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1. Nghị quyết 02/NQ-CP: “Cú huých” mới cho 
cải cách 
Trong bối cảnh nỗ lực cải cách các chỉ số môi trường kinh doanh 

(MTKD) của Việt Nam được Chính phủ đẩy mạnh, sự ra đời của Nghị 

quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu cải thiện MTKD và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 

2020 được xem như một “cú huých” mới, động lực cải cách liên tục, 

định hướng đến năm 2021. 

Nâng 10 - 15 bậc Chỉ số Khởi sự kinh doanh 

Thông tin tại cuộc họp giữa Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan 

vừa qua tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai 

Tiến Dũng nhấn mạnh, Chỉ số Khởi sự kinh doanh của Việt Nam năm 

2019 đứng thứ 115/190 nền kinh tế, giảm 11 bậc so với năm 2018. Mặc 

dù cải cách thủ tục này ở từng bộ đã đạt được những kết quả tích cực, 

song công tác phối hợp giữa các bộ còn chưa tốt, còn tình trạng ùn ứ từ 

việc liên thông, kết nối, chuyển từ thủ tục giấy sang điện tử. 

 

Nỗ lực giảm số thủ tục khởi sự kinh doanh 

Để cải thiện chỉ số này, cần có sự quyết tâm của các cơ quan liên quan 

trong nỗ lực giảm số thủ tục khởi sự kinh doanh từ 8 xuống còn 4 thủ tục, 

tích hợp thủ tục, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp (DN) ngay 



trong năm 2020. Theo các chuyên gia, nếu Việt Nam tập trung cải cách 

thủ tục này trong nửa đầu năm 2020, Chỉ số Khởi sự kinh doanh hoàn 

toàn có thể tăng lên hàng chục bậc trong Bảng xếp hạng của Ngân hàng 

Thế giới (WB). 

Tại Nghị quyết 02/NQ-CP, Chính phủ đặt mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số 

này lên 10 - 15 bậc với nhiều giải pháp. Cụ thể, ngay trong quý I, Bộ Tài 

chính sửa đổi Nghị định số 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về 

lệ phí môn bài theo hướng lùi thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài vào ngày 

30/1 của năm kế tiếp; giám sát việc thực thi quy định đối với thủ tục đặt 

in/tự in hóa đơn và thông báo phát hành, đảm bảo đúng thời hạn 4 ngày 

theo quy định… 

Chuyển động cùng một hướng 

Bên cạnh mục tiêu nâng bậc chỉ số Khởi sự kinh doanh lên 10 - 15 bậc, 

Nghị quyết 02/NQ-CP còn đặt quyết tâm cải cách thực chất các quy định 

về điều kiện kinh doanh (ĐKKD). 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 ĐKKD đã được đơn giản hóa 

trong năm 2018 và 2019. Công khai bảng so sánh các ĐKKD trước và 

sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa, 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 ĐKKD được quy định tại các luật chuyên ngành theo phương án đã 

được phê duyệt. 

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

tế Trung ương, việc cắt giảm ĐKKD thời gian qua mới dừng ở cấp nghị 

định, thực tế còn nhiều ĐKKD quy định trong các luật đang gây khó khăn 

cho DN. Công tác rà soát sơ bộ cho thấy, hiện có khoảng 38 luật có quy 

định về ĐKKD đang trở thành rào cản đối với DN. 

Mặt khác, các ĐKKD trong luật thường rất chung chung, cách làm này tạo 

ra bất cập vì cơ quan nhà nước liệt kê từng trang thiết bị thì có thể dẫn tới 

thừa, thiếu, không đáp ứng yêu cầu về tính minh bạch của quy định, 

nhưng do các điều kiện này đã có trong luật nên cấp nghị định không thể 

bãi bỏ được. 

Do vậy, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tư pháp tăng cường chất lượng 

thẩm định ban hành ĐKKD 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, yêu cầu các địa phương thực thi đúng, đầy đủ 

những quy định ĐKKD đã được đơn giản hóa, không tự đặt thêm ĐKKD 

dưới mọi hình thức. 



Theo các chuyên gia, việc cải thiện MTKD Việt Nam chỉ từ phía Chính 

phủ là chưa đủ. Chính vì vậy, Nghị quyết 02/NQ-CP đã nêu rõ mục tiêu, 

giải pháp đã có, cùng với đó là sự vào cuộc tích cực, chủ động, quyết liệt 

của các cơ quan bộ, ngành, địa phương. Theo đó, tất cả cùng phải 

chuyển động về một hướng. Tạo dựng MTKD tốt là hành động thiết thực 

nhất để đồng hành cùng DN. 

Năm 2020, Việt Nam phấn đấu MTKD theo xếp hạng EoDB của WB 

lên 10 bậc; năng lực cạnh tranh theo xếp hạng GCI 4.0 của Diễn đàn 

kinh tế thế giới (WEF) lên 5 bậc; đổi mới sáng tạo theo xếp hạng GII 

của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) lên 3 đến 4 bậc; Chính 

phủ điện tử của Liên hợp quốc (UN) lên 10 đến 15 bậc. 

Nguồn: https://congthuong.vn/nghi-quyet-02nq-cp-cu-huych-moi-cho-cai-

cach-131440.html 

 

2. Tranh cãi quanh đề xuất có chứng chỉ “tiền hôn 
nhân” mới được kết hôn 

 Xung quanh đề xuất bổ sung quy định phải có chứng chỉ tiền hôn 

nhân vào điều kiện đăng ký kết hôn trong luật Hôn nhân gia đình 

đang gây ra nhiều tranh cãi. 

 

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy nêu đề xuất tại hội nghị 



Như Thanh Niên thông tin (https://thanhnien.vn/thoi-su/de-xuat-co-chung-

chi-tien-hon-nhan-moi-duoc-dang-ky-ket-hon-1171535.html), tại hội thảo 

phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng và cơ sở giáo dục do 

Đoàn giám sát của Quốc hội về phòng chống xâm hại trẻ em tổ chức, tiến 

sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Học viện Cảnh sát nhân dân, cho rằng tình trạng 

xâm hại trẻ em nói chung và trong cơ sở giáo dục nói riêng thời gian qua 

có trách nhiệm rất lớn của gia đình; trẻ em bị xâm hại hoặc phạm tội đều 

xuất phát từ các gia đình “có vấn đề”. Tuy nhiên, trong các giải pháp được 

các chuyên gia, bộ, ngành nêu ra chưa thấy cụ thể để tăng cường vai trò 

của gia đình trong giải quyết vấn đề này. Từ đó, ông Thủy đề nghị nghiên 

cứu sửa đổi luật Hôn nhân và gia đình để tăng cường vai trò, trách nhiệm 

của gia đình trong việc ngăn chặn tình trạng trẻ em bị xâm hại và phạm 

tội. “Cần bổ sung quy định về điều kiện kết hôn trong luật Hôn nhân và gia 

đình theo hướng phải có chứng chỉ tiền hôn nhân thì mới được đăng ký 

kết hôn”, ông Thủy nói và đề xuất để có chứng chỉ này, những người 

muốn kết hôn phải "trải qua một lớp học về hôn nhân và gia đình, trong 

đó học cách làm cha, làm mẹ, học cách làm vợ, làm chồng, học cách dạy 

con trai, dạy con gái…". 

Rất cần thiết 

Có đi học trước khi kết hôn, mới thấy được ý nghĩa to lớn của việc 

hôn nhân mà cố gắng lo lắng cho gia đình, con cái. 

Hiền (TP.HCM) 

Nhiều bạn đọc (BĐ) ủng hộ đề xuất của tiến sĩ Thủy vì “việc này rất cần 

thiết, có ích cho các cặp vợ chồng trước khi bước vào cuộc sống chung”. 

"Đề xuất hay! Rất hợp lý và văn minh! Mình ủng hộ hết mình", BĐ Trúc 

Tùng (TP.HCM) viết. "Rất cần thiết! Bên Thiên chúa giáo đã làm việc này 

từ lâu rồi, họ gọi là khóa học giáo lý hôn nhân. Khóa học này dạy về cách 

làm chồng, cách làm vợ, cách làm cha mẹ, kiến thức thai sản cơ bản, 

kiến thức về dân số... Nếu cả nước triển khai khóa học tương tự như thế 

này thì bạo hành gia đình sẽ giảm hẳn, dân số tăng vô tội vạ sẽ giảm hẳn, 

kiến thức thai sản của vợ chồng cũng tăng", BĐ Long (TP.HCM) ý kiến. 

