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1. Đẩy nhanh hơn kết nối liên thông bộ, ngành 
Ngày 7-2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai 

Tiến Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan ngang bộ 

và các địa phương nhằm hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin 

báo cáo Chính phủ. 

Bộ trưởng Dũng sau khi khái quát các văn bản liên quan đã cho hay: Đến 

nay 95/95 bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Trung ương Đảng đã kết 

nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở hai cấp chính quyền với trục 

liên thông văn bản quốc gia. Từ ngày 12-3-2019 đến ngày 4-2-2020 đã có 

gần 1,25 triệu văn bản trên trục liên thông, số lượng văn bản gửi, nhận 

trong tháng thứ 10 so với tháng đầu tiên vận hành tăng gấp hai lần. 

Tháng 6-2019, hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của 

Chính phủ (e-Cabinet) được khai trương đã góp phần giảm bớt thời gian 

của các phiên họp Chính phủ. “Điều này cho thấy sự cải cách trong hoạt 

động của Chính phủ. Cạnh đó, người dân, doanh nghiệp đã quan tâm, 

hưởng ứng cũng như ghi nhận kết quả ban đầu của quá trình xây dựng 

và vận hành cổng dịch vụ công quốc gia” - Bộ trưởng Dũng cho biết. 

Thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, tính đến ngày 5-2, đã có 18/22 

bộ, cơ quan ngang bộ, 38/63 địa phương ban hành thông tư, quyết định 

quy định chế độ báo cáo theo phương án đơn giản hóa đã được phê 

duyệt. Các thông tư, quyết định quy định chế độ báo cáo không cần thiết 

của bộ, cơ quan, địa phương đã được bãi bỏ; đã cắt giảm, đơn giản hóa 

nhiều báo cáo có nội dung trùng lặp; tần suất báo cáo đã được giảm; đề 

cương, biểu số liệu đã được mẫu hóa, làm cơ sở cho việc số hóa, tạo 

thuận lợi cho quá trình thực hiện báo cáo trên hệ thống điện tử. 

Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (thuộc 

VPCP), cho biết với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ: Gửi - nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường 

điện tử, triển khai kết nối, tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia và 

chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng hệ thống thông tin báo cáo quốc 

gia. 

Về hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, VPCP đang phối hợp với Tập 

đoàn VNPT xây dựng, chuẩn hóa các quy trình tổng thể của hệ thống, 

quy trình liên thông các chế độ báo cáo; quy trình chia sẻ dữ liệu báo 

cáo… Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu các mô hình hệ thống báo cáo, mô 

hình trung tâm thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành để bổ sung, hoàn 



thiện các tính năng của hệ thống, đang thử nghiệm kết nối, liên thông với 

các hệ thống thông tin báo cáo của các bộ Tài chính, KH&ĐT, TT&TT... 

Dự kiến tháng 3-2020, hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ sẽ được khai 

trương. 

41.594 là số tài khoản đăng ký vào cổng dịch vụ công quốc gia, tính đến 

5-2-2020. Cạnh đó, hơn 12,7 triệu lượt truy cập; hơn 664.000 hồ sơ đồng 

bộ trạng thái. 

VPCP và các bộ, ngành, địa phương cũng đã tiếp nhận, xử lý hơn 4.100 

phản ánh, kiến nghị; hỗ trợ 3.641 cuộc gọi qua tổng đài hỗ trợ 

(18001096).  

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/day-nhanh-hon-ket-noi-lien-thong-bo-nganh-

888334.html 

 

2. Rà soát gỡ những bất cập trong kiểm tra chuyên 
ngành 
Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành, để rà soát vướng mắc, 

bất cập trong công tác kiểm tra chuyên ngành. Trong thời gian tới, 

Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để sửa đổi, bổ 

sung các quy định liên quan, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. 

 

Thời gian tới, việc kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ áp 

dụng theo nguyên tắc quản lý rủi ro. 



Tháo gỡ chồng chéo trong kiểm tra hơn 1.500 mặt hàng 

Trên cơ sở phối hợp rà soát với các bộ, ngành, Bộ Tài chính có công văn 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc hàng hóa còn chồng chéo trong 

kiểm tra chuyên ngành. 

Hiện có 25 nhóm sản phẩm, hàng hóa (tương đương với 1.012 dòng 

hàng tính theo mã số HS ở cấp độ 8 chữ số, và tương ứng với 1.501 mặt 

hàng được chi tiết theo tên hàng cụ thể) còn chồng chéo trong kiểm tra 

chuyên ngành; cùng lúc phải thực hiện nhiều thủ tục, hình thức trong 

quản lý/kiểm tra chuyên ngành. Bộ Tài chính đã đề xuất giải pháp để tháo 

gỡ tình trạng trên. 

Về rà soát các địa điểm kiểm chuyên ngành tập trung, từ năm 2015 - 

2016, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan phối hợp với các một số 

đơn vị kiểm tra chuyên ngành thành lập 10 địa điểm kiểm tra chuyên 

ngành tập trung đặt tại một số cảng biển/cảng hàng không quốc tế, nơi có 

lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn, có nhiều hàng hóa nhập khẩu 

thuộc diện kiểm tra chuyên ngành. Bước đầu đã hỗ trợ doanh nghiệp 

giảm thời gian, chi phí. 

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, từ giữa năm 2017 các địa điểm kiểm tra 

chuyên ngành tập trung không còn phát huy được hiệu quả như lúc mới 

thành lập, cá biệt có địa điểm không phát sinh tờ khai đăng ký làm thủ tục 

tại địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung, một số địa điểm kiểm tra 

chuyên ngành tập trung đã tạm ngưng hoạt động. 

Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các địa điểm kiểm tra 

chuyên ngành tập trung. Cụ thể, trong thời gian tới không thành lập thêm 

địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung, việc sắp xếp các địa điểm kiểm 

tra chuyên ngành tập trung đã được thành lập sẽ đưa vào nội dung Đề án 

“Đổi mới mô hình mô hình kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu”. 

Sẽ cắt giảm danh mục, thủ tục phải kiểm tra 

Các bộ, ngành đã tích cực thực hiện điện tử hóa thủ tục kiểm tra chuyên 

ngành, đồng thời tham gia Cơ chế một cửa quốc gia. Tính đến ngày 

31/01/2020, đã có 13 bộ, ngành tham gia kết nối; 188 thủ tục hành chính 

được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia với tổng số hồ sơ hành chính đã 

được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia trên 2,8 triệu bộ hồ sơ 

và trên 35 nghìn doanh nghiệp tham gia. 

Nhằm đổi mới công tác kiểm tra chuyên ngành, hiện Bộ Tài chính đang 

khẩn trương xây dựng Đề án “Đổi mới mô hình kiểm tra chất lượng hàng 



hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Việt Nam” với mục tiêu cải cách thực chất 

công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Việc thực 

hiện đề án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu 

hàng hóa theo hướng đơn giản hóa thủ tục, nhanh chóng, thuận tiện, 

song vẫn đảm bảo kiểm soát chất lượng hàng hóa theo yêu cầu quản lý 

nhà nước; giảm chi phí, nguồn lực cho doanh nghiệp và xã hội. 

Khi triển khai đề án, sẽ cắt giảm thủ tục hành chính; cắt giảm danh mục 

phải kiểm tra chất lượng (chỉ những hàng hóa thực sự có nguy cơ rủi ro 

cao cho con người, an toàn an ninh quốc gia mới được đưa vào Danh 

mục kiểm tra). Việc kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

được thực hiện trên cơ sở áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro (chỉ kiểm tra 

xác suất, kiểm theo tỷ lệ thay vì việc kiểm tra theo từng lô hàng xuất khẩu, 

nhập khẩu như hiện); áp dụng thừa nhận công nhận lẫn nhau; áp dụng 

truy xuất nguồn gốc để giảm tỷ lệ kiểm tra tại cửa khẩu, đảm bảo kiểm 

soát chất lượng hàng hóa ngay từ khi sản xuất tại nguồn… 

Bên cạnh đó, trong thời gian tới không thành lập thêm địa điểm kiểm tra 

chuyên ngành tập trung, việc sắp xếp các địa điểm kiểm tra chuyên 

ngành tập trung đã được thành lập sẽ đưa vào nội dung Đề án “Đổi mới 

mô hình mô hình kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”. 

