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1. Cắt giảm thủ tục, chi phí cho DN ứng phó dịch 
Covid-19: Giải pháp đã có, chờ thực thi 

Trong khi các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp (DN) tháo gỡ khó khăn 

về tài chính để ứng phó dịch Covid-19 đã được triển khai, một nội 

dung quan trọng khác được Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tại 

Chỉ thị số 11/CT-TTg đang chờ các bộ, ngành, địa phương thực hiện. 

Đó là yêu cầu rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC), chi phí 

cho DN nhằm tiếp sức cho DN vượt qua khó khăn, thúc đẩy sản xuất 

kinh doanh. 

 

Cơ quan quản lý nhà nước cũng cần phản ứng nhanh nhạy với thị trường 

nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh: Lê Tiên 

Nhiều giải pháp, nhưng chưa có hành động cụ thể 

Nhấn mạnh yêu cầu về rà soát, cắt giảm TTHC, chi phí cho DN ứng phó 

dịch Covid-19, tại Chỉ thị số 11/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao các 

bộ, ngành và địa phương khẩn trương thực hiện. Đó là, Bộ Giao thông 

vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn 

ngay các đơn vị kinh doanh cắt giảm TTHC, giảm chi phí logistics... Các 

bộ, ngành, địa phương, trong phạm vi và lĩnh vực quản lý, rà soát để ban 

hành theo thẩm quyền việc giảm phí, lệ phí đối với các đối tượng chịu ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh, hoặc đề xuất phương án giảm phí, lệ phí gửi về Bộ 

Tài chính trước ngày 15/3/2020 để tổng hợp, xử lý. Thủ tướng cũng chỉ 



đạo chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá trong quý I và quý II năm 2020 đối 

với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất của DN do Nhà nước định giá; 

tập trung tái cấu trúc nghiệp vụ các TTHC theo hướng cắt giảm mạnh chi 

phí và tạo thuận lợi cho người dân, DN. 

Thực hiện chỉ đạo, ngày 11/3, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn 

Anh ký ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp 

phòng, chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của 

ngành công thương trước những diến biến mới của dịch Covid-19. Theo 

đó, chưa thực hiện tăng giá điện đến hết quý II năm nay. Đồng thời, Bộ 

yêu cầu các đơn vị trực thuộc rà soát, đề xuất phương án cắt giảm phí, lệ 

phí với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong phạm vi và lĩnh 

vực quản lý; cắt giảm, đơn giản hóa TTHC… 

Bộ Giao thông vận tải cũng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 11/CT-TTg với việc yêu cầu các đơn vị trực thuộc chỉ đạo, hướng dẫn 

các đơn vị kinh doanh cắt giảm TTHC, giảm chi phí logistics… Bộ này 

cũng đề nghị các đơn vị chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá trong quý I và 

quý II/2020 đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất của DN do Nhà 

nước định giá thuộc lĩnh vực quản lý; tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa, cắt 

giảm TTHC, điều kiện kinh doanh… 

Dù các bộ, ngành nhanh chóng vào cuộc với việc đưa ra các giải pháp 

thực hiện, tuy nhiên, theo bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Nghiên cứu 

môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh thuộc Viện Nghiên cứu 

Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), cần hành động cụ thể, tích cực hơn 

nữa từ các bộ, ngành, địa phương.   

Trong một văn bản công bố ngày 16/3/2020 của Hiệp hội Chế biến và 

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, hiện nay, phí chuyển tiền ngoài hệ thống 

ngân hàng đang rất cao. DN đề nghị cần thiết phải giảm các thủ tục, quy 

trình, điều kiện tiếp cận vốn, giảm lãi vay, miễn, giảm phí, gia hạn nợ cho 

DN.  

Chậm trễ là thất bại 

Cấp bách yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước các cấp phải thực hiện 

nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg, ông 

Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung 

ương nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất lúc này là thực hiện nghiêm Chỉ 

thị với tinh thần “quyết liệt chống dịch như chống giặc” bằng việc thực 

hiện đủ và đúng thời hạn giải pháp Thủ tướng đề ra thì mới có tác dụng 

hỗ trợ DN. Nếu chậm trễ hành động là thất bại”. 



Theo ông Hiếu, ảnh hưởng của Covid-19 cho thấy nền kinh tế nước ta 

bộc lộ những điểm yếu và đây cũng là cơ hội để tái cơ cấu nền kinh tế ở 

2 khía cạnh. Một là, phải tích cực cải cách để làm cho nền kinh tế linh 

hoạt hơn. “Tái cơ cấu nền kinh tế không phải đợi 5 năm hay 10 năm mới 

thực hiện, mà phải là việc thường xuyên, liên tục để có thể linh hoạt ứng 

phó rất nhanh trước các biến động của thị trường, từ đó giảm thiểu tối đa 

rủi ro cho nền kinh tế”, ông Hiếu phân tích.  

Ông Hiếu lấy ví dụ: Ngay trong tác động của dịch bệnh đã có những 

ngành, nghề kinh doanh mới xuất hiện và đã có DN biết nắm bắt thời cơ. 

Theo đó, DN đã có ngay đơn hàng mới. Song họ phàn nàn, xin giấy phép 

xuất khẩu mất 3 - 4 tháng, trong khi đơn hàng đòi hỏi phải nhanh. “Thực 

tế này đặt ra yêu cầu phải thay đổi tư duy về quản lý và phải thấy rằng cải 

cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh đặc biệt quan trọng”, ông 

Hiếu nhận định. Covid-19 đang chứng minh rằng thể chế tốt thì DN mới 

có thể phản ứng nhanh nhạy nhất với thị trường, còn ngược lại, nếu thể 

chế chậm cải cách, không phản ứng nhanh được thì DN sẽ thất bại. 

Khía cạnh thứ hai là DN cũng phải chuẩn bị nền tảng tốt nhất để khi dịch 

bệnh qua đi, có thể bắt tay vào hoạt động kinh doanh để phục hồi và phát 

triển. 

Chia sẻ với Báo Đấu thầu, một số ý kiến khác cũng cho rằng, cắt giảm thủ 

tục, chi phí cho DN là những việc không thể không làm kể cả khi không có 

dịch bệnh. Do đó, trước tác động bất lợi của dịch Covid-19 đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh, việc rà soát, cắt giảm thủ tục, chi phí cho DN lại 

càng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn nhằm chung tay giúp DN chống 

dịch hiệu quả. 

Nguồn: https://baodauthau.vn/doanh-nghiep/cat-giam-thu-tuc-chi-phi-cho-

dn-ung-pho-dich-covid19-giai-phap-da-co-cho-thuc-thi-123970.html 

 

2. Thêm 1 thủ tục lĩnh vực nông nghiệp kết nối NSW 

Tổng cục Hải quan cho biết, đã tiếp nhận thông báo của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) về việc kết nối thêm 1 

thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) kể từ 

ngày 25/3/2020. 

Cụ thể, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NN&PTNT đã có văn bản số 439/BVTV-

VP thông báo chính thức thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm 

dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng 

hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng 



thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu kết 

nối trên NSW từ ngày 25/3/2020. 

 

Cán bộ Hải quan Bình Dương tiếp nhận và giải quyết tờ khai hàng hóa 

thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành nông nghiệp. Ảnh: Hải Anh 

Theo Cục Bảo vệ thực vật, công tác xây dựng hệ thống đã cơ bản hoàn 

thành để sẵn sàng đưa vào triển khai. Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 

(DN), đồng thời thực hiện đúng các chủ trương của Chính phủ về cải 

cách hành chính, đơn vị này đã đề nghị Tổng cục Hải quan phối hợp hoàn 

thiện các công tác chuẩn bị. 

Cơ quan hải quan đã hỗ trợ để DN và các cán bộ kiểm dịch thực vật 

chính thức thực hiện thủ tục hành chính đối với các lô hàng chỉ thực hiện 

kiểm dịch thực vật và các lô hàng thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực 

vật nhưng chưa có quy chuẩn kỹ thuật vừa phải thực hiện kiểm dịch thực 

vật, vừa phải kiểm tra chất lượng nhập khẩu. 

Đồng thời, đơn vị này cũng đề nghị Tổng cục Hải quan thông báo đến cục 

hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có 

liên quan khác của hải quan về việc chấp nhận chứng từ điện tử của các 

lô hàng trên được cấp thông qua NSW. 

Cũng theo Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 31/1/2020, NSW đã có 188 

thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối, với trên 2,8 triệu hồ sơ của 



khoảng hơn 35.000 DN. Trong đó, Bộ NN&PTNT đã triển khai 17 thủ tục 

kết nối NSW./. 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2020-03-

16/them-1-thu-tuc-linh-vuc-nong-nghiep-ket-noi-nsw-83895.aspx 

 

3. Thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành 
chính về trật tự xã hội 

Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 15/2020/TT-BCA quy định về 

thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã 

hội. 

 

Ảnh minh họa - Internet 

Những nội dung công khai trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã 

hội như sau:  

1- Danh mục và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính trong các 

lĩnh vực của công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội theo quy định. 

2- Quy định, hướng dẫn việc gọi điện đến số điện thoại khẩn cấp 113. 

