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1. Tạo nền tảng vững chắc cho phục hồi và phát triển 
đất nước 

Trong bối cảnh hết sức khó khăn, chúng ta đã đạt được những kết 

quả quan trọng, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp và 

toàn xã hội vào Đảng và Nhà nước, tạo nền tảng vững chắc cho 

phục hồi và phát triển đất nước trong thời gian tới. 

 

Thủ tướng trình bày Báo cáo của Chính phủ tại phiên khai mạc kỳ 
họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV. Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này trong Báo cáo về 

phòng chống dịch COVID-19 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc 

hội khóa XIV, sáng 20/5. 

Theo Thủ tướng, trong những tháng đầu năm 2020, tình hình quốc tế, 

trong nước có những biến động lớn, chưa từng có trong nhiều thập kỷ do 

tác động của đại dịch COVID-19. Kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy 

thoái; các nước, đối tác lớn của Việt Nam đều bị ảnh hưởng nghiêm 

trọng. Hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế nước ta chịu ảnh 

hưởng nặng nề; nhiều hoạt động kinh tế - xã hội (KTXH) ngưng trệ. 

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt 

bậc, tập trung thực hiện “mục tiêu kép” - vừa quyết liệt phòng chống dịch 



bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa quyết tâm duy trì, phục 

hồi, phát triển các hoạt động KTXH và bảo đảm đời sống của nhân dân. 

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú 

Trọng, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài 

đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc trong công tác phòng chống 

dịch bệnh. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt; 

ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Công điện chỉ đạo các cấp, các ngành 

tập trung triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó kịp thời, ngăn 

chặn dịch bệnh lây lan. Ngay những ngày trước, trong Tết Nguyên đán và 

trong những tháng qua, Thường trực Chính phủ họp một tuần 02 - 03 lần 

để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch. 

Tinh thần chỉ đạo chung là chủ động đánh giá đúng tình hình, đưa ra các 

giải pháp quyết liệt, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế và thực lực của 

đất nước. Quan điểm xuyên suốt là “chống dịch như chống giặc”; huy 

động sức mạnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã 

hội; “lấy phòng dịch làm ưu tiên”, “khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên 

ngoài, kiên quyết cách ly tập trung, khoanh vùng dập dịch triệt để từ bên 

trong, chữa trị hiệu quả”, “chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế trước mắt để 

bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của người dân”. 

Thủ tướng nhấn mạnh, những thắng lợi đầy ý nghĩa trong cuộc chiến 

chống đại dịch COVID-19 là kết tinh của tinh thần yêu nước, niềm tin và 

sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tất cả những điều đó thể 

hiện sự ưu việt, giá trị cốt lõi của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, khẳng định chân lý “Ý Đảng, Lòng Dân”, 

sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và bản lĩnh, ý 

chí, truyền thống cao đẹp của nhân dân ta, của dân tộc ta. 

Quá trình chống dịch thời gian qua đã mang lại cho chúng ta nhiều kinh 

nghiệm quý cần được tiếp tục phát huy trong việc thực hiện các nhiệm vụ 

trọng tâm đặt ra trong thời gian tới. 

Báo cáo của Chính phủ cũng đánh giá, tác động của đại dịch đến nước ta 

là rất nghiêm trọng do nền kinh tế hội nhập sâu rộng, độ mở lớn, tính tự 

chủ và khả năng chống chịu còn hạn chế. Không chỉ gây thiệt hại về kinh 

tế do các hoạt động sản xuất kinh doanh đình trệ, gián đoạn chuỗi cung 

ứng và lưu chuyển thương mại, dịch bệnh còn ảnh hưởng mạnh đến tâm 

lý và đời sống nhân dân. Trong khi đó, biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, 

xâm nhập mặn, mưa đá, dịch tả lợn châu Phi… cũng gây thiệt hại lớn ở 

nhiều vùng, địa phương và tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp. 



Những điểm sáng trong phát triển kinh tế 

Dù gặp khó khăn, thách thức lớn, nhưng nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống 

chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả 

nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta vẫn có những điểm sáng 

trong phát triển kinh tế, nhất là duy trì được nền tảng vĩ mô ổn định và các 

cân đối lớn của nền kinh tế, tạo thuận lợi cho phục hồi và phát triển KTXH 

sau dịch. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 giảm 1,21% so với tháng 12 

năm 2019. Chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt; tỷ giá 

và thị trường ngoại tệ ổn định. Lãi suất điều hành giảm 1,5%; bảo đảm 

thanh khoản của hệ thống các tổ chức tín dụng và nền kinh tế. Tập trung 

tín dụng cho sản xuất kinh doanh và những lĩnh vực ưu tiên. Triển khai 

kịp thời chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ 

nguyên nhóm nợ, hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi đại dịch. 

Các cấp, các ngành đã quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư 

công; vốn đầu tư thực hiện từ NSNN tăng 12,9% so với cùng kỳ. Tổng 

vốn đầu tư toàn xã hội quý I tăng 2,2%; trong đó vốn đầu tư ngoài nhà 

nước tăng 4,2%. Chúng ta đã ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ nhiều 

công trình hạ tầng quan trọng, hỗ trợ ngân sách trung ương cho các địa 

phương vùng ĐBSCL khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển KTXH và 

liên kết vùng. Nông nghiệp được mùa, được giá, đời sống người nông 

dân được cải thiện; bảo đảm an ninh lương thực và xuất khẩu gạo đạt 

mức cao. Tại Hội nghị phát triển bền vững vùng ĐBSCL tháng 6 năm 

2019, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng phương án trình Quốc 

hội bổ sung 1 tỷ USD ngoài định mức phân bổ chung để đầu tư kết cấu 

hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu của vùng trong giai đoạn tới. 

Thu ngân sách nhà nước 4 tháng đạt 32,5% dự toán15. Tiết kiệm chi 

thường xuyên, bảo đảm nhu cầu chi ngân sách nhà nước cho phòng 

chống dịch, phát triển KTXH, bảo đảm an ninh, quốc phòng và các nhiệm 

vụ chi cấp bách. Xuất khẩu 4 tháng duy trì đà tăng với 15 mặt hàng đạt 

kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD; xuất siêu gần 3 tỷ USD. Môi trường 

đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, cải cách thủ tục hành chính có 

nhiều tiến bộ. Công tác quản lý thị trường, giá cả, phòng chống buôn lậu, 

gian lận thương mại được tăng cường; bảo đảm cân đối hàng hóa thiết 

yếu cho đời sống, cơ bản không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá trong thời 

gian có dịch. 

“Mặc dù giảm khá mạnh so với cùng kỳ, nhưng tăng trưởng GDP quý I 

vẫn đạt 3,82%, thuộc nhóm cao trong khu vực và trên thế giới. Trong khó 

khăn, nhiều địa phương vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng khá cao. Chúng 

ta vẫn duy trì sản xuất kinh doanh, không để rơi vào suy thoái; trong khi 



hầu hết các nước, đối tác lớn đều tăng trưởng âm. An ninh năng lượng, 

lương thực được bảo đảm, cung cấp đủ nhu yếu phẩm cho người dân, 

nhất là giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội”, Thủ tướng phát biểu. 

Trong điều kiện rất khó khăn trước tác động, ảnh hưởng nặng nề của đại 

dịch, chúng ta vẫn quan tâm dành nhiều nguồn lực, chú trọng bảo đảm 

đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; thực hiện tốt các nhiệm vụ phát 

triển văn hoá, xã hội, môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng 

chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường quốc phòng an ninh và các hoạt 

động đối ngoại. 

Đánh giá chung, đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời 

sống KTXH của đất nước. Mặc dù sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó 

khăn, nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn đạt mức cao hơn so với các nước; 

kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn được bảo 

đảm; triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt 

động KTXH. An sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đặc biệt 

quan tâm. Việt Nam đã thành công bước đầu trong kiểm soát dịch 

COVID-19, được nhân dân cả nước, cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh 

giá cao. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh, đối 

ngoại được tăng cường; uy tín và vị thế quốc tế của nước ta tiếp tục 

được nâng lên. 

 

Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

“Trong bối cảnh hết sức khó khăn, những kết quả quan trọng này là rất 

đáng trân trọng, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống 



chính trị và nhân dân cả nước, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống 

nhất, động viên và củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp và toàn 

xã hội vào Đảng và Nhà nước, tạo nền tảng vững chắc cho phục hồi và 

phát triển đất nước trong thời gian tới”, Thủ tướng nhấn mạnh. 

Đánh giá bổ sung kết quả năm 2019 

Qua đánh giá thực hiện cả năm 2019 khẳng định chúng ta đã đạt được 

kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và củng cố những 

nhận định mà Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8. 

Toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt; nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn số 

đã báo cáo Quốc hội. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,02% (đã báo cáo 

trên 6,8%), thuộc nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất 

khu vực và thế giới. Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; cơ cấu kinh 

tế chuyển dịch tích cực; chất lượng tăng trưởng được cải thiện. Vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện đạt 20,4 tỷ USD, tăng 6,8%. Tổng 

kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 517 tỷ USD, xuất siêu hơn 11 tỷ 

USD, cao nhất từ trước tới nay. Thu ngân sách nhà nước vượt 9,9% 

dự toán; nợ công ở mức 54,7% GDP (đã báo cáo 56,1%). Các lĩnh vực 

văn hóa, xã hội, môi trường đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác cải 

cách hành chính, phòng chống tham nhũng tiếp tục được triển khai 

quyết liệt; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đưa ra xét xử nhiều vụ án 

kinh tế, tham nhũng lớn, được dư luận xã hội đánh giá cao, góp phần 

củng cố niềm tin của nhân dân. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại được 

tăng cường; uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng 

cao. 

“Có thể nói năm 2019 là năm chúng ta nỗ lực phấn đấu thành công và 

đạt được kết quả toàn diện, nổi bật nhất trong nhiều năm qua. Tại Hội 

nghị của Chính phủ tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch 

năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã phát biểu: Đất nước ta chưa 

bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế như ngày nay. Đây là thành quả 

của cả quá trình trên 30 năm đổi mới, hội nhập và phát triển của đất 

nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là những năm gần đây”, Thủ 

tướng nêu rõ. 

Hà Chính 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Tao-nen-tang-vung-chac-cho-phuc-

hoi-va-phat-trien-dat-nuoc/396038.vgp 

 



2. Đưa Luật Quản lý thuế vào cuộc sống: Các thông 
tư hướng dẫn phải đảm bảo cải cách hành chính, dễ 
thực hiện 

Ngày 1/7/2020 tới đây, Luật Quản lý thuế sửa đổi (Luật Quản lý thuế 

số 38) chính thức có hiệu lực thi hành. 

 

Tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2019 tại Cục Thuế Hà Nội. 

Ảnh: N.M 

Để đưa luật vào áp dụng một cách kịp thời, Tổng cục Thuế đang xây 

dựng hàng loạt các thông tư hướng dẫn Luật, đồng thời lấy ý kiến rộng rãi 

để hoàn thiện, sớm trình Bộ Tài chính ban hành. Trước tình hình đó, 

phóng viên TBTCVN đã có cuộc trao đổi với luật sư (Ls) Đặng Thành 

Chung - Giám đốc Công ty Luật An Ninh (AnNinhLaw) xung quanh việc 

xây dựng các thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38, đảm bảo tính 

hiệu lực, hiệu quả khi thi hành Luật. 

* PV: Luật Quản lý thuế số 38 sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/7 tới và để đưa 

Luật vào cuộc sống, Tổng cục Thuế đang xây dựng các thông tư hướng 

dẫn. Là người làm công tác tư vấn pháp luật, theo ông các thông tư 

hướng dẫn cần phải đảm bảo các nguyên tắc gì? 

- Ls Đặng Thành Chung: Việc soạn thảo và ban hành các thông tư 

hướng dẫn luật, nghị định là điều cần thiết, vì thông tư sẽ quy định các 

vấn đề chi tiết hơn, để đối tượng bị tác động trực tiếp dễ dàng tiếp cận và 

thực hiện đúng các quy định pháp luật. Để làm được điều này, các thông 



tư hướng dẫn cần đảm bảo các nguyên tắc cần thiết, để khi triển khai vừa 

đảm bảo hiệu quả và dễ thực hiện. 

Thứ nhất, khi soạn thảo phải lấy ý kiến các bên liên quan, bao gồm: đối 

tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản, những cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan khác. Họ là các bên có trách nhiệm thực hiện, có 

trách nhiệm hỗ trợ, là chuyên gia trong lĩnh vực. Đối tượng bị tác động 

trực tiếp sẽ nêu quan điểm, mong muốn của mình, còn những bên còn lại 

sẽ đưa ra các hướng dẫn mang tính định hướng phù hợp với thực tiễn. 

Ví dụ, về thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38, cơ quan soạn 

thảo cần lấy ý kiến của doanh nghiệp, vì đây là đối tượng chịu tác động 

trực tiếp lớn nhất, lấy ý kiến của ngân hàng là đối tượng hỗ trợ nộp thuế, 

lấy ý kiến của các chuyên gia tài chính, kinh tế, thuế để đưa ra cách tính 

thuế, giá trị thuế suất phù hợp… 

Hình thức lấy ý kiến cũng rất đa dạng như: gửi ý 

kiến bằng văn bản, bằng điện thoại, bằng email. 

Hay như tại Điều 101 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật cũng quy định rất rõ ràng là cơ 

quan soạn thảo “đăng tải toàn văn dự thảo trên 

Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và cổng 

thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ trong 

thời gian ít nhất là 60 ngày. Tùy theo tính chất và 

nội dung của dự thảo thông tư, bộ, cơ quan 

ngang bộ có thể lấy ý kiến của các bộ, cơ quan 

ngang bộ khác, cơ quan thuộc chính phủ, hội 

đồng nhân dân, UBND cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức khác, các chuyên 

gia, nhà khoa học. Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả 

lời bằng văn bản chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị 

góp ý kiến. Đơn vị được phân công soạn thảo chủ trì phối hợp với các 

đơn vị có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo thông 

tư”. 

Thứ hai, thông tư phải đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống 

nhất của dự thảo thông tư với hệ thống pháp luật. Tính tương thích với 

điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. 

Là hệ thống văn bản hướng dẫn luật, nghị định nên các quy định trong 

thông tư hướng dẫn phải đảm bảo sự phù hợp: hợp hiến, hợp pháp và 

thống nhất với các quy định khác trong hệ thống pháp luật mà nó hướng 

dẫn. Ngoài ra, để tạo điều kiện hội nhập, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, 

việc hướng dẫn các quy định của Luật Quản lý thuế cũng cần đảm bảo 

 

Ls Đặng Thành Chung 



tương thích với các quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 

viên. 

Thứ ba, việc soạn thảo các thông tư hướng dẫn cần chú trọng đến các 

quy định cải cách thủ tục hành chính khi thực hiện quản lý thuế. Việc tinh 

gọn, tối giản các quy định về hồ sơ, trình tự thủ tục kê khai thuế, nộp 

thuế, đồng thời áp dụng công nghệ sẽ giúp doanh nghiệp, cá nhân phải 

nộp thuế có tâm lý thoải mái, dễ dàng thực hiện. Ngoài ra, để đảm bảo 

thông tư dễ hiểu, dễ áp dụng, cơ quan soạn thảo cũng cần chú trọng đến 

ngôn ngữ, giải thích từ vựng pháp lý đảm bảo cho các đối tượng bị tác 

động đọc và hiểu được nội dung trong thông tư. 

* PV: Luật Quản lý thuế có một số nội dung mới đáng chú ý, đó là Luật đã 

quy định hẳn một chương (Chương X) về hóa đơn điện tử và chứng từ 

điện tử. Theo ông, việc xây dựng thông tư hướng dẫn về nội dung này 

cần phải cụ thể hóa như thế nào để người nộp thuế hiểu và thực hiện 

đúng quy định? 

- Ls Đặng Thành Chung: Hiện nay, việc áp dụng hóa đơn điện tử và 

chứng từ điện tử góp phần tạo điều kiện cho việc sử dụng và quản lý thuế 

của người nộp thuế, cũng như cơ quan thuế dễ dàng và minh bạch hơn. 

Khi hướng dẫn nội dung này, thông tư cần quy định thống nhất áp dụng 

hóa đơn điện tử và chứng từ điện tử trên toàn hệ thống, quản lý thuế và 

quá trình chuyển đổi từ phương thức hóa đơn, chứng từ giấy sang hóa 

đơn, chứng từ điện tử. 

Để thống nhất vấn đề này, cơ quan soạn thảo cần quy định việc xây dựng 

hệ thống lưu trữ dữ liệu; quy trình thu thập, xử lý thông tin, quản lý cơ sở 

dữ liệu hóa đơn và bảo đảm duy trì, vận hành, bảo mật, bảo đảm an ninh, 

an toàn hệ thống thông tin… Bên cạnh đó, các hướng dẫn về quy trình kê 

khai và nộp thuế bằng hóa đơn, chứng từ điện tử cũng cần quy định cụ 

thể trong thông tư. 

* PV: Muốn đưa Luật Quản lý thuế vào cuộc sống, ngoài việc xây dựng 

các văn bản hướng dẫn thì công tác tuyên truyền cũng rất quan trọng. 

