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1. Kế hoạch hoạt động của UBQG về Chính phủ điện 
tử năm 2020 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia 
về Chính phủ điện tử vừa ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban 
này năm 2020. 

Theo đó, về xây dựng, hoàn thiện thể chế, Quý I/2020, các thành viên Ủy 
ban hoàn thành cho ý kiến về Đề án Giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và 
tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương và 
Danh sách các nền tảng dùng chung của Chính phủ điện tử; Quý II/2020, 
hoàn thành cho ý kiến về dự thảo Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; 
Quý III/2020, hoàn thành cho ý kiến về Chiến lược phát triển Chính phủ 
điện tử giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030. 

Về xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính phủ điện tử và các hệ 
thống thông tin đổi mới phương thức làm việc, phục vụ người dân, doanh 
nghiệp, năm 2020, các thành viên Ủy ban hoàn thành cho ý kiến về việc: 
triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư; nâng cấp Cơ sở dữ liệu về 
phương tiện giao thông phục vụ hoạch định chính sách, quy hoạch đô thị; 
xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; Quý III/2020, hoàn 
thành cho ý kiến về việc xây dựng Hệ thống tham vấn chính sách, văn 
bản quy phạm pháp luật. 

Năm 2020, hoàn thành cho ý kiến về việc: xây dựng, triển khai Hệ thống 
thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch; xây dựng, triển khai Hệ 
thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án đầu tư; tiếp tục 
triển khai, hoàn thiện các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về đầu tư 
công, giám sát đánh giá đầu tư; xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về an 
sinh xã hội; triển khai Cơ sở dữ liệu Đất đai quốc gia. 

Về chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ quá hạn theo Nghị quyết số 
17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ (Nghị quyết số 17/NQ-CP), Quý 
II/2020, các thành viên Ủy ban hoàn thành cho ý kiến về dự thảo Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về việc sử dụng các 
thiết bị, máy móc đối với các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử để bảo 
đảm an toàn thông tin mạng; Quý III/2020, hoàn thành cho ý kiến về dự 
thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm; năm 2020, 
hoàn thành cho ý kiến về Đề án bảo đảm an ninh mạng trong xây dựng 
và phát triển Chính phủ điện tử. 

Ngoài ra, kế hoạch cũng phân công cơ quan thực hiện, thời gian hoàn 
thành kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP tại một số bộ, 
địa phương. 



Chí Kiên 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-
tuong-Chinh-phu/Ke-hoach-hoat-dong-cua-UBQG-ve-Chinh-phu-dien-tu-

nam-2020/390904.vgp 

 

2. 65 dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng 
DVCQG năm 2020 
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 411/QĐ-TTg phê 
duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ 
công Quốc gia năm 2020. 

 

Ảnh minh họa 

Theo đó, có 65 dịch vụ công được ưu tiên tích hợp, cung cấp trên Cổng 
dịch vụ công Quốc gia năm 2020 gồm: Nhóm dịch vụ công liên quan đến 
một số chỉ số môi trường kinh doanh (nhóm về chỉ số khởi sự kinh doanh 
và nhóm chỉ số tiếp cận điện năng); nhóm dịch vụ công thiết yếu, số 
lượng đối tượng thực hiện cao. 

Trong đó, nhóm về chỉ số khởi sự kinh doanh có 6 dịch vụ công: Đăng ký 
thành lập doanh nghiệp; thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu 
đối với doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công 
ty cổ phần, công ty hợp danh); khai lệ phí môn bài (thời gian hoàn thành 
Quý I/2020); kê khai thuế doanh nghiệp (Quý II/2020); liên thông Đăng ký 
thành lập doanh nghiệp và cấp mã số đơn vị bảo hiểm xã hội; liên thông 



thủ tục báo tăng, giảm lao động (của ngành bảo hiểm xã hội) và khai trình 
lao động, báo cáo 6 tháng, 1 năm tình hình thay đổi về lao động (của 
ngành lao động, thương binh và xã hội) (Quý III/2020). 

Nhóm về chỉ số tiếp cận điện năng có 2 dịch vụ công: Thực hiện liên 
thông, đồng thời Chấp thuận xây dựng công trình và Cấp phép thi công 
xây dựng công trình điện lực có điện áp từ 35 KV trở xuống trong phạm vi 
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Quý II/2020); liên thông các 
thủ tục cấp điện qua lưới điện hạ áp, trung áp (gồm: Tiếp nhận yêu cầu; 
thỏa thuận vị trí cột/trạm điện, hành lang lưới điện và Cấp phép thi công 
xây dựng công trình điện trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ,...) (Quý III/2020). 

Nhóm dịch vụ công thiết yếu, số lượng đối tượng thực hiện cao có 57 
dịch vụ công gồm: Thu tiền nộp phạt vi xử lý vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giao thông đường bộ (Quý I/2020 thí điểm tại TP Hà Nội, TP Hải 
Phòng, TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng và tỉnh Bình Thuận; tháng 6/2020 
triển khai toàn quốc); kê khai và nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe gắn máy 
(Quý I/2020 thí điểm tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; tháng 6/2020, triển 
khai toàn quốc); đăng ký khai sinh (Quý I/2020); cấp mới giấy phép lái xe 
(Quý II/2020);... 

Ngoài những dịch vụ công phê duyệt tại Quyết định này, căn cứ vào điều 
kiện thực tiễn của bộ, ngành, địa phương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch 
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt danh mục, lộ 
trình dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý được tích hợp, cung 
cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 bảo đảm đạt tỷ lệ tối 
thiểu theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính 
phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo 
các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm Quyết định này của 
Thủ tướng Chính phủ; xử lý theo thẩm quyền cán bộ, công chức, viên 
chức, cơ quan, tổ chức không thực hiện hoặc chậm trễ, không đạt mục 
tiêu, yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, cơ quan, 
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tái cấu trúc quy trình, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng, hoàn thiện, nâng cấp hệ thống và 



tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đảm bảo đúng tiến 
độ, chất lượng. 

Chí Kiên 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/chi-dao-quyet-dinh-cua-chinh-phu-thu-
tuong-chinh-phu/65-dich-vu-cong-tich-hop-cung-cap-tren-cong-dvcqg-

nam-2020/390917.vgp 

 

3. Dự thảo Thông tư xác định hoạt động sản xuất sản 
phẩm phần mềm tạo gánh nặng cho doanh nghiệp 
VCCI khẳng định các quy định tại Dự thảo Thông tư quy định việc xác 
định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm nếu đi vào thực tế sẽ tạo 
thêm gánh nặng cho doanh nghiệp. 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa có văn bản trả lời Bộ 
Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy 
định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm. 

Theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 6 Dự thảo thì doanh nghiệp phải 
thực hiện các thủ tục sau: Gửi đồng thời Công văn xin ưu đãi thuế cho 
hoạt động sản xuất phần mềm cho cơ quan thuế và Bộ Thông tin và 
Truyền thông; Khi được ưu đãi thuế, gửi thông tin về tên sản phẩm phần 
mềm, các công đoạn sản xuất phần mềm được ưu đãi thuế và mức thuế 
được khấu trừ về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp. 

 

Ảnh minh họa. 



Tuy nhiên, VCCI cho rằng quy định trên cần được xem xét ở các điểm 
sau: 

Thứ nhất: Quy định này chưa phù hợp với quy định của pháp luật về quản 
lý thuế. Theo quy định tại Điều 22 Thông tư 78/2014/TT-BTC thì doanh 
nghiệp sẽ tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi để 
tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế. Như vậy, theo quy định 
này thì doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện thủ tục để xin ưu đãi thuế 
từ cơ quan nhà nước. Để đảm bảo tính thống nhất, đề nghị Ban soạn 
thảo bỏ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Dự thảo. 

