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1. Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 
12/2019 
Năm 2020, Chính phủ yêu cầu phát huy kết quả đạt được trong năm 2019 

và từ đầu nhiệm kỳ với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, 

trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” và tinh thần chủ động, tích cực, sáng 

tạo, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu và nỗ lực cao nhất thực hiện thắng lợi 

toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội đề ra 

trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ, tạo nền tảng vững chắc cho đất nước 

bước vào giai đoạn phát triển mới. 

 

Ảnh minh họa 

Đây là nội dung tại Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và 

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2019 vừa được Chính phủ ban 

hành. 

Nghị quyết nêu rõ, năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ và kế hoạch 5 

năm 2016 – 2020, năm có nhiều sự kiện trọng đại và kỷ niệm các ngày lễ 

lớn của đất nước, năm tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Chính phủ yêu cầu từng Thành viên Chính 

phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương tiếp thu ý 

kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị; khẩn trương 

triển khai nghiêm túc, kịp thời, quyết liệt các Nghị quyết của Chính phủ về 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 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 2020 bằng chương trình, kế 

hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế. 

Các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động xử lý kiến nghị của địa phương theo 

chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; trường hợp vượt thẩm 

quyền, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

Giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan 

ngang bộ trong việc xử lý kiến nghị của các địa phương. 

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tập trung triển khai nghiêm túc 

Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 10/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành 

mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công điện số 1658/CĐ-TTg ngày 9/12/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết 

Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020. 

Tăng cường phối hợp xây dựng, hoàn thiện, thực thi chính sách, 

pháp luật 

Về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ năm 2019, với quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao hơn năm 

2019, Chính phủ yêu cầu từng bộ, ngành, địa phương tiếp thu ý kiến chỉ 

đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị, trong đó tập trung ưu 

tiên khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra bằng giải pháp, 

hành động cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét. Không ngừng đổi mới tư duy, 

tăng cường phối hợp trong xây dựng, hoàn thiện và thực thi chính sách, 

pháp luật. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh 

doanh, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, tạo mọi thuận lợi cho người 

dân doanh nghiệp. Khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn 

lực, giải phóng mọi năng lực sản xuất, tận dụng tốt các tiềm năng thế 

mạnh. Thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi 

công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, 

công chức, viên chức. Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hơn nữa hiệu 

lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh phân cấp gắn với đề cao 

trách nhiệm người đứng đầu và kiểm soát quyền lực, có chế tài xử lý 

nghiêm các vi phạm. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XI) và (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 

ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 



những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với việc học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp 

tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống 

tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các 

đơn vị sự nghiệp công lập. Khẩn trương, nghiêm túc quán triệt Nghị quyết 

của Trung ương và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, 

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp 

tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Đưa đất nước lên nấc thang phát triển mới 

Về kết quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, 

để tạo chuyển biến rõ nét hơn mô hình tăng trưởng, đưa đất nước lên 

nấc thang phát triển mới, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương 

tiếp tục xác định nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng 

trưởng là trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong công tác điều hành năm 2020. 

Từng bộ, ngành, địa phương chủ động ban hành các giải pháp, đẩy mạnh 

thực hiện các nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020, 

hoàn thành các mục tiêu đề ra; trong đó tập trung thực hiện quyết liệt, 

hiệu quả các nhóm nhiệm vụ quan trọng về: hoàn thiện thể chế kinh tế; 

phát triển thị trưởng và các yếu tố sản xuất; cơ cấu lại doanh nghiệp nhà 

nước; cơ cấu lại đầu tư công; cơ cấu lại các tổ chức tín dụng; cơ cấu lại 

các ngành, lĩnh vực; phát triển kinh tế vùng, kinh tế biển; đổi mới phương 

thức quản lý, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước. Đối với 

các mục tiêu không có khả năng hoàn thành, chủ động báo cáo, xác định 

nguyên nhân, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải pháp xử lý 

kịp thời. 

Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh 

Về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; các bộ, 

ngành xây dựng Kế hoạch cắt giảm các quy định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp giai đoạn 2020 – 2025, bảo đảm nguyên 

tắc khi ban hành một văn bản mới phải bãi bỏ ít nhất một văn bản cũ và 

phải giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Cải cách hoạt 

động kiểm tra chuyên ngành theo hướng điện tử hóa, hướng tới hải quan 

điện tử, phù hợp chuẩn mực quốc tế; tập trung đầu mối kiểm tra chuyên 

ngành tại cửa khẩu là cơ quan hải quan; bộ quản lý chuyên ngành thực 

hiện hậu kiểm. Phát huy vai trò của Tổ công tác, Hội đồng tư vấn cải cách 

thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trong việc đối thoại, nghiên 

cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ 

tục hành chính. Duy trì đổi thoại giữa cơ quan nhà nước với cộng đồng 



doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn và cải thiện môi 

trường kinh doanh. 

Tháng 6/2020, hoàn thành nhiệm vụ gửi nhận văn bản điện tử tại 4 

cấp chính quyền 

Về xây dựng Chính phủ điện tử, Nghị quyết nêu rõ, các bộ, ngành, địa 

phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

đặt ra của năm 2020 nêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của 

Chính phủ. Đặc biệt khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ đã quá hạn, 

phấn đấu đến hết năm 2020 tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 

30%; 100% cơ quan nhà nước công khai mức độ hài lòng của người dân 

khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 100% các bộ, ngành, địa phương có 

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) và triển khai biện pháp giám 

sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung. 

Các Bộ, cơ quan theo phân công khẩn trương trình Chính phủ ban hành 

các Nghị định trong quý I/2020 để hoàn thiện thể chế nền tảng của Chính 

phủ điện tử gồm: thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP; quy định về 

định danh và xác thực điện tử; về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số; 

về bảo vệ dữ liệu cá nhân; về thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử. 

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, tái cấu trúc quy 

trình nghiệp vụ các thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công các bộ, địa phương với Cổng Dịch vụ 

công quốc gia theo đúng lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

(30% tổng số dịch vụ công/tổng số dịch vụ công trực tuyến năm 2020 và 

cứ mỗi năm tiếp tục tích hợp 20%). 

Đến tháng 6/2020, hoàn thành nhiệm vụ gửi nhận văn bản điện tử tại 4 

cấp chính quyền. Từng bước đưa vào vận hành Hệ thống thông tin tham 

vấn chính sách, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và triển khai nhân 

rộng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (E-

Cabinet), Hệ thống thông tin quản lý văn bản điều hành theo chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ… 

Đồng hành cùng doanh nghiệp 

Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 và Chỉ thị 

số 26/CT-TTg ngày 6/6/2019, với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, 

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu 

quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung triển khai các chính 

sách hỗ trợ về thuế, vốn, công nghệ…, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, 

nhất là các ngành có lợi thế và tiềm năng gắn với chuỗi giá trị khu vực và 



toàn cầu; khuyến khích hộ kinh doanh đăng ký thành doanh nghiệp. Triển 

khai Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến 

năm 2025, tầm nhìn 2030 bằng chương trình, kế hoạch cụ thể. 

Các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp phối hợp tích cực với các cơ quan 

quản lý nhà nước để khuyến nghị chính sách khuyến khích phát triển 

doanh nghiệp. Xây dựng các chương trình, giải pháp cụ thể, khả thi để 

tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt vai trò hỗ trợ các 

doanh nghiệp hội viên, là cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và Chính 

phủ. 

Các doanh nghiệp chủ động đổi mới tư duy sản xuất, kinh doanh; chú 

trọng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, tăng 

cường liên kết, hợp tác, nâng cao năng lực quản trị trong bối cảnh hội 

nhập, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. 

Bên cạnh đó, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với 

các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Chỉ thị về việc tiếp tục thực 

hiện các giải pháp theo Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 9/11/2018, phấn 

đấu đạt được các mục tiêu đề ra vào năm 2020 và đề xuất việc tổ chức 

Hội nghị toàn quốc về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp theo các Nghị quyết số 

02/NQ-CP và Nghị quyết số 139/NQ-CP của Chính phủ, báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ trong quý I/2020. 

Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và 

các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, chỉnh lý, 

hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi 

phạm hành chính. Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng 

Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình và báo cáo Quốc hội về dự án 

Luật này. 

Chính phủ thống nhất cơ bản thông qua các chính sách trong Đề nghị xây 

dựng Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); giao Bộ Tài chính chủ trì, phối 

hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, 

hoàn thiện các chính sách trong Đề nghị xây dựng Luật, chỉnh lý Báo cáo 

tổng kết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000, Báo cáo đánh giá 

tác động của chính sách; hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật kinh 

doanh bảo hiểm (sửa đổi) theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật; gửi Bộ Tư pháp tổng hợp vào Đề nghị về Chương 

trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2021 để Chính phủ xem xét, quyết 

định trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 



Chính phủ thống nhất cơ bản thông qua các chính sách trong Đề nghị xây 

dựng Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); giao Bộ Công an chủ trì, phối 

hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, 

rà soát, đánh giá, hoàn thiện các chính sách để thể hiện đầy đủ, toàn diện 

chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về phòng, chống ma túy 

trong tình hình mới và bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy định của 

một số luật có liên quan; hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật theo 

đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; gửi Bộ Tư 

pháp bổ sung vào Đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp 

lệnh năm 2020 để Chính phủ xem xét, quyết định trình Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội. 