Theo ông, công tác tuyên truyền về luật sẽ phải thực hiện như thế nào để 

người dân và doanh nghiệp biết và chủ động thực hiện? 

- Ls Đặng Thành Chung: Một trong những kênh quan trọng để người 

dân và doanh nghiệp biết và chủ động thực hiện chính là kênh tuyên 

truyền pháp luật. Một số biện pháp tuyên truyền pháp luật hiệu quả có thể 

nhắc đến như: Công khai văn bản pháp luật trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, các website chính thức của cơ quan ban hành văn bản để 



tất cả người dân và doanh nghiệp biết đến sự tồn tại, cũng như quy định 

cụ thể của văn bản đó. 

Bộ Tài chính, mà cụ thể là Tổng cục Thuế cần mở rộng các phương thức 

liên lạc đến với cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, người dân 

bằng hình thức điện thoại, email, tiếp dân để khi người dân hỏi, cơ quan 

quản lý sẽ tiếp nhận và phản hồi, qua đó hướng dẫn người dân thực hiện 

quy định pháp luật. 

Tổ chức các buổi hội thảo, giao lưu trực tuyến về vấn đề pháp luật. Tại 

đây, những người tham gia bày tỏ, trao đổi những quan điểm của mình về 

những vấn đề cụ thể và được người có thẩm quyền giải đáp thắc mắc. 

Hoặc tăng cường hơn nữa quyền tham gia đóng góp ý kiến của nhân dân 

vào các dự án xây dựng, ban hành văn bản pháp luật để người dân nắm 

bắt tinh thần pháp luật ngay từ đầu và chủ động thực hiện. 

* PV: Xin cảm ơn ông! 

Nhật Minh (thực hiện) 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2020-

05-20/cac-thong-tu-huong-dan-phai-dam-bao-cai-cach-hanh-chinh-de-

thuc-hien-86995.aspx 

 

3. VNPT nâng gấp đôi băng thông kết nối Cổng Dịch 
vụ công quốc gia 

Trước nhu cầu sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến gia tăng 

đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia, 

Tập đoàn VNPT sẽ nâng gấp đôi băng thông kết nối Cổng Dịch vụ 

công quốc gia tại tất cả các cấp chính quyền. 

Theo thông tin từ Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông), từ 

cuối tháng 2 đến hết tháng 3-2020, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

tại nước ta đã tăng gấp đôi, đạt 24%. Dự kiến, trong các tháng cuối năm 

2020, tỷ lệ sử dụng và số lượt truy cập Cổng Dịch vụ công các cấp từ 

xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố đến Cổng Dịch vụ công quốc gia 

sẽ tăng mạnh. Chính vì vậy, yêu cầu về việc nâng cấp băng thông, đảm 

bảo hệ thống để hoạt động của Cổng Dịch vụ công được thông suốt là rất 

cấp thiết. 

Nhằm phục vụ công tác điều hành, quản lý của Chính phủ đồng thời đáp 

ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp khi sử dụng các dịch vụ trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia, Tập đoàn VNPT sẽ triển khai chính sách 



nâng gấp đôi băng thông cho tất cả các đường Internet cáp quang 

FiberVNN, Internet Trực tiếp và kênh Truyền số liệu chuyên dùng 

(TSLCD) kết nối Cổng Dịch vụ công (bao gồm kết nối liên thông Cổng 

Dịch vụ công các cấp và kết nối Internet từ Cổng Dịch vụ công đến người 

dân, doanh nghiệp) từ cấp xã/phường, quận/huyện đến tỉnh/thành phố. 

Đặc biệt, chính sách giá cước của VNPT không thay đổi. Thời gian triển 

khai chương trình là từ ngày 15-5 đến hết 31-7-2020. 

Chính sách trên sẽ được áp dụng đối với chính quyền các cấp đang sử 

dụng Internet cáp quang FiberVNN, Internet trực tiếp, TSLCD hoặc đăng 

ký sử dụng mới các dịch vụ này của VNPT để kết nối Cổng Dịch vụ công 

từ cấp xã/phường, quận/huyện đến tỉnh/thành phố và đã nghiệm thu hoàn 

công trong thời gian thực hiện chương trình này. 

 

VNPT nâng gấp đôi băng thông kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia, 

nhưng giá cước không thay đổi 

Được biết, Internet cáp quang luôn nằm trong nhóm dịch vụ băng thông 

rộng cố định chất lượng tốt nhất Việt Nam hiện nay. Dịch vụ này đã nhận 

được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước như giải thưởng Speedtest 

2019 (Hoa Kỳ) ở hạng mục “Nhà mạng có tốc độ Internet nhanh nhất Việt 

Nam” hay giải thưởng “Chất lượng dịch vụ băng thông rộng cố định” 2020 

do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG Việt Nam và Hội Vô tuyến – Điện tử 

Việt Nam trao tặng. 



Trong khi đó, mạng TSLCD của VNPT là mạng truyền dẫn tốc độ cao, 

công nghệ hiện đại. Các kết nối đều đảm bảo tính dùng riêng, an ninh, an 

toàn và tính dự phòng cao, cho phép hoạt động thông suốt 24 giờ/7 ngày. 

Việc nâng gấp đôi băng thông của các đường truyền trên sẽ mang đến 

trải nghiệm tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình sử dụng 

các dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số của 

Chính phủ. 

VNPT hiện là một trong những đơn vị tiên phong dẫn dắt chuyển đổi số 

quốc gia, có hạ tầng kết nối đảm bảo chất lượng cung cấp hệ sinh thái số 

các sản phẩm dịch vụ phục vụ khối chính quyền như: Hội nghị truyền hình 

trực tuyến, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Trục liên thông văn bản quốc 

gia, iGate, Eoffice, VNPT eCabinet,… Có thể nói, hệ sinh thái số của 

VNPT dành cho Chính quyền đang góp phần kiến tạo nên những doanh 

nghiệp số, công dân số. Từ đó, bức tranh chuyển đổi số quốc gia dần 

được hoàn thiện, thúc đẩy sự phát triển của đất nước trong thời kỳ cách 

mạng công nghiệp 4.0 đã và đang diễn ra mạnh mẽ. 

TRẦN BÌNH 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/vnpt-nang-gap-doi-bang-thong-ket-noi-

cong-dich-vu-cong-quoc-gia-663243.html 

 

4. Kho bạc Nhà nước: Sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến tăng mạnh thời điểm dịch bệnh 

Việc Kho bạc Nhà nước (KBNN) nỗ lực phủ sóng dịch vụ công trực 

tuyến (DVCTT) thời gian qua, đến thời điểm phát sinh dịch Covid-19 

đã phát huy tác dụng. 



 

Thực hiện giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến, hiện có rất ít đơn vị làm 

việc trực tiếp tại Kho bạc. Ảnh: T.T 

Trong tháng 4, số lượng đăng ký sử dụng dịch vụ này đã tăng vọt so với 

thời điểm trước đó. Cùng với đó, KBNN triển khai thành công việc tích 

hợp, cung cấp DVCTT trên Cổng Dịch vụ công quốc gia với 4 thủ tục 

hành chính có tần suất giao dịch với khối lượng lớn, đã thực sự mang lại 

những tiện ích đáng kể cho các đơn vị sử dụng ngân sách. 

Đơn vị đăng ký sử dụng dịch vụ mới tăng gấp 3 lần 

Trong 4 tháng đầu năm 2020, hệ thống KBNN đã tích cực triển DVCTT để 

đảm bảo theo đúng lộ trình đề ra. Theo đó, nâng cấp hệ thống DVCTT, 

KBNN đã bổ sung dịch vụ công ghi thu, ghi chi vốn nước ngoài qua KBNN 

và dịch vụ tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN; triển khai 

thí điểm kết nối và tích hợp từ các hệ thống kế toán hành chính sự nghiệp 

vào hệ thống DVCTT của KBNN tại 5 đơn vị. 

Hệ thống KBNN đã hiệu chỉnh và mở rộng tài nguyên hệ thống DVCTT; 

chỉnh sửa các mẫu biểu về chi ngân sách trên các Chương trình DVCTT, 

TABMIS theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP; hoàn thành tích hợp Dịch vụ 

công Khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng 

và giao dịch một cửa với KBNN trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. 

Đặc biệt thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc đẩy mạnh các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong tháng 4/2020 KBNN đã đẩy 

mạnh triển khai DVCTT đến các đơn vị quan hệ ngân sách nhằm hạn chế 



tiếp xúc trực tiếp, đồng thời hỗ trợ công chức cơ quan KBNN và hệ thống 

làm việc tại nhà trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19. 

