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1. Hơn 85% người dân hài lòng với việc cải cách thủ 
tục hành chính 

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước năm 2019 (SIPAS 2019) ghi nhận mức 

tăng ấn tượng là 85%. 

Theo Bộ Nội vụ, cơ quan chủ trì báo cáo về chỉ số hài lòng của người 

dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 

2019 (SIPAS 2019), đánh giá của sự hài lòng của người dân tăng lên 

hằng năm. SIPAS 2019 đạt 85,1%. 

 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. 

“Đây là con số hết sức tích cực. Việc cải cách thủ tục hành chính 

(CCTTHC) giúp người dân thực hiện các nhu cầu của mình thuận lợi hơn 

với chi phí thời gian, chi phí vật chất bớt tốn kém hơn. Bên cạnh đó lại 

giúp nhà nước nắm được nhu cầu cần thiết của người dân cũng như thấy 

rõ những thiếu sót, hạn chế của cơ quan nhà nước”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

Lê Vĩnh Tân đánh giá. 

“Nếu như trước đây chỉ số đánh giá là cơ quan nhà nước cấp trên đánh 

giá cấp dưới, thì bây giờ là đánh giá của người dân, doanh nghiệp đánh 

giá cơ quan hành chính nhà nước. Điều này thể hiện sự khách quan và 

trung thực”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết thêm. 



Đây là năm thứ 9 thực hiện thống kê tổng quát về CCTTHC và năm thứ 3 

đánh giá Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của 

cơ quan hành chính nhà nước. 

Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức không chỉ là một việc làm 

mới, khó mà còn nhạy cảm vì nó đòi hỏi Chính phủ, chính quyền dũng 

cảm lắng nghe ý kiến phê bình của người dân, tổ chức và người dân, tổ 

chức dũng cảm đưa ra những nhận xét thẳng thắn đối với Chính phủ, 

chính quyền. 

Tuy nhiên, với quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ, nâng cao 

chất lượng dịch vụ công, mang lại sự hài lòng cho người dân, tổ chức, 

việc triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đã có sự vào 

cuộc của nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau ở Trung ương và địa 

phương, phối hợp thực hiện, hỗ trợ nhau và đồng thời giám sát lẫn nhau, 

để kết quả đo lường sự hài lòng khách quan, phản ánh đúng thực tiễn 

chất lượng cung ứng dịch vụ công, phục vụ người dân, tổ chức của cơ 

quan hành chính nhà nước, từ đó xác định các giải pháp phù hợp để khắc 

phục tồn tại. 

Thay đổi tiêu chí đánh giá 

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, từ năm 2012 đến nay, Bộ Nội vụ đã có một 

số lần rà soát, điều chỉnh để hoàn thiện hệ thống các tiêu chí cho phù hợp 

với thực tiễn triển khai và phù hợp với các quy định CCHC mới của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

 

Người dân ngày càng hài lòng với việc cải cách thủ tục hành chính. 



Năm 2019, với sự chỉ đạo sát sao của Phó Thủ tướng Thường trực 

Trương Hòa Bình, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, địa phương rà soát, 

điều chỉnh và hoàn thiện cả về phương pháp đánh giá và nội dung các 

tiêu chí, tiêu chí thành phần cho phù hợp với điều kiện thực tế. 

Trong đó, bổ sung một số tiêu chí đánh giá bám sát các nhiệm vụ CCHC 

mới, sát với thực tiễn. Đặc biệt đối với cấp tỉnh đã bổ sung một số tiêu chí 

đánh giá về mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội để 

đánh giá đúng và ghi nhận những đóng góp của CCHC vào sự phát triển 

kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đã rà soát, loại bỏ các tiêu chí đánh giá không 

cần thiết, mang tính hình thức hoặc các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC đã hoàn 

thành. Sau khi chỉnh sửa, bổ sung, Bộ tiêu chí mới được phê duyệt tại 

Quyết định 1150/QĐ-BNV, Chỉ số CCHC cấp bộ có 7 lĩnh vực, 40 tiêu chí 

và 87 tiêu chí thành phần; Chỉ số CCHC cấp tỉnh có 8 lĩnh vực, 43 tiêu 

chí, 95 tiêu chí thành phần. 

Ngoài ra, điều chỉnh hệ thống thang điểm đánh giá giữa các lĩnh vực, điều 

chỉnh thang điểm của một số tiêu chí theo hướng giảm tỷ lệ đánh giá 

nhằm giảm sự phân biệt giữa các địa phương ở các vùng, miền với điều 

kiện kinh tế khác nhau, như tiêu chí về: cung cấp dịch vụ công trực tuyến, 

dịch vụ bưu chính công ích, thành lập mới doanh nghiệp… 

Ngày 19/5, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, 

Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hòa 

Bình chủ trì hội nghị công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối 

với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019. 

Vân Anh-Huy Phương/VOV.VN 

Nguồn: https://vov.vn/chinh-tri/hon-85-nguoi-dan-hai-long-voi-viec-cai-

cach-thu-tuc-hanh-chinh-1049811.vov 

 

2. Cung ứng dịch vụ công: Lấy người dân, tổ chức 
làm trung tâm 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, qua đánh giá, công tác 

cải cách hành chính tại các bộ, tỉnh trong năm 2019 cho thấy nhiều 

tích cực: Cả Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ và cấp tỉnh đều có 

giá trị trung bình tăng cao hơn so với năm 2018; sự chênh lệch điểm 

số giữa đơn vị đứng đầu và đứng cuối bảng xếp hạng đã giảm dần 

qua các năm. 



 

Ảnh minh họa. 

Hôm nay (19/5), tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số 

cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của 

người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước 

năm 2019.  Nhân sự kiện này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã có 

cuộc trả lời phỏng vấn báo chí. 

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, một trong ba trọng tâm của công tác CCHC 

nhà nước giai đoạn 2011-2020 là nâng cao chất lượng dịch vụ công, với 

mục tiêu là đảm bảo trên 80% người dân, tổ chức hài lòng đối với sự 

phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước vào năm 2020. Kết quả đo 

lường sự hài lòng người dân, tổ chức trong thời gian qua cho thấy các nỗ 

lực CCHC, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, nâng cao sự hài 

lòng của người dân, tổ chức mà Chính phủ, chính quyền địa phương các 

cấp triển khai đã mang lại những kết quả, tác động nhất định. 

Tuy nhiên, vẫn còn có người dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần để giải 

quyết công việc, bị công chức gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, bị trễ 

hẹn trả kết quả, không được cơ quan thông báo, xin lỗi về việc trả kết quả 

trễ hẹn… Ngoài ra, kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức 

còn phản ánh sự không đồng đều về chất lượng cung ứng dịch vụ công 

giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giữa các cấp hành 

chính, giữa các lĩnh vực dịch vụ hay kết quả CCHC thiếu bền vững của 

các địa phương qua các năm. 

Việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức cũng như một hồi 

chuông gióng lên làm cán bộ, công chức, viên chức quan tâm, thay đổi 



nhận thức và hình thành văn hóa lấy người dân, tổ chức làm trung tâm, 

đáp ứng sự mong đợi ngày càng cao của người dân, tổ chức trong quá 

trình cung ứng dịch vụ công, phục vụ người dân, tổ chức. 

Qua đánh giá, công tác CCHC tại các bộ, tỉnh trong năm 2019 cho thấy 

nhiều xu hướng chuyển động tích cực. Đó là, cả Chỉ số CCHC cấp bộ và 

cấp tỉnh đều có giá trị trung bình tăng cao hơn so với năm 2018; sự chênh 

lệch điểm số giữa đơn vị đứng đầu và đứng cuối bảng xếp hạng đã giảm 

dần qua các năm... Theo kết quả khảo sát năm 2019, các đối tượng bên 

ngoài là người dân, tổ chức tiếp tục có những đánh giá cao về kết quả 

CCHC ở các địa phương (tỷ lệ điểm trung bình đạt được là 84.51%). 

Điều này cho thấy, niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân ngày càng cao 

đối với các chủ trương, chính sách CCHC tại địa phương; kết quả thực 

hiện CCHC đã và đang mang lại nhiều lợi ích cho người dân, tổ chức, 

doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống. Trong 

khi đó, đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý vẫn còn mong đợi nhiều hơn nữa 

đối với việc triển khai nhiệm vụ CCHC (tỷ lệ điểm trung bình đạt 78.05%); 

đây là tín hiệu lạc quan và động lực cần thiết để tăng cường sự quan tâm, 

chỉ đạo nâng cao hiệu quả cải cách trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, qua xác định Chỉ số CCHC năm 2019 đã chỉ ra cụ thể những 

tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của các bộ, các tỉnh và cần sớm 

được khắc phục trong năm 2020. Cụ thể, công tác cải cách thể chế còn 

một số hạn chế, bất cập, giá trị trung bình đạt thấp nhất trong 7 lĩnh vực 

đánh giá; năm 2019 còn một số bộ chưa hoàn thành chương trình xây 

dựng pháp luật đã được phê duyệt... 

Bên cạnh đó, một số bộ chưa hoàn thành việc xử lý, trả lời các kiến nghị 

của địa phương để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, 

chính sách thuộc phạm vi quản lý của bộ. Một số bộ vẫn còn tình trạng trễ 

hẹn trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Ngoài ra, việc xây dựng hệ 

thống thông tin báo cáo tại các bộ còn chậm; Cổng dịch vụ công của một 

số bộ chưa đáp ứng yêu cầu về chức năng kỹ thuật theo quy định. Tỷ lệ 

giảm biên chế ở một số địa phương còn thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra. 

Để nâng cao hiệu quả CCHC trong năm tiếp theo, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân 

cho rằng, căn cứ vào kết quả Chỉ số CCHC năm 2019, các bộ, các tỉnh 

chỉ đạo rà soát, phân tích kết quả thực hiện các nội dung CCHC, từ đó 

xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân và trách nhiệm của từng 

cá nhân, tổ chức trong triển khai nhiệm vụ được giao, từ đó nâng cao sự 

hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính trong thời 

gian tới. 



Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền CCHC; tích cực đổi mới, nâng cao hiệu 

quả chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị; 

bảo đảm việc theo dõi, đánh giá được thực hiện thường xuyên, liên tục để 

kịp thời tháo gỡ những hạn chế, vướng mắc và rào cản trong quá trình 

triển khai nhiệm vụ CCHC của bộ, tỉnh. 

Vân Thanh 

Nguồn: https://baophapluat.vn/trong-nuoc/cung-ung-dich-vu-cong-lay-

nguoi-dan-to-chuc-lam-trung-tam-517674.html 

 

3. Bộ Tư pháp: Làm tốt vai trò “gác cổng” về thể chế 

Trong năm 2019, công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, 

nhất là thể chế trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, trong các lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ đạt nhiều kết quả tích cực, bảo đảm 

tốt hơn các các quyền con người, quyền công dân, phục vụ tốt hơn 

yêu cầu của người dân, doanh nghiệp; chất lượng công tác thẩm 

định, kiểm tra, xử lý VBQPPL được nâng lên rõ rệt.. . 