Một ý tưởng hay, lãng mạn, nhưng không có tính thực tiễn. 

Quý Thủy (TP.HCM) 

"Việc cần có chứng chỉ tiền hôn nhân là rất tốt, đề xuất này rất hay. Tuy 

nhiên, phải tính để chỉnh sửa giáo trình sao cho ngắn gọn, phù hợp", BĐ 

Artemis (Hà Nội) viết. Trong khi đó, BĐ Kim Châu (TP.HCM) ý kiến: "Ai 

quan niệm là không có thời gian rảnh rỗi để đi học thì có lẽ nên suy nghĩ 

lại. Thời gian đi học này là thời gian đầu tư cho gia đình tương lai của 



mình. Người ta muốn làm gì thì cũng phải đầu tư, vậy tại sao lại không 

chịu đầu tư cho gia đình tương lai của mình? Ai không đầu tư cho gia 

đình tương lai của mình, người đó sẽ có một gia đình què quặt". 

Sợ "đẻ" thêm giấy phép con 

Một đề xuất rất hay nên được áp dụng. Vấn đề trách nhiệm của 

người đứng đầu nên xem xét nhân rộng đến các cấp chính quyền. 

Minh Thuận (Đắk Nông) 

Bên cạnh nhiều người ủng hộ thì cũng có không ít ý kiến phản đối. BĐ 

Đạt Huỳnh (TP.HCM) cho rằng: "Đề xuất xa rời thực tế. Thêm cái chứng 

chỉ này thì giống như "đẻ" thêm một cái giấy phép con. Nếu họ không học 

nhưng vẫn kết hôn thì có cấm được không và dựa vào đâu để cấm?". 

"Nếu vậy người không biết chữ sẽ không bao giờ kết hôn được, hoặc là 

những người có bầu rồi không có chứng chỉ cũng không được đăng ký 

kết hôn để chạy bầu hay sao?", BĐ Đức Minh (Bình Dương) đặt vấn đề. 

"Nhìn về mục đích của ý tưởng thì thấy đây là cách nghĩ có trách nhiệm 

với xã hội. Tuy nhiên việc ban hành chứng chỉ có thể gây ra phản ứng vì 

người ta nghĩ tới cái giấy phép con nhiêu khê, chi bằng đưa nội dung này 

vào giảng dạy ở cấp phổ thông trung học. Kiểu dạy kỹ năng về xây 

dựng hạnh phúc gia đình, kỹ năng nuôi dạy em bé... cho các cháu học 

sinh", BĐ Nhân Ái (Quảng Bình) góp ý. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/tranh-cai-quanh-de-xuat-co-chung-chi-

tien-hon-nhan-moi-duoc-ket-hon-1172064.html 

 

3. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát và quản lý 
Hải quan 
Chiều 14/1, phát biểu chỉ đạo công tác năm 2020 của ngành Hải 

quan, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng yêu cầu, Tổng cục Hải 

quan xây dựng ngay chương trình hành động và tập trung triển khai 

từ những ngày đầu năm các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung 

vào nhiệm vụ kiểm soát và quản lý hải quan 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 

“Năm 2019, ngành Hải quan đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn 

diện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các công tác cải cách thủ tục 

hành chính, hiện đại hóa, thu ngân sách nhà nước và đấu tranh chống 

buôn lậu, gian lận thương mại...” - Ông Nguyễn Văn Cẩn - Tổng cục 



trưởng Tổng cục Hải quan - đánh giá kết quả hoạt động của lực lượng 

Hải quan trong năm 2019. 

 

Ông Nguyễn Văn Cẩn: Năm 2020, ngành Hải quan phấn đấu hoàn thành 
vượt mức dự toán thu NSNN do Quốc hội giao là 338.000 tỷ đồng 

Cụ thể hơn, theo ông Cẩn, trong năm qua, toàn ngành Hải quan đã giải 

quyết thủ tục cho lượng hàng hóa với tổng giá kim ngạch lên tới 517,26 tỷ 

USD. Đặc biệt, để phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách và chỉ tiêu 

phấn đấu ở mức cao nhất, ngay từ đầu năm, Tổng cục Hải quan đã ban 

hành Chỉ thị số 723/CT-TCHQ với 5 nhóm nhiệm vụ chung của toàn 

Ngành và 9 nhóm nhiệm vụ cụ thể giao cho các vụ, cục thuộc và trực 

thuộc Tổng cục Hải quan và các cục hải quan địa phương. Nhờ đó, kết 

thúc năm 2019, ngành Hải quan đã đạt kết quả thu ngân sách 348.721 tỷ 

đồng, đạt 116,05 % dự toán, 110,5% so với chỉ tiêu phấn đấu và tăng 

11,0 % so với năm 2018. Đây là kỷ lục thu ngân sách của ngành Hải quan 

trong lịch sử hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành. 

Trong công tác chống buôn lậu, năm 2019, với vai trò là cơ quan Thường 

trực Ban chỉ đạo 389 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã tham mưu 

cho Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chức năng tăng 

cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, 

hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Kết quả, từ 

16/12/2018 đến 15/12/2019, lực lượng kiểm soát Hải quan toàn Ngành đã 



chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý tới 17.321 vụ vi phạm pháp luật 

Hải quan với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính trên 3.035 tỷ đồng. Số tiền 

thu nộp ngân sách nhà nước: 481 tỷ 095 triệu đồng (tăng 37,08 % so với 

cùng kỳ 2018). Cơ quan Hải quan đã khởi tố 51 vụ (giảm 17,74 % so với 

cùng kỳ 2018). Chuyển cơ quan khác khởi tố 164 vụ (tăng 23,31 % so với 

cùng kỳ 2018). 

Đối với công tác đấu tranh phòng chống ma túy trong địa bàn hoạt động 

hải quan, Ngành đã chủ trì, phối hợp bắt giữ 194 vụ án, chuyên án, thu 

giữ 812 bánh heroin, 260.498 viên ma túy tổng hợp và 176 kg cocain... 

Cùng với các kết quả nổi bật nêu trên, năm 2019 cũng ghi nhận nhiều 

thành tích của toàn Ngành trong công tác cải cách thủ tục hành chính, 

hiện đại hóa hải quan; kiểm tra sau thông quan; quản lý rủi ro; thanh tra, 

kiểm tra; công tác đối ngoại… 

Về nhiệm vụ trong năm 2020, Tổng cục Hải quan xác định, sẽ tiếp tục đẩy 

mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan góp phần cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thực hiện cắt 

giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, nâng 

mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực hải quan ít nhất đạt 70% trở lên tại các chỉ số chính thuộc các chỉ tiêu 

theo Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai 

đoạn 2016 - 2020… 

Trong công tác giám sát quản lý về hải quan, Ngành sẽ tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát của các cấp trong quá trình làm thủ tục hải quan để 

kịp thời có chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước về hải quan 

trong toàn ngành được thực hiện thuận lợi, thống nhất, đáp ứng yêu cầu 

quản lý và thực tế phát sinh. Đồng thời, xây dựng và hoàn thiện đề án cơ 

sở dữ liệu doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan doanh nghiệp theo 

loại hình (gia công, nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu, DNCX, 

kho ngoại quan, CFS, kho hàng không, kho hàng không kéo dài,…), mặt 

hàng trọng điểm (thuộc nhóm hàng có liên quan cuộc chiến thương mại 

Mỹ - Trung…), cơ sở dữ liệu về các mẫu dấu, mẫu chữ ký, cơ quan cấp 

C/O, các doanh nghiệp có yêu cầu thực thi sở hữu trí tuệ, số lượng các 

đối tượng phải giám sát và quản lý hải quan (kho, bãi, địa điểm kiểm tra 

tập trung, cửa hàng miễn thuế, đại lý làm thủ tục hải quan…) phục vụ 

công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan hải quan các cấp trên nền tảng 

ứng dụng các hệ thống CNTT tích hợp... Đồng thời, đẩy mạnh công tác 

chống buôn lậu, gian lận thương mại, và vận chuyển trái phép hàng hóa 

qua biên giới: tập trung vào các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu có điều 

kiện, như: rượu ngoại, xăng dầu..., theo dõi, giám sát chặt chẽ các lô 



hàng vận chuyển độc lập, hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, 

quá cảnh và hàng hóa đưa về bảo quản chờ thông quan; đấu tranh ngăn 

chặn tình trạng xuất khẩu khống hàng hóa để được hoàn thuế giá trị gia 

tăng, gian lận xuất xứ hàng hóa để trốn thuế… 

“Trong năm 2020, Tổng cục Hải quan quyết liệt triển khai các giải pháp, 

phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 được 

giao là 338.000 tỷ đồng và phấn đấu hoàn thành vượt mức tối thiểu dự 

toán thu NSNN năm 2020 do Quốc hội giao” – Ông Cẩn khẳng định. 

Tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát, quản lý hải quan 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá cao kết 

quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019 của ngành Hải quan, trong đó 

nhấn mạnh thành tích vượt thu ngân sách rất cao (vượt 16,05% chỉ tiêu 

dự toán). 

“Ngoài yếu tố khách quan về tăng trưởng về kim ngạch xuất nhập khẩu, 

kết quả vượt thu thể hiện vai trò quản lý nhà nước về hải quan rất hiệu 

quả”- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá và biểu dương các thành tích 

trong công tác chống buôn lậu, nhất là đấu tranh với tội phạm ma túy, 

chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp… Cùng đó, 

trong công tác kiểm tra chuyên ngành với vai trò là đơn vị được đầu mối, 

ngành Hải quan đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành rà soát và đề 

xuất cắt giảm các mặt hàng XNK còn chồng chéo trong quản lý chuyên 

ngành và kiểm tra chuyên ngành để kiến nghị bộ, ngành sửa đổi, bổ sung 

các quy định về kiểm tra chuyên ngành. 



 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng: Tổng cục Hải quan xây dựng 
ngay chương trình hành động, tập trung triển khai ngay từ những ngày 
đầu năm 2020, trong đó cần tăng cường công tác kiểm soát và quản 

lý hải quan 

Về kế hoạch năm 2020, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu, Tổng cục Hải 

quan xây dựng ngay chương trình hành động và tập trung triển khai ngay 

từ những ngày đầu năm các nhiệm vụ được giao. Trong đó tập trung vào 

nhiệm vụ kiểm soát và quản lý hải quan, và bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo 

của cấp uỷ, chính quyền các địa phương, phối hợp của các sở, ban, 

ngành trên địa bàn để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN đảm bảo 

thu đúng, thu đủ. 

“Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá công tác 

hải quan, tạo thuận lợi cho thương mại và các hoạt động XNK hàng hoá 

để rút ngắn thời gian, chi phí thông quan hàng hoá…” – Ông Đinh Tiến 

Dũng chỉ đạo và yêu cầu, Tổng cục Hải quan cần tiếp tục tham mưu, đôn 

đốc, điều phối có hiệu quả các bộ, ngành thực hiện Kế hoạch hành động 

thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách 

công tác chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại, phối hợp với các bộ, 

ngành đổi mới phương pháp kiểm tra chuyên ngành theo hướng áp dụng 

quản lý rủi ro, chuẩn hoá và thu hẹp danh mục hàng hoá phải kiểm tra 

chuyên ngành;… tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công 



tác quản lý hải quan, triển khai mở rộng hệ thống quản lý, giám sát hải 

quan tự động đối với hàng hoá XNK, quá cảnh tại cảng biển, sân bay và 

xây dựng và triển khai dự án tái cơ cấu hệ thống công nghệ thông tin hải 

quan, hệ thống công nghệ thông tin một cửa quốc gia, một cửa ASEAN 

Nguồn: https://congthuong.vn/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-kiem-soat-va-

quan-ly-hai-quan-131483.html 

 

4. Thị trường bảo hiểm đặt mục tiêu tăng trưởng 20% 
trong năm 2020 

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, tính tới cuối năm 2019, tổng tài sản thị 

trường bảo hiểm ước đạt 454.379 tỷ đồng, tăng 15,03% so với năm 

2018. 

Tốc độ tăng trưởng tích cực 

Theo số liệu báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết năm 2019, thị trường bảo 

hiểm duy trì tốc độ tăng trưởng cao, ổn định và hiệu quả. Thị trường bảo 

hiểm hiện có 66 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong đó, có 30 

doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ, 18 DNBH nhân thọ, 2 

doanh nghiệp tái bảo hiểm và 16 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) và 1 

chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài. 

Tính tới cuối năm 2019, tổng tài sản thị trường bảo hiểm ước đạt 454.379 

tỷ đồng, tăng 15,03% (so với năm 2018); số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế 

ước đạt 376.555 tỷ đồng, tăng 16,36%. Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo 

hiểm ước đạt 285.965 tỷ đồng, tăng 18,58%. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu 

ước đạt 89.345 tỷ đồng, tăng 9,34% và tổng doanh thu phí bảo hiểm ước 

đạt 160.180 tỷ đồng, tăng 20,54%. Chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 

44.006 tỷ đồng, trong đó, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 21.202 tỷ đồng, 

các DNBH nhân thọ ước đạt 22.804 tỷ đồng. 



 

Năm 2019, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao 

(Ảnh minh họa: KT) 

Đáng chú ý, năm 2019, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được 

đẩy mạnh đã góp phần tạo lập môi trường pháp lý đồng bộ, minh bạch 

cho thị trường bảo hiểm. Ông Nguyễn Quang Huyền, Phó Cục trưởng 

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, Bộ Tài chính là đơn vị chủ trì 

xây dựng 6 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bảo 

hiểm, như: Luật số 42/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị định số 80/2019-N/-CP; 

Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg; Quyết định số 242/QĐ/TTg; Thông tư số 

01/2019/TT-BTC; Thông tư số 65/2019/TT-BTC. 

Trong đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo 

hiểm được ban hành nhằm thực hiện Nghị quyết số 72/2018/QH14 và 

Quyết định 121/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Kinh doanh bảo hiểm về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm để thực thi Hiệp định 

đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). 

“Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm đã nội 

luật hoá cam kết quốc tế về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm tại CPTPP bao gồm 

tư vấn, đánh giá rủi ro, tính toán, giám định tổn thất và hỗ trợ giải quyết 

bảo hiểm… Điều này đáp ứng yêu cầu thực tiễn của thị trường trong 

nước, hoàn chỉnh đầy đủ các yếu tố thị trường bao gồm kinh doanh, trung 

gian và dịch vụ phụ trợ bảo hiểm”, ông Nguyễn Quang Huyền nêu rõ. 



 

Ông Nguyễn Quang Huyền, Phó Cục trưởng  
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm 

Theo ông Huyền, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh 

bảo hiểm cũng tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân được tham gia 

hoạt động cung ứng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, khuyến khích phát triển thị 

trường phụ trợ bảo hiểm. Trong đó, không hạn chế quyền tự do kinh 

doanh của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. Cụ thể, 

cho phép tất cả các tổ chức có tư cách pháp nhân đáp ứng điều kiện có 

thể thực hiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. 

“Cá nhân không hạn chế quyền đầu tư, kinh doanh đối với 4 dịch vụ phụ 

trợ bảo hiểm còn lại, có thể thực hiện thông qua tổ chức dưới các hình 

thức như chủ đầu tư, góp vốn thành lập. Bên cạnh đó, Luật cũng không 

quy định điều kiện về đăng ký, cấp giấy phép thành lập và hoạt động của 

doanh nghiệp mà chỉ đưa ra điều kiện để làm cơ sở cho cơ quan quản lý 

nhà nước thực hiện hậu kiểm; không phân biệt giữa nhà đầu tư trong và 

ngoài nước”, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm nhấn 

mạnh. 

Ông Nguyễn Quang Huyền cũng cho hay, Luật không phân biệt giữa nhà 

đầu tư trong nước và nước ngoài đối với dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. Điều 

này sẽ tạo môi trường pháp lý bình đẳng, ổn định cho nhà đầu tư nước 

ngoài hoạt động, giúp nâng cao chất lượng của dịch vụ phụ trợ bảo hiểm 

trong nước, đáp ứng nguyên tắc Đối xử Quốc gia (NT) trong Hiệp định 

CPTPP. 

Năm 2020, phấn đấu tăng trưởng 20% 



Để thị trường tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm 2020, theo đại 

diện của Bộ Tài chính, đơn vị sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, 

pháp luật về kinh doanh bảo hiểm tiếp cận các chuẩn mực, thông lệ quốc 

tế. Đồng thời, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của thị trường, dự kiến mức 

tăng trưởng 20%, tăng cường tính an toàn, bền vững, hiệu quả của thị 

trường và khả năng đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức, 

cá nhân; góp phần ổn định nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. 