Hiện tại, các thông tin về ưu đãi thuế, cơ quan quản lý trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin có thể tổng hợp từ cơ quan thuế và giữa các cơ quan nhà 
nước có thể chia sẻ thông tin với nhau. Do đó, VCCI cho rằng việc yêu 
cầu doanh nghiệp phải gửi thông tin sẽ tạo gánh nặng về thủ tục hành 
chính, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bỏ quy định này. 

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Dự thảo thì Bộ Thông tin và 
Truyền thông sẽ chủ trì thành lập đoàn kiểm tra, phối hợp với cơ quan 
thuế, hội, hiệp hội chuyên ngành kiểm tra các dự án sản xuất phần mềm 
được hưởng ưu đãi thuế. 

Quy định này có nguy cơ chồng lấn về hoạt động thanh tra, kiểm tra của 
cơ quan thuế. Bởi vì, theo quy định tại Điều 22 Thông tư 78/2014/TT-BTC 
thì “cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp phải kiểm 
tra các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế … Trường hợp doanh nghiệp 
không đảm bảo các điều kiện để áp dụng thuế suất ưu đãi … thì cơ quan 
thuế xử lý truy thu và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định”. 
Như vậy, hoạt động thanh tra, kiểm tra để phát hiện vi phạm về ưu đãi 
thuế sẽ do cơ quan thuế thực hiện. 

Để đảm bảo tính thống nhất, VCCI đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi quy 
định trên theo hướng Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với cơ quan 
thuế khi cơ quan này tiến hành thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp về ưu đãi 
thuế trong lĩnh vực sản xuất phần mềm. 

Cũng tại Dự thảo Điều 7 Dự thảo quy định “các dự án đầu tư sản xuất 
phần mềm đang được hưởng chính sách ưu đãi thuế trước khi Thông tư 
này có hiệu lực vẫn tiếp tục được hưởng ưu đãi cho hết thời hạn của dự 
án đầu tư. Trường hợp này, doanh nghiệp được lựa chọn hình thức ưu 
đãi đang hưởng hoặc ưu đãi theo quy định của Thông tư này cho thời 
gian còn lại của dự án đầu tư”. 

Tuy nhiên, VCCI cho rằng quy định này cần được xem xét ở các điểm 
sau: 



Dự thảo này không quy định về vấn đề ưu đãi thuế do đó quy định tại 
Điều 7 Dự thảo xác định về việc hưởng chính sách ưu đãi thuế trước hay 
sau thời điểm Thông tư có hiệu lực dường như chưa phù hợp; 

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã quy định khá chi tiết về việc hưởng 
ưu đãi của doanh nghiệp khi thực hiện dự án đầu tư và quy định này tại 
Dự thảo là chưa phù hợp với quy định của pháp luật về thuế thu nhập 
doanh nghiệp; 

Do đó, VCCI đề nghị Ban soạn thảo bỏ quy định tại Điều 7 Dự thảo. 

Đỗ Huyền 

Nguồn: https://enternews.vn/du-thao-thong-tu-xac-dinh-hoat-dong-san-
xuat-san-pham-phan-mem-tao-ganh-nang-cho-doanh-nghiep-169508.html 

 

4. Khi thông tư “đẻ” thêm thủ tục! 

Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định, trong thời hạn 30 ngày kể từ 
ngày có quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, cơ 
quan có thẩm quyền phải xử lý tang vật, phương tiện hành chính bị tịch 
thu. Tuy nhiên, Luật Quản lý tài sản công và các văn bản hướng dẫn lại 
quy định phát sinh nhiều thủ tục, trình tự khác, khiến quá trình xử lý 
không bảo đảm thời hạn, ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của cá 
nhân, tổ chức khác. 

Khoản 3, Điều 82, Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định xử lý tang vật, 
phương tiện hành chính bị tịch thu thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 
có quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, cơ quan 
có thẩm quyền phải xử lý (chuyển cho cơ quan quản lý chuyên ngành 
hoặc tổ chức bán đấu giá hoặc tiêu hủy theo quy định). Quá thời hạn này, 
mà không thực hiện thì cơ quan có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm 
trước pháp luật. 

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 110, Luật Quản lý tài sản công thì để xử 
lý được tài sản công là tang vật, phương tiện hành chính bị tịch thu thì 
phải qua tất nhiều bước, bao gồm: Khi có quyết định tịch thu hoặc quyết 
định xác lập quyền sở hữu toàn dân, đơn vị chủ trì quản lý tài sản có 
trách nhiệm báo cáo cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài 
sản công; đề xuất phương án xử lý tài sản… Và, tại Quyết định số 
268/QĐ-BTC phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án xử lý 
tài sản, theo đó giao: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền quyết 
định hoặc quy định việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, 



phương tiện vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 
chính của các Tổng cục. 

Tất nhiên, để được phê duyệt phương án xử lý tài sản, người có thẩm 
quyền phải thực hiện thủ tục lấy ý kiến trước khi phê duyệt. Cụ thể, theo 
quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 57/2018/TT-BTC 
hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP quy 
định về lập, phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi 
phạm hành chính bị tịch thu thì đơn vị chủ trì quản lý tài sản lập phương 
án xử lý “lấy ý kiến của cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài 
sản công thuộc Bộ, cơ quan Trung ương” - nghĩa là Tổng cục Hải quan 
lấy ý kiến của Cục Kế hoạch và Tài chính, Bộ Tài chính; UBND cấp tỉnh 
phải lấy ý kiến của Sở Tài chính? Quy định này có thể hiểu, “người có 
thẩm quyền quyết định, nhưng phải lấy ý kiến cơ quan quản lý tài sản”, 
như vậy lại thêm một cấp trung gian và những thủ tục pháp lý phát sinh 
khác. Điều đáng nói đây là “quy định thêm” của Thông tư số 57/2018/TT-
BTC; còn Luật Quản lý tài sản công không yêu cầu phải lấy ý kiến trước 
khi phê duyệt. Hơn nữa, thông tư này lại không quy định cụ thể thời hạn 
trả lời đơn vị lấy ý kiến, dẫn đến tình trạng chậm hoặc “phải xin” văn bản 
lấy ý kiến.  

Ngoài vướng mắc do Thông tư số 57/2018 quy định thêm, theo đánh giá 
của các Sở chuyên môn thì hiện các trình tự, thủ tục như đăng tải trên 
website về tài sản công, thành lập hội đồng định lại giá để xác định giá 
khởi điểm, thời hạn thực hiện các thủ tục khi bán… mất rất nhiều thời 
gian ảnh hưởng đến quá trình xử lý tài sản theo quy định của Luật Xử lý 
vi phạm hành chính. Chẳng hạn, thời hạn niêm yết là 5 ngày làm việc… 
trong khi đó tổng thời gian xử lý tài sản là 30 ngày; hoặc trường hợp khi 
tổ chức bán đấu giá 2 lần không thành thì lựa chọn hình thức bán tài sản 
khác nhưng các trình tự, thủ tục thì thực hiện lại từ đầu - tức là trình 
người có thẩm quyền ra quyết định hủy quyết định xử lý tài sản theo hình 
thức bán đấu giá để ra quyết định bán tài sản theo hình thức niêm yết 
hoặc chỉ định. Hậu quả cuối cùng là các cơ quan chức năng đứng ở giữa, 
không biết áp dụng văn bản nào.  

Phạm Hải 
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5. Nâng tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến, cách nào? 



