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1. Cách làm “một cửa” trực tuyến hiệu quả cao tại 
Cục An toàn Thực phẩm 
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Cục An toàn thực phẩm đã triển khai việc đơn giản hóa các thủ tục 

hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ 

tục hành chính. 

Cục An toàn thực phẩm (ATTP) cũng là một trong những đơn vị đầu 

tiên trong cơ quan Bộ Y tế triển khai thành công dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4, mức độ cao nhất trong dịch vụ công tại các cơ quan 

Nhà nước. Anh Vũ Đức Quang, lãnh đạo một đơn vị sản xuất thực 

phẩm chức năng chia sẻ: Tôi cảm thấy rất hài lòng về dịch vụ khi giao 

dịch với Cục ATTP. 

 

Khác với các đơn vị hành chính khác, đến đây không còn thấy bộ phận 

tiếp dân, nhận hồ sơ và trả kết quả rườm rà nữa. Mọi giao dịch thực 

hiện hoàn toàn trực tuyến như nộp hồ sơ, lệ phí và nhận kết quả bản 

điện tử. Việc này tiết kiệm được rất lớn thời gian và chi phí cho doanh 

nghiệp. 

Trao đổi với phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, Ths. Trần Việt Nga, 

Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) khẳng định: Trong 

những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế, Cục 

ATTP đã thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính công trong 

lĩnh vực cấp phép về an toàn thực phẩm. 

“Trong đó xác định công nghệ thông tin là một trong những động lực 

quan trọng nhất trong việc thay đổi thói quen làm việc từ thủ công sang 

làm việc trên môi trường mạng. Từ đó, hướng đến chính quyền điện tử 



góp phần đơn giản hóa, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính 

tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp.” 

Theo Cục ATTP, từ ngày 01/8/2014, Cục này đã tổ chức khai trương 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đầu tiên của Bộ Y tế đối với xác nhận 

nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế. 

Đây là dịch vụ công đầu tiên được triển khai tại Bộ Y tế. Các doanh 

nghiệp nộp hồ sơ qua mạng, nộp phí lệ phí qua mạng (hệ thống thanh 

toán điện tử Keypay, chuyển khoản trực tuyến), hồ sơ được Cục ATTP 

thẩm xét và xử lý trên phần mềm, doanh nghiệp nhận kết quả trực 

tuyến hoàn toàn qua mạng (kết quả được ký số và đóng dấu số). 

 

PGS.TS. Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm 

cho biết: “Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 là hình thức giao dịch văn 

minh, hiện đại, minh bạch”. 

Chữ ký điện tử của Cục ATTP đã đáp ứng đầy đủ theo quy định của 

Luật Giao dịch điện tử, Nghị định số 26/2007/NĐCP. Kết quả bằng văn 

bản điện tử có chữ ký và đóng dấu bằng chữ ký số cấp qua Dịch vụ 

công trực tuyến của Cục ATTP được chấp thuận như các văn bản 

được đóng dấu truyền thống. Ngày 09/9/2014, Cục tiếp tục triển khai 

dịch vụ công cấp độ 4 đối với Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy 

và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. 

Và ngày 17/12/2014, triển khai với hệ thống Cấp giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện ATVSTP. Qua ba hệ thống dịch vụ công trực tuyến, 

đến nay, Cục ATTP đã trả trực tuyến cho doanh nghiệp với 11.251 giấy 



xác nhận nội dung quảng cáo, 132.751 giấy tiếp nhận bản công bố hợp 

quy và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và 

4.487 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP. Cùng với đó, Cục 

ATTP đã cấp khoảng 18,000 tài khoản cho doanh nghiệp. 

Chia sẻ về những lợi ích khi ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong 

cấp hồ sơ, PGS.TS. Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn 

thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết: Khi sử dụng dịch vụ này, doanh nghiệp 

chỉ cần 4 bước để hoàn thành một hồ sơ Cấp giấy xác nhận nội dung 

quảng cáo, Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận 

công bố phù hợp quy định ATTP, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm. 

Trong đó gồm: Khai báo hồ sơ qua mạng, nộp phí thẩm xét hồ sơ, chờ 

kết quả thẩm xét và cuối cùng là nhận kết quả bằng bản điện tử. “Đây 

là hình thức dịch vụ công văn minh, hiện đại, minh bạch, mang lại các 

lợi ích cho doanh nghiệp như: Dịch vụ tiện lợi - không mất thời gian - 

không tốn công sức - tiết kiệm chi phí, doanh nghiệp có thể thực hiện 

nộp hồ sơ mọi lúc, mọi nơi.” 

 

Trần Việt Nga, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế). 

Tháng 6/2019, Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, 

Cục ATTP đã phối hợp tích cực với Tập đoàn Công nghiệp viễn thông 

quân đội (Viettel) xây dựng hệ thống báo cáo trực tuyến ATTP ngành Y 



tế từ cấp xã đến Trung ương bao gồm: Hệ thống báo cáo ngộ độc thực 

phẩm, Hệ thống báo cáo Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Hệ 

thống báo cáo công tác an toàn thực phẩm (quý, năm)… 

Hiện tại hệ thống này đã được chuyển giao cho Bộ NN&PTNT và Bộ 

Công thương cùng xây dựng hoàn thiện. Dự kiến sau khi hoàn thiện sẽ 

tiếp tục xây dựng hệ thống thông tin an toàn thực phẩm với sự tham gia 

của người dân doanh nghiệp và cơ quan quản lý. 

Trước đây, công tác thẩm xét hồ sơ về lĩnh vực an toàn thực phẩm 

được thực hiện theo cách thủ công truyền thống. Với các xử lý hồ sơ 

này, Cục ATTP gặp rất nhiều khó khăn trong việc lưu trữ hàng chục 

nghìn bộ hồ sơ mỗi năm. Cùng với đó là việc tra cứu, thống kê hồ sơ 

các sản phẩm thực phẩm gặp rất nhiều khó khăn, dẫn tới bị động trong 

công tác xử lý thông tin đặc biệt đối với những cảnh báo nguy cơ mất 

an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Giờ đây, thông tin về tình trạng hồ sơ, nội dung cần chỉnh sửa được 

công khai Tháng 6/2019, Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ 

Đức Đam, Cục ATTP đã phối hợp tích cực với Tập đoàn Công nghiệp 

viễn thông quân đội (Viettel) xây dựng hệ thống báo cáo trực tuyến 

ATTP ngành Y tế từ cấp xã đến Trung ương bao gồm: Hệ thống báo 

cáo ngộ độc thực phẩm, Hệ thống báo cáo Tháng hành động vì an toàn 

thực phẩm, Hệ thống báo cáo công tác an toàn thực phẩm (quý, 

năm)… 

Hiện tại hệ thống này đã được chuyển giao cho Bộ NN&PTNT và Bộ 

Công thương cùng xây dựng hoàn thiện. Dự kiến sau khi hoàn thiện sẽ 

tiếp tục xây dựng hệ thống thông tin an toàn thực phẩm với sự tham gia 

của người dân doanh nghiệp và cơ quan quản lý. qua hệ thống phần 

mềm. 

Kết quả được công khai trên phần mềm do đó có thể tiếp cận và các cơ 

quan cần thông tin có thể kiểm tra qua mạng. Cải cách hành chính là 

nền tảng để phát triển bền vững với sự quản lý nhà nước và sự hài 

lòng của người dân và doanh nghiệp. 

Đặc biệt trong lĩnh vực Y tế gắn liền với vấn đề sức khỏe, sinh mạng 

của nhân dân, cải cách hành chính vẫn là điểm nóng được lãnh đạo 

đầu ngành quan tâm và triển khai hiệu quả. Kết quả trên có được từ sự 

quyết tâm, thống nhất một lòng từ người đứng đầu đến từng cán bộ, 

công nhân, viên chức Cục an toàn thực phẩm nhằm hướng đến một bộ 

máy hành chính hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. 

Theo phapluatplus.vn 



2. Tháo gỡ rào cản, tạo thể chế mới cho doanh 
nghiệp phát triển 
Muốn không ngã tay chèo trước sóng hội nhập, doanh nghiệp Việt 

cần có một “sức khỏe tốt”. Cùng với sự tự thân vươn lên, khu vực 

doanh nghiệp cũng đang từng ngày từng ngày được củng cố “sức 

khỏe” bằng các chính sách nuôi dưỡng, tháo cởi rào cản, tạo điều 

kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển lớn mạnh, đủ sức ra 

khơi. 

 

Doanh nghiệp Việt phải nâng cao năng suất lao động dựa trên nền tảng 

đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ để không ngừng lớn mạnh.  

Gỡ rào cản để doanh nghiệp lớn mạnh 

Cơ hội từ hội nhập, đặc biệt từ những hiệp định thương mại tự do 

(FTA) mà Việt Nam mới ký kết như CPTPP, EVFTA là rõ ràng. Thế 

nhưng theo như cách nói của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý 

Kinh tế Trung ương (CIEM) Nguyễn Đình Cung, các FTA thế hệ mới 

không phải đại lộ này, đại lộ kia khi mà những cải cách tạo thuận lợi 

cho sự phát triển của doanh nghiệp trong nước vẫn còn chậm trễ. 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng cho biết, 

nhìn nhận vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, Đảng, Nhà 

nước đã đưa ra nhiều chủ trương, chính sách về phát triển doanh 

nghiệp. Đặc biệt, gần đây, Đảng ta đã ban hành các Nghị quyết chuyên 



đề về phát triển doanh nghiệp trong 3 khu vực: Nghị quyết số 10-

NQ/TW ngày 3/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động 

lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị 

quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và 

nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước… 

Bộ KH&ĐT là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ kiến tạo môi trường đầu 

tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thúc đẩy sự phát triển của doanh 

nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Trong thời gian qua, Bộ đã chủ 

động phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành một 

số chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh 

nghiệp như: Nghị quyết số 19/NQ-CP về thực hiện những nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia, Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến 

năm 2021; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát 

triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 

9/11/2018 ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho 

doanh nghiệp; Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 về giải pháp 

khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, 

an toàn và bền vững;… 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, việc ra đời và triển khai quyết liệt 

các Nghị quyết này đã góp phần cải thiện đáng kể môi trường đầu tư 

kinh doanh của Việt Nam, tạo ra sự khích lệ lớn cho cộng đồng doanh 

nghiệp. Giai đoạn 2016 - 2018 là thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất của 

doanh nghiệp trong lịch sử, số lượng doanh nghiệp thành lập mới đã 

liên tiếp đạt mức kỷ lục, trung bình mỗi năm có gần 123 nghìn doanh 

nghiệp gia nhập thị trường với số vốn đăng ký đạt khoảng 1,2 triệu tỷ 

đồng, tăng 49,3% về số doanh nghiệp và tăng 155,8% về số vốn so với 

giai đoạn 3 năm trước đó. 