Chính phủ thống nhất cơ bản thông qua các chính sách trong Đề nghị xây 

dựng Luật Thanh tra (sửa đổi); giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp 

với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn 

thiện chính sách trong Đề nghị xây dựng Luật, nhất là đánh giá tác động 

và các giải pháp thực hiện chính sách, mối quan hệ lô-gic giữa các chính 

sách; hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật theo đúng quy định của 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; gửi Bộ Tư pháp bổ sung vào 

Đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 để 

Chính phủ xem xét, quyết định trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng 

thời, chủ động rà soát, đánh giá, lập danh mục các văn bản quy phạm 

pháp luật cần sửa đổi, bổ sung và thời hạn hoàn thành để bảo đảm tính 

thống nhất, đồng bộ với các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung. 

Tiếp nhận tàu nghiên cứu khoa học biển 

Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về 

việc tiếp nhận tàu Kaiyo Maru 2 trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá của 

đơn vị tư vấn độc lập về chất lượng của tàu, bảo đảm khai thác, sử dụng 

từ 7 – 10 năm tại Việt Nam. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối 

hợp với Bộ Ngoại giao đề nghị phía Nhật Bản sửa chữa, nâng cấp tàu 

theo ý kiến của đơn vị tư vấn thẩm định độc lập, bảo đảm tàu có thể đưa 

vào sử dụng ngay sau khi được tiếp nhận. Việc tiếp nhận, quản lý, sử 

dụng tàu và kinh phí thực hiện theo Quyết định số 37/QĐ-TTg ngày 

7/6/2019 phê duyệt Đề án tiếp nhận, quản lý và sử dụng tàu nghiên cứu 

khoa học biển do Nhật Bản trao tặng. 

Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo 

cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép xây dựng Nghị quyết của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân 

bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 

theo trình tự, thủ tục rút gọn. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến 



Thành viên Chính phủ, khẩn trương hoàn thiện Tờ trình của Chính phủ, 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho ý kiến trước khi Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính 

phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Tránh thất thoát, lãng phí quỹ bảo hiểm y tế 

Chính phủ giao Bộ Y tế khẩn trương chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bảo 

hiểm Xã hội Việt Nam thống nhất kế hoạch, tiến hành khảo sát độc lập; rà 

soát, sửa đổi, bổ sung, khắc phục những bất cập về định mức kinh tế kỹ 

thuật của các dịch vụ y tế, trong đó quy định rõ mức bắt buộc phải tuân 

thủ, bảo đảm kiểm soát chất lượng dịch vụ y tế và quyền lợi của người 

tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở khám chữa bệnh, tránh gây thất thoát, lãng 

phí quỹ bảo hiểm y tế; hoàn thành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết 

quả trong tháng 6/2020. 

Chính phủ giao Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiêm 

túc các phương hướng nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác đã đề 

ra, tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa công tác của ngành mình trong năm 

2020. 

Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung 

chỉ đạo sát sao việc soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh thuộc 

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của Quốc hội theo phân 

công, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ; đồng thời, khẩn trương hoàn 

thiện, trình Chính phủ ban hành các Nghị định nợ đọng và Nghị định quy 

định chi tiết 05 Luật có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2020; chủ động soạn thảo 

các văn bản quy định chi tiết các Luật sẽ có hiệu lực sau tháng 6/2020. 

Các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động phối hợp chỉnh lý các dự án Luật đã 

được Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8; đồng thời phối hợp 

chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp trong quá trình soạn 

thảo, chỉnh lý, hoàn thiện, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 

theo phân công và trong việc chuẩn bị Đề nghị của Chính phủ về Chương 

trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình năm 

2020./. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-

tuong-Chinh-phu/Nghi-quyet-phien-hop-Chinh-phu-thuong-ky-thang-

122019/384869.vgp 

 

2. Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2020: Làn gió mới cho 
cải cách 



Được ví như một luồng gió mới cho cải cách, Nghị quyết 02/NQ-CP về cải 

thiện môi trường kinh doanh tiếp tục đề ra những giải pháp cụ thể để 

nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh. 

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 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 2020. 

Đây là năm thứ 7 liên tiếp Chính phủ ban hành Nghị quyết về cắt giảm 

điều kiện kinh doanh, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. 

 

Trong quý I/2020, các bộ, cơ quan ngang bộ phải hoàn thành việc công 

khai bảng so sánh các điều kiện kinh doanh trước và sau khi bãi bỏ, đơn 

giản hóa... 

Cải cách thực chất điều kiện kinh doanh 

Trò chuyện với Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Phan Đức Hiếu - Phó Viện 

trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, thành viên ban soạn 

thảo Nghị quyết 02 nhấn mạnh, điểm đáng chú ý của Nghị quyết 02/NQ-

CP là Chính phủ quyết tâm cải cách thực chất các quy định về điều kiện 

kinh doanh. 

Cụ thể, Nghị quyết yêu cầu, các bộ, cơ quan ngang bộ cập nhật và công 

bố, công khai các thủ tục hành chính liên quan đến cấp các loại giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa trong năm 

2018 và 2019; công khai bảng so sánh các điều kiện kinh doanh trước và 

sau khi bãi bỏ, đơn giản hoá, hoàn thành trong tháng 1/2020. Đặc biệt, 



nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các luật có liên quan để bãi bỏ, đơn giản hóa 

các điều kiện kinh doanh được quy định tại các luật chuyên ngành theo 

phương án đã được phê duyệt… 

Theo ông Hiếu, cắt giảm điều kiện kinh doanh thời gian qua mới dừng ở 

cấp nghị định, thực tế còn nhiều điều kiện kinh doanh quy định trong các 

luật đang gây khó khăn cho doanh nghiệp. 

“Rà soát sơ bộ của chúng tôi cho thấy, hiện có khoảng 38 luật có quy định 

về điều kiện kinh doanh đang là rào cản đối với doanh nghiệp”, ông Hiếu 

cho biết. 

Đồng tình với quan điểm này, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế 

thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chỉ ra: “Các điều kiện 

kinh doanh trong luật thường rất chung chung, đến khi xây dựng nghị 

định, các phương án cụ thể hóa rất khác nhau. Cách làm này rất bất cập 

vì cơ quan nhà nước liệt kê từng trang thiết bị thì có thể dẫn tới vừa thừa, 

vừa thiếu. Nếu cơ quan nhà nước không áp dụng biện pháp liệt kê mà lại 

quy định định tính thì có nguy cơ không đáp ứng yêu cầu về minh bạch 

của quy định, nhưng do các điều kiện này đã có trong luật nên cấp nghị 

định không thể bãi bỏ được”. 

Song song với yêu cầu nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bãi bỏ, đơn giản hóa 

các điều kiện kinh doanh được quy định tại các luật, Chính phủ cũng yêu 

cầu Bộ Tư pháp tăng cường chất lượng thẩm định ban hành điều kiện 

kinh doanh trong các dự thảo luật, nghị định, bảo đảm tuân thủ đúng quy 

định của Luật Đầu tư và các nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh. 

Đồng thời, Chính phủ yêu cầu các địa phương thực thi đúng, đầy đủ 

những quy định điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa, không tự đặt 

thêm điều kiện kinh doanh dưới mọi hình thức… 

Và sự đồng bộ của cả hệ thống 

Đáng chú ý, chỉ sau khi Nghị quyết 02 được ban hành ít ngày, tại cuộc 

họp giữa Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan sáng 6/1 

văn phòng Chính phủ nhấn mạnh, họ đang dự kiến trình Thủ tướng Chính 

phủ ban hành một quyết định về cải thiện mạnh mẽ Chỉ số Khởi sự kinh 

doanh ngay trong năm nay. 

Hơn thế nữa, chỉ trong 2 tuần đầu năm, Chính phủ đã có 3 cuộc họp quan 

trọng được tổ chức về việc cải thiện môi trường kinh doanh. 

Cuộc họp gần đây nhất là ngày 6/1/2020 thảo luận về 2 chỉ số: khởi sự 

kinh doanh và tiếp cận điện năng. Đây là 2 chỉ số quan trọng, vừa có 

nhiều dư địa cải cách vừa có tác động rất lớn đến nền kinh tế. 



“Mặc dù Nghị quyết 02 đã đưa ra các giải pháp cải cách nhưng cuộc họp 

lần này bàn thảo những giải pháp chi tiết hơn, thiết thực hơn để tạo ra sự 

cải cách tích cực, đồng thời đưa ra những áp lực mạnh hơn về thời gian. 

Cuộc họp hôm mùng 6 thậm chí còn bàn luận nếu phải thay đổi thể chế 

thì thay đổi cái gì, điều khoản gì, thay như thế nào…”, ông Hiếu thông tin. 

Nhưng nhiều chuyên gia nhận định để môi trường kinh doanh Việt Nam 

lọt vào top Asean 4 thì sự chủ động từ phía Chính phủ thôi là chưa đủ. 

Hiểu rõ vấn đề này nên Nghị quyết 02/2020 đã nêu rõ mục tiêu, giải pháp 

đã có, các cơ quan Bộ, ngành, địa phương cũng đã hiểu mình phải làm gì 

và làm như thế nào! 