Trước thực tế 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%. Bộ Thông tin và Truyền 
thông vừa có văn bản đôn đốc các bộ, ngành địa phương đẩy mạnh cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

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. Ngoài 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 17, đặc biệt là chỉ tiêu 30% dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 4. Kết luận cũng giao cho bộ trưởng, thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành 
phố 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. 

Tuy nhiên, hiện mới có 5 bộ, 5 tỉnh, thành phố 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%. Về mặt lý thuyết, việc triển khai dịch vụ 
công trực tuyến không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp được hưởng thụ 
dịch vụ thuận lợi, tiết kiệm chi phí và thời gian đăng ký làm các thủ tục 
hành chính, mà còn tránh được tình trạng nhũng nhiễu, quan liêu, phiền 
hà từ những cán bộ công quyền trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. 

Tiện ích là vậy, nhưng vì sao tỷ lệ lại thấp? Có nhiều nguyên nhân giải 
thích hiện tượng này, trong đó phải kể đến thành phần hồ sơ của các thủ 
tục hành chính còn phức tạp, do vậy rất khó để triển khai dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 4. Trình độ về công nghệ thông tin, kỹ năng sử dụng 
các thiết bị của một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là các tỉnh vùng sâu 
xa, khó khăn còn nhiều hạn chế. Và, đặc biệt là không phải người dân 
nào cũng có đủ trình độ về công nghệ thông tin để tiếp cận dịch vụ công 
trực tuyến mức 4. Trong khi đó, không phải người dân, doanh nghiệp nào 
cũng biết đến dịch vụ công trực tuyến khi mà thiếu sự tuyên truyền, 
hướng dẫn từ cơ quan chức năng. Thực tế, ở một số địa phương cùng 



với việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến thì thời gian đầu đã phải cử 
cán bộ hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thao tác. 

Từ thực tế này, để đạt chỉ tiêu đặt ra, Bộ Thông tin và Truyền thông đã 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 tất cả các thủ tục hành chính. Một 
trong những giải pháp mà Bộ đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan 
tâm thực hiện đó chính là phổ cập kỹ năng số, hướng dẫn, hỗ trợ người 
dân nộp hồ sơ trực tuyến, để họ biết sử dụng dịch vụ trực tuyến. Từ đó, 
nâng cao tỷ lệ hồ sơ nộp qua hình thức trực tuyến, vì suy cho cùng đó 
mới là mục đích cuối cùng của việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 

Đình Khoa 
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6. Sớm hoàn thiện hành lang pháp lý 
Khi Công nghiệp 4.0 ngày càng phát triển thì một loạt các hoạt động 
kinh tế - xã hội, từ giáo dục, chăm sóc y tế đến quản lý nhà nước 
cũng từng bước biến đổi. Hiện nay, các nền tảng kinh tế càng thâm 
nhập sâu vào đời sống, kinh tế của nước ta. Tuy nhiên, việc chúng 
ta đang áp dụng hệ thống pháp luật cũ trên những hình thái kinh tế 
mới, nên không tránh khỏi những rủi ro. 

Xu thế tất yếu 

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức 
tạp với số ca nhiễm ngày càng tăng đã ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế thế 
giới, khu vực và của Việt Nam. Bên cạnh 
những tác động tiêu cực do dịch Covid-19 
đem lại thì chúng ta đang thấy được sự trỗi 
dậy mạnh mẽ của nền tảng số. Qua đó, 
cho thấy chuyển đổi nền tảng số là một xu 
thế tất yếu và nền tảng số đang ngày càng 
khẳng định được vị thế của mình. 

Trưởng ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI) Đậu Anh Tuấn cho biết, trong khi những mô hình kinh doanh 
truyền thống hiện nay đang bị đóng băng vì dịch bệnh thì việc ứng dụng 

Kinh tế nền tảng số đã và 
đang hiện diện rất mạnh 
trong bối cảnh toàn cầu hóa. 
Tại Việt Nam, kinh tế nền 
tảng số đang trở thành một 
trong những thành phần 
chính đem lại nhiều giá trị 
cho nền kinh tế trong tương 
lai. 



công nghệ vào cuộc sống đang cho thấy được những hiệu quả nhất định 
và tầm quan trọng của nền tảng số trong thời đại Công nghiệp 4.0. Hiện, 
các doanh nghiệp thương mại điện tử không ngừng kiếm lời khi số lượng 
người tham gia các giao dịch trên các trang thương mại điện tử ngày 
càng tăng. Cụ thể, một số siêu thị tại Hà Nội đang ước tính trong thời gian 
này doanh số bán hàng online tăng lên 20%. Bên cạnh đó, sự tồn tại của 
sàn giao dịch điện tử như Tiki, Shopee… đã giúp nhiều doanh nghiệp 
không rơi vào tình trạng phá sản trong thời điểm dịch bệnh bùng phát 
mạnh mẽ. 

Trên thực tế, để ứng phó với dịch bệnh Covid-19, các trường học, doanh 
nghiệp… đã ứng dụng công nghệ thông tin một các hiệu quả thông qua 
hình thức dạy học trực tuyến, bán hàng online, làm việc, điều hành trực 
tuyến… Không ít doanh nghiệp trước kia vẫn còn chần chừ chưa ứng 
dụng công nghệ thông tin thì bây giờ đã bắt đầu ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý và kinh doanh. Đặc biệt, đây được xem là giai 
đoạn thích hợp để thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin cho các doanh 
nghiệp. Bởi lẽ, hiện nước ta chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên 
có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để phát triển công nghệ thông tin. 

Tiềm ẩn rủi ro 

Bên cạnh những lợi ích mà nền tảng số đem lại, hiện nền công nghiệp 
nước ta mới đang dịch chuyển sang nền công nghiệp số với nền tảng 
online thì việc chưa có hành lang pháp lý rõ ràng luôn tiềm ẩn nhiều rủi 
ro. Hiện nay, Nhà nước đã tiến hành tinh gọn bộ máy nhà nước để việc 
quản lý hiệu quả hơn, tránh gây lãng phí. Tuy nhiên, việc tiến hành tinh 



gọn bộ máy nhà nước nhưng vẫn giữ phương thức quản lý nhà nước 
theo chiều dọc đã xuất hiện nhiều bất cập khi nền Công nghiệp 4.0 ngày 
càng phát triển với nhiều mô hình kinh doanh mới ra đời. Đơn cử, đối với 
ngành y tế liên quan đến quản lý về thuốc, thiết bị y tế, khám chữa bệnh, 
tài chính, bảo hiểm… hiện đang gặp nhiều lúng túng. Bởi lẽ, để quản lý tốt 
tất cả các mảng thì ngoài nghiệp vụ chuyên môn ngành y tế cần phải có 
sự tham gia của các ngành khác như thương mại điện tử, công nghệ 
thông tin… do đó sẽ không tránh khỏi những xung đột về lợi ích giữa các 
ngành. 

Tác động của Công nghiệp 4.0 còn cho thấy, đã xuất hiện những hình 
thức kinh doanh mới, khiến cho việc áp dụng các biện pháp quản lý hành 
chính đã trở nên lạc hậu. Chẳng hạn, thu thuế cũng trở nên khó khăn khi 
việc cung cấp dịch vụ không phụ thuộc vào địa lý hay người tham gia giao 
dịch. Cụ thể, thực tế hiện nay hình thức bán hàng online đang rất phổ 
biến nhưng hiện chưa có quy định pháp luật về hình thức bán hàng này 
do đó các cơ quan chức năng không kiểm soát được đầu vào, đầu ra, 
chất lượng của sản phẩm cũng như không thể tiến hành thu thuế.  

