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1. Sửa đổi Luật Xây dựng: Những mục tiêu cải cách 
mạnh mẽ 

Điểm mới nổi bật của việc sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng năm 
2014 là cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng. 

Theo Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng), mục đích của 
việc sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng năm 2014 là tiếp tục thể chế hóa 
Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh 
doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây 
dựng, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch, 
bình đẳng cho người dân và doanh nghiệp; khắc phục những hạn chế, 
bất cập trong thực tiễn công tác đầu tư xây dựng; bảo đảm sự đồng bộ, 
thống nhất của hệ thống pháp luật. 

Theo đó, dự án Luật đã tập trung vào 3 nhóm chính sách: Thứ nhất, cải 
cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh trong lĩnh vực xây dựng; thứ hai, bãi bỏ, đơn giản hóa điều kiện 
đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực xây dựng; và thứ 3, hoàn thiện chính 
sách, pháp luật về xây dựng bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với pháp 
luật có liên quan. 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà trình bày Dự thảo Luật Xây 
dựng sửa đổi tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. 



Ông Trần Ngọc Hùng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam nhấn 
mạnh: “Luật Xây dựng sửa đổi lần này có rất nhiều mục tiêu, yêu cầu 
trong đó có liên quan đến vấn đề cải cách thủ tục hành chính, liên quan 
đến Chính phủ kiến tạo, tạo điều kiện cơ chế cho các chủ thể hoạt động 
xây dựng chủ động trong công việc của mình, từ đó rút ngắn và tiết kiệm 
được thời gian”. 

Bổ sung quy định về lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

Điểm mới nổi bật trong chính sách về cải cách, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xây 
dựng của Dự thảo Luật là đã sửa đổi, bổ sung các quy định về lập, thẩm 
định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và cấp phép 
xây dựng. 

Theo quy định hiện hành tại Luật Xây dựng, nội dung, phạm vi, thẩm 
quyền thực hiện của cơ quan quản lý nhà nước, người quyết định đầu 
tư, tổ chức tư vấn về công tác thẩm định dự án chưa phù hợp với 
nguyên tắc: cơ quan quản lý nhà nước chỉ kiểm soát nội dung thuộc 
chức năng quản lý nhà nước về xây dựng như quy hoạch, quy chuẩn; 
người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, cơ quan tư vấn phải tự chịu trách 
nhiệm về các nội dung cụ thể về lập và phê duyệt dự án đầu tư xây 
dựng. 

Do vậy, tại Dự thảo Luật đã phân tách trách nhiệm, nội dung thẩm định 
để phê duyệt dự án của cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định 
đầu tư và trách nhiệm kiểm soát các nội dung thuộc quản lý nhà nước 
của cơ quan chuyên môn về xây dựng, đồng thời làm rõ việc thực hiện 
song song, đồng thời các thủ tục về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường trong quá trình thẩm định dự án. 

Theo đó, Dự thảo đã rút gọn nội dung cũng như thời gian thẩm định dự 
án tại cơ quan chuyên môn về xây dựng, đơn giản hóa thủ tục hành 
chính, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu 
tư công. 

Tương tự như ở bước thẩm định dự án đầu tư xây dựng, quy định hiện 
hành của Luật Xây dựng 2014 chưa phân định rõ trách nhiệm, nội dung 
thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng và chủ đầu tư, chưa 
nêu rõ bước thiết kế cần phải thẩm định trong nhiều bước thiết kế triển 
khai sau thiết kế cơ sở; chưa phát huy được vai trò chuyên môn của tổ 
chức thẩm tra thiết kế về an toàn công trình, một số nội dung thẩm định 
trùng lặp với nội dung cấp phép xây dựng. 

Để giải quyết những bất cập này, các nội dung về thẩm định, phê duyệt 
thiết kế xây dựng được rà soát, sửa đổi, bổ sung theo hướng: làm rõ 
bước thiết kế cần thẩm định, phê duyệt; giảm đối tượng phải thẩm định 



thiết kế xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng; đơn giản hóa 
thủ tục hành chính; tích hợp thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng và cấp 
phép xây dựng đối với công trình sử dụng vốn khác. 

Tại Dự thảo Luật, các công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây 
dựng thẩm định bước thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở thì được miễn 
giấy phép xây dựng. Như vậy, về tổng thể theo quy định sửa đổi, tất cả 
các công trình thuộc các nguồn vốn đều chỉ phải thực hiện 2 thủ tục tại 
cơ quan chuyên môn về xây dựng/cơ quan cấp phép. 

Đối với thẩm định dự án, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết 
kế cơ sở,trường hợp này được miễn phép xây dựng hoặc thẩm định dự 
án, cấp phép xây dựng, thay vì phải thực hiện tuần tự cả 3 thủ tục thẩm 
định dự án, thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở,cấp phép xây 
dựng như trước đây. 

Đồng tình về những sửa đổi bổ sung trong Dự thảo Luật, đai diện Công 
ty sản xuất phát triển Hạ Long Bim Grroup khẳng định: “Việc hợp nhất 
giữa cấp phép xây dựng và thiết kế kỹ thuật sau bước thiết kế cơ sở 
giúp chúng tôi tiết kiệm được thời gian, tiền bạc, đi lại. cho nên việc hợp 
nhất hoặc bỏ qua một số công đoạn cho một số dự án là rất hiệu quả, 
doanh nghiệp rất mong muốn Luật sớm đi vào thực tế” 

Đây là nội dung thay đổi cơ bản của dự án Luật nhằm đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, góp phần cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, các thủ tục về cấp phép xây dựng cũng được rà soát để 
quy định đơn giản, phù hợp và trên cơ sở đánh giá việc thực hiện công 
tác cấp phép xây dựng sau khi cải cách thủ tục hành chính ở các địa 
phương, Bộ Xây dựng đã đề xuất giảm số ngày quy định cho cấp phép 
xây dựng từ 30 ngày xuống 20 ngày. 



 

Dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi sẽ góp phần tăng cường hiệu quả quản 
lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng. 

Nói về những điểm mới trong việc rút ngắn các thủ tục cấp phép xây 
dựng trong Dự thảo Luật, ông Nguyễn Đình Hội, Phó trưởng phòng 
phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần CONINCO 3C phân tích: Như trước 
đây về bản chất thẩm định từ 20 – 40 ngày tùy theo cấp công trình, và 
thủ tục cấp phép xây dựng là 30 ngày. Vì vậy, xét theo thời gian thủ tục 
tối đa tổng cộng phải mất 70 ngày. 

“Theo dự thảo mới thì hiện nay chỉ còn khoảng 20 ngày. Đây là điều rất 
thuận lợi cho các doanh nghiệp vì doanh nghiệp chỉ cần thực hiện một 
thủ tục tại một cơ quan và thời gian rút ngắn xuống rất nhiều. Tạo thuận 
lợi tối đa cho doanh nghiệp trong quá trình xin giấy phép đầu tư”, ông 
Hội cho biết 

Đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, bảo đảm sự đồng bộ 
của hệ thống pháp luật 

Cục Quản lý hoạt động xây dựng cho biết, đối với chính sách về bãi bỏ, 
đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực xây dựng, dự 
thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung theo hướng bãi bỏ yêu cầu cá nhân tham 
gia quản lý, cá nhân hành nghề độc lập an toàn lao động, cá nhân tham 



gia quản lý dự án, kiểm định xây dựng, định giá xây dựng phải có chứng 
chỉ hành nghề; bãi bỏ yêu cầu đăng ký thông tin hoạt động xây dựng và 
thay bằng quy định cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ có trách 
nhiệm đăng tải thông tin để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá 
nhân tham gia hoạt động xây dựng. 

Cụ thể, cơ quan soạn thảo đã chủ động rà soát, sửa đổi các quy định tại 
Luật Xây dựng 2014 để phù hợp với pháp luật liên quan: sửa đổi, bổ 
sung về phân loại dự án theo nguồn vốn để phù hợp với Luật Đầu tư 
công và các pháp luật có liên quan. 

Sửa đổi, bổ sung quy định về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thẩm 
định, phê duyệt dự án, thiết kế phù hợp với Luật Đầu tư công 2019, Luật 
Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (đang được 
nghiên cứu sửa đổi), Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào 
sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật Quy hoạch; sửa đổi, bổ 
sung quy định về cấp phép xây dựng tại Điều 89 phù hợp với pháp luật 
về quảng cáo; sửa đổi, bổ sung quy định về an toàn lao động trong thi 
công xây dựng phù hợp với Luật An toàn, vệ sinh lao động. 

Cùng với đó, đối với các dự án Luật đang dự thảo trình Quốc hội xem 
xét, Bộ Xây dựng đã rà soát và có văn bản trao đổi với các Bộ đang chủ 
trì soạn thảo các dự án Luật về các nội dung có liên quan đến pháp luật 
về xây dựng: dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu 
tư; Luật Đê điều và Luật Phòng chống thiên tai, Luật Đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư để đề nghị điều chỉnh tại các dự thảo Luật 
để tránh chồng chéo trong thực hiện và đảm bảo tính đồng bộ, thống 
nhất của hệ thống pháp luật. 

