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1. Kênh hữu hiệu nhất để 'điện tử hóa’ thủ tục cho 
doanh nghiệp 

Sáng nay (19/5), Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của 

Thủ tướng Chính phủ (Hội đồng) phối hợp với WB 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”. 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị. 

Ảnh: VGP/Hoàng Giang 

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. 

Được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, hội nghị nhận được 

sự quan tâm, hưởng ứng rất lớn từ cộng đồng doanh nghiệp (DN). Bên 

cạnh các DN đang có mặt trực tiếp tại điểm cầu chính, có hàng trăm DN 

tham dự và theo dõi hội nghị qua đăng ký trực tuyến và theo dõi qua 3 

kênh: Hệ thống họp trực tuyến Cisco Event, kênh livestream trên Cổng 

Thông tin điện tử Chính phủ, kênh livestream trên trang fanpage của Báo 

điện tử VnExpress.      



Lần đầu tiên ghi nhận giá trị pháp lý của thủ tục trực tuyến 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng 

đánh giá cao Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân của Hội đồng đã 

nắm bắt đúng thời điểm, thông tin rộng rãi tới cộng đồng DN trong việc 

tham gia và sử dụng các dịch vụ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc 

gia (Cổng DVCQG). 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cũng gửi lời cảm ơn tới các DN, hiệp hội 

DN, doanh nhân, những đơn vị trực tiếp sử dụng Cổng DVCQG như là 

một công cụ hữu ích trong việc thực hiện các giao dịch hành chính với cơ 

quan Nhà nước. 

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, 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 đã ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 về 

thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, lần đầu tiên ghi nhận giá trị pháp 

lý của thủ tục trực tuyến, kết quả giải quyết TTHC điện tử, công nhận hồ 

sơ ký số của DN, tạo điều kiện cho DN 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 TTHC trên môi trường điện tử đem lại 

lợi ích rất lớn cho người dân, DN và Cổng 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. 

Được khai trương ngày 9/12/2019, Cổng DVCQG là đầu mối kết nối với 

cổng dịch vụ công và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, 

ngành, địa phương, giúp công khai, minh bạch các thông tin liên quan về 

TTHC và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng 

của người dân, DN phù hợp với từng đối tượng. 



Cổng DVCQG giúp DN tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí khi 

TTHC của tất cả các bộ, ngành, địa phương đều có thể thực hiện trên 

Cổng. 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 DVCQG đóng 

góp 3.036 tỷ đồng/năm. 

Từ 8 nhóm dịch vụ công được cung cấp tại thời điểm khai trương, đến 

nay trên Cổng DVCQG đã tích hợp, cung cấp 406 dịch vụ công trực 

tuyến, trong đó có 235 dịch vụ công trực tuyến cho DN. Qua tài khoản 

Cổng DVCQG, các DN 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. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết, thông qua hội nghị trực tuyến với 

cộng đồng DN hôm nay, VPCP, Hội đồng, cùng các đối tác WB, 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 DN. 

Hội nghị cũng là dịp ghi nhận ý kiến thực tiễn từ cộng đồng DN để cải 

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

DVCQG ngày càng hiệu quả hơn. 

 

Ảnh: VGP/Hoàng Giang 

Tìm giải pháp, sáng kiến thu hút DN 



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, đến nay hệ thống mới ghi nhận 1.142/142.000 tài khoản là của 

DN. Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, đây là việc cần xem xét lại, bởi DN 

cần là đối tượng đi đầu trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

Để kịp thời hỗ trợ người dân, DN gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, từ 

ngày 12/5, Cổng DVCQG cung cấp thêm 6 dịch vụ công hỗ trợ cho người 

dân, DN gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, gồm: 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 DN; 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, DN gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19. 

Tại hội nghị, đại diện các bộ, cơ quan giới thiệu đến đại biểu về trải 

nghiệm của người dùng trên Cổng DVCQG đối với một số TTHC có tần 

suất thực hiện lớn như: Thủ tục thông báo khuyến mãi, thủ tục nộp bảo 

hiểm xã hội, giới thiệu hệ thống và tính năng thanh toán trực tuyến qua 

Cổng DVCQG. Bên cạnh đó, giới thiệu các dịch vụ công đặc biệt trên 

Cổng DVCQG để hỗ trợ người dân, DN trong và sau đại dịch COVID-19. 

Hội nghị cũng tập trung thảo luận, nghe kiến nghị của DN về các nhóm 

TTHC/dịch vụ công cần ưu tiên tích hợp, vận hành trên Cổng DVCQG và 

các góp ý cải thiện nội dung, kỹ thuật hiện hành trên Cổng; các kiến nghị 

từ DN liên quan đến nhóm vấn đề trọng tâm cần cải cách, cắt giảm, tăng 

cường áp dụng trực tuyến để tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh của 

DN; các giải pháp, sáng kiến thu hút cộng đồng DN quan tâm, sử dụng 

Cổng DVCQG và tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 

Gia Huy-Hoàng Giang 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Kenh-huu-hieu-nhat-de-dien-tu-hoa-

thu-tuc-cho-doanh-nghiep/395920.vgp 

 

2. Bộ Công Thương chú trọng tới chính sách thực thi 
các Hiệp định FTA 



Trong nỗ lực chung của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh, hướng tới một Chính phủ kiến tạo phát triển, phục vụ 

người dân và doanh nghiệp, việc cải cách hành chính luôn được Bộ 

Công Thương quan tâm, đẩy mạnh. 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: TTXVN 

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, định hướng giai đoạn 

2021-2030, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, 

chú trọng ban hành các cơ chế, chính sách phục vụ cho việc thực thi các 

Hiệp định thương mại tự do (FTA), các cam kết quốc tế mà Việt Nam 

tham gia, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. 

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương xem xét, đánh giá sự cần thiết, tính hợp 

pháp, hợp lý và hiệu quả của các thủ tục hành chính nhằm bãi bỏ các thủ 

tục hành chính không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, rào cản 

cho sự phát triển của doanh nghiệp; kiện toàn tổ chức bộ máy theo 

hướng đảm bảo tính đồng bộ, tinh gọn, hợp lý… 

Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh xây dựng 

Chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 

các thủ tục hành chính của ngành theo Nghị quyết số 17/NQ-CP của 

Chính phủ về Chính phủ điện tử. 



Những năm qua việc đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Công 

Thương được tiến hành theo lộ trình rõ ràng, cụ thể. 

Đáng lưu ý, trong năm 2016 Bộ đã ban hành Quyết định số 4846/QĐ-BCT 

về Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương năm 2017, đơn giản hóa, bãi bỏ 

123 thủ tục hành chính trong tổng số 443 thủ tục hành chính thuộc phạm 

vi Bộ quản lý thời điểm đó. 

Năm 2017, Bộ Công Thương đã thực hiện vượt mục tiêu này, khi cắt 

giảm và đơn giản hóa 183 thủ tục hành chính. 

Ngày 20/9/2017, Bộ Công Thương ký ban hành Quyết định số 3610a/QĐ-

BCT về phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017-

2018, với khoảng trên 55,5%. 

Ngày 27/4/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 

1408/QĐ-BCT phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 

năm 2018, hoàn thành việc cắt giảm, đơn giản hóa 50 thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức năng quản lý. 

Cũng trong năm 2018, Bộ đã tiến hành rà soát tổng thể hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu 

để sửa đổi phù hợp với Luật Quản lý ngoại thương; đồng thời, tiến hành 

đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực này, tạo thuận lợi tối đa 

cho cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu tại Việt Nam. 

Tiếp đó, ban hành Quyết định số 3720/QĐ-BCT về phương án cắt giảm, 

đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Công thương giai đoạn 2019-2020, cắt giảm, đơn giản hóa 

và chuyển hậu kiểm 202 điều kiện trên tổng số 561 điều kiện (tương 

đương với 36%). 

Để triển khai hiệu quả Quyết định nêu trên, trong dự thảo Phương án đơn 

giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Công Thương, ngày 24/4/2019, Bộ 

ban hành Quyết định số 1019/QĐ-BCT phê duyệt Phương án tổng thể 

đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ năm 2019. 

Theo đó, sẽ tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm 40 thủ tục hành chính trên 

tổng số 444 thủ tục hành chính hiện có. 



Đến thời điểm hiện tại, các phương án cắt giảm thủ tục hành chính tại 

Quyết định số 1019/QĐ-BCT đã được Bộ Công Thương triển khai thực thi 

tại các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, đảm bảo tiến độ thực hiện. 

Với tiến độ đó, vị trí xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của 

Bộ liên tục có những bước tiến vượt bậc. 

Năm 2016, đứng thứ 12/19 bộ, cơ quan ngang bộ (tăng 6 bậc so với năm 

2015); năm 2017, đứng thứ 5/19 bộ, cơ quan ngang bộ (tăng 7 bậc so với 

năm 2016, tăng 13 bậc so với năm 2015); năm 2018 tiếp tục giữ vị trí thứ 

5/18 bộ, cơ quan ngang bộ. 

Uyên Hương (TTXVN) 

Nguồn: https://baotintuc.vn/kinh-te/bo-cong-thuong-chu-trong-toi-chinh-

sach-thuc-thi-cac-hiep-dinh-fta-20200519124206716.htm 

 

3. Người dân vẫn phải đi lại nhiều lần làm dịch vụ 
công 

Tất cả các tỉnh, thành còn tình trạng người dân, tổ chức đi lại nhiều 

lần; 62/63 tỉnh, thành trễ hẹn trả kết quả dịch vụ, có công chức gây 

phiền hà. 