Hay, mặc dù chưa có khung pháp lý đối với mô hình kinh doanh tiền ảo 
nhưng trên thực tế các hoạt động đầu tư, giao dịch và huy động vốn bằng 
tiền ảo đã, đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam. Vấn đề đặt ra, Nhà nước 
sẽ quản lý và giải quyết như thế nào khi có tranh chấp xảy ra. Trưởng ban 
Pháp chế VCCI Đậu Anh Tuấn cho rằng, hiện nay chúng ta vẫn đang 
dùng mô hình kinh tế hiện tại để áp đặt đến mô hình kinh tế mới. Từ đó, 
có thể dẫn đến những xung đột về lợi ích. Đây liệu có phải là hướng đi 
đúng đắn của Nhà nước để đón nhận những sự thay đổi tất yếu của kinh 
tế hay không? Qua đó, cho thấy Nhà nước đang rất lúng túng trong việc 
tạo ra một hành lang pháp lý cho kinh tế nền tảng hoạt động. 

Để hạn chế những rủi ro, các chuyên gia cho rằng cần phải có khung 
pháp lý rõ ràng, phù hợp với xu thế kinh tế hiện nay. Nhà nước cần sớm 
xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý thuận lợi, đổi mới sáng tạo, ứng dụng 
thành tựu của Cách mạng Công nghiệp 4.0. Đồng thời phát triển khoa học 
- công nghệ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, người dân và 
doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro, vi phạm pháp luật hiệu quả... Khi có 
khung pháp lý rõ ràng, phù hợp thì quyền lợi của người lao động, người 
tiêu dùng và các chủ thể tham gia nền tảng đó được bảo đảm; đồng thời 
sẽ hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh và tránh xung đột lợi 
ích giữa các mô hình kinh doanh truyền thống với mô hình kinh doanh 
nền tảng số. 

Nguyễn Ngân 
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7. Kết nối liên thông giữa cơ quan thuế và TN&MT 
Một trong những ưu điểm của việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là 
có dữ liệu, cơ sở để liên thông điện từ với cơ quan thuế, bộ phận 
một cửa nhằm cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho đối 
tượng quản lý, người dân và doanh nghiệp. 

Theo Tổng cục Quản lý đất đai, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ tại Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 1/9/2015 về đẩy mạnh thực hiện cải 
cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực TN&MT, Bộ Tài chính, Bộ TN&MT 
đã phối hợp với các địa phương triển khai thí điểm mô hình kết nối liên 
thông điện tử. 

 Cơ chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai với cơ quan thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại 
Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT quy định về hồ sơ và 
trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính 
về đất đai của người sử dụng đất. 

 Trong đó, quy định về quy trình trao đổi thông tin theo hình thức điện tử 
khi xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Trong số 8 tỉnh (TP. Hà Nội, 
TP.HCM, Vĩnh Long, Bình Dương, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Trà Vinh) thuộc diện triển khai thí điểm, một số tỉnh/thành phố đã đã 
hoàn thành việc triển khai trên toàn địa bàn với tỷ lệ hồ sơ đăng ký đất đai 
được tiếp nhận và giải quyết bằng phương thức trao đổi thông tin điện tử 
liên thông đạt cao. 



 

Ảnh minh họa 

Qua thực hiện thí điểm, có thể thấy, công tác kết nối liên thông điện tử 
giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai là một bước đột phá cải 
cách thủ tục hành chính. Điều này đã được người dân và các cơ quan 
quản lý Nhà nước có liên quan ghi nhận và đánh giá cao. 

Đơn cử, tính đến cuối năm 2019, tại Bình Dương 9/9 địa bàn cấp huyện 
với tỷ lệ hồ sơ trao đổi theo hình thức điện tử là 65,3%, trong đó, có 
82,95% số hồ sơ được trả kết quả qua phương thức điện tử; Đà Nẵng 7/8 
địa bàn cấp huyện với tỷ lệ hồ sơ trao đổi theo hình thức điện tử là 
85,61%, trong đó, có 98,40% số hồ sơ được trả kết quả qua phương thức 
điện tử; Trà Vinh 9/9 địa bàn cấp huyện với tỷ lệ hồ sơ trao đổi theo hình 
thức điện tử là 74,43 %, trong đó 99,95% số hồ sơ được trả kết quả điện 
tử. 



 Kết thúc giai đoạn thí điểm, Bộ TN&MT và Bộ Tài chính đã tổ chức hội 
nghị sơ kết đánh giá về kết quả thực hiện, trên cơ sở đó, rút ra những bài 
học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp tiếp tục mở rộng triển khai trên toàn 
quốc trong giai đoạn tiếp theo nhằm nâng cao hơn nữa công tác phối hợp 
giữa giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai, hướng đến một mục 
tiêu chung là đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận 
lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi đến làm thủ tục hành chính về 
đất đai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Đến nay, đã có 3 tỉnh, thành phố thực hiện liên thông điện tử từ phần 
mềm ứng dụng của hệ thống thông tin đất đai với bộ phận một cửa là: 
Huế, Long An, Đà Nẵng. 

Đặc biệt, đã có 11/63 tỉnh, thành phố thực hiện kết nối, liên thông trao đổi 
điện tử xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, đối với người sử dụng đất 
là hộ gia đình, cá nhân giữa cơ quan thuế với cơ quan tài nguyên và môi 
trường (đã triển khai được 90 huyện). 

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/ket-noi-lien-thong-giua-co-quan-
thue-va-tn-mt-301927.html 

 

 

Ảnh minh họa 



8. BHXH TP.Hà Nội: Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, 4 
Ngày 24.3, BHXH TP.Hà Nội ban hành hướng dẫn số 873/BHXH-QLT về 
việc thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử (HSĐT) và giao nhận hồ sơ qua 
bưu chính. 

Ông Nguyễn Đức Hoà - Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Hà Nội - 
cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và nhằm đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3, 4 trong các lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); hỗ trợ và tạo 
thuận lợi nhất cho các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ), ngày 24.3, BHXH 
TP.Hà Nội ban hành hướng dẫn số 873/BHXH-QLT về việc thực hiện giao 
dịch hồ sơ điện tử (HSĐT) và giao nhận hồ sơ qua bưu chính. 

Văn bản hướng dẫn nêu rõ, BHXH TP.Hà Nội đề nghị các đơn vị SDLĐ 
thực hiện ngay giao dịch HSĐT với cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH). 
Theo đó, đơn vị cần liên hệ với cơ quan BHXH trực tiếp quản lý để được 
hưóng dẫn, hỗ trợ hoặc xem hướng dẫn tại các địa chỉ: 
https://hanoi.baohiemxahoi.gov.vn; https://baohiemxahoi.gov.vn. 

Trường hợp một đơn vị SDLĐ có nhiều mã tham gia BHXH (ví dụ có các 
mã: YN, IC, BW, GA...) thì gửi văn bản đề nghị đến cơ quan BHXH đang 
quản lý và bản scan về địa chỉ: khainv@hanoi.vss.gov.vn để được giải 
quyết sử dụng 1 chữ ký số đã đăng ký cho các mã của đơn vị khi giao 
dịch HSĐT. 