Tính đến 30/4, tổng số đơn vị đã đăng ký tham gia DVCTT là 73.595 trên 

tổng số 92.456 đơn vị, đạt tỷ lệ 79,6%. Riêng tháng 4/2020 có đến 7.837 

đơn vị đăng ký sử dụng mới, tăng gấp 3 lần so với các tháng trước khi 

phát sinh dịch Covid-19. Tỷ lệ giao dịch thanh toán gửi qua DVCTT là hơn 

823 nghìn giao dịch trên tổng số hơn 1,4 triệu giao dịch chi ngân sách, đạt 

tỷ lệ 55%. Số người sử dụng đồng thời trong tháng duy trì ở mức cao hơn 

10.000 người tại một số thời gian cao điểm trong ngày từ 9 - 11giờ, đặc 

biệt ngày 29/4/2020, tăng cao nhất lên tới 32.000 người dùng đồng thời 

vào thời điểm 9 giờ sáng. Số lượng giao dịch thanh toán chi ngân sách 

nhà nước gửi qua DVCTT khoảng 100.000 chứng từ thanh toán và 

khoảng 60.000 hồ sơ. 

KBNN cũng đã triển khai thành công việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia với 4 thủ tục hành chính có 

tần suất giao dịch với khối lượng lớn. 4 thủ tục hành chính gồm: thủ tục 

kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử 

dụng vốn ngân sách nhà nước qua KBNN; thủ tục kiểm soát chi vốn nước 

ngoài qua KBNN; thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn 

vốn ngân sách nhà nước; thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi 

thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình 

mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp. 

Với 4 thủ tục nêu trên, mỗi ngày hệ thống dịch vụ công trực tuyến của 

KBNN tiếp nhận và xử lý khoảng hơn 100 nghìn chứng từ và 50 - 60 

nghìn hồ sơ. Việc KBNN đưa thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia với mục đích lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục 

vụ, qua đó, góp phần tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho khách 

hàng và các đơn vị sử dụng ngân sách. 

Đưa kho bạc đến gần hơn với khách hàng 

Việc hình thành thêm một kênh giao dịch điện tử của KBNN để khách 

hàng có thể tự do lựa chọn giao dịch, đã đưa KBNN đến gần hơn với 

khách hàng và xã hội. Đây là bước cải cách hành chính mạnh mẽ của 

KBNN theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và hướng tới Kho bạc 

điện tử theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020. 

Được biết, trong năm 2019, đã triển khai 100% các thủ tục hành chính 

KBNN được thực hiện trên DVCTT mức độ 4; 100% các đơn vị sử dụng 

NSNN có giao dịch với KBNN cấp tỉnh, KBNN quận, thị xã thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham gia dịch vụ công mức 4. 



Đến nay, gần 100% các đơn vị giao dịch tại KBNN cấp tỉnh, KBNN quận, 

thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh đã tham gia dịch vụ công trực tuyến với 

KBNN. 

KBNN xây dựng, nâng cấp hệ thống DVCTT và các chương trình ứng 

dụng liên quan phục vụ cho triển khai quy trình kiểm soát chi của KBNN 

cấp tỉnh, đảm bảo triển khai từ tháng 5/2020. 

Thời gian tới, KBNN tiếp tục thí điểm kết nối và tích hợp từ các hệ thống 

kế toán hành chính sự nghiệp vào hệ thống DVCTT của KBNN tại một số 

đơn vị; hiệu chỉnh và mở rộng tài nguyên hệ thống DVCTT; hỗ trợ các 

đơn vị KBNN, các đơn vị sử dụng ngân sách đẩy mạnh triển khai DVCTT, 

đặc biệt là các đơn vị giao dịch với KBNN huyện theo đúng lộ trình của 

Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

Về phía Cục Công nghệ thông tin, thời gian tới sẽ đảm bảo phục vụ hoạt 

động nghiệp vụ trong bối cảnh Chính phủ chỉ đạo tăng cường sử dụng 

các dịch vụ công trực tuyến nhằm ngăn chặn dịch Covid-19, khối lượng 

hồ sơ đề nghị thanh toán qua dịch vụ công tăng cao; hỗ trợ, triển khai các 

phương án làm việc từ xa, họp trực tuyến trên thiết bị di động cá nhân và 

nghiên cứu ứng dụng rộng rãi trong hệ thống KBNN trong giai đoạn dịch 

Covid-19. Đồng thời, triển khai nâng cấp và hỗ trợ sau triển khai Hệ thống 

Thanh toán liên ngân hàng phiên bản 2.5. 

Có thể nói, việc áp dụng DVCTT mức độ 4 áp dụng cho tất cả các đơn vị 

dự toán có giao dịch với KBNN tỉnh/thành phố (trực thuộc trung ương) và 

KBNN thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh/thành phố là bước cải cách hành 

chính mạnh mẽ của KBNN. 

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến hệ thống KBNN gần đây, Tổng Giám 

đốc KBNN Tạ Anh Tuấn đã biểu dương một số kết quả công tác mà toàn 

hệ thống đạt được trong thời gian qua. Ông Tạ Anh Tuấn đã đặc biệt 

nhấn mạnh đến kết quả triển khai DVCTT trong thời điểm dịch bệnh, minh 

chứng là số lượng đơn vị đăng ký sử dụng mới và số chứng từ giao dịch 

qua DVCTT đều tăng. Cùng với đó, KBNN đã triển khai hoàn thành việc 

tích hợp dịch vụ công trên cổng Dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của 

Chính phủ. 

Trong thời gian tới, để tạo điều kiện cho đơn vị giao dịch, không phải 

nhập lại chứng từ trên hệ thống DVCTT, nộp hồ sơ trực tuyến cho KBNN 

nhanh chóng, đơn giản thuận tiện, giảm tải lượng người dùng đơn vị giao 

dịch truy cập vào DVCTT của KBNN, cần thiết phải xây dựng giải pháp 

kết nối và tích hợp hệ thống DVCTT KBNN với các hệ thống kế toán hành 

chính sự nghiệp. Đồng thời bổ sung căn cứ pháp lý vào dự thảo thông tư 



hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi từ NSNN qua KBNN thay 

thế Thông tư số 161/2012/TT-BTC quy định chế độ kiểm soát, thanh toán 

các khoản chi NSNN qua KBNN và Thông tư số 39/2016/TT-BTC sửa đổi, 

bổ sung Thông tư số 161/2012/TT-BTC để các đơn vị giao dịch và KBNN 

có căn cứ triển khai thực hiện. 

Đồng thời, xây dựng hệ thống sao lưu, lưu trữ điện tử quản lý khai thác 

sử dụng dữ liệu điện tử  trong dài hạn (bao gồm hồ sơ chứng từ gửi qua 

dịch vụ công và lưu trữ dữ liệu điện tử khác của ngành KBNN). Trong 

năm 2020, triển khai các giải pháp đẩy mạnh triển khai ứng dụng Cảnh 

báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN và DVCTT tại tất cả các đơn vị sử 

dụng ngân sách trên toàn quốc (trừ các giao dịch bằng tiền mặt theo chế 

độ quy định và giao dịch của các đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng). 

Minh Anh 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2020-

05-20/su-dung-dich-vu-cong-truc-tuyen-tang-manh-thoi-diem-dich-benh-

86997.aspx 

 

5. Vietnam Post điều tra xã hội học chỉ số CCHC và sự 
hài lòng về phục vụ hành chính 

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. 

Theo báo cáo tại Hội nghị trực tuyến Công bố Chỉ số cải cách hành chính 

năm 2019, kết quả chỉ số Par Index năm 2019 của các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương có kết quả đạt giá trị trung bình là 81,15%, cao 

hơn 4,23% so với giá trị trung bình năm 2018 và là kết quả cao nhất trong 

4 năm gần đây. Khoảng cách kết quả Chỉ số giữa đơn vị cao nhất và đơn 

vị thấp nhất trong bảng xếp hạng là 16,22%. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ 

ra, năm 2019, số lượng đơn vị có điểm đánh giá tăng so với năm 2018 là 

62 tỉnh, thành phố, cao hơn nhiều so với kết quả đánh giá năm 2018 (chỉ 

có 19 đơn vị tăng điểm so với năm 2017). 

Tuy nhiên báo cáo cũng cho thấy, 63/63 tỉnh vẫn để xảy ra tình trạng 

người dân, tổ chức đi lại nhiều lần, 62/63 tỉnh xảy ra trễ hẹn trả kết quả 

dịch vụ. 

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. 84,94% người 



dân, tổ chức cho rằng, việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến qua mạng 

internet và trả kết quả qua đường bưu điện là phù hợp. 

Những chỉ số chính xác, khách quan và trung thực này là kết quả của quá 

trình điều tra xã hội học do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam 

Post) phối hợp với các ngành Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu 

Chiến binh thực hiện trên toàn quốc. 