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số CCHC năm 2019 của các 

bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

(PAR Index) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 

(SIPAS 2019), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình 

chỉ rõ cải cách hành chính (CCHC) năm qua bên cạnh những kết quả tích 

cực, vẫn còn những hạn chế cần phải thay đổi, nhất là đứng trước thời 

điểm kết thúc giai đoạn tổng thể CCHC 2011-2020. 



 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình 

“Năm 2020 vừa là mốc kết thúc vừa là khởi đầu cho giai đoạn mới về 

CCHC rồi, không thể để tình trạng một công văn, văn bản giữa hai cơ 

quan tầng trên, tầng dưới mà phải mất mấy ngày mới có thể đến được”, 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh. 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao Ngân hàng Nhà nước 5 

năm liên tiếp giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hàng các bộ, cơ quan ngang bộ 

về CCHC, tuy nhiên đơn vị này vẫn cần cải thiện hơn nữa công tác CCHC 

bởi đâu đó vẫn còn những ý kiến của người dân, tổ chức trong việc khó 

khăn tiếp cân các gói tín dụng, nhất là trong giai đoạn hậu Covid-19 hiện 

nay. 

Theo báo cáo Chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ hành chính 

năm 2019 (SIPAS 2019), 63/63 tỉnh, thành phố vẫn để xảy ra tình trạng 

người dân, tổ chức đi lại nhiều lần; 62/62 tỉnh xảy ra việc cơ quan trễ hẹn 

trả kết quả dịch vụ; Toàn bộ 62 tỉnh trễ hẹn trả két quả đều thực hiện 

không nghiêm quy định về thông báo, xin lỗi về việc trễ hẹn đối với người 

dân, tổ chức, trong đó có một tỉnh không thực hiện bất kỳ thông báo nào 

và sáu tỉnh không thực hiện bất kỳ xin lỗi nào. 

SIPAS 2019 cũng cho thấy 62/63 tỉnh, thành có công chức gây phiền hà, 

sách nhiễu; 46/63 tỉnh, thành có công chức gợi ý người dân, tổ chức nộp 

thêm tiền ngoài phí/lệ phí. 



Chỉ số SIPAS 2019 của 63 tỉnh nằm trong khoảng 73,81-95,26%; trong 

đó, tỉnh Quảng Ninh có chỉ số cao nhất là 95,26% và tỉnh Bình Thuận có 

chỉ số thấp nhất là 73,81%, chênh lệch lệch lên tới 21,45%. 

Đáng chú ý, năm 2019, 84,45% người dân, tổ chức hài lòng về sự phục 

vụ nói chung của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, tăng gần 

1,5% so với năm 2018, gần 2,3% so với năm 2017. 

Tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng về tiếp cận dịch vụ là 86,48%, về thủ tục 

hành chính (TTHC) là 86,54%, về công chức là 85,62%, về kết quả dịch 

vụ là 88,56% và về việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị 

của người dân, tổ chức là 73,66%. 

SIPAS 2019 được tiến hành dựa trên điều tra xã hội hóa với tổng số 

phiếu phát ra tại 63 tỉnh trong cả nước là 36.630 phiếu, mang đến một 

bức tranh toàn diện, chi tiết về chất lượng cung ứng dịch vụ công thông 

qua ý kiến phản hồi về cảm nhận, mức độ hài lòng và sự mong đợi của 

người dân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ công, sự phục vụ của 

cơ quan hành chính nhà nước./. 

Vân Anh-Huy Phương/VOV.VN 

Nguồn: https://vov.vn/chinh-tri/nguoi-dan-van-phai-di-lai-nhieu-lan-lam-

dich-vu-cong-1050169.vov 

 

4. Thúc đẩy các sáng kiến Chính phủ điện tử 

Đại dịch Covid-19 khiến thế giới phải đối mặt với nguy cơ khủng 

hoảng kép nghiêm trọng cả về y tế lẫn kinh tế. Trong một bối cảnh 

như vậy thì các sáng kiến chính phủ điện tử đang trở nên cần thiết 

hơn bao giờ hết để khôi phục tăng trưởng kinh tế đất nước. 



 

Một buổi họp trực tuyến của Chính phủ Việt Nam. Ảnh T.L minh họa 

Tác động tích cực đến môi trường kinh doanh 

Theo Tiến sĩ Nguyễn Quang Trung – Chủ nhiệm nhóm bộ môn Quản trị 

thuộc Đại học RMIT Việt Nam, triển khai tốt chính phủ điện tử (ở cấp quốc 

gia) và chính quyền điện tử (ở các cấp địa phương) không chỉ góp phần 

tăng cường năng lực cạnh tranh và nâng cao niềm tin của người dân vào 

Chính phủ, mà còn giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước (NSNN) và chi phí 

cơ hội cho xã hội. Chỉ riêng Cổng dịch vụ công quốc gia ước tính sẽ giúp 

tiết kiệm hơn 4.200 tỷ đồng/năm. 

  

 

Những nỗ lực sớm 

và nhất quán trong 

xây dựng chính phủ 

điện tử đã và đang 

góp phần cải thiện 

môi trường kinh 

doanh tại Hàn 

Quốc, Singapore, 

Malaysia... 

 



Để củng cố cho ý kiến trên, ông Nguyễn 

Quang Trung dẫn ra các báo cáo gần đây của 

Liên Hiệp quốc và Ngân hàng Thế giới nhằm 

cho thấy, những quốc gia áp dụng chính phủ 

điện tử hiệu quả thường cũng có môi trường 

kinh doanh khỏe mạnh. Môi trường kinh 

doanh tốt nhìn chung sẽ thu hút được các 

nhà đầu tư chất lượng cao, có khả năng tạo 

hiệu ứng lan tỏa như chuyển giao công nghệ 

và thông lệ quản lý hiện đại, cũng như giảm 

tác động xấu đến môi trường. 

Vì vậy, chính phủ điện tử cần được ưu tiên tại 

Việt Nam. Thành công trong triển khai chính phủ điện tử sẽ kéo theo tác 

động tích cực trong các lĩnh vực khác như giảm tham nhũng và minh 

bạch kinh doanh. Các nhà hoạch định chính sách Việt Nam có thể tham 

khảo mô hình chính phủ điện tử thành công của một số nước châu Á 

khác như Hàn Quốc, Singapore, Malaysia... để thực hiện. 

“Những nỗ lực sớm và nhất quán trong xây dựng chính phủ điện tử đã và 

đang góp phần cải thiện môi trường kinh doanh tại các quốc gia này. Đó 

là lý do Hàn Quốc và Singapore liên tục giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng 

môi trường kinh doanh. Tương tự, ở cấp địa phương, việc triển khai chính 

quyền điện tử sẽ thúc đẩy năng lực cạnh tranh cho các tỉnh và thành phố” 

– ông Nguyễn Quang Trung nói. 

Chìa khóa triển khai chính phủ điện tử 

Phân tích rõ hơn về lợi ích mang lại từ chính phủ điện tử, thạc sĩ Trần 

Phạm Khánh Toàn - nghiên cứu sinh trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh 

cho biết, những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng và 

triển khai Chính phủ điện tử trong những năm qua đã được nhiều chuyên 

gia và người dân đánh giá cao. 

Tháng 8/2018, Chính phủ đã thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ 

điện tử và ban hành Nghị quyết 17/NQ-CP vào tháng 3/2019 nhằm chỉ ra 

các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 

2019 - 2020, định hướng đến 2025. Một số dự án lớn gần đây có thể kể 

đến gồm hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính 

phủ (E-Cabinet) ra mắt vào tháng 6/2019, Cổng dịch vụ công quốc gia 

triển khai vào tháng 12/2019... 

Tuy vậy, để tạo lợi thế cạnh tranh và cải thiện môi trường kinh doanh tại 

Việt Nam, chính quyền các cấp cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc đầu tư 

 

Tiến sĩ Nguyễn Quang 

Trung 
 

 



nhiều nguồn lực cho phát triển chính phủ điện tử. Kinh nghiệm ở các quốc 

gia khác cho thấy, các nhóm yếu tố tạo nên thành công của chính phủ 

điện tử gồm: Năng lực quản trị, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, nguồn 

nhân lực và đặc điểm kinh tế - xã hội. 

“Có thể nỗ lực dang dở trong việc triển khai các sáng kiến chính phủ điện 

tử vào đầu những năm 2000 đã làm nản lòng nhiều nhà lãnh đạo. Tuy 

vậy, đây là nhiệm vụ quan trọng, với yêu cầu tập trung cao độ nếu Việt 

Nam muốn đạt mục tiêu trở thành quốc gia thịnh vượng, sáng tạo và công 

bằng, đặc biệt là khi đất nước đang cần những giải pháp cấp bách để 

kích thích phát triển kinh tế khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực từ đại 

dịch Covid-19 như hiện nay” – ông Trần Phạm Khánh Toàn nói./. 

Đỗ Doãn (ghi) 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2020-05-18/thuc-

day-cac-sang-kien-chinh-phu-dien-tu-86915.aspx 

 

5. Đã cắt giảm hơn 80% thủ tục hành chính ngân hàng 

Tại Hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 

2019 do Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tổ chức ngày 19/5, Phó 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết: Từ năm 

2009 đến nay, ngành Ngân hàng đã cắt giảm được 80% thủ tục hành 

chính (TTHC), điều kiện kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu giao dịch 

thuận tiện, minh bạch, tiết giảm chi phí... cho doanh nghiệp và người dân. 



Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú. Ảnh: SBV. 

Theo ông Đào Minh Tú, các thủ tục hành chính trong dịch vụ tiền tệ của 

các tổ chức tín dụng (TCTD) đã được đơn giản hóa, ứng dụng công nghệ 

số và dịch vụ trực tuyến phát triển mạnh mẽ, tạo thuận lợi cho doanh 

nghiệp, người dân trong giao dịch tiền tệ, tín dụng, thanh toán. Các ngân 

hàng cũng có những bước tiến vượt bậc, tăng trưởng mạnh mẽ cả về quy 

mô và chất lượng, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng sức cạnh 

tranh trong nền kinh tế. 