3- Tên, số điện thoại, thời gian làm việc, trang thông tin điện tử (nếu có) 

của cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan đến công 



tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; địa chỉ thư tín, số điện thoại 

chuyên dùng, địa chỉ email thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị 

của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; kết quả xử lý kiến nghị của 

cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; danh mục thủ tục hành chính 

tiếp nhận, không tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả được thực hiện qua dịch vụ 

bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến. 

4- Hình thức, thủ tục, thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

5- Thông tin về việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

theo quy định của pháp luật. 

6- Nơi tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị hợp pháp của cơ 

quan, tổ chức và cá nhân. 

7- Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, chiến sĩ khi giải quyết công việc về 

công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội liên quan đến cơ quan, tổ 

chức và cá nhân. 

8- Quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác 

quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

Các hình thức công khai 

Thông tư cũng quy định, căn cứ vào đặc điểm, tính chất và nội dung phải 

công khai, cơ quan Công an áp dụng một, một số hoặc tất cả các hình 

thức công khai sau: 1- Niêm yết tại địa điểm tiếp dân. 2- Thông qua trang 

thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (nếu có). 3-Thông báo trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 4- Thông qua việc tiếp công dân. 5- 

Thông báo tại các cuộc họp của Nhân dân. 6- Các hình thức phù hợp 

khác. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/3/2020. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Thuc-hien-dan-chu-trong-

cong-tac-quan-ly-hanh-chinh-ve-trat-tu-xa-hoi/390131.vgp 

 

4. Nên ưu tiên ngành nghề bị ảnh hưởng nặng 

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dịch Covid-19 đang ảnh hưởng 

nghiêm trọng tới cộng đồng doanh nghiệp, từ đó làm giảm nguồn 

thu ngân sách nhà nước. Để cân đối chính sách tài khóa, Chính phủ 

cần xem xét cả phương án hỗ trợ trước mắt cho doanh nghiệp dịch 

vụ, giao thương trực tiếp với Trung Quốc. 



Ðề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 

Theo ông Đinh Tuấn Minh, Giám đốc Nghiên cứu Trung tâm Nghiên cứu 

giải pháp thị trường cho các vấn đề kinh tế - xã hội (MASSEI), dịch Covid-

19 đang khiến cho nguồn thu ngân sách (NSNN) sụt giảm nghiêm trọng. 

Do đó, Chính phủ rất cẩn trọng với các chính sách tài khóa để vừa đảm 

bảo hỗ trợ doanh nghiệp (DN) vượt khó sản xuất, vừa để nền kinh tế 

nhanh chóng phục hồi trong khi ngân sách không bị thâm hụt quá lớn, làm 

ảnh hưởng đến nền kinh tế trong dài hạn. 

Giám đốc MASSEI cho rằng, trước mắt, Chính phủ nên xem xét hỗ trợ 

các DN ngành dịch vụ như du lịch, vận tải, giáo dục do những ngành này 

bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Tiếp đó, những DN có giao 

thương trực tiếp với Trung Quốc, bởi với nền kinh tế có giá trị xuất nhập 

khẩu (XNK) với Trung Quốc lên tới 117 tỷ USD (năm 2019) như Việt 

Nam, mức độ ảnh hưởng có thể nói là lớn khi dịch bệnh lan rộng. 

Nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài, ông Đinh Tuấn Minh kiến nghị Chính phủ 

nên cân nhắc cải cách toàn diện chính sách thuế theo hướng giảm mạnh 

thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), nâng mức khởi điểm chịu thuế thu 

nhập cá nhân (TNCN) và bù đắp hụt thu từ các sắc thuế trên bằng việc 

tăng thuế giá trị gia tăng (VAT). Bởi theo ông, đây là giải pháp không 

những vẫn đảm bảo cân bằng ngân sách mà còn khuyến khích người dân 

tăng tiết kiệm, bỏ tiền đầu tư mở rộng sản xuất cũng như thu hút đầu tư 

nước ngoài tốt hơn, qua đó nhanh chóng giúp nền kinh tế hồi phục. 

Cần gỡ khó kịp thời 



Theo kết quả khảo sát 1.200 DNvề khả năng chịu tác động của dịch 

Covid-19 vừa được Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV, 

thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng) thực 

hiện, nếu Covid-19 kéo dài 6 tháng, 74% DN cho biết sẽ phá sản. Khi đó, 

doanh thu không thể bù đắp các khoản chi cho hoạt động như trả lương, 

lãi vay ngân hàng, thuê mặt bằng... Ngoài ra, gần 30% doanh nghiệp mất 

20-50% doanh thu, 60% DN thậm chí giảm hơn một nửa doanh thu. 

Nhóm ngành bị tác động nghiêm trọng và tức thì từ Covid-19 gồm lưu trú, 

khách sạn và cả DN hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống. Tiếp đến 

là giáo dục, dệt may, da giày, sản xuất đồ gỗ... 

Do tác động dịch bệnh, nhiều DN buộc phải cho lao động nghỉ việc hoặc 

cho nhân viên nghỉ không lương, thậm chí tạm dừng kinh doanh. Tuy 

nhiên, các giải pháp trước mắt này, theo Ban IV sẽ để lại hậu quả nghiêm 

trọng cho nền kinh tế, khi hàng trăm nghìn người mất việc làm, gây bất ổn 

xã hội. Đáng ngại hơn, khoảng 20% DN thông tin “không có giải pháp gì 

ứng phó với dịch bệnh”. 

Thông qua khảo sát của Ban IV, các DN cũng đã kiến nghị Chính phủ có 

chính sách riêng để “cứu” họ, như giảm thuế TNDN, miễn lãi với khoản 

thuế nộp chậm, miễn đóng bảo hiểm xã hội...Chính phủ cũng cần hỗ trợ 

vốn vay ưu đãi cho DN và giảm lãi suất các khoản vay, khoanh nợ, giãn 

thời gian trả nợ. Bên cạnh đó, các DN cũng mong muốn Chính phủ thực 

hiện các gói kích cầu, mở cửa thông quan để nhập nguyên liệu đầu vào, 

giảm giá điện, nước... 

Theo ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính), 

bộ này đề xuất gia hạn 5 tháng nộp thuế VAT của tháng 3, 4, 5 và 6/2020 

cho DN, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp và nặng 

nề bởi dịch Covid-19. Tiền thuê đất của các đối tượng này cũng được đề 

nghị gia hạn 5 tháng. 

Riêng DN nhỏ và siêu nhỏ, ông Thi cho hay, Bộ Tài chính đề nghị Chính 

phủ gia hạn nộp thuế VAT, phân biệt ngành nghề kinh doanh. Theo số 

liệu của ngành thuế, 93% DN đang kê khai và nộp thuế của cả nước có 

quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Như vậy, sẽ có hơn 93% DN của cả nước được 

chậm nộp thuế VAT. 

Về thủ tục gia hạn nộp thuế VAT, theo ông Thi, doanh nghiệp không phải 

kê khai thiệt hại gì mà chỉ cần thấy có ngành kinh doanh thuộc đối tượng 

được gia hạn thì kê khai chậm nộp thuế. Còn DN nhỏ và siêu nhỏ dù mức 

thiệt hại ít hay nhiều, không phân biệt ngành nghề, đều được hưởng 

chính sách này. 



Bình luận về các khoản thuế khác, ông Phạm Đình Thi khẳng định, Bộ Tài 

chính sẽ luôn bám sát tình hình dịch bệnh Covid-19 để kịp thời tham mưu 

cho Chính phủ các giải pháp tài chính hỗ trợ DN, người dân. 

Số liệu từ Bộ Tài chính cho thấy, tổng thu NSNN thực hiện tháng 2 ước 

đạt 95,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 2 tháng đầu năm đạt 276,7 nghìn tỷ 

đồng, bằng 18,3% dự toán, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2019 nhưng 

vẫn thấp hơn tốc độ tăng thu của năm ngoái (2 tháng đầu năm 2019 tăng 

hơn 18%).  

Nguồn: https://cafef.vn/nen-uu-tien-nganh-nghe-bi-anh-huong-nang-

20200317082612296.chn 

 

5. Nhiều giải pháp quản lý thu ngân sách Nhà nước 

Theo Tổng cục thuế, trong trường hợp kinh tế giảm 0,55 điểm % so 

với kế hoạch đề ra thì số thu ngân sách Nhà nước do cơ quan thuế 

quản lý giảm khoảng 2% so với dự toán đã được Quốc hội giao.  

Nhiều giải pháp quản lý thu ngân sách Nhà nước. Ảnh: Nguyên Linh - 

TTXVN  

 



Ngày 17/3, Tổng cục Thuế cho biết, thời gian tới cần phải quản lý, chống 

thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế; kiểm soát chặt chẽ 

công tác hoàn thuế giá trị gia tăng...nhằm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời 

các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách Nhà nước.  

Theo đánh giá sơ bộ của Tổng cục thuế, trong trường hợp kinh tế giảm 

0,55 điểm % so với kế hoạch đề ra thì số thu ngân sách Nhà nước do cơ 

quan thuế quản lý giảm khoảng 2% so với dự toán đã được Quốc hội 

giao. Nếu kinh tế giảm sâu hơn, giảm khoảng 0,84 điểm % thì thu ngân 

sách Nhà do cơ quan thuế quản lý dự báo giảm khoảng 2,8-3% so với dự 

toán.  