Để xã hội hóa hoạt động kiểm tra chuyên ngành, hiện nay, một số bộ đã 

ủy quyền hoặc chỉ định nhiều cơ quan, tổ chức hực hiện công tác kiểm tra 

chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Ví dụ, Cục Bảo vệ thực 

vật đã ủy quyền cho 8 đơn vị thực hiện kiểm tra chất lượng phân bón 

nhập khẩu. Bộ Công thương đã chỉ định 13 cơ quan/tổ chức. Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ định 20 đơn vị. Bộ Y tế đã chỉ định 

12 cơ quan, tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm 

đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của các bộ. 

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên 

quan rà soát văn bản pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với 

hàng hóa xuất nhập khẩu còn vướng mắc, bất cập, gây kéo dài thời gian, 

tăng chi phí cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Qua đó, 

kiến nghị các đơn vị chuyên môn thuộc các bộ, ngành sửa đổi, bổ sung 

các quy định về quản lý và kiểm tra chuyên ngành. 

Tại phiên họp mới đây của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa 

quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên 

ngành và tạo thuận lợi thương mại, lãnh đạo Chính phủ đã đề nghị các 

bộ, ngành sớm đẩy nhanh việc rà soát, sửa đổi các quy định có liên quan 

để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp./. 



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

02-09/ra-soat-go-nhung-bat-cap-trong-kiem-tra-chuyen-nganh-

82308.aspx 

 

3. Sắp xếp, sáp nhập tinh gọn, nâng cao hiệu quả 
công việc 
Nhân dịp đầu Xuân Canh Tý 2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân 

đã có những chia sẻ với phóng viên Báo SGGP xung quanh chủ 

trương sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, tinh giản biên 

chế… 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân 

PHÓNG VIÊN: Thưa Bộ trưởng, chủ trương sắp xếp, sáp nhập các đơn vị 

dưới xã (thôn, tổ dân phố) theo Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung 

ương 6 trong năm qua đã mang lại kết quả nào? 

Bộ trưởng LÊ VĨNH TÂN: Việc sắp xếp đối với thôn, tổ dân phố là chủ 

trương rất lớn trong Nghị quyết số 18. Theo thống kê mới nhất, cả nước 

có 135.000 tổ dân phố. Những tỉnh miền núi có mật độ bố trí dân cư thấp, 

có những thôn chỉ khoảng 10 hộ, đồng bằng Bắc bộ có nơi chỉ 200 hộ, 

nhưng đồng bằng ở Nam bộ lại tới 500 hộ, đặc biệt với thành phố lớn, 

mật độ dân cao hơn rất nhiều. Việc chênh lệch số hộ giữa miền núi và 

đồng bằng gấp vài chục lần, sắp xếp lại là nhu cầu rất cần thiết. Việc bố 

trí cán bộ, những người hoạt động không chuyên trách tại tổ dân phố thời 

gian qua chưa hợp lý, số lượng rất đông, bình quân 1 tổ dân phố hay thôn 



là 5 người (có thôn chỉ 3 người, nhưng có thôn 8 người). Do đó, hoạt 

động không được hiệu quả.  

Để thực hiện chủ trương này, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 09 vào 

năm 2017 về tổ chức sắp xếp lại thôn, tổ dân phố. Nhưng qua 1 năm triển 

khai thấy Thông tư 09 chưa phù hợp, do đó năm 2018 tiếp tục ban hành 

Thông tư 14 để sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04 trước 

đây. Lần này đặt vấn đề có tính cơ cấu lại số hộ dân phù hợp với cơ cấu 

vùng, miền. Những địa phương nào mà tổ dân phố có hộ dân dưới 50% 

theo tiêu chí của Thông tư 04 và 09 thì sắp xếp lại. Tới thời điểm hiện tại, 

sau khi sắp xếp, số thôn, tổ dân phố của cả nước còn 100.000 hộ, bên 

cạnh đó là giảm được hàng chục ngàn những người hoạt động không 

chuyên trách; tổ dân phố chỉ còn 3 người (bí thư, trưởng thôn, trưởng ban 

công tác mặt trận). Những năm trở về sau, việc kết hợp sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã, cấp huyện tiếp tục sắp xếp tổ dân phố. 

Việc thu gọn lại có điều kiện để lựa chọn người hoạt động không chuyên 

trách có năng lực, có trình độ tốt hơn. Tuy nhiên, cũng có những mặt 

không được thuận lợi, nhất là khu vực miền núi, địa bàn rộng, dân cư 

thưa thớt, nên việc đảm bảo theo quy định còn gặp nhiều khó khăn. Việc 

này Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục nghiên cứu để tương lai có điều chỉnh phù hợp 

hơn. Ngược lại, đối với những đô thị lớn như TPHCM, Hà Nội mật độ dân 

cư quá đông, nếu tách nhỏ ra sẽ khó khăn trong quản lý, việc này cũng sẽ 

được tiếp tục nghiên cứu sau khi có sơ kết 2 năm thực hiện.  

Năm 2019 đánh dấu chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành 

chính, qua đó giảm phiền hà cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp, 

đồng thời cho thấy tính công khai, minh bạch trong chỉ đạo điều hành. Bộ 

trưởng chia sẻ về những điều đã làm trong năm qua? 

Thủ tục hành chính xuất phát từ thể chế, tất cả các quy định của luật, của 

thông tư có quy định về trình tự thủ tục, từ đó phát sinh thủ tục hành 

chính. Do đó, công tác thể chế là nhiệm vụ quan trọng. Trên tinh thần 

muốn xây dựng thủ tục đơn giản thì phải đẩy mạnh phân cấp, phân 

quyền, nhất là Trung ương và địa phương; địa phương cấp trên với địa 

phương cấp dưới, tiến hành hậu kiểm thì thủ tục hành chính sẽ giảm đi. 

Thời gian qua đã có 45/63 tỉnh, thành đã tổ chức các trung tâm hành 

chính công. Đây là bước giảm đi các thủ tục, giảm phiền hà cho người 

dân, công khai minh bạch.  

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đến nay 

thủ tục điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp đã giảm hơn 30%. 

Chính phủ chỉ đạo giao nhận văn bản điện tử và chữ ký số, chính điều 



này cũng đã giảm các thủ tục hành chính, bớt đi văn bản giấy tờ. Bản 

thân Bộ Nội vụ các cuộc họp cũng không còn sử dụng giấy tờ nữa. 

 Thực hiện sắp xếp các đơn vị xã, huyện trong cả nước theo tinh thần 

Nghị quyết số 18 đến nay đã đạt được kết quả thế nào, thưa Bộ trưởng? 

 Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, của Bộ Chính trị, của Chính phủ, 

ngay từ tháng 5-2019, Bộ Nội vụ đã triển khai, tổ chức hướng dẫn cho 

các địa phương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện không đạt 50% 

của 2 tiêu chí về diện tích và quy mô dân số. Trong giai đoạn năm 2019-

202, số đơn vị cấp huyện phải sắp xếp là 19 đơn vị, cấp xã trên 600 đơn 

vị. Qua 7 tháng thực hiện, tới thời điểm này Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

đã thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện của 39 

tỉnh. Như vậy, hiện đã giảm được 4 đơn vị hành chính cấp huyện và 560 

đơn vị hành chính cấp xã. Phấn đấu trong tháng 2-2020 sẽ tiến hành sắp 

xếp dứt điểm đối với các tỉnh còn lại để chuẩn bị tiến tới đại hội đảng các 

cấp.  

Trong năm 2020, Bộ Nội vụ phải trình Chính phủ 9 nghị định, các nghị 

định này sẽ xoay quanh về cơ cấu của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

Chính phủ; cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện; sẽ có nghị định quy 

định về tiêu chuẩn, điều kiện sáp nhập, giải thể đối với các đơn vị sự 

nghiệp công lập…  

Xin cảm ơn Bộ trưởng. 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/sap-xep-sap-nhap-tinh-gon-nang-cao-

hieu-qua-cong-viec-644719.html 

 

4. Sớm thực hiện nộp phạt vi phạm giao thông qua 
cổng dịch vụ công 
Bộ GTVT được giao chủ trì, phối hợp với VPCP và các bộ, cơ quan 

liên quan xây dựng, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thu 

tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Trên cơ sở báo cáo của Văn phòng Chính phủ (VPCP) về tình hình, kết 

quả thực hiện tích hợp, cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến của 

ngành công an trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong quý 1-2020, Thủ 

tướng Chính phủ đã giao Bộ Công an khẩn trương hoàn thành việc sửa 

đổi, bổ sung Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe để đảm 

bảo việc triển khai thu lệ phí trước bạ trực tuyến và sử dụng chứng từ 



điện tử nộp lệ phí trước bạ trong đăng ký ô tô, xe gắn máy, hoàn thành 

trước ngày 15-2.  