“Đây cũng là nền tảng và điều kiện giúp cho các TCTD triển khai mạnh 

các chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, khắc 

phục hậu quả tác động của dịch COVID-19. Bằng nguồn vốn huy động và 

nguồn lực tài chính, các TCTD đã hoãn, giãn các khoản nợ vay gốc và lãi 

đến hạn, tiếp tục cho vay mới duy trì sản xuất, cắt giảm lợi nhuận và chi 

phí nghiệp vụ để có điều kiện giảm lãi suất, giảm phí hỗ trợ trực tiếp cho 

người dân và doanh nghiệp trong vay vốn”, lãnh đạo NHNN nói. 

Theo đánh giá của các chuyên gia ngân hàng, mục tiêu của cải cách là 

phải tạo được sự thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp… nhưng nó 

cũng là động lực thúc đẩy các TCTD tiếp cận thị trường, đối mặt với cạnh 

tranh. Bởi ngân hàng muốn tạo ra quan hệ bình đẳng giữa cung và cầu 

vốn để huy động, cho vay nhiều hơn, tạo ra được những sản phẩm hiện 

đại có năng lực cạnh tranh tốt hơn. 



Kết quả công bố CCHC năm 2019 cho hay: NHNN đạt điểm cao nhất 

95,4/100 điểm và tiếp tục xếp vị trí thứ nhất. Đây là lần thứ 5 liên tiếp 

NHNN xếp vị trí số 1 về CCHC trong các bộ, cơ quan ngang bộ. 

Báo cáo về Môi trường kinh doanh 2020 được Nhóm Ngân hàng Thế giới 

công bố ngày 24/10/2019 cho hay: Chỉ số tiếp cận tín dụng đã tăng 5 

điểm và tăng 7 bậc, đứng thứ 25/190 nền kinh tế (vượt mục tiêu đặt ra tại 

Nghị quyết số 01/NQ-CP là tăng ít nhất 1 bậc trong năm 2019), đứng thứ 

2 trong các nước ASEAN (sau Brunei).  

Trong đó, chỉ số chiều sâu thông tin tín dụng của Việt Nam đạt điểm tối đa 

8/8 điểm. Chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam là một điểm sáng, thể 

hiện sự quyết tâm của NHNN trong việc chỉ đạo các TCTD tạo điều kiện 

thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp được tiếp cận tín dụng công 

bằng, minh bạch. Như vậy, có thể khẳng định CCHC đã được NHNN triển 

khai đạt hiệu quả cao. 

"Mục tiêu xuyên suốt của NHNN là đẩy mạnh các lĩnh vực CCHC gắn với 

đổi mới phương thức phục vụ là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung 

tâm. Mọi cải cách TTHC thực chất là các giải pháp nhằm tăng thêm khả 

năng tiếp cận tín dụng và các dịch vụ tiền tệ ngân hàng đối với doanh 

nghiệp và người dân trong toàn bộ quy trình, điều kiện, thủ tục vay vốn và 

cung ứng dịch vụ tiền tệ ngân hàng", ông Đào Minh Tú nói. 

Minh Phương/Báo Tin tức 

Nguồn: https://baotintuc.vn/thi-truong-tai-chinh/da-cat-giam-hon-80-thu-

tuc-hanh-chinh-ngan-hang-20200519132031661.htm 

 

6. Bộ GTVT, tỉnh Bến Tre đứng cuối xếp hạng cải 
cách hành chính 

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực 

tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài 

lòng (SIPAS) năm 2019.  

Ngân hàng Nhà nước 5 năm, Quảng Ninh 3 năm giữ ngôi quán quân 

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, kết quả PAR INDEX năm 2019 của các bộ, 

cơ quan ngang bộ cho thấy, Ngân hàng Nhà nước đứng đầu bảng xếp 

hạng với tổng điểm 95,4/100 điểm. Đây là lần thứ 5 liên tiếp Ngân hàng 

Nhà nước xếp vị trí số 1 về cải cách hành chính trong các bộ, cơ quan 

ngang bộ. Đứng cuối bảng này là Bộ GTVT. 



 

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 các bộ tập trung vào 2 

nhóm điểm. Nhóm A, đạt kết quả Chỉ số cải cách hành chính trên 90%, 

bao gồm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp. 

Nhóm B, đạt kết quả Chỉ số cải cách hành chính từ trên 80% đến dưới 

90%, gồm 14 đơn vị: Bộ NN&PTNT; Bộ Ngoại giao; Bộ KH&CN; Bộ 

TN&MT; Bộ Nội vụ; Bộ LĐ-TB&XH; Bộ Công Thương; Bộ GD&ĐT; Bộ 

Xây dựng; Bộ VH-TT&DL; Bộ KH-ĐT; Bộ TT&TT; Bộ Y Tế và Bộ GTVT.  

Kết quả Chỉ số PAR INDEX năm 2019 của các tỉnh, thành phố được phân 

theo 3 nhóm. Nhóm A, đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên, gồm duy nhất 

tỉnh Quảng Ninh và đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp địa phương này đứng 

đầu bảng xếp hạng, với kết quả đạt 90,09%, cao hơn 5,45% so với đơn vị 

đứng ở vị trí thứ 2 là Hà Nội. 

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, 

trong đó, thấp nhất là Bến Tre với 73,87%, TP.HCM đứng thứ 7 với điểm 

số 83,56%. 

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

vụ của cơ quan hành chính nhà nước - SIPAS 2019 cho thấy, tỷ lệ hài 

lòng nói chung là 84,45%, tăng gần 1,5% so với năm 2018 và gần 2,3% 

so với năm 2017. 



Tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng về tiếp cận dịch vụ là 86,48%, về thủ tục 

hành chính là 86,54%, về công chức là 85,62%, về kết quả dịch vụ là 

88,56% và về việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị là 

73,66%. 

Trong 3 cấp hành chính, cấp huyện nhận được mức hài lòng cao nhất 

(85,53%), cấp tỉnh thấp nhất (83,35%). Trong số 16 lĩnh vực dịch vụ, lĩnh 

vực giao thông, vận tải nhận được mức hài lòng cao nhất (88,45%) và 

lĩnh vực đất đai, môi trường thấp nhất (79,06%). 

Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của 63 tỉnh nằm trong khoảng 

73,81 - 95,26%, trong đó tỉnh có chỉ số cao nhất là 95,26% và tỉnh có chỉ 

số thấp nhất là 73,81% - chênh lệch lên tới 21,45%. 

Các chỉ số phản ánh cảm nhận của người dân, tổ chức về việc phải đi lại 

nhiều lần để giải quyết công việc, bị trễ hẹn, bị phiền hà, sách nhiễu, tiêu 

cực đều ở mức thấp và có xu hướng giảm dần qua các năm kể từ năm 

2017.  

Xử lý nghiêm sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển 

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận nỗ lực của các 

bộ, ngành, địa phương trong công tác cải cách hành chính năm 2019, 

biểu dương Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, tỉnh Quảng 

Ninh, TP Hà Nội, Đồng Tháp… đã đạt kết quả cao. 

 

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình 



Phó Thủ tướng lưu ý, mặc dù các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều kết 

quả tích cực trong triển khai công tác cải cách hành chính, tuy nhiên vẫn 

còn những hạn chế, yếu kém cần khắc phục. 

Một số bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện nghiêm các quy định của 

Chính phủ về tổ chức bộ máy, đặc biệt là việc chấp hành kỷ luật, kỷ 

cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức… 

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương khơi thông nguồn lực, 

tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi. 

Đồng thời, đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và 

kiện toàn chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp 

công lập; thực hiện tốt việc thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn 

cấp tỉnh, cấp huyện; hoàn thành mục tiêu tinh giản biên chế... 

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát 

hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ 

nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm Kết 

luận số 71 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng 

cán bộ, công chức, viên chức. 

Ông cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương bắt tay ngay vào triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, phục 

hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh sau dịch Covid-19. 

Thu Hằng  

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/bo-gtvt-tinh-ben-tre-doi-so-cai-

cach-hanh-chinh-nam-2019-642241.html 

 

7. Rà soát, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật 
đất đai 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngành quản lý đất đai có nhiều 

bước tiến cải cách hành chính (CCHC) nhằm giảm phiền hà cho 

người dân và doanh nghiệp. 

Rà soát, cắt giảm các thủ tục 

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Mai Văn Phấn cho biết, 

thời gian qua, Tổng cục đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện cải cách 

đồng bộ các nội dung về CCHC, trọng tâm là công tác cải cách thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

Cụ thể năm 2016, Tổng cục đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương 

thực hiện việc rà soát các thủ tục hành chính về đất đai đã công bố, đặc 



biệt là các thủ tục liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

(GCNQSDĐ) theo Công văn số 1415/BTNMT-TCQLĐĐ, ngày 21/4/2016 

của Bộ TN&MT về việc rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hành 

chính về đất đai. 

Đồng thời, tổ chức rà soát, chuẩn hóa thống nhất danh mục thủ tục hành 

chính về đất đai và đã trình Bộ ban hành, công bố thủ tục hành chính và 

thực hiện đánh giá tác động của các thủ tục hành chính phát sinh trong 

các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

Bên cạnh đó, Tổng cục đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện cải cách 

đồng bộ các nội dung về CCHC, trong đó, tổ chức thực hiện rà soát các 

thủ tục về đăng ký, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 

08/CT-TTg ngày 13/3/2018 về tăng cường các biện pháp nhằm rút ngắn 

thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan. 