Trong năm 2019, lần đầu tiên Bộ KH&ĐT biên soạn và công bố Sách 

trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2019. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng 

cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, Sách trắng cung cấp thông tin 

chi tiết về thực trạng phát triển doanh nghiệp theo ngành kinh tế, theo 

loại hình doanh nghiệp và theo địa phương, giúp Chính phủ, các bộ, 

ngành, địa phương có thêm thông tin trong hoạch định chiến lược, kế 

hoạch, chính sách phát triển doanh nghiệp bền vững và hiệu quả. Đây 

cũng là tiền đề để xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh minh 

bạch, lành mạnh. Ngoài ra, việc hệ thống hóa và minh bạch hóa thông 



tin doanh nghiệp còn phục vụ cho nhu cầu thông tin của chính doanh 

nghiệp khi tìm hiểu thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư. 

Theo kết quả khảo sát 10.000 doanh nghiệp dân doanh của Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về 11 lĩnh vực khác 

nhau của Nghị quyết 19, nhìn chung các doanh nghiệp đều nhận thấy 

môi trường đầu tư, kinh doanh trong vài năm trở lại đây có sự cải thiện 

đáng kể. 

Tuy nhiên, không gian cải cách vẫn còn rất nhiều và cần có nỗ lực 

nhiều hơn nữa từ các bộ, ngành, địa phương. Theo ông Đậu Anh Tuấn, 

Trưởng ban Pháp chế của VCCI, vẫn cần tới những nỗ lực nhiều hơn 

để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Trong đó, 

phải tăng cường công khai, minh bạch hơn nữa; nâng cao chất lượng 

lao động và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; cải cách mạnh mẽ các 

thủ tục hành chính sau đăng ký doanh nghiệp. 

Khai phá sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh 

Trong bối cảnh hội nhập cùng với những thay đổi chóng mặt của công 

nghệ như hiện nay, doanh nghiệp Việt muốn không thua trên sân nhà, 

hay thành công khi “đem chuông đi đánh xứ người” thì không có cách 

nào khác phải nâng cao năng suất lao động. Muốn vậy, phải dựa trên 

nền tảng của đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ. 

Để chủ động nắm bắt cơ hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 

16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư. Trong đó, Thủ tướng đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải 

pháp cụ thể đối với từng bộ, ngành, địa phương liên quan trong thời 

gian từ nay đến năm 2020. Ngoài ra, Chính phủ đã ban hành nhiều 

Nghị định tạo điều kiện cho các doanh nghiệp áp dụng, phát triển khoa 

học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh. 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, cải cách thể chế không phải chỉ là 

tháo gỡ những rào cản do chính chúng ta đặt ra trước đó, mà còn cần 

phải chủ động xây dựng các thể chế mới thúc đẩy tăng trưởng, phát 

triển. Trong bối cảnh hiện nay, đổi mới sáng tạo chính là con đường 

cho doanh nghiệp Việt thực hiện khát vọng vươn ra biển lớn. 

Thực tế, trong hai năm qua Bộ KH&ĐT đã tiên phong, triển khai nhiều 

nội dung liên quan đến đổi mới sáng tạo. Có thể kể đến trong năm 

2018, Mạng lưới đổi mới sáng tạo được thành lập gây được tiếng vang 

lớn, kết nối được nhiều người Việt tài năng tham gia vào các dự án, 

chương trình về khoa học công nghệ trong nước. Năm 2019, lần đầu 

tiên Diễn đàn Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (Vietnam 



Venture Summit) được tổ chức với nhiều cam kết đầu tư, hợp tác đã 

được ký kết giữa các quỹ đầu tư mạo hiểm với doanh nghiệp start-up 

Việt, góp phần tiếp tục phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp hiện nay. 

Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 

2030, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), nghiên cứu lập các 

quỹ hỗ trợ khởi nghiệp (Innovation Fund)... cũng đang được Bộ KH&ĐT 

xúc tiến. 

Ngoài ra, Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ do Bộ KH&ĐT xây 

dựng cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 8 vừa qua, 

tạo ra cơ hội lớn cho đổi mới sáng tạo. Theo đánh giá của giới kinh 

doanh, nhất là các doanh nghiệp công nghệ và khởi nghiệp, Đề án thể 

hiện sự thích ứng của Việt Nam với xu thế mới, đặt nền móng quan 

trọng cho sự phát triển của mô hình kinh tế chia sẻ vốn có tiềm năng 

lớn để phát triển, tạo ra cơ hội việc làm mới, góp phần phát triển kinh tế 

tư nhân. 

Năm 2020 và trong dài hạn, thời cơ và thách thức từ hội nhập sẽ có tác 

động không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam, đến từng doanh nghiệp. 

Những chính sách tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp phát triển, cùng 

với thúc đẩy đổi mới sáng tạo… được kỳ vọng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp 

có “sức khỏe” tốt hơn, hội nhập thành công hơn trên cả sân nhà và sân 

khách. 

Theo baodauthau.vn 

 

3. Giảm phí, miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp: Rẻ 
nhưng có dễ thực hiện? 
Thông tư Bộ Tài chính quy định về lệ phí đăng ký doanh nghiệp, 

được đánh giá là tiện lợi hơn, rẻ hơn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại 

cho rằng “rẻ” nhưng có dễ thực hiện hay không lại là một chuyện 

khác. 

Rẻ nhưng phải dễ thao tác, thực hiện… 

Theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC, ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 

ban hành về việc quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp 

thì: “Mức thu lệ phí cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp là 50.000 đồng/lần (hiện hành là 100.000 

đồng/lần). Trường hợp doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng điện tử sẽ được “miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp”. Các 



mức thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp vẫn được giữ nguyên 

như quy định hiện hành, trừ phí công bố nội dung đăng ký doanh 

nghiệp giảm còn 100.000 đồng/lần (giảm 200.000 đồng so với hiện 

hành). 

 

Theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC, ngày 05/8/2019: “Mức thu lệ phí 

cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp là 50.000 đồng/lần (hiện hành là 100.000 đồng/lần) 

Như vậy, theo quy định tại thông tư nêu trên, có thể nói, đây là bước 

cải cách thủ tục hành chính có nhiều điểm tích cực, giảm thời gian và 

chi phí cho doanh nghiệp khi tiến hành thực hiện các thủ tục hành 

chính. Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng “rẻ” nhưng có dễ thực hiện 

hay không sẽ là một vấn đề khác. 

Ông Nguyễn Hữu Vinh – Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Nhật Quang, 

cho rằng: Về mặt tích cực của thông tư theo quy định về biểu phí, lệ phí 

đăng ký doanh nghiệp, cụ thể, “lệ phí đăng ký doanh nghiệp, bao gồm: 

cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp sẽ là 50.000 đồng/lần; 

Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, bao gồm: Cung cấp thông tin 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động 

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh chỉ còn là 20.000 

đồng/bản… ở thời điểm hiện nay là phù hợp với thực tiễn. 



"Tuy nhiên, hiện nay, việc thành lập doanh nghiệp vẫn còn có rất nhiều 

bất cập. Cụ thể, thủ tục xét duyệt cho các đối tượng được hưởng ưu 

đãi còn quá phức tạp, quá rườm rà khiến các doanh nghiệp không hào 

hứng tham gia. Rất nhiều doanh nghiệp phàn nàn về các thủ tục hành 

chính chưa gọn lẹ, gây phiền toái và mất thời gian của doanh nghiệp. 

Thời gian thực hiện các trình tự thủ tục đầu tư còn kéo dài và quản lý 

tài chính khá phức tạp là một trong những cản trở đối với việc triển khai 

nhanh các dự án cũng như mở rộng quy mô của nó cho phù hợp với sự 

chuyển biến năng động và liên tục của thị trường và của doanh nghiệp" 

– ông Vinh nói. 

 

Ông Nguyễn Hữu Vinh: việc giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp là 

ưu điểm của thông tư lần này, tuy nhiên, phải dựa trên cơ sở dễ thực 

hiện, khâu hướng dẫn phải gọn lẹ, dễ dàng. Nếu không, sẽ rơi vào tình 

trạng “rẻ nhưng không có mà mua”, “rẻ, miễn phí mà không dễ thực 

hiện” 

Cũng theo ông Vinh, nếu theo báo cáo  khảo sát của Cục Thống kê TP. 

HCM, hiện có trên 1.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu vực kinh 

doanh phi chính thức đang là thành phần kinh doanh lớn ở Việt Nam. 

Tuy nhiên, các đối tượng này thiếu động cơ thành lập doanh nghiệp vì 

ngại phiền phức về các vấn đề pháp lý, thủ tục thuế, thiếu am hiểu 

quản lý vận hành doanh nghiệp. Trong số đó có tới 73% cơ sở sản xuất 

không có ý định chuyển mô hình hoạt động lên doanh nghiệp. 



Ngoài ra, các khó khăn doanh nghiệp gặp phải như thiếu vốn (chiếm 

đến 60%), thủ tục hành chính, cạnh tranh kém, thiếu nhân lực, mặt 

bằng sản xuất, giá thành cao… dẫn đến sự bế tắc trên con đường khởi 

nghiệp. 

"Vì vậy, việc giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp là ưu điểm của 

thông tư lần này, tuy nhiên, phải dựa trên cơ sở dễ thực hiện, khâu 

hướng dẫn phải gọn lẹ, dễ  dàng để kích thích doanh nghiệp tham gia 

thực hiện. Nếu không, sẽ rơi vào tình trạng rẻ nhưng không có mà 

mua, rẻ, miễn phí mà không dễ thực hiện… sẽ là điểm hạn chế và phản 

tác dụng của thông tư" – ông Vinh nhấn mạnh. 

…để tháo gỡ những bất cập… 

Tương tự, ông Nguyễn Văn Thuấn – Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ 

Vận tải Phương Quang, chia sẻ: Việc Bộ Tài chính ban hành Thông tư 

số 47/2019/TT-BTC, ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính ban hành về việc 

quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp 

thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp ở thời điểm hiện 

nay là tương đối kịp thời. 