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định 

Theo đó, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, Chính 

phủ chỉnh lý, hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về 

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương 

trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã 

tập trung hoàn thiện, tham mưu Chính phủ trình tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội 

khóa XIV các tài liệu được phân công chuẩn bị. Hiện, Bộ Tư pháp đang 

tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xử lý vi phạm hành chính.  

Ngoài ra, Bộ Tư pháp đã tham mưu với Chính phủ triển khai các hoạt 

động tổng kết: Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược 

xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định 

hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ 

Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chỉ thị số 39-

CT/TW ngày 09/12/2009 về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp 

luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp; Chỉ thị số 32-CT/TW về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. 

Công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được chú trọng 

nâng cao chất lượng, đảm bảo vai trò “gác cổng” về thể chế. Từ ngày 

01/01/2019 đến ngày 04/12/2019, Bộ Tư pháp đã có ý kiến thẩm định đối 



với 251 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, 25 đề nghị xây dựng luật, 

nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ, trong đó có một số dự 

án luật quan trọng như: Luật Thanh niên; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Xây dựng năm 2014; Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư 

pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai 

năm 2013, Luật Đê điều năm 2016… 

Thực hiện công tác theo dõi tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy 

định chi tiết hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, hàng tháng, Bộ Tư pháp 

đã tiếp tục chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác của 

Thủ tướng Chính phủ đôn đốc hoặc tổ chức làm việc với các Bộ, ngành 

nợ đọng nhiều; có báo cáo Chính phủ về tình hình xây dựng, ban hành 

văn bản quy định chi tiết trình Chính phủ tại các Phiên họp thường kỳ. 

Nhờ đó, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành 

luật, pháp lệnh đã giảm mạnh so với trước. 100% VBQPPL được lấy ý 

kiến rộng rãi 

Thông qua công tác tự kiểm tra, rà soát, đánh giá thường xuyên, Bộ Tư 

pháp thấy rằng các văn bản QPPL do Bộ ban hành trong năm 2019 đã 

tuân thủ đúng quy trình xây dựng văn bản QPPL. Theo đó, 100% các văn 

bản quy QPPL đều được lấy ý kiến rộng rãi, nhất là ý kiến của các cá 

nhân, tổ chức có liên quan; đối với các văn bản QPPL có thủ tục hành 

chính đều được lấy ý kiến của đơn vị chuyên môn; 100% các văn bản 

QPPL đều được thẩm định đúng quy trình trước khi ban hành, góp phần 

bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và khả thi của văn bản. 

Bộ Tư pháp đã kiểm tra theo thẩm quyền 3.214 văn bản, trong đó đã chú 

trọng kiểm tra những văn bản có tác động trực tiếp, rộng rãi đến người 

dân và doanh nghiệp và những văn bản liên quan đến điều kiện đầu tư, 

kinh doanh; phát hiện và kết luận kiểm tra, kiến nghị xử lý đối với 150 văn 

bản. Đến nay, có 68/150 văn bản đã được xử lý (chiếm 45.3%). 

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã thành lập các Đoàn công tác liên ngành 

kiểm tra tình hình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống 

hóa văn bản QPPL tại 10 địa phương và đang triển khai Kế hoạch kiểm 

tra văn bản theo chuyên đề Giáo dục và đào tạo đối với các văn bản 

QPPL của các bộ, cơ quan ngang bộ và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. 

Trong năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định công bố 

Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh 



vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2018; trình Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ ban hành các văn bản bãi bỏ toàn bộ 48 văn bản và bãi 

bỏ một phần 02 văn bản QPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban 

hành . Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính 

phủ Trương Hòa Bình về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo ý 

kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Bộ Tư pháp đang dự thảo Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn 

bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ 

quan ngang bộ.  

Trong năm 2019, Bộ Tư pháp đã trình Thủ tướng Chính phủ thông qua 

kết quả pháp điển 26 đề mục (đợt 4); chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành 

thực hiện pháp điển và thẩm định xong 31 đề mục; cập nhật QPPL mới 

ban hành vào 23 đề mục đã được pháp điển; tổ chức các hội nghị giới 

thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ Pháp điển.  

Kiểm soát chặt việc quy định thủ tục hành chính ngay từ khâu soạn 

thảo 

Thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục phát huy vai trò của Bộ trong việc 

tham mưu giúp Chính phủ hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tổ chức 

thi hành pháp luật. Bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chỉ đạo 

của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ để xác định thứ tự ưu tiên các dự án để đưa vào Chương trình xây 

dựng luật, pháp lệnh. Duy trì và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính 

trong công tác xây dựng pháp luật.  

Tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng về chiến lược xây dựng và hoàn 

thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn mới (trên cơ sở tổng kết thực 

hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị). Tích cực tham mưu, giúp 

Chính phủ thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 

2020. Tiếp tục xây dựng, nghiên cứu xây dựng: Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật tương trợ tư pháp 

trong lĩnh vực dân sự. Triển khai thi hành hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Ban hành VBQPPL, Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giám định tư pháp sau khi được Quốc hội thông qua. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định các đề nghị xây dựng, dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát chặt chẽ việc quy định thủ tục 

hành chính ngay từ khâu soạn thảo đảm bảo tính cần thiết, hợp lý, hợp 

pháp của thủ tục hành chính, đảm bảo thủ tục hành chính được ban hành 

có chi phí tuân thủ thấp nhất, góp phần tạo điều kiện cho đời sống sinh 

hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Theo dõi, 



đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm với 

luật.  

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền, nhất là 

những văn bản có tác động trực tiếp, rộng rãi đến người dân và doanh 

nghiệp. Đảm bảo tiến độ, chất lượng trong công tác rà soát, hệ thống hóa, 

hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm 

pháp luật. 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác 

tổ chức thi hành pháp luật” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật, gắn với công tác kiểm 

tra văn bản quy phạm pháp luật; tập trung vào các lĩnh vực thu hút nhiều 

sự quan tâm của dư luận, lĩnh vực được xác định là trọng tâm phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2020.  

Bình An 

Nguồn: https://baophapluat.vn/tu-phap/bo-tu-phap-lam-tot-vai-tro-gac-

cong-ve-the-che-517552.html 

 

4. Doanh nghiệp có lợi gì khi dùng Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia? 

Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến là khoảng 6.490 tỷ đồng/năm. 

Hội nghị “Giới thiệu Cổng Dịch vụ công Quốc gia và các lợi ích dành cho 

doanh nghiệp” được tổ chức vào sáng 19/5 theo hình thức trực tiếp kết 

hợp trực tuyến, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến 

Dũng và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam 

Ousmane Dione chủ trì. 

Đây là sự kiện nhằm hỗ trợ thúc đẩy hiệu quả xây dựng Chính phủ điện 

tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp; 

tăng cường sự tham gia và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của cộng 

đồng doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đặc biệt trong bối 

cảnh đại dịch Covid-19 đang gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp và 

nền kinh tế. 



 

(Ảnh minh họa: KT) 

Hội nghị lắng nghe các ý kiến thảo luận, đóng góp từ doanh nghiệp để cải 

thiện hệ thống, cũng như tiếp tục cải thiện quá trình cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến của các cơ quan hành chính Nhà nước trên Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia. 

Được khai trương từ ngày 9/12/2019, đến nay, Cổng Dịch vụ công Quốc 

gia đã có những kết quả tích cực, thể hiện được mục tiêu Chính phủ phục 

vụ người dân, doanh nghiệp, cụ thể đã có trên 140.000 tài khoản đăng ký, 

trên 35 triệu lượt truy cập, trên 7,3 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, trên 

68.000 hồ sơ được thực hiện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

Hệ thống cũng tiếp nhận hỗ trợ trên 11.000 cuộc gọi; tiếp nhận trên 5.600 

phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; đã tích hợp được 395 

dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong đó có 232 

dịch vụ công dành cho doanh nghiệp. 

Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến là 

khoảng 6.490 tỷ đồng/năm, trong đó, riêng Cổng Dịch vụ công Quốc gia 

đóng góp 3.036 tỷ đồng/năm. 

Bắt đầu từ ngày 12/5, Cổng Dịch vụ công Quốc gia cung cấp thêm 6 dịch 

vụ công hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19. Theo đó, 6 dịch vụ công được cung cấp là: Hỗ trợ người lao 

động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; Hỗ trợ 

người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người 



lao động; Kê khai gia hạn nộp thuế doanh nghiệp; Kê khai gia hạn nộp 

thuế cá nhân; Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất; Tiếp nhận, xử lý 

phản ánh, kiến nghị trong thực hiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp 

khó khăn do đại dịch./. 

PV/VOV.VN 

Nguồn: https://vov.vn/kinh-te/doanh-nghiep-co-loi-gi-khi-dung-cong-dich-

vu-cong-quoc-gia-1049919.vov 

 

5. Bộ Tư pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh 
nghiệp 

Tiếp tục xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ 

trọng tâm trong năm 2019, Bộ Tư pháp chú trọng và đạt nhiều kết 

quả cụ thể, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý 

và giải quyết các công việc của người dân, doanh nghiệp. 

Trong năm 2019, Bộ Tư pháp đã tiến hành nghiên cứu, bổ sung, nâng 

cấp Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch đáp ứng một số yêu 

cầu quản lý và đăng ký hộ tịch; phối hợp với Bộ Công an duy trì kết nối và 

tiếp nhận Số định danh cá nhân cho các trường hợp công dân Việt Nam 

đăng ký khai sinh lần đầu tại 59 tỉnh/thành phố tham gia sử dụng Phần 

mềm Đăng ký khai sinh điện tử; triển khai liên thông dữ liệu đăng ký khai 

sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư 

pháp, Bộ Công an và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục 

hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

Đối với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch và Cơ sở dữ liệu hộ 

tịch điện tử, hiện Bộ đã hoàn thành triển khai cho 63/63 tỉnh/thành phố 

trực thuộc Trung ương, trong tháng 12/2019, Hệ thống sẽ tiếp tục được 

mở rộng triển khai chính thức tại tỉnh Thái Nguyên, nâng tổng số địa 

phương chính thức tham gia triển khai áp dụng lên 60/63 địa phương trên 

toàn quốc. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc đã được hình thành và 

đồng bộ tại 59/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với 6.615.118 

trường hợp đăng ký khai sinh, trong đó có 2.971.620 trẻ em là công dân 

Việt Nam dưới 14 tuổi (tính đến thời điểm cập nhật dữ liệu vào phần 

mềm) đăng ký khai sinh mới có ngày đăng ký từ 01/01/2016 được cấp Số 

định danh cá nhân; 1.496.428  hồ sơ được đăng ký kết hôn; 980.993 



trường hợp được đăng ký khai tử và 2.345.320 các sự kiện đăng ký hộ 

tịch khác và 23.390.921 công dân đã được thu thập, thiết lập thông tin cơ 

bản về nhân thân, mối quan hệ công dân trên toàn Hệ thống. 

Ngoài ra, Bộ Tư pháp đã đôn đốc các Bộ/Ngành, tỉnh/thành phố trong 

việc cập nhật, rà soát văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 

theo quy định của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của 

Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Trong năm 2019, các 

Bộ, ngành, địa phương đã cập nhật được 5.063 văn bản, nâng tổng số 

lượng văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật đến nay là 

105.502 văn bản. 

Đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 1,2: Bộ Tư pháp đã hoàn thành, 

100% thủ tục hành chính của Bộ đã được công bố tại Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về thủ tục hành chính và được trích xuất về Cổng dịch vụ công Bộ Tư 

pháp tại mục Dịch vụ công trên Cổng thông tin Bộ Tư pháp. 

Đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4: Bộ Tư pháp đã thực hiện 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong các lĩnh vực Nuôi con 

nuôi nước ngoài, Bổ trợ tư pháp, Lý lịch tư pháp, Đăng ký giao dịch bảo 

đảm.  

Thời gian tới, Bộ Tư pháp xác định, tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu 

quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính tư pháp, đưa các lĩnh 

vực hành chính tư pháp thực sự đến gần với người dân, phục vụ tốt hơn 

nhu cầu của người dân; trong đó tập trung vào những lĩnh vực như hộ 

tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm. Đẩy mạnh hiện 

đại hóa các lĩnh vực công tác này với trọng tâm là xây dựng Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử gắn với việc tổ chức thực hiện Đề án Tổng thể đơn 

giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên 

quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020. Triển khai đồng bộ, hiệu 

quả Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch; xây dựng, vận hành hiệu quả 

Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.  

Hà Anh 

Nguồn: https://baophapluat.vn/tu-phap/bo-tu-phap-day-manh-ung-dung-

cong-nghe-thong-tin-phuc-vu-tot-hon-yeu-cau-cua-nguoi-dan-doanh-

nghiep-517534.html 

 

6. Cổng Dịch vụ công Quốc gia và lợi ích cho doanh 
nghiệp 



Để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt và tăng cường sử dụng 

các dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hội nghị “Giới 

thiệu Cổng Dịch vụ công Quốc gia và các lợi ích dành cho doanh 

nghiệp” sẽ được tổ chức vào sáng mai (19/5) theo hình thức trực 

tiếp kết hợp trực tuyến. 

Hội nghị sẽ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến 

Dũng và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane 

Dione chủ trì. Hội nghị nhằm hỗ trợ thúc đẩy hiệu quả xây dựng Chính 

phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh 

nghiệp; tăng cường sự tham gia và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến 

của cộng đồng doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đặc biệt 

trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang gây nhiều khó khăn cho doanh 

nghiệp và nền kinh tế. 

Hội nghị cũng nghe các ý kiến thảo luận, đóng góp từ doanh nghiệp để 

cải thiện hệ thống, cũng như tiếp tục cải thiện quá trình cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến của các cơ quan hành chính Nhà nước trên Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia. 

Được khai trương từ ngày 9/12/2019, đến nay, Cổng Dịch vụ công Quốc 

gia đã có những kết quả tích cực, thể hiện được mục tiêu Chính phủ phục 

vụ người dân, doanh nghiệp, cụ thể đã có trên 140.000 tài khoản đăng ký, 

trên 35 triệu lượt truy cập, trên 7,3 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, trên 

68.000 hồ sơ được thực hiện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

Hệ thống cũng tiếp nhận hỗ trợ trên 11.000 cuộc gọi; tiếp nhận trên 5.600 

phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; đã tích hợp được 395 

dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong đó có 232 

dịch vụ công dành cho doanh nghiệp. 

Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến là 

khoảng 6.490 tỷ đồng/năm, trong đó, riêng Cổng Dịch vụ công Quốc gia 

đóng góp 3.036 tỷ đồng/năm. 

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, sau 6 tháng triển khai Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia, từ 8 nhóm dịch vụ ban đầu, đến nay đã tăng 

lên 389 dịch vụ công trực tuyến (160 cho công dân, 229 cho doanh 

nghiệp); cung cấp chức năng thanh toán trực truyến để người dân, 

doanh nghiệp nộp các nghĩa vụ tài chính liên quan, nhiều dịch vụ công 

được doanh nghiệp quan tâm thực hiện như thông báo hoạt động 

khuyến mại, cấp điện, nộp thuế, phí, lệ phí, kê khai, nộp thuế điện tử, 

đề nghị gia hạn thuế... 



Một số nhóm thủ tục hành chính có tần suất thực hiện lớn đã được tích 

hợp lên cổng và phục vụ hiệu quả cho doanh nghiệp như: Nhóm thủ tục 

về đăng kí/thông báo khuyến mãi của doanh nghiệp; nhóm thủ tục xin cấp 

chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); nộp phạt vi phạm hành chính lĩnh 

vực giao thông; một số thủ tục mảng bảo hiểm, thuế…và nhiều thủ tục cụ 

thể khác. Trường hợp doanh nghiệp cần thực hiện 1 thủ tục cùng lúc ở 

nhiều địa phương (ví dụ thủ tục thông báo khuyến mãi), thay vì phải làm 

với từng nơi, doanh nghiệp có thể gửi một lần cho nhiều địa phương 

thông qua hệ thống này. 

Bắt đầu từ ngày 12/5, Cổng Dịch vụ công Quốc gia cung cấp thêm 6 dịch 

vụ công hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19. Theo đó, 6 dịch vụ công được cung cấp là: Hỗ trợ người lao 

động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; Hỗ trợ 

người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người 

lao động; Kê khai gia hạn nộp thuế doanh nghiệp; Kê khai gia hạn nộp 

thuế cá nhân; Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất; Tiếp nhận, xử lý 

phản ánh, kiến nghị trong thực hiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp 

khó khăn do đại dịch COVID-19. 

Thông qua hội nghị “Giới thiệu Cổng Dịch vụ công Quốc gia và các lợi 

dích dành cho doanh nghiệp”, Văn phòng Chính phủ, Hội đồng tư vấn cải 

cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ cùng các đối tác hỗ trợ 

như Ngân hàng Thế giới, Chính phủ Australia, Cơ quan Phát triển Pháp 

và các cơ quan liên quan mong muốn lan tỏa được những thông tin hữu 

ích cho doanh nghiệp, đồng thời, cũng là dịp ghi nhận ý kiến thực tiễn từ 

cộng đồng doanh nghiệp để cải thiện quá trình cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến và vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia tiếp tục hiệu quả hơn 

trong thời gian tới. 

Gia Huy 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/Cong-Dich-vu-cong-Quoc-

gia-va-loi-ich-cho-doanh-nghiep/395845.vgp 

 

7. Tiếp tục đổi mới, cải tiến cách thức tổ chức kỳ họp 
Quốc hội 

Ngày mai, 20/5/2020, sẽ khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Kỳ 

họp diễn ra vào những ngày tháng 5 lịch sử, trong bối cảnh Hội nghị lần 

thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, thành công tốt đẹp, 

cả nước tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 130 Ngày sinh Chủ tịch 



Hồ Chí Minh, với quyết tâm “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, 

thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” như di nguyện của Người. 

Chiều 18/5, tại Hà Nội, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 

Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 9, 

Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN 

Đây là kỳ họp giữa năm 2020 và cũng là năm thứ năm của nhiệm kỳ 

Quốc hội khóa XIV, năm chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến 

tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ 

làm việc trong thời gian 19 ngày (không kể ngày nghỉ). Điều đặc biệt, kỳ 

họp này, Quốc hội sẽ họp thành hai đợt. Đợt 1: Họp trực tuyến qua cầu 

truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 điểm cầu của Đoàn đại biểu Quốc 

hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (từ ngày 20/5 đến ngày 

29/5/2020). Đợt 2: Họp tập trung tại Nhà Quốc hội (từ ngày 8-18/6/2020). 

Quốc hội họp phiên bế mạc vào ngày 18/6/2020.  

Mặc dù đây là lần đầu tiên Quốc hội tiến hành họp trực tuyến nhưng các 

hoạt động của đại biểu như đăng ký phát biểu, tranh luận, biểu quyết... 

vẫn diễn ra bình thường, theo đúng quy định pháp luật. Theo Tổng Thư 

ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, việc 

tiến hành họp trực tuyến là bước đổi mới và là tiền đề để Quốc hội nghiên 

cứu cải tiến cách thức tổ chức các kỳ họp trong thời gian tới.  

Theo thông lệ, trong chương trình nghị sự kỳ họp giữa năm, Quốc hội tập 

trung hơn nửa tổng thời gian cho công tác xây dựng pháp luật. Bên cạnh 

đó, Quốc hội cũng dành thời gian cho việc xem xét, quyết định các vấn đề 



kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng 

khác. 

Theo dự kiến chương trình, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, biểu 

quyết 10 dự án luật, cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác. Các dự án luật 

được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu hay thông qua tại kỳ họp 

này có tác động rất sâu rộng đến đời sống xã hội và được cử tri rất quan 

tâm. Những dự luật thu hút sự theo dõi sát sao của cử tri và nhân dân cả 

nước như dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Tổ chức Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 

dựng... đã được ban soạn thảo, các cơ quan thẩm tra chuẩn bị kỹ lưỡng 

trên cơ sở lắng nghe các ý kiến góp ý đa chiều của đại biểu Quốc hội, các 

chuyên gia, nhà nghiên cứu, ý kiến nhân dân... 

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét lần đầu 6 dự thảo luận được người 

dân quan tâm như: Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Cư trú (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường... Các dự thảo Luật này đã 

được các cơ quan hữu quan thẩm tra và Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

xem xét, cho ý kiến trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp. 

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, biểu quyết một số dự thảo: Nghị quyết 

về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương 

trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; Nghị quyết về Chương trình xây 

dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, 

pháp lệnh năm 2020; Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do 

giữa Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu 

(EVFTA); Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là 

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu 

và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EVIPA); Nghị quyết về công 

nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo 

quy định của Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU; Nghị quyết về việc 

gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về xóa bỏ lao 

động cưỡng bức; Nghị quyết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030; Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 

2018; Nghị quyết Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; Nghị quyết Thí 

điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với 



Thủ đô Hà Nội. Quốc hội sẽ thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia; xem xét, 

quyết định công tác nhân sự... 

Về hoạt động giám sát tối cao, tại Kỳ họp 9, Quốc hội sẽ tiến hành giám 

sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm 

hại trẻ em” và biểu quyết Nghị quyết về nội dung này. Báo cáo giám sát 

chuyên đề bao quát năm nội dung lớn: Đánh giá tình hình chung về xâm 

hại trẻ em; Công tác ban hành chính sách, pháp luật về phòng, chống 

xâm hại trẻ em; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống 

xâm hại trẻ em; Nguyên nhân, trách nhiệm và bài học kinh nghiệm; 

Những giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống 

xâm hại trẻ em trong thời gian tới.  

Một trong những nội dung quan trọng được Quốc hội xem xét tại kỳ họp là 

Báo cáo về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước. Trong báo cáo này có 

đề cập tới nội dung phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đánh giá tác động 

của đại dịch đến phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và các giải pháp 

ứng phó, phương án phát triển kinh tế- xã hội. Một số nội dung khác được 

Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp gồm: Báo cáo quyết toán ngân 

sách nhà nước năm 2018; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 

và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; Báo cáo kết quả 

giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc 

hội khóa XIV; Xem xét, quyết định việc tăng vốn điều lệ cho Agribank từ 

nguồn ngân sách nhà nước; Xem xét việc thực hiện Nghị quyết số 

88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa 

giáo dục phổ thông; Xem xét, quyết định việc chuyển đổi phương thức 

đầu tư đối với một số đoạn tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía 

Đông. 