Cũng theo ông Mai Văn Phấn, việc rà soát, cắt giảm các thủ tục được 

thực hiện lồng ghép vào trong quá trình dự thảo các văn bản quy phạm 

pháp luật, trong đó, riêng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trình Chính phủ để ký ban 

hành đã cắt giảm thời gian thực hiện một số thủ tục xuống còn 1/2 so với 

trước đây. 

Đơn cử như: Nghị  định số 43/2014/NĐ-CP đã có quy định về việc nộp hồ 

sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất là Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND cấp xã trong trường hợp hộ gia 

đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại cấp xã. 

Trường hợp địa phương tổ chức bộ phận một cửa để tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả thì các cơ quan này tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua bộ 

phận một cửa. Quá trình thực hiện quy định cho thấy, một bộ phận người 

sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu được nhận 

hồ sơ và trả kết quả với thời gian và địa điểm theo nhu cầu. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản 

gắn liền với đất, tạo cơ chế chủ động, linh hoạt trong việc cung cấp dịch 

vụ công, giải quyết thủ tục hành chính được nhanh chóng, Dự thảo Nghị 

định đã có quy định việc cung cấp dịch vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai 

cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất theo thời gian, 

địa điểm theo nhu cầu. 

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Tổng 

cục và các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã được đẩy mạnh. Tổng cục đã 

triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 9/8/2018 



của Bộ trưởng về việc sử dụng Văn bản điện tử có xác thực chữ ký số 

trên Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Hiện nay, toàn bộ văn 

bản đi, đến đã được thực hiện xử lý, cập nhật hoàn toàn trên hệ thống hồ 

sơ công việc. 

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, kiểm soát chặt chẽ 

Ông Mai Văn Phấn cũng cho biết, trong năm 2020, Tổng cục sẽ tiếp tục 

rà soát, sửa đổi, bổ sung, kiểm soát chặt chẽ các quy định liên quan đến 

thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trong quá trình xây dựng và trình 

ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện liên thông thủ tục 

hành chính về đất đai với cơ quan thuế; nhân rộng việc thực hiện liên 

thông thuế, kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan tài 

nguyên và môi trường. 

Duy trì, triển khai sử dụng hoàn toàn văn bản hồ sơ điện tử, chứng từ 

điện tử, chứng thực chữ ký số trong công tác hành chính của Tổng cục; 

bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong các hệ thống thông tin, các dịch 

vụ, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Tổng cục; hoàn thiện cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của Bộ. 

Bên cạnh đó, hướng dẫn địa phương về tập trung đất đai phục vụ cho 

phát triển nông nghiệp công nghệ cao; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn 

vị thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng liên quan đến Nghị quyết số 

02/NQ-CP ngày 1/1/2019 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp 

 

Rà soát, chuẩn hóa thống nhất danh mục thủ tục hành chính về đất đai 



chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia năm 2020. 

Cụ thể: Phối hợp với các cơ quan thuộc Văn phòng Chính phủ để trong 

quý II/2020 trình Chính phủ ban hành cơ sở pháp lý cho việc thực hiện 

giao dịch điện tử về đất đai, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục cấp 

Giấy chứng nhận sở hữu nhà công trình gắn liền với đất, thủ tục chuyển 

quyền sở hữu nhà, đăng ký quyền sử dụng đất để nâng cao chỉ số đăng 

ký tài sản (A7) lên từ 10 - 15 bậc, rút ngắn thời gian thực hiện đăng ký tài 

sản trên thực tế xuống còn không quá 30 ngày. Nâng cao xếp hạng chỉ số 

Chất lượng hành chính đất đai lên từ 5 - 7 bậc. 

Phối hợp khi có yêu cầu của Tòa án Nhân dân tối cao nghiên cứu, đề 

xuất giải pháp cụ thể đối với việc công bố công khai số liệu về giải quyết 

tranh chấp về đất đai; rút ngắn thời gian xử lý các vụ việc về tranh chấp 

đất đai. 

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 

cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp cho biết phải chi trả chi phí không chính thức 

khi làm thủ tục về đất đai năm 2019 đã giảm 10,7% so với năm 2016, 

giảm 29% đối với phản ánh có bôi trơn trong làm thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận. 

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/ra-soat-bo-sung-cac-van-ban-

quy-pham-phap-luat-dat-dai-304534.html 

 

8. 1 tuần hồ sơ vẫn ở huyện, bao giờ đến tỉnh, khi 
nào DN nhận tiền? 

Tại hội nghị trực tuyến giới thiệu Cổng dịch vụ công quốc gia và lợi 

ích cho DN hôm qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhận định việc 

triển khai dịch vụ hỗ trợ cho người dân, DN khó khăn do dịch Covid-

19 còn chậm. 

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, sau 1 tuần cung cấp thêm 6 dịch vụ công 

hỗ trợ người dân, DN hưởng gói hỗ trợ do đại dịch Covid-19, mới tiếp 

nhận được 96 hồ sơ là quá chậm. Trong đó, có 2 hồ sơ chuyển đến cấp 

huyện, 31 hồ sơ chuyển BHXH, 63 hồ sơ thiếu thông tin. 



 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng 

Chủ nhiệm VPCP lưu ý: Đã 1 tuần mà hồ sơ vẫn ở huyện thì bao giờ đến 

tỉnh? Nếu như vậy biết bao giờ DN nhận được tiền? Đề nghị Bộ LĐ-TB-

XH nói rõ việc này. 

Bà Trần Thị Liễu, Trưởng phòng Kế hoạch thống kê, Vụ Kế hoạch tài 

chính, Bộ LĐ-TB-XH giải thích, quy trình hướng dẫn chưa được chính 

thức do liên quan đến báo cáo tài chính DN. 

“Bộ đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính về mẫu biểu tài chính rút gọn để 

cơ quan chức năng thẩm định, ấn định. Thời hạn trả lời chậm nhất trước 

10h ngày 8/5 nhưng tới nay vẫn chưa có câu trả lời”, bà Liễu cho hay. 

Liên quan tới thời gian thẩm định, bà Liễu cho biết, đối với cấp huyện và 

cấp tỉnh mốc thời gian được giữ nguyên theo Quyết định 15 về hướng 

dẫn thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19. Riêng thủ tục 

thẩm định, xác nhận của cơ quan bảo hiểm đã được rút gọn chỉ trong 1 

ngày làm việc. 

Bà Liễu cho biết: Vì chưa có hướng dẫn chính thức nên Bộ không được 

tham gia trực tiếp trong quá trình xử lý hồ sơ. Vì vậy Bộ không biết tắc 

nghẽn ở đâu và vì sao lại có chuyện này. Theo quy trình, khi hồ sơ về 

Cổng sẽ được chuyển về cấp huyện, cấp huyện thẩm định rồi chuyển lại 

về Cổng, sau đó chuyển về tỉnh. Trên cơ sở đó, tỉnh ra quyết định phê 

duyệt danh sách người lao động và DN được hỗ trợ. 



Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đặt vấn đề: “Cơ quan chủ trì nói vậy, nếu tôi là 

DN thì không biết hỏi ai? Phải làm thế nào để có biểu mẫu đơn giản hóa, 

giải quyết nhanh thủ tục. Cơ quan chủ trì lại bảo chưa có hướng dẫn thì 

làm sao DN, người dân lấy được tiền?”. 

 

Bà Trần Thị Liễu, Trưởng phòng Kế hoạch thống kê, Vụ Kế hoạch tài 

chính, Bộ LĐ-TB-XH 

Bà Liễu tiếp tục giải thích: “Bộ đã thiết kế biểu mẫu tài chính rút gọn, Bộ 

không thể đơn phương đưa mẫu riêng. Đồng thời, đề nghị VPCP sớm có 

ý kiến với Bộ Tài chính để thống nhất mẫu biểu, từ đó Bộ LĐ-TB-XH tổng 

hợp và báo cáo VPCP". 

Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP) Ngô Hải Phan cho 

biết, đúng là Bộ Tài chính có chậm trễ. 

Hiện BHXH, Ngân hàng Nhà nước đã thống nhất quy trình, quy định để 

đưa lên Cổng dịch vụ công quốc gia và hồ sơ đang nằm trên Cổng. 

Một số trường hợp do kê khai của DN chưa chuẩn nên đề nghị DN bổ 

sung, những hồ sơ đạt yêu cầu thì đã chuyển về huyện và qua Cổng dịch 

vụ công quốc gia đều theo dõi được. 

Xin 1 mã vạch chờ gần 1 tháng 

Ông Phan Vinh Quang, Giám đốc công ty MBI chia sẻ trải nghiệm của 

mình: “Tôi thấy có rất nhiều dịch vụ cần lại không có. Ví dụ, tôi đăng ký 



dịch vụ xuất khẩu mã vạch nhưng không làm được. Trong lúc dịch Covid-

19, chỉ xin 1 cái mã vạch tôi mất 2 lần chuyển tiền và chuyển phí, sau đó 

1 lần phí đăng ký và 2 lần đến mới xin được mã vạch. Thời gian chờ mất 

gần 1 tháng”. 

Cũng theo ông Quang, một số thủ tục vẫn phải làm bằng giấy, mất rất 

nhiều thời gian. 

 

Ông Phan Vinh Quang: Trong lúc dịch Covid-19, chỉ xin 1 cái mã vạch 

tôi mất 2 lần chuyển tiền và chuyển phí 

Ông Quang cũng gặp khó khăn với thủ tục xin giấy lý lịch tư pháp trên 

cổng thông tin của Bộ Tư pháp. 