Tuy nhiên, theo Tổng cục Thuế, đây mới chỉ là đánh giá bước đầu tại thời 

điểm đầu tháng 2/2020, khi đó có dịch COVID-19 . Đến thời điểm hiện 

nay, dịch bệnh đã lây lan trên toàn cầu tại hơn 100 quốc gia với trên 135 

nghìn người nhiễm bệnh và gần 5 nghìn người tử vong thì theo dự báo 

ảnh hưởng của dịch bệnh đến kinh tế Việt Nam sẽ có thể nặng nề hơn 

nữa.  

Trước tình hình đó, Tổng cục Thuế đã chủ động rà soát tình hình ảnh 

hưởng của dịch bệnh đến từng lĩnh vực, ngành nghề để tham mưu cho 

Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành các giải pháp hỗ trợ về tiền thuế, 

tiền thuê đất cho những đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-

19 khoảng trên 40.000 tỷ đồng.  

Cụ thể, hỗ trợ gia hạn thuế giá trị gia tăng và tiền thuê đất đối với các 

nhóm ngành, lĩnh vực chịu tác động lớn của dịch bệnh như hàng không, 

vận tải, kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, dệt may, da giày, chế 

biến thực phẩm, nông nghiệp, sản xuất điện tử, máy vi tính, sản xuất xe ô 

tô (trừ ô tô dưới 9 chỗ ngồi)…và các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, hộ, 

cá nhân kinh doanh.  

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, tổng gói hỗ trợ gia hạn thuế giá trị gia 

tăng và tiền thuê đất khoảng 30.000 tỷ đồng. Số thuế giá trị gia tăng và 

tiền thuê đất này sẽ được gia hạn trong thời gian 5 tháng và sẽ được nộp 

vào thời điểm tháng 12/2020. Cơ quan thuế sẽ bố trí lực lượng để tiếp 

nhận hồ sơ xin gia hạn của người nộp thuế và triển khai thực hiện việc 

gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất của người nộp thuế.  

Đồng thời, đề xuất nâng mức chiết trừ gia cảnh đối với bản thân người 

nộp thuế thu nhập cá nhân và người phụ thuộc (từ 9 triệu lên 11 triệu 

đồng/người, cho người phụ thuộc từ 3,6 triệu lên 4,4 triệu đồng/người.). 

Tổng cục Thuế đánh giá, mức giảm thu ngân sách Nhà nước khi thực 

hiện chính sách này giảm trừ gia cảnh theo mức mới khoảng 10.300 tỷ 

đồng.  



Để phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước ở mức cao 

nhất có thể, tạo nguồn ngân sách để Chính phủ cân đối, triển khai các 

nhiệm vụ phát triển kinh tế theo mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đã đề ra, 

đồng thời, có nguồn lực phục vụ công tác phòng chống, dập dịch nhanh; 

giúp doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục, phát triển sản xuất kinh 

doanh, tạo nguồn tăng thu cho ngân sách Nhà nước, Tổng cục Thuế đã 

thực hiện nhiều giải pháp.  

Theo đó, ngành thuế tập trung tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc 

về cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp; cải thiện môi trường kinh 

doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, 

vững chắc. Từ đó, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới và khôi 

phục hoạt động sản xuất kinh doanh ngay sau khi dịch COVID-19 được 

khống chế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo cơ sở để tăng thu cho ngân 

sách Nhà nước.  

Bên cạnh đó, ngành thuế cũng cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn 

giản hóa thủ tục hành chính thuế, duy trì dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn 

thuế điện tử, hóa đơn điện tử; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công 

an, hải quan, quản lý thị trường để kiểm soát chặt chẽ về giá cả hàng 

hóa, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất 

lượng, chống thất thu ngân sách. Từ đó, tạo môi trường kinh doanh bình 

đẳng để khuyến khích, thu hút đầu tư trên địa bàn, tạo nguồn tăng thu 

cho ngân sách Nhà nước.  

Tổng cục Thuế cũng cho biết, diễn biến của dịch COVID-19 phức tạp, khó 

lường và chưa dự báo được thời điểm kết thúc đã có những ảnh hưởng 

rõ rệt đến nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế nước ta như du lịch, vận 

tải, hàng không, khai thác cảng, xuất nhập khẩu, sản xuất nông, lâm, thủy 

hải sản, sản xuất chế biến... Một số ngành, lĩnh vực bước đầu bị ảnh 

hưởng, do thiếu hụt lao động tạm thời, gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên 

vật liệu đầu vào, nhiều doanh  nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đã có dấu hiệu thu 

hẹp sản xuất kinh doanh, theo đó, ảnh hưởng trực tiếp đến thu thuế giá trị 

gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, phí, lệ phí ... 

tại nhiều địa phương trong cả nước./.  

Nguồn: https://bnews.vn/nhieu-giai-phap-quan-ly-thu-ngan-sach-nha-

nuoc/150720.html 

 

 

 



6. Cục CSGT giải thích cặn kẽ về nộp phạt giao thông 
trực tuyến 

Số quyết định xử phạt sẽ được gửi về người vi phạm bằng tin nhắn 

điện thoại. Người vi phạm dùng số này truy cập vào Cổng dịch vụ 

công quốc gia để nộp phạt trực tuyến.  

Kể từ ngày 13-3, người dân tại năm tỉnh/TP (gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà 

Nẵng, TP.HCM và Bình Thuận) có thể nộp phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giao thông và nhận giấy tờ tại nhà. 

Theo đó, người vi phạm có thể sử dụng hình thức nộp phạt trực tuyến 

thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia. 

 
Người vi phạm có thể nộp phạt và nhận lại giấy tờ bị tạm giữ ngay tại nhà. 

Ảnh: TP 

Cục CSGT cho hay người vi phạm sẽ có hai hình thức nhận lại giấy tờ để 

lựa chọn. Thứ nhất là thanh toán trực tuyến và nhận kết quả trực tiếp tại 

trụ sở công an; thứ hai là thanh toán trực tuyến và nhận kết quả tại nhà 

thông qua dịch vụ của bưu điện. 

Cục CSGT giải thích chi tiết về quy trình hoàn thiện của một trường hợp 

nộp phạt trực tuyến, qua đó giúp người vi phạm có thể hình dung dễ dàng 

hơn. 



Cụ thể, sau khi CSGT lập biên bản vi phạm, biên bản được nhập vào hệ 

thống phần mềm xử lý vi phạm hành chính và tự động ra quyết định xử 

phạt. Số quyết định này sẽ là căn cứ để người vi phạm truy cập, tra cứu. 

Cổng dịch vụ công sẽ trích xuất các thông tin từ quyết định xử phạt để 

đưa lên Internet, gồm: Số quyết định, tên cơ quan ra quyết định, thông tin 

người vi phạm, kho bạc (ngân hàng) thu tiền xử phạt, hành vi vi phạm… 

Những thông tin này sẽ được Cổng dịch vụ công chuyển đến tận tay 

người vi phạm qua tin nhắn điện thoại (do người vi phạm cung cấp). 

Tiếp đó, người vi phạm truy cập Cổng dịch vụ công để thực hiện nộp phạt 

trực tuyến. Kho bạc (ngân hàng) sẽ kết nối với Cổng dịch vụ công để tiến 

hành thủ tục nộp phạt cho người vi phạm. 

Ngoài ra, thông qua Cổng dịch vụ công, người vi phạm có thể đăng ký địa 

chỉ nhận lại giấy tờ bị CSGT tạm giữ sau khi đã chấp hành xong quyết 

định xử phạt. Những thông tin này (địa chỉ nhận lại giấy tờ) sẽ được Cổng 

dịch vụ công chuyển tới Cục CSGT, Cục CSGT tiếp tục chuyển về các 

điểm xử lý vi phạm của công an địa phương.  

Cuối cùng, CSGT địa phương sẽ gửi giấy tờ về địa chỉ mà người vi phạm 

đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công bằng đường bưu điện. 

3 bước truy cập 

Để thực hiện việc thanh toán vi phạm giao thông, người dân cần đăng ký 

một tài khoản tại Cổng dịch vụ công, sau đó: 

1. Truy cập vào trang web: https://dichvucong.gov.vn. 

 
Sau khi hoàn thiện các thông tin bắt buộc, nếu có quyết định xử phạt, 

Cổng dịch vụ công sẽ thông báo như trong hình. 

2. Vào phần Tra cứu/thanh toán vi phạm giao thông, chọn kiểu tra cứu 

theo quyết định xử phạt hoặc tra cứu nâng cao. Dấu * là thông tin bắt 

buộc người vi phạm phải nhập. Lưu ý, số quyết định xử phạt sẽ được gửi 

qua tin nhắn điện thoại cho người vi phạm. 

3. Sau khi hoàn thiện các thông tin bắt buộc, nếu có quyết định xử phạt, 

Cổng dịch vụ công sẽ thông báo như trong hình, nếu chưa có sẽ thông 



báo “chưa có quyết định xử phạt, mời bạn tra cứu lại sau”. 

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/cuc-csgt-giai-thich-can-ke-ve-nop-phat-giao-

thong-truc-tuyen-897154.html 

 

7. Ngồi nhà nộp lệ phí trước bạ ôtô, xe máy thế nào? 

Không phải ôm tiền mặt đến kho bạc hay ngân hàng để nộp lệ phí 

trước bạ cho ôtô, xe máy như lâu nay, người dân tại Hà Nội và TP 

HCM có thể nộp online thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, các 

ngân hàng và trung gian thanh toán. 