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với VPCP và các bộ, cơ 

quan liên quan xây dựng, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia đối với thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (thuộc thẩm quyền xử phạt của 

cảnh sát giao thông) và xác nhận chứng minh nhân dân khi đã được cấp 

thẻ căn cước công dân; chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT thực hiện kết nối, 

chia sẻ dữ liệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường 

bộ để làm cơ sở triển khai dịch vụ công đổi giấy phép lái xe mức độ 4; kết 

nối, chia sẻ dữ liệu với ngành thuế để đảm bảo việc thu nộp lệ phí trước 

bạ trực tuyến thực chất, hiệu quả. 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với VPCP và cơ quan liên quan tích hợp, 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến khai, nộp lệ phí trước bạ đăng ký ô tô, 

xe gắn máy trên Cổng dịch vụ công quốc gia.  

Bộ GTVT được giao chủ trì, phối hợp với VPCP và các bộ, cơ quan liên 

quan xây dựng, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thu tiền nộp 

phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (thuộc 

thẩm quyền xử phạt của thanh tra giao thông) trên Cổng dịch vụ công 

quốc gia...  

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/som-thuc-hien-nop-phat-vi-pham-giao-

thong-qua-cong-dich-vu-cong-644570.html 

 

5. Luật doanh nghiệp và cuộc cách mạng trong kinh 
doanh 

Trong suốt 20 năm thực thi Luật Doanh nghiệp đã thổi một luồng gió 

mới vào môi trường kinh doanh Việt Nam. 

TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh 

tế Trung ương đã khẳng định như vậy khi trao đổi với Diễn đàn Doanh 

nghiệp. 



 

- Vậy “luồng gió mới” mang tên Luật Doanh nghiệp đã mang lại cho nền 

kinh tế những thành tựu nào, thưa ông? 

Khi ra đời, Luật doanh nghiệp mang trong mình sứ mệnh bảo vệ quyền tự 

do kinh doanh; giảm chi phí tuân thủ đối với doanh nghiệp; đảm bảo an 

toàn, quyền và tài sản trong kinh doanh được pháp luật bảo vệ; giảm, thu 

hẹp và loại bỏ rủi ro từ chính sách, thể chế và thực thi luật pháp. Về cơ 

bản, có 5 thành tựu lớn của Luật Doanh nghiệp mà chúng ta có thể kể 

đến như sau: 

Thứ nhất: Thành tựu lớn nhất và cũng đáng tự hào nhất của Luật doanh 

nghiệp khi thực thi là tạo được sự thay đổi trong tư duy, từ chỗ trước đây 

Nhà nước coi quyền kinh doanh là của Nhà nước thì Nhà nước đã trao 

quyền kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp và đảm bảo quyền tự 

do kinh doanh của họ. 

Thứ hai: Trong 20 năm qua nhiều rào cản gia nhập thị trường được bãi 

bỏ, đơn giản hóa một cách có hệ thống thông qua các đợt cải cách thủ 

tục hành chính mà Luật Doanh nghiệp là một trong những đạo luật dẫn 

đầu. Qúa trình này đã tạo ra rất nhiều cơ hội kinh doanh cho người dân 

và doanh nghiệp, giảm chi phí và tăng sự an toàn cho hoạt động kinh 

doanh của người dân. 

Thứ ba: Về vấn đề quản lý nhà nước, Luật đã thay đổi tư duy từ tiền kiểm 

sang hậu kiểm. Chúng ta đã bỏ hoàn toàn quan niệm năng lực cơ quan 

nhà nước đến đâu thì cho người dân và doanh nghiệp kinh doanh đến đó. 

Thay vào đó là tư duy quản lý để thúc đẩy sự phát triển chung của xã hội 



và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân có 

điều kiện phát triển và khởi sắc. 

Thứ tư: Luật Doanh nghiệp 2005 đã thể chế hóa những cam kết của Việt 

Nam trong quá trình hội nhập, đàm phán gia nhập WTO. 

Thứ năm: Tinh thần mạnh mẽ của Luật Doanh nghiệp đã mở đường cho 

việc sửa đổi nhiều đạo luật liên quan đến đầu tư kinh doanh như: Luật 

Đầu tư, Luật Chứng khoán, Luật Đất đai... Từ đó tạo thúc đẩy sự phát 

triển của doanh nghiệp. 

Đây là Luật đầu tiên của kinh tế thị trường Việt Nam. Dựa trên 4 tiêu chí 

đánh giá là tự do kinh doanh; giảm chi phí tuân thủ; an toàn trong kinh 

doanh; giảm, thu hẹp và loại bỏ rủi ro từ chính sách và thực thi luật pháp, 

thì Luật Doanh nghiệp đã đạt được nhiều thành tựu. 

Đây là 5 điểm đạt được qua 3 phiên bản cải cách với hơn 20 năm thực 

thi. Các thành tựu này được đưa ra dựa trên 4 tiêu chí đánh giá là: Tự do 

kinh doanh; giảm chi phí tuân thủ; an toàn trong kinh doanh; giảm, thu 

hẹp và loại bỏ rủi ro từ chính sách và thực thi luật pháp, thì Luật doanh 

nghiệp đã đạt được nhiều thành tựu… 

- Sau 10 năm, sự phát triển của thời đại đã đặt ra những yêu cầu gì mới 

thách thức sứ mệnh của Luật này, thưa ông? 

Bản thân Luật Doanh nghiệp có 2 mảng lớn là gia nhập thị trường và 

quản trị công ty. Vấn đề thủ tục gia nhập thị trường về cơ bản vẫn ổn 

nhưng vấn đề quản trị công ty thì chưa ổn lắm. Thật ra bản thân Luật 

Doanh nghiệp đã đưa ra nhiều yêu cầu đảm bảo bám sát các nguyên tắc 

quản trị của kinh tế thị trường nhưng trên thực tế trong quản trị công ty 

chưa thực thi theo đúng tinh thần của Luật Doanh nghiệp. 

Điểm hạn thế thứ hai, khi chúng ta nói đến Luật Doanh nghiệp thì nói đến 

tinh thần cải cách mạnh mẽ theo định hướng thị trường để tạo thuận lợi 

nhất cho doanh nghiệp tư nhân phát triển. Nhưng, đáng buồn, tinh thần 

này không được tiếp nhận một cách nhất quán trong việc sửa đổi bổ sung 

các Luật khác có liên quan. Thêm vào đó chi phí tuân thủ pháp luật có 

giảm đáng kể, nhưng vẫn còn cao. Tư duy các bộ, ngành chủ yếu là giảm 

theo từng đợt cải cách hành chính của Chính phủ, giảm chỉ mang tính 

phong trào, hết đợt đó là hết, chứ chưa phải là xuyên suốt của hệ thống. 

- Luật Doanh nghiệp phiên bản 2020 được kỳ vọng sẽ tiếp nối tinh thần 

cải cách mạnh mẽ của các phiên bản trước đó. Ông có thể đưa ra đóng 

góp để hoàn thiện Dự thảo? 



Với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nền 

kinh thế giới và Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Do đó, quá trình soạn thảo 

luật hôm nay phải đảm bảo vừa tiếp nối tinh thần của các phiên bản luật 

trước đó nhưng cũng phải phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn. 

Do đó, quá trình soạn thảo phải có nghiên cứu và đánh giá, liên tục có 

báo cáo và thực thi cải cách trên thực tế. Đồng thời cải cách Luật Doanh 

nghiệp phải đồng hành và kết hợp với cải cách cả hệ thống tòa án… thì 

mới tạo ra hệ thống thể chế thân thiện thị trường, vì doanh nghiệp và thúc 

đẩy phát triển. 

- Trân trọng cảm ơn ông! 

Nguồn: https://enternews.vn/luat-doanh-nghiep-va-cuoc-cach-mang-trong-

kinh-doanh-166315.html 

 

6. Gần 41.600 tài khoản đăng ký trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia 

Cổng dịch vụ công quốc gia đã có gần 41.600 tài khoản đăng ký, 

trong đó 221 tài khoản của DN, còn lại là của người dân; hơn 12,7 

triệu lượt truy cập; hơn 664.000 hồ sơ đồng bộ trạng thái.  

Tại hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo 

Chính phủ sáng nay, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho 

biết đã có 95/95 bộ, ngành, địa phương và Văn phòng TƯ Đảng đã kết 

nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở 2 cấp chính quyền với Trục 

liên thông văn bản quốc gia. 