Quy định cụ thể hơn vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà 
nước trong việc quản lý xây dựng 

Đại diện cơ quan soạn thảo dự án Luật cho biết cùng với việc sửa đổi 
nhằm cải cách thủ tục hành chính, đơn giản điều kiện đầu tư kinh doanh 
thì cần phải bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng 
thể hiện qua sự quản lý thống nhất của Trung ương, tăng cường phân 
cấp hợp lý và nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, bảo 
đảm công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng, thất thoát, lãng 
phí trong hoạt động đầu tư xây dựng. 

Trước hết dự thảo Luật phân tách trách nhiệm của từng chủ thể tham 
gia hoạt động đầu tư xây dựng trong công tác thẩm định dự án, thiết kế 
xây dựng, trong đó vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng 
được thể hiện thông qua việc quy định cụ thể các nội dung cơ quan 
chuyên môn về xây dựng phải kiểm soát: việc tuân thủ các quy định 



pháp luật, tuân thủ quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn, tuân thủ định mức 
kinh tế – kỹ thuật đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công. 

Dự thảo Luật cũng sửa đổi quy định xem xét sự phù hợp về quy hoạch 
của dự án theo hướng quy định đánh giá về sự phù hợp của thiết kế cơ 
sở với quy hoạch xây dựng ở các cấp độ thay vì chỉ xem xét quy hoạch 
chi tiết theo quy định trước đây nhằm khắc phục tình trạng tùy tiện trong 
điều chỉnh quy hoạch chi tiết không phù hợp với các chỉ tiêu khống chế 
tại quy hoạch phân khu, quy hoạch chung dẫn đến việc không đáp ứng 
về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các tiện ích công cộng. 

Bổ sung quy định về dự án đầu tư xây dựng khu đô thị  

Cùng với các đặc điểm chung của một dự án đầu tư xây dựng thông 
thường, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị (ĐTXDKĐT) còn có những 
đặc điểm đặc thù: các dự án rất đa dạng về hình thức và mục tiêu; yêu 
cầu cao đối với tính đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; thường 
sử dụng nguồn lực tài nguyên lớn về đất đai; luôn có tác động lớn đến 
phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của một bộ phận lớn dân cư đô thị; 
thường triển khai đầu tư xây dựng trong thời gian dài, vừa thi công xây 
dựng, vừa kinh doanh khai thác... 

Qua rà soát hơn 4.400 dự án đầu tư xây dựng đã và đang triển khai hiện 
nay cho thấy một số bất cập lớn là không đảm bảo sự đồng bộ trong đầu 
tư nhà ở, dịch vụ thương mại và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 
hội; công tác kiểm tra nghiệm thu kéo dài dẫn đến nhiều vướng mắc 
trong nghiệm thu tổng thể toàn bộ dự án. 

Vì vậy, trong dự thảo Luật đã bổ sung khái niệm về dự án ĐTXDKĐT, 
quy định việc kiểm soát loại hình dự án đặc thù này ở 2 bước thẩm định 
dự án và bàn giao công trình, dự án, các nội dung này nhằm khắc phục 
các bất cập đã nêu mà không phát sinh thủ tục hành chính mới, không 
thay đổi trách nhiệm của các chủ thể đã được điều chỉnh bởi các pháp 
luật có liên quan. 

Rà soát để tăng cường phân cấp quản lý cho chính quyền địa phương 

Dự thảo Luật phân cấp việc cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc 
biệt cho UBND cấp tỉnh để thống nhất với thẩm quyền phê duyệt quy 
hoạch chi tiết là cơ sở để cấp phép xây dựng. Như vậy, UBND cấp tỉnh, 
cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng với tất cả 
các công trình xây dựng thuộc đối tượng quy định phải cấp phép xây 
dựng tại địa phương, cùng với việc quy định tích hợp công tác thẩm định 
thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của công trình xây dựng 
sử dụng vốn khác, sẽ nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền địa 
phương trong công tác quản lý trật tự xây dựng. 



Chia sẻ quan điểm về vấn đề này, ông Trần Ngọc Hùng, Chủ tịch Tổng 
hội Xây dựng Việt Nam nhấn mạnh: “Sẽ phân cấp mạnh hơn cho địa 
phương, phân cấp quyền mạnh hơn cho các chủ thể tham gia. Đây là 
mục tiêu rất quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, cũng như 
nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng”. 

Theo baochinhphu.vn 

http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Sua-doi-Luat-Xay-dung-Nhung-muc-tieu-cai-
cach-manh-me/379758.vgp 

 

2. Bộ Y tế sắp tiếp nhận phản ánh của người dân 
trên điện thoại 

Bộ Y tế vừa tổ chức tập huấn thực hiện Quy chế 03/QC-BCA-BYT 
ngày 26/9/2013 của Bộ Công an và Bộ Y tế về công tác phối hợp 
đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở y tế năm 2019; nâng cao nghiệp 
vụ nhận/gửi văn bản điện tử; kỹ năng tiếp nhận và xử lý ý kiến 
phản ánh của người dân qua tổng đài trực đường dây nóng ngành 
Y tế. 

 

Ông Nguyễn Xuân Trường, Chánh Văn phòng Bộ Y tế phát biểu tại hội 
nghị tập huấn 

Theo ông Nguyễn Xuân Trường, Chánh Văn phòng Bộ Y tế, qua thời 
gian triển khai thực hiện Quy chế số 03, hầu hết Công an các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội tại các cơ sở y tế.  



Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình mất an ninh trật tự tại các cơ sở y 
tế lại diễn ra hết sức phức tạp, vấn nạn nhân viên y tế bị bạo hành trong 
bệnh viện đang có xu hướng gia tăng, xảy ra ở nhiều cơ sở y tế, với 
mức độ bạo hành có khuynh hướng táo tợn và nguy hiểm hơn, gây hậu 
quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần, thậm chí là cả sinh mạng của 
nhân viên y tế. 

Đối với việc triển khai hệ thống tổng đài trực đường dây nóng của ngành 
Y tế 1900-9095 cũng đã góp phần nâng cao chất lượng công tác khám 
chữa bệnh, thay đổi phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng 
tới sự hài lòng người bệnh.  

 

Vấn nạn nhân viên y tế bị bạo hành trong bệnh viện đang có xu hướng 
gia tăng 

Để đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác, tiện dụng của đường 
dây nóng trong thời đại công nghệ 4.0, dự kiến trong thời gian tới Bộ Y 
tế chính thức triển khai thêm kênh tiếp tiếp nhận và xử lý ý kiến phản 
ánh của người dân qua đường dây nóng 1900-9095 trên ứng dụng điện 
thoại di động thông minh.  

Người dân dễ sử dụng và gửi hoặc gọi trực tiếp phản ánh các ý kiến của 
mình về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, cũng như các ý kiến khen 
ngợi biểu dương tấm gương tốt của các cá nhân, tập thể cán bộ y tế qua 
ứng dụng điện thoại di động thông minh. 

Từ năm 2015, Bộ Y tế chính thức triển khai phần mềm quản lý và điều 
hành văn bản điện tử - VOffice. Đến nay, chỉ số cải cách hành chính lĩnh 
vực ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Y tế luôn được Bộ Thông tin 
và Truyền thông đánh giá là một trong những Bộ triển khai tốt, hiệu quả.  



Ngày 12/7/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 
28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan 
trong hệ thống hành chính Nhà nước, Hệ thống quản lý Văn bản điện tử 
của Bộ Y tế đã điều chỉnh, bổ sung nhiều tính năng mới cho phù hợp với 
việc kết nối, liên thông các hệ thống theo chỉ đạo của Chính phủ. 

Chánh Văn phòng Bộ Y tế Nguyễn Xuân Trường mong rằng thông qua 
lớp tuập huấn này sẽ nhận được ý kiến góp ý, trao đổi, thảo luận và chia 
sẻ thông tin về kinh nghiệm triển khai, những thuận lợi khó khăn trong 
quá trình triển khai nhiệm vụ tại đơn vị mình. Trên cơ sở đó Bộ Y tế sẽ 
chỉnh sửa, hướng dẫn các đơn vị thực hiện triển khai một cách tốt nhất. 

Theo thanhtra.vn 

http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/y-te/bo-y-te-sap-tiep-nhan-phan-anh-cua-nguoi-
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3. Bước ngoặt mới cho hợp tác giữa trường nghề và 
doanh nghiệp 
Một diễn đàn cấp Quốc gia tập trung chủ yếu vào giải bài toán giữa 
trường nghề và doanh nghiệp với chủ đề “Nâng tầm kỹ năng lao 
động Việt Nam” sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) 
vào ngày 16/11. 

Đây là diễn đàn lớn nhất trong hoạt động giáo dục nghền nghiệp liên 
quan tới kỹ năng lao động, lần đầu tiên tổ chức dưới sự chủ trì của Thủ 
tướng Chính phủ, tổ chức theo chuỗi sự kiện gắn kết giữa đào tạo giữa 

các trường nghề và doanh nghiệp.... 



Diễn đàn với sự góp mặt của đông đảo lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, 
ban, ngành các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và hơn 200 doanh nghiệp 
hàng đầu cùng đại diện các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp các nước 
tham dự sẽ tạo bước ngoặt lớn hứa hẹn đưa hợp tác giữa doanh nghiệp 
và trường nghề lên tầm cao mới đầy tích cực. 

