức năng về tình hình sản xuất, kinh doanh năm nay có 
nhiều thuận lợi, đơn hàng tăng; đồng thời cho biết hiện các DN đang 
tập trung sản xuất, nỗ lực hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2019. 

Đại diện các DN đánh giá cao 
việc tỉnh thực hiện các giải pháp 
để cải thiện môi trường đầu tư, 
tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của 
DN; khẳng định các hiệp định 
thương mại tự do mà Việt Nam 
tham gia mở ra nhiều cơ hội để 
DN đầu tư phát triển, mở rộng 
thị trường, tuy nhiên đi kèm 
theo đó là không ít khó khăn, 

thách thức trong việc nâng cao sức cạnh tranh. 

Cụ thể, khó khăn chung hiện nay của các DN là vấn đề tuyển dụng lao 
động qua đào tạo, thủ tục để vay vốn ngân hàng, mặt bằng sản xuất 
còn gặp khó, chi phí logistics cao, DN hạn chế trong việc tiếp cận thông 
tin, tiếp cận thị trường... Đại diện các DN đề xuất tỉnh xây dựng trung 
tâm hỗ trợ DN vừa và nhỏ, trung tâm hội chợ- triển lãm… Đại diện 
nhiều DN kiến nghị tỉnh có biện pháp hữu hiệu chống gian lận thương 
mại, đặc biệt là trong việc nhập hàng nước ngoài vào Việt Nam để 
được hưởng thuế suất ưu đãi từ các DN trong nước; tiếp tục đầu tư cơ 
sở hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa của DN. 

Ông Trần Thành Trọng, Chủ tịch Hiệp hội Cơ điện Bình Dương, cho 
biết hiện nay giao thông liên vùng TP.Hồ Chí Minh và Bình Dương đã 
không còn đáp ứng với công suất lưu thông hàng hóa. Bên cạnh đó, 
tình trạng kẹt xe, đường sá chật hẹp cũng là nguyên nhân khiến giá 
dịch vụ logistics tăng mạnh, cùng giá xăng dầu tăng khiến các DN trong 
nước gặp khó. Ông kiến nghị UBND tỉnh, các ngành liên quan sớm có 
giải pháp nâng chất cơ sở hạ tầng, đặc biệt đầu tư mở rộng các tuyến 
đường trọng điểm kết nối liên vùng… 

Về vấn cơ sở hạ tầng, phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Nam khẳng 
định lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ cải thiện đáng kể cơ sở hạ tầng trong thời 
gian tới. Tới đây, hệ thống đường bộ của tỉnh sẽ tương đối linh hoạt với 
sự đầu tư mở rộng một số tuyến đường như quốc lộ 13, đường ĐT743, 
đầu tư đường vành đai Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng; đồng 

Tại hội nghị, ông Trần Văn Nam 
cho biết, hiện tỉnh đang nghiên cứu 
tuyến đường sắt Bàu Bàng - Cái 
Mép - Thị Vải, khả năng mở rộng 
lên Lộc Ninh. Dọc tuyến đường sắt 
này, tỉnh sẽ bố trí các khu logistics 
bảo đảm thuận lợi nhất cho việc 
vận chuyển, lưu thông hàng hóa 
của doanh nghiệp. 



thời khai thác việc vận chuyển hàng hóa bằng đường sông, đường 
sắt... 

Tại hội nghị, ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh, cho biết UBND tỉnh đang giao các ngành liên quan triển khai một 
số đề án hỗ trợ DN nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện 
để DN phát triển, trong đó có chương trình hỗ trợ DN nhỏ và vừa nhằm 
tổ chức triển khai đạt hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Luật Hỗ 
trợ DN nhỏ và vừa. Song song đó, tỉnh huy động các nguồn lực để 
hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, tập trung phát triển hạ tầng 
giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng cung 
cấp điện. Bên cạnh đó, tỉnh đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà 
ở phục vụ công nhân và người lao động; triển khai đào tạo nguồn nhân 
lực, cung ứng đầy đủ, kịp thời nguồn lao động cho DN đến đầu tư trên 
địa bàn tỉnh. Tỉnh cũng tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, 
bảo đảm công khai, minh bạch; phát triển các loại hình dịch vụ chất 
lượng cao; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường 
thuận lợi nhất để DN đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Bình Dương. 