Đáng lưu ý, Kỳ họp thứ 9 Quốc hội sẽ không tổ chức chất vấn và trả lời 

chất vấn tại phiên toàn thể như thông lệ. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc 

hội Nguyễn Mạnh Hùng cho biết quyền chất vấn của các đại biểu Quốc 

hội vẫn được thực hiện bằng cách gửi văn bản, các bộ trưởng, thành viên 

Chính phủ sẽ trả lời theo quy định. 

Trong 19 ngày làm việc, với những nội dung nghị sự quan trọng, có tầm 

ảnh hưởng sâu rộng nhiều mặt tới đời sống nhân dân, đã được các cơ 

quan của Quốc hội chuẩn bị kỹ lưỡng, có sự nghiên cứu để tiếp tục đổi 

mới cải tiến cách thức tổ chức kỳ họp của Quốc hội, qua đó tạo nền tảng, 

Kỳ họp thứ 9 sắp tới sẽ tạo tiền đề cho những hoạt động hiệu quả tiếp 

theo của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. 

Quỳnh Hoa (TTXVN) 



Nguồn: https://baotintuc.vn/chinh-tri/tiep-tuc-doi-moi-cai-tien-cach-thuc-to-

chuc-ky-hop-quoc-hoi-20200519063057821.htm 

 

8. Đến 2025, 55% dân số Việt Nam tham gia mua sắm 
trực tuyến 
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định 645/QĐ-TTg phê 

duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai 

đoạn 2021-2025. 

 

Ảnh minh họa 

Thương mại điện tử là một trong các lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế 

số, nơi các công nghệ tiên tiến của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư (CMCN 4.0) được ứng dụng rộng rãi để tăng hiệu quả của chu trình 

kinh doanh, góp phần hiện đại hóa hệ thống phân phối, nâng cao năng 

lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đẩy mạnh phát triển thị trường trong 

nước và xuất khẩu. 

Kế hoạch đặt ra các mục tiêu cụ thể cần đạt được vào năm 2025. Theo 

đó, về quy mô thị trường thương mại điện tử, 55% dân số tham gia mua 

sắm trực tuyến, với giá trị mua hàng hóa và dịch vụ trực tuyến đạt trung 

bình 600 USD/người/năm; doanh số thương mại điện tử của mô hình 



thương mại điện tử doanh nghiệp - người tiêu dùng (B2C) (tính cho cả 

hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trực tuyến) tăng 25%/năm, đạt 35 tỷ USD, 

chiếm 10% so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu 

dùng cả nước. 

Về hạ tầng các dịch vụ phụ trợ cho thương mại điện tử, thanh toán không 

dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%, trong đó thanh toán thực 

hiện qua các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chiếm 80%; 

chi phí trung bình cho chuyển phát và hoàn tất đơn hàng chặng cuối 

chiếm 10% giá thành sản phẩm trong thương mại điện tử; 70% các giao 

dịch mua hàng trên website/ứng dụng thương mại điện tử có hóa đơn 

điện tử; xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu dùng chung về 

thương mại điện tử. 

Về tương quan phát triển thương mại điện tử giữa các vùng kinh tế, các 

địa phương ngoài Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 50% giá trị 

giao dịch thương mại điện tử B2C của toàn quốc; 50% số xã và các đơn 

vị hành chính tương đương trên cả nước có thương nhân thực hiện hoạt 

động bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ  trực tuyến. 

Về ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp, 80% website 

thương mại điện tử có tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến; 50% 

doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến hành hoạt động kinh doanh trên các sàn 

giao dịch thương mại điện tử, bao gồm mạng xã hội có chức năng sàn 

giao dịch thương mại điện tử; 40% doanh nghiệp tham gia hoạt động 

thương mại điện tử trên các ứng dụng di động; 70% các đơn vị cung cấp 

dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông triển khai hợp đồng điện tử 

với người tiêu dùng. 

Để thực hiện mục tiêu trên cần hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm đáp 

ứng nhu cầu phát triển thương mại điện tử trong bối cảnh CMCN 4.0; 

nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động thương mại điện tử, đấu 

tranh chống các hành vi gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí 

tuệ và cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại điện tử; xây dựng 

thị trường và nâng cao lòng tin người tiêu dùng trong thương mại điện tử; 

tăng cường năng lực các hệ thống hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ cho thương 

mại điện tử; đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử hỗ trợ các ngành 

hàng xuất khẩu chủ lực, mở rộng tiêu thụ cho hàng hóa nội địa và thúc 

đẩy phát triển thương mại điện tử tại các địa phương. 

Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia được tổ chức 

thực hiện gắn kết và đồng bộ với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 

phát triển các lĩnh vực thuộc ngành công thương và các ngành kinh tế, 



đặc biệt là lĩnh vực xuất khẩu, phân phối và các ngành dịch vụ khác; các 

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển và ứng 

dụng công nghệ thông tin và truyền thông; các chương trình cải cách 

hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước. 

Chí Kiên 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Thi-truong/Den-2025-55-dan-so-Viet-Nam-

tham-gia-mua-sam-truc-tuyen/395889.vgp 

 

9. Dồn lực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, phục hồi 
kinh tế 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, các địa phương đang 

khẩn trương triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản 

xuất kinh doanh, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. 

Tại Thái Nguyên, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn bị ảnh 

hưởng của dịch COVID-19, tỉnh đang tập trung chỉ đạo các cấp, các 

ngành, các địa phương triển khai các giải pháp đồng bộ, như: rà soát tình 

hình thực hiện dự án, xác định các khó khăn, vướng mắc của từng dự án 

về thủ tục đầu tư, đất đai, kế hoạch vốn, thủ tục giải ngân để kịp thời giải 

quyết và tháo gỡ. 

Theo ông Phạm Duy Hùng, Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái 

Nguyên, để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, 

bảo đảm an sinh xã hội, Thái Nguyên triển khai các giải pháp kinh tế - xã 

hội mang tính “bắc cầu” giữa thời điểm có dịch và hết dịch. Từ đó, thúc 

đẩy giải ngân vốn đầu tư toàn xã hội, đặc biệt là đầu tư công, điều chỉnh, 

bổ sung, xây dựng các chính sách mới, phù hợp để thu hút đầu tư, đẩy 

mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

quản lý, điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo 

đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ được giao... 

Tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp... Từ 

đầu năm đến nay, tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho 221 doanh nghiệp 

với số vốn đăng ký hơn 1.400 tỷ đồng, cấp điều chỉnh thay đổi 764 doanh 

nghiệp, cấp thành lập hơn 100 đơn vị trực thuộc, số doanh nghiệp giải thể 

là 27 doanh nghiệp, số doanh nghiệp thành lập mới vẫn tăng so với cùng 

kỳ năm trước... 



Ngoài ra, Thái Nguyên cũng triển khai các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó 

khăn trong sản xuất, kinh doanh cho các thành phần kinh tế do ảnh 

hưởng của dịch bệnh trên nguyên tắc “nhanh, kịp thời, đúng đối tượng, 

hiệu quả”, thực hiện tốt việc gia hạn, giãn, hoãn các khoản phải nộp của 

doanh nghiệp về thuế, tiền thuê đất; giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ, miễn 

giảm phí, lệ phí, thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi... dành cho 

doanh nghiệp, đổi mới hoạt động giao dịch thương mại, theo hướng trực 

tuyến, điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, đa dạng hóa các hình 

thức liên kết, tiêu thụ sản phẩm.... 

Qua thống kê mới nhất của tỉnh Thái Nguyên, do tác động của dịch 

COVID-19, trong 4 tháng qua, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 

của tỉnh giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị xuất khẩu ước đạt 

9,03 tỷ USD, giảm 10,4% so với cùng kỳ và bằng 30,6% kế hoạch cả 

năm, tổng giá trị nhập khẩu trên địa bàn ước đạt 4,88 tỷ USD, giảm 

10,5% so với cùng kỳ. 

Dịch bệnh đã khiến cho 5.300 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị ảnh 

hưởng; trong đó có 250 doanh nghiệp thiệt hại 70% doanh thu trở lên, 

4.250 doanh nghiệp thiệt hại 30 - 70% doanh thu, 800 doanh nghiệp bị 

thiệt hại dưới 30% doanh thu, các doanh nghiệp bị thiệt hại về doanh thu, 

sản xuất ước tính khoảng 50.000 tỷ đồng.. 

Tại Quảng Ninh, ngày 16/5, tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến đến tất cả các 

địa phương trong tỉnh, với sự tham gia của đại diện hơn 400 doanh 

nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước có hoạt động sản xuất kinh 

doanh tại tỉnh Quảng Ninh. 

Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh 

cho biết, Quảng Ninh hiện có trên 19.450 doanh nghiệp. Do tác động của 

dịch COVID-19, đại đa số doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng. Tính đến 30/4, 

số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn tỉnh mới đạt 

19,7% so với kế hoạch phát triển doanh nghiệp năm 2020, số vốn đăng 

ký giảm khoảng 40% so với cùng kỳ năm 2019. Số doanh nghiệp hoàn tất 

thủ tục giải thể là 203 đơn vị, tăng 70,6% so với cùng kỳ năm 2019; số 

doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn 522 đơn vị, tăng 32,15% 

so với cùng kỳ năm ngoái. 

Hơn 70 kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp gửi đến đã được các sở, 

ban, ngành tổng hợp và trả lời nhân hội nghị này; doanh nghiệp cũng nêu 

nhiều ý kiến kiến nghị trực tiếp tại hội  nghị. Các kiến nghị chủ yếu tập 

trung vào các nhóm nội dung: cơ chế chính sách về gia hạn nộp thuế, tiền 

thuê đất; ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ 



nguyên nhóm nợ; bảo hiểm xã hội; lao động; thủ tục hành chính... do ảnh 

hưởng của dịch COVID-19. 

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, doanh 

thu của các doanh nghiệp trong quý I năm 2020 và dự báo cả năm năm 

2020 bị sụt giảm mạnh, thậm chí thua lỗ. Các hoạt động xúc tiến thương 

mại, đầu tư bị đình trệ, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các 

quý, năm tiếp theo. Nhiều doanh nghiệp đã phải tạm dừng hoạt động, thu 

hẹp sản xuất, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Do đó, Quảng Ninh tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trong tình hình mới và ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn với 

mục tiêu giữ vững kết quả đã đạt được; đồng thời, khởi động mạnh mẽ 

phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, ổn định xã hội. Tỉnh tiếp tục tháo gỡ 

khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương 

mại, thanh toán điện tử cho các doanh nghiệp; rà soát, cắt giảm thủ tục 

hành chính, chi phí cho người dân và doanh nghiệp. 

Tỉnh tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu; 

khẩn trương phục hồi và phát triển ngành du lịch, dịch vụ; đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh; tập 

trung xử lý vướng mắc về lao động cho doanh nghiệp… 

Tại TPHCM, ngay sau khi các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng, 

nhiều doanh nghiệp đã từng bước đưa hoạt động sản xuất trở lại bình 

thường, đồng thời chủ động có những giải pháp để thúc đẩy phát triển 

bền vững hơn nữa. 