 

Theo Tổng cục Thuế, từ nay, tại Hà Nội và TP HCM, người dân sẽ không 

làm đến trực tiếp nộp lệ phí trước bạ ôtô, xe máy nữa - Ảnh: NGỌC HIỂN 

Chiều 16-3, Tổng cục Thuế cho biết đã triển khai thí điểm dịch vụ nộp lệ phí 

trước bạ điện tử đối với ôtô, xe máy ở Hà Nội và TP.HCM kể từ ngày 12-3. 

Theo đó, khi đăng ký ôtô, xe máy, người dân ở hai địa phương này có thể 

nộp lệ phí trước bạ điện tử thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, các 

kênh thanh toán trực tuyến của các ngân hàng (Vietcombank, Vietinbank, 

Agribank, VPBank, Mbbank, BIDV) và Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian 

thanh toán (Napas, Momo) mà không cần sử dụng tiền mặt cũng như 

không cần đến trực tiếp ngân hàng hay Kho bạc để nộp lệ phí trước bạ như 

trước đây. 



Đại diện Tổng cục Thuế cho hay với dịch vụ này, người nộp lệ phí trước bạ 
không phải sử dụng chứng từ giấy để làm thủ tục tại cơ quan cảnh sát giao 
thông để đăng ký xe. 

Để nộp lệ phí trước bạ điện tử qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, theo Tổng 
cục Thuế, người dân phải có tài khoản của các ngân hàng, tổ chức trung 
gian thanh toán đã liên kết với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hiện mới có 
Vietcombank.  

Còn nộp qua các ngân hàng thương mại thì người dân phải có tài khoản tại 
các ngân hàng đó và đã đăng ký dịch vụ thanh toán điện tử (Internet 
Banking) của các ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, Agribank, VPBank, 
MBBank, BIDV. 

Ngoài ra, lệ phí trước bạ điện tử cũng nộp qua tổ chức trung gian thanh 
toán khi người dân có sử dụng dịch vụ của các tổ chức trung gian thanh 
toán (NAPAS, MOMO). 

Ba bước nộp lệ phí trước bạ điện tử  

Bước 1: Khai thuế. Người nộp thuế khai, nộp tờ khai lệ phí trước bạ tại cơ 
quan thuế. Lưu ý, người nộp lệ phí trước bạ khai chính xác số điện thoại 
trên tờ khai để nhận tin nhắn thông báo từ cơ quan thuế) 

Sau đó, người nộp lệ phí trước bạ sẽ nhận được "Thông báo nộp 
LPTB" (trong đó có ghi rõ "Mã hồ sơ") và "Tin nhắn " từ Tổng cục Thuế tới 
số điện thoại đã đăng ký.  

"Mã hồ sơ" này sẽ được sử dụng trong quá trình người dân nộp lệ phí 
trước bạ tại Cổng Dịch vụ công quốc gia/ ngân hàng thương mại/ tổ chức 
trung gian thanh toán. 

Bước 2: Nộp thuế: Người dân truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia 
hoặc kênh thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch 
vụ trung gian thanh toán để nộp lệ phí trước bạ cho ôtô, xe máy. 

Bước 3: Nhận tin nhắn từ Tổng cục Thuế để đến cơ quan cảnh sát giao 
thông làm thủ tục đăng ký xe như quy định.  

Sau khi hoàn thành bước 2, người nộp lệ phí trước bạ sẽ nhận được tin 
nhắn từ Tổng cục Thuế vào số điện thoại đã đăng ký với cơ quan chuế với 
nội dung "Ho so LPTB da duoc truyen sang CSGT. Moi ban den phong 
dang ky xe de lam thu tuc".  

Khi đến cơ quan cng an để đăng ký xe, người dân kê khai, cung cấp "Mã 
hồ sơ" cho cơ quan cảnh sát giao thông để làm thủ tục đăng ký xe, cấp 
biển số theo quy định. 

Nguồn: https://tuoitre.vn/ngoi-nha-nop-le-phi-truoc-ba-oto-xe-may-the-

nao-20200316183806544.htm 



8. Thay đổi tư duy quản lý, sáng tạo công cụ mới  

Sau một thời gian thực hiện quyết liệt vào năm 2017-2018, từ năm 

2019 đến nay, việc cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm điều 

kiện kinh doanh (ĐKKD) đang được đánh giá là chậm lại và có xu 

hướng hồi phục những ĐKKD cũ. Phóng viên Báo Năng lượng Mới 

đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Cung - nguyên Viện trưởng 

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, thành viên tổ tư vấn 

kinh tế của Thủ tướng Chính phủ - về vấn đề này. 

Mục tiêu mờ nhạt 

PV: Trước nguy cơ tiến trình cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm 

ĐKKD đang chậm lại, các ĐKKD có chiều hướng hồi sinh, ông nhận định 

như thế nào về thực tế này? 

Ông Nguyễn Đình Cung: Trước hết, chúng ta phải xác định ngành nghề 

kinh doanh có điều kiện và ĐKKD là gì? 

Bản chất ĐKKD, về phía Nhà nước, đó là công cụ quản lý Nhà nước đối 

với hoạt động kinh doanh. Nhưng về phía doanh nghiệp, đó là rào cản đối 

với hoạt động kinh doanh. Rào cản đó làm tăng chi phí, làm thị trường trở 



nên méo mó, làm cho sản phẩm gia nhập thị trường với chi phí cao hơn, 

tiếp cận cơ hội kinh doanh khó hơn, thị trường kém cạnh tranh hơn, làm 

cho hoạt động của thị trường trở nên kém hiệu quả hơn, từ đó làm giảm 

thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế. 

Nhìn từ hai phía ấy, trong khoảng hai chục năm qua, cải thiện môi trường 

kinh doanh và cắt giảm ĐKKD luôn luôn được nhắc đến như một nhiệm 

vụ trọng tâm của cải cách hành chính. Từ năm 2016 đến nay, công tác 

cải cách hành chính tập trung vào một trong những ưu tiên là cắt giảm 

ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cắt giảm số lượng các ĐKKD, hạn 

chế, thu hẹp thẩm quyền của các bộ và các cấp chính quyền địa phương 

trong việc ban hành các ĐKKD. 

Năm 2017, chúng tôi đã kiến nghị, phải cắt bỏ 3/4 trong khoảng 4.000 

ĐKKD. Tôi xin nhấn mạnh, đó không phải cắt giảm và đơn giản hóa mà là 

cắt bỏ hoàn toàn. Nhưng sau đó, kiến nghị trình lên Thủ tướng đã được 

thay đổi, chỉ cắt ít nhất 50%, đến khi ra văn bản lại giảm mức độ, chỉ là 

cắt giảm và đơn giản hóa ít nhất 50%. Như vậy, mức độ cải cách giảm rất 

nhiều và mục tiêu cũng mờ nhạt đi. Vì cắt giảm và đơn giản hóa ít nhất 

50% ĐKKD, nhưng trong văn bản không nói rõ cắt bao nhiêu, đơn giản 

hóa bao nhiêu và không giải thích đơn giản hóa nghĩa là gì? Đơn giản 

hóa, theo quan niệm của chúng tôi, nhiều khi chỉ là thay một cái tên, bỏ 

một hồ sơ hay là bỏ một nội dung gì đó trong hồ sơ..., sự không rõ ràng 

dẫn đến làm mờ đi mục tiêu và nhẹ đi yêu 

cầu cải cách. 

PV: Dẫu vậy, việc cắt giảm ĐKKD thực tế 

cũng đạt được những kết quả nhất định, 

thưa ông? 

Ông Nguyễn Đình Cung: Đến năm 2018, 

tình hình khả quan hơn, ít nhất là về số 

lượng ĐKKD cắt giảm. Các bộ khá rầm rộ 

trong việc thực hiện chỉ đạo cắt giảm, đơn 

giản hóa ĐKKD của Thủ tướng Chính phủ 

với thể hiện là hàng loạt văn bản mới được 

ban hành, tác động phần nào đến môi 

trường kinh doanh. Điều này rất quan 

trọng vì tạo được niềm tin cho doanh 

nghiệp và cả xã hội rằng Chính phủ đang 

thực hiện cải cách quyết liệt, từ đó thúc 

đẩy đầu tư mạnh mẽ trong nước. 

Bản chất ĐKKD, về phía 

Nhà nước, đó là công cụ 

quản lý nhà nước đối với 

hoạt động kinh doanh. 

Nhưng về phía doanh 

nghiệp, đó là rào cản đối 

với hoạt động kinh doanh. 

Rào cản đó làm tăng chi 

phí, làm thị trường trở 

nên méo mó, làm cho sản 

phẩm gia nhập thị trường 

với chi phí cao hơn, tiếp 

cận cơ hội kinh doanh 

khó hơn, thị trường kém 

cạnh tranh hơn... 



Nhưng chỉ năm 2018 được như vậy. Sang năm 2019 và đến thời điểm 

này, tốc độ cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm ĐKKD chậm lại, 

thậm chí các ĐKKD cũ có dấu hiệu hồi sinh và thực chất cũng không ai 

trả lời được chất lượng đợt cải cách này như thế nào, vì rất khó đánh giá, 

không biết đánh giá theo mức độ nào, đánh giá theo mục tiêu hay đánh 

giá theo tác động đối với doanh nghiệp. Để đánh giá chính xác, chúng ta 

phải có một đường cơ sở trước cắt giảm ĐKKD là gì và sau cắt giảm 

ĐKKD là gì? Hay đơn giản hóa ĐKKD nghĩa là gì? Nhưng dù sao, theo 

tôi, nên có một cuộc đánh giá toàn diện. 

