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1. Cổng Dịch vụ công Quốc gia: Minh bạch trong cải
cách thủ tục hành chính
Hiện nay, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
đang tạo ra một bước ngoặt trong việc cải cách thủ tục hành chính,
tăng tính minh bạch và chính xác trong thu ngân sách cho quốc gia.

Các dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, thu phạt xử lý vi phạm hành
chính và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết thủ tục hành chính

Với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, việc triển khai dịch vụ thanh
toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) được xem là
giải pháp tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho người dân và các cơ quan
nhà nước cho quốc gia.
Minh bạch và chính xác trong thu ngân sách cho quốc gia
Đến nay, 169 dịch vụ công trực truyến mức độ 3, 4 đã được đưa lên
Cổng DVCQG để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, các
dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, thu phạt xử lý vi phạm
hành chính và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết thủ tục hành
chính, thực hiện dịch vụ công cũng đang được triển khai trên hệ thống
này.
Trước đó, tại "Hội nghị trực tuyến công bố bổ sung 11 dịch vụ tích hợp
trên Cổng dịch vụ công quốc gia, sơ kết 3 tháng vận hành và ra mắt Hệ
thống thông tin báo cáo Chính phủ". Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho
rằng, việc đưa vào tích hợp 11 dịch vụ công, không chỉ giúp tiết kiệm thời
gian và kinh phí rất lớn, giảm biên chế, mà còn góp phần phòng chống
tham nhũng. Các khoản thuế, phí, lệ phí sẽ được công khai cụ thể đến

người dân. Từ đó, người dân sẽ giải tỏa được tâm lý băn khoăn không
biết lệ phí mình nộp có đúng do nhà nước quy định hay không; việc nộp
phí hay tiền phạt có chảy về ngân sách nhà nước hay không,…
Hiện nay, một số dịch vụ được người dân quan tâm như: Nộp phí phạt vi
phạm giao thông, Thuế cá nhân và Lệ phí trước bạ ô tô, xe gắn máy đã
được triển khai hình thức thanh toán trực tuyến trên Cổng DVCQG. Trong
đó, dịch vụ thu tiền phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao
thông đường bộ đang nhận được nhiều sự chú ý.
Với hình thức truyền thống, để nộp phạt vi phạm này, người dân thường
phải đến cơ quan công an hoặc bưu điện để nhận quyết định xử phạt, rồi
đến kho bạc để nộp phạt, sau đó quay về nơi ra quyết định xử phạt trình
biên lai đóng tiền để được nhận lại các loại giấy tờ. Cách thức nộp phạt
và nhận lại giấy tờ vi phạm như vậy mất không ít thời gian và chi phí đi
lại, chờ đợi. Bởi vậy, việc áp dụng thanh toán trực tuyến với các vi phạm
hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên Cổng DVCQG với sẽ
giải quyết những bất cập này. Khi đó, người dùng có thể lựa chọn 2
trường hợp thanh toán và nhận kết quả: Thứ nhất là thanh toán trực
tuyến và nhận kết quả tại cơ quan xử phạt; thứ hai là thanh toán trực
tuyến và nhận kết quả tại nhà.
Trường hợp người dùng chọn thanh toán trực tuyến và nhận kết quả tại
nhà sẽ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để trả kết quả tại nhà cho
người dân. Với việc thanh toán trực tuyến, Hiện tại, chỉ có hai ngân hàng
TMCP là Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
(Vietcombank) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt
Nam (Vietinbank) được tích hợp để thanh toán trên Cổng DVCQG.
Sẵn sàng về các kênh thanh toán thuận tiện để người dân sử dụng
Theo đó, người dân có thể lựa chọn thêm hình thức thanh toán qua ví
điện tử VNPT Pay. Với sự tích hợp cổng thanh toán VNPT Pay, Cổng
DVCQG đã sẵn sàng về các kênh thanh toán, tạo sự thuận tiện nhất để
người dân sử dụng. Người dân có thể kết nối và thanh toán với hơn 30
ngân hàng khác thông qua cổng thanh toán của VNPT Pay, bao gồm các
ngân hàng phổ biến nhất hiện nay tại Việt Nam như: Agribank,
Vietcombank, Vietinbank, VPBank, Techcombank, Maritime Bank, MB
Bank, BIDV, Ocean Bank, TP Bank, Exim Bank, ACB, Ngân hàng Nam Á,
SCB, SHB, ABBank, HD Bank, Ngân hàng Đông Á, Bảo Việt Bank,
GPBank, LienVietPostBank, SeaBank, VIB…
Theo số liệu tính từ ngày 9/12/2019 đến ngày 13/2/2020, trên Cổng Dịch
vụ công Quốc gia do VNPT xây dựng đã có 9/22 Bộ, cơ quan 63/63 tỉnh,

thành phố kết nối, tích hợp; 51.780 tài khoản đăng ký với trên 11,4 triệu
lượt truy cập...
Như vậy có thể thấy, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) là
một nhà cung cấp giải pháp công nghệ số hiện đại có kinh nghiệm. Nên
đã được lựa chọn đồng hành cùng Văn phòng Chính phủ xây dựng hệ
thống Cổng dịch vụ Công quốc gia. Hệ thống hạ tầng Cổng dịch vụ công
quốc gia được triển khai trên hạ tầng VNPT-IDC: Trung tâm dữ liệu đạt
tiêu chuẩn quốc tế Tier3 kết nối 63/63 Tỉnh thành trên toàn quốc và kết
nối với quốc tế với tổng dung lượng chiếm 70% băng thông quốc tế tại
Việt Nam.
Đây là một địa chỉ duy nhất kết nối liên thông với toàn bộ các cổng dịch vụ
công của các Bộ ngành và địa phương nhằm phục vụ tra cứu và thực
hiện các dịch vụ công trên không gian mạng, VNPT đã dành nhiều nguồn
lực tập trung đáp ứng các yêu cầu về băng thông kết nối, vấn đề an toàn
an ninh mạng và coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Thủ
tướng Chính phủ giao cho Tập đoàn VNPT.
Như vậy có thể thấy, với sự tích hợp cổng thanh toán VNPT Pay, Cổng
DVCQG đã sẵn sàng về các kênh thanh toán, tạo sự thuận tiện nhất để
người dân sử dụng. Đặc biệt, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn
biến phức tạp, việc đẩy mạnh thanh toán trực tuyến sẽ góp phần phòng
chống dịch, hạn chế nguy cơ lây lan virus ra cộng đồng.
Diễm Hương
Nguồn: https://enternews.vn/cong-dich-vu-cong-quoc-gia-dvcqg-minhbach-trong-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-169177.html

2. Dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ tối đa người dân và
doanh nghiệp
Hiện tất cả 292 thủ tục hành chính cấp Trung ương thuộc phạm vi
quản lý của Bộ Công Thương đã được triển khai mức độ 2 trở lên;
trong đó, có 166 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Trang chủ Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cho biết hiện
tất cả 292 thủ tục hành chính cấp Trung ương thuộc phạm vi quản lý của
Bộ Công Thương đã được triển khai mức độ 2 trở lên; trong đó, có 166
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
Cũng theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, đến nay đã có hơn
31.000 doanh nghiệp đăng ký sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến của
Bộ. Chính vì vậy, tính đến hết năm 2019, Bộ đã xử lý hơn 1.540.792 hồ
sơ điện tử qua các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tương ứng 99%
tổng số hồ sơ gửi đến.
Ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số,
chia sẻ được triển khai từ cuối năm 2016, Cổng Dịch vụ công trực tuyến
Bộ Công Thương là địa chỉ duy nhất của Bộ để kết nối, liên thông và trao
đổi dữ liệu đến Cổng Dịch vụ công quốc gia.
[Tích hợp 3 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia]
Ngoài việc đưa vào sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, Bộ Công
Thương hỗ trợ hàng vạn lượt doanh nghiệp trong việc sử dụng các dịch
vụ công trực tuyến thông qua điện thoại, email... Từ đó, góp phần hỗ trợ
người dân, doanh nghiệp tiếp cận với các thủ tục hành chính do Bộ quản
lý.
Hơn nữa, Bộ Công Thương còn tiến hành xây dựng dịch vụ công trực
tuyến mức độ 4 đối với 6 thủ tục hành chính được nêu tại Quyết định số
1819/QĐ-TTg.
Cụ thể, đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất của nhà
thầu nước ngoài tại Việt Nam kể từ đợt 2; cấp giấy phép sử dụng vật liệu
nổ công nghiệp; cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm,
hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Công

Thương; cấp phép hoạt động điện lực; cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng
hóa; cấp nhãn năng lượng.
Cùng với đó, Bộ xây dựng mới, nâng cấp, cập nhật thêm 30 dịch vụ công
trực tuyến thuộc các lĩnh vực an toàn công nghiệp, an toàn thực phẩm,
khoa học công nghệ, quản lý cạnh tranh, thương mại quốc tế, công
nghiệp nặng...
Theo ông Đặng Hoàng Hải, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục giao nhiệm vụ
cho các đơn vị xây dựng kế hoạch tổng thể về ứng dụng công nghệ thông
tin trong các hoạt động quản lý nhà nước của Bộ, xây dựng hệ thống dịch
vụ công trực tuyến Chính phủ điện tử, ban hành các hướng dẫn cụ thể về
việc triển khai thực hiện.
Đồng thời, Bộ triển khai xây dựng mới thêm dịch vụ công trực tuyến mức
độ 3, 4; triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN,
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Xuất
Nhập khẩu và các đơn vị có liên quan, đảm bảo việc trao đổi thông tin về
cấp mẫu kê khai điện tử C/O form D với Cơ chế một cửa ASEAN được
thông suốt.
Ngoài ra, triển khai Kế hoạch phát triển Chính phủ điện tử của Bộ Công
Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh yêu cầu các đơn vị
thuộc Bộ phải kiến trúc được mô hình của Chính phủ điện tử phải xây
dựng hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo tính kết nối, liên thông, an
toàn, hiệu quả, có tính kết nối với các đơn vị thuộc Bộ, với Chính phủ điện
tử của Chính phủ và các bộ, ngành khác./.
Uyên Hương
Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/dich-vu-cong-truc-tuyen-ho-tro-toi-danguoi-dan-va-doanh-nghiep/629900.vnp

3. Chuẩn bị tổng kết 10 năm công tác cải cách hành
chính
Bộ Quốc phòng vừa ban hành công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị
toàn quân xây dựng kế hoạch và tổ chức tổng kết công tác cải cách
hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020; phương hướng, nhiệm vụ
giai đoạn 2021-2030.
Công văn nêu rõ: Văn phòng Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch hội nghị
tổng kết công tác CCHC toàn quân và triển khai thực hiện; theo dõi, đôn
đốc, hướng dẫn, tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị, trình thủ

trưởng bộ, báo cáo Chính phủ theo quy định. Các cơ quan, đơn vị xây
dựng kế hoạch và tổ chức tổng kết, báo cáo về Bộ Quốc phòng đúng thời
gian quy định. Các cơ quan, đơn vị là chủ thể các tiểu Đề án/Đề án 4868
tổng hợp kết quả triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Văn phòng Bộ
Quốc phòng.
Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị chu đáo, cụ thể, tỉ mỉ theo đúng đề cương
hướng dẫn; nội dung tổng kết, đánh giá bảo đảm tính toàn diện, khoa
học; tổ chức nghiêm túc, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.
Nội dung tổng kết, đề xuất phương hướng CCHC tập trung vào các nhiệm
vụ: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ
máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; cải
cách tài chính công; đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hóa hành
chính.
NGUYỄN LINH
Nguồn: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/chuan-bi-tongket-10-nam-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-612867

4. Hơn 8.490 tỷ đồng hoàn thuế giá trị gia tăng bằng
phương thức điện tử
Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, hiện đã có 2.354 doanh nghiệp
tham gia hoàn thuế điện tử. Số hồ sơ tiếp nhận là 2.849, đạt tỷ lệ
97,8%. Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn bằng phương
thức điện tử là 1.695 hồ sơ, với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là
8.492 tỷ đồng.

Tiếp nhận thủ tục hành chính thuế tại Cục Thuế Bắc Kạn. Ảnh: NM.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01 và chương trình
hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về tiếp tục triển khai các giải
pháp cải cách thủ tục hành chính thuế; triển khai theo đúng tiến độ các dự
án công nghệ thông tin; đặc biệt là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở
rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử
có mã xác thực của cơ quan thuế; triển khai hoàn thuế điện tử... đã đạt
được những kết quả rất tích cực.
Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế về khai thuế điện tử cho thấy, đến
nay hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố
và 100% chi cục thuế trực thuộc. Tính đến ngày 20/3/2020 có 758.676
doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,91%
doanh nghiệp đang hoạt động, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp
nhận là hơn 2,2 triệu hồ sơ.
Hiện nay Tổng cục Thuế cũng đã phối hợp với với 55 ngân hàng thương
mại (đã hoàn thành kết nối nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế) và 63 cục
thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử. Tổng cục Thuế đang tiếp tục
tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ. Tính đến
20/3/2020, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ
với cơ quan thuế là 756.712 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 99,65%.
Đặc biệt, công tác hoàn thuế điện tử cũng được triển khai rộng rãi tại tất
cả 63 cục thuế. Báo cáo cho thấy, tính từ đầu năm 2020 đến nay đã có
2.354 doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử, đạt tỷ lệ 97,63%. Số hồ

sơ tiếp nhận là 2.849 hồ sơ trên tổng số 2.911 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97.87%.
Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 1.695 hồ sơ với tổng số tiền
đã giải quyết hoàn là hơn 8.492 tỷ đồng.
Về hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế cho biết đã tổ chức hỗ trợ cho các
doanh nghiệp tham gia thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng. Tính từ thời điểm triển
khai tháng 9/2015 đến nay đã có 255 doanh nghiệp thực hiện xuất hóa
đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Có 236.909 hóa đơn đã được cấp
mã, tổng doanh thu trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 3.851 tỷ đồng, số thuế
trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 330 tỷ đồng./.
Nhật Minh
Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/202003-22/hon-8490-ty-dong-hoan-thue-gia-tri-gia-tang-bang-phuong-thucdien-tu-84175.aspx

5. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức
độ 4 trong bối cảnh dịch Covid-19
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh cung cấp dịch
vụ công trực tuyến mức độ 4 trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn
biến phức tạp.
Công văn số 929 /BTTTT-THH, do Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông
Nguyễn Mạnh Hùng ký ngày 19/3 nêu rõ, cung cấp dịch vụ công trực
tuyến là một trong những chỉ số đo lường quan trọng trong phát triển
Chính phủ điện tử khi lấy người dân là trung tâm, là đối tượng phục vụ
của các cơ quan nhà nước.
Dịch vụ công trực tuyến phải được cung cấp đến mọi người dân, mọi lúc,
mọi nơi, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, làm cho hoạt động của các
cơ quan nhà nước được minh bạch, hiệu quả, góp phần phòng chống
tham nhũng, cải cách hành chính toàn diện.