Ghi nhận ý kiến doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh cho thấy, tính 

đến thời điểm này nhiều doanh nghiệp đã chủ động duy trì sản xuất, thích 

nghi với biến động thị trường. Đặc biệt, những doanh nghiệp nào đã thực 

hiện chủ trương tăng dần tỷ lệ nội địa hóa trong nhiều năm qua càng có 

lợi thế phát triển bền vững và vẫn đảm bảo được nguyên vật liệu đầu vào 

cho sản xuất. 

Ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh 

cho biết, do nguồn nguyên liệu, nhất là nguồn nhập khẩu bị ảnh hưởng 

nghiêm trọng, nhiều doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm thêm nhà cung 

cấp mới, tìm nguồn nội địa, xin gia hạn thời gian giao hàng cho khách, 

chấp nhận mua hàng với giá cao hơn hoặc hàng thay thế tương đương. 

Để tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ông Chu Tiến 

Dũng kiến nghị chính quyền Thành phố cần đồng hành cùng doanh 

nghiệp ổn định thị trường, tiếp cận thị trường mới, mở rộng thị trường nội 



địa, chuẩn bị sẵn sàng cho xuất khẩu và các thị trường nước ngoài khi 

các nước nới lỏng cách ly. 

Mặt khác, Thành phố cần chú trọng chuẩn bị cơ sở hạ tầng giúp đẩy 

nhanh chuỗi sản xuất, cung ứng cũng như chuẩn bị đón làn sóng chuyển 

dịch đầu tư từ nước khác sang Việt Nam do dịch COVID-19. Ngân hàng 

cần ưu tiên cho vay đủ vốn và tạo thuận lợi cung cấp vốn cho các doanh 

nghiệp có dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, đổi mới công nghệ, sản phẩm, thị 

trường… 

Theo Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, với tình 

hình doanh nghiệp như trên, trong cơn bão COVID-19 khả năng trụ lại 

của doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ gặp nhiều khó khăn. 

Để hỗ trợ doanh nghiệp, TP. Hồ Chí Minh cũng đã đề ra nhiều nhóm giải 

pháp hỗ trợ cụ thể. Trước mắt và quan trọng là hỗ trợ thu nhập cho người 

lao động để doanh nghiệp không mất lao động từ tháng 5 đến tháng 

6/2020; hỗ trợ bảo đảm tính thanh khoản của doanh nghiệp, phục hồi sản 

xuất, dịch vụ nhằm vào nhu cầu thị trường nội địa gần 100 triệu dân. 

TP. Hồ Chí Minh cũng triển khai các giải pháp hỗ trợ giảm chi phí sản 

xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, hỗ trợ và khuyến khích sản xuất thay 

thế hàng nhập khẩu, nhất là vật tư thiết bị có lợi thế của địa phương và 

mở rộng chuỗi giá trị gia tăng trong nước kể cả sản phẩm xuất khẩu. TP. 

Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất kinh 

doanh, đẩy nhanh quá trình số hóa trong doanh nghiệp; tiếp tục hỗ trợ 

khởi nghiệp sáng tạo. 

Thanh Hằng 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Don-luc-thao-go-kho-khan-cho-san-

xuat-phuc-hoi-kinh-te/395847.vgp 

 

10. Chỉ số cải cách hành chính năm 2019: Bộ Tư 
pháp thuộc nhóm A 
Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số 

cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự 

phục vụ hành chính năm 2019, diễn ra sáng nay (19/5). 

Giảm đáng kể tình trạng không hoàn thành nhiệm vụ 

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, kết quả chỉ số cải cách hành chính (CCHC 

năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ tập trung vào 2 nhóm điểm: 



Nhóm A đạt kết quả chỉ số CCHC trên 90%; Nhóm B đạt kết quả chỉ số 

CCHC từ trên 80% đến dưới 90%.  

Đáng chú ý, Bộ Tư pháp có kết quả chỉ số CCHC thuộc nhóm A cùng với 

2 đơn vị khác là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính. 

 

Bộ Tư pháp có kết quả chỉ số CCHC thuộc nhóm A. 

Giá trị trung bình Chỉ số CCHC của 17 bộ, cơ quan ngang bộ năm 2019 là 

85,63% (tăng 2,95% so với năm 2018). Trong đó, Bộ Giao thông vận tải 

(GTVT) có kết quả Chỉ số CCHC thấp nhất (80,53%), tuy nhiên Bộ này có 

giá trị điểm số tăng 5,4% so với năm 2018- là đơn vị có điểm số tăng cao 

nhất so với các bộ, cơ quan ngang bộ. 

Khoảng cách giữa bộ đạt Chỉ số CCHC cao nhất (Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam) với Bộ có Chỉ số CCHC năm 2019 thấp nhất (Bộ GTVT) là 

14,87% (năm 2018, khoảng cách này là 15,44% và năm 2017 là 20,23%). 

Đối với Chỉ số thành phần “Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC” có giá trị 

tăng cao nhất là 7,06% (từ 87,65% năm 2018 lên 94,71% năm 2019). Kết 

quả này cho thấy những nỗ lực của các bộ, cơ quan trong công tác chỉ 

đạo, điều hành CCHC, thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ CCHC thông qua 

các nội dung kiểm tra, tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác ban 

hành kế hoạch và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch CCHC đã ban 

hành.  

Tình trạng không hoàn thành nhiệm vụ hoặc thực hiện quá hạn nhiệm vụ 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tiếp tục giảm đáng kể. 



Với Chỉ số thành phần “Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của bộ” năm 2019 cũng tăng so với năm 2018. 

Các bộ, ngành đã có nhiều kết quả tích cực trong việc xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật (QPPL) trong năm theo chương trình xây dựng pháp 

luật đã được phê duyệt; theo dõi thi hành pháp luật; xử lý văn bản QPPL 

sau rà soát và kiểm tra, xử lý văn bản QPPL. 

Đáng chú ý, trong Chỉ số “Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước” 

và “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức” đã 

tăng lên đáng kể trong năm 2018. Nhưng kết quả cho thấy nhiều bộ, cơ 

quan ngang bộ không đạt điểm số tối đa tại tiêu chí thành phần “Chấp 

hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức”. 

Trong khi đó, tỷ lệ điểm số đạt được của các Bộ qua điều tra xã hội học 

của lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên 

chức tương đối cao. 

Người dân tiếp tục đánh giá cao về kết quả CCHC ở các địa phương 

Trong năm 2019, kết quả Chỉ số CCHC của các tỉnh, thành phố được 

phân theo 3 nhóm: Nhóm A (đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên, gồm 1 

tỉnh); Nhóm B (đạt kết quả Chỉ số từ 80%- dưới 90%, gồm 43 tỉnh, thành 

phố); Nhóm C (đạt kết quả Chỉ số từ 70%- dưới 80%, gồm 19 tỉnh, thành 

phố).  

 

Hội nghị tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ. 

Với kết quả này, Chỉ số CCHC năm 2019 của  các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương có giá trị trung bình đạt trên 81%, cao hơn so với giá trị 



trung bình năm 2018 (đạt gần 80%). Đặc biệt, trong năm 2019 không có 

địa phương nào đạt kết quả dưới 70% và khoảng cách kết quả Chỉ số 

giữa đơn vị cao nhất và đơn vị thấp nhất trong bảng xếp hạng là 16,22%, 

tiếp tục được thu hẹp đáng kể so với các năm trước. 

So sánh giá trị của từng địa phương cho thấy 62/63 tỉnh, thành phố có 

điểm đánh giá năm 2019 tăng cao hơn so với năm 2018. Tăng cao nhất là 

Trà Vinh (+9,04), tăng thấp nhất là Cần Thơ (+0,15); đơn vị duy nhất có 

điểm đánh giá giảm là Đà Nẵng (-0,03). 

Theo kết quả xếp hạng, Quảng Ninh tiếp tục giữ vị trí ngôi đầu bảng xếp 

hạng với Chỉ số đạt 90,09%, đứng vị trí thứ 2 là Hà Nội đạt 84,64%. Đồng 

Tháp tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Vị trí thứ 4 và thứ 5  

lần lượt thuộc về thành phố Hải Phòng và tỉnh Long An.  

Đây cũng là những đơn vị có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện 

CCHC những năm gần đây. Bến Tre là địa phương xếp vị trí 63/63 tỉnh, 

thành phố với kết quả đạt 73,87%. 

Đánh giá của Bộ Nội vụ cho biết, nhìn chung trong năm 2019, người dân 

và các tổ chức tiếp tục có những đánh giá cao về kết quả CCHC ở các 

địa phương. Điều này cho thấy niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân ngày 

càng cao đối với các chủ trương, chính sách CCHC tại địa phương. 

Kết quả thực hiện CCHC đã và đang mang lại nhiều lợi ích cho người 

dân, tổ chức, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời 

sống.  

Bên cạnh đó, kết quả đánh giá cũng cho thấy đội ngũ cán bộ, lãnh đạo 

quản lý vẫn còn mong đợi nhiều hơn nữa đối với việc triển khai nhiệm vụ 

CCHC; đây là tín hiệu lạc quan và động lực cần thiết để tăng cường sự 

quan tâm, chỉ đạo nâng cao hiệu quả cải cách thời gian tới. 

Vân Anh 

Nguồn: https://baophapluat.vn/trong-nuoc/chi-so-cai-cach-hanh-chinh-

nam-2019-bo-tu-phap-thuoc-nhom-a-517738.html 

 

11. Giới thiệu Cổng Dịch vụ công Quốc gia và các lợi 
ích dành cho doanh nghiệp 

Để tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp trong việc 

sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia, sáng 19/5, Hội đồng tư vấn 

cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ phối hợp với 

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến “Giới 



thiệu Cổng Dịch vụ công Quốc gia và các lợi ích dành cho doanh 

nghiệp”. 

 

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

Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách hành chính của Thủ tướng Chính phủ 

và ngài Ousmane Dione Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt 

Nam đồng chủ trì hội nghị. 

“Kênh” hữu hiệu nhất để “điện tử hóa” thủ tục hành chính 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 

Mai Tiến Dũng cho biết, để kịp thời ứng phó với đại dịch COVID-19, 

Chính phủ đã thực hiện chuyển đổi mạnh phương thức làm việc của các 

cơ quan hành chính nhà nước trong công tác chỉ đạo, điều hành và cung 

cấp dịch vụ công như: Tăng cường làm việc gửi - nhận văn bản điện tử 

qua Trục liên thông văn bản quốc gia; chuyển dần từ báo cáo giấy sang 

báo cáo điện tử thông qua Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, báo 

cáo của các bộ, ngành, địa phương; hệ thống thông tin một cửa điện tử, 

cổng dịch vụ công cấp bộ cấp tỉnh phát huy hiệu quả. 

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện 

thủ tục hành chính trên môi trường điện tử,  lần đầu tiên ghi nhận giá trị 

pháp lý của thủ tục trực tuyến, kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện 

tử, công nhận hồ sơ ký số của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp giảm bớt các loại hồ sơ giấy cũng như các quy trình giao dịch trực 

tiếp với cơ quan nhà nước, thúc đẩy giao dịch điện tử, góp phần xây 

dựng nền kinh tế số. 