Nặng về hình thức? 

PV: Vậy theo ông, thực tế kết quả cắt giảm ĐKKD thời gian qua như thế 

nào?  

Ông Nguyễn Đình Cung: Theo tôi, việc cắt giảm ĐKKD không tác động 

và tác dụng bao nhiêu đối với môi trường kinh doanh và doanh nghiệp. 

Cho nên, tôi khẳng định phải cắt bỏ hoàn toàn 3/4 ĐKKD thì mới cải cách 

triệt để. 

Nhiều điều kiện kinh doanh bất hợp lý đang cản trở môi trường kinh doanh 

PV: Dựa trên cơ sở nào để ông cho rằng phải cắt bỏ hoàn toàn 3/4 ĐKKD 

mà không phải là một tỷ lệ khác? 

Ông Nguyễn Đình Cung: Nhiều người đã hỏi tôi câu đó và tôi đưa ra tỷ 

lệ 3/4 dựa trên 4 điểm. 



Thứ nhất, dựa trên nghiên cứu của tôi về cơ sở khoa học để đặt ra ngành 

nghề kinh doanh có điều kiện. 

Thứ hai là, căn cứ thực tiễn về hiệu lực của việc cắt bỏ ĐKKD. 

Thứ ba là, dựa trên các thông lệ quốc tế. 

Điểm thứ 4 rất quan trọng, thúc đẩy thay đổi tư duy quản lý bằng cách cắt 

bỏ những công cụ không có hiệu quả, chỉ là công cụ cho công chức lạm 

dụng quyền lực để tư lợi từ doanh nghiệp, Nhà nước. Có thể hiểu, khi tôi 

cắt công cụ của anh chứ không phải cắt quyền thì việc không còn công cụ 

cũ sẽ buộc anh phải suy nghĩ để sáng tạo công cụ mới, vừa quản lý tốt 

nhất vừa đạt mục tiêu của công cuộc cải cách. Đây là điều cực kỳ quan 

trọng vì nó thúc đẩy sự sáng tạo, tập trung của cơ quan quản lý Nhà 

nước vào quản lý một cách đúng nghĩa. Điểm thứ 4 này có lẽ chưa ai nói 

tới và đó mới là điều “cốt tử” cho công cuộc cải thiện môi trường kinh 

doanh. Bởi khi chúng ta kiên quyết làm như thế thì tự nhiên cả hệ thống 

quản lý phải đổi mới tư duy, phải thay đổi phương cách quản lý. 

PV: Thời gian qua, ở nhiều nơi, nhiều lúc, dường như việc cắt giảm ĐKKD 

thiên về đối phó, hình thức?  

Ông Nguyễn Đình Cung: Nếu thực hiện quản lý bằng công cụ mới có 

thể làm mất đi quyền lực, lợi ích cá nhân và nhiều thứ nữa, nên ai đó có 

thể nghĩ ra nhưng vẫn không thực hiện, cứ công cụ quản lý cũ mà làm để 

hưởng lợi. 

PV: Thưa ông, liệu có thể xảy ra trường hợp 

cơ quan quản lý nghĩ ra công cụ mới nhưng 

so với công cụ cũ thực ra cũng chỉ là “bình 

mới rượu cũ”?  

Ông Nguyễn Đình Cung: Rất khó xảy ra 

điều đó, vì công cụ mới phải dựa trên công 

nghệ và có rất nhiều phương thức để thực 

hiện, đặc biệt trong thời đại cách mạng công 

nghiệp 4.0 hiện nay. Công cụ mới về cơ bản 

sẽ làm cho công tác quản lý phải dựa trên 

thông tin, thu thập thông tin và phân tích 

thông tin. Khi thu thập được thông tin, rất dễ 

phát hiện được vấn đề ở đâu, là gì và như 

thế nào, trên cơ sở đó sẽ can thiệp, xử lý và 

không thể vì mục đích gì khác ngoài mục 

đích chung. Cũng với cách quản lý đó, khi chuyển sang Chính phủ điện 

Mấy chục năm nay, các 

ĐKKD không thay đổi 

nhiều, không mang lại 

hiệu quả cả về quản lý 

và kinh tế nên phải cắt 

bỏ phần lớn, đặc biệt là 

không cho hồi sinh. Nếu 

ĐKKD cũ hồi sinh, nó 

tiếp tục làm hại đến môi 

trường kinh doanh, hại 

đến nền kinh tế, từ đó 

không thúc đẩy được 

đầu tư. 



tử, mọi thứ sẽ chuyển đổi cực nhanh. Và, để thực hiện công cụ quản lý 

mới, các cơ quan quản lý Nhà nước phải xây dựng hệ thống dữ liệu 

thông tin, xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, thành lập 

những đội chuyên thiết kế xây dựng những app, những giải pháp để giải 

quyết những vấn đề trong quản lý. Làm được như vậy thì việc xử lý các 

vấn đề vừa nhanh vừa rất hiệu quả. 

PV: Vậy theo ông, để công cuộc cải thiện môi trường kinh doanh, cắt bỏ 

ĐKKD thực sự hiệu quả, thời gian tới Chính phủ nên làm những gì?  

Ông Nguyễn Đình Cung: Không thể tiếp tục đi theo con đường cũ, vì 

mấy chục năm nay, các ĐKKD không thay đổi nhiều, không mang lại hiệu 

quả cả về quản lý và kinh tế nên phải cắt bỏ phần lớn, đặc biệt là không 

cho hồi sinh. Nếu ĐKKD cũ hồi sinh, nó tiếp tục làm hại đến môi trường 

kinh doanh, hại đến nền kinh tế, từ đó không thúc đẩy được đầu tư. 

Đối với những bộ, ngành không thực hiện chủ trương cắt giảm ĐKKD một 

cách quyết liệt, thực chất, Thủ tướng Chính phủ phải có biện pháp mạnh 

tay, nghiêm khắc. 

PV: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!  

Cắt giảm điều kiện kinh doanh chưa thực chất 

Theo rà soát của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 

(CIEM), trong 3 năm qua, Chính phủ đã có tới 40 văn bản chỉ đạo về 

cắt giảm ĐKKD. Riêng trong năm 2018, Chính phủ cũng có tới 20 

văn bản chỉ đạo điều hành liên quan đến cắt giảm ĐKKD. Năm 2019, 

cắt giảm ĐKKD vẫn là mục tiêu ưu tiên với 10 văn bản chỉ đạo. Kết 

quả là các bộ, ngành đã cắt bỏ gần 3.500 ĐKKD, đều đạt hoặc vượt 

chỉ tiêu đề ra. 

Theo đánh giá của bà Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng CIEM, đây là 

kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, đó mới chỉ là thành công bước 

đầu, chỉ thể hiện trên số lượng, còn chất lượng thì chưa thực chất. 

“Làm sao để nâng cao được chất lượng cải cách lên một bậc nữa là 

thách thức rất lớn trong thời gian tới, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt 

của cả hệ thống chính trị. Trong thời gian tới là phải tiếp tục rà soát 

những ĐKKD còn lại, nhất là những ĐKKD đang gây vướng mắc cho 

cộng đồng doanh nghiệp”, bà Minh nhấn mạnh. 

Chia sẻ kết quả rà soát độc lập của CIEM, bà Nguyễn Minh Thảo, 

Trưởng ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh 



tranh thuộc CIEM, cho rằng, kết quả cắt giảm ĐKKD thực chất mới 

đạt khoảng 30%, chủ yếu dưới hình thức đơn giản hóa, sửa đổi hình 

thức như: Giảm mức độ yêu cầu về số lượng nhân sự, quy mô diện 

tích của cơ sở vật chất... Ví dụ, ĐKKD trong lĩnh vực lao động, theo 

bà Thảo, thực chất chỉ là cắt giảm cơ học. 

“Việc cắt giảm ĐKKD trong lĩnh vực lao động chủ yếu chỉ là giảm yêu 

cầu về số lượng nhân sự và quy mô diện tích cơ sở vật chất, không 

có sự cắt bỏ nào mang tính đột phá, mặc dù theo tìm hiểu của chúng 

tôi, có rất nhiều điều kiện bất hợp lý có thể cắt bỏ được”, bà Thảo 

nói. 

Bà Thảo phân tích: Khi chưa cắt giảm, ĐKKD dịch vụ huấn luyện an 

toàn lao động, vệ sinh lao động đối với tổ chức huấn luyện quy định: 

“Có ít nhất 5 người huấn luyện cơ hữu huấn luyện nội dung chuyên 

ngành, thực hành; trong đó có ít nhất 3 người huấn luyện chuyên 

ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký huấn luyện và 1 người 

huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động”. Còn sau khi cắt giảm, 

quy định thay đổi: “Có ít nhất 4 người huấn luyện cơ hữu huấn luyện 

nội dung pháp luật, nội dung nghiệp vụ; trong đó có 1 người huấn 

luyện nội dung chuyên ngành, thực hành phù hợp với chuyên ngành 

đăng ký huấn luyện, 1 người huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao 

động”. Như vậy, việc cắt giảm ĐKKD thực sự không hiệu quả. 