Theo ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo 

hiểm (Bộ Tài chính), trong năm 2020, với những nỗ lực trong việc hoàn 

thiện chính sách, cải cách hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo 

hiểm, kỳ vọng thị trường bảo hiểm Việt Nam sẽ thu hút được nhiều hơn 

nữa các nhà đầu tư có uy tín; từ đó, tiếp tục tăng trưởng hiệu quả, bền 

vững, thực hiện tốt các mục tiêu của Chính phủ, nâng cao vai trò của thị 

trường bảo hiểm và đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế. 

"Năm 2020, thị trường bảo hiểm vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng trên 20%", 

ông Phùng Ngọc Khánh kỳ vọng. 

Đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, năm 2020, cơ quan 

quản lý sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, trình Chính phủ quyết định xây 

dựng Luật sửa đổi, bổ sung tổng thể Luật Kinh doanh bảo hiểm; đơn giản 

hóa các thủ tục hành chính; tăng cường kết nối với các cơ quan quản lý, 

hội nhập, hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục nâng 

cao tính minh bạch thông tin của DNBH; mặt khác, tăng cường hiệu lực 

quản lý nhà nước và hiệu quả thanh, kiểm tra, giám sát, xử phạt hành 

chính. 

Đồng thời, tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 

cũng như phát triển và chuyên nghiệp hóa các kênh phân phối bảo hiểm 

theo kịp với sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0; đa dạng hóa 

phương thức và sản phẩm; thiết lập hệ thống công nghệ thông tin, hạ 

tầng kỹ thuật; xây dựng cơ sở dữ liệu cho thị trường bảo hiểm./. 

Nguồn: https://vov.vn/kinh-te/thi-truong-bao-hiem-dat-muc-tieu-tang-

truong-20-trong-nam-2020-1000377.vov 

 

5. Cắt giảm 12.600 mặt hàng thuộc diện kiểm tra 
chuyên ngành 
Bộ Tài chính cho biết, năm 2019 đã ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn 

đối với 18/22 nhóm hàng phải kiểm tra chuyên ngành; thực hiện cắt 

giảm 12.600/82.698 mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành. 



 

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet 

Bên cạnh đó, ngành tài chính còn thay đổi phương thức kiểm tra, áp dụng 

quản lý rủi ro trong kiểm tra nhiều mặt hàng đã được chuyển thời điểm 

kiểm tra từ giai đoạn trước thông quan sang sau thông quan. 

Tính đến cuối năm 2019, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành sửa 

đổi, bổ sung 84/87 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về quản lý, kiểm 

tra chuyên ngành (theo Quyết định số 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ); sửa đổi, bổ sung 13/29 văn bản QPPL về quản lý, kiểm tra 

chuyên ngành (theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg); ban hành 20/53 Danh 

mục hàng hóa thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành kèm mã số 

HS.     

Nguồn: https://baodauthau.vn/thoi-su/cat-giam-12600-mat-hang-thuoc-

dien-kiem-tra-chuyen-nganh-119871.html 

 

6. Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình: Đẩy mạnh 
cải cách hành chính tạo môi trường đầu tư kinh 
doanh thông thoáng 
Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 được Sở 

Tài nguyên và Môi trường Thái Bình đề ra tại Hội nghị Tổng kết công 

tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngày 14/1. 

Năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình đã tham mưu Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh về công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Duy trì 

thường xuyên, nghiêm túc công tác kiểm soát thủ tục hành chính, xây 



dựng quy trình điện tử để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho 

6 thủ tục thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường của tỉnh. Giải quyết 

77/78 thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ" tại Trung tâm phục 

vụ hành chính công. Kết quả, đã giải quyết 619 hồ sơ.  

Về lĩnh vực quản lý đất đai, thẩm định trình UBND tỉnh 226 hồ sơ giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất diện 

tích 376,86 ha. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Bình. 

Tiếp nhận thẩm định, trình cấp có thẩm quyền cấp 185 giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn với đất. Thực hiện 

giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh 

Thái Bình; giải phóng mặt bằng đối với 80 dự án với số tiền bồi thường, 

hỗ trợ là 221,03 tỷ đồng.  

Thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra nâng cao hiệu lực Nhà nước về quản lý 

tài nguyên và môi trường.  

Năm 2020, ngành Tài nguyên và Môi trường Thái Bình tập trung vào 6 

nhiệm vụ trọng tâm. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách pháp luật, kịp 

thời phát hiện những bất cập để tham mưu đề xuất, sửa đổi. Đẩy mạnh 

công tác thanh, kiểm tra, phối hợp tuyên truyền, xử lý kịp thời các hành vi 

vi phạm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tạo môi 

trường đầu tư kinh doanh thông thoáng. Tăng cường phối hợp với các cơ 

quan, đoàn thể, báo chí tuyên truyền chính sách pháp luật về tài nguyên 

và môi trường. Thực hiện tốt phương châm "Kỷ cương, liêm chính, hành 

động, trách nhiệm, hiệu quả, sáng tạo". Tăng cường quản lý chặt chẽ, 

khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên trên địa bàn tỉnh.  

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc 

Thận đánh giá cao kết quả của ngành Tài nguyên và Môi trường trong 

năm qua. 

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành cần 

tập trung tham mưu tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chú 

trọng công tác cải cách hành chính, đặc biệt là lĩnh vực đất đai theo chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu xử lý rác 

thải tập trung tại các huyện; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban 

ngành đoàn thể các cấp trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó rà soát, giải 

quyết đơn thư, khiếu nại liên quan đến đất đai, tài nguyên môi trường; 

chủ động tham mưu rà soát, hoàn thiện chính sách, các quy định để tỉnh 



đề xuất Trung ương nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ. 

Nguồn: https://baodautu.vn/so-tai-nguyen-va-moi-truong-thai-binh-day-

manh-cai-cach-hanh-chinh-tao-moi-truong-dau-tu-kinh-doanh-thong-

thoang-d114615.html 

 

7. Hà Nội kiến nghị đưa bóng cười vào danh mục 
kinh doanh có điều kiện 
Năm 2019, các lực lượng chức năng trong Ban chỉ đạo 389 Hà Nội đã xử 

lý hành chính tới 31.246 vụ, tăng 2.597 vụ so với năm 2018, khởi tố hình 

sự 113 vụ đối với 141 đối tượng. 

Tổng kết Ban chỉ đạo 389 Hà Nội. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+) 

Nhiều vấn đề về buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là hoạt động kinh 

doanh và sử dụng trái phép các mặt hàng như Shisha, bóng cười… tiếp 

tục là chủ đề nóng trên địa bàn thủ đô thời gian qua. 

Đây cũng là một trong những vấn đề được các lực lượng chức năng của 

thành phố bàn thảo và giải quyết tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 

2020 của Ban chỉ đạo 389 Hà Nội, tổ chức sáng 14/1. 



Ảnh hưởng đến sức khỏe 

Ông Nguyễn Anh Quân Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ 

đạo 389 quận Hoàn Kiếm cho biết, từ cuối 2016-2017 trên địa bàn quận 

Hoàn Kiếm bắt đầu xuất hiện tình trạng buôn bán kinh doanh trái phép khí 

N20 dưới dạng bóng cười, nguồn khi được mua từ các doanh nghiệp khí 

công nghiệp trên địa bàn thành phố nhưng chủ yếu núp bóng dưới dạng 

quán café và kinh doanh bóng cười. 

Chỉ rõ những điểm nóng là phường Hàng Buồm (tuyến phố Đào Duy Từ, 

Lương Ngọc Quyến, Tạ Hiện) và phường Lý Thái Tổ (trên tuyến phố 

Nguyễn Hữu Huân, Hàng Tre…) ông Quân đã thông tin còn khoảng 36 cơ 

sở trên địa bàn có biểu hiện kinh doanh trái phép bóng cười. 

Đề cập đến vấn đề có thể gây nguy hại cho sức khỏe, đặc biệt là giới trẻ, 

ông Quân cho biết, Ủy ban quận Hoàn Kiếm đã thành lập 3 tổ liên ngành 

để thường xuyên kiểm tra xử lý các hoạt động kinh doanh shisha, bóng 

cười, đồng thời lên danh sách các cơ sở có dấu hiệu vi phạm để thường 

xuyên tuyên truyền và nhắc nhở việc chấp hành qui định của pháp luật. 

Theo ông, qua điều tra cơ bản, lực lượng Quản lý thị trường và công an 

quận đã tổ chức ký cam kết đối với các cơ sở trên địa bàn về việc không 

kinh doanh và sử dụng trái phép các mặt hàng trên. Cùng với đó, lực 

lượng chức năng cũng mạnh tay hơn trong việc kiểm tra và xử phạt các 

cơ sở vi phạm. 