Theo đó, đây là lần đầu tiên, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức, 
chủ trì một diễn đàn về kỹ năng lao động Việt Nam với sự tham dự của 
đông đảo lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Bộ Công Thương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng 
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để cùng nhau thảo luận về một tầm 
nhìn, khát vọng nguồn nhân lực có kiến thức, tạo năng lực cạnh tranh, 
đáp ứng yêu cầu mới từ cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần đưa Việt 
Nam không chỉ thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, xây dựng quốc 
gia khởi nghiệp mà còn là bàn đạp đưa Việt Nam trở thành nước phát 
triển vào năm 2045. 

Để đạt được mục tiêu này, vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong 
hoạt động giáo dục nghề nghiệp được đặt lên vai trò hàng đầu. Diễn đàn 
cũng sẽ là cơ sở tập hợp các ý kiến nhằm đề xuất Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Chỉ thị về các giải pháp đột phá phát triển nguồn nhân lực có 
kỹ năng nghề; chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương, các Hiệp hội nghề 
nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp vào cuộc mạnh mẽ, có hiệu quả trong 
phát triển kỹ năng, đổi mới hướng tới tăng quy mô song hành cùng đột 
phá chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu tăng năng suất 
lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới. 

Trên thực tế, giáo dục nghề nghiệp đang đứng trước cơ hội và thách 
thức lớn từ nhu cầu đào tạo nhân lực khi lực lượng lao động đạt con số 
55 triệu nhưng chỉ có 24% trong số đó đã qua đào tạo. Lực lượng lao 
động chưa có chứng chỉ kỹ năng nghề và kỹ năng nghề nghiệp chiếm 
con số khá lớn, đặc biệt có tới trên 35% lao động làm việc trong khu vực 
nông nghiệp. 

Trong khi đó, nhiều năm qua, một thực tế tồn tại khiến khối lao động 
không có động lực học tiếp cũng như doanh nghiệp không gắn kết với 
đào tạo đó là cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI chỉ 
tuyển dụng lao động chưa qua đào tạo, một đặc trưng của các quốc gia 
đang phát triển. 

Hệ quả của việc này khiến việc giải bài toán nhân lực đi trước trở lên rất 
khó khăn đi cùng với đó là tâm lý xã hội chuộng bằng cấp đại học vẫn 
tồn tại sâu trong nhận thức của xã hội. 

Tuy vậy, tại buổi thông tin về Diễn đàn Quốc gia “Nâng tầm kỹ năng lao 
động Việt Nam”, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Lê 



Quân đã nhìn thấy cơ hội trong vòng 5 năm tới sẽ là giai đoạn bứt phá 
về hợp tác giữa các trường nghề và doanh nghiệp vì cả 2 phía đều có 
động lực và cùng chịu áp lực, khi có cùng động lực và áp lực thì quá 
trình hợp tác đó có khả năng thành công hơn rất nhiều. 

Trên thực tế, theo ông Quân, không chỉ thời điểm hiện tại doanh nghiệp 
mới thấy được lợi ích của lao động qua đào tạo vì mới đây, nhiều trường 
tại khu vực TP.HCM đã phải từ chối tiếp nhận doanh nghiệp với lý do 
quá tải. 

“Nếu muốn tuyển lao động có chất lượng, đáp ứng ngay nhu cầu  thì 
không có cách nào khác là doanh nghiệp phải hợp tác với các cơ sở 
giao dục nghề nghiệp. Đơn giản chỉ cần từ 3-6 tháng hoặc 1 năm, doanh 
nghiệp đã có thể sở hữu nguồn lao động theo đúng yêu cầu của mình. 
Điều mà doanh nghiệp không thể kỳ vọng có thể tuyển được thông qua 
tuyển dụng lao động tự do trên thị trường”, ông Quân nhấn mạnh. 

Thứ trưởng Quân cũng ví mối quan hệ giữa doanh nghiệp và cơ sở đào 
tạo nghề hiện như 2 bàn tay cần sự hòa nhịp thì tăng trưởng kinh tế mới 
phát triển. 

Mặc dù Chính phủ giao mục tiêu chỉ số đào tạo nghề tăng lên 5 bậc 
nhưng năm 2018, chỉ số này của Việt Nam theo đánh giá của Diễn đàn 
Kinh tế Thế giới đã tăng tới 18 bậc nhưng ông Quân vẫn chưa hài lòng 
vì mặc dù chỉ số hài lòng của doanh nghiệp với  các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp ngày càng được cải thiện, tuy nhiên còn rất hạn chế. Lý do 
là, chất lượng giáo dục chỉ tăng khi doanh nghiệp hài lòng với các 
trường và bài toán này chỉ được giải khi doanh nghiệp hợp tác với các 
trường nghề sâu rộng hơn nữa. 

Ông Quân cho biết, sắp tới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ đưa 
ra các giải pháp khác nhau để sự hợp tác này được gắn kết hơn. 

Hiện, những điều kiện hậu thuẫn cho sự phát triển này đã có thông qua 
cơ chế tự chủ tăng của các trường khi rất nhiều các giải pháp cải cách 
hành chính được cắt giảm như nhà trường được linh hoạt tổ chức đào 
tạo, tổ chức tuyển sinh, điều chỉnh chương trình đào tạo để thích ứng 
với doanh nghiệp. Các trường cũng được thực hiện các chương trình 
đào tạo mà 70% thời lượng là thực hành, trong đó, doanh nghiệp có thể 
tham gia tới 40% chương trình đào tạo. 

Theo thứ trưởng Quân, từ năm 2018, theo luật, doanh nghiệp đã được 
phép tham gia vào đào tạo, cấp các chứng chỉ cho người lao động mà 
không cần phải cấp phép như trước kia. 

Điều này đã mở ra hàng loạt các điều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp tham gia vào đào tạo nghề mà một trong số doanh nghiệp đã 
tham gia khá tốt vào phân khúc này có thể kể tới như Vingroup, Mường 



Thanh, trường đào tạo nghề hàng không của Vietjet hay gần đây nhất, 
Vietravel cũng tham gia vào hệ thống đào tạo nghề sau khi mua lại 60% 
cổ phần từ Cao đẳng quốc tế Kent. 

Ông Quân cũng cho biết, một dự thảo nghị định về sự tham gia của 
doanh nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp đang được lấy ý kiến với kỳ 
vọng có thể trình Chính phủ ngay sau khi kết thúc diễn đàn này. 

Cũng theo ông Quân, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đang có 
đề án đào tạo đáp ứng nguồn nhân lực cách mạng 4.0, trong đó tập 
trung vào 2 hợp phần chính là đào tạo những ngành nghề mới, những kỹ 
năng đáp ứng nhu cầu mới và hợp phần đào tạo lại cho lao động, đặc 
biệt là lao động trung niên từ 35 tuổi để tái hòa nhập thị trường lao động, 
trong đó có tính tới dự báo về các công việc yêu cầu kỹ năng mới và số 
lượng, quy mô nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển. Trong quá trình 
này, doanh nghiệp cũng cần đưa ra dự báo nhu cầu đào tạo trước xu 
thế chuyển đổi. 

Diễn đàn Quốc gia “Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam” sẽ chính thức 
diễn ra vào 16/11 cùng các hoạt động bên lề diễn ra vào chiều 15/11 tại 
Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Hà Nội. 

Các hoạt động chính của diễn đàn gồm 3 phiên dưới sự chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gồm: 
+ Phiên 1: Nguồn nhân lực có kỹ năng-Chìa khóa để nâng cao năng suất 
lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia dưới sự điều hành dự 
kiến của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

+ Phiên 2: Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp-Nhân 
tố quyết định nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam, dự kiến dưới sự điều 
hành của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

+ Phiên 3: Doanh nghiệp đồng hành đổi mới và nâng cao chất lượng 
giáo dục nghề nghiệp. 

Trong khuôn khổ diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ sẽ trao Huân chương 
lao động và bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Kỳ 
thi tay nghề thế giới và ASEAN, các tập thể có thành tích xuất sắc trong 
hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp. 
Ngoài ra các hoạt động bên lề sẽ được tổ chức gồm 5 hội thảo: 

-Hội thảo 1: Khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo và đào tạo nghề nghiệp đáp 
ứng yêu cầu cách mạng 4.0. 

-Hội thảo 2: Thực trạng và giải pháp gắn kết giáo dục nghề nghiệp với 
doanh nghiệp-Góc nhìn từ doanh nghiệp. 

-Hội thảo 3: Phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và người 
đào tạo tại doanh nghiệp. 



-Hội thảo 4: Tổ chức và hoạt động của Hội đồng kỹ năng nghề-Kinh 
nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam. 

-Hội thảo 5: Đổi mới cơ chế tài chính trong hoạt động giáo dục nghề 
nghiệp. 
Ngoài ra, các hoạt động triển lãm mô hình, trang thiết bị đào tạo tiên tiến 
đi cùng hoạt động ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Giáo dục 
nghề nghiệp với các cơ sở giáo dục, các tập đoàn, tổ chức quốc tế, 
doanh nghiệp lớn…cũng sẽ được thực hiện trong khuôn khổ diễn đàn. 
Dự kiến, diễn đàn sẽ thu hút sự 1.500 đại biểu cả trong và ngoài nước 
tham dự. 

Theo baodautu.vn 

https://baodautu.vn/buoc-ngoat-moi-cho-hop-tac-giua-truong-nghe-va-doanh-
nghiep-d110777.html 

 

4. Bộ Luật Lao động sửa đổi: Chính phủ thấu hiểu, 
doanh nghiệp nặng tình 
Những ngày qua, Quốc hội thảo luận về Bộ Luật lao động (sửa đổi). 
Thảo luận về việc có giảm giờ làm bình thường từ 48 giờ hiện nay 
xuống còn 40 hay 44 giờ. 