“Vấn đề cần làm bây giờ chỉ là tích cực, chủ động, quyết liệt và nỗ lực của 

các Bộ, ngành, địa phương có liên quan. Ngoài ra, nhiều cải cách trong 

năm nay yêu cầu phải có sự phối hợp giữa nhiều cơ quan; do đó, đòi hỏi 

sự phối hợp tích cực giữa các cơ quan và tất cả cùng phải chuyển động 

về cùng một hướng. Tạo dựng môi trường kinh doanh tốt là hành động 

thiết thực nhất để đồng hành cùng doanh nghiệp”, TS Phan Đức Hiếu 

nhấn mạnh. 

Nguồn: https://enternews.vn/nghi-quyet-02-nq-cp-nam-2020-lan-gio-moi-

cho-cai-cach-165006.html 

 
3. Cải cách thủ tục hành chính của Cục Hóa chất: Gỡ 
rào cản cho doanh nghiệp 
Thời gian qua, với việc loại bỏ và đơn giản hóa nhiều điều kiện, thủ 

tục hành chính (TTHC), công tác cải cách hành chính của Cục Hóa 

chất (Bộ Công Thương) được kỳ vọng tiếp tục tháo gỡ rào cản, tạo 

điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. 

Nâng cao chất lượng cải cách TTHC 

Báo cáo của Cục Hóa chất cho thấy, trong năm 2019 Cục Hóa chất đã 

xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, tập trung vào các nhiệm vụ 

chính: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; cải cách TTHC; cải cách tổ 

chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công 

chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính. 



 

Bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính 

Theo ông Nguyễn Xuân Sinh - Phó Cục trưởng Cục Hóa chất, kể từ ngày 

7/1/2019 Thông tư số 49/2018/TT-BCT Bãi bỏ Thông tư số 42/2013/TT-

BCT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý, 

kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp có hiệu lực, các tổ chức, 

cá nhân trong Khu chế xuất khi nhập khẩu tiền chất từ các doanh nghiệp 

nội địa và tổ chức, cá nhân khi xuất khẩu tiền chất từ nội địa vào Khu chế 

xuất sẽ không phải xin Giấy phép xuất, nhập tiền chất công nghiệp. 

Như vậy, theo thống kê của Cục Hóa chất, số lượng hồ sơ sẽ giảm 

khoảng 6.000 hồ sơ/năm tương đương 50% hồ sơ mà doanh nghiệp 

không phải xin cấp phép xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp. “Thời gian 

trả kết quả TTHC giảm từ 7-10 ngày (tùy từng TTHC) xuống chỉ còn 3-5 

ngày, riêng khai báo hóa chất thì chỉ sau khi tổ chức, cá nhân hoàn thành 

điền các thông tin yêu cầu trên internet của một Cửa quốc gia sau khoảng 

15 giây là đã nhận được kết quả phản hồi tự động của hệ thống, xóa bỏ 

khoảng 70.000 bộ hồ sơ giấy/năm”- Lãnh đạo Cục Hóa chất khẳng định. 

Tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp 

Chia sẻ về điểm mới của TTHC, đại diên lãnh đạo Tổng công ty Công 

nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomin (MICCO) - cho biết, MICCO đặc biệt chú 

trọng tới công tác xuất khẩu, Cục Hóa chất đã tổ chức cho doanh nghiệp 

được khai báo điện tử vừa nhanh gọn, đáp ứng tiến độ khách hàng. Đây 

là một trong những cơ hội tạo uy tín của công ty trên thị trường quốc tế. 



Về phía Cục Hóa chất cũng đã đề nghị phương thức khai báo hóa chất 

qua môi trường mạng và ý tưởng này được cụ thể hóa ngay trong Nghị 

định 113/2017/NĐ-CP do Cục Hóa chất chủ trì soạn thảo và trình Chính 

phủ ban hành. Phương thức này giúp doanh nghiệp có thể khai báo hóa 

chất mọi nơi, mọi lúc và có ngay kết quả (giảm hồ sơ giấy, thời gian đi lại, 

chờ kết quả để thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu…); đối với Cục Hóa 

chất, giảm được việc lưu trữ khoảng 350.000 bộ hồ sơ giấy (quy định lưu 

trữ 5 năm), không phải nhập số liệu bằng tay và có thể trích xuất số liệu 

nhập khẩu hóa chất trên cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia. 

Bên cạnh đó, Cục Hóa chất đang đẩy mạnh thực hiện các TTHC đã được 

công bố trong bộ TTHC thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công 

Thương và rà soát các TTHC trong lĩnh vực phụ trách để hoàn thành các 

phương án đơn giản hóa TTHC trong những năm tiếp theo. 

Năm 2020, Cục Hóa chất sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hệ thống một 

cửa quốc gia và Dịch vụ Công trực tuyến theo kế hoạch của Bộ Công 

Thương. Tập trung rà soát lại hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật 

liên quan tới lĩnh vực hóa chất thuộc ngành Công Thương để xây dựng, 

đề xuất, kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn, các quy định, phù hợp công nghệ sản xuất, tình hình phát 

triển của đất nước và thông lệ quốc tế trong lĩnh vực quản lý hóa chất. 

Cục Hóa chất tiếp tục rà soát nội dung hồ sơ của các TTHC trong nội 

dung Kế hoạch để phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số 

triển khai nâng cấp Dịch vụ Công trực tuyến mức độ 3 lên mức độ 4 

nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC. 

Nguồn: https://congthuong.vn/cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-cua-cuc-hoa-

chat-go-rao-can-cho-doanh-nghiep-131231.html 

 
4. Bắt đầu năm 2020 bằng chiến dịch thúc đẩy cải cách 
"Chính phủ dường như đã bắt đầu năm 2020 bằng một chiến dịch 

thúc đẩy cải cách thể chế và thủ tục hành chính rất ấn tượng, với 

những cơ chế mới thúc đẩy hoàn thiện và thực thi pháp luật đầy hứa 

hẹn". 



 

Các quy định chồng chéo, xung đột đang là rào cản lớn đối với việc 

huy động các nguồn lực cho phát triển. 

TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI) nhấn mạnh điều này khi nhìn lại năm 2019, nhận định năm 2020 

và đưa ra các đề xuất, kiến nghị với Chính phủ theo một trọng tâm đã 

được xác định tại Nghị quyết 01: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống 

pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại, hội nhập, bảo đảm tính khả thi, 

hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển; tổ chức thi 

hành pháp luật nghiêm minh. 

Theo ông Vũ Tiến Lộc, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao kết quả 

điều hành kinh tế của Chính phủ trong năm 2019 với những thành quả 

tăng trưởng và cải cách rất đáng khích lệ, với những đóng góp tích cực 

của cộng đồng doanh nghiệp. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền 

kinh tế toàn cầu, nhưng với tinh thần dũng cảm và những nỗ lực vượt lên, 

Việt Nam đã ghi dấu ấn trên bầu trời kinh tế thế giới về tăng trưởng, cải 

cách và hội nhập. 

Hai từ khóa quan trọng nhất là “gỡ bỏ” và “kết nối” 

Khẳng định đà cải cách đang được thúc đẩy và chúng ta đang bước vào 

năm 2020 với tâm thế mới, hành trang mới, quyết tâm mới và niềm tin 

mới, nhưng Chủ tịch VCCI cũng lưu ý, không thể không quan ngại khi 



những bất ổn và xu hướng giảm tốc trong nền kinh tế toàn cầu vẫn đang 

tiếp tục. 

Ở trong nước, một số tín hiệu vĩ mô cũng không thể không làm chúng ta 

phải lưu tâm khi tăng trưởng quý IV năm 2019 đạt mức thấp nhất trong ba 

năm trở lại đây. Nhiều đầu tàu công nghiệp giữ vai trò dẫn dắt nên kinh tế 

đang tăng trưởng chậm lại. Số doanh nghiệp rút khỏi thị trường vẫn tăng 

cao. Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. 

Môi trường kinh doanh vẫn còn nhiều rào cản. 60% doanh nghiệp vẫn 

kinh doanh không có lãi. Cơ cấu thị trường khách du lịch tới Việt Nam, cơ 

cấu thị trường xuất, nhập khẩu, cơ cấu dòng vốn đầu tư đang chuyển 

dịch theo chiều hướng bất lợi, lệ thuộc quá nhiều vào một vài thị trường. 

3 năm liền nguồn thu ngân sách từ khu vực sản xuất kinh doanh không 

đạt được kế hoạch do Quốc hội đề ra... 

“Để vượt lên khó khăn, hướng tới mục tiêu phát triển năm 2020 phải tốt 

hơn 2019, dư địa và động lực tăng trưởng lớn nhất vẫn là cải cách thể 

chế! Hai từ khóa quan trọng nhất cho sự tăng trưởng và phát triển năm 

2020 và nhiều năm tới, theo tôi là “gỡ bỏ“ và “kết nối””, ông Vũ Tiến Lộc 

nhận định. 

Cụ thể hơn, gỡ bỏ rào cản để khơi thông các nguồn lực, kết nối để lan tỏa 

kác giá trị. Kết nối FDI với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) trong 

nước, siêu kết nối qua cách mạng 4.0, kết nối với thế giới bên ngoài qua 

các FTAs là những nỗ lực phải đầy mạnh. 