Hơn 664.000 hồ sơ đồng bộ trạng thái 

Cổng dịch vụ công quốc gia đã kết nối, tích hợp với 9/22 bộ, cơ quan và 

63/63 tỉnh, thành phố (3 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Yên, Thừa Thiên - 

Huế chưa hoàn thành việc đăng nhập 1 lần; 2 tỉnh Sóc Trăng, Hòa Bình 

chưa hoàn thành việc đồng bộ trạng thái hồ sơ). 



 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng 

Tính đến ngày 5/2, trên Cổng đã có hơn 41.594 tài khoản đăng ký (trong 

đó 221 tài khoản của DN, còn lại là của người dân); hơn 12,7 triệu lượt 

truy cập; hơn 664.000 hồ sơ đồng bộ trạng thái. VPCP và các bộ, ngành, 

địa phương đã tiếp nhận, xử lý hơn 4.100 phản ánh, kiến nghị; hỗ trợ 

3.641 cuộc gọi qua Tổng đài hỗ trợ (18001096). 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, đầu tháng 3/2020, VPCP sẽ phối hợp 

với các bộ, ngành, địa phương sơ kết 3 tháng triển khai hệ thống này. 

Ngoài 8 dịch vụ công đã được tích hợp, sẽ tiếp tục đưa các dịch vụ công 

mức độ 3, 4 tích hợp lên Cổng để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, 

DN thực hiện thủ tục hành chính. 

Các vấn đề liên quan đến đăng ký DN, mã số thuế, liên quan đến hải 

quan... cần tiếp tục hoàn thiện. Việc cấp, đổi giấy phép lái xe cũng cần 

tiếp tục hoàn thiện cấp độ 4, kết nối với y tế, các cơ quan công an, giao 

thông. 

“Ngay việc khi chúng ta thực hiện tốt Nghị định 100 về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có dư luận 

cho rằng, nhiều trường hợp bị cơ quan chức năng phạt, giữ giấy phép lái 

xe nên lượng đăng ký đổi giấy phép lái xe tăng. Liệu có phải việc đó dự 



phòng cho vấn đề đăng ký mới để khi cơ quan chức năng giữ giấy phép 

lái xe thì sử dụng giấy phép lái xe thứ hai? 

Việc này chúng tôi thấy dư luận xã hội quan tâm, các cơ quan chức năng 

đang nghiên cứu để xử lý phòng ngừa việc gian lận, thực hiện không 

minh bạch, tinh thần là đảm bảo tốt, minh bạch nhưng phải nghiêm túc, 

tránh việc lợi dụng hồ sơ điện tử để kê khai”, ông Dũng nói. 

Tháng sau khai trương Trung tâm báo cáo quốc gia  

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng cho hay, từ ngày 12/3/2019 đến ngày 4/2 

đã có gần 1,25 triệu văn bản (khoảng 298.000 văn bản gửi và 945.000 

văn bản nhận) trên Trục liên thông. Số lượng văn bản gửi, nhận trong 

tháng thứ 10 so với tháng đầu tiên vận hành tăng gấp 2 lần. 

Tính đến ngày 5/2, đã có 18/22 bộ, cơ quan ngang bộ, 38/63 địa phương 

ban hành thông tư, quyết định quy định chế độ báo cáo theo phương án 

đơn giản hóa đã được phê duyệt, bãi bỏ. 

Chính phủ tiếp tục giao VPCP xây dựng Trung tâm báo cáo quốc gia 

phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng và Trung tâm 

tham vấn chính sách. 

Việc tổ chức hội nghị trực tuyến hôm nay nhằm hướng đến có hệ thống 

báo cáo chuẩn. Trong qua quá trình làm, VPCP sẽ báo cáo với các địa 

phương để lọc bỏ các văn bản, báo cáo không cần thiết, “tinh chế” báo 

cáo và chuẩn hóa dữ liệu, hướng tới báo cáo theo 4 cấp chính quyền từ 

TƯ đến cơ sở. 



 

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý, lượng văn bản gửi, nhận điện tử từ các bộ về 

Văn phòng Chính phủ và ngược lại còn ở mức độ khác nhau. Có nơi làm 

tốt, đã gửi tới cấp huyện nhưng có địa phương vẫn còn văn bản giấy; 

ngay từ bộ với bộ nhưng văn bản tới Văn phòng Chính phủ mất từ 2, 3 

ngày.   

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, với kỳ vọng và các chỉ tiêu cụ thể 

Chính phủ giao phải hoàn thành trong năm 2020 liên quan đến gửi nhận 

văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, triển khai Cổng 

Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, thời gian 

tới còn rất nhiều việc phải làm. 

“Nếu không có gì thay đổi, tháng 3 này, sẽ khai trương Trung tâm báo cáo 

quốc gia, một trung tâm rất quan trọng. Muốn làm thành công trung tâm 

này, trước hết phải chuẩn hóa các mẫu, dữ liệu mới có thể đăng nhập 

được. Toàn bộ số liệu cập nhật như chỉ số tăng trưởng kinh tế, các chỉ số 

vĩ mô sẽ tự động báo cáo cập nhật, tự đọc, không bị ảnh hưởng, tác động 

của con người”, Bộ trưởng cho biết. 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/gan-41-600-tai-khoan-

dang-ky-tren-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-614675.html 

 

7. Sớm cụ thể hóa Nghị quyết 50-NQ/TƯ về FDI 



Theo TS. Trần Toàn Thắng, Trưởng ban Kinh tế ngành và Doanh 

nghiệp (Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư), Nghị quyết 50-NQ/TW đã đặt ra rất nhiều định 

hướng lớn trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài. “Cần sớm cụ thể 

hóa Nghị quyết 50-NQ/TW bằng các văn bản quy phạm pháp luật 

nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách để chủ động thu hút, hợp tác 

đầu tư nước ngoài có chọn lọc”, ông Thắng nói. 

Theo ông, những định hướng nào được coi là lớn, nổi bật trong Nghị 

quyết 50-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, 

chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến 

năm 2030? 

Việt Nam đã có hơn 30 năm thực hiện chính sách thu hút đầu tư nước 

ngoài và đã đạt được rất nhiều thành quả đáng ghi nhận. Khu vực kinh 

tế có vốn đầu tư nước ngoài đã phát triển nhanh và hiệu quả, trở thành bộ 

phận quan trọng của nền kinh tế, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế 

- xã hội… Tuy nhiên, sau 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài, bây giờ 

chúng ta mới có định hướng, quan điểm rõ nét được thể hiện cụ thể trong 

Nghị quyết 50-NQ/TW. 

Nghị quyết 50-NQ/TW đặt ra rất nhiều vấn đề, nhưng theo tôi, định hướng 

lớn nhất, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong thu hút đầu tư nước ngoài 

 



thời gian tới là chủ động thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, 

lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh 

giá chủ yếu; ưu tiên dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công 

nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác 

động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. 

Để những định hướng, quan điểm chủ đạo này đi vào cuộc sống, Quốc 

hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành hữu quan phải 

sớm thể chế bằng các văn bản quy phạm pháp luật, trước mắt, Chính phủ 

phải sớm ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị. 

Trước mắt, cần phải hoàn thiện những văn bản quy phạm pháp luật nào, 

thưa ông? 

Cần phải rà soát lại toàn bộ hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư, kinh 

doanh và cân nhắc xem nên ưu tiên sửa đổi, bổ sung, xây dựng luật nào 

trước, luật nào sau, vì mỗi năm, Quốc hội chỉ họp 2 lần và chỉ thông qua 

10 - 15 luật. Ngay sau khi luật được ban hành, Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ và các bộ, ngành sớm ban hành các văn bản dưới luật để sớm 

đưa luật vào cuộc sống. 

Hệ thống pháp luật được sửa đổi, bổ sung hay ban hành mới phải hướng 

đến mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách về đầu tư nước ngoài; thu 

hút đầu tư; bảo hộ và đề cao trách nhiệm của nhà đầu tư; quản lý, giám 

sát đầu tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước 

ngoài… 

Chỉ khi có luật, Chính phủ, các bộ, ngành mới thể chế được các tiêu chí 

lựa chọn, ưu tiên thu hút đầu tư; cơ chế khuyến khích đối với doanh 

nghiệp hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt cam kết; khuyến khích hợp 

tác, chuyển giao công nghệ; xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi vượt 

trội, ưu đãi thoả đáng… Đồng thời, xây dựng được hàng rào hạn chế 

hoặc ngăn chặn nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào các 

lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn nhạy cảm vì có liên quan đến an ninh, quốc 

phòng; luật hóa hoạt động chống chuyển giá để chống trốn thuế, né thuế 

có hiệu quả. 