Có tăng khung thỏa thuận làm thêm (trên cơ sở tự nguyện của cả hai 
bên) từ 300 giờ đến 400 giờ đối với một số ngành nghề có tính chất thời 
vụ như nông sản, thủy sản, dệt may, giày dép, điện tử, dịch vụ y tế…? 
“Cái Tình” của doanh nghiệp là mang lại việc làm cho người dân và đóng 
góp vào sự phát triển quốc gia. 



 

Dệt may là một các lĩnh vực, trường hợp đặc biệt được Chính phủ làm 
thêm đến 400 giờ/năm 

Tại Văn bản số 561/CP-TL ngày 6/11/2019, Chính phủ đã có ý kiến về 
một số nội dung lớn của dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi). Theo đó, 
Chính phủ đề nghị bổ sung quy định trần làm thêm giờ tối đa theo tháng 
là không quá 40 giờ; đồng thời quy định rõ trong luật các lĩnh vực, 
trường hợp đặc biệt được làm thêm đến 400 giờ/năm bao gồm: dệt may, 
da giày, chế biến thủy sản, lắp ráp điện tử và trong những trường hợp 
phải giải quyết công việc cấp bách không thể trì hoãn theo quy định của 
Chính phủ. 

Mệnh lệnh từ trái tim 

Mùa thu hoạch của nông sản, thủy sản thì chỉ rộ lên trong một vài tuần, 
thậm chí một vài ngày. Nếu doanh nghiệp không thu mua hết, thì bà con 
nông dân chỉ còn cách đổ đi với bao mồ hôi nước mắt. Tiêu thụ hết nông 
sản cho bà con nông dân là mệnh lệnh của trái tim. 

Trong ngành y tế, “cứu người bệnh hơn cứu hỏa”, khi dịch bệnh, thiên 
tai… người bệnh đổ dồn về các trung tâm y tế. Cứu sinh mệnh con 
người hay không dám vượt ra khỏi khung giờ làm thêm cứng nhắc? Rồi 
các hợp đồng quốc tế trong dệt may, giầy dép, điện tử… cũng có tính 
mùa vụ. Nếu đáp ứng yêu cầu về thời gian thì có đơn hàng, còn nếu 
không thì đành dâng cho người khác… Doanh nghiệp phải thu hẹp sản 
xuất, người lao động không có tiền lương, không được làm thêm để có 



thêm thu nhập trong khi cuộc sống còn vất vả trăm bề. Có ủng hộ người 
lao động hay không khi họ tự nguyện làm thêm giờ vì chính họ và vì gia 
đình họ. 

Có việc để làm quanh năm suốt tháng và được làm thêm để có thêm thu 
nhập khu mùa vụ về là mong muốn của nhiều người lao động. Ở nhiều 
nước, quyền được làm thêm còn chỉ được dành cho những người công 
nhân ưu tú và cần cù. Báo cáo khảo sát của Tổ chức Lao động quốc tế 
đối với ngành dệt may ở Việt Nam năm 2019 đã cho thấy rằng 97% các 
hợp đồng làm thêm là có sự thỏa thuận tự nguyện của cả hai bên. 

Theo quy định hiện nay, thời gian làm việc bình thường là 48 giờ/tuần. 
Trong khu vực ASEAN hầu hết các nước cũng đang thực hiện tuần làm 
việc 48 giờ. 

Nói đâu xa, ngay trong bộ máy nhà nước, “làm hết việc chứ không chỉ 
hết giờ” là văn hoá, ứng xử của cán bộ, công chức được Đảng, Nhà 
nước và nhân dân biểu dương, tôn vinh. Tôi biết rằng nhiều lãnh đạo 
cấp trung cao, và cả các chuyên viên hầu như không có ngày nghỉ, họ hi 
sinh nhiều cuộc sống cá nhân để cho dân, cho nước. Chẳng ai đặt vấn 
đề và khuyến khích công chức chỉ nên cắp cặp đi làm 8 tiếng một ngày 
rồi cắp cặp về. Một tàu hàng cập cảng không thể đợi công chức hải 
quan nghỉ đủ, nghỉ đúng giờ luật định được. Không nền kinh tế nào có 
thể cạnh tranh được theo cách ấy. 

Dù bất cứ ai cũng mong muốn nhưng một quốc gia đang nghèo thật khó 
có thể yên lòng thụ hưởng các phúc lợi xã hội cao như các nước Bắc Âu 
được. Làm việc chăm chỉ là một bí quyết giúp Nhật, Hàn, Singapore... 
phát triển mạnh mẽ, Việt Nam chúng ta cũng nên học hỏi tinh thần này. 

Vì sự phồn vinh của đất nước 

Chính phủ trên cơ sở cân nhắc kỹ càng về lợi ích chung của nền kinh tế, 
lợi ích của doanh nghiệp và người lao động đã tha thiết đề xuất với 
Quốc hội phương án tăng khung thỏa thuận làm thêm, thêm 100 giờ 
nữa, so với pháp luật hiện hành là xuất phát từ yêu cầu cuộc sống rất 
nhân văn đó. Và mức này vẫn còn thấp hơn nhiều so với yêu cầu của 
doanh nghiệp và các nước xung quanh có trình độ phát triển cao hơn, có 
năng suất lao động cao hơn và đang là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với 
ta. 

Thiết nghĩ, đó là phương án đề xuất đầy tinh thần trách nhiệm của một 
Chính phủ kiến tạo, vì dân. Không thể nói là vô tình. Các lập luận phản 
đối cũng như ủng hộ phương án này cần đi từ những câu chuyện thực 
tiễn và những tính toán khách quan ở tầm nền kinh tế quốc dân và lợi 
ích quốc gia dân tộc. “Trái tim nóng nhưng cái đầu phải lạnh”. Không 
nên quy chụp và cũng không nên đẩy vấn đề vốn rất cần thảo luận 



nghiêm túc và tôn trọng lẫn nhau thành đối kháng theo kiểu đấu tranh 
giai cấp. Và nếu chúng ta lên án các doanh nghiệp là bóc lột trong bối 
cảnh cạnh tranh và hội nhập toàn cầu thì ai còn chơi với chúng ta, ai sẽ 
yên tâm làm ăn với chúng ta... Vẫn biết rằng cũng còn có doanh nghiệp 
chưa chăm lo đầy đủ đến đời sống người lao động, nhưng đó là số ít và 
sớm muộn họ cũng sẽ bị đào thải. Nhà nước không thể vì một vài doanh 
nghiệp vi phạm bắt “một người đau bắt cả làng uống thuốc”. 

Hãy tôn trọng quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp, quyền có việc 
làm của người lao động và quyền được làm thêm chính đáng của họ 
trong điều kiện cuộc sống còn khó khăn, khi đất nước chưa giàu. Đó 
cũng là cách tốt nhất để chúng ta góp phần đưa đất nước thoát khỏi 
“bẫy thu nhập trung bình”, trở nên giàu có và đó cũng là cách tốt nhất để 
bảo vệ nền độc lập chủ quyền thiêng liêng của đất nước ta trước âm 
mưu xâm lấn của ngoại bang. 

Trong bối cảnh hiện nay, thay vì yêu cầu giảm giờ làm, hạn chế tăng giờ 
làm thêm thỏa thuận thì hãy tạo dư địa để các doanh nghiệp tập trung 
cải thiện điều kiện lao động, đổi mới công nghệ, đào tạo kỹ năng, nâng 
cao năng suất, tăng tiền lương và thu nhập cho người lao động. Đó là 
cách làm nhân văn “ích nước lợi dân”.  

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi, Phó chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề Xã hội 
của Quốc hội : Đề xuất của Chính phủ là vì sự phát triển 
chung 

Ý kiến của Chính phủ quy định rõ trong luật các lĩnh vực, trường 
hợp đặc biệt được làm thêm đến 400 giờ/năm bao gồm: dệt may, 
da giày, chế biến thủy sản, lắp ráp điện tử và trong những trường 
hợp phải giải quyết công việc cấp bách không thể trì hoãn theo 
quy định của Chính phủ là hợp lý. Tại phiên thảo luận tại Nghị 
trường nhiều Đại biểu cũng đề xuất vấn đề này. 

Trên thực tế, đây là những lĩnh vực, ngành nghề có tính mùa vụ 
thực sự có yêu cầu cho xuất khẩu và không làm thêm cả năm. 
Đây cũng là yêu cầu khách quan, cần thiết, thậm chí là yêu cầu 
bắt buộc cần cho xuất khẩu mà tác động tiếp theo chính là kích 
thích tăng trưởng. Ngoài ra, đây là quan hệ tự nguyện, người sử 
dụng lao động cũng phải trả lương tương xứng và tạo cơ hội cho 
lao động nghỉ bù. Người lao động không nên hiểu theo nghĩa kéo 
dài thời gian lao động là tăng cường độ lao động, ảnh hưởng sức 
khoẻ người lao động. Đặc biệt, quy định nới rộng giờ làm thêm với 
những trường hợp kể trên phải đảm bảo giám sát chặt chẽ. Quan 
trọng là đảm bảo sức khoẻ cho người lao động. 