“Chúng tôi hoan nghênh cố gắng tích cực của Chính phủ trong việc triển 

khai rất khẩn trương các nghị quyết 01,02. Chính phủ dường như đã bắt 

đầu năm 2020 bằng một chiến dịch thúc đẩy cải cách thể chế và thủ tục 

hành chính rất ấn tượng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tới dự và chỉ đạo 

hội nghị Chính phủ với các địa phương triển khai kế hoạch phát triển kinh 

tế xã hội 2020 ,Thủ tướng đích thân dự và chỉ đạo hội nghị của các bộ 

ngành triển khai công tác. Tổ công tác rà xét pháp luật được thành lập, tổ 

công tác thúc đẩy cải cách thể chế cũng sẽ Ra đời. Đó là những cơ chế 

mới thúc đẩy hoàn thiện và thực thi pháp luật đầy hứa hẹn. Áp lực cải 

cách từ trên xuống, áp lực hội nhập từ ngoài dội vào , áp lực niềm tin và 

kỳ vọng của người dân từ cơ sở sẽ là những lực đẩy quan trọng của cải 

cách”, ông Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh. 

Theo Chủ tịch VCCI, về kết nối FDI với SMEs, cần có nỗ lực ở cả hai đầu: 

tăng cường trách nhiệm của FDI và nâng cao năng lực của SMEs . Kết 

nối với doanh nghiệp trong nước cần được coi là một chỉ tiêu chất lượng 

quan trọng hàng đầu của dòng vốn FDI thế hệ mới, là trách nhiệm xã hội 



của các chủ doanh nghiệp FDI đối với quê hương thứ hai của mình. Là 

phương cách để FDI sâu rễ bền gốc trong nền kinh tế Việt Nam và phát 

triển bền vững ở Việt Nam. 

Cùng với đó, hành trình dỡ bỏ các rào cản đã được đầy mạnh trong 

nhiệm kỳ này của chính phủ. Năm 2016, Chính phủ đã xóa bỏ hàng ngàn 

điều kiện kinh doanh khoác áo thông tư, xác lập các điều kiện kinh doanh 

trong nghị định theo một danh mục chặt chẽ quy định tại luật đầu tư. Năm 

2018, Chính phủ đã cắt giảm và đơn giản hoá 50% các điều kiện kinh 

doanh và thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành. 

Năm 2019 tuy không có những “con sóng lớn”, nhưng những nỗ lực cải 

cách vẫn được tiếp tục và việc triển khai Chính phủ điện tử có thể coi là 

một điểm nhấn. Việc triển khai CPTPP và ký kết EVFTA là những nỗ lực 

hội nhập quan trọng. 

Đề xuất “năm cánh của ngôi sao cải cách” 

Về năm 2020, đại diện cộng đồng doanh nghiệp đề nghị trước hết cần tập 

trung rà soát và giải quyết các điểm chồng chéo, xung đột trong pháp luật 

về đầu tư, kinh doanh, liên quan đến các luật đầu tư, xây dựng, đất đai, 

môi trường, nhà ở, đấu thầu.... Qua rà sát ban đầu, VCCI thấy ít nhất có 

25 điểm chồng chéo, xung đột đang là rào cản lớn nhất đối với việc huy 

động các nguồn lực cho phát triển, và quy trình thủ tục đầu tư cho các dự 

án ở tất cả các địa phương đang chậm lại. 

Giải quyết những xung đột này, thông qua việc dùng một luật sửa nhiều 

luật, một nghị định sửa nhiều nghị định liên quan đến môi trường đầu tư 

kinh doanh sẽ là điểm đột phá về cải cách thể chế và thủ tục hành chính 

cho năm 2020. 

Điểm thứ hai, cần tiếp tục triển khai một cách thực chất chương trình cắt 

giảm đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính kiểm 

tra chuyên ngành với yêu cầu cắt giảm ít nhất 20% thủ tục cũng như các 

chi phí thời gian và tiền bạc cho người dân và doanh nghiệp. Năm 2018, 

các bộ ngành báo cáo đã hoàn thành kế hoạch cắt giảm và đơn giản hoá 

tới 50% nhưng theo một số đánh giá độc lập thì tỷ lệ cắt giảm, đơn giản 

hoá thực chất chỉ ở mức 30%, nên mục tiêu tiếp tục cắt giảm, đơn giản 

hoá thêm 20% nữa trong năm 2020 là phù hợp. 

Thứ ba, cộng đồng doanh nghiệp đề nghị tiếp tục hành trình số hoá, thúc 

đẩy Chính phủ điện tử trong năm 2020, cùng với việc đẩy mạnh xã hội 

hóa, chuyển giao dịch vụ công cho xã hội và thị trường đúng với tinh thần 

mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh là không phải là cơ 

quan nhà nước muốn hay không mà phải chuyển giao tất cả những việc 



mà xã hội và thị trường có thể đảm nhiệm, để Chính phủ tập trung làm thể 

chế. Tăng phân quyền phân cấp phân quyền cho các địa phương. 

“Nói gọn lại, tôi hy vọng, năm cánh sao của ngôi sao cải cách thể chế 

năm 2020 sẽ là: Một là, xóa bỏ chồng chéo (tập trung xử lý 25 điểm 

chồng chéo pháp luật lớn nhất – có thể tạm gọi là chương trình 25), hai là 

cắt giảm thủ tục (chương trình 20 - cắt giảm, đơn giản hoá ít nhất 20% 

thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh), ba là thực hành chính quyền 

điện tử, bốn là chuyển giao dịch vụ công, năm là phân cấp phân quyền 

cho địa phương và cơ sở”, ông Lộc phát biểu và cho rằng, đây sẽ là động 

lực tăng trưởng trong năm 2020 và những năm tiếp theo. 

VCCI cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện và trình ra Quốc hội 

thông qua Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư sửa đổi và Luật Đối tác công 

tư theo tư duy mới để tạo nên tảng cho các hệ thống pháp luật về kinh 

doanh ở nước ta. 

Trong đó, việc đưa các hộ kinh doanh vào phạm vi điều chỉnh của Luật 

Doanh nghiệp dưới hình thức “doanh nghiệp một chủ” theo thông lệ của 

thế giới là rất cần thiết để bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển của khu vực 

này, giảm nhũng nhiễu, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động của 

một khu vực đóng góp tới 30% GDP của nền kinh tế, liên quan tới sinh kế 

của hàng chục triệu người dân. 

“2020 cũng là năm chúng ta triển khai thực hiện Nghị quyết 50 của Bộ 

Chính trị về cải thiện chất lượng của dòng chảy FDI, bảo đảm sự cộng 

sinh cùng có lợi giữa khu vực FDI với các doanh nghiệp nội địa và nền 

kinh tế Việt Nam, tôi hy vọng, năm nay sẽ mở đầu “mùa chim làm tổ“, “kết 

duyên“ được giữa các FDI với SMEs nội địa của chúng ta. Tôi cũng đề 

nghị Chính phủ trình quốc hội ban hành Luật Công nghiệp hỗ trợ để thúc 

đẩy quá trình này”, Chủ tịch VCCI kiến nghị. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Thi-truong/Bat-dau-nam-2020-bang-chien-

dich-thuc-day-cai-cach/384809.vgp 

 
5. Hơn 35.000 doanh nghiệp tham gia Cơ chế một 
cửa quốc gia 
Theo Tổng cục Hải quan, năm 2019, các bộ, ngành đã triển khai 

chính thức và thực hiện kết nối 37 thủ tục hành chính mới trên Cơ 

chế một cửa quốc gia (NSW), đạt 72,5% chỉ tiêu được Chính phủ 

giao… 



 

Cán bộ Hải quan Thừa Thiên Huế hướng dẫn DN hoàn thiện thủ tục nhập 

khẩu. Ảnh: Hải Anh 

Với kết quả này, thống kê đến ngày 31/12/2019, đã có 188 thủ tục hành 

chính của 13 bộ, ngành kết nối NSW với trên 2,7 triệu hồ sơ của trên 

35.000 doanh nghiệp. 

So với năm 2018, đã triển khai chính thức và thực hiện kết nối 37 thủ tục 

hành chính mới trên Cơ chế một cửa quốc gia, đạt 72,5% chỉ tiêu được 

giao tại Thông báo số 292/TB-VPCP ngày 15/8/2019 của Văn phòng 

Chính phủ và sự điều chỉnh của các bộ, ngành. Còn 14 thủ tục chưa 

được triển khai, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý I/2020. 

Về triển khai Cơ chế một cửa ASEAN và kết nối ngoài ASEAN, Tổng cục 

Hải quan cho biết, đến 31/12/2019, Việt Nam đã kết nối chính thức Cơ 

chế một cửa ASEAN để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D 

điện tử với 6 nước ASEAN . 

Tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 156.878 C/O, tổng số 

C/O Việt Nam gửi sang các nước là 194.058 C/O.../. 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2020-

01-11/hon-35000-doanh-nghiep-tham-gia-co-che-mot-cua-quoc-gia-

81409.aspx 



 

6. 10 yêu cầu về hệ thống thông tin một cửa điện tử 
cấp bộ, cấp tỉnh 
Việc xây dựng Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử 

cấp bộ, cấp tỉnh cần đáp ứng một số yêu cầu chung... 

  

 

Một trong những yêu cầu về xây dựng Cổng Dịch vụ công, Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh là phải bảo đảm an toàn thông 

tin trong hoạt động vận hành, kết nối; khả năng quản lý tài khoản và xác 

thực tập trung - Ảnh minh họa. 

Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây đã ban hành Thông tư số 

22/2019/TT-BTTTT Quy định các tiêu chí thống nhất về chức năng, tính 

năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. 