Doanh nghiệp thuộc những ngành nghề gặp khó khăn do dịch COVID-
19: Được tạm dừng đóng Quỹ hưu trí, tử tuất 

Các doanh nghiệp thuộc ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, 
dệt may, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác được tạm 
dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất (22%), khi có một trong các điều kiện: 
Không bố trí được việc làm cho người lao động (NLĐ), trong đó số LĐ 
thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số LĐ có 
mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên; bị thiệt hại trên 50% 
tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất). 
Đây là thông tin chính trong công văn số 553/QLT “Về việc hướng dẫn 
tạm thời trường hợp tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất” của Cơ 
quan BHXH TP.Hồ Chí Minh ban hành ngày 23.3. Cũng theo công văn 
này, doanh nghiệp đủ điều kiện được tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử 
tuất đến hết tháng 6.2020. Đến hết tháng 6.2020, trường hợp dịch 
COVID-19 chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị, BHXH TP.Hồ 



Chí Minh sẽ tiếp tục giải quyết tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất 
đến hết tháng 12.2020. 

Trong thời gian tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất đến hết tháng 
6.2020, doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục đóng vào các quỹ ốm đau và thai 
sản, tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp, quỹ BHYT, bảo hiểm thất nghiệp với tỉ 
lệ 10% quỹ tiền lương. Trường hợp NLĐ nghỉ việc, di chuyển hoặc giải 
quyết chế độ BHXH thì doanh nghiệp đóng đủ tiền BHXH, BHYT, bảo 
hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp và tiền lại chậm 
đóng (nếu có) đối với NLĐ đó để được xác nhận sổ BHXH. 

NAM DƯƠNG-M.K 

Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/bhxh-tpha-noi-huong-dan-thuc-hien-dich-
vu-cong-truc-tuyen-muc-do-3-4-793282.ldo 

 

9. Kiến tạo môi trường đầu tư để phát huy hết tiềm 
năng, thế 
Năm 2020, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm 
kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch để đẩy mạnh thu hút 
đầu tư, phát triển kinh tế. 

Để làm được việc đó, cần sự quyết tâm từ trên xuống dưới và tiên quyết 
phải từ người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị. 

 

Ông Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giao 
thông Vận Tải:  

Đầu tư hạ tầng giao thông tăng liên kết vùng 

Bắc Kạn ưu tiên triển khai đầu tư các công trình mang tính chất trọng 
tâm, trọng điểm, có tính lan tỏa, đảm bảo kết nối với các trung tâm kinh 
tế, các tỉnh trong vùng kinh tế. Điển hình như tuyến BOT Thái Nguyên - 
Chợ Mới kết nối với tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên hay dự án nâng 
cấp cải tạo QL3B đoạn Xuất Hóa - Cửa khẩu Pò Mã giai đoạn 2... 



Theo đó, ngành giao thông xác định mục tiêu phát triển mạng lưới đường 
bộ cao tốc kết nối các trung tâm kinh tế lớn. Cùng với đó, ngành phát triển 
mạng lưới giao thông giữa tỉnh Bắc Kạn với các tỉnh trong khu vực Đông 
Bắc. Đặc biệt, giao thông phát triển gắn với phát triển du lịch; khai thác, 
chế biến nông lâm sản và xây dựng nông thôn mới. Ngành chú trọng phát 
triển kết nối đường trục chính quốc lộ, đường tỉnh với các huyện, các 
tuyến đường giao thông nông thôn phục vụ phát triển du lịch. 

 

Ông Hoàng Hà Bắc, Giám đốc Sở Công Thương: 

Minh bạch thông tin, thu hút nhà đầu tư có năng lực 

Tỉnh Bắc Kạn hướng đến tập trung phát triển một số ngành công nghiệp 
sản xuất sản phẩm là thế mạnh của tỉnh, có giá trị gia tăng cao; hướng tới 
những sản phẩm hàng hóa có giá trị xuất khẩu lớn; sử dụng công nghệ 
cao. Các sản phẩm công nghiệp có giá trị kinh tế và lợi thế so sánh của 
tỉnh về chế biến khoáng sản, chế biến nông, lâm sản và sản xuất vật liệu 
xây dựng được chú trọng. 

Ngoài ra, Sở đang tham mưu thực hiện điều chỉnh bổ sung quy hoạch 
thủy điện vừa và nhỏ nhằm mục đích rà soát lại tổng thể các dự án thủy 
điện về vị trí tọa độ, công suất lắp đặt của từng dự án, đảm bảo việc vận 
hành liên hồ chứa một cách hiệu quả. 

Trong thời gian tới, để thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Sở tiếp tục tăng 
cường, đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính; 
nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công. 

 

Lèng Văn Chiến, Giám đốc Sở Xây dựng:  



Rút ngắn thời gian cấp phép 

Để thuận lợi và tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc cấp giấy phép 
xây dựng, Sở Xây dựng đã tham mưu giảm thời gian thực hiện cấp phép 
đối với cấp Sở thời gian từ 30 ngày nay giảm xuống còn 20 ngày. Đây là 
điểm nổi bật trong chính sách về cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành 
chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng. 
Việc cải cách thủ tục hành chính này đã tiết kiệm được đáng kể thời gian, 
công sức và chi phí cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong vấn 
đề cấp giấy phép xây dựng. 

Để thuận lợi và minh bạch trong công tác xúc tiến đầu tư, Sở phối hợp 
với các đơn vị liên quan triển khai công bố công khai rộng rãi các đồ án 
quy hoạch xây dựng đô thị đã được phê duyệt, tạo điều kiện thuận lợi 
nhất trong việc tiếp cận quy hoạch của các nhà đầu tư. Qua đó, người 
dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia quản lý, giám sát việc 
thực hiện quy hoạch. 

 

Nguyễn Duy Thể, Cục trưởng Cục Thuế: 

Luôn đồng hành cùng doanh nghiệp 

Với phương châm “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, ngành Thuế đã có 
nhiều giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp phát 
triển. 

Ngành luôn chủ động nắm bắt thông tin tình hình hoạt động của người 
nộp thuế để hỗ trợ một cách tốt nhất. Chủ động gửi văn bản đến các 
doanh nghiệp để cung cấp những thông tin, dịch vụ hỗ trợ cho doanh 
nghiệp. Thường xuyên tuyên truyền, hỗ trợ, tập huấn cho doanh nghiệp 
về các chính sách thuế mới, khai thuế, nộp thuế điện tử, kịp thời hỗ trợ 
giải đáp và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế... 

Hiện nay, ngành thuế đã bỏ và đơn giản hóa được rất nhiều thủ tục không 
cần thiết, cắt giảm thời gian thực hiện từ 537 giờ xuống chỉ còn dưới 117 
giờ. Đặc biệt, các ứng dụng công nghệ thông tin như, dịch vụ thuế điện tử 
qua đó mọi thủ tục khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, tra cứu thông tin,... 



đều được thực hiện thuận lợi, trực tuyến nhanh chóng, chính xác giúp 
cho doanh nghiệp và người dân giảm được rất nhiều thời gian và thủ tục. 

 

Nông Văn Kỳ, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường: 

Minh bạch các chỉ số về đất đai 

Những năm qua, Sở luôn coi việc nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai và sử 
dụng đất ổn định là nhiệm vụ quan trọng để cải thiện môi trường kinh 
doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư. 

Qua đó, Sở cũng thường xuyên rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực quản lý đất đai, giải quyết cơ bản các khó khăn, vướng 
mắc của doanh nghiệp. Qua đó, đã góp phần cải cách hành chính, cải 
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. 

Để cải thiện và minh bạch về chỉ số tiếp cân đất đai, Sở đã tổ chức công 
bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Công khai bảng giá các 
loại đất và các quyết định phê duyệt giá đất cụ thể, tính tiền bồi thường về 
đất đối với từng công trình, dự án sau đó đăng tải lên cổng thông tin điện 
tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của Sở để lấy ý kiến góp ý của các 
tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

 

Nông Quang Nhất, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: 

Phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản 

Thời gian qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo và ban hành nhiều chính sách, 
giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Và giải pháp quan trọng giúp 
sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững là tổ chức lại sản xuất, hợp tác 
liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị. 