“Tôi lên trực tiếp Sở Tư pháp Hà Nội để được hướng dẫn, làm xong chờ 

nửa tháng sau hồ sơ trả lại và nói rằng cần thêm xác thực chữ ký. Sau đó 

tôi phải nhờ dịch vụ chứ làm chắc khó, chi phí lớn hơn nhiều so với chi 

phí chính thức”, ông kể. 

Ngoài ra, khi làm thủ tục lắp điện mặt trời, ông làm theo quy định nhưng 

đến thủ tục đấu điện, xin lắp công tơ hai chiều thì nhân viên điện lực yêu 

cầu phải có chứng nhận invertor đạt chuẩn. 

“Cái này khi nhập về Việt Nam có tất cả chứng chỉ, chứng nhận xuất xứ 

nhưng tôi vẫn phải làm dịch vụ đó, mất thêm 2,5 triệu, thôi thì qua sông 

thì phải lụy đò, tôi cũng vẫn phải làm”, ông Quang than. 



Theo ông, cực chẳng đã DN mới phải xin hỗ trợ từ Chính phủ. Nếu Chính 

phủ hỗ trợ thì DN sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tập trung vào kinh 

doanh, tạo ra giá trị gia tăng và công ăn việc làm. 

“Thủ tướng đã nhắc đến virus trì trệ, thông qua Cổng dịch vụ công này, 

chúng tôi sẵn sàng chỉ ra ở đâu, chỗ nào có những con virus trì trệ. Nếu 

chúng tôi có những kênh như vậy thì các anh sẽ phát hiện ra ngay con 

virus này. Đây chính là cách Chính phủ tận dụng chất xám của cộng đồng 

DN, người dân”, ông Vinh hiến kế về 1 cuộc thi hay phong trào tìm kiếm 

"virus trì trệ". 

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam cũng bày tỏ 

mong muốn “Chính phủ là bà đỡ cho DN và người dân”. Tuy nhiên theo 

bà có những điều hiện nay muốn làm nhưng rất khó. 

“Bộ trưởng nói chúng ta chỉ cần 1 chữ ký số nhưng thực tế chưa phải như 

thế. DN phải dùng 1 chữ ký để nộp thuế, 1 chữ ký để nộp BHXH, 1 chữ 

ký để làm thủ tục hải quan. Đặc biệt, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, 

tiền công ở 2 nơi trở lên buộc phải tự quyết toán. Muốn quyết toán thuế 

nộp trực tiếp trên mạng phải có chữ ký mà người ta mua chữ ký số 2,5 

triệu cho 1 lần quyết toán thì rất đắt”, bà Cúc dẫn chứng. 

Thu Hằng 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/1-tuan-ho-so-van-o-huyen-bao-

gio-den-tinh-khi-nao-dn-nhan-tien-642330.html 

 

9. Nhất trí với các kết quả đạt được theo Báo cáo của 
Chính phủ 

Sau Báo cáo của Thủ tướng Chính phủ, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9 

Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ 

Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực 

hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và 

ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019; tình hình thực hiện những tháng 

đầu năm 2020. 



 

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh. ẢNh: VGP 

Ông Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh, Ủy ban Kinh tế cơ bản nhất trí với các 

kết quả đạt được theo Báo cáo của Chính phủ, mặc dù gặp nhiều khó 

khăn, song năm 2019 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tương đối 

đồng bộ các mục tiêu tổng quát đã được Quốc hội đề ra, có thêm 2 chỉ 

tiêu vượt kế hoạch và 4 chỉ tiêu thực hiện tốt hơn so với kết quả đã báo 

cáo Quốc hội. Cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng và dịch 

vụ đều có sự tăng trưởng. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển tích cực. Các cân 

đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, niềm tin của cộng đồng doanh 

nghiệp và xã hội được củng cố. 

Tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2019 vượt khá cao so với dự 

toán, bội chi NSNN giảm. Thị trường tài chính hoạt động tương đối ổn 

định; việc cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng đạt được một số kết 

quả nhất định; tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát, 

an toàn hoạt động ngân hàng được bảo đảm. Môi trường đầu tư, kinh 

doanh tiếp tục được cải thiện, số lượng doanh nghiệp thành lập mới cao. 

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại diễn ra sôi 

động. 

Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, lao động, 

việc làm... có những chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được cải thiện. 

Kết quả tích cực của năm 2019 thể hiện rõ nét qua việc tổ chức Tết 

nguyên đán năm 2020 đầm ấm, yên vui, trong bầu không khí phấn khởi. 



Về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch 

phát triển kinh tế-xã hội và NSNN năm 2020, theo Chủ nhiệm Ủy ban 

Kinh tế Vũ Hồng Thanh, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

trong nước đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng, chấp hành nghiêm 

túc, sự ủng hộ, động viên về vật chất và tinh thần của nhân dân cả nước 

và đồng bào ta ở nước ngoài. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, 

trong đó có sự quan tâm của Đảng, Quốc hội. Sự chỉ đạo quyết liệt, hành 

động kịp thời của Chính phủ và chính quyền các cấp, đặc biệt là sự nỗ 

lực của ngành y tế, lực lượng quân đội, công an, ngoại giao, sự chủ động 

tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cộng đồng doanh 

nghiệp, các cơ quan thông tấn, báo chí. Nhiều sự hy sinh thầm lặng, vượt 

khó của nhiều tập thể và cá nhân cần được trân trọng, vinh danh… 

Việc nhất quán quan điểm “chống dịch như chống giặc”, nguyên tắc “ngăn 

chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch”, đề cao truyền thống 

nhân văn cao cả của dân tộc đã đem lại hiệu quả to lớn về kinh tế-xã hội. 

Đến nay, dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, được nhiều tổ chức quốc 

tế đánh giá cao, Việt Nam trở thành “tấm gương” cho nhiều quốc gia 

trong ứng phó hiệu quả với dịch bệnh COVID-19 trong điều kiện nguồn 

lực hạn chế. 

Những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 

cùng với việc thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA và Ủy 

viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiếp tục củng 

cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước; nâng cao vai trò, khẳng 

định vị thế, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm, Ủy ban Kinh tế 

đánh giá cao những nỗ lực và hiệu quả từ các giải pháp mà Chính phủ đã 

và đang thực hiện. Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và giải 

pháp nêu trong Nghị quyết số 85/2019/QH14 của Quốc hội, đề nghị quan 

tâm một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Cần chủ động xây dựng các 

kịch bản phát triển kinh tế-xã hội trong ngắn hạn, dài hạn trong đó có kịch 

bản với dự báo chưa thể khống chế dịch bệnh trong năm 2020; đánh giá 

lại các chỉ tiêu, các cân đối lớn của nền kinh tế cho cả năm 2020 và cho 

cả giai đoạn 2016-2020. Kiểm soát có hiệu quả những nhiệm vụ chi cần 

thiết, thực hiện tiết giảm mạnh hơn chi thường xuyên trong các hoạt động 

hành chính của các cơ quan nhà nước. Các chính sách kinh tế, chính 

sách tài chính, ngân sách, tín dụng để kích thích sản xuất và khắc phục 

hậu quả đại dịch COVID-19 (nếu có) phải bảo đảm đúng đối tượng, liều 

lượng và thời điểm, tính toán kỹ khả năng hấp thụ của nền kinh tế. 



Tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 quyết liệt, kiểm soát chặt các 

nguồn lây nhiễm từ nước ngoài, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan 

trở lại. Triển khai nhanh, có hiệu quả các gói kích cầu phát triển kinh tế và 

bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch. Thường xuyên 

kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử lý nghiêm khắc, kịp thời các hành vi vi 

phạm nếu có xảy ra. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thực chất cải cách hành chính, giao dịch 

điện tử liên thông giữa các bộ, ngành, địa phương để thu hút mạnh đầu 

tư nước ngoài, phục hồi và phát triển doanh nghiệp trong nước. Có cơ 

chế, chính sách, giải pháp để phát triển sản xuất trong nước, tiêu dùng 

sản phẩm, hàng hóa dịch vụ nội địa. Phát huy vai trò của Quỹ phát triển 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa. Tăng cường theo dõi, dự báo, có giải pháp đón đầu việc tái mở 

cửa của các nước và xu hướng dịch chuyển các dòng vốn đầu tư, cơ sở 

sản xuất từ các nước sang Việt Nam. 

Tập trung xử lý các điểm nghẽn, nút thắt về đất đai, thủ tục hành chính, 

thể chế, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư chậm giải ngân; triển 

khai nhanh các dự án đầu tư công, nhất là đối với các dự án, công trình 

trọng điểm quốc gia có tác động lan tỏa lớn. Khẩn trương xây dựng và 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hệ thống quy hoạch theo Luật Quy 

hoạch để triển khai cho giai đoạn sau năm 2020. 

Tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi để thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với 

bảo đảm an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, chủ động triển khai 

xây dựng các công trình tích nước; nghiên cứu chuyển đổi từ trồng các 

loại cây xuất khẩu khó khăn, giá trị gia tăng thấp sang các loại cây thị 

trường trong nước có nhu cầu cao, nhập khẩu nhiều, giá trị gia tăng lớn. 

Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tái đàn lợn trong nước, tạo thuận lợi để 

doanh nghiệp nhập khẩu lượng thịt lợn hợp lý, cân bằng cung cầu trong 

nước. Rà soát, đánh giá cân đối nhu cầu dự trữ đối với các mặt hàng thiết 

yếu (nhất là lúa gạo) để tranh thủ cơ hội cạnh tranh, nhu cầu và giá xuất 

khẩu tăng cao. 