Chức năng, tính năng kỹ thuật quy định trong Thông tư này được đánh 

giá là cơ bản và tối thiểu, các bộ, tỉnh có thể yêu cầu thêm chức năng, 

tính năng khác khi xây dựng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử để đáp ứng yêu cầu sử dụng và đặc thù của mình. 

Tuy nhiên, việc xây dựng Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử cấp bộ, cấp tỉnh cần đáp ứng một số yêu cầu chung như sau: 

Thứ nhất, tuân thủ quy định về xây dựng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh theo Điều 25, Nghị định số 



61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Thứ hai, tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và Kiến 

trúc Chính phủ điện tử cấp bộ/Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh hiện 

hành. Việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin 

thực hiện thông qua nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp 

tỉnh (LGSP) và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. 

Thứ ba, tuân thủ các quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử 

hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. 

Thứ tư, tuân thủ các quy định đối với Cổng Dịch vụ công và Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh trong việc thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Thứ năm, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống 

thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước (gồm các hệ thống 

thông tin nội bộ của các bộ, tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống 

thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương) phục vụ 

công tác phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng và 

khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu đã có. 

Thứ sáu, bảo đảm khả năng kết nối với hệ thống thông tin của các doanh 

nghiệp bưu chính phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, hệ thống thông tin quản lý Danh 

mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển 

Chính phủ điện tử của Việt Nam và Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục 

hành chính, hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ 

công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Thứ bảy, bảo đảm sẵn sàng kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính với tổ chức, cá nhân có yêu cầu 

thực hiện thủ tục hành chính thông qua các phương tiện điện tử, truyền 

thông, mạng xã hội. 

Thứ tám, bảo đảm khả năng cung cấp công cụ, phương thức tiếp nhận, 

xử lý, trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, phối hợp giải quyết 

thủ tục hành chính trên môi trường mạng. 

Thứ chín, bảo đảm khả năng cung cấp công cụ hỗ trợ cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết thủ tục hành chính trong công tác tổ chức, quản lý, khai 

thác, lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo đúng 

quy định của pháp luật. 



Và thứ mười, bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động vận hành, kết 

nối; khả năng quản lý tài khoản và xác thực tập trung. 

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, việc ban hành quy định về tiêu chí 

chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông 

tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, Chính phủ đang tích cực thực hiện 

các nhiệm vụ phục vụ tốt hơn cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, 

hướng tới Chính phủ điện tử với phương châm "Kỷ cương, liêm chính, 

hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả". 

Nguồn: http://vneconomy.vn/10-yeu-cau-ve-he-thong-thong-tin-mot-cua-

dien-tu-cap-bo-cap-tinh-2020011010102547.htm 

 
7. Muốn chuyển giao công nghệ, cần xem xét lại quy 
trình giám sát và quản lý 
Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2019 (VBF 2019) 

diễn ra sáng ngày 10/1, cộng đồng doanh nghiệp (DN) nêu ra 4 nhóm 

vấn đề tiếp tục nhận được nhiều quan tâm là nhãn hàng hóa, chuyển 

giao công nghệ (CGCN), sở hữu trí tuệ... Mặc dù những vấn đề này 

đã được đề cập trong kỳ Diễn đàn trước và Bộ Khoa học và Công 

nghệ (KH&CN) cũng đã có văn bản trả lời, nhưng đến nay VBF vẫn 

còn quan ngại. 

  



 

Các doanh nghiệp đang trao đỏi sôi nổi bên lề Diễn đàn VBF 2019 

Liên quan đến việc đăng ký hợp đồng CGCN, nhóm công tác của VBF 

cho rằng, quy định tại Luật CGCN 2017 và Nghị định 76/2018/NĐ-CP có 

phạm vi điều chỉnh quá rộng và không cần thiết, gây cản trở hơn là 

khuyến khích sự đổi mới, tạo thêm gánh nặng về hành chính và tài chính 

trên mức cần thiết với các bên liên quan. Yêu cầu về đăng ký CGCN sẽ 

làm chậm việc ký kết và thực hiện hợp đồng CGCN, đẩy lùi các nhà đầu 

tư vì những rủi ro mới được đưa vào mà lẽ ra không nên có. 

Theo các quy định hiện hành, hợp đồng CGCN thuộc trường hợp phải 

đăng ký chỉ có hiệu lực từ thời điểm được cấp "Giấy chứng nhận đăng ký 

CGCN". Mặc dù hiện nay, trên lý thuyết, thời gian và thủ tục hành chính 

trong quá trình đăng ký cho "giấy phép con" này đã được giảm thiểu. Tuy 

nhiên, việc yêu cầu đăng ký vẫn ảnh hưởng lớn đến thực hiện hợp đồng 

CGCN. Các bên trong hợp đồng sẽ không thể thực hiện hợp đồng CGCN 

cho đến khi nó được đăng ký với cơ quan quản lý về KHCN. 

“Yêu cầu đăng ký này đang đi ngược lại với tất cả các nỗ lực về cải cách 

và đơn giản hóa thủ tục hành chính của Chính phủ, cũng như những nỗ 

lực cải thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam mà Chính phủ đã và đang cố 

gắng thực hiện trong những năm qua. Thay vì áp đặt những kiểm soát 

chặt chẽ không cần thiết đối với hoạt động CGCN, Chính phủ nên tạo ra 



những điều kiện có lợi để thúc đẩy quá trình này”, nhóm công tác của 

VBF kiến nghị. 

Bên cạnh đó, nhóm công tác của VBF cũng cho rằng, việc quản lý máy 

móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt 

Nam dựa trên tiêu chuẩn công suất, hiệu suất trong Quyết định số 

18/2019/QD-TTg và các quy định có liên quan là không phù hợp. 

Phản hồi về kiến nghị trên, ông Nguyễn Nam Hải – Vụ Giám định công 

nghệ thuộc Bộ KH&CN cho rằng, quy định về đăng ký hợp đồng CGCN là 

phù hợp với thông lệ quốc tế. Thực tiễn tại Việt Nam cũng ghi nhận, kể từ 

khi Luật CGCN có hiệu lực cho đến nay, có 200 hợp đồng đã được đăng 

ký. Trong đó, ¼ hợp đồng đăng ký tại Bộ KH&CN, còn lại là đăng ký tại 63 

Sở KH&CN trên cả nước. 90% hợp đồng đã được thực hiện. Thủ tục 

đăng ký hoàn thành sau 5 ngày làm việc. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã có 

quy định cụ thể về vấn đề bảo mật quyền sở hữu trí tuệ. Đến nay, Việt 

Nam chưa có một vụ việc nào lộ thông tin. 

Đối với việc quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị, công nghệ đã qua sử 

dụng, trong năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

18/2019/QĐ-TTg. Để máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử 

dụng khi nhập khẩu đảm bảo tính an toàn, hiệu quả, tiết kiệm năng lượng 

và bảo vệ môi trường, cần xác định tiêu chí hiệu suất hoặc công suất còn 

lại so với thiết kế (không thấp hơn 85%); mức tiêu hao nguyên, vật liệu, 

năng lượng so với thiết kế (không quá 15%)... Cách thức tiếp cận này 

khác với trước đây. Thay vì dựa vào tuổi thọ, thì tiếp cận quản lý theo sức 

khỏe của máy móc, bám vào chất lượng có thể sử dụng còn lại. Cách 

thức tiếp cận này là phù hợp với thông lệ quốc tế và tạo điều kiện hơn 

cho các doanh nghiệp. 

Thực tế từ năm 2018 đến nay, có 40 dây chuyền công nghệ được giám 

định tại nước ngoài, nước xuất khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền đó. 

Hiện Việt Nam chưa có trường hợp phản hồi nào về cách tiếp cận này. 

Chia sẻ thêm quan điểm của Việt Nam về vấn đề nhập khẩu máy móc, 

thiết bị đã qua sử dụng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí 

Dũng cho biết, chủ trương của Chính phủ trong giai đoạn tới là nâng cao 

tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo vệ môi trường. Do đó, Việt Nam mong 

muốn thu hút máy móc, thiết bị có công nghệ cao, sạch, thân thiện với 

môi trường hơn và không khuyến khích đưa máy móc, thiết bị, công nghệ 

cũ vào. Cho nên, việc đưa ra các điều kiện để hạn chế đưa máy móc, 

thiết bị, công nghệ cũ vào Việt Nam là cần thiết. Tuy nhiên, Bộ trưởng 

cũng lưu ý, việc tổ chức giám định phải tùy thuộc vào từng dây chuyền, 



công nghệ. Bộ KH&CN và VBF cần có cơ chế làm việc song phương để 

thảo luận kỹ hơn về khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư trong vấn 

đề này. 

Về mối quan ngại quy định nhãn hàng hóa hay khái niệm “công nghệ” có 

phạm vi quá rộng, đại diện phía Bộ KH&CN tại Diễn đàn bày tỏ sự ghi 

nhận và cam kết sẽ tiếp tục trao đổi thêm với nhóm công tác của VBF, 

các chuyên gia cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế để hoàn thiện các văn 

bản pháp luật trong năm 2020 như sửa đổi Luật KH&CN, Luật Sở hữu trí 

tuệ... 