Việc liên kết giữa các HTX và doanh nghiệp theo quy trình từ sản xuất, 
chế biến đến xây dựng nhãn hiệu và tiêu thụ hàng hóa nhằm tạo ra chuỗi 
giá trị bền vững là nhu cầu thiết thực. Việc này đòi hỏi các bên phải cùng 
bắt tay thực hiện trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. 

Hiện nay đã hình thành được các vùng nguyên liệu gắn với chế biến. 
Chăn nuôi được phát triển theo hướng gia trại, trang trại. Nhiều sản phẩm 
nông sản, đặc biệt là các nông sản bản địa đã được sản xuất thành hàng 
hóa có liên kết và gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. 

Tuy nhiên, các chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản còn ít, quy 
mô nhỏ. Việc liên kết giữa các tổ chức, cá nhân còn lỏng lẻo, dẫn đến 
tình trạng phá vỡ hợp đồng. Công tác bảo hộ nhãn hiệu, quảng bá và tiêu 
thụ các sản phẩm từ chuỗi vẫn chưa được đẩy mạnh, gây khó khăn trong 
xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá sản phẩm. 

 

Ông Hà Văn Trường, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

Chưa khai thác hết tiềm năng du lịch 

Bắc Kạn là tỉnh có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch như: khu du 
lịch Ba Bể, điểm du lịch di tích lịch sử Nà Tu, khu di tích quốc gia đặc biệt 
ATK Chợ Đồn..., nhưng do hạ tầng giao thông kết nối còn hạn chế nên 
giá trị đóng góp của du lịch vào tăng trưởng kinh tế còn thấp. 

Để khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, tỉnh đã ban hành Quyết 
định về việc công bố tuyến đường thủy nội địa địa phương, đồng thời đầu 
tư xây dựng một số cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch. Cùng với đó, UBND 
tỉnh đã trình và được Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương nghiên cứu, 
đề xuất phương án cụ thể để xây dựng tuyến đường du lịch từ thành phố 
Bắc Kạn đến hồ Ba Bể. Tỉnh cũng xác định rõ lợi thế và tầm quan trọng 
của ngành du lịch. Tỉnh sẽ khuyến khích đầu tư các cơ sở vui chơi giải trí 
- thể thao, dịch vụ phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh để kéo dài thời 
gian lưu trú của du khách. 



 

Ông Ngô Thanh Thủy, Giám đốc Công ty CP Chợ Bắc Kạn: 

Nhà đầu tư lớn vào sẽ là cơ hội phát triển dịch vụ, thương mại 

Những năm qua, Công ty đầu tư xây dựng các khu chợ loại 2 và loại 3 rất 
khang trang, đặc biệt chợ Đức Xuân và Chợ Na Rì. Chúng tôi luôn phối 
hợp các ngành liên quan đảm bảo về an ninh trật tự, phòng chống cháy 
nổ cũng như bình ổn giá và vệ sinh môi trường sạch đẹp. Tuy nhiên, hiện 
nay hoạt động kinh doanh thương mại ở chợ truyền thống gặp không ít 
khó khăn do tỉnh miền núi, dân cư thưa thớt, ít dự án đầu tư, vắng khách 
vãng lai; các đoàn kiểm tra, giám sát khá nhiều… Trong khi đó, chợ 
thương mại điện tử ngày càng phát triển, nhất là thời điểm dịch bệnh nên 
tiểu thương, hộ kinh doanh giảm đều khoảng 15 hộ/năm. 

Mong rằng, với sự quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và các ngành như hiện 
nay, cộng thêm chính sách ưu đãi, cơ chế thông thoáng, tới đây Bắc Kạn 
sẽ thu hút được nhiều dự án đầu tư quy mô lớn, tạo việc làm cho nhiều 
lao động địa phương. Từ đó, các chợ truyền thống sẽ có cơ hội tăng 
trưởng và phát triển. 

 

Ông Ngô Thanh Thủy, Giám đốc Công ty CP Chợ Bắc Kạn: 

Nhà đầu tư lớn vào sẽ là cơ hội phát triển dịch vụ, thương mại 

Những năm qua, Công ty đầu tư xây dựng các khu chợ loại 2 và loại 3 rất 
khang trang, đặc biệt chợ Đức Xuân và Chợ Na Rì. Chúng tôi luôn phối 
hợp các ngành liên quan đảm bảo về an ninh trật tự, phòng chống cháy 
nổ cũng như bình ổn giá và vệ sinh môi trường sạch đẹp. Tuy nhiên, hiện 
nay hoạt động kinh doanh thương mại ở chợ truyền thống gặp không ít 
khó khăn do tỉnh miền núi, dân cư thưa thớt, ít dự án đầu tư, vắng khách 



vãng lai; các đoàn kiểm tra, giám sát khá nhiều… Trong khi đó, chợ 
thương mại điện tử ngày càng phát triển, nhất là thời điểm dịch bệnh nên 
tiểu thương, hộ kinh doanh giảm đều khoảng 15 hộ/năm. 

Mong rằng, với sự quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và các ngành như hiện 
nay, cộng thêm chính sách ưu đãi, cơ chế thông thoáng, tới đây Bắc Kạn 
sẽ thu hút được nhiều dự án đầu tư quy mô lớn, tạo việc làm cho nhiều 
lao động địa phương. Từ đó, các chợ truyền thống sẽ có cơ hội tăng 
trưởng và phát triển. 

 

Ông Hoàng Nguyễn Việt, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND huyện Chợ Mới: 

Phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp của tỉnh 

Chợ Mới có quỹ đất lớn, có lợi thế về chăn nuôi đại gia súc và phát triển 
cây công nghiệp; tài nguyên khoáng sản cũng phong phú để khai khoáng 
và sản xuất vật liệu xây dựng; nhiều di tích lịch sử văn hóa cùng cảnh 
quan đẹp để phát triển dịch vụ du lịch trên tuyến du lịch quan trọng từ 
Thái Nguyên đi Bắc Kạn, Cao Bằng… 

Huyện là tiểu vùng trung tâm, cửa ngõ phía Nam của tỉnh với hạ tầng giao 
thông hiện nay khá đồng bộ, tiếp giáp tỉnh Thái Nguyên với lợi thế QL3 
mới, QL3B… Đây là lợi thế giúp các nhà đầu tư thuận lợi trong sản xuất, 
chế biến và vận chuyển hàng hóa. Hiện, tỉnh đang muốn quy hoạch Chợ 
Mới trở thành trung tâm công nghiệp của tỉnh. Huyện cùng Ban Quản lý 
KCN đang giải phóng mặt bằng giai đoạn II KCN Thanh Bình; tỉnh đã Quy 
hoạch 32ha tại xã Quảng Chu để thu hút đầu tư, ưu tiên các dự án đầu tư 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để khai thác thế mạnh nông nghiệp. 

 



Ông Lai, Yen Lieng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH sản xuất giầy CHUNG 
JYE Việt Nam:  

Nguồn lao động tại chỗ khá dồi dào là lợi thế 

Qua khảo sát tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy Bắc Kạn là tỉnh miền núi, vấn 
đề vận chuyển hàng hoá từ cảng về nhà máy gần 400km chắc chắc chi 
phí vận chuyển sẽ tăng lên. Thế nhưng đổi lại, đây là địa phương có dân 
số đông và hiện tại chưa phát triển công nghiệp nên việc thu hút lao động 
tại địa phương sẽ thuận lợi hơn. 