Thực hiện tốt việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại 

học, cao đẳng. Nghiên cứu hoàn thiện quy chế, công nghệ đào tạo trực 

tuyến, trang thiết bị, phương thức đánh giá chất lượng để có thể phát 

triển ổn định. Đầu tư mạnh mẽ hơn cho giáo dục nghề nghiệp, nâng cao 

năng suất lao động, tăng số lượng lao động lành nghề, đặc biệt là trình độ 

kỹ thuật tay nghề. Chú trọng đầu tư cho hệ thống y tế, củng cố hệ thống y 

tế công cộng, y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe và trang bị các thiết bị y 

tế đầy đủ; chủ động tăng cường phòng chống dịch bệnh. 



Tổ chức cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm có tổ chức kiểu “xã 

hội đen”, giết người, tội phạm về ma túy, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội 

phạm mua bán người, xâm hại phụ nữ, trẻ em; giữ gìn an ninh trật tự, xử 

lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Bảo đảm công tác an ninh, trật 

tự phục vụ tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp. Kiểm soát và quyết liệt giải 

quyết hiệu quả ô nhiễm không khí, nguồn nước, tiếng ồn. 

Khẩn trương thực hiện các thủ tục phê chuẩn và tổ chức thực thi Hiệp 

định EVFTA, EVIPA. Theo dõi sát diễn biến chính trị quốc tế, đặc biệt sự 

cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, trong đó có vấn đề thương mại 

và dịch bệnh. Tăng cường công tác đối ngoại, chủ động thực hiện các 

biện pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới. 

Đình Hải – Toàn Thắng 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-

nuoc/nhat-tri-voi-cac-ket-qua-dat-duoc-theo-bao-cao-cua-chinh-

phu/396051.vgp 

 

10. Thực hiện nhanh, quyết liệt việc cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính 

Sáng 19-5, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính 

(CCHC) của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Công bố Chỉ số 

CCHC năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân 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. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa 

Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã chủ trì hội nghị. 

Kết quả chỉ số 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%, bao gồm 

3 đơn vị là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp; 

Nhóm B đạt kết quả chỉ số CCHC từ trên 80% đến dưới 90%, gồm 14 

đơn vị là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao, Bộ 

Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nội vụ; Bộ Lao 

động-Thương binh và Xã hội; Bộ Công Thương; Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải... 



 

Quang cảnh hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương 

Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ ghi nhận sự nỗ lực 

của các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong công tác CCHC 

chính năm 2019. 

Phó thủ tướng cũng lưu ý, đối với các địa phương xếp hạng đầu bảng 

nhưng luôn phải đánh giá mình trên tinh thần hết sức cầu thị để nâng cao 

kết quả phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp. “Cải cách là để làm 

cho bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Cán bộ, 

công chức phải biết đề cao ý thức là công bộc của dân, phục vụ nhân 

dân, không được sách nhiễu nhân dân”, Phó thủ tướng khẳng định. 

Đồng chí Trương Hòa Bình cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc 

phục ngay trong công tác CCHC như: Một số bộ, ngành, địa phương 

chưa coi CCHC là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, lãnh đạo 

chưa thể hiện vai trò trách nhiệm đúng mực trong thúc đẩy cải cách để 

tạo chuyển biến trong hoạt động quản lý nhà nước, làm đòn bẩy cho phát 

triển kinh tế-xã hội; việc triển khai xây dựng và duy trì Cổng dịch vụ công 

trực tuyến, hệ thống thông tin báo cáo, hệ thống một cửa điện tử, thực 

hiện gửi nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường mạng của 

các bộ, ngành, địa phương còn chậm; việc khai thác dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 còn chưa thật hiệu quả… 

Phó thủ tướng yêu cầu, đến tháng 6-2020 hoàn thành việc gửi nhận văn 

bản điện tử tại 4 cấp chính quyền, nâng tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công 

việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng theo chỉ tiêu đề ra tại Nghị 



quyết số 01/NQ-CP nhằm đổi mới lề lối, phương thức làm việc, góp phần 

thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử. Sau hội nghị này, các bộ, ngành, 

địa phương cần bắt tay ngay vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp đẩy mạnh CCHC, phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh sau 

dịch Covid-19. Với những quyết tâm, nỗ lực hơn trong công tác chỉ đạo, 

triển khai nhiệm vụ CCHC trong năm 2020 và những năm tiếp theo, nước 

ta sẽ sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, 

chuyên nghiệp hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người 

dân và xã hội. 

Tin, ảnh: TRÀ MY 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thuc-hien-nhanh-quyet-liet-viec-

cat-giam-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-618311 

 

11. Cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi 
cho người dân và doanh nghiệp 

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, 

triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, 

thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các giao 

dịch về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội và đã 

được Chính phủ cùng cộng đồng doanh nghiệp và người dân ghi nhận, 

đánh giá cao. 

Doanh nghiệp không phải quản lý sổ bảo hiểm xã hội 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, theo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi 

năm 2014, người lao động có quyền được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã 

hội. Do đó, doanh nghiệp không phải thực hiện lưu giữ, quản lý sổ bảo 

hiểm xã hội cho người lao động. 



 

Sổ bảo hiểm xã hội đã được bàn giao cho người lao động 

Để triển khai thực hiện quy định này, từ tháng 10/2016, Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam đã tiến hành rà soát và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao 

động. Đến ngày 31/12/2018, ngành Bảo hiểm xã hội đã cơ bản hoàn 

thành công tác rà soát và bàn giao 13,3 triệu sổ đến tận tay người lao 

động (đạt tỷ lệ 99,28% tổng số người lao động đang tham gia). 

Nhờ đó, từ tháng 1/2019 đến nay, 100% doanh nghiệp đã giảm được thời 

gian và nhân lực để cập nhật và lưu trữ sổ bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, việc 

bàn giao sổ bảo hiểm xã hội mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực như: Người 

lao động sẽ có đầy đủ thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của mình, đồng thời hàng năm được 

cơ quan Bảo hiểm xã hội gửi thông báo về mức đóng và thời gian tham 

gia bảo hiểm trong năm. Bên cạnh đó, người lao động có thể tự tra cứu 

thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp của mình trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam. 

Bỏ quy định phải đổi thẻ bảo hiểm y tế hàng năm 

Bên cạnh đó, ngành Bảo hiểm xã hội cũng đã bỏ quy định về việc doanh 

nghiệp phải đề nghị đổi thẻ bảo hiểm y tế hàng năm cho người lao động. 

Không chỉ giảm thời gian, nhân lực trong việc quản lý sổ bảo hiểm xã hội 

cho người lao động, từ năm 2018, doanh nghiệp còn tiếp tục được 



“hưởng lợi” khi không phải rà soát, lập danh sách đề nghị đổi thẻ bảo 

hiểm y tế hằng năm cho người lao động. 

Cụ thể, nếu như trước tháng 8/2017, doanh nghiệp phải tiến hành rà soát, 

lập danh sách đề nghị đổi thẻ bảo hiểm y tế hằng năm cho người lao 

động thì từ tháng 9/2017 đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xây dựng 

hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung để quản lý thẻ bảo hiểm y tế, theo đó thẻ 

bảo hiểm y tế của người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp được 

cơ quan Bảo hiểm xã hội gia hạn tự động. 

Những thay đổi này mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và người sử 

dụng thẻ bảo hiểm y tế, đặc biệt doanh nghiệp được cắt giảm đáng kể 

thời gian thực hiện các thủ tục đề nghị gia hạn thẻ, nhận thẻ, chuyển thẻ 

bảo hiểm y tế đến từng người lao động. 

Giản lược các tiêu chí cần kê khai 

Giản lược các tiêu chí cần kê khai trong thủ tục hành chính “Đăng ký, điều 

chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm 

xã hội, thẻ bảo hiểm y tế”. Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã rà soát, 

giản lược các tiêu chí cần kê khai trên mẫu Tờ khai đơn vị tham gia, điều 

chỉnh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS) và mẫu Tờ khai cá 

nhân tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu 

TK3-TS). 

Cụ thể, doanh nghiệp chỉ cần khai báo 5 tiêu thức trong tổng số 12 tiêu 

thức của Mẫu Tờ khai cá nhân tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế (TK3-TS) khi cập nhật các nội dung thay đổi về thông 

tin của đơn vị; chỉ cần rà soát để xác nhận 5 tiêu thức trong tổng số 14 

tiêu thức của Mẫu Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế (TK1-TS) của người lao động khi cập nhật thay đổi thông tin 

của của người lao động. Thay đổi này đã giúp doanh nghiệp giảm được 

thời gian kê khai lại các tiêu thức khác trong mẫu Tờ khai khi có thay đổi 

thông tin so với việc áp dụng quy định trước đó. 

Đơn giản hóa thành phần hồ sơ, biểu mẫu kê khai 

Ngành Bảo hiểm xã hội đã đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thiết kế lại 

biểu mẫu kê khai giúp doanh nghiệp giảm thời gian cập nhật các thông tin 

đề nghị giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động. 

Trong Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 24/6/2019 của Tổng Giám đốc 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị 

bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi 



trả các chế độ bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam đã đơn giản mẫu văn bản đề nghị của đơn vị về đề nghị 

giải quyết chế độ tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp đối với người 

lao động (Mẫu 05A-HSB) theo hướng bỏ yêu cầu kê khai theo cách thức 

người khai phải viết rõ nội dung và thay bằng hình thức lựa chọn đánh 

dấu vào các ô có chứa nội dung phù hợp; bỏ xác nhận của người lập biểu 

và công đoàn cơ sở, chỉ yêu cầu duy nhất 1 chữ ký xác nhận của đơn vị 

trong Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, 

dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu 01B-HSB). 