Trong đó, đối với quy định nhãn hàng hóa, ông Hải cho biết, về cơ bản, 

Việt Nam có cùng một cách tiếp cận với VBF trong việc cần giới hạn một 

số hợp chất ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng của người tiêu dùng. 

Tuy nhiên, ông Hải thừa nhận, cách thức diễn giải chưa rõ ràng nên dẫn 

đến cách hiểu chưa thông nhất. 

Nguồn: https://baodauthau.vn/phap-luat/muon-chuyen-giao-cong-nghe-

can-xem-xet-lai-quy-trinh-giam-sat-va-quan-ly-119721.html 

 

8. Chậm cải cách thủ tục sẽ níu chân môi trường kinh 
doanh 
Nếu không đẩy nhanh tốc độ thực hiện thủ tục, nhất là thủ tục thuế, 

hải quan, thì sẽ khó có bứt phá trong cải cách môi trường kinh 

doanh, bởi một số văn bản pháp luật không kịp có hiệu lực trong kỳ 

đánh giá tới của Ngân hàng Thế giới (WB). 

  



Việt Nam xếp thứ 69/190 quốc gia về Chỉ số Môi trường kinh doanh 

(Doing Business 2020 - EoDB) của WB, tụt 1 bậc so với năm trước. Theo 

đánh giá của ông Ywert Visser, Phó chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu 

(EuroCham) tại Việt Nam, một trong những nguyên nhân khiến Việt Nam 

tụt hạng là việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính còn chậm, trong khi 

nhiều nước tăng tốc khâu này. 

Ông Visser cho biết, tại tọa đàm về thách thức và giải pháp cho môi 

trường kinh doanh Việt Nam do EuroCham tổ chức ngày 8/1, các đại biểu 

lo ngại rằng, một trong những điểm nghẽn lớn của môi trường kinh doanh 

là việc các doanh nghiệp mất quá nhiều thời gian cho khâu nộp thuế, bởi 

thời gian nộp thuế tại Việt Nam dài hơn nhiều so với một số nước trong 

khu vực như Indonesia và Malaysia. 

Ngoài ra, khâu giải quyết thủ tục liên quan đến việc doanh nghiệp tuyên 

bố đóng cửa và phá sản cũng phức tạp, kéo dài. Bên cạnh đó là khoảng 

vênh trong phối hợp và giải quyết các thủ tục giữa cơ quan trung ương, 

bộ, ngành với địa phương, khiến doanh nghiệp gặp khó trong tiếp cận và 

đáp ứng các yêu cầu về thủ tục. 

Nếu không đẩy nhanh tốc độ thực hiện thủ tục, nhất là thủ tục thuế, hải 

quan, thì sẽ khó có bứt phá trong cải cách môi trường kinh doanh. 



Bà Virginia Foote, Phó chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội 

(AmCham Hanoi) cho rằng, Việt Nam đang phải cạnh tranh gay gắt với 

các quốc gia khác để thu hút nhà đầu tư, thu hút nguồn lực cho phát triển. 

Để tăng được sức cạnh tranh, Việt Nam buộc phải cải thiện cơ chế. 

“Nếu Việt Nam đảm bảo chính sách thuế rõ ràng và những thay đổi về 

thuế có thể dự báo được hay thông báo trước, thì AmCham có thể cập 

nhật những thay đổi đó tới các doanh nghiệp Mỹ để điều chỉnh”, bà Foote 

nói. 

Phó chủ tịch AmCham Hanoi khuyến nghị, các thủ tục thuế, hải quan cần 

được đảm bảo minh bạch, công bằng, nhất quán và nếu có điều chỉnh thì 

phải được thông báo trước theo lộ trình rõ ràng. 

“Hệ thống thuế là điều rất quan trọng trong môi trường kinh doanh. Vấn 

đề chính không nằm ở chỗ cắt bỏ dòng thuế, mà là cơ cấu đánh thuế sao 

cho cạnh tranh, công bằng”, bà Foote nhấn mạnh. 

Theo ông Phan Đức Hiếu, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh 

tế Trung ương (CIEM), nếu soi Chỉ số Môi trường kinh doanh của WB với 

mục tiêu đề ra trong Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2019 là tăng 5 - 7 bậc, thì 

Việt Nam không thực hiện được. 

Về xếp hạng, trong báo cáo EoDB năm 2020, Việt Nam tăng hạng ở 3 chỉ 

số: tiếp cận tín dụng, nộp thuế và phá sản, nhưng lại tụt hạng ở 6 chỉ số 

và giữ nguyên hạng ở 1 chỉ số. 

“Vấn đề chính không nằm ở chỗ cắt bỏ dòng thuế, mà là cơ cấu đánh 

thuế sao cho cạnh tranh, công bằng”. 

Đánh giá về cải cách thủ tục thuế, ông Phan Đức Hiếu cho rằng, những 

nỗ lực gần đây của ngành thuế rất đáng khen, khi năm nào cũng có cải 

thiện so với chính mình, nhưng để đạt mục tiêu về cải thiện môi trường 

kinh doanh theo Nghị quyết 02/NQ-CP thì còn xa. 

“Riêng về chỉ số A2 - Nộp thuế và bảo hiểm xã hội, chúng ta có tăng bậc 

so với báo cáo đánh giá trước, nhưng so với các nước xung quanh thì 

còn thua xa, vì số ngày giải quyết thủ tục thuế và bảo hiểm ở các nước 

trong khu vực chỉ bằng một nửa so với Việt Nam”, ông Hiếu nhấn mạnh. 

Dựa trên khảo sát thực tế của WB, ông Hiếu cho rằng, ghi nhận cải cách 

lớn nhất là khâu nộp thuế thu nhập doanh nghiệp khi số lần nộp giảm từ 5 

xuống còn 1 và thời gian nộp giảm từ 132 giờ xuống 112 giờ. Ngoài ra, 

khâu hoàn thuế giá trị gia tăng cũng tốt hơn, với thời gian thực hiện thủ 

tục thuế giá trị gia tăng giảm từ 219 giờ còn 125 giờ. 



Theo lý giải của đại diện Bộ Tài chính tại cuộc họp gần đây do Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư chủ trì nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 

02/NQ-CP, ngành tài chính đã nỗ lực thực hiện cải cách thủ tục thuế, 

trong đó có cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục thuế, nhưng khâu 

thực hiện thuế giá trị gia tăng vẫn còn 125 giờ, thuế thu nhập doanh 

nghiệp là 112 giờ và khâu thủ tục bảo hiểm xã hội vẫn “đứng” ở mức 147 

giờ. 

Để rút ngắn thời gian nộp thuế, Bộ Tài chính đã xây dựng các dự thảo 

văn bản hướng dẫn chi tiết Luật Quản lý thuế theo hướng cắt giảm nhiều 

thành phần hồ sơ, bởi thời gian chuẩn bị hồ sơ chiếm lượng lớn tổng thời 

gian nộp thuế, trong khi thời gian kê khai chỉ khoảng 5 giờ và thời gian 

nộp thuế chỉ có 2 giờ và các khâu được thực hiện qua Internet. 

Dự kiến năm nay, khi Luật Quản lý thuế và các văn bản dưới luật liên 

quan có hiệu lực, thời gian nộp thuế sẽ tiếp tục được cắt giảm. Dẫu vậy, 

có ý kiến lo ngại rằng, đến tháng 7/2020, văn bản hướng dẫn thực hiện 

Luật Quản lý thuế mới có hiệu lực, nên sẽ lại chậm kỳ đánh giá sắp tới 

của WB. Điều này có nghĩa là sẽ có độ trễ trong việc ghi nhận cải cách 

thủ tục thuế thời gian tới. 

Nguồn: https://baodautu.vn/cham-cai-cach-thu-tuc-se-niu-chan-moi-

truong-kinh-doanh-d114350.html 

 

9. Điện lực Khánh Hòa ứng dụng hiệu quả cổng dịch 
vụ công quốc gia 
Từ khi chính thức khai trương cổng dịch vụ công quốc gia (tháng 

12/2019), Công ty CP Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) đã khuyến 

khích khách hàng thực hiện giao dịch đăng ký dịch vụ cấp điện 

trung - hạ áp, sử dụng tiện ích thanh toán tiền điện qua cổng dịch vụ 

công quốc gia được thiết lập tại một địa chỉ duy nhất: 

www.dichvucong.gov.vn. 

Cụ thể, PC Khánh Hòa đã chủ động phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin 

và Truyền thông và Trung tâm dịch vụ hành chính công để thống nhất quy 

trình cũng như cách thức thực hiện liên thông nhằm phục vụ công tác 

theo dõi, kiểm soát thủ tục và quản lý thống nhất quy trình theo cơ chế 

một cửa liên thông giữa các cơ quan nhà nước và ngành điện theo đúng 

quy chế của tỉnh. 



 

Tại bộ phận 1 cửa Điện lực Trung tâm Nha Trang 

Đồng thời, PC Khánh Hòa cũng đã chủ động làm việc với Sở Giao thông 

Vận tải để được hướng dẫn, cung cấp các thông tin về cấp quản lý 

đường bộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, thực hiện chuyển hồ sơ giải quyết 

đối với thủ tục chấp thuận xây dựng và cấp phép thi công đối với các 

công trình có vị trí cột điện, trạm biến áp lắp đặt trên công trình đường bộ 

đang khai thác, để đảm bảo hồ sơ theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm 

quyền cấp phép. 