Tuy nhiên, trên cơ sở phải dễ thực hiện để các doanh nghiệp có thể áp 

dụng. Song song đó, cũng cần phải xử lý những bất cập đang là rào 

cản khiến các doanh nghiệp chưa thực sự mặn mà trong việc chủ động 

thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh. 

Cụ thể, hiện tại các điều kiện đầu tư kinh doanh mà nhà đầu tư phải 

đáp ứng khi thành lập doanh nghiệp trong các lĩnh vực chuyên ngành 

còn chưa rõ ràng. Theo khoản 2 Điều 9 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì 

điều kiện kinh doanh được thể hiện dưới các hình thức: Giấy phép, 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện, Chứng chỉ hành nghề, Chứng nhận bảo 

hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, Văn bản xác nhận… 

Nếu căn cứ theo quy định trên thì một số điều kiện như “văn bản xác 

nhận, các hình thức văn bản khác, các yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện 

cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư 

kinh doanh mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới các hình 

thức văn bản”, vẫn còn quá chung chung và mập mờ. 

Điều này sẽ ảnh hưởng đến quyền tự do kinh doanh, tự do thành lập 

doanh nghiệp của nhà đầu tư trong các lĩnh vực kinh doanh có điều 

kiện. 



 

Ông Nguyễn Văn Thuấn – Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải 

Phương Quang: cần phải xử lý những bất cập đang là rào cản khiến 

các doanh nghiệp chưa thực sự mặn mà trong việc chủ động thực hiện 

các thủ tục đăng ký kinh doanh. 

Như vậy, có thể thấy, các quy định về điều kiện kinh doanh thiếu rõ 

ràng có thể dẫn đến nhiều hậu quả. Trước hết, nó làm tăng đáng kể chi 

phí “gia nhập” vào thị trường kinh doanh các ngành, nghề đòi hỏi phải 

có giấy phép, và cả các chi phí kinh doanh nói chung đối với doanh 

nghiệp. 

Mặt khác nó gây rủi ro trong kinh doanh và giảm mức độ tuân thủ pháp 

luật. Nhà đầu tư và doanh nghiệp không hiểu và biết được phải làm và 

làm thể nào để “đúng”, “đủ” và “phù hợp” với quy định của pháp luật. 

Do đó, doanh nghiệp không thể tiên liệu được là việc xin phép có thể 

đạt được kết quả như dự tính hay không. 

"Có thể thấy chính hệ thống các quy định về không rõ ràng về điều kiện 

kinh doanh đã và đang trở thành rào cản lớn, ngăn chặn tiến trình gia 

nhập thị trường của nhà đầu tư" – ông Thuấn nói. 

…và đi vào cuộc sống, thực tiễn 

Nhận định về góc độ pháp lý và một số bất cập, hạn chế về thủ tục 

đăng ký kinh doanh, Luật sư Nguyễn Hải Vân – Giám đốc Công ty Luật 

hợp danh Đông Á, cho rằng: 



Thứ nhất, hạn chế trong thủ tục đăng ký doanh nghiệp và cụ thể là Luật 

Doanh nghiệp năm 2005 và hiện tại là Luật Doanh nghiệp năm 2014 

đều có quy định ngoại trừ áp dụng đối với lĩnh vực chuyên ngành. 

Theo Điều 3 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì “Trường hợp luật chuyên 

ngành có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức 

lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng 

quy định của luật đó”. 

Theo đó Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn chỉ áp dụng đối 

với chủ thể kinh doanh như công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty 

hợp danh, doanh nghiệp tư nhân… hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 

mà không phục vụ đăng ký các loại hình kinh doanh khác trong các lĩnh 

vực đặc thù như: ngân hàng liên doanh, tổ chức kinh doanh chứng 

khoán, các công ty bảo hiểm... 

Vì vậy, việc cải thiện thủ tục thành lập doanh nghiệp, giúp nhà đầu tư 

giảm chi phí, thời gian gia nhập thị trường cũng như những đột phá 

trong cải cách thủ tục hành chính tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, 

Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đăng ký doanh 

nghiệp (Nghị định 78/2015/NĐ-CP) không phải doanh nghiệp nào cũng 

được hưởng. 

Đối với doanh nghiệp chịu sự điều chỉnh bởi các văn bản pháp luật 

chuyên ngành thì trình tự, thủ tục, hồ sơ thành lập doanh nghiệp vẫn 

chịu sự chi phối có tính quyết định bởi pháp luật chuyên ngành. Doanh 

nghiệp trong các lĩnh vực này không cần phải tiến hành thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các tỉnh, thành phố, mà 

đăng ký tại cơ quan quản lý chuyên ngành theo quy định của Luật 

chuyên ngành. Hệ quả của nó là các quy định thông thoáng về thủ tục 

đăng ký kinh doanh tại luật doanh nghiệp bị vô hiệu hóa bởi pháp luật 

chuyên ngành. 

Thứ hai, các quy định về đặt tên doanh nghiệp còn cản trở quyền tự do 

thành lập doanh nghiệp của nhà đầu tư, cụ thể: Việc quy định về tên 

doanh nghiệp đã được luật hóa tại Điều 38, 39 Luật Doanh nghiệp năm 

2014. 

Và tại Chương III Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, cụ thể, cấm đặt tên 

doanh nghiệp trong các trường hợp: “Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm 

lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký quy định tại Điều 42 của Luật 

Doanh nghiệp năm 2014; Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực 

lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 

xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã 



hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh 

nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ 

chức đó; Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn 

hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc”. 

Tuy nhiên, việc xác định cụ thể các nhân vật là danh nhân, nhân vật 

trong lịch sử bị coi là phản chính nghĩa, kìm hãm sự tiến bộ, thì không 

có căn cứ rõ ràng. Những quy định chung chung như trên đã gây ra 

nhiều lúng túng cho nhà đầu tư lẫn cơ quan quản lý, dẫn đến sự từ chối 

“tùy tiện” của cơ quan quản lý trong cấp đăng ký doanh nghiệp, chưa 

đảm bảo quyền tự do thành lập doanh nghiệp, trong đó có quyền đặt 

tên cho doanh nghiệp của nhà đầu tư. 

Thứ ba, bất cập trong quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: Đối với 

từng loại hình doanh nghiệp, khi đăng ký thành lập sẽ được yêu cầu chi 

tiết thành phần hồ sơ, từ Điều 20 đến Điều 23 Luật Doanh nghiệp năm 

2014. Tại khoản 2 Điều 9 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP có quy định: 

“Cơ quan đăng ký kinh doanh không được yêu cầu người thành lập 

doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp nộp thêm hồ sơ hoặc giấy tờ khác 

ngoài các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định”. 

Tuy nhiên vẫn còn có quy định đối với một số ngành nghề kinh doanh, 

khi đăng ký thành lập doanh nghiệp thì cần có giấy phép “cho phép 

thành lập trước của các bộ chuyên ngành”. Đơn cử, ở lĩnh vực sản xuất 

phân bón, thuốc trừ sâu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

cấp; lĩnh vực thuốc chữa bệnh cho người do Bộ Y tế cấp … 

Vậy Sở Kế hoạch Đầu tư có được quyền yêu cầu nhà đầu tư cung cấp 

các giấy phép này ngoài thành phần hồ sơ đã ấn định trong Luật Doanh 

nghiệp năm 2014 không? Rõ ràng, nếu yêu cầu nộp thêm, Sở Kế 

hoạch Đầu tư đã vi phạm quy định của khoản 2 Điều 9 Nghị định 

78/2015/NĐ-CP. Song nếu không yêu cầu thì Sở Kế hoạch Đầu tư lại vi 

phạm các quy định của luật chuyên ngành khác. 

"Do đó, Thông tư số 47/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính, khi về tới các 

địa phương cần phải được cụ thể hóa theo tính chất dễ hiểu, dễ làm để 

tạo hiệu ứng cho doanh nghiệp, kích thích doanh nghiệp hưởng ứng 

tham gia để thông tư đi vào cuộc sống, thực tiễn" – Luật sư Vân nói. 

Theo enternews.vn 

 

4. Không thay đổi, đừng nghĩ đến thành công 



Sân chơi hội nhập đã xuất hiện những chuyển biến đầy kịch tính. 

Đáng chú ý, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đang đứng trước 

đòi hỏi về việc phải cải tổ mạnh mẽ. Trong khi đó, nhiều nước, 

trong đó có Việt Nam, đã bước vào cuộc chơi của những hiệp định 

thương mại tự do (FTA) thế hệ mới. 

 

Tham gia FTA thế hệ mới là một cú huých mới với những quy định, 

những cam kết đòi hỏi Việt Nam phải vươn lên để vận hành một nền 

kinh tế phát triển, công khai, minh bạch, bình đẳng với mọi thành phần. 

Ông Nguyễn Đình Lương, nguyên Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định 

Thương mại Việt - Mỹ (BTA) dành cho Báo Đấu thầu cuộc trao đổi về 

thực trạng và những xu hướng mới của thương mại quốc tế, những đòi 

hỏi đối với Việt Nam trong thực thi các FTA thế hệ mới. 

Ai cài đặt luật chơi? 

Tổng thống Mỹ ngày 13/8 tuyên bố nước này sẽ rút khỏi WTO nếu tình 

hình không được cải thiện. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống 

Trump dọa rút khỏi WTO. Ông nhiều lần khẳng định Mỹ bị đối xử không 

công bằng trong thương mại quốc tế nên Washington không phải tuân 

thủ mọi quy tắc của WTO. Ông cũng cho rằng, WTO phải thay đổi 

đường hướng hoạt động. 

Vậy WTO là gì? Từ góc độ tổ chức, đó là tổ chức tập hợp 164 nền kinh 

tế trên thế giới. Về góc độ pháp lý, WTO là khung pháp lý để vận hành 

nền kinh tế toàn cầu hóa mà nguyên tắc của nền kinh tế toàn cầu hóa 



thể hiện trong khung pháp lý về ba mặt: thương mại tự do; kinh tế ngày 

càng mở cửa; môi trường kinh tế công khai, minh bạch, bình đẳng và 

không phân biệt đối xử. 

Khung pháp lý của WTO là kết quả của xu thế toàn cầu hoá tất yếu. Kết 

quả này dẫn đến quá trình phát triển tiếp theo với việc hình thành một 

loạt hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới. Các FTA này - như 

CPTPP hay EVFTA - được hình thành trên cơ sở các FTA của Mỹ với 

các nước khác, hay nói cách khác là Mỹ cài đặt cuộc chơi từ đầu và 

quá trình toàn cầu hoá chính là quốc tế hoá hệ thống pháp luật của Mỹ. 