Ở một dẫn chứng khác, bà Thảo cũng chỉ ra sự thay đổi về quy mô 

diện tích mà không có sự cắt bỏ một cách thực sự để mang tính cải 

cách về cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp: Quy định trước khi cắt giảm là “Diện tích phòng học lý thuyết; 

phòng, xưởng thực hành, thực tập dùng cho giảng dạy, học tập bảo 

đảm ở mức bình quân ít nhất là 5,5-7,5 m2/chỗ học”; sau khi cắt 

giảm là “Diện tích phòng học lý thuyết; phòng, xưởng thực hành, 

thực tập dùng cho giảng dạy, học tập bảo đảm ở mức bình quân ít 

nhất là 5,5 m2/chỗ học”. Với những ĐKKD được cắt bỏ một cách cơ 

học đó, rõ ràng chỉ mang tính hình thức, không thực sự mang tính cải 

cách và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. 

Điều đáng lưu ý hơn, theo bà Thảo, mặc dù các bộ, ngành báo cáo 

đã hoàn thành chỉ tiêu cắt giảm ĐKKD, nhưng chưa có báo cáo đánh 

giá về hiệu quả và tác động của việc cắt giảm ĐKKD đối với doanh 

nghiệp và cũng thiếu giám sát việc tổ chức thực hiện. 

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế Phòng - Thương mại và 



Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cũng cho rằng, việc Chính phủ gây áp 

lực cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm ĐKKD đã tạo nên 

những chuyển động, nhưng mới chỉ là tạm thời. Ông Tuấn cho rằng, 

rất khó để đánh giá được kết quả thực hiện, bởi có những khái niệm 

như “đơn giản hóa” chưa được quy định rõ, khiến cho các bộ, ngành 

còn lúng túng khi thực hiện, lẫn lộn giữa ĐKKD và tiêu chuẩn kỹ 

thuật… Ông Tuấn ví dụ: “Việc giới hạn quyền tự do kinh doanh bằng 

các ĐKKD là vì mục tiêu quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, 

đạo đức, sức khỏe cộng đồng... nhưng nhiều bộ đặt mục tiêu là để 

quản lý Nhà nước, sử dụng biện pháp hành chính để can thiệp vào 

thị trường”. 

Đối với Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, điều khiến 

ông Tuấn lo ngại là tình trạng không thống nhất giữa các bộ, ngành 

về việc giữ hay bỏ, chưa có một chuẩn chung. Chẳng hạn, Bộ Y tế 

đề nghị bỏ ngành nghề kinh doanh thực phẩm ra khỏi danh mục này, 

nhưng Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lại 

nhất định nói không được bỏ... 

Trước thực tế việc cắt bỏ ĐKKD đang có nhiều trở ngại, nhiều 

chuyên gia kiến nghị: Tiếp tục cắt bỏ, cải cách thực chất các quy định 

về ĐKKD, đồng thời thay đổi tư duy quản lý nhà nước, chuyển mạnh 

sang hậu kiểm, xem đó là giải pháp căn cơ để nâng chất lượng cải 

thiện môi trường kinh doanh. 

Nguồn: https://petrotimes.vn/thay-doi-tu-duy-quan-ly-sang-tao-cong-cu-

moi-567239.html 

 

9. Đề xuất tặng giấy khen, tiền để khuyến khích thực 
hiện tốt chính sách dân số 

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung khuyến 

khích tinh thần, vật chất đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính 

sách dân số. 

Theo đó, Bộ Y tế đề xuất nội dung khuyến khích, vận động người dân 

sinh ít con hơn tại nơi có mức sinh cao như sau: 

Với tập thể, đối với xã, phường, thị trấn đạt ba năm liên tục không có 

người sinh con thứ 3 trở lên được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp huyện 

tặng giấy khen kèm theo mức khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền tương ứng. 



Đối với xã, phường, thị trấn đạt năm năm liên tục không có người sinh 

con thứ 3 trở lên được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tặng bằng khen 

kèm theo mức khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền tương ứng. Đối với xã, 

phường, thị trấn thuộc địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn; miền núi, 

biên giới, hải đảo đạt một năm không có người sinh con thứ 3 được đề 

xuất Ủy ban nhân dân cấp huyện tặng giấy khen kèm theo mức khuyến 

khích, hỗ trợ bằng tiền tương ứng.  

 

Ảnh minh họa 

Đối với thôn, bản, tổ dân phố thuộc xã, phường, thị trấn có ba năm liên 

tục không có người sinh con thứ 3 trở lên được đề xuất Ủy ban nhân dân 

cấp huyện tặng giấy khen kèm theo mức khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền 

tương ứng. Đối với thôn, bản, tổ dân phố có năm năm liên tục không có 

người sinh con thứ 3 trở lên được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp huyện 

tặng giấy khen kèm theo mức khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền tương ứng. 

Đối với thôn, bản, tổ dân phố thuộc địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn; 

miền núi, biên giới, hải đảo đạt một năm không có người sinh con thứ 3 

có thể đề xuất Ủy ban nhân dân cấp huyện tặng giấy khen kèm theo mức 

khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền tương ứng. 

Với cá nhân, phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con 

đúng chính sách dân số được khuyến khích, hỗ trợ theo Nghị 

định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ về hỗ trợ cho phụ nữ 

nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số. Người 

trong độ tuổi sinh đẻ đã có đủ 2 con và tự nguyện sử dụng biện pháp 



tránh thai dài hạn (triệt sản hoặc đặt dụng cụ tử cung) được khuyến 

khích, hỗ trợ bằng tiền để bồi dưỡng sức khỏe và bù đắp một phần thu 

nhập cho những ngày phải nghỉ.  

Người vận động đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ đã có đủ hai con và tự 

nguyện sử dụng biện pháp tránh thai dài hạn (triệt sản và đặt dụng cụ tử 

cung) được khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền theo số ca thực hiện dịch vụ. 

Khuyến khích, vận động người dân sinh đủ 2 con tại nơi có mức 

sinh thấp 

Bộ Y tế cũng đề xuất nội dung khuyến khích, vận động người dân sinh đủ 

hai con tại nơi có mức sinh thấp. Cụ thể, với tập thể, đối với xã, phường, 

thị trấn có ba năm liên tục duy trì mô hình gia đình sinh đủ hai con 60% 

cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đuợc đề xuất Ủy ban nhân dân cấp 

huyện tặng giấy khen kèm theo mức khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền 

tương ứng. Đối với xã, phường, thị trấn có năm năm liên tục duy trì mô 

hình gia đình sinh đủ hai con đuợc đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tặng 

bằng khen kèm theo mức khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền tương ứng.  

Đối với thôn, bản, tổ dân phố thuộc xã, phường, thị trấn có ba năm liên 

tục duy trì mô hình gia đình sinh đủ hai con 60% cặp vợ chồng trong độ 

tuổi sinh đẻ được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp huyện tặng giấy khen 

kèm theo mức khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền tương ứng. Đối với thôn, 

bản, tổ dân phố có năm năm liên tục duy trì mô hình gia đình sinh đủ hai 

con được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tặng giấy khen kèm theo 

mức khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền tương ứng. 

Với cá nhân, căn cứ mục tiêu chính sách dân số sinh đủ hai con và thực 

tế địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh lựa chọn một số nội dung, 

quyết định mức khuyến khích, hỗ trợ cụ thể cho các cặp vợ chồng sinh đủ 

hai con như: miễn giảm học phí, miễn phí sữa học đường, miễn phí bảo 

hiểm y tế học đường, vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, nhà ở xã hội… 

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử 

của Bộ. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/De-xuat-tang-giay-khen-

tien-de-khuyen-khich-thuc-hien-tot-chinh-sach-dan-so/390029.vgp 

 

 

 

 



10. Hà Nội thông qua phương án đơn giản hóa 154 
thủ tục hành chính 

UBND Thành phố đã thông qua phương án đơn giản hóa năm 2019 

đối với 154 thủ tục hành chính, bao gồm 43 TTHC lĩnh vực nội vụ, 23 

TTHC lĩnh vực văn hóa và thể thao, 11 TTHC lĩnh vực du lịch, 77 

TTHC lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

Nhiều thủ tục hành chính các lĩnh vực như Nội vụ, Văn hóa và Thể 

thao, Du lịch, Giáo dục và Đào tạo được đơn giản hoá (Ảnh minh hoạ) 

Cụ thể Chủ tịch UBND Thành phố đã ký ban hành Quyết định số 

1057/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 về việc thông qua phương án đơn giản 

hóa thủ tục hành chính năm 2019 lĩnh vực Nội vụ, Văn hóa và Thể thao, 

Du lịch, Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thành 

phố. 

Theo đó, thông qua phương án đơn giản hóa năm 2019 đối với 154 thủ 

tục hành chính, bao gồm 43 TTHC lĩnh vực nội vụ, 23 TTHC lĩnh vực văn 

hóa và thể thao, 11 TTHC lĩnh vực du lịch, 77 TTHC lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo. 

Thành phố giao các sở, ngành: Nội vụ, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, 

Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị dự thảo Quyết định 

công bố TTHC sửa đổ, bổ sung theo nội dung phương án đơn giản hóa 

đã được phê duyệt như trên, trình Chủ tịch UBND Thành phố. 