Thống kê cho thấy, tính đến hết năm 2019, lực lượng chức năng của 

quận Hoàn Kiếm đã  xử phạt hành chính các vi phạm liên quan đến kinh 

doanh trái phép bóng cười với số tiền hơn 930 triệu đồng, tịch thu hơn 

132 bình khí N20 và nhiều quả bóng dùng để bơm khí cười với giá trị 

hàng vi phạm khoảng 252 triệu đồng. 

Dù vậy, nhiều bất cập cũng nảy sinh khiến lực lượng chức năng khó có 

thể kiểm soát dứt điểm mặt hàng này, theo đó chế tài xử phạt còn nhẹ 

nên nhiều chủ cơ sở sẵn sàng nộp phạt sau đó tiếp tục tái phạm. 

Chính vì vậy, ông Quân đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu, xem 

xét đưa việc kinh doanh khí N20 vào danh mục hàng hóa kinh doanh có 

điều kiện để quản lý, nâng chế tài xử phạt thậm chí là rút Giấy phép kinh 

doanh với các cơ sở tái phạm nhiều lần. Ngoài ra, cần đưa Shisha và 

danh mục sản phẩm thuốc lá nhập khẩu, kinh doanh có điều kiện để tạo 

cơ sở pháp lý cho việc kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng này. 

- Các vụ việc xử lý của Ban chỉ đạo 389 Hà Nội năm 2019: 

Bám địa bàn để xử lý triệt để 



Không chỉ những mặt hàng cấm như pháo nổ, ma túy hay chất gây 

nghiện mà hoạt động buôn bán hàng lậu và An toàn thực phẩm cũng 

đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. 

Tính trong năm 2019 vừa qua, các lực lượng chức năng trong Ban chỉ 

đạo 389 Hà Nội đã xử lý hành chính tới 31.246 vụ, tăng 2.597 vụ so với 

năm 2018, khởi tố hình sự 113 vụ đối với 141 đối tượng. 

Bà Trần Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, 

kết quả này đã giúp thị trường được lành mạnh hơn cũng như tăng ngân 

sách cho thành phố. 

Dù vậy, với con số trên 27.000 doanh nghiệp của Hà Nội, bà Lan đề nghị 

các cuộc kiểm tra cần đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ nét hơn trong 

công tác chống buôn lậu thời gian tới. 

Dẫn ví dụ từ sự biến động của mặt hàng thịt lợn, lãnh đạo Sở Công 

Thương Hà Nội cho rằng có phản ánh về hiện tượng găm hàng của một 

số doanh nghiệp lớn, vì vậy nếu có sự vào cuộc đồng bộ của các lực 

lượng chức năng chắc chắn sẽ kiểm soát tốt hơn, hạn chế thấp nhất 

những biến động về giá đối với mặt hàng này. 

Cùng với việc kiểm soát thị trường, bà Lan cũng đề nghị lực lượng Quản 

lý thị trường nắm chắc số doanh nghiệp trên địa bàn để từ đó hỗ trợ cho 

các cơ quản lý nhà nước nắm bắt được việc tuân thủ pháp luật cũng như 

việc cấp các giấy chứng nhận An toàn thực phẩm qua đó có thể giám sát, 

đôn đốc thường xuyên để doanh nghiệp chấp hành đúng các quy định 

của pháp luật. 

Đặc biệt với các mặt hàng kinh doanh có điều kiện như gas, xăng dầu, khí 

hỏa lỏng…hiện tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh còn 

thấp, do vậy bà đề nghị Quản lý thị trường phối hợp với các quận huyện 

để có thể dẩy mạnh việc cấp giấy, trường hợp không đủ điều kiện phải 

loại bỏ ngay. 

“Chỉ còn gần 10 ngày nữa là Tết , cần có phương án để kiểm soát tốt thị 

trường không để hiện tưởng găm hàng trục lợi, qua đó đảm bảo quyền lợi 

cho người tiêu dùng,” bà Lan đề nghị thêm. 



Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Hà Nội phát biểu chỉ 

đạo tại hội nghị. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+) 

Trong khi đó, đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế và Quản lý chức vụ (Công 

an Hà Nội) đề nghị các lực lượng địa bàn làm tốt công tác điều tra cơ 

bản, từ đó có thể bóc dỡ tận gốc cả đường dây, từ đó nâng cao hiệu quả 

của công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. 

Về phía lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Hà Nội Lê 

Hồng Sơn đề nghị các lực lượng trong Ban chỉ đạo 389 nắm chắc tình 

hình thị trường để đưa ra giải pháp kịp thời đấu tranh hiệu quả với các 

hành vi vi phạm pháp luật. 

Ông Sơn đề nghị, các sở, ngành tăng cường đưa việc phổ biến pháp luật 

về sự nguy hại của việc buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng 

giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm thành một 

nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền. 

Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các 

lực lượng chức năng thuộc Hà Nội, giữa các lực lượng chức năng Hà Nội 

với lực lượng chức năng Trung ương và các tỉnh, thành phố khác, đặc 

biệt là các tỉnh biên giới để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác 

đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 



Riêng mặt hàng bóng cười, ông kiến nghị Bộ Công Thương và Ban chỉ 

đạo 389 quốc gia báo cáo Chính phủ sớm hoàn thiện các quy định pháp 

luật để từ đó kiểm soát tốt mặt hàng này, tránh những hiện tượng tiêu 

cực cũng như bảo vệ sức khỏe của người dân./. 

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/ha-noi-kien-nghi-dua-bong-cuoi-vao-

danh-muc-kinh-doanh-co-dieu-kien/618441.vnp 

 

8. Nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV xác định mục 

tiêu: Phấn đấu đến năm 2020 là tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ - công 

nghiệp. Để thực hiện mục tiêu này, UBND tỉnh đã cụ thể hóa bằng việc 

đưa ra từng chỉ tiêu cụ thể đối với 8 ngành dịch vụ địa phương có lợi thế. 

Chủ đề năm 2019 của tỉnh cũng tập trung cho công tác: “Nâng cao chất 

lượng, hiệu quả dịch vụ”. Với sự vào cuộc quyết liệt, rốt ráo từ tỉnh đến 

các sở, ngành, địa phương, dù có một số chỉ tiêu chưa hoàn thành song 

chất lượng và hiệu quả đem lại hết sức đáng khích lệ. 

Đi vào trọng tâm, trọng điểm 

Năm 2019, ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND 

về thực hiện chủ đề công tác năm: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch 

vụ”, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã bắt tay ngay vào việc xây 

dựng kế hoạch triển khai, thực hiện. Trong đó, trọng tâm là phát triển du 

lịch chất lượng cao; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông kết nối; đẩy 

mạnh liên kết thương mại; nâng cao chất lượng dịch vụ cơ sở y tế, giáo 

dục; cải thiện môi trường kinh doanh; nâng cao chất lượng dịch vụ công 

và năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương. 



Các công trình hạ tầng thu hút đầu tư đã góp phần đa dạng và nâng cao 

chất lượng cung ứng dịch vụ trên địa bàn 

Nhìn lại năm 2019, trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được những 

năm trước, tỉnh tiếp tục xác định lấy phát triển kết cấu hạ tầng, khắc phục 

những điểm nghẽn giao thông nhằm đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu 

tư vào kết cấu hạ tầng lĩnh vực dịch vụ; đa dạng hóa các hình thức huy 

động vốn đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công - 

tư (PPP). Đồng thời, tỉnh cũng sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách để 

đầu tư đồng bộ, hiện đại hóa hạ tầng... Trong năm, đã có 31 dự án về hạ 

tầng giao thông kết nối các khu công nghiệp, khu kinh tế và hạ tầng dịch 

vụ được triển khai với nguồn vốn ngân sách nhà nước, kinh phí ước đạt 

1.811 tỷ đồng. 

Năm vừa qua, cùng với việc huy động mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực 

xã hội vào phát triển hạ tầng theo hướng đồng bộ, công tác cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh được UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương 

tập trung thực hiện. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy 

mạnh, thủ tục đơn giản, thuận tiện, nhanh gọn. Nhờ vậy, đã thu hút nhiều 

doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn tỉnh. Năm 2019, toàn tỉnh có 2.370 đơn 

vị thành lập mới. Trong đó, có 1.570 doanh nghiệp; đưa số doanh nghiệp 

trên địa bàn lên tới 19.000 đơn vị. 