Ảnh minh hoạ.
Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19
đang diễn biến phức tạp như hiện nay, việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3, 4 càng trở nên quan trọng và cấp bách.
Tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7-3-2019 của Chính phủ về một số
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn
2019-2020, định hướng đến 2025, Chính phủ đã đặt ra chỉ tiêu, đến năm
2020, cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
Hiện nay, mới có 5 bộ, 5 tỉnh đã đạt chỉ tiêu này. Tỷ lệ dịch vụ công trực
tuyến mức 4 được cung cấp tại các bộ, ngành, địa phương nói chung còn
rất thấp, trung bình cả nước chỉ đạt 11,13%, trong đó 5 bộ, 14 tỉnh đạt tỷ
lệ dưới 5%. Nếu các cơ quan, đơn vị không có các biện pháp quyết liệt,
kịp thời sẽ không thể đạt được chỉ tiêu đặt ra.
Tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các
Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bộ, ngành,
địa phương, Thủ tướng Chính phủ kết luận, giao các bộ, ngành, địa
phương tập trung triển khai, ưu tiên nguồn lực để hoàn thành các nhiệm
vụ, chỉ tiêu về Chính phủ điện tử đặt ra tại Nghị quyết số 17/NQ-CP, đặc
biệt là chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
Trên cơ sở đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, cơ quan
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương triển khai các biện pháp quyết liệt để cung cấp
dịch vụ công trực tuyến với các định hướng chính sau:

Thứ nhất, tận dụng ngay các hệ thống thông tin sẵn có, chủ động bố trí,
huy động nguồn lực tại chỗ để bảo đảm khả năng sẵn sàng tiếp nhận hồ
sơ trực tuyến của tất cả các thủ tục hành chính. Trên cơ sở đó, từng
bước có lộ trình nâng cấp, phát triển hệ thống thông tin để xử lý hồ sơ
hoàn toàn trên môi trường mạng.
Thứ hai, triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong
việc tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến hiệu quả, coi người dân và
doanh nghiệp là trung tâm, là đối tượng phục vụ; phổ cập kỹ năng số,
hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến nhằm nâng cao số
lượng hồ sơ xử lý trực tuyến đối với mỗi dịch vụ công.
Thứ ba, triển khai Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh
(LGSP) để kết nối các hệ thống thông tin trong nội bộ và kết nối với các
bộ, ngành, địa phương khác thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu
quốc gia. Bảo đảm Cổng dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương
thực hiện kết nối với Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin
và dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông; sẵn sàng
kết nối với Hệ thống định danh, xác thực điện tử quốc gia, Hệ thống hỗ
trợ thanh toán trực tuyến toàn quốc, các cơ sở dữ liệu quốc gia theo
hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Thứ tư, cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong
năm 2020, đồng thời bảo đảm việc triển khai phải hiệu quả, phù hợp nhu
cầu, điều kiện thực tế, tránh hình thức. Trong đó, tỷ lệ dịch vụ công trực
tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến của các
dịch vụ công trực tuyến đến hết năm 2020 tăng gấp đôi so với năm 2019.
Thứ năm, định kỳ hàng quý gửi báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin về
Bộ Thông tin và Truyền thông qua Hệ thống thông tin báo cáo ứng dụng
công nghệ thông tin và phát triển Chính phủ điện tử để tổng hợp, báo cáo
Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến.
Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phối hợp
chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông để có các giải pháp kịp thời.
P.B
Nguồn: http://laodongthudo.vn/day-manh-cung-cap-dich-vu-cong-tructuyen-muc-do-4-trong-boi-canh-dich-covid-19-105136.html

6. Tạo đột phá triển khai NSW và đơn giản kiểm tra
chuyên ngành

Văn phòng Chính phủ đã có thông báo 94/TB-VPCP chỉ đạo về việc
tiếp tục triển khai có hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và Cơ
chế một cửa ASEAN (ASW) và tạo thuận lợi thương mại trong năm
2020…, trong đó, giao cho Bộ Tài chính nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Cán bộ Hải quan Hà Nội hướng dẫn DN hoàn thiện thủ tục nhập khẩu
thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành. Ảnh: Hải Anh
Cụ thể, theo Thông báo 94/TB-VPCP, Ủy ban chỉ đạo quốc gia về ASW,
NSW và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899) tính đến ngày
31/01/2020, NSW đã có 188 thủ tục hành chính (TTHC) của 13 bộ, ngành
kết nối, với trên 2,8 triệu hồ sơ của khoảng trên 35.000 doanh nghiệp
(DN).
Tuy nhiên, số lượng TTHC mới triển khai trên NSW trong năm 2019 còn
khá khiêm tốn, mới thêm được 15 TTHC, còn lại 36 TTHC khác đang
trong quá trình triển khai và dự kiến đến hết quý I/2020 mới có thể hoàn
thành kế hoạch năm 2019.
Do đó, Ủy ban 1899 đề nghị các bộ, ngành cần nỗ lực hơn nữa, tập trung
triển khai nhiệm vụ trong năm 2020 để hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ
giao.
Trong đó, Bộ Tài chính được Ủy ban 1899 chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm
vụ quan trọng, nhằm tạo đột phá trong triển khai NSW và đơn giản thủ tục
kiểm tra chuyên ngành (KTCN), tạo thuận lợi thương mại.

Theo đó, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các bộ,
ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai Đề án tổng thể về xây
dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai NSW,
ASW theo định hướng xử lý tập trung; xây dựng Nghị định của Chính phủ
về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chính phủ với các
bên liên quan thông qua NSW trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh
hàng hóa.
Bộ Tài chính cũng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các đơn
vị liên quan để xây dựng căn cứ pháp lý cho triển khai Đề án thí điểm bảo
lãnh thông quan và Đề án cải cách KTCN.
Đồng thời, Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành tập trung nguồn lực và đẩy
nhanh tiến độ thực hiện rà soát quy trình thủ tục, chỉ tiêu thông tin, phát
triển hệ thống công nghệ thông tin và các giải pháp liên quan khác nhằm
đảm bảo hoàn thành tiếp 36 TTHC trên NSW trong năm 2019, đồng thời
hoàn thành các TTHC cần triển khai trong năm 2020./.
Ngọc Linh
Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/202003-20/tao-dot-pha-trien-khai-nsw-va-don-gian-kiem-tra-chuyen-nganh84091.aspx

7. “Cú hích mới” trong việc tiếp tục cải thiện chỉ số
tiếp cận điện năng
Năm 2020 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đặt mục tiêu tiếp tục cải
thiện chỉ số tiếp cận điện năng, duy trì vị trí top 4 ASEAN. Với việc toàn
bộ các dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 đều được hoàn thành tích hợp,
cung cấp tới người dân qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (CDVCQG) thì
mục tiêu cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng của EVN sẽ hoàn thành theo
kế hoạch.
Nhìn lại kết quả xếp hạng chỉ số tiếp cận điện năng từ năm 2013 đến nay
có thể thấy được những nỗ lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong
việc cải thiện chỉ số này qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh
quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp tiếp cận
các dịch vụ về điện.
Nếu như năm 2013, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam chỉ đứng thứ
156/189 quốc gia, nền kinh tế được xếp hạng thì đến năm 2018, Chỉ số
tiếp cận điện năng của Việt Nam đã vươn lên 27/190 quốc gia, nền kinh
tế được xếp hạng, đạt 87,94/100 điểm.