Thưa ông, hiện tại cũng đã có các quy định về việc hạn chế đầu tư nước 

ngoài vào các khu vực nhạy cảm liên quan đến an ninh, quốc phòng và 

chống chuyển giá? 

Xu hướng đầu tư nước ngoài trên thế giới đang chuyển dần từ trực tiếp 

sang gián tiếp thông qua hoạt động góp vốn, mua cổ phần (mua bán - sáp 

nhập). Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng 



này, như năm 2019, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 38 tỷ 

USD, thì hoạt động đầu tư gián tiếp thông qua góp vốn, mua cổ phần lên 

tới 15,5 tỷ USD, tăng 56,4% so với năm 2018. 

Nếu với đầu tư trực tiếp, cơ quan quản lý nhà nước hoàn toàn có thể 

quản lý được việc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào ngành nghề, lĩnh 

vực, địa bàn nhạy cảm liên quan đến an ninh, quốc phòng, thì đầu tư gián 

tiếp chưa có cơ chế quản lý, ngoài một số ngành nghề như lĩnh vực ngân 

hàng đang hạn chế nhà đầu tư nước ngoài không được đầu tư quá 49% 

vốn điều lệ, nhưng mức 49% này sẽ phải nâng dần và tiến tới dỡ bỏ theo 

các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia hoặc ký kết. 

Ngoài ra, tình trạng né thuế qua chuyển giá hiện mới chỉ được quy định 

tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có 

giao dịch liên kết và chỉ có thể xử lý được hoạt động chuyển giá đối với 

dự án đã đi vào hoạt động. Để hoạt động chống chuyển giá, né thuế, trốn 

thuế có hiệu quả, cần xây dựng luật về chống chuyển giá. Trước khi được 

luật hóa hoạt động chống chuyển giá, phải có quy định trong luật nào đó 

để ngăn chặn tình trạng này ngay từ khi nhà đầu tư bắt đầu thực hiện dự 

án, chứ không để dự án đi vào hoạt động mới tiến hành chống chuyển 

giá. 

Ông có thể chỉ ra, cần phải ưu tiên sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới luật 

nào trước? 

Các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, xây 

dựng mới liên quan đến kinh doanh, đầu tư trong thời gian gần đây đều 

nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thông 

thoáng, thuận lợi; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nhưng thể chế, 

chính sách về đầu tư nước ngoài chưa theo kịp yêu cầu phát triển; chính 

sách ưu đãi còn dàn trải, thiếu nhất quán, không ổn định; môi trường đầu 

tư, kinh doanh, năng lực cạnh tranh tuy đã được cải thiện, nhưng vẫn còn 

hạn chế; chất lượng, hiệu quả thu hút và quản lý đầu tư nước ngoài chưa 

cao. Chính vì vậy, Quốc hội, Chính phủ đã ưu tiên sửa đổi toàn diện Luật 

Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và xây dựng Luật Đầu tư theo phương thức 

đối tác công - tư (PPP). 

Nguồn: https://baodautu.vn/som-cu-the-hoa-nghi-quyet-50-nqtu-ve-fdi-

d115730.html 

 

8. Cục Hải Quan Quảng Ninh 3 năm liên tiếp dẫn đầu 
bảng xếp hạng DDCI 



Cục Hải quan Quảng Ninh vinh dự là đơn vị lần thứ 3 liên tiếp dẫn 

đầu bảng xếp hạng chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp sở, 

ngành, địa phương - DDCI Quảng Ninh năm 2019. 

 

Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh Nguyễn Văn Nghiên đón nhận Kỷ 

niệm chương và Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh về thành tích 3 

năm liền đơn vị dẫn đầu chỉ số DDCI.  

Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ công bố chỉ số xếp hạng năng lực cạnh 

tranh cấp sở, ngành, địa phương - DDCI Quảng Ninh 2019 với chủ đề 

"Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (DN) tỉnh trong hội 

nhập" diễn ra ngày 8/2/2020. 

Đây là năm thứ 5 Quảng Ninh triển khai thực hiện đánh giá DDCI; năm 

2019 có sự tham gia của 35 đơn vị gồm: 14/14 địa phương và 21 sở, 

ngành trên địa bàn tỉnh. 

Qua bình chọn, Cục Hải quan Quảng Ninh tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu 

với điểm số 84,86, tăng 7,05 điểm so với năm 2018. Cá nhân Cục trưởng 

Cục Hải quan Quảng Ninh Nguyễn Văn Nghiên đã có chỉ số vai trò người 

đứng đầu cao nhất, đoạt Cúp "Lãnh đạo điều hành kinh tế xuất sắc nhất 

DDCI Quảng Ninh 2019" của tỉnh Quảng Ninh. Đây là vinh dự lớn của tập 

thể cán bộ công chức, ban lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Ninh, khi là lần 

thứ 3 liên tiếp (năm 2017, 2018, 2019) giành ngôi vị quán quân trong cuộc 

đua DDCI tỉnh Quảng Ninh. 



 

Bảng chỉ số điểm, xếp hạng DDCI của Hải quan Quảng 

Ninh trong 3 năm 2017,2028,2019. 

Kết quả này đã phản ánh đầy đủ sự nỗ lực, cố gắng, bứt phá trong cải 

cách và điều hành của Cục Hải quan Quảng Ninh những năm qua, là 

điểm sáng trong cải cách thủ tục hành chính, phản ánh đúng chất lượng, 

hiệu quả trong công tác hỗ trợ, đồng hành cùng DN trong hoạt động xuất 

nhập khẩu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội tỉnh Quảng Ninh./. 

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

02-09/cuc-hai-quan-quang-ninh-3-nam-lien-tiep-dan-dau-bang-xep-hang-

ddci-82304.aspx 

 

9. Ngồi ở nhà đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Đà 
Nẵng 
Từ hôm nay (10-2), Đà Nẵng cho phép doanh nghiệp có thể đăng ký 

thành lập mới ngay tại nhà. 

Ngày 10-2, Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng cho hay bắt đầu hỗ trợ doanh nghiệp 

TP Đà Nẵng triển khai dịch vụ đăng ký doanh nghiệp tại nhà. 



 
Người dân có thể ngồi ở nhà thay vì đến Trung tâm hành chính TP Đà 

Nẵng để đăng ký thành lập doanh nghiệp. 

Cụ thể, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp (Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng) bắt đầu 

triển khai dịch vụ đăng ký doanh nghiệp tại nhà cho doanh nghiệp có nhu 

cầu đăng ký thành lập mới, thay đổi, tạm ngừng, giải thể doanh nghiệp tại 

TP Đà Nẵng. 

Với việc đăng ký doanh nghiệp tại nhà, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp sẽ 

hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký theo quy định mà 

không cần trực tiếp đến Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng để hỏi thủ tục, chuẩn bị 

hồ sơ, nộp và đi nhận hồ sơ. 

Theo Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng, việc này giúp doanh nghiệp không phải 

mất thời gian chờ đợi, đi lại, giảm chi phí… 

“Đặc biệt thuận lợi cho các tổ chức/cá nhân ở các địa bàn xa trung tâm 

TP như huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu và các công ty ở các tỉnh, 

thành khác lập mới, thay đổi, tạm ngừng công ty, chi nhánh, văn phòng 

đại diện tại Đà Nẵng” - Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng cho hay. 

Về quy trình thực hiện, doanh nghiệp có thể liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ 

doanh nghiệp để được tư vấn qua số điện thoại: 0236.3835119 hoặc 

email: hotrodoanhnghiep.dng@gmail.com. 



Sau ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, 

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nộp và trả kết quả cho doanh nghiệp qua 

đường bưu điện. Thời gian chuyển hồ sơ bưu điện một ngày tại TP Đà 

Nẵng, hai ngày ngoại tỉnh. 

Trước đó, Sở TT&TT TP Đà Nẵng cũng ra văn bản tuyên truyền, khuyến 

khích người dân ở nhà làm dịch vụ công trực tuyến nhằm phòng tránh 

việc lây nhiễm virus Corona chủng mới. 