Thực hiện chủ đề công tác năm, tỉnh đã triển khai nhiều loại hình, sản 

phẩm du lịch mới được đưa vào khai thác và đem lại hiệu quả cao, góp 



phần xây dựng thương hiệu du lịch Quảng Ninh theo hướng du lịch, dịch 

vụ đẳng cấp. Trong lĩnh vực thương mại, chất lượng hàng hóa, sản phẩm 

cung ứng cho nhân dân tiếp tục được cải thiện với sự gia tăng, phát triển 

của các cửa hàng tiện ích và trung tâm thương mại cao cấp… 

Tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV xác định mục 

tiêu: Phấn đấu đến năm 2020 là tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ - công 

nghiệp. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh đã đưa ra từng chỉ tiêu cụ thể cho 

8 ngành dịch vụ có tiềm năng, lợi thế. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Quảng Ninh Bùi Văn Khắng: Việc thực hiện chủ đề công tác năm 2019 là 

một trong những nội dung quan trọng, góp phần giúp Quảng Ninh đạt 

được mục tiêu đến năm 2020 trở thành tỉnh dịch vụ công nghiệp theo 

hướng hiện đại. 

Khép lại năm 2019, nhìn chung các chỉ tiêu chính đóng góp vào khu vực 

dịch vụ của tỉnh vẫn tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ. Trong đó, tốc độ 

tăng trưởng khá là dịch vụ du lịch và thương mại. Các chỉ tiêu về tổng 

khách du lịch, doanh thu du lịch, thương mại đã đạt tốc độ tăng trưởng 

theo kịch bản đề ra. Các chỉ tiêu về tỷ lệ lao động qua đào tạo, y tế hoàn 

thành kế hoạch. Hoạt động tài chính ngân hàng tiếp tục duy trì ổn định. 

Đặc biệt, sự vào cuộc tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân 

là yếu tố quan trọng để ngành dịch vụ có tốc độ tăng trưởng khá trong 

thời gian qua. 

Tuy nhiên, UBND tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận: Tốc độ tăng trưởng khu 

vực dịch vụ chưa thực sự bứt phá. Các giải pháp phối hợp mở rộng 

không gian phát triển du lịch, liên kết các tour, tuyến, điểm, phát triển các 

sản phẩm du lịch mới triển khai còn chậm, chưa đồng bộ, chủ yếu chỉ tập 

trung khai thác lợi thế tài nguyên sẵn có; còn thiếu cơ sở hạ tầng thương 

mại phục vụ du khách... 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng cho biết: Thời gian tới, các sở, 

ngành cần tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả dịch vụ. 

Trong đó, với lĩnh vực dịch vụ du lịch, Sở Du lịch và các địa phương tiếp 

tục chấn chỉnh môi trường kinh doanh du lịch, đa dạng hóa sản phẩm và 

nâng cao chất lượng phục vụ. Đối với lĩnh vực thương mại, các ngành, 

địa phương liên quan đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thu hút các tập 

đoàn phân phối lớn liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong tỉnh để xây 

dựng hệ thống phân phối hiện đại. Đồng thời, tỉnh tiếp tục hỗ trợ, hướng 

dẫn người dân phát triển hàng hóa theo hướng tập trung, nâng cao chất 

lượng, thương hiệu sản phẩm… 



Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XIV về tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu GRDP đạt 48 - 49%, trở 

thành tỉnh dịch vụ công nghiệp hiện đại vào năm 2020, UBND tỉnh Quảng 

Ninh và các sở, ngành, địa phương xác định: Tiếp tục rà soát, đánh giá 

toàn diện việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển dịch vụ, sâu sát, nắm chắc 

tình hình để có các giải quyết cụ thể, đột phá nhằm thúc đẩy tăng trưởng 

trong thời gian tới, nhất là trong năm cuối của kế hoạch 5 năm 2016 - 

2020. 

Nguồn:http://www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=82&NewsId=43

2973 

 

9. Bảo hiểm xã hội Hà Nội áp dụng nhiều giải pháp 
trong ứng dụng công nghệ thông tin 
Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã đẩy nhanh tốc độ xử lý, minh bạch 

thông tin, tiết kiệm thời gian, chi phí cho các tổ chức, cá nhân tham gia 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

Trước khối lượng công việc khổng lồ, đòi hỏi giải quyết nhanh nhưng vẫn 

phải đảm bảo quy trình của pháp luật, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội 

đã chủ động nghiên cứu, áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp, sáng kiến trên 

nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin. 

Ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho 

biết, ứng dụng công nghệ thông tin là yếu tố then chốt giúp tháo gỡ các 

nút thắt mà trước đây cơ quan bảo hiểm, doanh nghiệp và người dân gặp 

phải trong quá trình giải quyết công việc. Để công nghệ thông tin có thể 

"chạy" thông suốt ở các khâu nghiệp vụ, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành 

phố đã không ngại va chạm, đấu tranh với quan điểm lạc hậu của một bộ 

phận cán bộ, ngại khó, ngại ứng dụng cái mới trong quy trình nghiệp vụ 

để hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. 

Lý giải về điều này, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội nhấn 

mạnh, Hà Nội là địa bàn rộng, có số thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế lớn nhất cả nước. Cùng với đó, Hà Nội có số đơn vị và đối tượng tham 

gia, thụ hưởng chính sách lớn, thường xuyên biến động. Hà Nội tập trung 

nhiều bệnh viện đầu ngành của cả nước với trang thiết bị hiện đại, số 

người bệnh khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế lớn, tăng nhanh... 

Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội thành phố được Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

"chọn mặt gửi vàng", tiên phong ứng dụng các phần mềm "một cửa" điện 

tử, quản lý thu, giải quyết chế độ, chính sách và kế toán. Nhờ đó, các đơn 



vị sử dụng lao động, trường học không phải đến cơ quan Bảo hiểm xã hội 

nộp hồ sơ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mà chỉ cần gửi qua hệ thống 

điện tử, kết quả được trả qua hệ thống bưu chính. Còn với phần mềm giải 

quyết chế độ chính sách giúp kiểm soát việc giải quyết chế độ hưu trí, 

thanh toán chế độ ốm đau, thai sản minh bạch, công bằng. Bởi phần mềm 

này được kết nối với hệ thống thông tin giám định điện tử nên có đủ thông 

tin khám chữa bệnh của người dân để thanh toán chế độ ốm đau, thai 

sản, tránh tình trạng lạm dụng quỹ ốm đau, thai sản. 

Nhờ ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, đến nay, 100% các thủ tục 

hành chính có liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp tại các quận, huyện đều được tiếp nhận qua hệ thống điện tử 

"một cửa", giảm tỷ lệ hồ sơ thất lạc, theo dõi tiến độ giải quyết của từng 

hồ sơ, xác định trách nhiệm của từng cán bộ ở các khâu. Bên cạnh đó, 

Bảo hiểm xã hội thành phố mở "kênh" tiếp nhận và trả kết quả thủ tục 

hành chính qua hệ thống bưu chính. Hiện hầu hết các doanh nghiệp, đơn 

vị trên địa bàn đã sử dụng dịch vụ này do bảo đảm tính bảo mật và không 

thất lạc. 

Bảo hiểm xã hội thành phố cũng là đơn vị duy nhất trong cả nước đã thực 

hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Theo đó, thông tin 

của trẻ mới sinh chỉ cần kê khai tại UBND xã, phường sẽ được chuyển tới 

cổng thông tin của bảo hiểm xã hội để cấp thẻ bảo hiểm y tế từ 2 - 3 ngày 

và trả kết quả tại UBND phường. Đến nay, 100% số trẻ sinh ra tại Hà Nội 

được đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế theo hình thức này. 

Chị Nguyễn Thị Hiên nhân viên Trường Đại học Đại Nam cho biết, trước 

đây hàng tuần, chị thường phải đến cơ quan bảo hiểm để làm các thủ tục 

về ốm đau thai sản, báo tăng, giảm số thu và đóng bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Hiện nay, nhờ công nghệ thông tin chị 

không phải đi lại nhiều. Trong khi đó, thủ tục hồ sơ lại nhanh gọn, chỉ cần 

nộp qua dịch vụ hành chính công (Bưu điện) là xong. Khi giải quyết xong, 

kết quả sẽ được cơ quan bảo hiểm gửi qua Bưu điện gửi về đơn vị, rất 

tiện lợi, đảm bảo thời gian theo quy định.  