Nóng vấn đề gian lận thương mại 

Một vấn đề rất được các đại biểu tham dự hội nghị quan tâm là chống 
gian lận thương mại. Theo ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn DN 
tỉnh Bình Dương, các DN cần quan tâm nhiều hơn đến những rủi ro mà 
cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc sẽ mang đến trong thời gian 
tới. 

Ông Tín đánh giá, việc Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại 
tự do giúp DN trong nước có lợi thế về ưu đãi thuế quan, tiếp cận thị 
trường sớm. Tuy nhiên, những lợi thế này cũng đồng nghĩa với việc 
nguy cơ hàng hóa bên ngoài được chuyển vào Việt Nam, lợi dụng xuất 
xứ hàng Việt Nam để hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu vào các thị 
trường thành viên hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia 
các mặt hàng tăng trưởng xuất khẩu nóng của Việt Nam. Đơn cử là vụ 
việc Cơ quan Thương mại Mỹ ra thông báo điều tra 5 công ty của Mỹ 
nhập khẩu ván ép từ Việt Nam. Đây là động thái của Mỹ khi họ cho 
rằng các công ty này nhập khẩu ván được sản xuất từ Trung Quốc, dán 
mác Việt Nam để xuất đi Mỹ. Đây là dấu hiệu cho thấy tình trạng gian 
lận thương mại, lẩn tránh thuế của các công ty Trung Quốc. Họ dùng 
Việt Nam làm nơi trung chuyển để né thuế xuất khẩu đồ gỗ sang Mỹ. 

Trong thời gian tới, không những đồ gỗ, các sản phẩm dệt may, nhôm, 
thép cũng sẽ được Mỹ đưa vào diện giám sát đặc biệt để tránh nguy cơ 



bị các nước nhập khẩu đưa vào diện áp thuế cao, trừng phạt thương 
mại, gây những hậu quả rất lớn cho các DN Việt Nam. Ông Tín lưu ý, 
các DN nước ngoài giả mạo xuất xứ hàng hóa của Việt Nam để xuất 
khẩu sang nước thứ 3 với mục đích tận dụng ưu đãi về thuế tại thị 
trường Việt Nam. Nhất là trong điều kiện đang xảy ra cuộc chiến 
thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, các cơ quan quản lý cũng như các 
DN Việt Nam cần quan tâm đến vấn đề này. Theo ông Tín, hiện các DN 
mong muốn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính quyền thân thiện, 
minh bạch và hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát triển.  

Trong 7 tháng năm 2019, toàn tỉnh đã thu hút được 41.270 tỷ đồng vốn 
đầu tư trong nước, trong đó có 3.804 DN thành lập mới với số vốn 
đăng ký 25.200 tỷ đồng, tăng 15% về số DN và tăng 26% về số vốn 
đăng ký so với cùng kỳ năm 2018. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 
40.131 DN trong nước, tổng vốn đăng ký gần 339.200 tỷ đồng. 
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13. Nghệ An sẽ xếp hạng và công bố chỉ số cải cách 
hành chính từ cấp xã đến cấp tỉnh 
Việc xếp hạng sẽ căn cứ chỉ số mà đơn vị đạt được và xếp theo 
thứ tự từ cao xuống thấp; xếp hạng cải cách hành chính của các 
đơn vị được gắn với công tác thi đua khen thưởng trong năm của 
tỉnh. 

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định (số 30/2019/QĐ-UBND) 
về quy định đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính của các 
cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

Đối tượng áp dụng là các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các 
huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn; các cơ quan 
Trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc đóng trên địa bàn 
tỉnh áp dụng quy định này để đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính 
hàng năm trong trường hợp các bộ, ngành dọc chưa ban hành quy định 
riêng. 



Giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân tại Trung tâm một 
cửa UBND huyện Diễn Châu. 

Việc xếp hạng cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị căn cứ chỉ 
số mà đơn vị đạt được và xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp; xếp hạng 
cải cách hành chính của các đơn vị được gắn với công tác thi đua khen 
thưởng trong năm của tỉnh. 

UBND cấp huyện thành lập hội đồng thẩm định, đánh giá, xếp hạng 
công tác cải cách hành chính năm của UBND cấp xã; 

UBND tỉnh thành lập hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp hạng 
công tác cải cách hành chính năm của các cơ quan cấp tỉnh, cơ quan 
Trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc đóng trên địa bàn 
tỉnh. 

Thang điểm đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính của các 
cơ quan, đơn vị là 100 điểm. Trong đó: Điểm đánh giá kết quả thực 
hiện: 65/100 điểm; Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học: 35/100 
điểm.  
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