Do đó có thể thấy, việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện 

tử đem lại lợi ích rất lớn cho người dân, doanh nghiệp và Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia là “kênh” hữu hiệu nhất để “điện tử hóa” thủ tục hành 

chính. Việc thực hiện các thủ tục hành chính thông qua Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia còn tạo thêm kênh giám sát, bảo đảm tính minh bạch của 

các bộ, ngành, địa phương. 

 

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu 

tại hội nghị. Ảnh VGP 

Lan tỏa những thông tin hữu ích 

Người dân, doanh nghiệp hoàn toàn có thể theo dõi được quá trình giải 

quyết thủ tục hành chính, đồng thời, Văn phòng Chính phủ cũng có thể 

đồng hành đôn đốc, theo dõi và chấn chỉnh kịp thời các vướng mắc, khó 

khăn trong việc giải quyết. 

Được khai trương ngày 9/12/2019, từ 8 nhóm dịch vụ công được cung 

cấp tại thời điểm khai trương, đến nay trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 

đã tích hợp, cung cấp 406 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 235 dịch 

vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp. 

Qua tài khoản Cổng Dịch vụ công Quốc gia, các doanh nghiệp có thể 

thực hiện thủ tục tại tất cả các Bộ, ngành, địa phương và thực hiện thanh 



toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính liên quan. Cùng việc thúc đẩy thực 

hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử, ưu điểm rất lớn của việc nộp hồ 

sơ hoặc thực hiện các thủ tục hành chính thông qua Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia là tạo thêm kênh giám sát việc thực hiện, bảo đảm tính minh 

bạch. Quá trình giải quyết được thông tin tới các doanh nghiệp, đồng thời, 

Văn phòng Chính phủ cũng đồng hành đôn đốc, theo dõi và chấn chỉnh 

kịp thời các vướng mắc, khó khăn trong việc giải quyết. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, thông qua Hội nghị 

trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp hôm nay, Văn phòng Chính phủ, 

Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ 

cùng các đối tác Ngân hàng Thế giới, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, 

Cơ quan Phát triển Pháp và các cơ quan liên quan mong muốn lan tỏa 

được những thông tin hữu ích cho doanh nghiệp. Đồng thời, hội nghị 

cũng là dịp ghi nhận ý kiến thực tiễn từ cộng đồng doanh nghiệp để cải 

thiện quá trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến và vận hành Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia ngày càng hiệu quả hơn. 

 

Giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione. 

Chúng ta cần sử dụng dịch vụ công quốc gia ngay từ bây giờ 

Giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới (WB) tại Việt Nam Ousmane Dione 

khẳng định, vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp 

hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong đại dịch COVID-19. Đại diện WB 



cũng khuyến nghị một số nội dung về xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt 

Nam. 

Theo đó, với cộng đồng doanh nghiệp, cần đẩy mạnh quá trình số hóa tại 

doanh nghiệp. “Điều này là hết sức quan trọng vì đại dịch COVID-19 như 

cuộc gọi thức tỉnh các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Trong bối cảnh này 

không thể duy trì hoạt động kinh doanh như thường lệ, phải số 

hóa. Chúng ta đã được thấy, các doanh nghiệp thực hiện kinh doanh trên 

môi trường trực tuyến gặp ít xáo trộn hơn các doanh nghiệp khác", đại 

diện WB nhấn mạnh. 

Dẫn số liệu tại Singapore năm 2019, thông qua số hóa, thương mại điện 

tử,... đã giúp gia tăng giá trị 26% và gia tăng 17% năng suất, đại diện WB 

khuyến nghị: Các nhà lãnh đạo tại Việt Nam cần nhận thức rằng số hoá là 

đảm bảo tương lai cho doanh nghiệp và đây là hoạt động quan trọng, là 

cơ hội vàng, chúng ta cần sử dụng dịch vụ công quốc gia ngay từ bây 

giờ. 

Với Chính phủ Việt Nam, đại diện WB đề xuất, trước tiên, việc cung cấp 

dịch vụ trên môi trường điện tử đòi hỏi phải đơn giản hóa thủ tục hành 

chính. 

Tiếp đó, Chính phủ phải thực sự đóng vai trò bệ phóng thúc đẩy quá trình 

số hóa của doanh nghiệp, để doanh nghiệp thực hiện số hóa tốt hơn, 

nhanh chóng hơn. 

Đồng thời, Chính phủ cũng cần thúc đẩy quá trình này thông qua hợp tác 

xây dựng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng mô hình kinh doanh 

mới, giúp tăng đáng kể năng suất và khả năng sinh lời của các doanh 

nghiệp. 

Đại diện WB cũng cho biết, Chính phủ nhiều nước trên thế giới cũng đã 

và đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình này. 

Được khai trương từ ngày 9/12/2019, đến nay, Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia đã có những kết quả tích cực, thể hiện được mục tiêu Chính 

phủ phục vụ người dân, doanh nghiệp, cụ thể đã có trên 140.000 tài 

khoản đăng ký, trên 35 triệu lượt truy cập, trên 7,3 triệu hồ sơ đồng bộ 

trạng thái, trên 68.000 hồ sơ được thực hiện qua Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia. 

Hệ thống cũng tiếp nhận hỗ trợ trên 11.000 cuộc gọi; tiếp nhận trên 

5.600 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; đã tích hợp 

được 395 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 



trong đó có 232 dịch vụ công dành cho doanh nghiệp. 

Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

là khoảng 6.490 tỷ đồng/năm, trong đó, riêng Cổng Dịch vụ công Quốc 

gia đóng góp 3.036 tỷ đồng/năm. 

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, sau 6 tháng triển khai Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia, từ 8 nhóm dịch vụ ban đầu, đến nay đã tăng lên 

389 dịch vụ công trực tuyến (160 cho công dân, 229 cho doanh nghiệp); 

cung cấp chức năng thanh toán trực truyến để người dân, doanh nghiệp 

nộp các nghĩa vụ tài chính liên quan, nhiều dịch vụ công được doanh 

nghiệp quan tâm thực hiện như thông báo hoạt động khuyến mại, cấp 

điện, nộp thuế, phí, lệ phí, kê khai, nộp thuế điện tử, đề nghị gia hạn 

thuế... 

Một số nhóm thủ tục hành chính có tần suất thực hiện lớn đã được tích 

hợp lên cổng và phục vụ hiệu quả cho doanh nghiệp như: Nhóm thủ tục 

về đăng kí/thông báo khuyến mãi của doanh nghiệp; nhóm thủ tục xin 

cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); nộp phạt vi phạm hành chính 

lĩnh vực giao thông; một số thủ tục mảng bảo hiểm, thuế…và nhiều thủ 

tục cụ thể khác. Trường hợp doanh nghiệp cần thực hiện 1 thủ tục cùng 

lúc ở nhiều địa phương (ví dụ thủ tục thông báo khuyến mãi), thay vì 

phải làm với từng nơi, doanh nghiệp có thể gửi một lần cho nhiều địa 

phương thông qua hệ thống này. 

Bắt đầu từ ngày 12/5, Cổng Dịch vụ công Quốc gia cung cấp thêm 6 

dịch vụ công hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại 

dịch COVID-19. Theo đó, 6 dịch vụ công được cung cấp là: Hỗ trợ 

người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng 

lương; Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc 

đối với người lao động; Kê khai gia hạn nộp thuế doanh nghiệp; Kê khai 

gia hạn nộp thuế cá nhân; Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất; Tiếp 

nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trong thực hiện hỗ trợ người dân, 

doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.  

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Thi-truong/TRUC-TIEP-Gioi-thieu-Cong-

Dich-vu-cong-Quoc-gia-va-cac-loi-ich-danh-cho-doanh-

nghiep/395907.vgp 



 
12. Điện tử hóa thủ tục cho doanh nghiệp 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: Doanh 

nghiệp cần là đối tượng đi đầu trong việc sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến. 

Sáng nay (19/5), Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ 

tướng Chính phủ (Hội đồng) phối hợp với Ngân hàng thế giới (WB) tại 

Việt Nam và các đối tác tổ chức hội nghị trực tuyến "Giới thiệu Cổng Dịch 

vụ công quốc gia và những lợi ích dành cho doanh nghiệp". 

Hội nghị do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai 

Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng và Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam, ông 

Ousmane Dione, chủ trì. 

 

Quang cảnh Hội nghị sáng nay (19/5/2020). 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đánh 

giá: Việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử 

đem lại lợi ích rất lớn cho người dân, doanh nghiệp (DN) và Cổng Dịch vụ 

công quốc gia (DVCQG) là kênh hữu hiệu nhất để "điện tử hóa" TTHC. 

Việc thực hiện các TTHC thông qua Cổng DVCQG còn tạo thêm kênh 

giám sát, bảo đảm tính minh bạch của các bộ, ngành, địa phương. 



Người dân, DN hoàn toàn có thể theo dõi được quá trình giải quyết 

TTHC, đồng thời, VPCP cũng có thể đồng hành đôn đốc, theo dõi và chấn 

chỉnh kịp thời các vướng mắc, khó khăn trong việc giải quyết. 

Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến là 

khoảng 6.490 tỷ đồng/năm, trong đó, riêng Cổng dịch vụ công quốc gia 

đóng góp 3.036 tỷ đồng/năm. 

Qua 5 tháng triển khai, tính đến ngày 18/5, Cổng DVCQG đã có những 

kết quả tích cực, thể hiện được mục tiêu Chính phủ phục vụ người dân, 

DN. Cụ thể, đã có trên 142.000 tài khoản đăng ký, trên 37 triệu lượt truy 

cập, trên 7,5 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái trên Cổng DVCQG. Hệ thống 

tiếp nhận hỗ trợ trên 11.000 cuộc gọi; tiếp nhận trên 5.600 phản ánh, kiến 

nghị của người dân, DN. 

Tuy nhiên, theo ông Mai Tiến Dũng, tỷ lệ tài khoản doanh nghiệp còn rất 

thấp trong tổng số tài khoản đăng ký trên cổng dịch vụ công quốc gia, cụ 

thể chỉ có 1.142 tài khoản trong tổng số 142.000 tài khoản đăng ký. "Do 

đó, cần xem xét lại, đã tiện lợi cho doanh nghiệp chưa? Tại sao doanh 

nghiệp còn dùng rất thấp", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đặt vấn đề. 

Đẩy mạnh quá trình số hoá tại DN 

Ông Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam khẳng định, 

vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ doanh 

nghiệp và người dân trong đại dịch COVID-19. Đại diện WB cũng lưu ý 3 

điểm về xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam. 

Theo đó, với cộng đồng doanh nghiệp, ông Ousmane Dione kiến nghị đẩy 

mạnh quá trình số hoá tại doanh nghiệp. "Điều này là hết sức quan trọng 

vì đại dịch COVID-19 như cuộc gọi thức tỉnh các nhà lãnh đạo doanh 

nghiệp. Trong bối cảnh này không thể duy trì hoạt động kinh doanh như 

thường lệ, phải số hoá. Chúng ta đã được thấy, các doanh nghiệp thực 

hiện kinh doanh trên môi trường trực tuyến gặp ít xáo trộn hơn các doanh 

nghiệp khác", đại diện WB nhấn mạnh. 



 

Ông Ousmane Dione - Giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam. 