Hiện, để đảm bảo đơn hàng và nhu cầu mở rộng sản xuất, Công ty TNHH 
sản xuất giầy CHUNG JYE Việt Nam đang xin làm chủ đầu tư của Cụm 
Công nghiệp Huyền Tụng (TP.Bắc Kạn) với tổng diện tích 10ha, tổng mức 
đầu tư hơn 133 tỷ đồng. CCN này khi hoàn thành sẽ thu hút từ khoảng 
5000 lao động địa phương. 

Chúng tôi hy vong sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Tỉnh Ủy, UBND 
tỉnh và các sở, ban, ngành để Công ty sớm nhận được mặt bằng để triển 
khai xây dựng và đưa dự án vào sản xuất theo đúng tiến độ cam kết. 

 

Bà Hoàng Thị Lập, Giám đốc Công ty TNHH Việt Nam Misaki: 

Hướng đến xuất khẩu nông sản trên địa bàn ổn định, lâu dài 

Năm 2019 là năm thứ 2 doanh nghiệp đi vào hoạt động nhưng là năm 
khởi đầu quan trọng của doanh nghiệp với việc hoàn thiện hạ tầng, bước 
đầu tạo vùng nguyên liệu của các sản phẩm nông sản như mơ, gừng, rau 
cải, củ kiệu… và được các đối tác, khách hàng Nhật Bản quan tâm, hợp 
tác, ký kết hợp đồng. Quan trọng hơn, người nông dân, các HTX trong 
tỉnh yên tâm về đầu ra với những loại nông sản mà công ty đã ký kết bao 
tiêu. 
Hiện nay, doanh nghiệp đang thu mua hàng nghìn tấn mơ, gừng, rau cải 
/năm, đang tạo việc làm ổn định cho khoảng 50 lao động địa phương. 
Năm 2020, chúng tôi sẽ tiếp tục thử nghiệm một số sản phẩm mới như 
măng, lá tía tô, lá hồng, mở rộng vùng nguyên liệu (gừng, kiệu) tại một số 
địa phương trong tỉnh nhằm đa dạng hàng hóa, làm cầu nối giữa các 
doanh nghiệp Nhật Bản và người nông dân Bắc Kạn. 



Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh, các sở,ban, ngành, địa phương đã rất quan 
tâm, tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp hoạt động. Chúng tôi mong 
thời gian tới cấp ủy, chính quyền địa phương cùng vào cuộc tạo vùng 
nguyên liệu, hỗ trợ giống, phân bón, tập huấn khoa học kỹ thuật cho 
người nông dân để sản xuất ra các sản phẩm nông sản đảm bảo về số 
lượng, chất lượng, giá thành cạnh tranh với các nước trong khu vực để 
việc xuất khẩu nông sản trên địa bàn được ổn định, lâu dài. 

Nguyễn Hà - Lê Nam - Thanh Hà ghi 

Nguồn: https://enternews.vn/kien-tao-moi-truong-dau-tu-de-phat-huy-het-
tiem-nang-the-169448.html 

 

10. Bình Phước chuyển mình thu hút đầu tư 
Thời gian qua, tỉnh Bình Phước đã thực hiện nhiều giải pháp nâng 
cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhằm thu hút đầu tư trong 
nước và đầu tư nước ngoài. 

 

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước kiểm tra tiến độ xây dựng công trình Trường 
Chính trị 

Năm 2019, Bình Phước thu hút 132 dự án đầu tư trong nước với tổng số 
vốn 10.249 tỷ đồng và 43 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn 472,6 triệu 
USD (kể cả cấp mới và điều chỉnh), tăng 18,15% so với năm 2018. 

Đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư 



Bình Phước thường xuyên thực hiện đánh giá chỉ số PCI để có nhiều giải 
pháp phù hợp nâng cao hiệu quả của công tác cải thiện môi trường kinh 
doanh. Theo đó, Bình Phước đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, các mục tiêu, 
giải pháp của Nghị quyết số 19 của Chính phủ thành chương trình, kế 
hoạch hành động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong toàn tỉnh. 
Các Sở, ban ngành thực hiện và theo dõi tiến độ, cập nhật đầy đủ, chính 
xác chủ trương, cơ chế chính sách lên Cổng thông tin điện tử và tạo điều 
kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận được dễ dàng, thuận lợi. 

Tại Bình Phước, chỉ số “Đào tạo lao động” được coi là chỉ số rất quan 
trọng, chiếm trọng số cao 20% nên có ảnh hưởng lớn đến chỉ số PCI của 
tỉnh. Vì vậy, năm 2019, tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội tổ chức điều tra cung – cầu lao động để cập nhật thông tin thị trường 
lao động. Qua đó, Bình Phước thường xuyên triển khai các phiên giao 
dịch việc làm; phối hợp với doanh nghiệp trong việc tuyển dụng lao động, 
đào tạo trên dây chuyền của doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận giáo 
dục nghề nghiệp và làm việc ngay. Đồng thời, Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội rà soát, cắt giảm 21 thủ tục hành chính, giảm 32,13% thời 
gian so với quy định; thanh tra, giải quyết các kiến nghị liên quan đến lao 
động và bảo hiểm xã hội. Năm 2019, trường Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Sư 
phạm, Cao đẳng nghề được nhập lại thành trường Cao đẳng Bình 
Phước, nhằm tập trung đẩy mạnh lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực tại địa 
phương, đáp ứng nhu cầu cấp bách của doanh nghiệp tại các khu công 
nghiệp trong tỉnh. 

 



Xuất khẩu hạt điều là một trong những thế mạnh của Bình Phước 

Đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính 

Theo ông Võ Sá – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước, 
việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng được vận hành, đáp ứng yêu cầu 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, góp phần giảm thời gian, chi 
phí thành lập doanh nghiệp và xây dựng một hệ thống đăng ký kinh 
doanh minh bạch, hạn chế tối đa tiêu cực có thể phát sinh từ sự can thiệp 
của cán bộ công chức. Theo đó, thủ tục gia nhập thị trường, thời gian cấp 
đăng ký doanh nghiệp rút ngắn từ 3 ngày làm việc xuống còn 1,5 ngày 
làm việc. Đối với hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được tiếp 
nhận, xử lý và trả kết quả trong ngày. Thời gian giải quyết cho doanh 
nghiệp mua hóa đơn giá trị gia tăng thực hiện tối đa 2 ngày theo quy định. 

Đặc biệt, đối với dự án đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế 
được thực hiện theo mô hình “4 tại chỗ” tại Trung tâm hành chính công. 
Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế được cắt giảm về số 
lượng hồ sơ và ứng dụng công nghệ thông tin qua hệ thống dịch vụ công 
của tỉnh trong giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp; thực hiện các quy định 
kiểm soát trong doanh nghiệp để bảo vệ nhà đầu tư. 

Ngoài ra, Bình Phước cũng thực hiện xây dựng kế hoạch cải thiện chỉ số 
“Tiếp cận đất đai”, với chỉ tiêu phấn đấu đứng thứ 25/63 tỉnh thành, tăng 4 
bậc so với năm 2018. Sở Tài nguyên môi trường Bình Phước thực hiện 
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giữa bộ phận một cửa và phòng chuyên 
môn thông qua hệ thống dịch vụ công đạt mức độ 3, mức độ 4; chủ động 
rà soát, cắt giảm thời gian thực hiện giao đất, cho thuê đất từ 20 ngày 
xuống còn 15 ngày làm việc; cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục bán tài 
sản gắn liền với thuê đất trả tiền hàng năm và chuyển đổi hình thức từ 30 
ngày làm việc xuống còn 25 ngày làm việc… Đồng thời, Sở đã ban hành 
Quyết định số 849 về thanh tra trách nhiệm và cần “xây”, cần “chống” 
trong ngành Tài nguyên và Môi trường nhằm ngăn ngừa hành vi nhũng 
nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, từ đó góp phần cải 
thiện chỉ số “Chi phí không chính thức”. 

Bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho rằng, hoạt động 
nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên 
địa bàn cần sự nỗ lực của các Sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành 
phố trong toàn tỉnh. Qua đó, người dân, nhà đầu tư và cộng đồng doanh 
nghiệp sẽ có sự gắn kết. Trước mắt, Bình Phước chú trọng rút ngắn thời 
gian giải quyết thủ tục hành chính, đưa công tác cải cách thủ tục hành 
chính đi vào thực chất, hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể lên doanh 



nghiệp, ủng hộ các doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, tạo được 
môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát 
triển, xây dựng Bình Phước trở thành điểm đến hấp dẫn của doanh 
nghiệp và nhà đầu tư. 

Linh Minh 

Nguồn: https://enternews.vn/binh-phuoc-chuyen-minh-thu-hut-dau-tu-
169425.html 

 

11. Ứng dụng cần kết nối với hệ thống chung 
Để triển khai đô thị thông minh tại 24 quận huyện, sự kết nối các ứng 
dụng công nghệ thông tin để người dân tương tác là hết sức cần thiết. 
Điều này cũng nằm trong kế hoạch của Sở TT-TT TPHCM khi định hướng 
năm 2020 là năm của sự tương tác qua các ứng dụng. Quan trọng nhất là 
làm sao xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, kết nối với hệ thống chung 
của TPHCM để thống nhất vận hành dù mỗi quận huyện có cách làm 
khác nhau. 

 

Hiện đã có rất nhiều ứng dụng trên di động của quận huyện, sở ngành 
hướng đến ứng dụng cho đô thị thông minh 

Gia tăng tương tác qua ứng dụng 

Hiện nay các phần mềm, ứng dụng như Quận 9 trực tuyến, Thủ Đức trực 
tuyến, Quận 10 online, Phú Nhuận trực tuyến, Quận 7 trực tuyến, Hóc 
Môn trực tuyến…  dần trở thành công cụ gần gũi với người dân tại các 
địa phương để “giao tiếp” với chính quyền sở tại khi có nhu cầu phản ánh 



các vi phạm về an ninh - trật tự, xây dựng tại địa bàn, cũng như tra cứu 
tiến độ xử lý hồ sơ hành chính, tra cứu thông tin quy hoạch. Qua đây, các 
quận huyện, sở ngành đã nâng cao một cách rõ ràng mức tương tác giữa 
người dân và chính quyền qua các ứng dụng.  

Không chỉ quận huyện, các sở ngành đã tiên phong trong phát triển ứng 
dụng hướng đến phục vụ đô thị thông minh. Ứng dụng UDI Maps do 
Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị TPHCM triển khai và 
phát hành rộng rãi miễn phí cho nền tảng điện thoại thông minh Android 
và iOS. Sau khi cài đặt ứng dụng UDI Maps thông qua Google Play Store 
và App Store, người dùng sẽ được cập nhật thông tin mới nhất và những 
cảnh báo liên quan tình hình triều cường, ngập lụt, lượng mưa hiện trạng, 
cũng như dự báo khả năng ngập do mưa trên các tuyến đường. Từ đó, 
người dân có thể chọn cho mình cách di chuyển hợp lý, an toàn trong 
mùa mưa.  

Còn Cổng thông tin giao thông TPHCM trên nền tảng bản đồ số trực 
tuyến thông qua địa chỉ giaothong.hochiminhcity.gov.vn và ứng dụng di 
động TTGT TPHCM giúp người dân có được những công cụ hữu ích, 
mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn. Người dân được cung cấp thông 
tin theo thời gian thực về tình hình giao thông tại địa điểm cần di chuyển 
đến hay vị trí hiện tại (thông qua GPS của thiết bị thông minh đang sử 
dụng), thông tin tiện ích, công cụ tìm đường, vị trí rào chắn đang thi công, 
vị trí nhà vệ sinh công cộng, vị trí trạm xăng, trạm y tế, bệnh viện… Không 
chỉ vậy, người dân còn có thể thông báo tình trạng kẹt xe đến trung tâm 
điều phối hệ thống bằng cách điền thông tin vào mục Góp ý trên cổng 
thông tin, hay ứng dụng đang sử dụng trên smartphone, hay tablet.  

Xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ 

Trong tiến trình xây dựng đô thị thông minh tại TPHCM, quận 1 và quận 
12 là 2 quận đầu tiên làm thí điểm. Theo ông Dương Anh Đức, Giám đốc 
Sở TT-TT TPHCM, cách tiếp cận ở mỗi địa phương khác nhau, nhưng 
cùng đạt kết quả tốt. Điều đó cho thấy, các địa phương có cách làm đa 
dạng, biết rõ mình cần gì và triển khai thành công.  

Trong đó, quận 1 triển khai nâng cấp dịch vụ công trực tuyến “tiếp nhận 
đăng ký không giấy” trên nhiều lĩnh vực. Thủ tục dịch vụ công trực tuyến 
được rút gọn. Người dân có thể sử dụng điện thoại thông minh, máy tính 
bảng để “đăng ký giải quyết thủ tục hành chính” và gửi các thành phần hồ 
sơ theo yêu cầu. Người dân không phải nộp bất kỳ giấy tờ liên quan; các 
hồ sơ sẽ được phòng chuyên môn in sẵn, chuyển đến người dân ký xác 
nhận, cùng với kết quả được giải quyết. Qua đây người dân đã từng 



bước thay đổi thói quen, chuyển từ hình thức nộp hồ sơ trực tiếp sang 
nộp hồ sơ trực tuyến.  

Tại quận 12, các hoạt động tương tác với người dân qua môi trường điện 
tử thể hiện rõ hơn. Như với phần mềm quản lý hồ sơ hành chính 
(eHSHC), người dân có thể theo dõi quy trình xử lý hồ sơ ở từng công 
đoạn và nắm bắt kết quả giải quyết một cách tức thời. Quận đã đưa vào 
sử dụng Dịch vụ công trực tuyến với 18 thủ tục thuộc các lĩnh vực. Đáng 
chú ý, quận còn ứng dụng ảnh viễn thám trong quản lý đô thị, tài nguyên 
môi trường, nhằm giám sát biến động sử dụng đất và phát hiện các công 
trình xây dựng không phép… 

Với những mặt đã làm được, việc các quận huyện khác có đề án xây 
dựng đô thị thông minh trên tinh thần xác định rõ mục tiêu, lĩnh vực cần 
tập trung, điều kiện và lộ trình thực hiện sát với tình hình thực tế là hết 
sức cần thiết. Theo bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở TT-TT 
TPHCM, các quận huyện cần xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, kết nối 
với hệ thống chung của TPHCM; phải xác định các lĩnh vực thuộc phạm vi 
quản lý cấp quận huyện để xây dựng giải pháp, đề án tổ chức thực hiện; 
cung cấp nhiều tiện ích, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người dân, 
doanh nghiệp - đó cũng là mục tiêu cuối cùng mà việc xây dựng đô thị 
thông minh cần đạt được. 

BÁ TÂN 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/ung-dung-can-ket-noi-voi-he-thong-
chung-653355.html 

 
 