 

Kết quả chỉ số SIPAS 2019 cho thấy, 84,94% người dân, tổ chức cho 

rằng, việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến qua mạng internet và trả 

kết quả qua đường bưu điện là phù hợp. 

Theo ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty Vietnam Post, để 

đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của công tác điều tra xã hội học, Bưu điện 

Việt Nam đã bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ 

thông tin đảm bảo cung ứng việc phát và thu phiếu điều tra một cách tốt 

nhất, đúng quy định của Bộ Nội vụ. 

Vietnam Post cũng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra xã hội học; xây 

dựng, hướng dẫn quy trình cung cấp dịch vụ cụ thể tới các khâu liên quan 

cung ứng dịch vụ trên toàn hệ thống, đặc biệt hướng dẫn nhân viên Bưu 

điện (điều tra viên) nắm chắc cách thức điều tra, thông tin trên phiếu điều 

tra, chuyển trả đúng số tiền cho đối tượng điều tra được hưởng theo quy 

định; đảm bảo số phiếu điều tra phát đi và thu về phản ảnh thực tế thông 

tin chính xác đầy đủ, kịp thời và khách quan. Đặc biệt việc điều tra luôn 

đảm bảo an ninh, an toàn, bí mật thông tin trên phiếu, không để trường 

hợp mất, thất lạc xảy ra; giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình 

cung cấp dịch vụ. 



 

Ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty Vietnam Post phát 

biểu tại Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 

(Par Index 2019) 

Cũng theo ông Hào, để điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của 

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

năm 2019, Bưu điện Việt Nam đã tổ chức phát ra 36.630 phiếu tại 63 tỉnh, 

thành phố; số phiếu hợp lệ thu về là 35.268 phiếu, đạt 96,28%.  

Đối với việc điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2019, tổng số 

phiếu phát ra tại 63 tỉnh, thành phố và 19  Bộ, cơ quan ngang bộ là  

20.716 phiếu; số phiếu thu về hợp lệ: 20.071 phiếu, đạt 96,89% 

Xác định, các thông tin của quá trình điều tra xã hội đóng vai trò đặc biệt 

quan trọng cho việc xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ 

quan ngang bộ, UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng 

về sự phục vụ hành chính năm 2019 nên tất cả các điều tra viên của 

Vietnam Post đều nghiêm túc thực hiện việc phát phiếu điều tra đến từng 

cá nhân người dân, người đại diện tổ chức. Việc phát phiếu được thực 

hiện theo nguyên tắc đúng đối tượng; không gợi ý nội dung trả lời; không 

trả lời thay... 

Đại đa số người tham gia trả lời phiếu đã hợp tác với các điều tra viên để 

thực hiện việc trả lời phiếu theo yêu cầu của từng cuộc điều tra, cung cấp 



đầy đủ thông tin về bản thân và trả lời đủ các câu hỏi của phiếu điều tra 

xã hội học. 

Xuân Thạch 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/vietnam-post-dieu-tra-xa-hoi-

hoc-chi-so-cchc-va-su-hai-long-ve-phuc-vu-hanh-chinh-642450.html 

 

6. Thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp, 
đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

Nếu đề xuất của Bộ GTVT liên quan đến việc triển khai dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 4 cấp, đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia được thông qua sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi cho 

người dân và doanh nghiệp. 

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ đề xuất triển khai thí 

điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp, đổi giấy phép lái xe trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 411/QĐ-TTg 

ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục dịch vụ 

 

Từ tháng 12/2019, Bộ GTVT đã kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công 

Quốc gia cho 2 thủ tục hành chính gồm: đổi GPLX trong nước (mức độ 

3) và cấp GPLX quốc tế (mức độ 4). 



công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020, Bộ 

GTVT đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu, xây dựng, 

tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia đối với 2 dịch vụ công mức độ 4: 

Cấp mới giấy phép lái xe và Đổi giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp. 

Hiện nay, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang triển khai xây dựng hệ 

thống và làm việc với Cục quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế về chia sẻ 

thông tin kết quả khám sức khoẻ người lái xe, với Cục Cảnh sát Giao 

thông – Bộ Công an về chia sẻ dữ liệu vi phạm hành chính lĩnh vực giao 

thông đường bộ, làm cơ sở thẩm định, giải quyết thủ tục hành chính cấp 

mới, cấp đổi giấy phép lái xe mức độ 4. Tuy nhiên, việc kết nối, sử dụng 

dữ liệu của các bộ, ngành để giải quyết thủ tục hành chính còn mới, trong 

khi phạm vi triển khai trên toàn quốc, do đó cần thiết phải thí điểm, đánh 

giá, hoàn chỉnh trước khi triển khai rộng ra toàn quốc. 

Vì vậy, để đảm bảo hiệu quả trong xây dựng, tích hợp các dịch vụ công   

mức độ 4: Cấp mới giấy phép lái xe và Đổi giấy phép lái xe do ngành giao 

thông vận tải cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Bộ GTVT đề nghị Văn 

phòng Chính phủ thống nhất kế hoạch triển khai theo 2 giai đoạn. 

Theo đó, giai đoạn thí điểm (khoảng 6 tháng, bắt đầu từ 1/7/2020), sẽ kết 

nối với dữ liệu ngành Y tế để hực hiện kết nối dữ liệu khám sức khỏe 

phục vụ cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe tại một số bệnh viện của Thành 

phố Hà Nội (gồm Bệnh viện E, Bệnh viện Giao thông vận tải, Bệnh viện 

đa khoa Hà Đông) và tất cả các bệnh viện tại tỉnh Hà Nam. Kết nối với dữ 

liệu ngành công an trong việc hực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu vi phạm 

hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ phạm vi toàn quốc (theo kế 

hoạch của Cục Cảnh sát giao thông từ tháng 6/2020 sẽ triển khai CSDL 

trên phạm vi toàn quốc). Giai đoạn 2 sẽ thực hiện triển khai toàn quốc. 

Sau khi tổng kết triển khai thí điểm, Bộ GTVT báo cáo Chính phủ cho 

phép triển khai mở rộng toàn quốc, trên cơ sở có đầy đủ dữ liệu sức khỏe 

người lai xe của Bộ Y tế và dữ liệu vi phạm hành chính lĩnh vực giao 

thông đường bộ của Bộ Công An được kết nối tích hợp trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia. 

Bộ GTVT đề nghị Văn phòng Chính phủ chủ trì, làm việc các cơ quan, 

đơn vị của Bộ Y tế, Bộ Công an để chia sẻ dữ liệu khám sức khoẻ người 

lái xe, dữ liệu vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ với Cổng 

dịch vụ công quốc gia, làm cơ sở thực hiện các dịch vụ công mực độ 4: 

Cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe. 

Theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, Dịch 

vụ công trực tuyến có 4 mức độ. 



Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ 

các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định 

về thủ tục hành chính đó. 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và 

cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn 

thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp 

hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và 

cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ 

quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ 

và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh 

toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, 

tổ chức cung cấp dịch vụ. 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 

cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực 

tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp 

hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng. 

Anh Minh 

Nguồn: https://baodautu.vn/thi-diem-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-4-

cap-doi-giay-phep-lai-xe-tren-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-d122536.html 

 

7. Lần đầu công bố mức độ hài lòng của doanh 
nghiệp về Cơ chế một cửa quốc gia 

Dự kiến, ngày 4/6, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), 

Tổng cục Hải quan và Dự án Tạo thuận lợi thương mại của Cơ quan Phát 

triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) sẽ tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo đánh 

giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp và thời gian thực hiện thủ tục hành 

chính qua Cơ chế một cửa quốc gia. 

Cơ chế một cửa quốc gia của Việt Nam chính thức vận hành từ tháng 

11/2014, được coi là ví dụ điển hình trong ứng dụng công nghệ thông tin 

trong giải quyết thủ tục hành chính ở Việt Nam. 

Đây là lần đầu tiên VCCI phối hợp với Tổng cục Hải quan và Dự án Tạo 

thuận lợi thương mại của USAID tiến hành Khảo sát mức độ hài lòng của 

doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia, 

nhằm thực hiện chỉ đạo của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về ASEAN, Cơ chế 

một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899). 



Trong khuôn khổ cuộc khảo sát, 12 thủ tục hành chính có tần suất thực 

hiện nhiều nhất trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của 5 bộ, ngành đã được lựa chọn để đánh giá. 

Kết quả phản hồi từ hơn 3.000 doanh nghiệp thông qua khảo sát sẽ được 

công bố tại Hội thảo này và được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy các hành 

động cải cách thực chất và hiệu quả hơn từ các bộ, ngành có thủ tục 

hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia. 