Dẫn số liệu tại Singapore năm 2019, thông qua số hoá, thương mại điện 

tử,... đã giúp gia tăng giá trị 26% và gia tăng 17% năng suất, ông 

Ousmane Dione cho rằng việc số hoá giúp tăng GDP lên tới 1,1 tỷ USD 

tại khu vực ASEAN vào năm 2025. 

"Các nhà lãnh đạo tại Việt Nam cần nhận thức rằng số hoá là đảm bảo 

tương lai cho doanh nghiệp ngày mai và đây là hoạt động quan trọng, là 

cơ hội vàng, chúng ta cần sử dụng dịch vụ công quốc gia ngay từ bây 

giờ", ông Ousmane Dione nhấn mạnh. 

Với Chính phủ, đại diện WB đề xuất, biện pháp thứ nhất, việc cung cấp 

dịch vụ trên môi trường điện tử đòi hỏi phải đơn giản hoá TTHC, ví dụ các 

thủ tục về giấy phép kinh doanh, thuế,... 

Biện pháp thứ hai, Chính phủ phải thực sự đóng vai trò bệ phóng thúc 

đẩy quá trình số hoá của doanh nghiệp, để doanh nghiệp thực hiện số 

hoá tốt hơn, nhanh chóng hơn. "Chúng ta phải chuẩn bị tâm thế hết sức 

sẵn sàng để có thể đi nhanh và thích ứng nhanh chóng. Chính phủ phải 

đóng vai trò bệ phóng để doanh nghiệp nắm bắt thời cơ, thực hiện số hoá 

nhanh chóng hơn", ông Ousmane Dione nói. 

Biện pháp thứ ba, Chính phủ thúc đẩy quá trình này thông qua hợp tác 

xây dựng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng mô hình kinh doanh 



mới, giúp tăng đáng kể năng suất và khả năng sinh lời của các doanh 

nghiệp.../. 

Trần Ngọc/VOV.VN 

Nguồn: https://vov.vn/kinh-te/dien-tu-hoa-thu-tuc-cho-doanh-nghiep-

1050094.vov 

 

13. Lạng Sơn tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và 
hợp tác xã 

Vừa qua, tiếp thu ý kiến các doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn 
đã thông báo 5 nhóm giải pháp để tập trung tháo gỡ khó khăn cho 
doanh nghiệp. 

Rút ngắn thời gian thẩm định dự án; tiếp tục các ưu đãi về vốn; hỗ trợ 

doanh nghiệp giải phóng mặt bằng; nâng cao năng lực thông quan hàng 

hóa... là một số nhóm giải pháp được tỉnh Lạng Sơn đưa ra nhằm tháo gỡ 

khó khăn trong sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã. 

Cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, kinh tế - xã hội của tỉnh 

Lạng Sơn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Trong 4 tháng đầu năm 

2020, tổng thu ngân sách nhà nước chỉ đạt 1.820 tỷ đồng, bằng 30% dự 

toán; toàn tỉnh có hơn 120 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động 

có thời hạn hoặc thông báo giải thể. 

 

Ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu 

tại hội nghị tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh cho doanh 



nghiệp, hợp tác xã. 

Để từng bước khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian 

tới, đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đề xuất với lãnh 

đạo tỉnh về một số vấn đề liên quan đến nguồn vốn và cải cách hành 

chính, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa... 

Bà Nguyễn Kim Thảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Du 

lịch & XNK Lạng Sơn nêu ý kiến: "Tôi mong muốn được hỗ trợ về phần 

hạ tầng du lịch để có những nguồn vốn địa phương đầu tư trực tiếp vào 

du lịch cộng đồng và mong được hỗ trợ trong phần giải phóng mặt bằng. 

Về nhà hàng, khách sạn đặc biệt là đầu tư khách sạn chúng tôi mong 

muốn được ưu đãi trực tiếp để thu hút đầu tư". 

Tiếp thu ý kiến các doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã thông báo 5 

nhóm giải pháp, trong đó tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: rút 

ngắn thời gian thẩm định dự án; tiếp tục triển khai các ưu đãi về vốn cho 

doanh nghiệp; hỗ trợ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; nâng cao 

năng lực thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa; hỗ trợ doanh nghiệp đẩy 

mạnh xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ xây dựng hạ tầng 

thương mại - du lịch; phát triển khu, cụm công nghiệp… 

Ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn 

mạnh: "Trước hết về cải cách hành chính, đề nghị các ngành, các huyện 

cắt bỏ những thủ tục không đúng quy định. 

Tập trung tháo gỡ về sản xuất kinh doanh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, 

giảm chi phí sản xuất kinh doanh, giảm giá dịch vụ, giảm các khoản phí lệ 

phí… gia hạn thời hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh 

nghiệp. Về đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại tập trung và 

thúc đẩy những dự án đang đăng ký đầu tư và đã đầu tư"./. 

Hoàng Khánh/VOV-Đông Bắc 

Nguồn: https://vov.vn/kinh-te/lang-son-thao-go-kho-khan-cho-doanh-

nghiep-va-hop-tac-xa-1049950.vov 

 

14. Cục Thuế Khánh Hòa: Ưu tiên hỗ trợ doanh 
nghiệp, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn 

 Ảnh hưởng dịch Covid-19 khiến doanh thu của nhiều doanh nghiệp 

(DN), nhất là các DN kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không, du lịch, 

khách sạn, nhà hàng… bị sụt giảm mạnh, đã làm giảm mạnh nguồn 

thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 



 

Người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế tại Chi cục Thuế TP. Nha Trang, 

Khánh Hòa. Ảnh: Tuấn Nguyễn 

Cục Thuế Khánh Hòa nhận định, năm 2020 dự kiến hụt thu ngân sách 

khoảng gần 5.000 tỷ đồng so với dự toán được giao. Ông Lương Văn 

Ngà - Cục trưởng Cục Thuế Khánh Hòa, nhấn mạnh như vậy trong cuộc 

trao đổi với phóng viên TBTCVN. 

* PV: Dịch Covid-19 có ảnh hưởng thế nào đến công tác thu NSNN trên 

địa bàn, thưa ông? 

- Ông Lương Văn Ngà: Từ tháng 2/2020, dịch Covid-19 có diễn biến 

phức tạp và lan rộng, tác động mạnh đến hoạt động thương mại, đầu tư, 

du lịch, ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến các cơ sở kinh doanh và người 

dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Bên cạnh đó, việc hạn chế các hoạt động thương mại mua bán cũng như 

giao thương giữa các nước khiến việc sản xuất kinh doanh đình trệ, nhiều 

cơ sở kinh doanh phải tạm ngưng hoạt động. Tình hình này đã tác động 

tiêu cực đến sự phát triển của kinh tế - xã hội nói chung và công tác thu 

ngân sách của cơ quan thuế thực hiện nói riêng. 

Qua rà soát ban đầu về mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 và Nghị 

định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Cục Thuế Khánh Hòa đã xây 

dựng được kịch bản giảm thu NSNN trên địa bàn. Theo đó, ước số thu 

NSNN năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sụt giảm khoảng gần 5.000 

tỷ đồng so với dự toán được giao. Như vậy, ước số thu năm 2020, Cục 



Thuế Khánh Hòa thực hiện chỉ đạt khoảng 10.669 tỷ đồng, bằng 66,8% 

so với dự toán pháp lệnh, giảm 32,3% so với năm 

2019 thực hiện. 

* PV: Dịch Covid-19 làm chỉ tiêu thu nào bị ảnh 

hưởng nhất, thưa ông? 

- Ông Lương Văn Ngà: Hầu hết các chỉ tiêu thu 

đều bị ảnh hưởng. Qua rà soát ban đầu, Cục Thuế 

Khánh Hòa đưa ra nhận định số thu ngân sách 

bình quân ở các chỉ tiêu thu sụt giảm so với năm 

2019 thực hiện từ 15 đến hơn 50%. 

Trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước 

(DNNN) trung ương ước giảm 15%; khu vực 

DNNN địa phương ước giảm 23,3%; khu vực DN có vốn đầu tư nước 

ngoài ước giảm 25,1%; khu vực DN công thương nghiệp và dịch vụ ngoài 

quốc doanh ước giảm 36,7%. Cùng với đó, các khoản thu về nhà, đất 

cũng sụt giảm nghiêm trọng. Cụ thể, đối với khoản thu tiền sử dụng đất 

ước giảm 55,6%; đối với khoản thu từ tiền thuê đất ước giảm 61,7%. 

* PV: Đến nay, đã có bao nhiêu DN trên địa bàn nộp đơn xin gia hạn nộp 

thuế và tiền thuê đất thưa ông, đơn vị có giải pháp gì hỗ trợ DN, hộ kinh 

doanh phát triển? 

- Ông Lương Văn Ngà: Qua số liệu ban đầu, toàn tỉnh Khánh Hòa có 

gần 1.700 DN nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Trong 

đó, các DN trong lĩnh vực lưu trú, dịch vụ ăn uống, du lịch bị ảnh hưởng 

nặng nhất, tỷ lệ đề nghị gia hạn chiếm tới 33,5%. Tiếp đó là các DN trong 

lĩnh vực kinh doanh thương mại chiếm 21,6%; DN xây dựng chiếm 

13,8%; DN sản xuất, chế biến chiếm khoảng gần 11%. Số thuế xin gia 

hạn khoảng hơn 238 tỷ đồng. 

Đối với khối các hộ, cá nhân kinh doanh đã có 1.211 hộ, cá nhân gửi giấy 

đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nặng nề nhất là các hộ, cá 

nhân trong lĩnh vực kinh doanh thương mại chiếm 52,5%; tiếp đến là hộ, 

cá nhân trong lĩnh vực dịch vụ chiếm 16,5%; các hộ, cá nhân kinh doanh 

trong lĩnh vực lưu trú, dịch vụ ăn uống, du lịch chiếm 11,7%. 

Cục Thuế Khánh Hòa đang phối hợp với các ngành chức năng trên địa 

bàn triển khai việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho người 

nộp thuế; thực hiện kịp thời việc miễn, giảm, gia hạn nợ, hoàn thuế, tập 

trung tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, tạo động lực thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội. 

  

Ông Lương Văn Ngà



* PV: Vậy Cục Thuế Khánh Hòa đã có các giải pháp gì để hạn chế việc 

giảm thu ngân sách? 

- Ông Lương Văn Ngà: Như đã nói ở trên, do ảnh hưởng của dịch 

Covid-19, ước số thu NSNN năm 2020 đơn vị thực hiện chỉ đạt khoảng 

66,8% so với dự toán pháp lệnh. Tuy nhiên, khi dịch bệnh được kiểm 

soát, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ kết thúc, Cục Thuế Khánh Hòa 

thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý thuế, nhằm thu đúng, thu đủ 

các khoản thuế phát sinh vào NSNN, bù đắp khoản hụt thu. Đồng thời, 

đơn vị sẽ bám sát tình hình thực tế hoạt động của DN để đôn đốc thu nộp 

kịp thời vào NSNN đối với các khoản thuế khi hết thời hạn gia hạn. 