Đáng chú ý, các FTA thế hệ mới đã bước vào giai đoạn cao hơn, sâu 

hơn các cam kết gia nhập WTO. CPTPP và EVFTA buộc các quốc gia 

phải thay đổi cách thức điều hành nền kinh tế chứ không chỉ cắt giảm 

thuế quan. 

Xuất hiện xu hướng muốn phá vỡ 

 

Ông Nguyễn Đình Lương 

Quá trình toàn cầu hoá đã và đang diễn ra cùng với những thay đổi 

mạnh mẽ từ nhiều mặt. Các quốc gia trên thế giới dù giàu hay nghèo 

đều muốn đất nước mình phát triển càng nhanh càng tốt. Tương quan 

lực lượng trên thế giới thay đổi và hình thành các xu thế chính trị mới. 

Khác với tư tưởng thúc đẩy toàn cầu hoá mạnh mẽ của các đời tổng 

thống trước, nước Mỹ thời Tổng thống Trump cũng đã thay đổi cách 

nhìn nhận về thế giới với phương châm “Nước Mỹ trên hết”. Điều đó 

dẫn đến tình huống nhiều nước và một số tổ chức cảm thấy không thể 

dựa dẫm hoàn toàn vào Mỹ nên phải dần dần xây dựng lực lượng và từ 

đó phát triển tư tưởng chủ nghĩa cơ hội. Tức là, không toàn tâm toàn ý 

“chơi” với Mỹ, mà cứ có lợi về kinh tế thì chơi. 

Mặt khác, sau hơn 2 thập kỷ hình thành và phát triển, WTO bắt đầu bộc 

lộ nhiều bất cập. Đó là sự không công bằng, nhiều nước cam kết một 



đường làm một nẻo. Chẳng hạn, WTO cấm việc ăn cắp và vi phạm bản 

quyền, cấm trợ cấp xuất khẩu và trợ cấp doanh nghiệp nhà nước, trong 

khi đó, tình trạng này xảy ra tràn lan ở nhiều nước. Thêm vào đó, vì 

phát triển nhanh nên cơ chế quản lý của WTO trở nên lỏng lẻo, thực thi 

luật pháp không nghiêm, thưởng phạt không rõ ràng. 

Đáng chú ý, Mỹ cho rằng họ chịu thiệt thòi về nhiều mặt khi nhiều nước 

đã phát triển rất mạnh nhưng vẫn khư khư giữ vị thế “đang phát triển” 

để được hưởng ưu đãi. Do đó, Tổng thống Trump hiện có một số động 

thái phá vỡ quy định của WTO, chẳng hạn như quyết định tăng thuế với 

hàng hoá Trung Quốc. Mỹ cho rằng, việc áp dụng các lệnh trừng phạt 

bằng thuế quan này không căn cứ trên luật chơi của WTO mà dựa trên 

quy định pháp luật của Mỹ. 

Nếu điều này xảy ra, khung pháp lý WTO có thể bị xé rách. Hậu quả 

tiếp theo là các chuỗi giá trị toàn cầu bị đe dọa đứt gãy. Bởi lẽ, các 

chuỗi giá trị vận hành trên luật chơi của WTO mà trung tâm của các 

chuỗi giá trị là các tập đoàn kinh tế với phần nhiều là tập đoàn của Mỹ. 

Nếu các chuỗi giá trị đứt gãy thì nền kinh tế thế giới có thể sẽ biến 

động theo hướng đẩy lùi về thời kỳ bảo hộ, mạnh ai nấy làm. 

Tôi không nghĩ là Mỹ sẽ rút khỏi WTO, mà đây chỉ là đòi hỏi để cải tổ 

WTO một cách mạnh mẽ, triệt để. Đó là cải tổ từ sự công bằng, bình 

đẳng, đảm bảo bộ máy WTO có hiệu lực, cơ chế thưởng phạt được 

thực thi. Hơn hết, cuộc cải tổ này phải do Mỹ cầm trịch. Cuộc đàm phán 

này sẽ rất khó khăn và kéo dài. 

Thích ứng và đổi thay 

Trên cơ sở tư duy, nhận thức mới, chúng ta nhận diện cho thật rõ nền 

kinh tế Việt Nam đang ở độ nông, sâu nào trong dòng chảy toàn cầu 

hóa kinh tế và làm cho dòng chảy đó được thông suốt. 

Việt Nam vừa phải thích ứng với những thay đổi của WTO lại phải nỗ 

lực đáp ứng và thực thi các tiêu chuẩn tại EVFTA và CPTPP. 

CPTPP và EVFTA không chỉ là các hiệp định để mở cửa thị trường, mà 

là một khung pháp lý chung để vận hành nền kinh tế các nước thành 

viên, là hành lang pháp lý điều tiết các quan hệ kinh tế giữa các quốc 

gia thành viên. 

Tham gia FTA thế hệ mới là một cú huých mới, không chỉ với thị trường 

và đầu tư, mà quan trọng hơn là với những quy định, những cam kết 

đòi hỏi Việt Nam phải vươn lên để vận hành một nền kinh tế phát triển, 

công khai, minh bạch, bình đẳng với mọi thành phần. 



Tuy nhiên, qua 30 năm hội nhập kinh tế, ta nhận ra một thách thức mới, 

đó là sức ỳ của nhiều cơ quan, đơn vị quản lý kinh tế từ Trung ương 

đến địa phương. Sau khi gia nhập WTO, ngoài mấy bản hướng dẫn về 

cắt giảm các dòng thuế, hình như không có một chỉ đạo, chỉ dẫn nào 

cho doanh nghiệp, mặc cho doanh nghiệp tự bơi trong biển hội nhập 

mênh mông đầy sóng gió. 

Giờ đây, để thực thi các FTA thế hệ mới kỳ này, chúng ta có hàng trăm, 

hàng ngàn việc phải làm và phải thay đổi, nếu không thay đổi cách làm 

việc thì đừng nghĩ đến thành công. Trên cơ sở tư duy, nhận thức mới, 

chúng ta nhận diện cho thật rõ nền kinh tế Việt Nam đang ở độ nông, 

sâu nào trong dòng chảy toàn cầu hóa kinh tế và làm cho dòng chảy đó 

được thông suốt. 

Việc phải làm là dọn sạch rác bẩn đang cản trở dòng chảy như nạn 

tham nhũng, sự chi phối của lợi ích nhóm, cách quản lý kiểu "hành dân 

là chính", nạn giấy phép con... 

Vừa qua, việc chống tham nhũng có chuyển động và đã có những kết 

quả ban đầu nhờ sự quyết liệt của các cấp lãnh đạo cao nhất. Nếu 

không thì cũng là nước chảy bèo trôi như từ trước đến nay. 

Đồng thời với việc đó, cần xây dựng một chiến lược hội nhập cho rõ 

ràng, áp dụng cho thời đại toàn cầu hóa kinh tế, phần trọng tâm trong 

chiến lược này là chiến lược kết nối, chiến lược xây dựng chuỗi. 

Một chiến lược đúng sẽ tạo ra sự đồng thuận trong xã hội và cùng nhau 

triển khai, cùng theo đuổi một mục tiêu. Khi không có hướng dẫn chỉ 

đạo và mạnh ai nấy chạy, để mặc doanh nghiệp và địa phương tự bơi 

thì chúng ta sẽ thua cuộc. 

Theo baodauthau.vn 

 

5. Năm 2020, hàng hải “chuẩn hóa” toàn bộ thủ tục 
hành chính lên mức độ 4 
Cục Hàng hải VN đặt mục tiêu nâng cấp mức độ 4 đối với toàn bộ 

TTHC thông quan cổng thông tin một cửa quốc gia vào năm 2020. 



Công tác cải cách TTHC lĩnh vực hàng hải triển khai mạnh mẽ không 

chỉ nâng cao hiệu quả công tác quản lý mà còn giúp các DN tiết kiệm 

nhiều thời gian, chi phí trong quá trình hoạt động  

Cục Hàng hải VN vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36 về 

“Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045” giai đoạn 2019 - 2025. 

Tại kế hoạch này, công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

(TTHC), xây dựng hệ thống TTHC hiệu quả, minh bạch, tạo thuận lợi và 

giảm tối đa chi phí cho cá nhân, tổ chức liên quan là 1 trong 9 nội dung 

quan trọng được Cục Hàng hải xác định phải thực hiện mạnh mẽ trong 

thời gian tới. 

Cụ thể, giai đoạn 2019 - 2020, Cục Hàng hải sẽ tiếp tục thực hiện rà 

soát các TTHC và đề xuất hướng cắt giảm TTHC cho phù hợp với thực 

tiễn, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến quản lý hoạt động đầu tư, xây 

dựng cảng biển; Rà soát, đơn giản hóa TTHC, giảm thời gian bãi bỏ 

hoặc thay thế các loại giấy tờ phải nộp trong hồ sơ, hạn chế việc nộp 

hoặc xuất trình bản chính trong khi làm thủ tục. 

"Đặc biệt, Cục Hàng hải sẽ phối hợp với Trung tâm CNTT (Bộ GTVT) 

các cơ quan liên quan nâng cấp 3 TTHC cho tàu, thuyền xuất cảnh, 

nhập cảnh và quá cảnh tham gia cơ chế một cửa quốc gia lên mức độ 

4 (có thu phí điện tử) trong giai đoạn 2019 - 2020. Đến năm 2020 sẽ 

thực hiện nâng cấp mức độ 4 đối với toàn bộ TTHC thông qua cổng 

thông tin một cửa quốc gia”, văn bản do Cục trưởng Cục Hàng hải 

Nguyễn Xuân Sang ký nêu rõ. 



Cùng với việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, Cục Hàng hải cũng xây 

dựng kế hoạch tiếp tục phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu tăng 

cường ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ TTHC, đẩy mạnh công tác 

phối hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu điện tử để việc giải quyết TTHC giữa 

Bộ GTVT, Cục Hàng hải VN, các cảng vụ hàng hải và các bộ, ngành, 

địa phương liên quan được đồng bộ, hiệu quả. 

Trước đó, trao đổi với Báo Giao thông, ông Trần Công Sáng, Trưởng 

phòng Pháp chế (Cục Hàng hải VN) cho biết, sau khi Bộ luật Hàng hải 

năm 2015 được Quốc hội thông qua, Cục Hàng hải đã thực hiện quyết 

liệt công tác cải cách TTHC. 

“Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số TTHC trong lĩnh vực hàng hải 

được công bố là 101 thủ tục, trong đó có 21 thủ tục được đề xuất cắt 

giảm, đạt 21,7%. 

Về dịch vụ công trực tuyến, Cục Hàng hải VN là cơ quan đi đầu trong 

việc tham gia thực hiện cơ chế một cửa quốc gia ngay từ giai đoạn 1 

(năm 2014). Hiện, Cục Hàng hải đã xây dựng lộ trình, triển khai 58 

TTHC mức độ 2; 39 thủ tục cung cấp trực tuyến mức độ 3; 9 thủ tục về 

quản lý thuyền viên cung cấp trực tuyến mức độ 4”, ông Sáng thông tin. 

Cũng theo ông Sáng, để nâng cao sự minh bạch trong quản lý nhà 

nước, đem lại lợi ích về thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, từ năm 

2018, Cục Hàng hải đã triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia đối 

với thực hiện cung cấp 11 TTHC lĩnh vực hàng hải trên cổng thông tin 

một cửa quốc gia tại toàn bộ 25 cảng vụ hàng hải. Theo thống kê, tổng 

số hồ sơ điện tử được 25 cảng vụ hàng hải tiếp nhận, phê duyệt từ 

ngày 1/1/2019 - 15/6/2019 là hơn 41.100 hồ sơ, đạt tỷ lệ 92%. 
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6. Dịch vụ 'chat' giữa dân và chính quyền Bắc 
Giang hoạt động ra sao? 
Khi bấm nút "Quan tâm", người thực hiện thủ tục hành chính sẽ 

nhận được tin nhắn xác nhận việc tiếp nhận hồ sơ có đính kèm số 

biên nhận và mã QR. 

Chỉ trong 2 tuần kể từ khi khai thác tính năng của ứng dụng Zalo, hơn 

1.000 người đã bấm nút “Quan tâm” tài khoản “Phục vụ hành chính 

công tỉnh Bắc Giang”. Đây là cổng thông tin và tương tác trên Zalo của 

Trung tâm Phục vụ hành chính công - đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận, 

trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 



“Tôi cảm thấy rất tiện lợi khi được hỏi đáp, giải quyết các giấy tờ hành 

chính và thủ tục liên quan đến quyền lợi qua mạng Zalo”, anh Đàm Văn 

Hiếu, thôn An Bá, huyện Sơn Động (Bắc Giang) nói. 

Chỉ cần bấm nút "Quan tâm" 

Khi bấm nút “Quan tâm” “Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang” trên 

Zalo, người thực hiện thủ tục hành chính sẽ nhận được tin nhắn xác 

nhận việc tiếp nhận hồ sơ có đính kèm số biên nhận và mã QR. Tình 

trạng giải quyết hồ sơ, ngày trả kết quả sẽ hiển thị trên điện thoại khi 

quét mã này. 

Mỗi khi có sự thay đổi tình trạng giải quyết hồ sơ, người dân cũng sẽ 

nhận được tin nhắn thông báo. 

 

Người dân tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính với sự 

hướng dẫn của cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Bắc Giang. 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang cho biết gần 900 

người đã tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ qua “Phục vụ hành chính 

công tỉnh Bắc Giang” trên Zalo. Song song với việc thao tác theo video 

clip hướng dẫn, người làm thủ tục còn có thể mang về nhà một tờ rơi 

chỉ dẫn cách thức tra cứu để thực hiện mọi lúc, mọi nơi. Hơn 1.000 tờ 

rơi hướng dẫn đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đã được trao 

đến tận tay người có nhu cầu. 



Trong tháng 9/2019, Trung tâm sẽ thành lập tổ tư vấn, hỗ trợ người dân 

và doanh nghiệp sử dụng Zalo tại tầng 1 của tòa nhà. Qua đó, cung 

cấp trải nghiệm tốt hơn và từng bước thay đổi thói quen thực hiện thủ 

tục hành chính hiện nay. 

Người dân gọi, chính quyền alo 

Bên cạnh tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ, tính năng “chat” giữa 

người dân và chính quyền trên ứng dụng Zalo là dịch vụ nhận được sự 

quan tâm lớn. Gọi điện thoại và nhắn tin là hai cách “chat” được triển 

khai trong một tháng qua. 

Trực tiếp gõ phím trên điện thoại, ông Bùi Huy Khánh, Phó giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang, cho biết, quy trình 

tiếp nhận được thiết kế để mọi câu hỏi đều được trả lời. 

 

Người dân “chat” với chính quyền tình Bắc Giang để được giải đáp 
thắc mắc. 

“Khi gõ trên ứng dụng Zalo, câu hỏi sẽ được chuyển đến người quản trị 

Trung tâm để trả lời. Khi quản trị trung tâm không trả lời được, nội dung 

câu hỏi đó sẽ được chuyển cho công chức của Sở ngành đang làm 

việc tại các quầy trong trung tâm. Các Sở ngành sẽ nhận thông tin và 

trả lời người dân” - ông Bùi Huy Khánh nói. 



Đối với hình thức nói chuyện trực tiếp, cuộc gọi của người dân được 

nối máy đến bộ phận lễ tân của trung tâm. Với những câu hỏi mà bộ 

phận lễ tân chưa trả lời được, cuộc gọi được chuyển tiếp đến công 

chức của sở, ngành chuyên môn để tiếp tục tư vấn trực tiếp. 

 

Hơn 1.000 người đã bấm nút “Quan tâm” Phục vụ hành chính công 
tỉnh Bắc Giang trong 2 tuần đầu ứng dụng Zalo. 

Các giải pháp tiếp nhận ý kiến của người dân được triển khai tại Bắc 

Giang nằm trong kế hoạch nâng cao tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3 và 4 trên địa bàn tỉnh, hình thành thói quen thực hiện dịch vụ 

công trên mạng Internet thay vì tốn nhiều thời gian đi xe đến Trung tâm 

Phục vụ hành chính duy nhất tại thành phố Bắc Giang. 

“Hiện, cái khó nhất của chúng tôi là hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến. Cơ 

quan nhà nước đã sẵn sàng để phục vụ trực tuyến, nhưng người dân 

chưa sẵn sàng. Rõ ràng đó là việc của kết nối thủ tục, giao diện. Nếu 

đơn giản hóa giao diện đi thì chắc chắn người dân sẽ dùng nhiều hơn. 

Phải làm sao để các thủ tục đơn giản nhất, để bà con thực hiện trực 

tuyến, không cần phải đến Trung tâm Phục vụ hành chính” - ông Lại 

Thanh Sơn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang, chia sẻ. 
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7. Quảng Bình tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành 
chính, hiện đại hóa hải quan 
Thủ tục hải quan trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được thực hiện 

bằng phương thức điện tử thông qua Hệ thống VNACCS/VCIS với 

sự tham gia của 100% doanh nghiệp làm thủ tục hải quan. 100% 

thủ tục hành chính tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình được thực 

hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 3, cấp độ 4… 

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Anh Tình – Phó Cục trưởng Cục Hải 

quan Quảng Bình cho biết, “Điểm nổi bật trong công tác của Hải quan 

tỉnh Quảng Bình thời gian qua, đó là thực hiện thành công hệ thống 

thông quan tự động (VNACCS/VCIS) từ năm 2014. Đến nay, hệ thống 

được vận hành thông suốt, hiệu quả, với tỷ lệ trên 99% tờ khai được 

thông quan trên hệ thống. Song song với việc áp dụng hệ thống thông 

quan tự động, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình cũng đã đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), thực 

hiện cơ chế Một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến đã rút ngắn thời 

gian làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp, giảm thiểu giấy tờ và đơn 

giản hóa hồ sơ hải quan”.  

Ông Nguyễn Anh Tình – Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng 

Bình  trao đổi với báo chí. 



Liên tục rút ngắn thời gian làm thủ tục 

Cũng theo ông Nguyễn Anh Tình, thủ tục hải quan được thực hiện 

bằng phương thức điện tử thông qua Hệ thống VNACCS/VCIS trên địa 

bàn có sự tham gia của 100% doanh nghiệp làm thủ tục hải quan.  

Thời gian thông quan hàng liên tục được rút ngắn qua từng năm. Từ 

năm 2018, tờ khai luồng xanh được hệ thống thông quan trong vòng 3 

giây. Đối với tờ khai luồng vàng, luồng đỏ, thời gian kiểm tra chi tiết hồ 

sơ trung bình là 5 phút; thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa trung bình 

55 phút. Kết quả này tương đương năm 2017.  

Tuy nhiên, tổng thời gian tính từ khi tiếp nhận tờ khai đến khi thông 

quan/giải phóng hàng được rút ngắn rất lớn: 20h đối với hàng nhập 

khẩu, 13h đối với hàng xuất khẩu thông quan tại cửa khẩu/cảng. Rút 

ngắn 214 giờ đối với hàng nhập khẩu đưa về bảo quản, đảm bảo các 

cam kết theo Tuyên ngôn phục vụ khách hàng của ngành Hải quan. 

Thêm nữa, công tác thu nộp thuế, lệ phí chủ yếu được thực hiện bằng 

phương thức điện tử với khoảng 90% tổng số thuế, lệ phí hải quan 

thực hiện thu nộp qua các ngân hàng thương mại; đã đưa vào áp dụng 

hình thức nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, tạo điều kiện cho người 

nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước “mọi lúc, mọi nơi, 

mọi phương tiện”. 

Hải quan, doanh nghiệp điều nỗ lực  

Đối với việc thực hiện Cơ chế Một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, cho 

đến nay, tỷ lệ tờ khai kiểm tra chuyên ngành thực hiện qua cổng thông 

tin một cửa quốc gia đạt 92% (12.058/13.072 trường hợp). Cơ chế Một 

cửa quốc gia đối với đường hàng không và đường biển cũng đã được 

triển khai thực hiện thông suốt. Đơn vị cũng đã kết nối và sẵn sàng áp 

dụng Cơ chế một cửa ASEAN khi có hồ sơ phát sinh.  

Không những vậy, 100% thủ tục hành chính tại Cục Hải quan tỉnh 

Quảng Bình được thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến ở cấp 

độ 3, cấp độ 4. 



 

Hải quan Quảng Bình thực hiện thủ tục hải quan thông qua hệ thống 

thông quan tự động (VNACCS/VCIS). 