Đại biểu Trương Minh Hoàng - Phó chủ nhiệm Ủy ban pháp 
luật của quốc hội - ĐB QH Cà Mau: Đảm bảo hài hoà lợi ích 

Nhiều ngành nghề, lĩnh vực nếu không cho nới khung làm thêm 
giờ thì sản xuất của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng lớn, trong đó, 
đặc biệt là ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ các nông sản. Ví 
dụ ngành mía đường, thời vụ chỉ 3-4 tháng thu hoạch cao điểm, 
thực tế đến mùa thu hoạch, thuê người cắt, chặt mía cũng không 
có người. Vậy, nếu áp trần giờ làm theo tuần, theo tháng, theo 
năm thì doanh nghiệp sẽ không đảm bảo sản xuất. Hay tại Cà 
Mau có nghề sản xuất bánh pía, yêu cầu sản xuất loại sản phẩm 
này là phải làm ngay trong ngày, không thể giữ nông sản lâu 
được, bởi muốn giữ lâu phải dùng tới chất bảo quản. 

Không chỉ các ngành liên quan nông sản, thực tế một số ngành 
nghề như da giày, dệt may khi có đơn đặt hàng thì mới tăng giờ 
làm, đây là yêu cầu bắt buộc phục vụ cho sản xuất. Do đó, việc bị 
ép trần giờ làm có thể phát sinh hiện tượng lao động dịch chuyển. 
Cụ thể, sẽ có hiện tượng người lao động ký hợp đồng 6 tháng với 
doanh nghiệp, mức trần 40 giờ/tháng, tức 240 giờ/năm. Sau đó 
lao động dịch chuyển lao động sang doanh nghiệp khác và cũng 
ký hợp đồng 6 tháng. Như vậy, thực tế một lao động có thể làm 
thêm giờ đến 480 giờ/năm, mà không ai kiểm soát được. 

Do đó, thay vì ép trần, quy định thoáng khung giờ làm chung mức 
400 giờ/năm sẽ đảm bảo hài hoà lợi ích của người lao động, đồng 
thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy cho doanh nghiệp phát triển. 

Theo enternews.vn 

https://enternews.vn/bo-luat-lao-dong-sua-doi-chinh-phu-thau-hieu-doanh-
nghiep-nang-tinh-161053.html 

 
5. Các nước châu Phi nới lỏng quy định cấp thị thực 

Những nỗ lực nới lỏng quy định về việc cấp thị thực (visa) trong 
thời gian qua của các nước châu Phi đã tạo điều kiện cho công dân 
châu lục này có thể di chuyển đến 27 quốc gia trong khu vực mà 
không cần thị thực hoặc nhận thị thực ngay tại cửa khẩu điểm đến. 



Khu vực làm thủ tục check-in qua mạng tại sân bay quốc tế Kotoka của Ghana.  

Phóng viên TTXVN tại Nam Phi dẫn Chỉ số độ mở thị thực châu Phi 
2019 công bố ngày 12/11, cho biết hiện tại công dân châu Phi có thể di 
chuyển đến khoảng 1/3 trong tổng số 54 quốc gia của châu lục này mà 
không cần thị thực, tăng đáng kể so với tỷ lệ 1/5 trong năm 2016. Đây 
được xem là dấu hiệu tích cực của các quốc gia châu Phi trong tiến trình 
tăng cường hội nhập khu vực thông qua việc tạo điều kiện di chuyển dễ 
dàng hơn cho giới doanh nhân, đầu tư, du học sinh và khách du lịch. 

Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện tối đa cho du khách, 21 quốc gia châu Phi 
hiện đang cung cấp dịch vụ cấp thị thực điện tử (eVisa), tăng đáng kể so 
với con số 16 quốc gia năm 2018, 13 quốc gia năm 2017 và 9 quốc gia 
năm 2016. 

Theo Chỉ số độ mở thị thực châu Phi 2019, các quốc gia có mức độ cải 
thiện thủ tục cấp thị thực cao chính là những nước có môi trường đầu tư 
tốt cũng như thu hút được nhiều khách du lịch. Hai quốc gia điển hình 
trong số này là Benin và quốc đảo Seychelles, hai nước hiện đang miễn 
thị thực cho toàn bộ công dân châu Phi. 

Ngoài ra, Ethiopia cũng được ghi nhận là một trong những quốc gia có 
nhiều nỗ lực trong việc đơn giản hóa quy định về cấp thị thực sau khi lọt 
vào top 20 nước có độ mở thị thực tốt nhất tại châu Phi, tăng 32 bậc so 
với năm 2018. 



Theo Hội nghị Liên hiệp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), 
các quốc gia châu Phi thu hút 46 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI) trong năm 2018, tăng 11% so với năm 2017. Dự tính, nguồn vốn 
FDI vào khu vực này có thể tăng lên khoảng 50 tỷ USD trong năm 2019 
nhờ những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư và đơn giản hóa thủ tục 
hành chính. 

Theo baotintuc.vn 

https://baotintuc.vn/the-gioi/cac-nuoc-chau-phi-noi-long-quy-dinh-cap-thi-thuc-
20191112165400005.htm 

 
6. An Giang cam kết đồng hành với nhà đầu tư 

Nhiều doanh nghiệp lớn, tiềm lực mạnh cả về công nghệ và tài chính 
như Tập đoàn FLC, Tập đoàn TH, Tập đoàn T&T, Tập đoàn Phú Cường 
đã đến An Giang tìm hiểu cơ hội và tiềm năng hợp tác đầu tư; đồng thời 
triển khai thực hiện các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư nhằm góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững. Kết quả này 
thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo sâu sát của 
Tỉnh ủy và sự vào cuộc quyết liệt của UBND tỉnh thực hiện cam kết 
mạnh mẽ của Chính quyền tỉnh An Giang đồng hành với nhà đầu tư. 

 

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân (thứ hai, từ phải sang) và Chủ tịch 
UBND tỉnh An Giang, Nguyễn Thanh Bình (thứ ba) khảo sát các khu du 

lịch tại huyện Tri Tôn. 

Những dự án động lực 



Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Nguyễn Thanh Bình cho biết, Hội nghị 
Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức thành công cuối năm 2018 
mang ý nghĩa chính trị sâu rộng. Điều này đã góp phần nâng cao nhận 
thức và vai trò lãnh đạo của các cấp chính quyền và sự tham gia của 
tầng lớp nhân dân trong việc thu hút, mời gọi đầu tư. Đồng thời, thể hiện 
sự cam kết mạnh mẽ của chính quyền địa phương, của tỉnh trong việc 
tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, 
đặc biệt là thủ tục hành chính, tạo cơ chế thông thoáng trên cơ sở vận 
dụng các quy định của T.Ư theo hướng có lợi cho doanh nghiệp. 

Từ đó, doanh nghiệp, nhà đầu tư an tâm đầu tư, sản xuất kinh doanh tại 
An Giang. Sự cam kết đó càng có ý nghĩa hơn đối với tỉnh An Giang khi 
ngày càng có nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những doanh nghiệp lớn, 
tiềm lực mạnh cả về công nghệ và tài chính như Tập đoàn FLC, Tập 
đoàn TH, Tập đoàn T&T, Tập đoàn Phú Cường đã đến An Giang tìm 
hiểu cơ hội và tiềm năng hợp tác đầu tư. Đồng thời, triển khai thực hiện 
các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư nhằm góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững. 

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018, UBND tỉnh An Giang đã trao 
Quyết định chủ trương đầu tư cho 26 dự án với tổng vốn đăng ký 
khoảng 27.658 tỷ đồng. Các dự án này đều đã và đang triển khai thực 
hiện với nhiều mức độ hoàn thành khác nhau: bảy dự án với tổng vốn 
đăng ký là 4.843 tỷ đồng đã hoàn thành một phần hoặc toàn bộ thủ tục 
đất đai, quy hoạch, xin phép xây dựng và đang tiến hành xây dựng; sáu 
dự án với tổng vốn đăng ký 5.991 tỷ đồng đã hoàn thành công tác tạo 
quỹ đất, đang làm thủ tục đất đai và xin phép xây dựng; 12 dự án với 
tổng vốn đăng ký 12.274 tỷ đồng đang thỏa thuận bồi hoàn để tạo quỹ 
đất và triển khai các thủ tục khác… 

Một số dự án mang tính động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh đã và đang gấp rút triển khai, như: Nhà máy điện mặt trời Sao Mai 
Solar PV1 với công suất 210MW tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên của 
Tập đoàn Sao Mai An Giang đã khánh thành ngày 6-7-2019; Nhà máy 
điện mặt trời Văn Giáo 1 và 2 tại huyện Tịnh Biên với quy mô 60ha và 
công suất 50MWP/dự án, đã khánh thành ngày 27-7-2019; dự án Khu 
sản xuất giống thủy sản công nghệ cao quy mô 160ha của Công ty Cổ 
phần Cá tra Việt Úc; dự án Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
nuôi trồng thủy sản Bình Phú và Khu sản xuất giống cá tra ba cấp chất 
lượng cao Nam Việt Bình Phú với tổng quy mô 600ha tại huyện Châu 
Phú của Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú; dự 
án Khu đô thị mới Tây Nam thành phố Long Xuyên quy mô 63,39ha có 
vốn đăng ký là 1.574 tỷ đồng. 



“Kết quả này thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo 
sâu sát của Tỉnh ủy và sự vào cuộc quyết liệt của UBND tỉnh, cam kết 
mạnh mẽ của Chính quyền tỉnh An Giang đối với nhà đầu tư, tạo mọi 
điều kiện hỗ trợ kịp thời, nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho 
doanh nghiệp, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp”, Chủ tịch UBND tỉnh 
An Giang Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh. 

Sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư, UBND tỉnh đã thành lập ngay Tổ Công tác 
thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư vào tỉnh An Giang do 
Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, các Phó Chủ tịch làm Tổ phó, thành 
viên là Thủ trưởng các Sở, ngành và địa phương có liên quan. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng… đều thành lập Tổ Tư vấn - Hỗ trợ 
doanh nghiệp, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc về thủ tục 
đầu tư và các thủ tục khác liên quan. 

Do đó, ngoài 26 dự án nêu trên, tiến độ triển khai các bước thủ tục 10 
dự án đã ký Biên bản ghi nhớ cam kết đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu 
tư của nhà đầu tư với tổng số vốn dự kiến là 104.900 tỷ đồng cũng được 
đẩy mạnh. 

 

An Giang cam kết mạnh mẽ đồng hành cùng nhà đầu tư. 

Tạo đột phá từ ngành kinh tế mũi nhọn 

An Giang là tỉnh nông nghiệp và có thế mạnh về thương mại, dịch vụ. Vì 
vậy, nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế được xác định theo thứ tự ưu 
tiên “nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng”. Trong 
đó, nông nghiệp và du lịch là hai “mũi nhọn”, phát triển theo hướng 



không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh 
và xây dựng nền kinh tế xanh, tạo nền tảng phát triển những lĩnh vực 
khác. Về nông nghiệp, sẽ thay đổi tư duy phát triển theo diện tích, năng 
suất, sản lượng sang tư duy về giá trị và hiệu quả kinh tế đạt được trên 
đơn vị diện tích đất. Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn xây dựng 
nông thôn mới. 

Đối với du lịch, An Giang sẽ xây dựng thành ngành kinh tế mũi nhọn của 
tỉnh và là điểm đến hấp dẫn, mang nét riêng về văn hóa - con người An 
Giang; xây dựng hình ảnh ngành du lịch có uy tín, chất lượng và sức 
cạnh tranh cao ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Phấn 
đấu đưa An Giang vào điểm du lịch quốc gia, hình thành thương hiệu du 
lịch An Giang. 

Tỉnh đang huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho du lịch, xây dựng các 
sản phẩm du lịch có chất lượng, đa dạng và đặc sắc, đáp ứng nhu cầu 
du khách. Trong đó, ưu tiên tập trung phát triển bốn “trụ cột” du lịch đặc 
trưng là: du lịch tâm linh; du lịch tham quan, nghỉ dưỡng; du lịch sinh 
thái, du lịch sông nước; tham quan di tích văn hóa lịch sử. Trong hai 
năm qua, An Giang đã ban hành hàng loạt chính sách, chương trình 
hành động, kế hoạch về phát triển cơ sở hạ tầng du lịch trên địa bàn 
tỉnh. Kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận, lượng khách du lịch đến với 
An Giang tăng qua từng năm, doanh thu từ các hoạt động du lịch, dịch 
vụ cũng tăng tương ứng. Cụ thể, năm 2018, An Giang đón khoảng 8,5 
triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt hơn 4.800 tỷ đồng, tương ứng 
tăng 16% và 29% so cùng kỳ năm 2017. 

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, để thực hiện các định hướng trên 
và tạo đột phá từ hai ngành kinh tế mũi nhọn, An Giang tiếp tục triển 
khai có hiệu quả các chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt Chương trình hành động số 12-
CTr/TU ngày 10-2-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số chủ 
trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng 
cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền 
kinh tế tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020. 

Tập trung triển khai các nhiệm vụ nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu 
tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; khuyến khích và tạo điều kiện thúc 
đẩy khu vực kinh tế tư nhân; hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh 
doanh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. 

Tiếp tục đẩy mạnh, tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các 
đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng 
trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; 
quyết liệt đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ. Chú trọng 



phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần của người dân. 

Kỳ vọng vào “tài - trí” và tâm huyết của lãnh đạo 

Phóng viên Nhân Dân điện tử có cuộc trao đổi với ông Lê Thanh Thuấn, 
Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Mai, nhà đầu tư chiến lược các dự án 
trọng điểm tại An Giang và của Việt Nam. Ông Thuấn cho biết, qua hơn 
hai thập niên hình thành và phát triển, Tập đoàn Sao Mai hiện có 10.300 
lao động làm việc trong 17 công ty thành viên trải rộng khắp cả nước. 
Với tiềm lực luôn được “tích lũy” trong suốt thời gian qua, Sao Mai không 
ngừng vươn tầm thực hiện nhiều chiến lược sản xuất kinh doanh ở các 
lĩnh vực: bất động sản, nuôi trồng và chế biến thủy sản xuất khẩu, dịch 
vụ du lịch, đào tạo và xuất khẩu lao động, sản xuất dầu ăn từ cá, năng 
lượng tái tạo. 

Phóng viên: Sao Mai hiện nay được biết là một tập đoàn lớn, đầu tư đa 
ngành, ông có thể cho biết lĩnh vực định hướng tập trung đầu tư hiện 
nay và thời gian tới? 

 

Ông Lê Thanh Thuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Mai. 

Ông Lê Thanh Thuấn: Trong sáu tháng đầu năm 2019, Tập đoàn Sao 
Mai đạt doanh thu gần 7.200 tỷ đồng, tăng 162%, chủ yếu từ thức ăn cá 
(chiếm 49%), gấp năm lần cùng kỳ. Đặc biệt, đóng góp vào nguồn thu 
này phải kể đến doanh thu hơn 2 tỷ đồng/ngày từ thương mại điện với 
EVN của hai Nhà máy Sao Mai Solar PV1 tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An 



Giang và Sao Mai Solar PV2 ở huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đã chính 
thức phát điện từ giữa năm nay. 

Năm 2019, Sao Mai đề ra chỉ tiêu doanh thu khoảng 14.000 tỷ đồng, 
tăng 18% so năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.244 tỷ đồng, tăng gần 
4%. Và chỉ mới sáu tháng đầu năm, Tập đoàn Sao Mai đã hoàn thành 
trên 60% kế hoạch năm và 35% kế hoạch lợi nhuận. 

Trong năm nay, chúng tôi xác định lĩnh vực bất động sản, thủy sản, du 
lịch vẫn là các lĩnh vực chủ chốt, là thế mạnh của vùng nên Tập đoàn sẽ 
tiếp tục ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển. Bên cạnh đó, Sao Mai 
cũng hướng đến mục tiêu trở thành nhà cung cấp điện mặt trời hàng đầu 
quốc gia. Tập đoàn Sao Mai đang có nhiều dự án ở một số tỉnh: Bến Tre 
(50MW), Kiên Giang (250MW), Tây Ninh (700ha, 500MW), Ninh Thuận 
(100MW), Bình Thuận (150MW), Đắk Lắk (400 MW, diện tích 500 ha). 

Phóng viên: Những chính sách hỗ trợ của các ngành chức năng tỉnh An 
Giang trong thời gian qua khi Sao Mai triển khai các dự án đầu tư, ông 
kỳ vọng gì vào sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh An 
Giang để gỡ khó cho doanh nghiệp? 

Ông Lê Thanh Thuấn: Gần đây, ý chí phát triển kinh tế - xã hội của An 
Giang tăng rất mạnh và có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp. Tuy nhiên, sự đồng bộ giữa các sở, ngành giúp việc cho thường 
trực lãnh đạo tỉnh vẫn còn nhiều bất cập, khiến cho sự chỉ đạo của lãnh 
đạo tỉnh giảm hiệu lực. Nhưng Sao Mai tin rằng, với quyết tâm cao độ 
của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thì những trở lực này sẽ được 
tháo gỡ nhanh chóng. Và khi ấy, tất cả chúng ta sẽ được nhìn thấy 
những thành quả mà mọi người đã dốc tâm dốc sức đánh đổi. Riêng tôi 
vẫn luôn lạc quan và đặt niềm tin vào “tài - trí” lãnh đạo của tập thể cán 
bộ đầy tâm huyết và bản lĩnh, kiên định, quyết liệt để “thanh lọc môi 
trường đầu tư An Giang” có được thực sự cải thiện mạnh mẽ. Theo cách 
nghĩ, cách làm này thì chắc chắn kinh tế - xã hội của An Giang sẽ phát 
triển đi lên, bền vững. 

Phóng viên: Xin cảm ơn ông! 



 

Cánh đồng điện năng lượng mặt trời Sao Mai Solar PV1 công suất 210 
MW tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang 

Theo nhandan.com.vn 

https://www.nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/42215002-an-giang-cam-ket-
dong-hanh-voi-nha-dau-tu.html 

 

7. Kiến Xương “5 tại chỗ” trong giải quyết thủ tục 
hành chính 
Từ ngày 1/11/2019, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Kiến 
Xương giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) theo phương án “5 tại 
chỗ”. Đây là bước tiến mới trong cải cách hành chính cấp huyện, hướng 
tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. 



 

Người dân đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Kiến 
Xương. 