Nguồn: https://plo.vn/kinh-te/ngoi-o-nha-dang-ky-thanh-lap-doanh-nghiep-

tai-da-nang-888637.html 

 

10. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk gặp mặt, đối thoại với 
doanh nghiệp 
Trong buổi gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, 

Bí thư Tỉnh ủy Đắt Lắk, ông Bùi Văn Cường khẳng định, với những 

thành quả quan trọng về kinh tế - xã hội đạt được trong năm 2019 

cho thấy có nhiều cơ hội để doanh nghiệp trên địa bàn phát triển. 

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức Hội nghị gặp mặt và đối thoại với doanh 

nghiệp. Theo thống kê, năm 2019, Đắk Lắk có 1.177 doanh nghiệp thành 

lập mới với tổng vốn điều lệ đăng ký hơn 13.480 tỷ đồng, nâng tổng số 

doanh nghiệp của tỉnh lên 8.975 doanh nghiệp. Cùng với việc đề ra các 

nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, năm 2019, UBND tỉnh 

và chính quyền các cấp đã triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh 

nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Hoạt động đối thoại, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp 

được các cấp, các ngành trong tỉnh duy trì thường xuyên. 

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông Bùi Văn Cường cho 

rằng, nếu Tây Nguyên là địa bàn chiến lược trong bảo đảm an ninh quốc 

phòng, phát triển kinh tế đất nước thì Đắk Lắk là địa bàn “chiến lược của 

chiến lược”.  



Theo ông Bùi Văn Cường, hướng phát triển của Đắk Lắk vẫn phải là sản 

xuất nông nghiệp gắn với chế biến, du lịch và bảo tồn văn hóa truyền 

thống. Trong thời gian qua, ngành nông nghiệp của Đắk Lắk tăng trưởng 

hơn 4,2% với nhiều mặt hàng đứng đầu cả nước như cà phê, tiêu, sắn. 

Tỉnh Đắk Lắk cũng là tỉnh có số lượng công ty nông, lâm nghiệp nhiều 

nhất nước với 25 công ty trực thuộc tỉnh và 21 công ty thuộc Trung ương. 

“Mục tiêu của tỉnh trong những năm tới là xây dựng Đắk Lắk trở thành thủ 

phủ của Tây Nguyên. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không thể nào đạt được 

mục tiêu này nếu thiếu vắng những doanh nghiệp hùng hậu, những doanh 

nhân có khát vọng, có lòng tự tôn dân tộc mãnh liệt với khả năng cạnh 

tranh cao chính là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong việc hiện thực hóa các 

mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Với những thành quả quan trọng về kinh 

tế - xã hội đạt được trong năm 2019 và khí thế mới 2020, có thấy doanh 

nghiệp trên địa bàn còn nhiều cơ hội phát triển", Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk 

khẳng định. 

Để đạt được điều đó, theo ông Bùi Văn Cường, cộng đồng doanh nghiệp, 

doanh nhân tỉnh Đắk Lắk tự tin đặt mục tiêu lớn hơn trong năm 2020, 

dám đặt tầm nhìn và nuôi dưỡng khát vọng lớn hơn trong giai đoạn tới. 

Doanh nghiệp nhà nước không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả, 

 

Ông Bùi Văn Cường tìm hiểu về một sản phẩm nông nghiệp của doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. 



năng lực cạnh tranh để làm tốt vai trò dẫn dắt phát triển các doanh nghiệp 

thuộc thành phần kinh tế khác; kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể phải thực 

sự trở thành một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Cộng đồng 

doanh nghiệp cũng cần chủ động đổi mới chính mình, đổi mới tư duy kinh 

doanh, phải thực sự tái cấu trúc và cải tiến liên tục, chú trọng đầu tư áp 

dụng công nghệ, tranh thủ những cơ hội, thành tựu của Cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư và các hiệp định FTA,… 

Để đảm bảo là chính quyền phục vụ và kiến tạo, lấy sự hài lòng của 

doanh nghiệp, sự quan tâm hợp tác của nhà đầu tư là thước đo hiệu quả 

thực hiện nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh  ủy  Đắk Lắk đề nghị UBND tỉnh và các 

sở, ban, ngành, địa phương tập trung bám sát chủ trương, nghị quyết của 

Đảng, của Chính phủ, của Tỉnh ủy về tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện 

nhiệm vụ chính trị, trong đó có những nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tập trung 

quyết liệt trong giải quyết tiếp cận đất đai, xử lý dứt điểm các dự án gây ô 

nhiễm môi trường, sử dụng đất không hiệu quả, kinh doanh thua lỗ nhiều 

năm, dự án không thực hiện đúng cam kết. 

Ngoài ra, tỉnh Đắk Lắk cần đổi mới công tác xúc tiến thương mại và đầu 

tư, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường, nhất là 

thị trường xuất khẩu. Chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông để 

 

Tỉnh Đắk Lắk có những bước phát triển quan trọng trong những năm qua. 



thúc đẩy liên kết vùng, đặt biệt là đường sắt (Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa), 

cao tốc, quốc lộ (vành đai phía đông TP. Buôn Ma Thuột, nâng cấp, mở 

rộng Quốc lộ 29, đường vành đai phía tây 2, xây dựng đường cao tốc 

Đắk Lắk - Khánh Hòa); và phát triển Cảng hàng không Buôn Ma Thuột 

thành cảng hàng không quốc tế… 

Nguồn: https://baodautu.vn/bi-thu-tinh-uy-dak-lak-gap-mat-doi-thoai-voi-

doanh-nghiep-d115563.html 

 

11. Xác định công tác phòng chống tham nhũng là 
nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch công 

tác phòng chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động 

về phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2020. 

 

Một trong những mục tiêu của Kế hoạch công tác phòng chống tham 

nhũng là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất 

đạo đức cách mạng, có năng lực và trình độ chuyên môn vững vàng 

Kế hoạch đề ra mục tiêu thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo tại Kết luận Hội 

nghị Trung ương 5, khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Hội nghị 

lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự 



lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng và nhiệm 

vụ cụ thể giai đoạn 2 của Chiến lược quốc gia về phòng chống tham 

nhũng đến năm 2020 và thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham 

nhũng. Tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong 

việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống tham nhũng và thực hiện 

tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh 

theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo 

đức cách mạng, có năng lực và trình độ chuyên môn vững vàng; tự giác 

chấp hành nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về 

phòng chống tham nhũng; xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cùng với đó là nâng cao hiệu quả 

công tác phòng chống tham nhũng và từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham 

nhũng, khắc phục những hạn chế yếu kém, góp phần giữ vững ổn định 

chính trị xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy kinh tế - xã 

hội trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển. 

Để thực hiện mục tiêu trên, kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm công 

tác phòng chống tham nhũng và chương trình hành động về phòng chống 

tham nhũng, cụ thể như: Thủ trưởng các đơn vị, địa phương thực hiện và 

chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham 

nhũng, nhất là công tác phòng ngừa tham nhũng; phát hiện, xử lý kịp thời, 

nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp 

luật; đồng thời chỉ đạo bộ phận tham mưu, các đơn vị trực thuộc xây 

dựng kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng bám sát chỉ đạo của 

Chủ tịch UBND tỉnh; xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp 

thực hiện cụ thể trong thời gian tới. 

Kế hoạch nêu rõ phải xác định công tác phòng chống tham nhũng là 

nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác 

phòng chống tham nhũng; chủ động  phòng ngừa, phát hiện và xử lý các 

vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và các hành vi bao che, dung túng, cản 

trở việc phòng chống tham nhũng; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp 

thời nghiêm minh theo quy định của pháp luật các vụ việc, vụ án nghiêm 

trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. 

Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, trong đó có 

thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực 

hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác 



của cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, cần tăng cường quản lý, 

giám sát cán bộ, công chức viên chức, hoàn thiện và thực hiện nghiêm 

các quy định về công tác tổ chức, cán bộ; kiểm soát tài sản, thu nhập của 

người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện 

chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để 

xảy ra tham nhũng; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và 

phương thức thanh toán… 

Về công tác phát hiện và xử lý tham nhũng cần thực hiện đúng các quy 

định về công tác kiểm tra và tự kiểm tra tại cơ quan, tổ chức đơn vị. Phát 

huy vai trò làm chủ của quần chúng nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Ủy 

ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí 

trong việc thực thi Luật Phòng, chống tham nhũng… 

Nguồn: http://baodongnai.com.vn/tintuc/202002/xac-dinh-cong-tac-phong-

chong-tham-nhung-la-nhiem-vu-thuong-xuyen-quan-trong-cap-bach-

2987290/ 

 

12. Gia Lai phấn đấu đạt top 20 về chỉ số cạnh tranh 
cấp tỉnh 
UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND về thực 

hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về tiếp 

tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia năm 

2020. 