Sau khi đã thống nhất với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và 

Trung tâm dịch vụ hành chính công về hệ thống kết nối quy trình một cửa 

liên thông qua phần mềm điện tử của tỉnh được thông suốt, PC Khánh 

Hòa đã có văn bản thông báo cho các cơ quan, đơn vị có liên quan trong 

quy trình và khách hàng biết, đồng thời đăng tải công khai trên trang web 

của Trung tâm dịch vụ hành chính công và PC Khánh Hòa. Mọi giao dịch 

phát sinh, liên hệ giữa khách hàng với cơ quan nhà nước trong quá trình 

thực hiện các thủ tục đều thông qua bộ phận một cửa của ngành điện; 

các cơ quan nhà nước chuyển kết quả xử lý, các vướng mắc về bộ phận 

một cửa của đơn vị điện lực đầu mối để trả lời khách hàng; kết quả xem 

xét giải quyết phải được thông báo cho khách hàng theo qui định. 



 

Khai trương Cổng Dịch vụ hành chính công quốc gia tại điểm cầu 
Truyền hình UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 9/12/2019 

Tính đến ngày 31/12/2019, PC Khánh Hòa đã tiếp nhận 49 hồ sơ cấp 

điện trung áp thông qua cổng hành chính công trực tuyến, trong đó đã 

hoàn thành thỏa thuận đấu nối là 49 hồ sơ, nghiệm thu đóng điện (và ký 

hợp đồng, trả kết quả) là 26 hồ sơ. Thời gian giải quyết hồ sơ trung bình 

không quá 3 ngày/hồ sơ, trong đó công tác thỏa thuận đấu nối thực hiện 

trung bình 1 ngày/hồ sơ; công tác nghiệm thu đóng điện, ký hợp đồng và 

trả kết quả trung bình hơn 1 ngày/hồ sơ. 

Riêng trong tháng 12/2019, PC Khánh Hòa đã thực hiện thủ tục cấp điện 

trực tuyến 10 trường hợp, hoàn thành, trả kết quả trong tháng 8 hồ sơ và 

8/8 hồ sơ hoàn thành, trả kết quả đúng thời gian quy định (2 ngày/hồ sơ), 

không có hồ sơ nào giải quyết trễ hạn quy định. 

Nguồn: https://congthuong.vn/dien-luc-khanh-hoa-ung-dung-hieu-qua-

cong-dich-vu-cong-quoc-gia-131291.html 

 
10. Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: Phát huy sứ 
mệnh đầu tàu 



Vùng KTTTBB đang đứng trước cơ hội to lớn về địa chính trị, địa 

kinh tế cả nước. 

Được đánh như một “ngôi sao đang lên” với những tốc độ bứt phá ngoạn 

mục về 1 số chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tuy nhiên Vùng kinh tế trọng điểm 

Bắc Bộ (KTTTBB) cần lựa chọn trọng tâm để giữ vững vai trò là một trong 

hai đầu tàu của nền kinh tế cả nước. 

Tại Hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Thủ tướng Chính 

phủ đã chỉ đạo 3 vấn đề: phát triển môi trường đầu tư kinh doanh; cải 

cách mạnh mẽ thủ tục hành chính và cần đưa ra các giải pháp giải quyết 

bài toán về liên kết vùng. 

Chính vì vậy, TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI cho rằng, Vùng KTTTBB 

đang đứng trước cơ hội to lớn về địa chính trị, địa kinh tế cả nước. Và để 

biến cơ hội đó thành hiện thực, trung tâm của phát triển phải là doanh 

nghiệp. 

Biến cơ hội thành hiện thực 

Theo đánh giá của các nhà đầu tư nước ngoài, Vùng KTTTBB có một vị 

trí rất thuận lợi về địa lý, giao thông,… ít có vùng kinh tế nào trên cả nước 

có đến 2 tỉnh, thành hội tụ đủ 5 loại hình giao thông như Hải Phòng, 

Quảng Ninh. Đặc biệt hạ tầng giao thông Vùng được đánh giá phát triển 

nhất trong các Vùng kinh tế trọng điểm cả nước. 

Các tuyến cao tốc (Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - cầu Giẽ - Ninh Bình, Hà 

Nội - Thái Nguyên); đường hàng không trong nước và quốc tế (Sân bay 

Nội Bài, Sân bay Cát Bi, Sân bay Vân Đồn); các cảng biển quan trọng 

(Cảng Quốc tế tại Lạch Huyện, Cảng Cái Lân). Hà Nội, Hải Phòng, Quảng 

Ninh tạo thành tam giác phát triển và là đầu mối kết nối vùng Kinh tế trọng 

điểm Bắc Bộ với các vùng kinh tế trong nước, khu vực và thế giới. 

Hơn nữa, đứng thứ 2 về quy mô (sau Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam) 

nhưng Vùng KTTTBB lại có tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh nhất khi 

chiếm gần 32% GDP của cả nước; thu nhập bình quân đầu người đạt 

4.813 USD năm 2018, gấp 1,86 lần so với mức trung bình cả nước; thu 

ngân sách chiếm trên 31% cả nước, xuất khẩu chiếm trên 32%,… 

 Mặc dù 7 tỉnh, thành trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đều có điều 

tiết về ngân sách Trung ương  nhưng sự phát triển của các địa phương 

trong Vùng vẫn theo hướng… mạnh ai nấy tiến. 

“Bởi vậy, làm thế nào để có cơ chế phối hợp theo chiều ngang để tạo ra 

chuỗi giá trị. Vận mệnh của các tỉnh, thành trong vùng phải được gắn kết 

chặt chẽ với nhau. Bất cứ sự đột phá nào ở tỉnh, thành này đều lan tỏa 



sang các địa phương khác. Bởi vậy, sự phối hợp giữa các địa phương là 

vô cùng cần thiết. Liên kết vùng chính là liên kết giữa các doanh nghiệp. 

Làm sao các doanh nghiệp lớn có thể liên hệ với nhau, các Hiệp hội 

doanh nghiệp các tỉnh thành phố ngồi lại với nhau để cùng hợp tác phát 

triển, tư vấn chính sách, xúc tiến đầu tư…” - TS. Lộc nói. 

Vùng KTTTBB hiện chưa có thể chế rõ ràng về liên kết vùng với cơ chế 

điều phối đủ mạnh, rõ ràng để Hội đồng vùng và các địa phương trong 

vùng phối hợp hiệu quả. Sự phối hợp giữa Ban Chỉ đạo điều phối phát 

triển các vùng KTTĐ và các Tổ điều phối của các Bộ, ngành trung ương, 

Hội đồng Vùng KTTĐBB và các địa phương trong vùng chưa toàn diện và 

thường xuyên. Quy hoạch không gian phát triển Vùng còn hình thành thụ 

động, chưa rõ nét. 

Những đề xuất từ doanh nghiệp 

Bà Hương Trần Kiều Dung - Tổng giám đốc tập đoàn FLC chia sẻ: “Tôi có 

dịp nghiên cứu kinh tế tại Pháp và thấy rằng ở Pháp cũng có 13 vùng 

nhưng hoạt động vùng lại lại tập trung vào hạ tầng giao thông, quy hoạch, 

giáo dục… Chúng ta có thể nghiên cứu và phát huy được liên kết vùng tốt 

hơn trong thời gian tới khi tập trung vào các trọng điểm như vậy. Đó cũng 

là cách hỗ trợ và cùng doanh nghiệp phát huy được sức mạnh tiềm 

năng". 

Không chỉ có vậy, các doanh nghiệp còn cho rằng chưa rõ cơ chế, chính 

sách liên kết giữa các tỉnh trong vùng và giữa vùng này với các vùng khác 

trong việc hợp tác phát triển kinh tế. Ông Nguyễn Tiến Vượng, Phó Tổng 

giám đốc Tổng công ty HAPRO cho biết, trong quá trình cung ứng nông 

sản đi cả nước, Hapro đề nghị các địa phương quan tâm đến sản phẩm 

của nông dân, của doanh nghiệp và tìm ra một sản phẩm đặc trưng. 

Cũng liên quan đến liên kết nhưng ông Bruno Jaspaert, TGĐ Công ty Liên 

doanh phát triển Đình Vũ lại nhắc tới sự kết nối giữa Quảng Ninh và Hải 

Phòng để mong muốn sự liên kết phải thực sự. TGĐ Công ty Liên doanh 

phát triển Đình Vũ cho rằng, “Chúng ta có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng 

nếu không biết tận dụng, sẽ không thể phát huy”, ông Jaspaert nhận định. 

Để phân tích sâu hơn về câu chuyện này, vị tổng giám đốc này đưa ra 

một con số không mới như vẫn thực sự gây sốc “hiện chi phí logistics để 

đưa một container hàng từ Thượng Hải về Hải Phòng mất khoảng 200 

USD, trong khi chi phí này từ Hải Phòng đến Hà Nội cũng mất đến 200 

USD”. 

Đặc biệt, TGĐ Công ty Liên doanh phát triển Đình Vũ cho rằng, nút thắt 

chính là vấn đề con người. Các khu kinh tế ở miền Bắc đang tập trung 



nhiều vào ngành điện tử, tuy nhiên kỹ thuật chưa thể đáp ứng được, do 

đó, cần tập trung phát triển các trường dạy nghề với lớp lao động trẻ tuổi. 

Nếu chưa thể phát triển hạ tầng, thì trong giai đoạn trước mắt hãy tập 

trung vào đào tạo và giáo dục con người. 