Trước những kết quả đạt được, theo Phó Cục trưởng Cục Hải quan 

Quảng Bình, đó là nhờ sự nỗ lực của tập thể công chức, người lao 

động của Cục Hải quan Quảng Bình. Thực hiện đúng phương châm 

hành động của ngành “Chuyên nghiệp – Minh bạch – Hiệu quả”, tạo 

mọi điều kiện thuận lợi nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển và hội nhập. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình 

thực hiện hoạt động XNK như: kịp thời hỗ trợ, giải quyết những khó 

khăn vướng măc phát sinh thông qua đường dây nóng, thành lập Tổ tư 

vấn Hải quan – Doanh nghiệp, tích cực tuyên truyền chế độ chính sách 

mới cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK, xuất nhập cảnh 

(XNC)…  

Thêm vào đó, công tác cải cách, hiện đại hóa được thực hiện trên cơ 

sở gắn với thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng lực lượng hải 

quan trong sạch, vững mạnh. Hàng năm, đơn vị thực hiện điều động, 

chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, sắp xếp, bố trí lại nguồn 

nhân lực theo yêu cầu vị trí việc làm; tổ chức đào tạo, nâng cao chất 

lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu công tác cải cách, hiện đại 

hóa; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; trong đó chú trọng 

kiểm tra việc thực hiện quy trình thủ tục hải quan, Tuyên ngôn phục vụ 



khách hàng, Quy chế hoạt động công vụ và các quy định về kỷ luật, kỷ 

cương của ngành, đơn vị. 

Chia sẻ về kế hoạch cải cách hành chính trong thời gian tới, ông 

Nguyễn Anh Tình nhấn mạnh, “Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tiếp tục 

triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch 

cải cách thủ tục hành chính; trong đó tập trung thực hiện và hoàn thành 

tốt Kế hoạch cải cách, phát triển, hiện đại hóa ngành Hải quan và Cục 

Hải quan tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020 theo đúng lộ trình đề 

ra”.  
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8. Học tập làm theo Bác, thi đua “Dân vận khéo” 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa chúng ta tròn 50 năm nhưng tư 

tưởng, đạo đức, phong cách của Người vẫn luôn soi đường cho 

toàn Đảng, toàn dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong thực hiện công tác dân vận (CTDV) của Đảng, thời gian qua, 

các cấp ủy Đảng, chính quyền, đơn vị của tỉnh đã gắn chặt với 

việc học tập và làm theo Bác, đưa phong trào thi đua “Dân vận 

khéo”, “Dân vận chính quyền” phát huy hiệu quả trong thực tiễn 

đời sống xã hội. 

 

Trong công tác dân vận chính quyền, các địa phương, đơn vị đã gắn 

với cải cách TTHC tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Trong ảnh: 



Cán bộ bộ phận “một cửa” tại TX.Thuận An tận tình hướng dẫn người 

dân điền các biểu mẫu TTHC 

 “Dân vận khéo việc gì cũng thành công” 

Trong bài báo “Dân vận” đăng trên báo Sự Thật ngày 15-10-1949, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì 

việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thực hiện 

lời dạy của Bác, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đơn vị, 

địa phương trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện CTDV trên nhiều 

lĩnh vực. Trong đó phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt nhiều kết quả 

nổi bật. Vừa qua, các địa phương Phú Giáo, Dầu Tiếng, Dĩ An vui 

mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện. Trong thành tích chung các của 

các địa phương, vai trò đóng góp của người dân là rất lớn. Trong đó, 

CTDV, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã huy động được 

nhiều nguồn lực trong nhân dân đóng góp vào quá trình phát triển các 

địa phương. 

Để có thể huy động được nguồn lực trong nhân dân, thông qua phong 

trào thi đua “Dân vận khéo” các địa phương trong tỉnh đã xây dựng 

được các mô hình, cách làm sáng tạo trong tuyên truyền, vận động tạo 

sự đồng thuận trong nhân dân cùng chung tay giải quyết các vấn đề 

của địa phương. Ông Nguyễn Thanh Ngân, Trưởng ban Dân vận 

Huyện ủy Phú Giáo, cho biết CTDV trên địa bàn huyện đã phát huy 

hiệu quả tích cực trong việc huy động được nguồn lực trong nhân dân 

đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

của huyện. Điển hình như trong chương trình xây dựng nông thôn mới 

(NTM), người dân đã hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công lao động 

để thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Tính đến nay, người dân đã 

đóng góp với tổng nguồn vốn hơn 3.000 tỷ đồng. Trong đó, người dân 

đã hiến hàng ngàn mét vuông đất để làm đường giao thông nông thôn, 

xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; đóng góp hàng chục ngàn 

ngày công lao động, tu sửa, dặm vá, nâng cấp, nạo vét hàng trăm km 

đường giao thông nông thôn. Từ sự đóng góp tích cực của nhân dân 

đã góp phần đưa huyện Phú Giáo có 10/10 xã đạt chuẩn NTM vào cuối 

năm 2018. 

Hay như tại TP.Thủ Dầu Một, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận 

khéo” trong xây dựng đô thị văn minh, chính quyền địa phương nơi đây 

đã xây dựng được các mô hình tự quản hiệu quả trong nhân dân. Đến 

nay, 100% khu phố trên địa bàn thành phố có tổ tự quản bảo vệ môi 

trường ở khu dân cư. Các tổ tự quản ngoài công tác tuyên truyền vận 

động người dân nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường còn gắn thực 



hiện các công trình cụ thể xây dựng tuyến phố xanh, thường xuyên ra 

quân tháo dỡ quảng cáo rao vặt sai quy định, dọn dẹp vệ sinh các 

tuyến hẻm, trồng cây xanh; tích cực góp phần thực hiện các tiêu chí 

xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp. MTTQ thành phố còn vận động các tổ 

chức, đơn vị và cộng đồng dân cư thực hiện quy chế văn hóa, chấp 

hành các quy định của pháp luật về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, 

an toàn giao thông, không buôn bán lấn chiếm hành lang, vỉa hè, xây 

dựng nếp sống văn hóa, hành vi ứng xử thể hiện nét văn hóa nơi cộng 

cộng, thực hiện xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, 

lễ hội, bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan, xây dựng gia đình tiến bộ, mẫu 

mực. 

Gần gũi với nhân dân 

Trong quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu 

rõ: “Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và tất cả hội viên 

của các tổ chức nhân dân… đều phải phụ trách dân vận”. Thực hiện 

theo lời Bác, thời gian qua, các cấp chính quyền của tỉnh đã đẩy mạnh 

thực hiện công tác “Dân vận chính quyền” và đã đem lại kết quả tích 

cực. Thông qua mô hình “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do 

nhân dân, vì nhân dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”, 

cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân các địa phương đã nâng 

cao nhận thức về công tác dân vận chính quyền. Trong đó, điểm nổi 

bật nhất là công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, quy trình giải 

quyết thủ tục hành chính (TTHC) được các cơ quan chuyên môn tạo 

điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến liên hệ giải quyết 

TTHC. Nhiều loại TTHC được đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho 

người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ giải quyết công việc. 

Các địa phương đang hướng đến xây dựng một nền hành chính minh 

bạch, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện công tác này, chính quyền các cấp 

tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình 

triển khai dự án, đền bù giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; đẩy 

nhanh các dự án nhà ở xã hội, khu dân cư, nhà ở thương mại. Các địa 

phương tiếp tục tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, đứng 

đầu chính quyền các cấp với nhân dân; chỉ đạo các ngành tiếp tục tổ 

chức các diễn đàn “Lắng nghe ý kiến của nhân dân”, đồng thời quan 

tâm chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan xem xét, giải quyết, trả lời 

các khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị thuộc thẩm quyền theo quy 

định. Hiệu quả của công tác “Dân vận chính quyền” đã góp phần đưa 

chính quyền đến gần với nhân dân, tạo được niềm tin và sự đồng thuận 

xã hội. 



Nhận thức được vai trò, vị trí của nhân dân theo lời dạy của Bác là 

“quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”, các cấp ủy Đảng, chính 

quyền trong tỉnh đã và đang tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân 

vận khéo” và “Dân vận chính quyền”, qua đó huy động và phát huy sức 

dân vào việc xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp, 

nâng cao đời sống nhân dân về mọi mặt. 

Theo baobinhduong.vn 

 

9. Họp không giấy: Tương tác nhanh, tiết kiệm 
Kỳ họp/làm việc không giấy đã được triển khai từ UBND TP.HCM 

“lan sang” HĐND TP và tới đây sẽ mở rộng xuống UBND các 

quận/huyện, phường/xã… 

Mới đây, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu trong 

tháng 9 phải triển khai ứng dụng họp/làm việc không giấy đến tất cả 

sở/ngành và quận/huyện. Sang năm 2020 phải triển khai đến tất cả xã/ 

phường. 

Cán bộ phục vụ dân tốt hơn 

Trước đó (ngày 26-6), UBND TP bắt đầu triển khai mô hình “Phòng họp 

không giấy” vào các phiên họp. Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch 

UBND TP.HCM, cho biết ứng dụng công nghệ này sẽ cải cách hoạt 

động hành chính. Đây là hướng đi mà TP.HCM đang tập trung triển 

khai. Ngoài ra, ứng dụng trực tuyến bắt đầu từ quận Bình Thạnh, đến 

nay đã có ở 20 quận/huyện, là kênh tương tác tốt để ghi nhận và giải 

quyết kịp thời các kiến nghị phản ánh của người dân. 

“Phòng họp không giấy sẽ góp phần rút ngắn thời gian và nâng cao 

chất lượng các phiên họp. Đồng thời tăng tính kịp thời, hiệu quả trong 

xử lý công việc, quản lý và điều hành của UBND TP” - ông Phong nói. 

Còn Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng “Phòng họp 

không giấy” sẽ giúp cán bộ chính quyền phục vụ dân tốt hơn, cán bộ 

cũng sẽ đỡ mệt hơn. “Trước đây, trên bàn làm việc của các phó chủ 

tịch UBND TP đều có chồng hồ sơ cao, khi phải tìm các văn bản giấy tờ 

phải tốn công và nhất là không kiểm soát được thời gian giải quyết hồ 

sơ. Với ứng dụng này, lãnh đạo vẫn làm được việc nhưng sẽ tốn ít thời 

gian, công sức hơn” - ông Nhân nói. 