Theo đó, kế hoạch đề ra các nhiệm vụ cụ thể, như: Phấn đấu ưu tiên tập 

trung cải thiện chỉ số PCI. Tập trung phấn đấu cải thiện 10 chỉ số thành 

phần, đặc biệt là các chỉ số con (trong 128 chỉ số con thuộc 10 chỉ số 

thành phần) có thứ hạng thấp. Đơn giản hóa, công khai, minh bạch thủ 

tục hành chính, đẩy mạnh rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành 

chính. Tăng cường công khai thông tin về pháp lý, đất đai, quy hoạch, đấu 

thầu… theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp sản xuất 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp cận một cách thuận lợi và dễ dàng. 



Đảm bảo thực thi đầy đủ điều kiện kinh doanh đã bị bãi bỏ, các quy định 

về cắt giảm danh mục mặt hàng và cải cách thủ tục hành chính về kiểm 

tra chuyên ngành. Phát huy và triển khai thực hiện hiệu quả Trung tâm 

Phục vụ hành chính công của tỉnh. Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công 

nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng chính 

quyền điện tử gắn với cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh 

tranh. 

Đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 

4, đảm bảo việc cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 

theo kế hoạch số 2575/KH-UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh Gia 

Lai về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan hành 

chính nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai đến năm 2021 để phục vụ người dân, 

doanh nghiệp. Đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Cùng với đó, đào tạo, bồi dưỡng định kỳ và thường xuyên về trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ và thái độ ứng xử, ý thức trách nhiệm… cho cán 

bộ tiếp xúc và làm việc trực tiếp với doanh nghiệp. Tiếp tục rút ngắn thời 

gian thực hiện các thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thanh toán điện tử. Phát 

triển hệ sinh thái khởi nghiệp, khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp khởi 

nghiệp đổi mới, sáng tạo. Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành du lịch. 

 

Gia Lai phấn đấu lot top 20 về chỉ số PCI. 



Ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho hay, kế hoạch được 

ban hành nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh tỉnh Gia Lai, 

tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập và giảm tỷ lệ doanh 

nghiệp giải thể và ngừng hoạt động.Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư và 

đồng hành cùng doanh nghiệp. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, phấn đấu năm 2020 đạt tốp 20 về chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

Nguồn: https://baodautu.vn/gia-lai-phan-dau-dat-top-20-ve-chi-so-canh-

tranh-cap-tinh-d115596.html 

 

13. DDCI 2019: Công cụ, động lực cải cách tại Quảng 
Ninh 

Ngày 8/2, tỉnh Quảng Ninh đã công bố chỉ số DDCI 2019 với chủ đề 

“Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tỉnh trong hội 

nhập”. Là một trong những địa phương tiên phong triển khai và 

được đánh giá là bài bản, chuyên nghiệp, Quảng Ninh không ngừng 

hoàn thiện, chuẩn hóa bộ chỉ số DDCI và tiếp tục tìm kiếm ý tưởng 

mới trong năm 2019. 

DDCI sự kiện được tỉnh Quảng Ninh tổ chức thường niên với sự tham gia 

của 35 đơn vị gồm:14 địa phương và 21 sở, ngành trên địa bàn tỉnh. 

Cũng trong khuôn khổ của chương trình, hội nghị công bố một số kết quả 

nghiên cứu ban đầu về đánh giá năng lực doanh nghiệp tỉnh qua góc nhìn 

từ chất lượng điều hành và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp do chính 

thông tin doanh nghiệp cung cấp trong khảo sát DDCI. 



 

Quang cảnh lễ công bố DDCI Quảng Ninh 2019 

Năm 2019, DDCI Quảng Ninh mở rộng thu thập thông tin dữ liệu về năng 

lực quản lý hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp và mức độ hiểu 

biết về các hiệp định kinh tế mà Việt Nam ký kết với các quốc gia liên 

quan trong những năm vừa qua. Một điểm mới nữa trong DDCI Quảng 

Ninh 2019 là bổ sung thêm chỉ số Tiếp cận đất đai và ổn định trong sử 

dụng đất trong hệ thống chỉ số thành phần khối địa phương. 

Phát biểu khai mạc Lễ công bố, ông Nguyễn Văn Khắng, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh khái quát: Năm 2019, kinh tế - xã hội của Quảng Ninh tiếp tục 

có chuyển biến tích cực, đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên các 

lĩnh vực, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội cả năm; 

trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 12,01%, vượt 0,4 điểm % so 

với chỉ tiêu nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND giao. Quy mô nền kinh tế 

ước đạt 185.543 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ. GRDP bình quân 

đầu người trên địa bàn ước đạt 6.131 USD. Tổng thu NSNN trên địa bàn 

đạt 46.173 tỷ đồng, vượt dự toán HĐND tỉnh và TW giao. 

Công tác khảo sát DDCI năm 2019, kết quả được công bố ngày hôm nay 

tiếp tục là công cụ hữu hiệu để giám sát và thúc đẩy những nhân tố cải 

cách trong hệ thống đến từng bộ phận phòng ban, đơn vị và từng cán bộ, 



công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ thường xuyên tương tác với cộng 

đồng doanh nghiệp. 

Với số điểm 84.86, tăng 7,05 điểm so với năm 2018, Cục Hải Quan tỉnh 

tiếp tục là đơn vị Quán quân DDCI khối sở, ban ngành và là năm thứ 3 

liên tiếp đơn vị này được vinh danh. Kết quả cũng minh chứng sự ghi 

nhận của cộng đồng DN với những nỗ lực cải thiện năng lực điều hành, 

sáng tạo và đồng hành cùng DN của lực lượng hải quan tỉnh. 

Bốn đơn vị tiếp theo trong nhóm 5 đơn vị dẫn đầu bảng xếp hạng DDCI 

2019 khối sở, ban ngành là Chi nhánh Ngân hàng nhà nước với 75.71 

điểm, Ban quản lý khu Kinh tế với 74.72 điểm, Sở Kế hoạch và đầu tư với 

69.55 điểm và Sở Thông tin & Truyền thông với 68.63 điểm. Nhóm hai 

đơn vị đứng cuối bảng xếp hạng gồm Sở Khoa học – Công nghệ và cảnh 

sát PCCC. 

Đáng chú ý là sự thăng hạng mạnh mẽ của Sở Thông tin & Truyền thông 

từ nhóm cuối và Ban quản lý khu kinh tế từ nhóm giữa năm 2018 lên 

nhóm đầu năm 2019 phản ánh những thay đổi tích cực của những đơn vị 

này trong công tác điều hành năm vừa qua. 

Bảng xếp hạng DDCI Quảng Ninh 2019 khối Sở ban ngành được thực 

hiện với 21 Sở, ban, ngành tương tự như năm 2018 và 2017. Điểm trung 

vị của khối Sở ban ngành năm 2019 là 59,22. Con số này nhỏ hơn so với 

con số 69,33 điểm năm 2018, nhưng vẫn xấp xỉ mức trung bình giai đoạn 

2016-2019 (60,72).  

Trong 8 nhóm chỉ số thành phần năm 2019 có 4 chỉ số có sự cải thiện so 

với năm 2018 bao gồm: Thiết chế pháp lý, Hỗ trợ DN, Chi phí thời gian và 

Vai trò người đứng đầu. Trong khi đó chỉ số Tính minh bạch và tiếp cận 

thông tin, Cạnh tranh bình đẳng, Chi phí không chính thức và Tính năng 

động và hiệu lực của hệ thống SBN giảm so với năm 2018. 

Bảng xếp hạng DDCI Quảng Ninh 2019 khối địa phương được thực hiện 

với 14 địa phương. TX Quảng Yên vươn lên vị trí thứ nhất với 71,80 

điểm, tăng 3,57 điểm so với năm 2018. Các vị trí tiếp theo trong nhóm 

đầu cho thấy sự vươn lên mạnh mẽ của một số địa phương so với năm 

2018. Trong đó TP Hạ Long, Huyện Hoành Bồ là những địa phương vẫn 

đang duy trì sự hiện diện trong nhóm đầu. Bên cạnh đó, năm 2019 cũng 

ghi nhận sự cải thiện năng lực điều hành mạnh mẽ từ TP Móng Cái và TX 

Đông Triều khi tăng lần lượt tăng 6 bậc và 7 bậc lên vị trí thứ hai và thứ 

tư. Tuy nhiên, một số địa phương cũng đã rời khỏi nhóm đầu như TP 

Cẩm Phả, TP Uông Bí. Xét về mức độ cải thiện điểm số, có 5/14 địa 

phương có sự cải thiện so với năm 2018 bao gồm Huyện Tiên Yên, TP 



Móng Cái, Huyện Bình Liêu, TX Quảng Yên và TX Đông Triều. Trong khi 

đó, Huyện Đầm Hà và TP Cẩm Phả là hai địa phương giảm điểm nhiều 

nhất so với năm 2018. 