Đồng tình, ông Phạm Văn Thể, Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh 

Quảng Ninh đưa ra giải pháp: để quá trình liên kết cùng diễn ra hiệu quả 

cần phải có Hội đồng doanh nghiệp vùng. 

Hơn lúc nào hết, muốn phát triển nền kinh tế Vùng vững mạnh có khả 

năng cạnh tranh, cần phát triển vai trò hạt nhân là các doanh nghiệp, chủ 

yếu là doanh nghiệp tư nhân, góp phần giúp kinh tế Vùng trở thành động 

lực kinh tế mũi nhọn của cả nước. 

  

Ông Nguyễn Văn Thành – Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng: 

Trong thời gian tới, các tỉnh, thành phố trong Vùng KTTĐ Bắc Bộ nói 

chung và thành phố Hải Phòng nói riêng sẽ tiếp tục phối ho chặt chẽ với 

các bộ, ngành thực hiện tốt các hoạt động điều phối liên kết giữa các tỉnh, 

thành phố trong Vùng, xây dựng thể chế điều phối vùng, tạo cơ chế phát 

triển bền vững Vùng KTTĐ Bắc Bộ. 

 

Ông Nguyễn Doãn Toản – Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội: 

Luật Thủ đô là văn bản pháp lý đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lịch sử to 

lớn đối với Hà Nội, trong đó quy định nhiều cơ chế, chính sách nhằm tạo 



động lực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô; 

việc triển khai thi hành Luật Thủ đô được xác định là một trong những 

nhiệm vụ chính trị quan trọng của Thành phố. Thành phố chú trọng xây 

dựng các cơ chế phối hợp, hợp tác, liên kết phát triển với các tỉnh, thành 

phố trong Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc bộ 

và Vùng Thủ đô nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 

phòng-an ninh của Thủ đô Hà Nội nói riêng, các tỉnh, thành phố trong 

Vùng nói chung. 

 

Ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh: 

Quảng Ninh có nhiều lợi thế về phát triển cảng biển, trung tâm logistics; 

sự phát triển của hai lĩnh vực này phụ thuộc lớn vào sự liên kết, kết nối 

với các địa phương như Hải Phòng…Từ năm 2012, tỉnh đã xác định nỗ 

lực phấn đấu thực hiện hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu 

tư kinh doanh cấp tỉnh, hướng tới xây dựng hình ảnh môi trường đầu tư 

kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư”. 

 

Ông Nguyễn Hồng Long - Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo 

Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Trung ương: 

Dù ngành công nghiệp của vùng KTTĐ Bắc Bộ phát triển mạnh với nhiều 

doanh nghiệp lớn nhưng vẫn chủ yếu thuộc về khu vực FDI. Doanh 

nghiệp Việt Nam vẫn chủ yếu ở vai trò gia công, lắp ráp. Vùng này cũng 

có một số ngành dịch vụ mũi nhọn nhưng không bền vững. 



Cần có quan điểm hợp tác giữa các doanh nghiệp, nhưng không thể thiếu 

vai trò tổ chức, dẫn dắt, định hướng của các địa phương. Nếu các địa 

phương mở cửa cho doanh nghiệp thì đó là yếu tố quyết định sự phát 

triển của doanh nghiệp vùng đó. 

Nguồn: https://enternews.vn/vung-kinh-te-trong-diem-bac-bo-phat-huy-su-
menh-dau-tau-163983.html 

 

11. Năm 2020, Tư pháp Nghệ An tiếp tục thực hiện tốt 
các nhiệm vụ của ngành. 
Chiều ngày 10/1, tại thành phố Vinh (Nghệ An) Sở tư pháp Nghệ An 

đã tổ chức hội nghị  tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và phương 

hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm công tác năm 2020. 

Ông Hoàng Quốc Hào - Giám đốc Sở tư pháp tỉnh Nghệ An điều hành hội nghị. 

Ông Hoàng Quốc Hào - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ an điều hành, 

và báo cáo với hội nghị: Trong năm 2019 Sở Tư pháp Nghệ An góp ý 290 

văn bản, thẩm định 84 lượt dự thảo văn bản, thực hiện kiểm tra 39 văn 

bản QPPL do UBND tỉnh ban hành. Qua kiểm tra, sở phát hiện 2 văn bản 

có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật. 

Về công tác hòa giải ở cơ sở, hiện nay có 5.570 tổ hòa giải với 38.096 

hòa giải viên. Năm 2019, ngành đã tiếp nhận 3.722 vụ hòa giải, trong đó 

hòa giải thành 2.824 vụ (đạt tỷ lệ 75,87%), đã hòa giải thành công nhiều 

vụ việc phức tạp, kéo dài, tạo niềm tin và uy tín trong nhân dân. Công tác 

hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi 



thường nhà nước đạt nhiều kết quả. Thực hiện cải cách thủ tục hành 

chính trong công tác lý lịch tư pháp được đẩy mạnh, ngày càng tạo thuận 

lợi hơn cho người dân, tổ chức; đã thụ lý và cấp 33.074 phiếu lý lịch tư 

pháp, tăng 135,7% lần so với cùng kỳ năm 2018; xóa án tích cho 855 

trường hợp. Công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp được tăng 

cường. Lĩnh vực đấu giá tài sản các tổ chức bán đấu giá tài sản được đẩy 

mạnh. Năm 2019, các tổ chức hành nghề đấu giá đã thực hiện 1.173 

cuộc đấu giá thành, thu được 2.402.748.796.662 đồng, tổng số thù lao 

dịch vụ đấu giá thu được 8.655.029.228 đồng, nộp ngân sách nhà nước 

712.810.941 đồng. Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước tỉnh 

Nghệ An đã thực hiện 1.025 vụ việc, tổ chức được 11 đợt truyền thông về 

cơ sở cho các xã, thôn, xóm, bản đặc biệt khó khăn... 

 

Các đại biểu tham gia hội nghị 

 Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những tồn tại, hạn chế 

như: Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn 

một số bất cập, còn tình trạng một số ngành chưa nắm được quy trình 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ban hành văn bản trái pháp luật; 

việc triển khai theo dõi thi hành pháp luật còn chậm phối hợp liên ngành 

do cơ chế, hướng dẫn chưa rõ ràng, cụ thể, thiếu kịp thời. Quản lý nhà 

nước trên một số lĩnh vực như hộ tịch ở cấp huyện vẫn còn lúng túng; 

công tác bổ trợ tư pháp chưa theo kịp với yêu cầu, nhất là lĩnh vực luật 



sư, thừa phát lại...  

Để khắc phục những tồn tại hạn chế, làm tốt công tác tư pháp trong thời 

gian tới. Sở tư pháp Nghệ An đã đưa ra phương hướng nhiệm vụ, giải 

pháp công tác năm 2020 cụ thể từng nội dung cụ thể: Công tác xây dựng 

và kiểm tra văn bản QPPL, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật, công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật, công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, đăng ký giao 

dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước, công tác bổ trợ pháp lý, công tác trợ 

giúp pháp lý, công tác xây dựng ngành, đào tạo bồi dưỡng, công tác 

chống tham nhũng... 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận kết quả trong năm qua mà tập 

thể lãnh đạo, cán bộ, công chức thuộc Sở Tư pháp đã đạt được. Đồng 

thời yêu cầu, trong kế hoạch năm 2020, Sở Tư pháp cần tập trung vào 

các nội dung: Tiếp tục thực hiện có chất lượng công tác góp ý, thẩm định 

dự thảo văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp 

pháp, thống nhất và đồng bộ. 

Cũng trong dịp này, Sở Tư pháp được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng 

khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 

5 cá nhân và 2 tập thể lao động xuất sắc. 

Nguồn: https://baophapluat.vn/tu-phap/nam-2020-tu-phap-nghe-an-tiep-

tuc-thuc-hien-tot-cac-nhiem-vu-cua-nganh-489474.html 

 

12. Hơn 2.000 thủ tục hành chính được cập nhật trên 
Cổng dịch vụ công của tỉnh 
Theo Sở TT-TT, năm 2019, đơn vị đã duy trì hoạt động Cổng thông 
tin điện tử của tỉnh, vận hành ổn định hệ thống Trung tâm dữ liệu 
(Data Center) phục vụ Cổng thông tin điện tử tỉnh. Các trang thông 
tin điện tử của các sở, ngành, hệ thống quản lý văn bản và điều 
hành đảm bảo hoạt động liên tục và an toàn an ninh thông tin. 

Hiện toàn tỉnh có 143 cơ quan, đơn vị sẵn sàng cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến ở các mức độ. Tổng số thủ tục hành chính được cập nhật trên 
Cổng dịch vụ công của tỉnh là 2.002 thủ tục. Tổng số dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3 có 945 dịch vụ, mức độ 4 có 93 dịch vụ. Cổng dịch vụ 
công ở các cơ quan cấp tỉnh, huyện, xã đã được triển khai sử dụng. Từ 
đầu năm đến nay, tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trên cổng là 



80.854 hồ sơ, trong đó, hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3 là 2.474 hồ sơ; 
tiếp nhận tại bộ phận một cửa là 78.380 hồ sơ. 

Nguồn: http://www.baophuyen.com.vn/79/233803/hon-2-000-thu-tuc-
hanh-chinh-duoc-cap-nhat-tren-cong-dich-vu-cong-cua-tinh.html 

 