Dự thảo văn bản kiến nghị cơ quan cấp trên có thẩm quyền sửa đổi, bổ 

sung quy định TTHC trong văn bản quy phạm pháp luật theo nội dung 

phương án đơn giản hóa. Xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử của 

từng TTHC đã được đơn giản hóa để phục vụ triển khai phần mềm 3 cấp 

dùng chung của Thành phố. 

Nguồn: http://laodongthudo.vn/ha-noi-thong-qua-phuong-an-don-gian-

hoa-154-thu-tuc-hanh-chinh-104880.html 

 

11. Tăng cường tuyên truyền về cải cách hành chính 
trên địa bàn Thành phố 

Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố đã có văn bản số 

149/LĐLĐ chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô triển khai một số nội 

dung tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội năm 2020.     

Dịch vụ công trực tuyến được triển khai rộng rãi trên địa bàn Thành 

phố. Ảnh minh họa 

Cụ thể, LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn tham mưu cho cấp 

ủy, phối hợp với chính quyền, chuyên môn thường xuyên triển khai công 

tác thông tin, tuyên truyền làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và những tác 

động tích cực của việc thực hiện chủ trương cải cách hành chính nhà 



nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tới các đoàn viên, công nhân viên 

chức lao động. 

Trong đó, các cấp Công đoàn cần tập trung tuyên truyền về thực hiện chủ 

đề năm 2020:  “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu 

hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015- 2020 và tổ chức 

thành công Đại hội Đảng các cấp”, gắn với triển khai các nhiệm vụ trọng 

tâm kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của thành phố Hà Nội. 

Cùng đó, các cấp Công đoàn cần lồng ghép thông tin, tuyên truyền về 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, về thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông và đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả 

các lĩnh vực quản lý nhà nước, làm cho cán bộ, đoàn viên, công nhân 

viên chức lao động  nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thống nhất về tư 

tưởng, hành động trong chỉ đạo và thực hiện chủ trương của Thành phố; 

tăng tỷ lệ sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của 

Thành phố. 

Các cấp Công đoàn cũng cần tuyên truyền, cổ động trực quan về cải 

cách hành chính, trọng tâm là việc thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ 

công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thành phố Hà 

Nội”, “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội”, 

gương người tốt- việc tốt, công chức tham mưu giỏi, các sáng kiến trong 

cải cách hành chính, chú trọng xây dựng hình ảnh người cán bộ, công 

chức viên chức Thủ đô tận tụy, chuyên nghiệp, thân thiện, kết quả cải 

thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn Thành phố, từ đó 

khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiêp. 

Ngoài ra, các cấp Công đoàn cần kết hợp nhiều hình thức thông tin, tuyên 

truyền tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động về vai trò, mục tiêu của công tác cải cách thủ tục 

hành chính. 

Cùng với tuyên truyền, LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ 

đô tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng cán bộ, đoàn 

viên, công nhân viên chức lao động, kịp thời chỉ đạo, định hướng công tác 

thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính; có biện pháp đấu tranh với 

luận điệu xuyên tạc, kích động công nhân viên chức lao động của kẻ xấu 

phá hoại hay trục lợi về thực hiện cải cách hành chính. 

Riêng với hai đơn vị trực thuộc là Báo Lao động Thủ đô và Trang Web 

LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ Thành phố yêu cầu tăng cường thời lượng, chất 

lượng thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ cải cách hành chính của 

Thành phố: các mô hình mới hiệu quả, gương cán bộ công chức, viên 



chức tiêu biểu, tình hình triển khai, kết quả thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Thành phố. 

Nguồn: http://laodongthudo.vn/tang-cuong-tuyen-truyen-ve-cai-cach-

hanh-chinh-tren-dia-ban-thanh-pho-104921.html 

 

12. Thi đua ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ 
người dân 

Chiều 17-3, Quận ủy quận 2 tổ chức đợt thi đua 200 ngày chào mừng 

Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI và Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM 

lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng. 

 

Lãnh đạo quận 2 chứng kiến buổi ký kết thi đua giữa các các đơn vị thuộc 

các khối UBND quận, mặt trận - đoàn thể quận và các phường. Ảnh: 

KIỀU PHONG 

Tại buổi phát động, đồng chí Bùi Văn Phúc, Phó Bí thư Thường trực 

Quận ủy quận 2, thông qua kế hoạch tổ chức đợt thi đua 200 ngày, trong 

đó tập trung vào 4 nội dung thi đua cấp thành phố. 

Đó là tiếp tục thực hiện cuộc vận động người dân TP không xả rác ra 

đường và kênh rạch (theo Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy) và đảm bảo 

hoàn thành các chỉ tiêu tỷ lệ phường đạt tiêu chí “Sạch, không xả rác ra 

đường và kênh rạch”; tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao 

hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng (theo Chỉ thị 23-CT/TU 

của Thành ủy). 

Cùng với đó là quyết liệt thực hiện đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô 

thị thông minh” trên địa bàn quận, trong đó đến tháng 9-2020 sẽ vận hành 

2 ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và quyết liệt thực 



hiện các hoạt động chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh các hoạt động văn 

hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. 

Ở cấp quận, Quận ủy xác định các nội dung cụ thể, đặc biệt là 

công trình phấn đấu tiến tới phòng họp không giấy; kiện toàn, đổi mới bộ 

phận một cửa nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Quận cũng 

sẽ đảm bảo tiến độ khánh thành Trường Mầm non khu dân cư dự án 

Caric (phường Bình An) và Trường Tiểu học Nguyễn Thị Tư 

(phường Thảo Điền). 

Ngoài ra, quận xác định đến tháng 9-2020 sẽ hoàn thành việc cải thiện 4 

bãi đất trống, bãi rác lưu cửu (để lâu ngày) tại các phường An Phú, Bình 

An, Cát Lái và Bình Trưng Tây thành vườn rau, vườn hoa; cải tạo khu đất 

trống tại phường Cát Lát thành sân chơi cho thanh, thiếu nhi. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi phát động, Bí thư Quận ủy quận 2 Trần Văn 

Thuận, yêu cầu các đơn vị tập trung thi đua theo 3 đợt thi đua đã được 

lãnh đạo TP xác định. 

Đề cập đến một số nội dung thi đua, đồng chí nhấn mạnh đến việc tập 

trung thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU, Chỉ thị 23-CT/TU, trong đó có việc tổ 

chức cưỡng chế 17 công trình vi phạm xây dựng tại phường Thảo Điền; 

tập trung thực hiện các trình cải cách hành chính nâng cao chất lượng 

phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Theo đồng chí Trần Văn Thuận, các đơn vị, nhất là người đứng đầu cấp 

ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn cần tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm 

để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung thi đua đạt mục đích, yêu 

cầu, mang lại kết quả thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ 

quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 (dự kiến tổ chức trong tháng 6-

2020). 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/thi-dua-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-

phuc-vu-nguoi-dan-651692.html 

 

13. Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh 

Xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) góp phần nâng cao 

hiệu quả hoạt động hành chính Nhà nước, cải thiện môi trường đầu 

tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư đã tích cực thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính 

(CCHC) theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” nhằm đơn giản 

hóa TTHC. 



 

 

 
Cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết thủ tục hành chính cho doanh 

nghiệp, nhà đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. 

Sở đã kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC; tổ chức quán triệt và chỉ đạo các 

phòng, ban triển khai thực hiện tốt các nội dung chương trình, nhiệm vụ 

CCHC theo kế hoạch; các bộ luật mới được quán triệt, phổ biến kịp thời 

đến cán bộ, công chức. Đồng thời, phát động công tác thi đua khen 

thưởng gắn với thực hiện CCHC, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); thực 

hiện tốt cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” theo Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ trong giải quyết TTHC tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công. 

Để thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ làm việc, Sở 

đã cập nhật thường xuyên TTHC các lĩnh vực của ngành, niêm yết danh 

mục TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; trên Website của Sở: 

dpi.sonla.gov.vn và trên trang hành chính công của tỉnh: hcc.sonla.gov. 

100% các phòng chức năng, đơn vị, các công chức, viên chức của Sở 

thường xuyên sử dụng phần mềm trong quy trình xử lý văn bản đến, đi. 

Duy trì các tiêu chí cải cách hành chính, tổng hợp tham gia ý kiến góp ý, 

của các cơ quan, đơn vị, nhân dân, được gửi qua Văn phòng Sở và qua 

hộp thư điện tử: skhdt@sonla.gov.vn. Khuyến khích các cá nhân, tổ chức 



nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp qua mạng với tỷ 

lệ tối đa trên 90%, với 54 thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4. Duy trì, cải tiến, xây dựng quy trình nội bộ, quy trình 

điện tử đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 nhằm 

đáp ứng mục tiêu chính sách đề ra, bảo đảm nguyên tắc “nhanh, chính 

xác, đúng pháp luật” mang lại hiệu quả cao trong hoạt động hành chính 

tại cơ quan. 