Với “Phòng họp không giấy e-Cabinet”, trước mỗi phiên họp, nội dung 

chương trình và các tài liệu số của cuộc họp được chuẩn bị, xem xét, 



phê duyệt và được cập nhật lên hệ thống e-Cabinet để các thành viên 

tham dự cuộc họp tham chiếu, ghi chú và chuẩn bị ý kiến đóng góp. 

Các câu hỏi thảo luận sẽ được tổng hợp, chuẩn bị dự thảo kết luận. 

Các thành viên đang dự họp có thể truy cập tức thời nhiều tài liệu liên 

quan đến nội dung họp. Người chủ trì có thể lấy ý kiến từ xa hoặc tổ 

chức họp trực tuyến với các đơn vị, cá nhân không đến phòng họp 

được. Sau khi họp xong, các kết quả biểu quyết, ý kiến, chỉ đạo, kết 

luận sẽ được tổng hợp và thông báo đến các đơn vị, cá nhân liên quan. 

Một trong những điểm thú vị của ứng dụng này là tính năng trao đổi 

riêng tư và chat, trao đổi theo nhóm. Khi không tìm kiếm được tài liệu 

mình cần, các đại biểu dự họp có thể sử dụng tính năng trao đổi riêng 

tư hoặc chat nhóm để có sự trợ giúp từ những người khác. 

 
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đọc tài liệu trên máy 

tính bảng tại kỳ họp không giấy của HĐND TP.HCM khóa IX.  

HĐND thêm mạnh, thêm gần dân 

Hôm 11-7, lần đầu tiên kỳ họp thứ 15 HĐND TP.HCM khóa IX nhiệm kỳ 

2016-2021 đã triển khai ứng dụng “Kỳ họp không giấy” vào nghị 

trường. Hơn 100 đại biểu được trang bị máy tính bảng sử dụng hệ điều 

hành iOS và Android, ứng dụng được cài đặt trên đó. Trên ứng dụng 

này sẽ có đầy đủ các mục: Văn kiện tài liệu kỳ họp, chương trình kỳ 

họp, danh sách đại biểu, các thông báo, tổng hợp thông tin báo chí, ý 



kiến cử tri. Trong mỗi mục, tài liệu được sắp xếp khoa học để người 

dùng tiện theo dõi. 

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại biểu Cao Thanh Bình, Phó Trưởng 

ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM, cho rằng mô hình này rất thiết 

thực, bởi vì giảm tải được rất nhiều tài liệu mà các đại biểu phải mang 

theo, tiết kiệm ngân sách và rất hiệu quả, nhanh chóng khi truy cập các 

nội dung chuyên sâu. 

21 tỉ đồng là số tiền UBND TP tiết kiệm được trong năm 2018 từ việc 

bước đầu áp dụng “Phòng họp không giấy” với việc chuyển toàn bộ sử 

dụng thư mời, tài liệu từ giấy sang điện tử.  

Theo ông Bình, kỳ vọng thời gian tới HĐND TP sẽ tiếp tục duy trì mô 

hình kỳ họp không giấy. Tương tác giữa đại biểu với các sở, ban, 

ngành cần thường xuyên hơn và trong ứng dụng cần duy trì các thông 

tin như tiếp xúc cử tri, phản ánh của cử tri với các tổ đại biểu, các cuộc 

giám sát của các ban. 

Đại biểu Nguyễn Mạnh Trí cho rằng việc tiếp nhận thông tin thông qua 

ứng dụng “Kỳ họp không giấy” có thể nói là siêu tốc. Tuy nhiên, ông Trí 

băn khoăn ở khâu xử lý thông tin, giải quyết công việc như thế nào để 

ra kết quả sớm nhất cho người dân, đó vẫn là do con người. “Cùng với 

áp dụng công nghệ, cần có các công chức xứng đáng, đó là những 

công chức có thái độ thân thiện, làm việc tận tâm, tận lực và tận tình - 

đó là những công chức 4T. Có như vậy việc cải cách hành chính, xây 

dựng đô thị thông minh mới hiệu quả” - ông Trí nói. 

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết thời gian tới sẽ 

tiếp tục hoàn thiện để tiếp tục đưa mô hình “họp không giấy” vào các kỳ 

họp của HĐND TP. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy 

TP.HCM, đánh giá cao “Kỳ họp không giấy” mà HĐND TP triển khai. 

“Đây cũng là một giải pháp thiết thực, kịp thời để thực hiện đề án nâng 

cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND TP, góp phần tham gia 

thực hiện đề án xây dựng TP.HCM thành đô thị thông minh giai đoạn 

2017- 2020” - ông Nhân nói. Theo ông Nhân, việc sử dụng mô hình “Kỳ 

họp không giấy” sẽ phát huy hiệu quả thực sự, tăng năng suất lao động 

của các đại biểu trong quá trình tham gia các hoạt động của HĐND TP 

thời gian tới. 



Cán bộ nên mở Facebook tương tác với dân 

Sau gần hai tháng triển khai, mô hình “Phòng họp không giấy” được 

người dân đánh giá cao. Ông Nguyễn Thể Hùng, phường Đa Kao, 

quận 1, cho rằng mô hình “Phòng họp không giấy” từ cấp TP, thời gian 

tới cần mở rộng, lan tỏa đến cấp xã/phường. “Tôi nghĩ khi mở rộng họp 

không giấy xuống tới cấp xã/phường thì cán bộ lãnh đạo các cấp từ TP, 

xuống đến quận/huyện, xã/phường cũng cần mở rộng thêm các cách 

thức tương tác, giao tiếp với người dân hơn. Ví dụ, các cán bộ nên mở 

các phương thức tiếp xúc, trao đổi với dân qua các giao thức Zalo, 

Viber, Skype, Facebook… Phòng họp/làm việc không giấy mới là hoạt 

động hành chính giữa các cơ quan, cán bộ với cán bộ. Còn Zalo, Viber, 

Facebook… là những cánh cửa mở hướng về, đến với dân… để từ đó 

cán bộ có thể giao tiếp, tiếp xúc, tương tác với dân được tốt hơn” - ông 

Hùng nói và cho rằng với mô hình này hiệu quả làm việc của lãnh đạo 

TP sẽ cao hơn.  
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10. Đà Nẵng thí điểm tiếp nhận và trả kết quả thủ 
tục hành chính qua bưu điện 
Ngày 30/8, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tổng Công ty 

Bưu điện Việt Nam tổ chức triển khai Đề án thí điểm chuyển giao 

nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cho Bưu điện thành 

phố. 



Bưu điện thành phố Đà Nẵng ký hợp đồng chuyển giao nhiệm vụ với 

các đơn vị thực hiện thí điểm. 

Theo kế hoạch, trước tiên Bưu điện Đà Nẵng triển khai bố trí nhân viên 

tham gia tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho 

tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cả 3 cấp từ 

thành phố, quận, huyện và phường, xã. 

Ở cấp thành phố, Trung tâm hành chính thành phố thí điểm thực hiện 

tại các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Khoa học 

và Công nghệ, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Du 

lịch, Văn hóa và Thể thao. 

Cấp quận, huyện, bố trí nhân viên bưu điện tại bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả thuộc Văn phòng HĐND, UBND quận, huyện. Ở phường, xã bố 

trí nhân viên bưu điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND. 

Các lĩnh vực, thủ tục hành chính chuyển giao cho bưu điện thực hiện 

theo Đề án được lựa chọn trên nguyên tắc từ dễ đến khó, đơn giản đến 

phức tạp theo lộ trình phù hợp với năng lực của nhân viên bưu điện. 

Mục tiêu lâu dài của Đề án là hướng đến việc chuyển giao toàn bộ 

nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

trên tất cả các lĩnh vực cho nhân viên bưu điện thực hiện (trừ lĩnh vực 

bắt buộc phải do công chức đảm nhiệm theo quy định của pháp luật). 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết: Để 

Đề án triển khai hiệu quả, UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị lưu ý thực hiện một số vấn đề trong công tác phối hợp. 



Trong đó, phải phối hợp chặt chẽ với Bưu điện thành phố thực hiện các 

thủ tục pháp lý để chuyển giao nhiệm vụ; chuẩn bị nội dung, tạo điều 

kiện thuận lợi, hướng dẫn, hỗ trợ để nhân viên bưu điện tiếp cận công 

việc và định kỳ có đánh giá, nhận xét làm căn cứ chuyển giao chính 

thức cho bưu điện. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phổ biến rộng rãi trong cơ quan, đơn vị 

mình cũng như người dân, doanh nghiệp thường xuyên giao dịch giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý biết nội dung, mục 

đích, ý nghĩa của việc chuyển giao này để mọi người hỗ trợ, hợp tác 

thực hiện nhiệm vụ… 

Phát biểu tại lễ triển khai, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công 

ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Quốc Vinh thông tin: Để chủ động phối 

hợp tốt việc chuyển giao tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính 

cho Bưu điện Đà Nẵng, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cam kết sẽ 

hỗ trợ trong việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Theo baotintuc.vn 

 

11. Đơn giản & nhanh gọn 
Kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) của 

các ban, ngành, địa phương ở huyện A Lưới cho thấy, có sự chuyển 

biến về chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành 

chính trên địa bàn, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân 

và doanh nghiệp. 



 

Quy trình xử lý hồ sơ tại các bộ phận thuộc Trung tâm Hành chính công 

huyện A Lưới đã đơn giản, nhanh gọn hơn 

Năm 2018, huyện A Lưới có kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC 

cấp huyện nằm trong nhóm cuối thang điểm. Trước tình hình này, 

huyện đã tăng cường các giải pháp nhằm từng bước cải thiện chỉ số 

CCHC của địa phương trong năm 2019. UBND huyện đã xây dựng bộ 

tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác CCHC các xã, thị trấn và các ban, 

ngành, đơn vị gồm 2 lĩnh vực, với 11 tiêu chí và 54 tiêu chí thành phần. 

Phía các xã, thị trấn cũng bắt đầu có những nỗ lực trong công tác này. 

Ghi nhận 

Thị trấn A Lưới được UBND huyện công nhận là một trong 2 đơn vị dẫn 

đầu về chỉ số CCHC, với 82,5 điểm. Là địa phương có lợi thế về vị trí 

trung tâm hành chính, kinh tế, xác định được tầm quan trọng của công 

tác CCHC nhằm thu hút đầu tư trên địa bàn, UBND thị trấn đã ban 

hành kế hoạch, các giải pháp và chỉ đạo các bộ phận thường xuyên 

cập nhật, rà soát các thủ tục hành chính (TTHC); công khai minh bạch 

các TTHC ở tất cả các lĩnh vực tại bộ phận “một cửa hiện đại” của thị 

trấn. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp đồng bộ với các cơ quan, 

phòng, ban cấp huyện trong thụ lý, giải quyết hồ sơ. 