Đến năm 2019, Việt Nam vẫn duy trì được thứ hạng về chỉ số tiếp cận
điện năng xếp thứ 27/190 quốc gia, vùng lãnh thổ nhưng về mặt điểm số
vẫn được tiếp tục cải thiện với 88,2/100 điểm.
Với việc chính thức khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia ngày
9/12/2019 từ 3 dịch vụ điện ban đầu được Chính phủ cho phép tích hợp,
cung cấp đến ngày 24/12/2019, toàn bộ các dịch vụ điện trực tuyến cấp
độ 4 đều được hoàn thành tích hợp, cung cấp tới người dân qua
CDVCQG. Đây có thể coi là tiền đề, đòn bẩy để chỉ số tiếp cận điện năng
tiếp tục được cải thiện.
Đánh giá những nỗ lực của EVN về cải cách thủ tục hành chính và cải
thiện chỉ số tiếp cận điện năng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân phúc
ghi nhận: “Ðây là cố gắng rất lớn, là dấu ấn mạnh mẽ của EVN trong lĩnh
vực dịch vụ khách hàng, hướng tới việc cung cấp dịch vụ điện mà nhân
viên ngành Ðiện không cần gặp trực tiếp khách hàng, nâng cao tính minh
bạch trong các giao dịch”.
Thực tế cho thấy, việc đưa các dịch vụ điện, trong đó có “cấp điện mới
qua lưới trung áp” trên CDVCQG được kỳ vọng sẽ mở thêm cánh cửa cơ
hội, tiếp tục thúc đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thêm thuận lợi cho
người dân và doanh nghiệp khi muốn tiếp cận điện.
Theo đó, khi yêu cầu dịch vụ điện trên CDVCQG, mọi hồ sơ, thủ tục của
khách hàng sẽ được đơn giản hóa. Một số giấy tờ như: Giấy đề nghị mua
điện, giấy tờ tùy thân sẽ được thay thế bằng các thông tin người dùng đã
được CDVCQG xác thực và định danh. Qua đó, người dân và doanh
nghiệp giảm được thời gian thực hiện các giao dịch, đồng thời có thể
giám sát quá trình thực hiện và đánh giá, phản ánh về việc cung cấp dịch
vụ của ngành Ðiện.
Năm 2020, EVN đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng,
duy trì vị trí top 4 ASEAN. Theo Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm,
Tập đoàn đang tích cực ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng đẩy
mạnh cải cách hành chính, giảm số thủ tục trong tiếp cận điện năng để
đạt được mục tiêu này.
Cụ thể, tại TPHCM từ ngày 1/3/2020, Tổng công ty Ðiện lực TPHCM đã
ứng dụng bản đồ GIS (hệ thống thông tin địa lý) vào khảo sát trực tuyến
điểm đấu nối trên cơ sở dữ liệu lưới điện trung thế. Nhờ đó, đối với công
trình trạm biến áp (TBA) khách hàng đầu tư, thay vì phải khảo sát hiện
trường như hiện nay, Ðiện lực sẽ thực hiện số hóa, giảm bớt các bước
thực hiện cấp điện.

Đối với lưới hạ áp, Tập đoàn đã chỉ đạo Tổng công ty Ðiện lực miền
Trung, Công ty TNHH MTV Ðiện lực Ðà Nẵng, thí điểm ứng dụng
Chương trình Thông tin hiện trường và các dữ liệu từ các phần mềm
dùng chung liên quan, từ 1/4/2020 sẽ bỏ khâu khảo sát hiện trường; giảm
bớt thủ tục và rút ngắn thời gian thi công, sớm cấp điện cho khách hàng.
Tuy nhiên, theo EVN việc đánh giá chỉ số tiếp cận điện năng cũng như
các tiêu chí chấm điểm, xếp hạng phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Cụ thể là,
số thủ tục, thời gian, độ tin cậy cung cấp điện, minh bạch giá điện và chi
phí...
Vì vậy, cùng với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt số
thủ tục, rút ngắn thời gian cấp điện tới khách hàng, EVN sẽ triển khai
đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp, góp phần tiếp tục cải thiện chỉ số tiếp
cận điện năng, cung cấp điện và dịch vụ điện tới khách hàng với chất
lượng ngày càng tốt hơn.
Toàn Thắng
Nguồn: http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/Cu-hich-moi-trong-viec-tieptuc-cai-thien-chi-so-tiep-can-dien-nang/390416.vgp

8. Khẩn trương triển khai gói hỗ trợ doanh nghiệp
Nói về việc tiếp cận gói chính sách, tài chính hỗ trợ doanh nghiệp
(DN) của Nhà nước trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19 đang
phức tạp, các DN cho biết vẫn đang chờ đợi.
Nhiều DN đã phải từ chối nhận đơn đặt hàng cho quý tiếp theo vì không
còn nguyên liệu sản xuất, nội lực vốn cũng đang mỏng dần, thậm chí
đứng trước nguy cơ phải “rời bỏ” thị trường.
Kiệt sức vì sản xuất giảm sút
Ông Trần Hoài Nam, Tổng giám đốc Công ty Cơ khí Sunlight, chia sẻ DN
biết thông tin về việc có chính sách hỗ trợ như giãn nợ, khoanh nợ, giảm
thuế, phí… cho DN, nhưng hiện chưa tiếp cận được. Nguyên nhân được
các cơ quan chức năng địa phương cho biết là vẫn đang chờ văn bản
hướng dẫn cụ thể từ các bộ ngành mới có thể thực hiện được.
Cũng trong tâm trạng chờ đợi như vậy, đại diện Hội Dệt May Thêu Đan
TPHCM cho biết, đến nay hầu hết DN chưa tiếp cận được các gói hỗ trợ
từ Chính phủ. Số ít DN từ đầu tháng 2 đã chủ động làm việc với các hệ
thống ngân hàng để được giãn nợ hoặc giảm trừ lãi suất vay, nhằm kéo
dài thời gian ứng phó với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh. Tuy

nhiên, nhiều DN khẳng định, nếu đến tháng 6 mà dịch bệnh vẫn chưa
được kiểm soát thì ngay cả những DN có nội lực vốn lớn cũng rất khó trụ
vững.