Ngọc Minh 

Nguồn: https://baodauthau.vn/doanh-nghiep/lan-dau-cong-bo-muc-do-hai-

long-cua-doanh-nghiep-ve-co-che-mot-cua-quoc-gia-129654.html 

 

8. Chính phủ quyết cắt bỏ những gì làm khó doanh 
nghiệp 

Chính phủ đã quyết cắt giảm mọi quy định gây rào cản cho hoạt 

động của doanh nghiệp, bất kể đó là thủ tục hành chính, điều kiện 

kinh doanh hay quy định gì. Môi trường kinh doanh đứng trước cơ 

hội được làm sạch toàn diện, nhưng việc thực thi không dễ dàng. 

 

Doanh nghiệp mong muốn cứ quy định nào gây khó là phải cắt bỏ để tạo 



Cứ làm khó doanh nghiệp là cắt bỏ 

Muộn nhất vào đầu tháng 6/2020, các bộ, ngành phải hoàn tất kế hoạch 

cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của mình. Thời hạn này được quy định 

trong Nghị quyết 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản  hóa quy 

định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. 

“Từ bây giờ, khi làm việc với các bộ, ngành, chúng tôi sẽ không cần tranh 

luận xem quy định đó là thủ tục hành chính hay là điều kiện kinh doanh để 

đề xuất cắt giảm như trước, chỉ cần quy định gây khó khăn cho hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp thì phải cắt bỏ. Tôi hy vọng các bộ sẽ vào 

cuộc một cách thực chất và chủ động”, ông Phan Đức Hiếu, Phó viện 

trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) chia sẻ quan 

điểm ngay sau khi Nghị quyết 68/2020/NQ-CP được Chính phủ ban hành 

vào cuối tuần trước. 

Không phải ngẫu nhiên, ông Hiếu so sánh như vậy. Là đơn vị được giao 

xây dựng và theo dõi việc thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP, trước đó là 

các phiên bản Nghị quyết 19/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia từ năm 2014 đến nay, ông Hiếu chứng kiến nhiều lần 

các đề xuất của CIEM về rà soát, cắt giảm quy định gây khó, tạo ra rào 

cản cho doanh nghiệp bị các bộ, ngành bác. Lý do là các quy định đó 

không phải là thủ tục hành chính, không phải là điều kiện kinh doanh, thủ 

tục kiểm tra chuyên ngành nên chưa thuộc phạm vi phải rà soát, cắt bỏ. 

“Khi góp ý sửa đổi Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và 

điều kiện kinh doanh bằng xe ô tô (đã được thay thế bằng Nghị định 

10/2020/NĐ-CP), nhiều quy định tạo ra rào cản, như những giới hạn với 

xe taxi tỉnh này khi đến địa phương khác, xe hợp đồng thì không được 

đón khách ở điểm cố định… hay các quy định theo kiểu do Bộ trưởng quy 

định chi tiết… nhưng không được xem xét bãi bỏ không phải là điều kiện 

kinh doanh hay thủ tục hành chính. Hay cuộc tranh luận về việc điều kiện 

để thi cấp chứng chỉ hành nghề mà nhiều bộ hướng dẫn có phải điều kiện 

kinh doanh hay không đã kéo dài vài năm nay vẫn chưa có hồi kết, dù 

chúng gây khó cho doanh nghiệp rất lớn…”, ông Hiếu phân tích. 

Lo ngại vẫn là thực thi 

Từ tham vọng mà ông Hiếu nhắc đến khi được đề nghị đánh giá về tác 

động của Nghị quyết 68/2020/NQ-CP mang nhiều hàm ý. 

thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Đức Thanh 



Phải nói rõ, mục tiêu mà Nghị quyết đặt ra là cắt giảm, đơn giản hóa ít 

nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định 

liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực đến 

hết ngày 31/5/2020. Tỷ lệ này khá thấp so với đề nghị là 50% của CIEM 

và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khi góp ý vào Dự 

thảo Nghị quyết này. “Nếu thực hiện được ít nhất 20% cũng đã là một 

thành công”, ông Hiếu thừa nhận. 

Có thể thấy rõ thực trạng này trong văn bản mà VCCI vừa gửi Tổng cục 

Thuế (Bộ Tài chính) vào tuần trước, góp ý Dự thảo thông tư hướng dẫn 

đăng ký thuế. Mặc dù Tổng cục Thuế là một trong số ít cơ quan quản lý 

nhà nước được doanh nghiệp đánh giá có nhiều cải cách, nhưng những 

quy định có thể làm khó doanh nghiệp vẫn được tìm thấy. 

Ví như yêu cầu phải có bản sao giấy xác nhận đăng ký văn phòng điều 

hành hoặc giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có) 

trong hồ sơ đăng ký thuế lần đầu của nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài 

trong Dự thảo Thông tư. Nhưng theo VCCI, các quy định về đấu thầu, đầu 

tư, xây dựng chỉ quy định cấp giấy phép thầu và giấy xác nhận đăng ký 

văn phòng điều hành cho nhà thầu thi công xây dựng, các nhà thầu trong 

các lĩnh vực khác không phải thực hiện nghĩa vụ này. Tuy nhiên, Dự thảo 

này lại áp dụng cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài ở các ngành. 

Nhưng phát hiện này không phải là duy nhất. Trong hồ sơ thay đổi các 

thông tin đăng ký thuế, có những thông tin chỉ mang tính thống kê và có 

những thông tin thay đổi thường xuyên. Ví như các mẫu tờ khai yêu cầu 

doanh nghiệp phải kê khai cả tỷ trọng vốn nhà nước, vốn tư nhân, vốn 

nước ngoài... Vấn đề là với các doanh nghiệp cổ phần, sự thay đổi tỷ 

trọng này diễn ra hàng ngày, nếu mỗi lần có sự thay đổi doanh nghiệp lại 

phải làm thủ tục báo cáo là bất khả thi. 

“Hơn thế, việc thay đổi tỷ trọng vốn không ảnh hưởng đến các thủ tục và 

nghĩa vụ thuế với Nhà nước, nên việc yêu cầu doanh nghiệp báo cáo với 

cơ quan thuế là không cần thiết”, VCCI giải trình và đề nghị Tổng cục 

Thuế làm rõ trường hợp nào phải làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký 

thuế, trường hợp nào không cần. 

Vẫn câu hỏi về tư duy quản lý 

Đúng trong thời điểm Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi (sẽ được xem 

xét thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV khai mạc hôm nay - 

20/5 và có hiệu lực vào đầu năm 2021) đang trình phương án doanh 

nghiệp toàn quyền quyết định có hoặc không có con dấu, thì trong Dự 



thảo trên, Tổng cục Thuế vẫn đưa yêu cầu người nộp thuế phải đóng dấu 

trên tất cả mẫu tờ khai.  

Cũng phải nói thêm, trong các quy định liên quan đến ngành thuế thường 

là yêu cầu doanh nghiệp phải đóng dấu lên nhiều loại hồ sơ, giấy tờ. 

Nhiều doanh nghiệp phản ánh, việc đóng dấu này gây tốn kém thời gian, 

công sức. 

Đây là lý do, Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi đã quy định doanh 

nghiệp cũng được lựa chọn dấu số hoặc dấu thông thường. Theo xu 

hướng này, tới đây, doanh nghiệp có thể thành lập và hoạt động mà 

không cần con dấu, có thể chủ động ứng dụng các phương tiện khoa học, 

công nghệ mới, như chữ ký điện tử hoặc công nghệ blockchain... thay 

cho con dấu truyền thống. 

“Vấn đề không chỉ là quan điểm có hay không có con dấu, mà là câu 

chuyện các bộ, ngành có bao giờ đặt ra câu hỏi, các quy định, yêu cầu 

quản lý nhà nước mà họ đang đề xuất gây ra chi phí như thế nào cho 

doanh nghiệp, chi phí đó đem lại hiệu quả gì cho xã hội, cho quản lý nhà 

nước? Tôi kỳ vọng việc rà soát, đánh giá các quy định liên quan đến kinh 

doanh của doanh nghiệp cần được xem xét trên nguyên tắc chi phí tuân 

thủ, lợi ích xã hội, cộng đồng bên cạnh yêu cầu quản lý nhà nước. Mong 

các đại biểu Quốc hội cũng xem xét các dự thảo luật liên quan đến doanh 

nghiệp theo nguyên tắc đó”, ông Phan Đức Hiếu nói. 

Đề xuất thành lập Tổ chuyên gia độc lập 

Nhiều chuyên gia kinh tế đề xuất thành lập Tổ chuyên gia độc lập, tạo sức 

ép để Nghị quyết 68/2020/NQ-CP được thực hiện nhanh hơn. Tổ có 

nhiệm vụ đề xuất độc lập các lĩnh vực ưu tiên rà soát, đề xuất phương án 

cắt giảm và phản biện các kế hoạch rà soát của các bộ, ngành để Hội 

đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính có thêm kênh tham khảo. 