Chị Hiên cho biết thêm, giao dịch điện tử nhưng vẫn có sự tương tác giữa 

đơn vị và cơ quan bảo hiểm xã hội bằng hình thức mail, điện thoại, giấy 

hẹn điện tử. Từ đó đơn vị có thể biết được ngày, giờ trả kết quả để chủ 

động trong việc chi trả chế độ cho người lao động kịp thời.  

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam đánh giá, nhờ áp dụng công nghệ 

thông tin một cách đồng bộ, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã tạo đột 



phá trong phục vụ nhân dân. Từ thực tế thành công tại Bảo hiểm xã hội 

thành phố Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng rút ra nhiều bài học 

trong việc lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin vì phần lớn 

các sáng kiến, thí điểm tại Bảo hiểm xã hội Hà Nội được nhân rộng ở Bảo 

hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trên cả nước. 

Nguồn: https://baotintuc.vn/xa-hoi/bao-hiem-xa-hoi-ha-noi-ap-dung-nhieu-

giai-phap-trong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-20200115065808910.htm 

 

10. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình 
làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa 
Ngày 14/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính 

phủ Trương Hòa Bình cùng Đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo 

tỉnh Thanh Hóa về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 

2019; mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020. 

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN 

Năm 2020, tỉnh Thanh Hóa đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, 

quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong đó một 

số chỉ tiêu cơ bản như tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 

(GRDP) đạt 12,5% trở lên; tổng huy động vốn đầu tư phát triển 157.000 tỷ 

đồng; thu ngân sách nhà nước đạt gần 29.000 tỷ đồng... 



Để thực hiện được các mục tiêu trên, tỉnh Thanh Hóa tập trung thực hiện 

quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất 

kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đẩy nhanh tiến độ giải phóng 

mặt bằng để triển khai các dự án; nâng cao hiệu quả đầu tư công. Tỉnh 

cũng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa các 

nguồn lực để phát triển. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng thực hiện công 

tác giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân... 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa 

Bình biểu dương những kết quả mà chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh 

Hóa đã đạt được. Nhiều chỉ tiêu Đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 

đề ra đạt khá và vượt. Quốc phòng an ninh đảm bảo. Trong năm 2019, 

Thanh Hóa cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận như tốc độ tăng 

trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh cao nhất từ trước đến nay (trên 

17%). Thu ngân sách vượt 8,5% dự toán. Thanh Hóa cũng đã giải quyết 

tốt các vụ việc phức tạp không để trở thành điểm nóng, tạo môi trường 

thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, xã hội. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng lưu ý chất lượng tăng 

trưởng kinh tế của tỉnh Thanh Hóa còn thấp, tăng trưởng chủ yếu dựa 

vào quy mô sản xuất, tăng vốn đầu tư, khai thác tài nguyên. Thanh Hóa 

cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ 

các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trước mắt, tỉnh phải chú trọng đảm bảo tốt 

an ninh trật tự an ninh quốc phòng, không để người dân mua bán, vận 

chuyển đốt pháo trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, qua đó đón Tết vui 

tươi, đầm ấm. 

Năm 2019, tỉnh Thanh Hóa đạt được nhiều kết quả nổi bật: Tốc độ tăng 

trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 17,15%, cao nhất từ trước đến 

nay; huy động vốn đầu tư phát triển đạt 125.000 tỷ đồng, môi trường đầu 

tư kinh doanh được cải thiện; thu hút 196 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó 

có 20 dự án FDI. Giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao nhất từ trước đến 

nay với 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic quốc 

tế. Chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời 

sống nhân dân được cải thiện. Toàn tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp, sáp 

nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, qua đó giảm 1.578 thôn, tổ dân 

phố (giảm tương ứng 26,4%); hoàn thành sắp xếp lại 143 đơn vị hành 

chính cấp xã. 

Về công tác phòng chống tham nhũng, tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đã 

chỉ đạo các cấp, ngành đẩy mạnh công khai minh bạch chính sách, quy 

trình, thủ tục giải quyết công việc gắn với cải cách thủ tục hành chính; 

công khai việc quản lý sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, 



công khai quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng, đẩy mạnh đấu thầu qua 

mạng..., tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp theo dõi, giám sát 

nhằm phòng ngừa tham nhũng. Cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra 25 vụ, 

87 bị can về tội tham nhũng, chức vụ, trong đó khởi tố mới 19 vụ, 48 bị 

can; Viện Kiểm sát truy tố 4 vụ, 9 bị can; Tòa đã xét xử 4 vụ, 9 bị cáo. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà lưu 

niệm tới lãnh đạo Tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN 

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, sớm phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các tiểu dự 

án đường bộ ven biển đi qua tỉnh Thanh Hóa; bố trí vốn ngân sách Trung 

ương hỗ trợ 33 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đáp 

ứng đủ điều kiện được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ; hỗ trợ kinh 

phí để xây dựng Trạm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực Nghi Sơn - Hòn 

Mê.... 

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa 

Bình cùng Đoàn công tác tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo 

trên địa bàn 4 huyện Yên Định, Thọ Xuân, Thường Xuân và Ngọc Lặc của 

tỉnh Thanh Hóa. 

Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/pho-thu-tuong-thuong-truc-truong-hoa-

binh-lam-viec-voi-lanh-dao-tinh-thanh-hoa-20200114152439743.htm 

 



11. Hải Dương đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 

8% trở lên  
Ngày 14/1, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương tổ chức 

hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2020.  

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương Vương Đức Sáng phát 

biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương cho biết, năm 2020, 

ngành ngân hàng tỉnh Hải Dương phấn đấu tăng trưởng huy động vốn từ 

10% trở lên, tăng trưởng tín dụng từ 8% trở lên, tỷ lệ nợ xấu dưới 2% 

tổng dư nợ. 

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Vương Đức Sáng đã 

yêu cầu, năm 2020, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh cần đổi 

mới hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh đặc biệt là đổi mới mạnh 

mẽ trong thực hiện dịch vụ theo hướng nhanh hơn gọn hơn, thân thiện 

hơn và gắn bó hơn với các doanh nghiệp. 

Ngân hàng Nhà nước cũng cần tháo gỡ kịp thời khó khăn cho các tổ 

chức tín dụng trên địa bàn như xử lý tài sản đảm bảo, tài sản thế chấp, 

xử lý nợ xấu; tăng cường hơn thanh kiểm tra để đảm bảo các tổ chức tín 

dụng hoạt động hiệu quả, cạnh tranh lành mạnh... Bên cạnh đó, tiếp tục 

làm tốt công tác huy động vốn, mở rộng tín dụng có hiệu quả, tập trung 

vốn tín dụng phục vụ phát triển ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên; phối hợp 



với các sở ngành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất, 

kinh doanh… 

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương Vương Đức Sáng trao Cờ 

thi đua của UBND tỉnh tặng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn chi nhánh Hải Dương. 

Tại hội nghị, ý kiến của đại diện các ngân hàng, Quỹ tín dụng trên địa bàn 

tỉnh tập trung một số nội dung: đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành quyết liệt 

hơn để việc thực hiện Đề án không dùng tiền mặt; cấp ủy, chính quyền 

địa phương quan tâm đến hoạt động tín dụng chính sách; Ngân hàng Nhà 

nước Chi nhánh tỉnh Hải Dương là đầu mối với các cơ quan nội chính để 

đẩy nhanh tốc độ thu hồi nợ xấu… 

Bà Nguyễn Thị Hải Vân, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước chi 

nhánh tỉnh Hải Dương cho hay, trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước 

chi nhánh tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan nội chính để thực hiện 

tốt thu hồi nợ xấu, tăng cường thanh tra kiểm tra đột xuất đối với các tổ 

chức tín dụng. 

Năm 2020, toàn ngành ngân hàng Hải Dương tích cực các giải pháp cải 

cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lượng 

cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; tăng cường truyền thông về 

cơ chế, chính sách, hoạt động tín dụng ngân hàng, các sản phẩm, dịch vụ 

tài chính và các quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm lĩnh vực 



ngân hàng, tín dụng đen nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ 

ngân hàng cho người dân. 

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương tăng cường thực hiện 

thanh tra, kiểm tra các tổ chức tín dụng, tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt 

động của các tổ chức tín dụng yếu kém để kịp thời xử lý. Đồng thời, đẩy 

mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; phòng ngừa và xử lý kịp 

thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thanh toán thẻ, ATM. 