Các sửa đổi này cùng với việc bãi bỏ thành phần hồ sơ: Bản sao Biên 

bản điều tra tai nạn lao động, Biên bản khám nghiệm hiện trường, Biên 

bản đo đạc môi trường lao động có yếu tố độc hại theo quy định tại Điều 

57, 58 Luật An toàn về sinh lao động và thành phần hồ sơ là sổ bảo hiểm 

xã hội đối với trường hợp người lao động đang làm việc bị tai nạn lao 

động hoặc bệnh nghề nghiệp đã góp phần giúp doanh nghiệp tiết kiệm 

thời gian khi xử lý những công việc liên quan đến đề nghị giải quyết các 

chế độ bảo hiểm ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

trong tháng cho người lao động. 

B.Duy 

Nguồn: http://laodongthudo.vn/cat-giam-toi-da-thu-tuc-hanh-chinh-tao-

thuan-loi-cho-nguoi-dan-va-doanh-nghiep-108406.html 

 
12. Đồng Nai nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh 

Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố chỉ 

số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh năm 2019, Đồng Nai xếp hạng 

23, tăng 3 bậc so với năm 2018. Đó là nỗ lực của tỉnh trong việc chỉ 

đạo, điều hành, tạo môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh thuận 

lợi để doanh nghiệp (DN) hoạt động. 



 

Doanh nghiệp, người dân đến Cục Thuế Đồng Nai trao đổi, kê khai 

thông tin về thuế. Ảnh: K.MINH 

Sau nhiều năm cố gắng, Đồng Nai đã vào nhóm 10 tỉnh, thành đứng đầu 

trong nhóm khá về PCI cấp tỉnh với 65,82 điểm. PCI năm 2019, có số 

điểm chênh lệch nhau không cao, Quảng Ninh đứng đầu cả nước với 

73,4 điểm và tỉnh Lai Châu đứng cuối bảng xếp hạng với 59,95 điểm. 

Trong đó, có những thứ hạng trước và sau chỉ cách nhau 0,06 điểm. 

* Nhiều chỉ số tăng điểm 

Báo cáo PCI năm 2019, dựa trên dữ liệu thu thập, khảo sát DN trên cả 

nước. Đơn vị chủ trì là VCCI phối hợp với một số cơ quan đơn vị trong và 

ngoài nước để thực hiện. Chỉ số PCI được xây dựng để đánh giá môi 

trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành 

chính của chính quyền các tỉnh, thành trong cả nước. Năm 2019, có 

khoảng 8.773 DN ở các tỉnh, thành tham gia phản hồi điều tra của VCCI. 

Trong số đó, có khoảng 70% là lãnh đạo các DN trả lời điều tra. 

Trong 5 năm trở lại đây (2015-

2019), điểm tổng hợp PCI của tỉnh 

liên tục tăng, vì thế bảng xếp hạng 

của tỉnh cũng tăng theo. Cụ thể năm 

2015, Đồng Nai xếp hạng 37, năm 



Sau mỗi năm, chỉ số PCI được công 

bố, UBND tỉnh đều có hội nghị làm 

việc với các sở, ngành, địa phương 

yêu cầu tập trung cải thiện những chỉ 

tiêu bị đánh giá thấp. Đồng thời yêu 

cầu các sở, ngành, địa phương đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện công 

tác điều hành, môi trường kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh 

trên địa bàn tỉnh. Các cố gắng của tỉnh được thể hiện qua việc chỉ số PCI 

trong 5 năm qua đã tăng được 14 bậc. Cụ thể năm 2015, Đồng Nai xếp 

hạng 37 thì năm 2019 đã tăng lên hạng 23. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn 

Phú Cường nhiều lần nhắc nhở tại các cuộc họp giao ban kinh tế hằng 

tháng, kết quả chỉ số PCI hằng năm là thước đo để các sở, ngành, địa 

phương trong tỉnh xem xét lại các lĩnh vực mình điều hành để có biện 

pháp cải thiện tốt hơn. Mục tiêu là để tạo ra một môi trường đầu tư, hoạt 

động kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư trong nước, nước ngoài vào 

các lĩnh vực tỉnh đang mời gọi và để các DN trên địa bàn Đồng Nai hoạt 

động hiệu quả, góp phần cho tăng trưởng, phát triển kinh tế của tỉnh. 

 

Sản xuất tại Công ty TNHH Công nghiệp Boss ở Khu công 

nghiệp Sông Mây (H.Trảng Bom). Ảnh: Hương Giang 

Trong cơ cấu chỉ số PCI của tỉnh năm 2019, có 7/10 chỉ số tăng điểm là: 

tính minh bạch, chi phí thời gian, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động 

của chính quyền tỉnh, dịch vụ hỗ trợ DN, thiết chế pháp lý và an ninh trật 

2016 tăng lên hạng 34, năm 2017, 

2018 tuy có tăng điểm nhưng vẫn xết 

hạng 26 và năm 2019 tăng lên hạng 

23. 



tự. Trong đó, những chỉ số được DN trên địa bàn tỉnh đánh giá cao vì có 

nhiều chuyển biến tích cực là chi phí thời gian. Kết quả này là do tỉnh đẩy 

mạnh giải quyết thủ tục hành chính qua mạng, giúp DN giảm được nhiều 

thời gian trong thực hiện các hồ sơ thủ tục.  

Đơn cử theo điều tra của VCCI, lĩnh vực thuế năm 2019, Đồng Nai là một 

trong 5 tỉnh, thành tiến hành kiểm toán thuế với DN nhiều nhất, nhưng các 

DN lại đánh giá tích cực về quá trình này và cho rằng việc xử phạt công 

bằng. Trong khi nhiều tỉnh, thành kiểm toán thuế với DN ít hơn nhiều 

nhưng lại có nhiều DN phàn nàn việc xử phạt thuế thiếu thỏa đáng. 

Ông Nguyễn Tấn Lợi, Phó cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai cho biết: 

“Ngành Thuế Đồng Nai liên tục có những chính sách cải cách hành chính, 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến để giảm thời gian, chi phí cho DN. Khi 

ngành thuế phát hiện có những rủi ro, vi phạm sẽ tiến hành kiểm tra tại cơ 

quan thuế, DN sẽ thoải mái hơn và ít bị ảnh hưởng so với kiểm tra trực 

tiếp tại DN. Các vi phạm của DN về thuế được xử lý theo đúng quy định 

của pháp luật nên ít bị phàn nàn”. Cũng theo ông Lợi, ngành Thuế Đồng 

Nai thường xuyên tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với DN trong nước, 

nước ngoài nên mọi vướng mắc được tháo gỡ kịp thời và tạo mối quan 

hệ thân thiện hơn giữa cơ quan thuế và DN. 

* Sẽ cải thiện những chỉ số giảm điểm 

Năm 2019, PCI của Đồng Nai có 3 chỉ số giảm điểm là: gia nhập thị 

trường, tiếp cận đất đai và chi phí không chính thức. Năm 2019, chỉ số gia 

nhập thị trường của Đồng Nai đã giảm gần 1 điểm so với năm 2018. 

Nguyên nhân là do DN gặp khó khăn trong tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm 

đối tác kinh doanh, biến động thị 

trường... 

Chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh 3 

năm liền (2017-2019) bị giảm 

điểm là vì mấy năm gần đây, các 

khu công nghiệp của Đồng Nai 

đã gần lấp đầy, tỷ lệ đất cho DN 

thứ cấp thuê không còn nhiều. 

Bên cạnh đó, giá đất trong các 

khu công nghiệp, giá đất bên 

ngoài tại Đồng Nai khá mắc nên 

các DN rất khó khăn trong thuê đất đai để có mặt bằng sản xuất, kinh 

doanh. 

Từ năm 2005, Phòng Thương mại và 

công nghiệp Việt Nam đã phối hợp với 

Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ để 

thực hiện xây dựng báo cáo PCI để đánh 

giá môi trường kinh doanh, chất lượng 

điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách 

hành chính của 63 tỉnh, thành phố trên 

cả nước. 



Ông Châu Minh Nguyện, Phó chủ tịch Hiệp hội DN Đồng Nai chia sẻ: 

“Hầu hết, DN nhỏ và vừa trong nước đang thiếu mặt bằng để làm nhà 

xưởng nên ảnh hưởng rất lớn đến việc sản xuất. Thuê đất trong các khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giá rất cao nên rất ít DN 

nhỏ đủ khả năng”. Đây cũng là một trong những vấn đề khó khăn của DN 

nhỏ và vừa Đồng Nai từ nhiều năm nay chưa tháo gỡ được. Tuy tỉnh đã 

tiến hành quy hoạch 27 cụm công nghiệp tại các huyện, thành phố nhằm 

hỗ trợ DN nhỏ và vừa trong nước di dời vào, song đến nay ít cụm công 

nghiệp hoàn thành được hạ tầng. Nguyên nhân do giá đất tăng cao, việc 

bồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều trở ngại, nhà đầu tư hạ tầng 

cụm công nghiệp tính toán thấy đầu tư không hiệu quả nên chưa mặn mà 

rót vốn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp. 

 

Đồ họa thể hiện kết quả chỉ số PCI của Đồng Nai trong vòng 5 năm 

qua (2015-2019). Nguồn: Phòng Thương mại và công nghiệp Việt 

Nam (VCCI) (Thông tin: Hương Giang - Đồ họa: Hải Quân) 

Ông Cao Tiến Sỹ, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai 

cho biết: “Tỉnh đã có kế hoạch mở rộng và đầu tư mới một số khu công 

nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của các DN trong khu công nghiệp muốn 

mở rộng sản xuất và DN đầu tư mới. Trong những năm tới, khi nhiều 

đường giao thông cấp vùng, quốc gia được xây dựng và đưa vào khai 

thác, Đồng Nai sẽ là nơi thu hút các DN đầu tư nước ngoài, DN trong 

nước đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp”. 