Anh Võ Văn Hùng ở Thủy Dương (Hương Thủy) đến đầu tư kinh doanh 

ở thị trấn A Lưới cho biết: Nhiều thủ tục đã được giảm bớt so với trước 

đây, thời gian giải quyết cũng nhanh hơn. Ngoài được cung cấp thông 

tin về chế độ ưu đãi trong đầu tư kinh doanh, địa phương còn công 



khai, minh bạch kết quả giải quyết hồ sơ của cơ quan hành chính trên 

trang thông tin điện tử, nên doanh nghiệp giám sát được quá trình thực 

hiện các TTHC... 

Cùng với các địa phương, các ban, ngành huyện A Lưới triển khai đồng 

bộ các giải pháp đẩy mạnh cải cách TTHC, rút ngắn quy trình xử lý, 

đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện 

TTHC, đảm bảo công khai, minh bạch và trách nhiệm của từng đơn vị. 

Chị Nguyễn Thị Hồng đến giao dịch hồ sơ tại Trung tâm Hành chính 

công huyện A Lưới cho hay, việc đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất 

của chị được thụ lý đơn giản, nhanh gọn hơn do đã cắt giảm các thủ 

tục không cần thiết. Hơn nữa, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất của chị đã được số hóa, nên nhiều văn bản không cần phải 

làm đi làm lại. 

Việc kiểm soát TTHC tại A Lưới tạo điều kiện thuận lợi trong công tác 

tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho tổ chức và cá nhân. Kết quả 8 tháng 

đầu năm 2019, tại Trung tâm Hành chính công huyện A Lưới đã tiếp 

nhận trực tiếp và tiếp nhận liên thông từ các xã, thị trấn 2.418 hồ sơ, 

trong đó đã giải quyết 2.343 hồ sơ đúng hạn (đạt 97%). 

Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện A Lưới, ông Đinh Viết 

Cường cho biết: UBND huyện thường xuyên chỉ đạo trung tâm và các 

xã, thị trấn thống nhất thực hiện cơ chế một cửa đối với 319 TTHC ở 

cấp huyện và 179 TTHC ở cấp xã để các tổ chức, cá nhân dễ dàng tra 

cứu, giám sát thực hiện... 

Liên thông 

Sau quá trình triển khai xếp loại chỉ số 

CCHC tại 21 xã, thị trấn và các cơ quan, đơn 

vị với các tiêu chí sát hợp thực tế ở địa 

phương, công tác CCHC trên địa bàn huyện 

A Lưới đã có sự chuyển biến đáng kể. 

Chủ tịch UBND huyện A Lưới Nguyễn Mạnh 

Hùng cho biết, qua phân tích các tiêu chí 

đánh giá, xếp loại công tác CCHC cho thấy, 

tiêu chí cải cách TTHC chiếm số điểm khá 

lớn. Tiêu chí này được xây dựng và đánh giá 

trên các tiêu chí thành phần như: Việc ban 

hành kế hoạch kiểm soát TTHC; công tác thống kê, rà soát TTHC; tình 

hình tiếp nhận cũng như xử lý các phản ánh, kiến nghị đối với các quy 

Năm 2018, các địa 

phương xếp hạng tốp 

đầu chỉ số CCHC của 

huyện A Lưới có điểm 

xếp loại từ 80 đến 82,5 

điểm gồm: thị trấn A 

Lưới và các xã Hồng 

Trung, A Ngo, Hương 

Lâm. 



định hành chính và TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, 

đơn vị… Qua đó, phản ánh khách quan việc triển khai CCHC thực tế 

của các ban, ngành, địa phương; đồng thời là cơ sở quan trọng giúp 

người đứng đầu các cơ quan, đơn vị xác định được những mặt mạnh, 

mặt yếu trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. 

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, UBND huyện sẽ tiếp tục nghiên cứu, 

điều chỉnh, bổ sung, ưu tiên đối với công tác rà soát TTHC, đơn giản 

hóa và liên thông hóa trong quá trình giải quyết TTHC. Đồng thời, hoàn 

thiện việc đánh giá, xếp loại công tác CCHC hằng năm thực chất, 

khách quan, hiệu quả hơn và có sự tham gia đánh giá của người dân, 

tổ chức đối với công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương, 

nhằm góp phần nâng cao chỉ số CCHC, tạo sự tác động tích cực của 

CCHC đối với chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa 

bàn… 
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12. Tìm cách thu hút đầu tư 

Trong nội dung đề án phát triển nông nghiệp đô thị cho vùng kinh 

tế Tây Nam tỉnh Đồng Nai, kinh phí thực hiện đề án giai đoạn 2019-

2025 cần hơn 349 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước (cấp 

tỉnh, huyện) là trên 51 tỷ đồng, còn lại huy động từ nguồn xã hội 

hóa. 

 



Đóng gói chuối xuất khẩu tại xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom. 

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh, đề án cần tận dụng mọi 

cơ hội để thu hút các nguồn vốn, lồng ghép các chương trình dự án. 

Trong đó, xác định vốn tín dụng là nguồn vốn chủ yếu nên cần tập 

trung giải pháp tháo gỡ vướng mắc, nhất là đơn giản hóa về thủ tục 

hành chính, linh hoạt về mức vay, thời hạn vay phù hợp với loại hình 

sản xuất nông nghiệp đô thị. Các địa phương cần chủ động tạo quỹ đất 

và nguồn nhân lực để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ hơn vào 

vùng nông nghiệp đô thị Tây Nam nói riêng và địa bàn tỉnh nói chung. 

* Đầu tư đồng bộ 

Cũng theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh, trong việc đề ra 

nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện đề án, cần sự tham gia phối hợp 

của nhiều sở, ngành, tổ chức liên quan. Trong đó, cần thực hiện đồng 

bộ nhiều giải pháp như: giải pháp về quy hoạch; tuyên truyền, vận động 

để có nhận thức đúng về nông nghiệp đô thị; về cơ chế chính sách; về 

đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới để nâng cao năng suất, 

chất lượng sản phẩm; giải pháp về nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm 

nông nghiệp; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nông 

sản; đầu tư hoàn thiện về cơ sở hạ tầng; về đào tạo nguồn nhân lực… 

Lợi thế của Đồng Nai để phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị vùng Tây 

Nam là Đồng Nai sớm quan tâm đầu tư đồng bộ từ cơ sở hạ tầng đến 

chính sách ưu đãi về thu hút đầu tư, về nguồn vốn cho phát triển nông 

nghiệp. Theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - phát triển nông 

thôn Nguyễn Xuân Cường khi về làm việc về kết quả 10 năm xây dựng 

nông thôn mới của Đồng Nai vào năm 2018: “Tỉnh thuộc tốp đầu cả 

nước về đầu tư cơ sở hạ tầng cho nông thôn và có những bước đột 

phá trong tái cơ cấu nông nghiệp và chính sách phát triển nông nghiệp. 

Đồng Nai nên đặt ra mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp công 

nghệ cao của cả nước vì tỉnh đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu 

tư. Địa phương cũng nên hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm phân 

phối nông sản, trung tâm chế biến từ đó phát triển chuỗi dịch vụ phụ trợ 

để đưa nông sản địa phương ra thế giới”. 

Dưới góc nhìn của nông dân, những vùng nông thôn nghèo trên địa 

bàn tỉnh cũng dần thay da đổi thịt nhờ được đầu tư đồng bộ trong quá 

trình xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Văn Đước, người dân ở xã 

Phú Hữu (huyện Nhơn Trạch) chia sẻ: “Trước đây, đường vào xã đều 

là đường đất; cầu bắc qua các kênh mương là cầu gỗ, cầu tạm nên 

việc đi lại, vận chuyển vật tư, nông sản rất khó khăn. Nông sản vùng 



này thường có giá bán thấp hơn vùng khác mà thương lái còn ngại vào 

thu mua. Nhờ địa phương tập trung đầu tư về cơ sở hạ tầng từ các 

tuyến đường bê tông vào tận các ấp, xóm; đường điện vào tận cánh 

đồng nên nông dân mới mạnh dạn chuyển đổi từ trồng lúa kém hiệu 

quả sang nuôi tôm cho lợi nhuận tốt”. 

* Thay đổi từ nhận thức 

Cơ sở để phát triển nền nông nghiệp đô thị là nhiều địa phương nằm 

trong vùng kinh tế Tây Nam tỉnh Đồng Nai đã bắt đầu có sự chuyển 

dịch từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Không chỉ 

doanh nghiệp mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao, sản xuất lớn mà 

nhiều hợp tác xã, chủ trang trại, nông dân cũng bắt đầu có lối tư duy 

mới, nhanh nhạy trong nắm bắt nhu cầu và xu thế thay đổi của thị 

trường để điều chỉnh sản xuất đạt cả tiêu chuẩn của thị trường nội địa 

và xuất khẩu. 

Hợp tác xã nông nghiệp thương mại dịch vụ Bình Minh với vùng 

chuyên canh 50 hécta cây có múi theo hướng hữu cơ đang góp phần 

mang lại sự trù phú cho làng dân tộc đồng bào Chơro ở xã Phú Lý 

(huyện Vĩnh Cửu). Ông Hà Thắng, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp 

thương mại dịch vụ Bình Minh chia sẻ: “Tôi vận động nông dân tham 

gia hợp tác xã để nhân rộng mô hình sản xuất hữu cơ. Trước mắt, hợp 

tác xã sẽ làm chứng nhận VietGAP, đăng ký nhãn hàng với mục tiêu 

xây dựng thương hiệu riêng cho trái quýt đường Phú Lý”.   

Chia sẻ về mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện 

theo hướng chuyên canh, hiện đại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm, Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu Phạm Minh Phước cho 

biết: “Địa phương đã phối hợp với Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt 

Nam vận động, hướng dẫn nông dân nhân rộng mô hình sản xuất hữu 

cơ. Trong đó, địa phương chú trọng tạo những điểm đến đặc trưng, thu 

hút khách du lịch tham quan, trải nghiệm du lịch nông nghiệp hữu cơ và 

các chương trình dã ngoại thiên nhiên. Huyện cũng đẩy mạnh xúc tiến 

thương mại để đưa nông sản sạch vào các chuỗi cửa hàng, hệ thống 

siêu thị”.               
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