Nhiều doanh nghiệp đang xoay trở tìm nguồn nguyên liệu cung ứng trong
nước để duy trì hoạt động sản xuất
Ý kiến này cũng tương đồng với kết quả khảo sát gần đây do Ban Nghiên
cứu phát triển kinh tế tư nhân (thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục
hành chính của Thủ tướng Chính phủ) thực hiện trên 1.200 DN. Theo đó,
nếu tình hình dịch bệnh kéo dài đến tháng 6 và những gói hỗ trợ không
sớm đến tay DN thì có gần 74% số DN có nguy cơ phá sản do doanh thu
không thể bù đắp chi phí hoạt động, lương cho người lao động, tiền thuê
mặt bằng cũng như lãi vay ngân hàng.
Trong đó, tỷ lệ DN có doanh thu bị giảm (do ảnh hưởng dịch) trên 50%
chiếm hơn 60%, doanh thu giảm 20%-50% chiếm gần 29%. Riêng từ đầu
năm đến nay, cả nước đã có gần 28.000 DN buộc phải ngưng sản xuất,
tạm ngưng hoặc đã hoàn tất thủ tục giải thể.
Ông Nam nhấn mạnh, chỉ tính riêng trong lĩnh vực chế biến chế tạo, có
đến 80% DN phụ thuộc nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc.
Việc gián đoạn nguồn cung nguyên liệu từ đầu năm đến nay đã buộc
nhiều DN xoay trục thị trường cung ứng nguyên liệu sang nhiều nước
khác như Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, châu Âu, Hoa Kỳ… Thế nhưng,
giá nguyên liệu cao hơn khoảng 10%-15% từ các thị trường này đã khiến
nhiều DN có quy mô sản xuất vừa và nhỏ không đủ sức duy trì hoạt động
sản xuất.
Tháo nhanh nút thắt

Hiện kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 1-2020 đạt 18,6 tỷ USD, thấp
hơn 500 triệu USD so với số ước tính. Đến hết tháng 2, kim ngạch hàng
hóa nhập khẩu ước tính đạt 18,5 tỷ USD, giảm 0,5% so với tháng trước.
Về thị trường hàng hóa nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm 2020, hiện
Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim
ngạch ước tính đạt 10 tỷ USD. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2019 đã
giảm 0,4%.
Ngược lại, thị trường Hàn Quốc, EU và Hoa Kỳ có kim ngạch nhập khẩu
thấp hơn Trung Quốc, lần lượt đạt 8 tỷ USD, 2,1 tỷ USD và gần 2,2 tỷ
USD, nhưng so với cùng kỳ năm trước đã tăng lần lượt là 9%, 3,5% và
13,6%. Thực tế này cho thấy đang có sự xoay trục cũng như đa dạng hơn
của DN nội trong việc tìm kiếm nguồn cung nguyên liệu nhập khẩu, giảm
sự phụ thuộc vào thị trường cung ứng nguyên liệu từ Trung Quốc - vốn
đang đình trệ vì dịch bệnh.
Ở góc độ DN, theo Chủ tịch Hội Dệt May Thêu Đan TPHCM Phạm Xuân
Hồng, việc đa dạng thị trường cung ứng nguyên liệu là rất cần thiết,
nhưng chỉ những DN có nội lực vốn lớn mới đủ khả năng nhập khẩu
nguyên liệu từ châu Âu, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản…, còn những DN
quy mô nhỏ và vừa thì đang cố gắng xoay xở từ nguyên liệu sản xuất
trong nước hoặc nhập khẩu từ thị trường Ấn Độ. Thế nhưng, thời gian
gần đây, do lượng đơn hàng tăng đột biến nên các DN sản xuất của Ấn
Độ bị quá tải, kéo theo nguồn cung cho DN trong nước từ thị trường này
cũng bị hạn chế và thiếu ổn định.
Để có thể hỗ trợ DN giải quyết khó khăn, theo ý kiến của nhiều DN, Chính
phủ cần đẩy nhanh việc hướng dẫn các cơ quan chức năng triển khai giải
pháp hỗ trợ, đặc biệt là gói hỗ trợ tín dụng, miễn giảm thuế, phí…
280.000 tỷ đồng. Không chỉ vậy, chính sách hỗ trợ vốn cũng rất quan
trọng trong bối cảnh DN phải chấp nhận mua nguyên liệu sản xuất giá
cao để duy trì đơn đặt hàng và giữ chân đối tác.
Các cơ quan chức năng cần rà soát cắt giảm thủ tục hành chính, giảm
phiền hà cho DN. Còn với nguồn nguyên liệu cung ứng thay thế nhập
khẩu từ Trung Quốc, Bộ Công thương cần chỉ đạo tham tán thương mại
tìm hiểu nguồn cung cụ thể và kết nối trực tiếp với DN, hiệp hội ngành
nghề để hỗ trợ DN nhanh nhất.
Ghi nhận thực tế cho thấy, hiện đã có nhiều DN cạn kiệt nguồn nguyên
liệu sản xuất mà vẫn chưa tìm kiếm được nguyên liệu thay thế. Số ít DN
kiếm được nguyên liệu sản xuất nhưng không thể đáp ứng các đơn hàng
vì giá nguyên liệu tăng cao. Số còn lại, những DN có nội lực vốn lớn cũng

đang gặp khó khăn do nguyên liệu cung ứng từ các thị trường thay thế
không ổn định, nên không thể mạo hiểm nhận đơn đặt hàng cho quý 3.
ÁI VÂN
Nguồn: https://saigondautu.com.vn/kinh-te/khan-truong-trien-khai-goi-hotro-doanh-nghiep-77949.html

9. Bộ TT&TT yêu cầu xử lý hồ sơ dịch vụ công trực
tuyến năm 2020 tăng gấp đôi năm 2019
Bộ TT&TT vừa đề nghị các bộ, ngành, địa phương tận dụng ngay
các hệ thống thông tin sẵn có, chủ động bố trí, huy động nguồn lực
tại chỗ để bảo đảm khả năng sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến
của các thủ tục hành chính.
Bộ TT&TT ngày 19/3 đã có văn bản đôn đốc các bộ, ngành, địa phương
đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
Theo Bộ TT&TT, tại Nghị quyết 17 ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một
số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn
2019 - 2020, định hướng đến 2025, Chính phủ đã đặt ra chỉ tiêu, đến năm
2020, cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
Hiện nay, mới có 5 bộ, 5 tỉnh đã đạt chỉ tiêu này. Tỷ lệ dịch vụ công trực
tuyến mức 4 được cung cấp tại các bộ, ngành, địa phương nói chung còn
rất thấp, trung bình cả nước chỉ đạt 11,13%, trong đó 5 bộ, 14 tỉnh đạt tỷ
lệ dưới 5%. “Nếu các cơ quan, đơn vị không có các biện pháp quyết liệt,
kịp thời sẽ không thể đạt được chỉ tiêu đặt ra”, văn bản của Bộ TT&TT
nêu rõ.

Dịch vụ công mức 4.
Bộ TT&TT cũng cho biết, tại hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính
phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính
quyền điện tử bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Chính phủ kết luận,
giao các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai, ưu tiên nguồn lực để
hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về Chính phủ điện tử đặt ra tại Nghị
quyết 17, đặc biệt là chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; Bộ
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu
trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hoàn thành các
nhiệm vụ, chỉ tiêu này và trực tiếp chỉ đạo, triển khai, sử dụng các ứng
dụng Chính phủ điện tử, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, giảm chi phí cho
người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.
Vì vậy, trong văn bản đôn đốc đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực
tuyến mức độ 4, Bộ TT&TT đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai
các biện pháp quyết liệt để cung cấp dịch vụ công trực tuyến với 5 định
hướng chính, trong đó việc phải tận dụng ngay các hệ thống thông tin sẵn
có, chủ động bố trí, huy động nguồn lực tại chỗ để bảo đảm khả năng sẵn
sàng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của tất cả các thủ tục hành chính. Trên
cơ sở đó, từng bước có lộ trình nâng cấp, phát triển hệ thống thông tin để
xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường mạng.

Triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp
cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến hiệu quả, coi người dân và doanh
nghiệp là trung tâm, là đối tượng phục vụ; phổ cập kỹ năng số, hướng
dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến nhằm nâng cao số lượng hồ
sơ xử lý trực tuyến đối với mỗi dịch vụ công.
Đồng thời, triển khai Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh
(LGSP) để kết nối các hệ thống thông tin trong nội bộ và kết nối với các
bộ, ngành, địa phương khác thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu
quốc gia.
Bảo đảm Cổng dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết
nối với Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ
công trực tuyến của Bộ TT&TT; sẵn sàng kết nối với Hệ thống định danh,
xác thực điện tử quốc gia, Hệ thống hỗ trợ thanh toán trực tuyến toàn
quốc, các cơ sở dữ liệu quốc gia theo hướng dẫn của Bộ TT&TT.
Cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm
2020, đồng thời bảo đảm việc triển khai phải hiệu quả, phù hợp nhu cầu,
điều kiện thực tế, tránh hình thức. Trong đó, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến
mức độ 4 có phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến của các dịch
vụ công trực tuyến đến hết năm 2020 tăng gấp đôi so với năm 2019.
Các bộ, ngành, địa phương cũng được đề nghị định kỳ hàng quý gửi báo
cáo ứng dụng CNTT về Bộ TT&TT thông qua Hệ thống thông tin báo cáo
ứng dụng CNTT và phát triển Chính phủ điện tử tại địa chỉ
https://bcudcntt.aita.gov.vn để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ,
đặc biệt là các chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến.
Vân Anh
Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/tin-cong-nghe/bao-dam-khanang-san-sang-tiep-nhan-ho-so-truc-tuyen-cua-tat-ca-thu-tuc-hanh-chinh625685.html

10. Tại sao 51 UBND cấp xã ở Bình Định 'chê' phần
mềm một cửa điện tử?
Tỉnh Bình Định còn có 51 UBND cấp xã đã được đầu tư xây dựng
phần mềm một cửa điện tử nhưng không sử dụng để thực hiện quy
trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Cán bộ UBND H.Hoài Ân nhập hồ sơ của người dân lên phần mềm một
cửa điện tử. Ảnh: Thanh Bình
Ngày 23.3, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết mới đây Chủ tịch
UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, địa
phương của tỉnh chấn chỉnh việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ
hạn, quá hạn, trong đó có việc sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện
tử.
Gần 4.000 hồ sơ tồn đọng
Theo UBND tỉnh Bình Định, từ đầu năm đến nay, qua công tác theo dõi,
thống kê số liệu trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử, số lượng hồ sơ
thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được tiếp nhận
và trả kết quả giải quyết đúng hạn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh đạt tỷ lệ khá cao (99,98%).
Tuy nhiên, số lượng hồ sơ giải quyết trễ hạn tại cấp huyện, cấp xã còn
tồn đọng rất nhiều, chiếm tỷ lệ rất cao (3988 hồ sơ/24390 hồ sơ, tỷ lệ bình
quân 16%). Trong đó, nhiều địa phương có tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ cao
như: H.Phù Cát 54%, H.Tây Sơn 38%, H.Tuy Phước 30%, H.Vân Canh
29%...

Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa ở H.Hoài Ân
Ảnh: Thanh Bình
Tỉnh Bình Định còn có 51 UBND cấp xã mặc dù đã được đầu tư xây
dựng, hoàn thành phần mềm một cửa điện tử nhưng không sử dụng để
thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Trong đó,
H.Phù Mỹ có 12 xã không sử dụng phần mềm này, các huyện Phù Cát,
Tây Sơn đều có 9 xã, TX.An Nhơn và H.Hoài Ân có 6 xã…
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng, kết quả này dẫn đến
số liệu hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn được công khai
trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh
thấp dưới mức tối thiểu do Bộ Nội vụ quy định (dưới 95%), ảnh hưởng
đến vị trí xếp hạng cải cách hành chính của tỉnh. Ngoài ra, kết quả này
còn tác động tiêu cực đến những nỗ lực chung của cả tỉnh đối với công
tác cải cách hành chính.
Do cán bộ xã yếu công nghệ thông tin?
Theo ông Nguyễn Tấn Đức, Chủ tịch UBND xã Nhơn An (TX.An Nhơn),
dù đã có phần mềm một cửa điện tử, cán bộ được tổ chức tập huấn 2 đợt
nhưng vẫn sử dụng chưa quen do trình độ tin học hạn chế. Thời điểm
UBND tỉnh Bình Định kiểm tra, cán bộ xã Nhơn An vẫn còn đang trong
giai đoạn tập sử dụng, nhập thử dữ liệu lên phần mềm một cửa điện tử
nhưng chưa được.
“Chúng tôi mới tiếp cận phần mềm một cửa điện tử nên sử dụng còn khó,
nhìn qua thì việc xử lý còn rắc rối, phải quen mới làm được. Chúng tôi đề
nghị cấp trên tổ chức tập huấn thêm về việc sử dụng phần mềm này cho
cán bộ”, một cán bộ Văn phòng UBND xã Nhơn An đề nghị.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Quang (H.Phù Mỹ) Lại Thị Lệ Hà cũng cho biết xã
này đã triển khai sử dụng phần mềm một cửa điện tử nhưng đi vào hiệu
quả thì chưa vì trình độ công nghệ thông tin cán bộ cấp xã còn nhiều bất
cập.
Chủ tịch UBND H.Tuy Phước Nguyễn Đình Thuận cũng vừa có văn bản
yêu cầu UBND các xã, trị trấn trong huyện tăng cường sử dụng phần
mềm một cửa điện tử trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sở thủ tục hành
chính. Theo ông Thuận, việc triển khai phần mềm này tại H.Tuy Phước
còn nhiều hạn chế như: một số cán bộ, công chức thực hành trên mầm
còn lúng túng, việc chuyển, giao hồ sơ trên phần mềm chưa đúng yêu
cầu, một số đơn vị còn chưa áp dụng phần mềm…