Cụ thể, Cục Thuế Khánh Hòa chủ động nghiên cứu xây dựng và thực 

hiện các đề án chống thất thu về kinh doanh xăng dầu, khai thác tài 

nguyên khoáng sản, xây dựng tư nhân, cho thuê tài sản…; tập trung chỉ 

đạo phối hợp thực hiện quyết liệt các biện pháp tăng cường quản lý thuế 

đối với lĩnh vực, ngành nghề không bị hoặc ít bị ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19 nhằm bù đắp các khoản hụt thu. 

Đồng thời, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình ảnh hưởng của dịch 

Covid-19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác thu NSNN trên 

địa bàn; ghi nhận những khó khăn, thiệt hại của các hộ kinh doanh, DN 

để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ. 

Riêng đối với những DN không bị ảnh hưởng, hoặc ít bị ảnh hưởng bởi 

dịch Covid-19, đơn vị sẽ vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh, kiểm tra, 

thu hồi nợ thuế để góp phần tăng thu. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đẩy mạnh 

thanh tra, kiểm tra giá chuyển nhượng bất động sản, kiểm tra, rà soát 

quyết toán thuế những năm 2019 trở về trước, kịp thời phát hiện chênh 

lệch, nhằm giảm lỗ, tăng thu thuế thu nhập DN. 

Cùng với đó, Cục Thuế Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục 

hành chính, kịp thời giải quyết các vướng mắc về chính sách thuế, giúp 

người nộp thuế yên tâm sản xuất, kinh doanh; kịp thời phối hợp tháo gỡ 

những khó khăn do vướng mắc liên quan đến hồ sơ, thủ tục thực hiện 

nghĩa vụ tài chính về đất đai, nhằm tạo điều kiện để đẩy mạnh hoạt động 

kinh doanh bất động sản, qua đó có số thu từ tiền sử dụng đất và các 

khoản thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh của người nộp thuế. 

* PV: Xin cảm ơn ông! 

Cục Thuế Khánh Hòa chủ động nghiên cứu xây dựng và thực 

hiện các đề án chống thất thu về kinh doanh xăng dầu, khai thác 

tài nguyên khoáng sản, xây dựng tư nhân, cho thuê tài sản…; tập 



trung chỉ đạo phối hợp thực hiện quyết liệt các biện pháp tăng 

cường quản lý thuế đối với lĩnh vực, ngành nghề không bị hoặc ít 

bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhằm bù đắp các khoản hụt thu. 

Văn Tuấn (thực hiện) 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2020-

05-18/uu-tien-ho-tro-doanh-nghiep-ho-kinh-doanh-vuot-qua-kho-khan-

86885.aspx 

 

15. Địa phương chưa xử lý dứt điểm các tồn tại về 
cải cách hành chính 

Năm nay là năm thứ 9 liên tiếp (kể từ năm 2012) Bộ Nội vụ chủ trì triển 

khai đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính (CCHC) của các bộ, 

các tỉnh. Đây là một công cụ quản lý giúp Chính phủ dễ dàng theo dõi, 

đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của các bộ, tỉnh thông qua 

phương pháp định lượng.  

Xung quanh nội dung này, chiều ngày 18-5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh 

Tân có cuộc trao đổi với báo chí. 

* PHÓNG VIÊN: Xin Bộ trưởng cho biết những kết quả, tác động việc triển 

khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của 

cơ quan hành chính nhà nước mang lại trong thời gian qua? 

* BỘ TRƯỞNG LÊ VĨNH TÂN: Một trong ba trọng tâm của công tác 

CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 là nâng cao chất lượng dịch vụ 

công, với mục tiêu là đảm bảo trên 80% người dân, tổ chức hài lòng đối 

với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước vào năm 2020. Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai mạnh mẽ cải cách thủ tục 

hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế Một cửa, một cửa liên thông và đo 

lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan 

hành chính nhà nước. Đây là một việc làm thể hiện Chính phủ, chính 

quyền phục vụ vì dân. 



 

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trả lời báo chí chiều ngày 18-5. Ảnh: TUẤN THANH 

Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức không chỉ là một việc làm 

mới, khó mà còn nhạy cảm vì nó đòi hỏi Chính phủ, chính quyền dũng 

cảm lắng nghe ý kiến phê bình của người dân, tổ chức và người dân, tổ 

chức dũng cảm đưa ra những nhận xét thẳng thắn đối với Chính phủ, 

chính quyền. Kết quả đo lường sự hài lòng người dân, tổ chức trong thời 

gian qua cho thấy các nỗ lực CCHC, nâng cao chất lượng cung ứng dịch 

vụ công, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức mà Chính phủ, 

chính quyền địa phương các cấp triển khai đã mang lại những kết quả, 

tác động nhất định. 

Kết quả, tác động đó không phải do chính quyền, cơ quan hành chính nhà 

nước tự đánh giá như trước đây, mà là do người dân, tổ chức đánh giá 

và được lượng hóa qua các chỉ số. 

Kết quả đo lường sự hài lòng cũng cho thấy các hạn chế còn tồn tại của 

chất lượng cung ứng dịch vụ công, phục vụ người dân, tổ chức của cơ 

quan hành chính nhà nước. Vẫn còn có người dân, tổ chức phải đi lại 

nhiều lần để giải quyết công việc, bị công chức gây phiền hà, sách nhiễu, 

tiêu cực, bị trễ hẹn trả kết quả, không được cơ quan thông báo, xin lỗi về 

việc trả kết quả trễ hẹn… 

Bên cạnh đó, kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức còn 

phản ánh sự không đồng đều về chất lượng cung ứng dịch vụ công giữa 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giữa các cấp hành chính, 

giữa các lĩnh vực dịch vụ hay kết quả CCHC thiếu bền vững của các địa 

phương qua các năm. 



Việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức cũng như một hồi 

chuông gióng lên làm cán bộ, công chức, viên chức quan tâm, thay đổi 

nhận thức và hình thành văn hóa lấy người dân, tổ chức làm trung tâm, 

đáp ứng sự mong đợi ngày càng cao của người dân, tổ chức trong quá 

trình cung ứng dịch vụ công, phục vụ người dân, tổ chức. 

* Bộ trưởng có thể chỉ ra cụ thể những tồn tại, hạn chế trong công tác 

CCHC của các bộ, các tỉnh và cần sớm được khắc phục trong năm 2020? 

* Vẫn còn một số bộ chưa hoàn thành việc thực hiện các nhiệm vụ được 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2019 hoặc đã hoàn 

thành nhưng có một số nhiệm vụ còn hoàn thành muộn so với thời hạn 

được giao. Công tác cải cách thể chế còn một số hạn chế, bất cập, giá trị 

trung bình đạt thấp nhất trong 7 lĩnh vực đánh giá; năm 2019 còn một số 

bộ chưa hoàn thành chương trình xây dựng pháp luật đã được phê duyệt; 

kết quả khảo sát các đối tượng cũng đánh giá về chưa cao về tính đồng 

bộ, thống nhất và tính kịp thời của hệ thống pháp luật thuộc phạm vi quản 

lý của các bộ. 

Bên cạnh đó, một số bộ chưa hoàn thành việc xử lý, trả lời các kiến nghị 

của địa phương để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, 

chính sách thuộc phạm vi quản lý của bộ. Một số bộ vẫn còn tình trạng trễ 

hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC. 

Đối với các địa phương, công tác chỉ đạo điều hành CCHC ở một số địa 

phương chưa hoàn thành 100% mục tiêu, nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch 

năm đã đề ra; chưa xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế phát hiện qua 

kiểm tra CCHC; chưa hoàn thành các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ giao trong năm 2019. Tỷ lệ giảm biên chế ở một số địa 

phương còn thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra. 

Qua đánh giá đã chỉ ra, còn tình trạng một số địa phương bố trí công 

chức, viên chức chưa đúng với vị trí việc làm đã phê duyệt hoặc chưa 

hoàn thành Đề án xác định vị trí việc làm theo quy định. Bên cạnh đó, 

năm 2019, các cơ quan thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử lý sai phạm 

trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức tại một số tỉnh, thành 

phố. 

Còn có địa phương không hoàn thành giải ngân kế hoạch đầu tư vốn 

ngân sách nhà nước; chậm thực hiện các kiến nghị, kết luận của thanh 

tra, kiểm toán về công tác tài chính - ngân sách; một số nơi chưa ban 

hành đầy đủ các văn bản về quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định. 

Nhiều địa phương chưa hoàn thành việc xây dựng hệ thống thông tin báo 

cáo; một số địa phương có Cổng dịch vụ công chưa đáp ứng yêu cầu 



chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định; tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến 

mức độ 3, 4 còn thấp. 

Việc này, căn cứ vào kết quả Chỉ số CCHC năm 2019, các bộ, các tỉnh 

cần chỉ đạo rà soát, phân tích kết quả thực hiện các nội dung CCHC, từ 

đó, xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân và trách nhiệm của 

từng cá nhân, tổ chức trong triển khai nhiệm vụ được giao. 

Các bộ, các tỉnh sớm ban hành các biện pháp khắc phục và giao nhiệm 

vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc để triển khai nhằm nâng 

cao chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC, nâng cao sự hài 

lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính trong thời 

gian tới… 

* Bộ trưởng có thể cho biết, vì sao Bộ Nội vụ chưa bao giờ đứng đầu, 

cũng chưa bao giờ đứng cuối bảng xếp hạng về cải cách hành chính, 

trong khi Bộ vừa là cơ quan thường trực của Chính phủ, vừa là cơ quan 

chủ trì về cải cách hành chính? 

* Ông cha ta thường nói “Thợ rèn thì không có dao nhọn”, điều đó nói lên 

một sự thật hết sức khách quan. Tức là khi chúng ta đưa ra những lĩnh 

vực, những tiêu chí đánh giá thì phải đảm bảo sự công bằng, công khai, 

minh bạch; không thể đưa ra những lĩnh vực, những tiêu chí đánh giá có 

lợi cho mình mà không có lợi cho người khác. Trong những năm qua, rõ 

ràng những lĩnh vực, những tiêu chí được đưa ra đánh giá đã đảm bảo 

sự công bằng, chứ không phải đưa ra những tiêu chí mà Bộ Nội vụ có mà 

các bộ, ngành không có hoặc Bộ Nội vụ mạnh mà bộ, ngành khác yếu. 

Bộ tiêu chí này thực sự chưa phải đã đáp ứng được yêu cầu của từng 

ngành, từng lĩnh vực, cũng như từng địa phương. Năm 2019, Bộ Nội vụ 

đã điều chỉnh trong các lĩnh vực và các tiêu chí thành phần, tuy nhiên sẽ 

phải từng bước để có cách làm khoa học hơn nữa. Nếu chỉ số đo lường 

hoặc tiêu chí cung cấp dịch vụ công mức 3, mức 4 giữa TPHCM, TP Hà 

Nội với các tỉnh miền núi thì không thể lấy điểm chung để chấm điểm cho 

tất cả các lĩnh vực này được. Phải hoàn thiện bộ tiêu chí để đảm bảo một 

“sân chơi” có sự công bằng và sự đánh giá chính xác, công khai, minh 

bạch, hiệu quả. 

* Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng. 

ĐỖ TRUNG 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/dia-phuong-chua-xu-ly-dut-diem-cac-ton-

tai-ve-cai-cach-hanh-chinh-662972.html 

 