Thực hiện hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND huyện Kiến Xương đã ban 
hành quyết định đổi tên Trung tâm Hành chính công huyện thành Bộ 
phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện; đồng thời, thực hiện việc bố trí 
công chức, viên chức làm việc và xây dựng quy chế hoạt động của Bộ 
phận. Cùng với đó, huyện đầu tư nâng cấp, bổ sung cơ sở vật chất, 
trang thiết bị. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Kiến Xương là tòa 
nhà hai tầng khang trang, liền kề trung tâm hành chính của huyện, được 
trang bị công nghệ thông tin hiện đại, cơ bản đáp ứng yêu cầu giải quyết 
các TTHC theo phương án “5 tại chỗ” bảo đảm nhanh chóng, thuận lợi, 
hiệu quả. 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Kiến Xương là đầu mối tập 
trung thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp giải quyết hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân; giúp UBND huyện, 
Chủ tịch UBND huyện giám sát, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị 
trong việc giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân theo đúng quy trình, 
thời gian quy định...  

Đồng chí Đinh Văn Đàm, Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 
huyện cho biết: Theo lộ trình đã được tỉnh phê duyệt, UBND huyện phải 
bảo đảm từ 80% TTHC giải quyết theo phương án “5 tại chỗ”. UBND 
huyện đã chỉ đạo đơn vị và các cơ quan chuyên môn thường xuyên tiến 
hành rà soát TTHC, kịp thời cập nhật các bộ TTHC được cấp có thẩm 
quyền công bố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ. Trên cơ sở 
đó, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện niêm yết công khai bộ 



TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp mình để các tổ chức, cá 
nhân tiện tra cứu, tìm hiểu. 

Hiện nay, tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Kiến Xương đã 
niêm yết công khai và thực hiện trên 200 TTHC ở 12 lĩnh vực thuộc thẩm 
quyền giải quyết của UBND huyện, đạt tỷ lệ 87%. Đội ngũ cán bộ, công 
chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện chủ yếu là 
trưởng, phó phòng, ban, ngành của huyện, có trình độ, năng lực, phẩm 
chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao. 

 

Việc giải quyết các thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ" ở Kiến 
Xương góp phần thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Trong ảnh: 

Sản xuất tại Công ty TNHH May HQ VINA (thôn Quang Minh, xã Vũ Tây, 
huyện Kiến Xương). 

Đồng chí Ngô Thị Bích Liên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 
huyện cho biết: Chúng tôi rất đồng tình với phương án “5 tại chỗ” trong 
giải quyết các TTHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đây là bước quan 
trọng trong tiến trình cải cách TTHC ở các cấp, nhất là cấp huyện, góp 
phần bảo đảm hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các 
lĩnh vực, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 
phòng - an ninh của địa phương; giải quyết tốt quyền và lợi ích chính 
đáng của công dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Phòng Tài 
nguyên và Môi trường huyện có 12 TTHC cần giải quyết, đa số đã được 
chuyển ra thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện. Tuy 
nhiên, một số lĩnh vực đặc thù liên quan như cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, thẩm định các dự án đầu tư... vẫn chưa thể thực 
hiện theo phương án “5 tại chỗ”... Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để rút 
ngắn thời gian giải quyết TTHC cho các tổ chức và cá nhân. 



Tính đến ngày 31/10/2019, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Kiến 
Xương đã tiếp nhận 7.169 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 6.882 hồ sơ 
trước và đúng hạn, đang giải quyết 405 hồ sơ trong hạn, không có hồ sơ 
tồn đọng, quá hạn. Các tổ chức, cá nhân đến làm việc ghi nhận và đánh 
giá cao tinh thần phục vụ của công chức, viên chức làm việc tại đây. Đây 
là tiền đề quan trọng để huyện Kiến Xương thực hiện giải quyết các 
TTHC theo phương án “5 tại chỗ”.  

Đồng chí Vũ Mạnh Thía, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Từ ngày 
1/11/2019, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện thực hiện giải quyết 
các TTHC theo phương án “5 tại chỗ”. Trong quá trình triển khai, huyện 
chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan tiếp nhận những bất cập phát 
sinh và giải quyết kịp thời, bảo đảm hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả huyện thông suốt, hiệu quả. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, 
chấn chỉnh và nâng cao tinh thần phục vụ của công chức, viên chức 
hướng đến mục tiêu hiệu quả, nhanh chóng, chính xác, tạo sự hài lòng 
tối đa cho người dân và doanh nghiệp. 

Theo baothaibinh.vn 

https://baothaibinh.com.vn/tin-tuc/9/90787/kien-xuong-5-tai-cho-trong-giai-
quyet-thu-tuc-hanh-chinh 

 

8. Phúc Thọ: Tỷ lệ hài lòng trong giải quyết thủ tục 
hành chính đạt 95% 

 



Thường trực HĐND huyện Phúc Thọ vừa tổ chức tiếp xúc cử tri 
chuyên đề công tác cải cách hành chính và thực hiện Chỉ thị số 
05/CT-TTg ngày 9-2-2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh 
việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. 

Từ năm 2018 đến nay, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục 
hành chính huyện Phúc Thọ đã tiếp nhận, giải quyết 19.406 trường hợp, 
trong đó giải quyết đúng hạn và trước hạn 19.138 hồ sơ. Bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính các xã, thị trấn tiếp nhận và 
giải quyết 95.368 hồ sơ. Qua khảo sát, tỷ lệ hài lòng của người dân 
trong việc giải quyết thủ tục hành chính đạt 95%. 

Cử tri huyện Phúc Thọ kiến nghị, UBND huyện chỉ đạo tiếp tục cải cách 
hành chính, giảm thủ tục không cần thiết với việc làm lại giấy chứng 
minh nhân dân, giấy đăng ký kết hôn. Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị 
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 
tang, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ. 

Theo hanoimoi.com.vn 

http://nhipsonghanoi.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/co-so/821567/phuc-tho-ty-le-hai-
long-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-dat-95 

 

9. Cảng Hải Phòng triển khai hóa đơn điện tử, rút 
ngắn thời gian làm thủ tục 

Công ty CP Cảng Hải Phòng áp dụng hình thức hóa đơn điện tử nâng 
cao hiệu quả trong giải quyết thủ tục giao nhận. 

 



Cảng Hải Phòng áp dụng hóa đơn điện tử, hướng đến mục tiêu xây 
dựng cảng điện tử để nâng cao chất lượng dịch vụ  

Đại diện Công ty CP Cảng Hải Phòng cho biết, kể từ ngày 10/11, đơn vị 
này chính thức sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hình thức hóa đơn giá 
trị gia tăng dạng giấy trước đây trong việc bán hàng hóa và cung ứng 
dịch vụ. 

“Với dịch vụ này, quá trình xác nhận giao dịch và thanh toán, hóa đơn 
tiền hàng của khách hàng sẽ được lưu trữ dưới dạng điện tử và gửi về 
email đăng ký với cảng Hải Phòng. Đối với khách hàng không có email, 
cảng sẽ cung cấp đường link trực tuyến để tra cứu”, đại diện này cho 
hay. 

Phân tích cụ thể hơn về lợi ích của hóa đơn điện tử trong giao nhận 
hàng hóa tại cảng biển, ông Nguyễn Tương, Phó Tổng thư ký Hiệp hội 
DN dịch vụ logistics cho biết, việc “điện tử hóa” hóa đơn sẽ giúp khách 
hàng rút ngắn hơn 90% thời gian thanh toán và giúp đơn vị quản lý tiết 
kiệm đến 80% chi phí cho mỗi hóa đơn. Khi sử dụng hóa đơn điện tử, 
khách hàng không cần đến quầy giao dịch để nhận phiếu giao nhận 
hàng tại cảng, không cần chờ đợi nhận hóa đơn theo đường bưu điện 
như cách làm truyền thống mà sẽ nhận được hóa đơn trong bất cứ môi 
trường nào có kết nối internet", ông Tương nói. 

Đối với DN cảng, theo ông Tương, việc áp dụng hình thức hóa đơn điện 
tử sẽ giảm được thời gian tìm kiếm hóa đơn; Tăng cường khả năng bảo 
mật, giúp việc lưu trữ, quản lý hóa đơn vĩnh viễn, tránh được tính trạng 
thất lạc hóa đơn. 

Theo mt.gov.vn 

http://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/63378/cang-hai-phong-trien-khai-hoa-don-dien-tu--
rut-ngan-thoi-gian-lam-thu-tuc.aspx 

 

10. Ninh Hải đẩy mạnh công tác cải cách hành chính 

để nâng cao chất lượng phục vụ  
Thực hiện chủ đề cải cách hành chính năm 2019 là “Kỷ cương, liêm 
chính, hành động, sáng tạo, bức phá, hiệu quả”, huyện Ninh Hải đã tập 
trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác cải 
cách hành chính (CCHC) từ huyện tới cơ sở, hướng đến xây dựng nền 
hành chính dân chủ, hiện đại, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả quản lý nhà nước, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương 
phát triển.   



Nhằm triển khai hiệu quả công tác CCHC, UBND huyện Ninh Hải đã ban 
hành Kế hoạch 254/KH-UBND ngày 14/11/2018 về cải cách hành chính 
nhà nước huyện Ninh Hải năm 2019; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 
22/02/2019 về phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ cải cách 
hành chính năm 2019, cùng nhiều văn bản, kế hoạch, quyết định khác 
để triển khai thực hiện nhằm xây dựng hệ thống chính quyền thông suốt, 
trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực. 