Cùng đó, tích cực phối hợp với cơ sở, ngành triển khai cơ chế, chính 

sách hỗ trợ phát triển doanh  nghiệp; phối hợp với các cơ quan liên quan 

đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ, ngăn chặn và đẩy lùi 

tín dụng đen… 

Các tổ chức tín dụng đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng - doanh 

nghiệp, giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay; tạo thuận lợi cho khách 

hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng; hạn chế tín dụng đen; tập 

trung tín dụng cho các ngành, lĩnh vực ưu tiên, khu vực sản xuất kinh 

doanh, công nghiệp chế biến; mở rộng tín dụng đi đôi với nâng cao chất 

lượng tín dụng; tích cực xử lý nợ xấu và hạn chế tối đa nợ xấu mới phát 

sinh. Ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các 

chương trình tín dụng chính sách. 

Năm 2019, ngành ngân hàng tỉnh Hải Dương đã đạt những kết quả tích 

cực, tổng nguồn vốn huy động đạt trên 116.500 tỷ đồng, tăng 17% so với 

năm 2018; tổng dư nợ đạt 81.500 tỷ đồng, tăng 11,3% so với năm 2018; 

nợ xấu 554 tỷ đồng, chiếm 0,68% tổng dư nợ tín dụng. 

Dư nợ cho vay nông nghiệp và phát triển nông thôn đat khoảng 37.000 tỷ 

đồng, chiếm 45,4% tổng dư nợ; dư nợ cho vay đối tượng chính sách đạt 

3.400 tỷ đồng; dư nợ cho vay theo Đề án ưu tiên vốn tín dụng phục vụ 

phát triển sản xuất và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp hỗ 

trợ  đạt 15.900 tỷ đồng… 



Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương tặng Giấy khen 

cho 2 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. 

Tại hội nghị, UBND tỉnh Hải Dương đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập 

thể, tặng bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ngân hàng Nhà nước chi 

nhánh tỉnh Hải Dương đã tặng giấy khen cho 2 tập thể hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ năm 2019. 

Nguồn: https://baotintuc.vn/kinh-te/hai-duong-dat-muc-tieu-tang-truong-

tin-dung-tu-8-tro-len-20200114140254572.htm 

 

12. Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh 
Trà Vinh 
Tối 14/1, tỉnh Trà Vinh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm thành 

lập tỉnh và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất của Chủ tịch 

nước tặng thưởng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và 

phát biểu. 



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng 

Nhất cho tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN 

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thiện Nhân, lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các 

Bộ, ngành Trung ương và đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực 

Đồng bằng sông Cửu Long. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Trần Trí Dũng đã ôn lại lịch 

sử hình thành tỉnh Trà Vinh cũng như truyền thống cách mạng của Đảng 

bộ, quân và dân tỉnh Trà Vinh trong 2 công cuộc đấu tranh giành độc lập 

và xây dựng phát triển đất nước. 

Sau khi thực dân Pháp xâm lược đánh chiếm các tỉnh Nam Kỳ và phân 

chia lại địa giới hành chính toàn bộ Nam Kỳ thành 4 khu vực hành chính 

lớn. Sau khi toàn quyền Đông Dương Doumer ký Nghị định đổi tên gọi 

tiểu khu thành tỉnh, tiểu khu Trà Vinh chính thức  trở thành tỉnh Trà Vinh 

từ ngày 1/1/1900 cho đến nay. Trải qua hai cuộc kháng chiến giành độc 

lập và công cuộc xây dựng phát triển, đảng bộ quân dân Trà Vinh luôn 

sẵn sàng hy sinh vì nền độc lập, tự do Tổ quốc và không ngừng vượt khó 

để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cuộc sống vật chất, tinh thần ngày 

càng no ấm, giàu đẹp hơn. 

Đặc biệt, trong 28 năm kể từ khi tỉnh Trà Vinh chia tách từ tỉnh Cửu Long 

để tái lập tỉnh (năm 1992), Trà Vinh đã tập trung dồn sức để xây dựng và 



phát triển. Từ một tỉnh có điểm xuất phát thấp, thiếu và yếu kém về hạ 

tầng kỹ thuật phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, Trà Vinh 

không ngừng nỗ lực huy động mọi nguồn lực đầu tư, thực thi các giải 

pháp, chính sách phù hợp, hiệu quả để đạt được mục tiêu tăng trưởng 

năm sau cao hơn năm trước. 

Tỉnh Trà Vinh đã xác định đúng và khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, mạnh 

dạn đầu tư hệ thống các công trình về giao thông, điện, thủy lợi, ứng 

dụng khoa học công nghệ để phát triển sản xuất đồng bộ các lĩnh vực 

kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Nhờ vậy, tốc độ 

trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo không ngừng chuyển biến theo hướng 

tích cực. Cụ thể, giá trị tổng sản phẩm nội địa (GRDP) của tỉnh tăng bình 

quân hàng năm trên 11%. GRDP bình quân đầu người trong tỉnh năm 

1992, đạt khoảng 0,73 triệu đồng/người/năm, đến cuối năm 2019 đạt 59 

triệu đồng/người/năm. Đến nay, toàn tỉnh có 55 xã đạt chuẩn nông thôn 

mới (chiếm 64,7% tổng số xã). 

Huyện Tiểu Cần, Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới và thị xã Duyên Hải 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ đói, nghèo  khi tái 

lập tỉnh ( năm 1992) là gần 20% hộ đói, 40% hộ nghèo, nhưng đến cuối 

năm 2019, Trà Vinh không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,33%, 

trong đồng bào Khmer còn 6,27%. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống 

Nhất/TTXVN 



Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những 

nỗ lực để đạt được những thành tựu của tỉnh Trà Vinh trong công cuộc 

xây dựng và phát triển kinh tế  xã hội. Hệ thống chính trị của tỉnh được 

xây dựng, củng cố; công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực 

cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, thu hút 

đầu tư đạt nhiều kết quả; quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội được tăng cường và ổn định. Đặc biệt, Thủ tướng 

bày tỏ niềm vui,  ấn tượng với kết quả thực hiện công tác giảm nghèo của 

tỉnh. Thủ tướng đề nghị, tỉnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt 

được; cần quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác giảm nghèo đối với hộ 

đồng bào Khmer thật sự bền vững, hộ đã thoát nghèo thì tiếp tục vươn 

lên khá, giàu. 

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, tuy kinh tế của tỉnh phát triển nhanh 

nhưng chưa vững chắc. Nền sản xuất công nghiệp của tỉnh có phát triển, 

nhưng  chưa cao; thương mại, dịch vụ chưa thực sự kích cầu mạnh mẽ, 

doanh nghiệp nhỏ, kết cấu hạ tầng giao thông còn thiếu, yếu chưa đáp 

ứng được cho yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. 

Vì vậy, Trà Vinh cần tiếp tục sáng tạo hơn trong khai thác tiềm năng, lợi 

thế nhất là lợi thế về kinh tế biển; tập trung phát triển sản xuất nông 

nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp logistics gắn với công nghiệp. Tỉnh 

cần đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, liên kết vùng để phát triển đa 

lĩnh vực; nâng cao năng lực, hiệu lực công tác lãnh đạo điều hành, cải 

cách hành chính; chủ động ứng phó thiên tai, phòng chống dịch.    

Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải quan tâm chăm lo cho giáo dục, cụ thể là 

giáo dục phổ thông, giáo dục nghề, giáo dục trình độ cao -  đây là chìa 

khóa vàng để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho yêu cầu 

phát triển. 



Chương trình văn nghệ kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Trà Vinh (1900-

2020). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN 

Năm 2020 là năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mục tiêu phát 

triển giai đoạn  2015 – 2020 của tỉnh. Chính vì thế , cùng với phát triển 

kinh tế, Thủ tướng  đề nghị Đảng bộ tỉnh Trà Vinh đặc biệt chú trọng xây 

dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh công tác 

phòng chống tham nhũng, đẩy lùi suy thoái về đạo đức lối sống, “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. 

Nhấn mạnh nhân hòa là yếu tố quyết định cho mọi thành công, Thủ tướng 

Chính phủ đề nghị tỉnh làm tốt hơn nữa công tác dân vận, công tác dân 

tộc, tôn giáo để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức 

chung lòng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà tỉnh đề 

ra. 

Nhân dịp tết Canh Tý sắp đến, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ 

tướng chúc Đảng bộ, quân và nhân dân Trà Vinh một năm mới nhiều 

thành công, vui tươi, an lành, hạnh phúc. 

Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/thu-tuong-du-le-ky-niem-120-nam-

thanh-lap-tinh-tra-vinh-20200114222327168.htm 

 