Thời gian qua, tỉnh đã nỗ lực trong việc cải thiện các chỉ số PCI nhằm tạo 

ra một môi trường đầu tư tốt, thu hút nguồn vốn của DN trong nước, 

nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du 

lịch, hạ tầng kỹ thuật để thúc đầy kinh tế - xã hội phát triển. 

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh, tỉnh luôn đồng hành cùng 

DN, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để DN hoạt động hiệu 

quả. Trên các lĩnh vực, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, 

hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả hoạt động 

của các cơ quan nhà nước nhằm giảm thời gian, chi phí đi lại cho người 

dân và DN. Bên cạnh đó, hạn chế được các trường hợp cán bộ, công 

chức nhà nước nhũng nhiễu, gây khó dễ cho DN và giảm bớt các "chi phí 

không chính thức". 

Khánh Minh 

Nguồn: http://www.baodongnai.com.vn/tieu-diem/202005/dong-nai-no-luc-

nang-cao-nang-luc-canh-tranh-3004262/ 

 

13. Tìm cách nâng sức hút với nhà đầu tư 

Khi các doanh nghiệp (DN) nước ngoài dự tính đầu tư vào tỉnh nào 

thường tham khảo chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh. Để hiểu 

rõ hơn về những giải pháp của tỉnh trong năm 2020, nhằm nâng cao 

chỉ số PCI, phóng viên Báo Đồng Nai đã phỏng vấn ông Hồ Văn Hà, 

Giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư. 

Mục tiêu của Đồng Nai là phấn đấu vào tốp 20 tỉnh, thành dẫn đầu cả 

nước về chỉ số PCI. Vì thế năm 2020, tỉnh tiếp tục có những cố gắng 

trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để nâng thứ hạng PCI. 

* Năm 2019, chỉ số PCI của tỉnh xếp hạng 23, tăng thêm 3 bậc. Ông có 

thể cho biết Đồng Nai đã có những giải pháp gì để cải tạo môi trường đầu 

tư và tăng được thứ hạng? 

- Kết quả điều tra PCI năm 2019, Đồng Nai xếp hạng 23/63 tỉnh, thành và 

xếp hạng khá và tăng 3 bậc so với năm 2018. Kết quả trên là do những 

năm qua, Đồng Nai đã thực hiện nhiều giải pháp để cải thiện môi trường 

đầu tư, kinh doanh như: cải cách hành chính, tổ chức hội nghị gặp gỡ 

DN, đầu tư hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, đào tạo nguồn nhân lực, kịp 

thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho DN phát triển sản xuất, kinh 

doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. 



Tỉnh bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh, xử lý 

nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đúng, đầy đủ các quy 

định mới về điều kiện kinh doanh. Đồng Nai tăng cường tiếp nhận hồ sơ 

thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh thanh toán 

điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Đẩy mạnh phương 

thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch 

vụ bưu chính công ích. 

* Tuy thứ hạng tăng nhưng Đồng Nai vẫn còn 3 chỉ số PCI giảm điểm là: 

gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai và chi phí không chính thức. Theo 

ông, Đồng Nai phải làm những gì để 3 chỉ số trên tăng điểm? 

- Tuy có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện các chỉ số PCI năm 2019, nhưng 

đối với lĩnh vực cấp quyết định chủ trương đầu tư vẫn còn vướng do các 

quy định của pháp luật còn nhiều chồng chéo, chưa rõ ràng nên các 

ngành phải báo cáo xin ý kiến của bộ, ngành trung ương dẫn đến kéo dài 

thời gian xử lý. 

Vừa qua, tỉnh có ban hành Văn bản số 4895/UBND-THNC ngày 29-4-

2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó có nêu rõ những bất cập 

của hệ thống pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng. Đồng thời, công tác 

giải phóng mặt bằng, điều chỉnh khung giá đất còn nhiều bất cập. Mặt 

khác, nhiều đơn vị cần rà soát kỹ, cẩn trọng trong việc giải quyết các hồ 

sơ về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhất là các dự án có sử dụng đất công 

cũng gây ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết dự án... 

Để cải thiện môi trường đầu tư và nâng thứ hạng cho Đồng Nai trong năm 

nay, tỉnh tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp quyết 

định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Triển khai 

hệ thống theo dõi, giám sát, đôn đốc các cán bộ, công chức trong xử lý 

hồ sơ một cửa. Công bố, công khai đầy đủ các quy định về trình tự, thủ 

tục đăng ký, quy định về điều kiện kinh doanh. Kịp thời gỡ khó cho DN 

những vấn đề liên quan đến đất đai, thị trường và hỗ trợ DN nhỏ tiếp cận 

quỹ đất. Thay thế, xử lý nghiêm cán bộ, công chức khi có thông tin, phản 

ánh của DN, công dân về các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây khó 

khăn. 

* Với lợi thế về hạ tầng giao thông, những năm tới Đồng Nai sẽ thu hút 

nhiều DN đầu tư vào công nghiệp, dịch vụ thương mại. Tỉnh sẽ có những 

tiêu chí gì trong thu hút đầu tư trong nước, FDI? 

- Với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các tuyến đường giao 

thông kết nối vùng đang tiến hành xây dựng, Đồng Nai có cơ hội lớn để 

thu hút đầu tư trong nước, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đón đầu xu 



hướng trên, tỉnh đang triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh, trong đó chú 

trọng việc điều chỉnh bổ sung phát triển khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp, cụm khu đô thị thương mại dịch vụ... để phát huy lợi thế, và các 

điều kiện để thú hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội theo đúng định 

hướng. 

Về môi trường đầu tư, tỉnh tiếp tục công khai, minh bạch, cập nhật 

thường xuyên đầy đủ thông tin đối với các quy trình thủ tục hành chính, 

các quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, quy họach sử dụng 

đất, quy hoạch ngành; các thông tin về ngân sách, mời thầu để DN dễ 

tiếp cận và tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh. Tiếp tục thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải 

quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh 

thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công như: thuế, điện, 

nước... 

Về các lĩnh vực mời gọi đầu tư, bên cạnh việc tiếp tục phát triển, thu hút 

các ngành công nghiệp chủ lực có lợi thế, Đồng Nai sẽ ưu tiên thu hút các 

dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất vật liệu mới, các dự 

án tiết kiệm năng lượng, dự án thân thiện với môi trường, hạ tầng kỹ 

thuật, chế biến nông sản, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để hướng 

đến phát triển bền vững. 

* Xin cảm ơn ông! 

Hương Giang (thực hiện) 

Nguồn: http://baodongnai.com.vn/tieu-diem/202005/tim-cach-nang-suc-

hut-voi-nha-dau-tu-3004237/ 

 

14. Bình Phước khai trương hệ thống dịch vụ công 
trên môi trường điện tử 

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 - 19/5/2020), sáng 19/5, tại Trung tâm Hành chính công 

tỉnh Bình Phước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cùng Chủ tịch 

UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền và các cơ quan chức năng đã ấn nút khai 

trương Hệ thống dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử và 

ra mắt đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ hướng dẫn người dân, 

doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm hành chính công 

của tỉnh và Bộ phận tiếp nhận - trả kết quả một cửa điện tử cấp 

huyện, cấp xã. 



 

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi cùng cùng các đại biểu ấn nút 

khai trương Hệ thống dịch vụ công trực tuyến. 

Tại lễ khai trương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền cho 

biết hiện nay tỉnh Bình Phước có trên 80% thủ tục hành chính  được thực 

hiện trực tuyến ở mức độ 3 và 4. Bắt đầu từ ngày 19/5/2020, trên phạm vi 

toàn tỉnh sẽ thực hiện ở mức tối đa và hướng đến 100% giải quyết tại 

trung tâm hành chính trên môi trường điện tử; đồng thời dừng việc tiếp 

nhận thủ tục bằng văn bản giấy. 

Đây là một sự kiện quan trọng đánh dấu sự đổi mới của tỉnh Bình Phước 

hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính của tỉnh Bình Phước thông thoáng, góp phần quan trọng nâng cao 

chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. 

Bà Trần Tuệ Hiền nhấn mạnh các hoạt động dịch vụ hành chính công 

trực tuyến sẽ tiếp tục được tỉnh quan tâm cải tiến, nâng cấp hệ thống 

hướng đến việc vận hành chính xác, thuận tiện. Qua đó, UBND tỉnh cam 

kết sẽ đảm bảo việc vận hành Hệ thống dịch vụ hành chính công trực 

tuyến của tỉnh thông suốt, thân thiện, hiệu quả, với phương châm “lấy 

người dân và doanh nghiệp làm trung tâm”. 

Tỉnh Đoàn Bình Phước là đơn vị tham gia tình nguyện hướng dẫn, trợ 

giúp người dân tiếp cận công nghệ, hướng dẫn cách nộp hồ sơ trực 

tuyến. Với quyết tâm “không để bất kỳ người dân nào ở lại phía sau” 

trong công cuộc cải cách hành chính, Bí thư Tỉnh đoàn Trần Quốc Duy 

cho biết: Dự kiến Tỉnh Đoàn sẽ thành lập 11 đội hình hỗ trợ việc tiếp nhận 



và trả kết quả một cửa điện tử cấp huyện; 111 đội hình tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả cấp xã để phục vụ người dân và doanh nghiệp một 

cách thuận lợi nhất. 

Tin, ảnh: Dương Chí Tưởng (TTXVN) 

Nguồn: https://baotintuc.vn/xa-hoi/binh-phuoc-khai-truong-he-thong-dich-

vu-cong-tren-moi-truong-dien-tu-20200519121913365.htm 

 