Khai trương phần mềm một cửa điện tử tại UBND H.Hoài Ân
Ảnh: Thanh Bình
Trong khi đó, Chủ tịch UBND H.Hoài Ân Hoàng Phi Long cho biết trong
quá trình sử dụng, phần mềm một cửa điện tử tại địa phương bị trục trặc,
đường truyền bị hư, cán bộ chưa nắm kỹ thuật nên không cập nhật được
thông tin lên hệ thống. Vì vậy, cán bộ xã đã xử lý thủ công để trả hồ sơ
thủ tục hành chính cho dân đúng hẹn.
Ngoài ra, lãnh đạo H.Hoài Ân cũng cho rằng việc sử dụng phần mềm một
cửa điện tử còn hạn chế là do công tác chỉ đạo, điều hành của một số
lãnh đạo còn trì trệ, chậm đổi mới, trách nhiệm của người đứng đầu chưa
cao, công chức chuyên môn chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm… Tại
UBND các xã, việc bố trí nhân lực, trang thiết bị cơ sở vật chất tại Bộ

phận một cửa chưa đảm bảo theo quy định, việc chấp hành kỷ luật, kỷ
cương hành chính tại một số đơn vị, địa phương chưa nghiêm…
Sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đề nghị các địa phương
khẩn trương có giải pháp khắc phục để đến ngày 30.4 tỷ lệ hồ sơ thủ tục
hành chính giải quyết đúng hạn tại các địa phương trong tỉnh phải đảm
bảo đạt tỷ lệ tối thiểu trên 95%.
Kể từ ngày 20.3, các địa phương cấp xã không thực hiện đúng quy định
100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý và cập nhật thông
qua Hệ thống Phần mềm Một cửa điện tử phải xem xét, có hình thức xử
lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và mức độ hoàn thành nhiệm vụ
của UBND cấp xã.
Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/tai-sao-51-ubnd-cap-xa-o-binh-dinhche-phan-mem-mot-cua-dien-tu-1199251.html

11. Tháo gỡ, hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp
Mục tiêu của tỉnh Quảng Ninh đặt ra hết năm 2020, phấn đấu các chỉ tiêu
về môi trường kinh doanh tiếp tục đạt và vượt so với các chỉ tiêu đã đạt
được trong năm 2019; thành lập nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp sáng
tạo, tăng nhanh số lượng doanh nghiệp thành lập mới, giảm tỷ lệ doanh
nghiệp giải thể, ngừng hoạt động. Trước bối cảnh dịch Covid-19 đang có
những tác động tiêu cực đến nền kinh tế nói chung và cộng đồng doanh
nghiệp nói riêng, các giải pháp tỉnh tập trung triển khai hướng đến tính
thực chất, tháo gỡ, hỗ trợ tích cực nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp
vượt qua khó khăn chung để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, phát triển.
Càng khó khăn, càng phải nỗ lực
Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng dự
thảo kế hoạch hành động để tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp
chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh của tỉnh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia năm
2020. Trước bối cảnh dịch Covid-19 đang có những tác động tiêu cực đến
nền kinh tế nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng, các giải pháp
trong tỉnh đang tập trung triển khai cũng hướng đến tính thực chất, tháo
gỡ, hỗ trợ tích cực nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó
khăn chung để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, phát triển.

Công nhân Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long ở TP
Móng Cái duy trì ổn định sản xuất trong điều kiện bảo đảm phòng dịch
Ngay từ ngày đầu tiên của năm, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch
hành động. Trong đó, từ tỉnh đến các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập
trung triển khai 9 giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh
doanh, hỗ trợ doanh nghiệp gắn với chủ đề công tác năm 2020 - “Nâng
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bảo đảm tăng
trưởng kinh tế bền vững”; tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, các
giải pháp phản ứng nhanh, linh hoạt với với các cú sốc nhằm nâng cao
sức chống chịu của doanh nghiệp. Cùng với đó là đẩy mạnh thực hiện
đồng bộ, hiệu quả các đột phá chiến lược; hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ doanh
nghiệp…
Theo Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng: Dịch bệnh Covid-19 thời gian qua đã ảnh
hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh
nghiệp nói riêng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung. Là địa
phương có nguy cơ lây nhiễm cao nhưng tỉnh đã triển khai quyết liệt các
biện pháp phòng chống. Bên cạnh phòng, chống dịch, Quảng Ninh phải
đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn
cho các doanh nghiệp. Nỗ lực hơn nữa trong cải thiện môi trường đầu tư,
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Bảo đảm thực chất, chuyên nghiệp hơn
Dù những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 hết sức rõ nét, song
trong năm 2020, Quảng Ninh đặt mục tiêu phải duy trì vị trí số 1 về chỉ số

PCI; cải thiện mạnh mẽ hơn điểm tổng và các điểm chỉ số thành phần để
gia tăng khoảng cách với các nhóm phía sau; tăng số lượng doanh
nghiệp thành lập mới, khởi nghiệp sáng tạo; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ
thực chất hơn môi trường đầu tư, kinh doanh bảo đảm cải cách thủ tục
hành chính nhanh hơn, thông thoáng hơn.
Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, để công tác hỗ trợ doanh nghiệp đi vào
thực chất, các địa phương, sở, ngành tùy lĩnh vực, ngành phụ trách phải
trách nhiệm nữa trong việc nắm bắt thông tin, đề xuất các giải pháp ngắn
hạn, trung hạn để tập trung giải quyết ngay. Cùng với đó, tập trung các
giải pháp nâng cao minh bạch về dữ liệu đất đai; đấu thầu qua mạng; chi
phí không chính thức; minh bạch quy hoạch, quy trình, thủ tục; cắt giảm
thủ tục còn rườm rà; đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ
4, tối thiểu đạt 30% tổng số dịch vụ công trực tuyến cung cấp cho người
dân… Trong thời gian khó khăn, vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp phải được
quan tâm hàng đầu, bảo đảm thực chất, chuyên nghiệp hơn; phải hạn chế
thanh, kiểm tra chuyên ngành để tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất
kinh doanh; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh,
cần ứng dụng công nghệ thông tin để tăng tương tác doanh nghiệp, qua
đó sẽ giải quyết hiệu quả hơn các yêu cầu chính đáng của doanh nghiệp.
Các sở, ngành, địa phương nâng cao đạo đức công vụ; tuân thủ đúng
quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.
“Tỉnh sẽ kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch hành động theo từng quý;
đồng thời giao Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư làm đầu mối xây dựng chế
tài trong thực hiện chỉ số PCI và chỉ số DDCI. Cùng với đó, mong muốn
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục sát cánh với tỉnh để cùng với chính
quyền phục vụ doanh nghiệp tốt hơn, tạo được môi trường kinh doanh
thực chất, doanh nghiệp hài lòng, thể hiện qua thứ hạng chỉ số PCI năm
2020”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng khẳng định.
MẠNH TUÂN
Nguồn:http://www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=75&NewsId=43
3149

12. Càng khó khăn càng cải thiện môi trường đầu tư
Quy hoạch phát triển các dự án thủy điện với quy mô nhỏ; lĩnh vực
khai thác, chế biến nông lâm nghiệp, du lịch và lĩnh vực khai thác
khoáng sản.