Bà Lê Thị Thúy Hòa, phó trưởng phòng nội vụ huyện Ninh Hải, đánh 
giá: “Năm 2019, các phòng, ban cấp huyện, UBND các xã, thị trấn đã 
nghiêm túc thực hiện công tác cải cách hành chính, trong đó có nhiều xã 
có sáng kiến, các giả pháp cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong 
công tác cải cách hành chính, đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ 
người dân. Điển hình như, giải pháp tăng cường công tác kiểm tra về 
quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn Tân Hải; mô hình trao thư 
chia buồn tận nhà cho gia đình có người khai tử; giải pháp cấp giấy khai 
sinh, cấp lại giấy khai sinh, bảo hiểm y tế tại thôn của Nhơn Hải…, điều 
đó cho thấy sự năng động của các đơn vị, địa phương trong công tác chỉ 
đạo, điều hành cải cách hành chính” 

UBND huyện Ninh Hải cũng tích cực tập trung trong công tác chỉ đạo, 
điều hành. Duy trì thực hiện tốt công tác tổ chức họp giao ban công tác 
cải cách hành chính nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn 
chế tồn tại để đưa ra những giải pháp, nhiệm vụ phù hợp cho thời gian 
tiếp theo. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan đơn vị, UBND 
các xã, thị trấn cập nhật các thủ tục hành chính đã UBND tỉnh ban hành 
Quyết định công bố mới, sửa đổi, bổ sung. UBND huyện đã công khai 
337 thủ tục cấp huyện trên trang thông tin điện tử huyện và 337 thủ tục 
hành chính dịch vụ công mức độ 3. 

Đồng thời, UBND huyện cũng tăng cường công tác tuyên truyền nội 
dung CCHC đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và nhân dân, đặc 
biệt là cải cách về TTHC thực hiện theo cơ chế "một cửa" và "một cửa 
liên thông”, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh 
nghiệp trên địa bàn. Trong năm 2019, toàn huyện đã tiếp nhận 50.111 
hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”, 
trong đó giải quyết đúng hẹn 45.051 hồ sơ, trước hẹn 2.961 hồ sơ. 

Nhằm hiện đại hóa nền hành chính, UBND huyện đã không ngừng kiện 
toàn, cải cách tổ chức bộ máy; rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức từ huyện đến các xã, thị trấn để xây dựng phương án sắp xếp, bố 
trí cán bộ phù hợp với chuyên môn đào tạo, đáp ứng yêu cầu công việc. 
Tiếp tục tăng cường thực hiện hiệu quả Chỉ thị 21/CT-UBND ngày 
08/8/2012 về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động 



của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh trao đổi công 
việc qua hệ thống chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc 
(TDOffice), thư điện tử góp phàn giảm tải số lượng văn bản hành chính. 

Bà Lê Thị Thúy Hòa, phó trưởng phòng Nội vụ, cho biết thêm: “Thời gian 
qua, phòng Nội vụ đã chủ động tham mưu UBND huyện tăng cường chỉ 
đạo các phòng, ban có liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực 
hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 
quản lý Nhà nước. Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn ISO vào hoạt động quản lý hành chính, để từng bước hiện đại 
hóa nền hành chính trên địa bàn”. 

Để thực tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, từng 
bước hiện đại hóa nền hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục 
vụ, thời gian tới UBND huyện Ninh Hải sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện 
nghiêm túc việc niêm yết công khai danh mục các thủ tục hành chính. 
Tăng cường công tác tuyên tuyền về CCHC. Thường xuyên tiến hành 
công tác kiểm tra, giám sát; rà soát, triển khai đồng bộ quy trình nội bộ 
trong giải quyết TTHC từ cấp huyện đến cấp cơ sở. Nâng cao chất 
lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh thực 
hiện hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, trong đó duy trì áp dụng hệ 
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và 9001: 2015 
vào hoạt động cơ quan hành chính. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động, quản lý; tiếp tục triển khai thực hiện có 
hiệu quả các Nghị quyết, kế hoạch các cấp về đẩy mạnh ứng dụng, phát 
triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội 
nhập quốc tế. 
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11. Dịch vụ công 'không giấy tờ' tại Vĩnh Phúc hoạt 
động như thế nào? 
Thay vì sử dụng giấy và bút viết, người thực hiện thủ tục hành chính chỉ 
cần ký tên trên bàn ký điện tử và nhận giấy hẹn trả kết quả tự động qua 
tin nhắn Zalo. 

Nhiều cá nhân và tổ chức tại Vĩnh Phúc đã được trải nghiệm dịch vụ 
công “không giấy tờ” trong hơn 2 tháng thử nghiệm. Đây là kết quả của 
việc ứng dụng đồng thời chữ ký số, bàn ký điện tử và Zalo trong công 
tác giải quyết thủ tục hành chính. 



“Lợi ích của tôi là nhận được thông tin trực tiếp từ khi tiếp nhận cho đến 
khi có kết quả trả hồ sơ thông báo đến tin nhắn trên Zalo của điện thoại. 
Chúng tôi biết được khi nào tiếp nhận được và khi nào có kết quả” – anh 
Nguyễn Tiến Hưng, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) nói. 

Đi không cần bút, về không mang giấy 

Trước đây, sau khi nộp hồ sơ, giấy “Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả” 
sẽ được in 2 bản. Trên đó, người thực hiện thủ tục hành chính và công 
chức tiếp nhận hồ sơ cùng ký và ghi rõ họ tên. Mỗi bên sẽ giữ một bản 
để phục vụ cho việc tra cứu, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 
Việc này không chỉ tốn nhiều thời gian in ấn và cất trữ, mà còn dẫn đến 
nhiều tình huống không mong muốn như thất lạc, hư hỏng giấy hẹn. 

 

Sử dụng bản in giấy dẫn đến nhiều tình huống không mong muốn như 
thất lạc, hư hỏng giấy hẹn. 

Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc, người thực hiện thủ tục 
hành chính sẽ ký trên bàn ký điện tử thay cho bút viết. Công chức sử 
dụng chữ ký số được cấp để xác nhận việc tiếp nhận hồ sơ. 2 chữ ký 
này được phần mềm tự động đưa vào đúng ví trí, hình thành nên giấy 
“Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả” điện tử (định dạng PDF). 

Giấy “Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả” điện tử được chuyển đến điện 
thoại của người dân thông qua Zalo. Đồng thời, 1 bản giấy hẹn điện tử 
nữa sẽ được chuyển về cơ quan thụ lý qua phầm mềm Hành chính 
công. Giấy hẹn của người dân (gửi qua Zalo) và giấy hẹn tại cơ quan 
nhà nước đều được lưu trữ ở dạng điện tử. 



 

Giấy “Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả” điện tử được Trung tâm 
Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc gửi qua tin nhắn Zalo đến điện thoại 

của người dân. 

Trong cả quá trình tiếp nhận hồ sơ, người dân không dùng đến bút viết, 
cũng không cần mang về thêm một giấy tờ nào. Giấy hẹn trả kết quả đã 
được gửi qua Zalo, tin nhắn thông báo sẽ xuất hiện mỗi khi có sự thay 
đổi tình trạng giải quyết hồ sơ. 

Trả phí và nhận kết quả hồ sơ chỉ với một mã QR 

Trong tin nhắn Zalo, Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc có gửi 
tới người thực hiện thủ tục hành chính một mã QR. Mã QR này được sử 
dụng để trả phí, lệ phí và nhận kết quả giải quyết hồ sơ. 

Nếu hồ sơ phải nộp phí trước khi thụ lý, tin nhắn Zalo sẽ thông báo mức 
phí, lệ phí tương ứng với mã hồ sơ phải nộp. Cán bộ ngân hàng sử 
dụng máy đọc mã QR trên điện thoại người dân và thực hiện thu phí. Tin 
nhắn Zalo xác nhận nộp phí sẽ được gửi qua Zalo. 

Khi hồ sơ được thụ lý xong, kết quả sẽ được đưa về Trung tâm Hành 
chính công. Cán bộ Trung tâm sẽ kiểm tra chất lượng, nếu đạt sẽ xác 
nhận kết quả. Ngay lúc này, một tin nhắn Zalo thông báo kết quả sẽ 
được gửi đến người dân. 

Tại bàn trả kết quả ở Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc, công 
chức quét mã QR trong tin nhắn Zalo. Toàn bộ kết quả hồ sơ cần trả sẽ 
được hiển thị trên màn hình để công chức nắm được. Người dân xác 
nhận việc nhận kết quả bằng cách ký tên lên bàn ký điện tử, kết thúc 
quá trình thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính. Nếu đăng ký nhận kết quả 



qua đường bưu chính công ích, nhân viên bưu điện sẽ chuyển phát kết 
quả hồ sơ tại địa điểm đã đăng ký. 

“Một giải pháp tích hợp bộ ba (chữ ký số, bàn ký điện tử và Zalo) ứng 
dụng trong giao dịch thủ tục hành chính và đã được UBND tỉnh đồng ý 
thực hiện. Qua thời gian triển khai và thử nghiệm, hệ thống đã nghiệm 
thu, được đánh giá thực sự có hiệu quả, giảm chi phí có cả nhà nước và 
doanh nghiệp, người dân, hạn chế việc phải sử dụng bản giấy, phải đi lại 
nhiều. Nhiều tính năng thực sự tiện ích cho cả doanh nghiệp, người dân 
và tiết giảm chi phí nhà nước” – ông Lê Duy Thành, Phó chủ tịch thường 
trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đánh giá. 
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