Các chuyên gia tham gia Tổ có thể do Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục 

hành chính lựa chọn từ các ngành, mời tham gia với tư cách cá nhân, 

không phải do các bộ cử đại diện. 

Thực tiễn thực hiện các Nghị quyết 19 và Nghị quyết 02 cho thấy, các bộ, 

ngành thường có xu hướng lựa chọn việc dễ làm, làm nhanh, thay vì việc 

cần làm, cần gỡ nhanh cho doanh nghiệp. 

Khánh An 

Nguồn:  https://baodautu.vn/chinh-phu-quyet-cat-bo-nhung-gi-lam-kho-

doanh-nghiep-d122396.htmlhtml 



 

9. Tạo thuận lợi giải quyết hồ sơ hỗ trợ đối tượng 
gặp khó khăn do COVID-19 

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn đề nghị Tổng Giám đốc Bảo 

hiểm Xã hội Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ, hướng dẫn 

người sử dụng lao động trong thực hiện các thủ tục hành chính, 

dịch vụ công trực tuyến để hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn 

do đại dịch COVID-19. 

 

Ảnh minh họa 

Thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Bộ Lao động-Thương 

binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội 

xây dựng, cung cấp 5 dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh 

nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc 

gia từ ngày 12/5/2020, trong đó có 2 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm 

quyền thẩm định, phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh, 

gồm: 

1- Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không 

hưởng lương. 

2- Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối 

với người lao động. 



Đến ngày 19/5/2020, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã tiếp nhận 138 hồ sơ 

của các doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ cho người lao động thuộc doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ yêu cầu doanh nghiệp bổ sung, sửa 

đổi thông tin do sai sót về mã đơn vị, mã số bảo hiểm xã hội,… còn nhiều 

(hơn 100 hồ sơ của doanh nghiệp), đặc biệt, có một số hồ sơ bị Ủy ban 

nhân dân cấp huyện từ chối, yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bổ sung hồ 

sơ giấy, có đóng dấu của doanh nghiệp và Bảo hiểm Xã hội, trong khi hồ 

sơ đã được doanh nghiệp và Bảo hiểm Xã hội ký số theo đúng quy định 

như: Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng (mã số hồ 

sơ NCOVI.000.00.28.H17-200513-0001),… 

Để việc giải quyết các hồ sơ hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi, chính 

xác, Văn phòng Chính phủ đề nghị Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt 

Nam và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ, hướng dẫn người sử dụng lao động 

trong thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến để hỗ trợ 

cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong đó, đề 

nghị Tổng đài của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (19009068) thực hiện hỗ 

trợ, hướng dẫn nghiệp vụ khai liên quan đến bảo hiểm xã hội giúp người 

sử dụng lao động chuẩn hóa hồ sơ ngay từ khi nộp hồ sơ trên Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia theo hướng trực tiếp hoặc kết nối, điều hướng cuộc gọi 

từ Tổng đài của Cổng Dịch vụ công Quốc gia (18001096). 

Bên cạnh đó, chấn chỉnh kịp thời, kiên quyết không để xảy ra tình trạng 

yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ giấy đối với hồ sơ trực tuyến đã được gửi và 

ký số của người sử dụng lao động, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam theo đúng 

quy định tại khoản 2 Điều 19 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 

24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 

ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử. 

Chí Kiên 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/tao-thuan-loi-giai-quyet-ho-so-ho-tro-

doi-tuong-gap-kho-khan-do-covid19/396107.vgp 

 

10. Thường vụ Quốc hội chọn phương án ban hành 
luật riêng về hộ kinh doanh 

Số lượng về đối tượng chịu tác động là hộ kinh doanh rất lớn, vì 

vậy, cần có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàn thành ngày 20/5, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự 

án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) vừa được gửi đến các vị đại biểu phục vụ 

phiên thảo luận toàn thể vào sáng 21/5. 

Trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 (cuối năm 2019) một trong những điểm 

mới được nhấn mạnh ở lần sửa đổi này là Chính phủ đề xuất đưa nội 

dung quy định về hộ kinh doanh vào dự thảo Luật. 

Vẫn có hai loại ý kiến  

Qua nhiều phiên thảo luận đến nay vẫn còn hai loại ý kiến khác nhau về 

hộ kinh doanh . 

Loại ý kiến thứ nhất đồng ý với phương án của Chính phủ vì ba lý do. 

Một, nội dung quy định về hộ kinh doanh tại dự thảo Luật dựa trên cơ sở 

luật hóa tối đa các quy định đã được áp dụng ổn định trong thực tiễn của 

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

Hai, Luật Doanh nghiệp năm 1999, 2005 và năm 2014 đã có điều khoản 

quy định về hộ kinh doanh và giao Chính phủ quy định chi tiết . Do đó, xét 

về bản chất thì việc quy định một chương về hộ kinh doanh trong dự thảo 

Luật chỉ là việc bổ sung, hoàn thiện, cụ thể hóa các quy định chung đã có 

về hộ kinh doanh; 

 

Hiện cả nước có hơn 5 triệu hộ kinh doanh thương mại, 

dịch vụ, trong đó có khoảng 1,7 triệu hộ nộp thuế. 



Ba, việc quy định hộ kinh doanh trong dự thảo Luật sẽ có tác động tích 

cực, xóa bỏ hạn chế về thương quyền và nâng cao địa vị pháp lý của hộ 

kinh doanh. 

Loại ý kiến thứ 2 đề nghị không quy định nội dung về hộ kinh doanh vào 

dự thảo Luật, mà xem xét, ban hành một luật riêng về hộ kinh doanh cũng 

vì ba lý do. 

Một, xét về bản chất, hộ kinh doanh là một loại hình kinh doanh nên 

quyền và nghĩa vụ của hộ kinh doanh cần phải được điều chỉnh bởi Luật, 

chứ không thể quy định bằng nghị định. Tuy nhiên, việc đưa hộ kinh 

doanh vào dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) là không phù hợp vì hộ 

kinh doanh không phải là doanh nghiệp nên không thuộc phạm vi điều 

chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Doanh nghiệp. 

Hai, hộ kinh doanh được coi là một hình thức kinh doanh khác biệt với 

doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH và công ty cổ 

phần. Những quy định về hộ kinh doanh tại dự thảo Luật chỉ mới giải 

quyết được việc kiểm soát, quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh, mặt 

khác có thể làm tăng rủi ro, tăng chi phí đối với thành lập và hoạt động 

của hộ kinh doanh. 

Bên cạnh đó chưa có quy định tạo thêm quyền tự do kinh doanh, tăng độ 

an toàn kinh doanh, tạo thêm thuận lợi cho hộ kinh doanh, cũng như các 

cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển, bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp của hộ kinh doanh. Vì vậy, việc quy định hộ kinh doanh trong dự 

thảo Luật dẫn đến phải mở rộng thêm phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp 

dụng cho một chủ thể mới. 

Ba, số lượng về đối tượng chịu tác động là hộ kinh doanh rất lớn, vì vậy, 

cần có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá thực tiễn và tham vấn để 

hoàn thiện khung khổ pháp luật tốt nhất điều chỉnh và áp dụng cho chủ 

thể hộ kinh doanh, tương tự như các hợp tác xã quy định tại Luật Hợp tác 

xã, tránh những tác động bất lợi tới hoạt động của các hộ kinh doanh. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất lựa chọn loại ý kiến thứ 2.  

Duy trì quy định thông báo mẫu dấu 

Một điểm mới nữa của lần sửa đổi này là Chính phủ đề xuất bỏ thủ tục 

thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để  giảm bớt thủ tục 

hành chính, giảm rủi ro trong giao dịch dân sự và giao dịch với cơ quan 

nhà nước. Việc này góp phần cắt giảm chi phí gia nhập thị trường, nâng 

xếp hạng về môi trường kinh doanh của quốc gia. 

Nhiều ý kiến đại biểu cũng đồng tình với đề xuất này. 



Tuy nhiên, loại ý kiến thứ hai đề nghị duy trì quy định về thông báo mẫu 

dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh như Luật hiện hành để phù hợp với 

đặc điểm tình hình nước ta, bảo đảm tính chính danh cho doanh nghiệp. 

Vì việc doanh nghiệp phải thông báo mẫu dấu cho Cơ quan đăng ký kinh 

doanh không mất nhiều thời gian, thủ tục hành chính (có thể thay thế 

bằng hình thức điện tử). Bảo đảm việc cơ quan quản lý nhà nước có thể 

kiểm soát được các hóa đơn, chứng từ trong việc kê khai thuế. Tránh 

phát sinh tranh chấp, lừa đảo trong các hợp đồng dân sự. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất lựa chọn loại ý kiến thứ 2. 