Theo định hướng phát triển kinh tế giai đoạn 2020 – 2025, tỉnh sẽ tập
trung vào 3 lĩnh vực đó là: Quy hoạch phát triển các dự án thủy điện với
quy mô nhỏ; lĩnh vực khai thác, chế biến nông lâm nghiệp, du lịch và lĩnh
vực khai thác khoáng sản.
Tuy nhiên Bắc Kạn là tỉnh nghèo, để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, tỉnh
cần tập trung cải cách thủ tục hành chính hơn các địa phương khác. Đặc
biệt, tỉnh cần vận hành hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính
công, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp và Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả cấp huyện; rà soát, sắp xếp lại vị trí của tất cả đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết các
thủ tục hành chính đảm bảo phù hợp với chuyên môn; xử lý nghiêm cán
bộ, công chức, viên chức có thái độ nhũng nhiễu, gây phiền hà, thiếu
trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân, doanh
nghiệp.
Tỉnh cũng cần tiếp tục duy trì tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại với
doanh nghiệp để kịp thời giải quyết kiến nghị, khó khăn, vướng mắc; Đẩy
mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong
nhận thức của cán bộ, công chức viên chức.
Nguyễn Hà ghi
Bà Dương Hương Duyên, Giám đốc Chi nhánh VietinBank Bắc Kạn
Nguồn: https://enternews.vn/cang-kho-khan-cang-cai-thien-moi-truongdau-tu-168908.html

13. Nâng cao chỉ số DDCI, tạo động lực thu hút đầu tư

Việc triển khai đánh giá Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở,
ngành và địa phương có ý nghĩa đối với việc cải thiện môi trường kinh
doanh. Trong ảnh: Chế biến thủy sản xuất khẩu tại một doanh nghiệp ở
Phú Yên. Ảnh: PV
Kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương
(DDCI) là cơ sở để các đơn vị nhận thấy những ưu, nhược điểm
trong công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần
giúp các đơn vị liên quan nghiên cứu các giải pháp để nâng cao chỉ
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trao đổi với phóng viên Báo Phú
Yên về vấn đề nói trên, Giám đốc Sở KH-ĐT Võ Cao Phi cho biết:
- Chỉ số DDCI năm 2019 được xây dựng như một công cụ đo lường chất
lượng điều hành của các sở, ngành, địa phương của Phú Yên trên cơ sở
trưng cầu ý kiến doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trong tỉnh,
phản ánh sát thực tế kinh doanh. Từ đó xây dựng các biện pháp, giải
pháp thiết thực cho các cơ quan, đơn vị tham gia đánh giá nhằm giải
quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.
2019 là năm thứ 2 tỉnh tiếp tục triển khai chỉ số DDCI, với mong muốn
đánh giá, nhìn nhận lại những mặt tích cực cũng như những mặt còn hạn
chế trong công tác chỉ đạo điều hành của các sở, ban ngành và địa
phương thông qua các chỉ số thành phần. Từ đó có những chỉ đạo sâu
sát hơn, thực tiễn hơn để tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp của
tỉnh thuận lợi hơn trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh trong
thời gian đến.

Đợt tập huấn bộ chỉ số này mới đây giúp lãnh đạo các sở, ban ngành và
địa phương thấy rõ cách nhìn nhận của doanh nghiệp đối với mình để tiếp
tục cải thiện những khâu yếu, tồn tại hạn chế.

Ông Võ Cao Phi
* Theo đánh giá của nhóm nghiên cứu DDCI tại Phú Yên, có 2 chỉ số là
điểm yếu chung của 2 khối sở, ngành và địa phương. Đó là chi phí thời
gian và thiết chế pháp lý. Ý kiến của ông về 2 chỉ số này?
- Tâm lý của người dân, doanh nghiệp ai cũng muốn thời gian giải quyết
thủ tục nhanh hơn. Trong khi đó, quy trình thủ tục hành chính đòi hỏi có
những khung thời gian tối thiểu. Thế nhưng, người dân không thông cảm
cho thời gian tối thiểu để các sở, ngành, địa phương làm việc nên sinh ra
suy nghĩ làm chậm quá.
Còn thiết chế pháp lý là những quy định quy phạm pháp luật cần phải
thượng tôn. Chính vì vậy, tuyên truyền pháp luật cũng là một việc làm
quan trọng để người dân, doanh nghiệp hiểu hết và tạo sự đồng thuận.
* Theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp, điểm cao nhất của chỉ số
thành phần là tính năng động. Vậy theo ông, những chuyển biến của Phú
Yên liên quan đến chỉ số này thời gian qua như thế nào?
- Đây là tín hiệu vui. Theo quan sát của chúng tôi, thời gian qua, nhà đầu
tư muốn tiếp cận dự án đều được các sở, ngành, địa phương tạo điều
kiện rất thuận lợi; tất cả quy trình giải quyết được liên kết lại thành một
khối, có sự thỏa thuận với nhau. Điều này thể hiện sự đồng bộ giữa các
sở, ngành, địa phương. Riêng chỉ số vai trò người đứng đầu cũng là một
trong những chỉ số rất quan trọng, nhưng qua đánh giá của nhóm nghiên

cứu hầu hết các sở, ban ngành đều bị đánh giá thấp điểm. Chính vì vậy,
từng cá nhân lãnh đạo mỗi đơn vị cần tự nhìn nhận để sửa chữa, nâng
cao.
* Hiện nay các trang thông tin điện tử các sở, ngành, địa phương được
nâng cấp rất nhiều nhưng việc tiếp cận vẫn thấp. Vậy phải làm thế nào để
khắc phục hạn chế này, thưa ông?
- Hiện nay, tuy hầu hết các sở, ban ngành và địa phương đã có trang
thông tin nhưng không phải người dân hay doanh nghiệp nào cũng
thường xuyên truy cập nắm bắt thông tin. Do đó, trong lộ trình chung, tỉnh
đã giao các sở chuyên môn phối hợp đơn vị tư vấn, tuyên truyền đến
từng địa phương và có những buổi tập huấn đối với doanh nghiệp về vấn
đề này. Hiện các kênh đã kết nối thông qua Sở TT-TT, FPT, Viettel… Họ
có những phần mềm tiếp cận qua hệ thống điện thoại thông minh của
người dân, doanh nghiệp rất tiện dụng, giúp người dân, doanh nghiệp có
thói quen truy cập thông tin, thực hiện các thủ tục trực tuyến qua mạng.
Đây là khâu quan trọng cần được đẩy mạnh, nhất là trong tình hình dịch
bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay…

Tập huấn phân tích những ưu, khuyết điểm của từng sở, ban ngành và địa
phương của tỉnh để cùng nhau cải thiện DDCI 2020. Ảnh: THÙY THẢO

* Riêng Sở KH-ĐT có những giải pháp nào cải thiện DDCI trong năm
2020, thưa ông?

- Sở KH-ĐT là cơ quan được UBND tỉnh giao trực tiếp làm việc với đơn vị
tư vấn, cũng là cơ quan trung tâm đầu mối thực hiện thu hút đầu tư trên
địa bàn tỉnh nên áp lực rất lớn. Mỗi năm trên cơ sở quy định các văn bản
quy phạm pháp luật, sở có những cải tiến hơn. Đơn cử như thời gian xem
xét cho chủ trương đầu tư, sở đã tham mưu UBND tỉnh cắt giảm hơn nữa
thời gian so với quy định của Trung ương; thủ tục đăng ký kinh doanh sở
cũng đã cử người về địa phương, đến Trung tâm Phục vụ hành chính
công, bộ phận “một cửa” hướng dẫn người dân đăng ký kinh doanh qua
mạng. Đồng thời tuyên truyền và nâng cao khả năng tiếp cận thông tin
của người dân, doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ…
* Xin cảm ơn ông!
PHẠM THÙY
Nguồn: http://www.baophuyen.com.vn/412/236571/nang-cao-chi-so-ddcitao-dong-luc-thu-hut-dau-tu.html