Ông Đặng Ngọc Hậu, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cho biết: Công 

tác cải cách các thủ tục hành chính được triển khai có hiệu quả, trên cơ 

sở thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh, Sở đã nỗ lực cải cách quy định, thủ tục hành chính với các 

tiêu chí đơn giản, minh bạch và hiện đại, hướng tới các mục tiêu tiết kiệm 

chi phí, tạo sự công bằng và thuận lợi cho doanh nghiệp và các tổ chức, 

cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư tại tỉnh. Trong đó, đã rà soát, ban 

hành danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ gồm 140 thủ tục do 

cấp tỉnh giải quyết và 24 thủ tục do cấp huyện, thành phố giải quyết; 34 

quy trình liên thông UBND tỉnh, 114 quy trình giải quyết TTHC tại Sở và 

24 quy trình giải quyết tại Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành 

phố, tạo môi trường đầu tư thuận lợi và thu hút ngày càng nhiều nhà đầu 

tư có tiềm lực đến tỉnh ta liên hệ khảo sát và đăng ký đầu tư các dự án. 

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các nhà đầu tư được hướng 

dẫn, tạo điều kiện thuận lợi hoàn thiện các thủ tục ở lĩnh vực: Đầu tư 

công, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thẩm định chủ trương đầu 

tư, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng ký kinh doanh... 

qua hình thức cung cấp mẫu, biểu văn bản hướng dẫn hoặc qua Email 

theo đúng quy định của pháp luật và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua hệ 

thống mạng cấp tỉnh, qua hệ thống mạng quốc gia. Từ năm 2019 đến 

nay, Sở đã tiếp nhận và xử lý 2.332 hồ sơ, trong đó, 2 hồ sơ thẩm định 

dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công; 5 hồ sơ đầu tư theo hình thức đối 

tác công tư (PPP); 300 hồ sơ thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt chủ 

trương, cấp chứng nhận đăng ký đầu tư; 285 hồ sơ thẩm định kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu thực hiện các công trình dự án; 2 hồ sơ tiếp nhận 

nguồn vốn ODA, NGO; 1 hồ sơ hỗ trợ đầu tư và 1.737 hồ sơ lĩnh vực 

đăng ký doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, Sở cũng làm tốt công tác hỗ trợ, tư vấn doanh nghiệp trong 

quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư, đăng ký thành lập doanh nghiệp. 

Cập nhật thường xuyên, hàng ngày thông báo lịch họp, làm việc của Ban 

Giám đốc trên bảng điện tử. Triển khai thực hiện thành công chữ ký số 

theo đúng quy định. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, 



công ty, hợp tác xã hoạt động, phát huy lợi thế của tỉnh về phát triển nông 

nghiệp, nông thôn. Từ năm 2019 đến nay, tỉnh ta đã thu hút 68 dự án đầu 

tư sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước, trong đó tiếp nhận mới 38 dự 

án, điều chỉnh 30 dự án; xuất khẩu 12 sản phẩm nông sản chủ lực của 

tỉnh như: Cà phê Sơn La, xoài Yên Châu, nhãn Sông Mã, cam Phù Yên, 

cá Sông Đà, cá tầm, táo sơn tra Bắc Yên, na Mai Sơn, bơ Mộc Châu... 

Đặc biệt, Sở đã thành lập Ban quản lý Dự án chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp huyện, cấp sở, ngành (DDCI), làm cơ quan đầu mối, kiểm tra đôn đốc 

các đơn vị trong quá trình triển khai các nhiệm vụ đánh giá năng lực cạnh 

tranh cấp huyện, sở, ngành, từ đó góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu 

đánh giá và nâng cao chỉ số PCI cấp tỉnh trong thời gian tới. 

Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp và nỗ lực của tập thể 

cán bộ, công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư đã làm tốt công tác 

cải cách các thủ tục hành chính, phục vụ doanh nghiệp ngày một tốt hơn, 

tạo động lực thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi 

trường đầu tư, thu hút các nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội địa 

phương. 

Nguồn: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/cai-cach-thu-tuc-hanh-

chinh-cai-thien-moi-truong-dau-tu-kinh-doanh-29856 

 

14. Kiểm soát chặt chẽ tất cả các thủy thủ tại khu vực 
cảng biển Hải Phòng 

Chiều 17/3, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ 

tịch UBND thành phố chủ trì họp nghe báo cáo về công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 tại các cảng biển trên địa bàn thành phố. 

Cùng dự có đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành 

ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; lãnh đạo các sở, ngành, 

đơn vị và các doanh nghiệp kinh doanh cảng biển trên địa bàn thành 

phố. 

Theo báo cáo của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, từ ngày 1/1/2020 đến 

16/3/2020, có 847 lượt tàu nhập cảnh, giảm 26 lượt tàu so với cùng kỳ 

năm 2019, đạt 97% (cùng kỳ năm 2019 là 873 lượt tàu), với tổng số 

thuyền viên là 14.399 người. Có 796 lượt tàu xuất cảnh, tăng 15 lượt tàu 

so với cùng kỳ năm 2019, đạt 102% (cùng kỳ năm 2019 là 781 lượt tàu), 

với tổng số thuyền viên là 13.532 người. Cảng vụ đã phối hợp chặt chẽ 

với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh tại 

khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng. Đến thời điểm hiện tại, chưa có 

thuyền viên nào nhập cảnh qua cửa khẩu cảng biển Hải Phòng bị mắc 



COVID-19. Cảng vụ đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến biện 

pháp ngừa dịch bệnh COVID-19 tới các tổ chức, cá nhân liên quan đến 

hoạt động hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng. Trong vùng nước 

cảng biển Hải Phòng chưa có thuyền viên, đại lý, hoa tiêu, công nhân, 

công chức viên chức, cán bộ chiến sỹ thuộc Cảng vụ, Bộ đội Biên phòng, 

Hải quan, Kiểm dịch mắc bệnh. 

Các doanh nghiệp kinh doanh cảng biển phát biểu tại cuộc họp. 

Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cũng áp dụng các biện pháp nhằm ngăn 

chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào Hải Phòng bằng đường biển 

như: Tàu thuyền nhập cảnh phải gửi Bản khai an ninh tàu cho Cảng vụ 

(chậm nhất 24h trước khi tàu dự kiến đến cảng), Cảng vụ nắm bắt lịch 

trình, danh sách 10 cảng rời cuối cùng của tàu để sẵn sàng phương án 

đối phó; áp dụng Tờ khai y tế đối với tất cả thuyền viên nhập cảnh qua đó 

nắm bắt tình hình sức khỏe, nguy cơ dịch bệnh của thuyền viên trên tàu; 

thực hiện cách ly tại tàu đối với tất cả thuyền viên trên tàu đến từ các 

vùng có dịch bệnh; hạn chế thay thuyền viên; thực hiện tốt công tác 

CCHC, tăng cường thực hiện thủ tục điện tử để giảm đến mức thấp nhất 

việc tiếp xúc giữa người làm thủ tục với thuyền viên, với cán bộ, công 

chức, viên chức của các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng; bố trí người 

trực 24/7 để tiếp nhận các thông tin liên quan đến dịch bệnh và thông báo 

các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý theo quy định… 

Để công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đạt hiệu quả, Cảng vụ 

Hàng hải Hải Phòng đề nghị UBND thành phố ưu tiên cung cấp vật tư, 



trang thiết bị phòng dịch cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động của một số đơn vị; từng bước bổ sung lực lượng, phương tiện cho 

Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế; giao Sở Y tế tham mưu xây dựng 

hướng dẫn cụ thể công tác kiểm dịch y tế phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 tại cửa khẩu cảng biển Hải Phòng đối với tàu khách. 

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại cuộc họp. 

Sau nghe ý kiến của các doanh nghiệp kinh doanh cảng biển trên địa bàn 

thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng yêu cầu các chủ 

cảng phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng Hải Phòng để kiểm soát tất 

cả các thủy thủ không được lên bờ trong dịp này, trừ trường hợp đặc biệt 

phải xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của thành phố. 

Với các thủy thủ khi hết hạn đi tàu, yêu cầu trước khi lên bờ phải tổ chức 

cách ly 14 ngày theo quy định. Cảng nào để thủy thủ lên bờ, biên phòng 

và chủ cảng phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố. 

Đối với các cảng, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị chỉ đạo các bộ phận 

thực hiện áp dụng các biện pháp về phòng, chống dịch ngay tại cơ quan, 

cảng như: phun khử trùng tiêu độc…, chuẩn bị trang thiết bị cho công 

nhân viên khi làm việc, tiếp xúc với các tàu. Lãnh đạo các cảng cũng phải 

có các biện pháp để chủ động phòng, chống dịch bệnh. Cùng với đó, 

tuyên truyền đến cán bộ, công nhân viên trong cảng quán triệt, thực hiện 

nghiêm túc việc khai báo đến cơ sở y tế, chính quyền địa phương nếu 

trong gia đình có người đi nước ngoài chuẩn bị về để tổ chức cách ly theo 

quy định; tạm thời không đến các khu du lịch đang có dịch, hạn chế đến 

các khu vui chơi theo quy định của thành phố. Đối với các trường hợp tàu 



làm hàng rời, thời gian lưu trú tại cảng rời, Sở Y tế tăng cường công tác 

kiểm soát dịch bệnh trên tàu. Sở Y tế cần đề xuất trang thiết bị cho cán bộ 

làm nhiệm vụ có nguy cơ cao về lây nhiễm dịch bệnh. 

Nguồn: https://thanhphohaiphong.gov.vn/kiem-soat-chat-che-tat-ca-cac-

thuy-thu-tai-khu-vuc-cang-bien-hai-phong.html 

 

 