Điểm trung vị của khối địa phương năm 2019 giảm nhẹ từ mức 64,72 của 

năm 2018 xuống mức 63,12. Nguyên nhân chủ yếu là do sự thay đổi kỹ 

thuật trong DDCI Quảng Ninh khối địa phương năm 2019, khi bổ sung 

thêm chỉ số thành phần Tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng 

đất. Mức điểm này vẫn cho thấy cộng đồng Doanh nghiệp về cơ bản đã 

hài lòng hơn về hoạt động và điều hành kinh tế của khối chính quyền địa 

phương trong năm 2019. Khoảng cách giữa địa phương đứng đầu và 

đứng cuối chênh lệnh nhau không nhiều như ở khối Sở ban ngành, với 

điểm số của đơn vị dẫn đầu ở mức 71,80 điểm, cao hơn 26,35 điểm so 

với đơn vị đứng cuối (45,45 điểm). Điều này cho thấy, sự khác biệt trong 

điều hành kinh tế giữa các địa phương không nhiều như giữa các Sở, 

ban, ngành. 

DDCI Quảng Ninh 2019 dựa trên sự tổng hợp ý kiến của khoảng 

2.015/6.500 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể với 12.500 

phiếu gửi đi (tăng 6.000 phiếu so với năm 2018 với tỷ lệ phiếu thu về đạt 

38% (so với trên 30% của năm 2018) với rất nhiều doanh nghiệp tích cực 

đóng góp ý kiến bổ sung, thể hiện sự tin tưởng vào Hệ thống cơ quan 

chính quyền và Bộ chỉ số đánh giá DDCI của tỉnh Quảng Ninh. Vai trò 

giám sát độc lập của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh được phát huy hiệu quả; 

có sự tham gia giám sát độc lập ngay từ đầu như kiểm soát số lượng 

phiếu phát hành, số lượng phiếu thu về; trực tiếp giám sát việc đánh giá, 

khảo sát tại thực địa; kiểm tra niêm phong khi tiếp nhận phiếu hỏi từ bưu 

điện, giám sát công tác nhập liệu, thu phiếu. 

Khảo sát DDCI Quảng Ninh 2019 tiếp tục sử dụng câu hỏi mở để tiếp thu 

ý kiến đóng góp, hiến kế của doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ kinh 

doanh cá thể, từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp về cơ chế chính sách 

của tỉnh, cải thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính và tinh thần, thái 

độ của các cấp chính quyền thuộc tỉnh nhằm nâng cao chất lượng điều 

hành, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh gắn với hình ảnh môi trường 

đầu tư kinh doanh thuận lợi. 

Xét về tổng thể, các doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ninh thể hiện thái độ 

tích cực về hoạt động kinh doanh trong năm 2019. Về triển vọng năm 

2020, có tới 57% doanh nghiệp dự kiến tiếp tục mở rộng quy mô kinh 

doanh. Liên quan đến hoạt động đổi mới sáng tạo, các Doanh nghiệp Hạ 

Long có chỉ số đổi mới sáng tạo cao nhất. Nhìn chung các doanh nghiệp 

có chỉ số đổi mới sáng tạo cao đều là những doanh nghiệp có vốn chủ sở 



hữu lớn và doanh thu cao. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là mức độ hiểu và 

nắm bắt các cơ hội về hội nhập kinh tế của doanh nghiệp được khảo sát 

còn chưa nhiều. 

Về các chỉ số tổng hợp DDCI, điểm trung vị của khối địa phương và khối 

Sở ban ngành về cơ bản ổn định, cho thấy các doanh nghiệp vẫn đánh 

giá cao nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh của các cấp chính quyền 

địa phương và sở, ban, ngành. Nhìn chung, các doanh nghiệp đánh giá 

mức độ minh bạch thông tin của khối sở, ngành và địa phương là tốt, các 

thủ tục, chi phí lệ phí đã được niêm yết công khai (trên 80% doanh nghiệp 

được khảo sát đồng ý); hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được 

quan tâm (88% DN đồng ý); chi phí không chính thức có xu hướng giảm; 

Đối với hoạt động đối thoại DN, trên 90% DN đều cho rằng hoạt động này 

khá thực chất. Các DN cũng mong muốn chính quyền địa phương sẽ tổ 

chức thêm các buổi gặp mặt các DN nhỏ và vừa để phổ biến chính sách 

ưu đãi, cơ hội đầu tư mới, tạo điều kiện để DN có thể nắm bắt thêm cơ 

hội sản xuất kinh doanh. 

Đánh giá về hoạt động DDCI Quảng Ninh 2019, Chủ tịch VCCI, ông Vũ 

Tiến Lộc cho biết: Quảng Ninh là địa phương có sự chủ động sáng tạo 

trong việc thực hiện đánh giá DDCI. Tôi tin tưởng Quảng Ninh sẽ tiếp tục 

duy trì không khí cạnh tranh sôi nổi, chủ động giám sát, thúc đẩy những 

nhân tố cải cách trong hệ thống, đến từng bộ phận tương tác với nhà đầu 

tư, doanh nghiệp. Điều này chính là tiền đề để Quảng Ninh duy trì vị trí 

trong nhóm tỉnh thành dẫn đầu cả nước về PCI. 



 

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 

Quảng Ninh phát biểu tại lễ công bố 

Đánh giá về kết quả DDCI 2019, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND 

tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Kết quả trên là sự đánh giá khách quan của 

các Doanh nghiệp đã và đang đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn 

tỉnh. Thông qua đó, các Sở, Ngành và địa phương cần thẳng thắn nhìn 

nhận những việc đã làm được và chưa làm được, các điểm còn hạn chế, 

tồn tại trong ngành, lĩnh vực và địa phương. Các đơn vị, cán bộ của từng 

ngành và địa phương sẽ thấy cần phải luôn cố gắng, nỗ lực cải thiện kết 

quả, hiệu quả công việc so với chính mình và so với các đơn vị dẫn đầu. 

Cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội, truyền thông sẽ luôn 

ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi của các bạn. Chỉ có như vậy, 

Quảng Ninh mới duy trì vị trí trong nhóm tỉnh thành dẫn đầu cả nước về 

PCI, là điểm đến tin cậy thu hút đầu tư, kinh doanh với cộng đồng doanh 

nghiệp trong nước và quốc tế. 

"Năm 2020, là một năm có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng có nhiều 

thách thức mới. Tôi tin tưởng rằng, với sự quyết tâm chính trị và sự vào 

cuộc chung tay đầy trách nhiệm của các cơ quan ban ngành và địa 

phương thuộc tỉnh, của cộng đồng doanh nghiệp; Quảng Ninh sẽ tiếp tục 

duy trì bền vững thương hiệu dẫn đầu về môi trường đầu tư, kinh doanh, 



nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cấp sở, ban, ngành và địa 

phương (DDCI)” - ông Thắng bày tỏ. 

Ngay sau Lễ công bố, ông Thắng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành 

và các địa phương, các cơ quan liên quan trong tỉnh nghiêm túc rà soát, 

đánh giá và phân tích những việc làm được và chưa được, đề ra giải 

pháp sáng tạo, hiệu quả để tiếp tục nâng cao chất lượng điều hành của 

sở, ngành và địa phương. 

 

Ngay sau Lễ công bố, các đại biểu đã cam kết và bấm nút khởi động 

DDCI Quảng Ninh 2020 

Đổi mới tư duy, cầu thị lắng nghe cộng đồng doanh nghiệp và hành động 

quyết liệt với những giải pháp thiết thực, hiệu quả, bảo đảm công khai 

minh bạch thông tin đánh giá và bảng xếp hạng DDCI Quảng Ninh 2019 

thực sự trở thành động lực cải cách tại Quảng Ninh trong những năm tới. 

Nguồn: https://congthuong.vn/ddci-2019-cong-cu-dong-luc-cai-cach-tai-

quang-ninh-132368.html 

 

 

 

 