Nguyễn Lê 

Nguồn: https://baodautu.vn/thuong-vu-quoc-hoi-chon-phuong-an-ban-

hanh-luat-rieng-ve-ho-kinh-doanh-d122497.html 

 
11. Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi: Cần quy 
định trách nhiệm đổi mới công nghệ 

Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) sửa đổi dự kiến được 

trình lần đầu tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, khai mạc ngày 

20/5. Bên cạnh những điểm mới, tích cực mà Dự thảo mang lại, 

còn nhiều nội dung cũng đang nhận được những ý kiến đóng góp 

từ các chuyên gia. 

 

Theo Dự thảo Luật BVMT, người xả thải nhiều phải trả nhiều tiền cho 
xử lý môi trường 



Phát biểu tại Hội thảo lấy ý kiến đóng góp do Ủy ban Khoa học, công 

nghệ và môi trường của Quốc hội và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức vừa qua, TS. Hoàng Dương Tùng - Hội 

Bảo vệ thiên nhiên và môi trường - cho rằng, ở Mục 2 của Chương 3 và 

Mục 1,2 của Chương 4 Dự thảo về nội dung về đánh giá môi trường 

chiến lược, đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và giấy phép môi 

trường, mặc dù đã có nhiều đổi mới như trả lại bản chất cho ĐTM là công 

cụ dự báo chứ không phải công cụ quản lý như trước và quản lý dựa trên 

giấy phép môi trường là phù hợp với thông lệ quốc tế, nhưng nội dung 

đưa ra vẫn mang tính "vừa nhấn ga, vừa đạp phanh". Theo TS. Hoàng 

Dương Tùng, đối với đánh giá môi trường chiến lược, chúng ta đang 

thiếu thông tin dữ liệu. Dự thảo chưa quy định hoặc có điều khoản thể 

hiện sự cương quyết yêu cầu phải áp dụng công nghệ thông tin. Bên 

cạnh đó, theo Luật BVMT 2014, các loại giấy phép như xả thải, khí thải, 

rác thải… vẫn đang được cấp riêng rẽ. Do vậy, dự thảo cần tích hợp các 

giấy phép trên vào trong một giấy phép môi trường nhằm giảm thiểu các 

thủ tục hành chính phức tạp cho tổ chức/doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần 

quy định rõ ràng các loại giấy phép; đơn giản hóa thủ tục, quy định để cấp 

giấy phép. Bên cạnh đó, dự thảo đề "Đánh giá sơ bộ tác động môi 

trường", còn trên thế giới chỉ có "Đánh giá tác động môi trường sơ bộ/chi 

tiết"; nếu dự thảo dựa theo "ngôn từ" của Luật Đầu tư là không đúng, mà 

Luật Đầu tư phải theo Luật Môi trường, chúng ta cần sửa lại. Đồng thời, 

cần thu hẹp đối tượng ĐTM... 

Theo GS.TS Nguyễn Trọng Hiệu, Mục 3 và Điều 154 của Mục 2, Chương 

11 về Chính sách ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường, chính sách phát 

triển ngành kinh tế môi trường còn quá chung chung; chưa có các quy 

định ràng buộc trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp trong đổi mới 

công nghệ, thúc đẩy ngành công nghiệp môi trường phát triển. Đồng thời, 

cần bổ sung Năng lượng bức xạ và Năng lượng mặt trời vào điều 96, tín 

chỉ carbon cũng như thị trường carbon vào Điều 97. 

Bà Nguyễn Thụy Khanh - Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh (GreenID) - 

kiến nghị, dự thảo chưa nêu rõ hoặc quy định cụ thể nhằm khai thác và 

phát triển ngành công nghiệp môi trường quốc gia. Muốn kiểm soát và 

quản lý tốt môi trường, phải có chính sách ràng buộc các đơn vị tổ chức 

đầu tư vào khoa học - công nghệ trong sản xuất và xử lý môi trường. 

Đồng thời, cần bổ sung vai trò của Bộ Tài nguyên và Môi trường vào giám 

sát môi trường không khí liên vùng, tỉnh; tăng cường các công cụ kinh tế 

trong kiểm soát khí thải, phần này trong Dự thảo Luật chưa được làm 

rõ… 



Dự thảo Luật BVMT sửa đổi có 16 chương, 192 điều, cụ thể hóa 13 

nhóm chính sách đã được đánh giá tác động; trong đó, đã bố cục lại 

các nội dung theo hướng đưa mục tiêu bảo vệ thành phần môi 

trường là nội dung trọng tâm, quyết định cho các chính sách khác; 

quy định chính sách quản lý theo tiến trình thực hiện của dự án đầu 

tư từ khi chuẩn bị, đưa vào hoạt động cho đến khi kết thúc dự án… 

Thu Hường 

Nguồn: https://congthuong.vn/du-thao-luat-bao-ve-moi-truong-sua-doi-

can-quy-dinh-trach-nhiem-doi-moi-cong-nghe-137612.html 

 

12. Hậu Giang định hướng mở mang, phát triển đô thị 

Tận dụng tiềm năng và lợi thế vốn có về vị trí địa lý và tài nguyên 

đất, tỉnh Hậu Giang đã đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng, 

quy mô các đô thị thông qua thu hút đầu tư, đẩy mạnh xã hội hoá để 

phù hợp với điều kiện thực tiễn của Hậu Giang và nhu cầu của thị 

trường bất động sản. 

Ngày 20/5, UBND tỉnh Hậu Giang phối hợp Đài Phát thanh & Truyền hình 

tỉnh cùng Thời báo Kinh tế Sài gòn tổ chức hội thảo “Hậu Giang mở mang 

đô thị". Đến tham dự có ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang; ông 

Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành tỉnh 

cùng với nhiều lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp trong cả nước. 

Nỗ lực kiến tạo hệ sinh thái để thu hút đầu tư nước ngoài 

Tỉnh Hậu Giang được thành lập từ năm 2004 với điều kiện cơ sở hạ tầng 

kỹ thuật, hạ tầng xã hội còn nhiều yếu kém. Theo đó, tỉnh có nhiều chủ 

trương, chính sách đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, quy hoạch phát triển địa 

phương. Đảng bộ và nhân dân Hậu Giang đã chủ động nỗ lực, tập trung 

triển khai thực hiện hoàn thành Nghị quyết đề ra. 

Năm 2004, trên địa bàn tỉnh chỉ có 9 đô thị, trong đó có 8 đô thị loại V, 1 

đô thị loại IV. Đến nay toàn tỉnh đã có 16 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại II, 

2 đô thị loại III và 13 đô thị loại V. Theo định hướng phát triển, dự kiến 

năm 2030, Hậu Giang sẽ có 19 đô thị. 



 

Các doanh nghiệp trao đổi, thảo luận về tiềm năng phát triển của Hậu Giang. 

Để đạt được mục tiêu trên, Hậu Giang không ngừng kêu gọi các nguồn 

lực đầu tư để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đáp ứng tiêu chí từng loại đô thị. 

Tỉnh đã tăng cường công tác kêu gọi thu hút đầu tư nhất là trong lĩnh vực 

nhà ở, phát triển đô thị. 

Để công tác thu hút đầu tư ngày càng hiệu quả, đạt chất lượng cao, lãnh 

đạo tỉnh Hậu Giang mong muốn lắng nghe và chia sẻ với doanh nghiệp 

về những tiềm năng, thế mạnh của Hậu Giang, những chính sách ưu đãi 

đầu tư định hướng phát triển trên địa bàn tỉnh. 

Ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chia sẻ: “Tỉnh muốn 

lắng nghe những điều ngược lại với lời khen, muốn nghe lời nói thật từ 

các nhà đầu tư để tỉnh thấu hiểu để có thể sẻ chia và kịp thời tháo gỡ cho 

các nhà đầu tư”. 



 

Ông Ngô Quang Phúc, Tổng Giám đốc Phú Đông Group cảm thấy 

ấn tượng với diện mạo của tỉnh Hậu Giang hiện nay. 

Nói về thị trường và cơ hội đầu tư của các doanh nghiệp tại Hậu Giang, 

ông Ngô Quang Phúc, Tổng Giám đốc Phú Đông Group cảm thấy ấn 

tượng với diện mạo của tỉnh Hậu Giang hiện nay. Có nhiều thay đổi, phát 

triển so với trước đây 7 năm khi ông có dịp vào Hậu Giang. 

Theo ông Phúc, địa phương mong muốn lựa chọn nhà đầu tư có tiềm 

năng và thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh nhà. Còn doanh nghiệp thì mong 

muốn tìm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường mới. “Các doanh nghiệp trên 

TP Hồ Chí Minh cảm thấy chật chội với môi trường đầu tư và tính cạnh 

tranh quá cao. Từ đó cần tìm kiếm thị trường mới để đầu tư. Tỉnh nào có 

chính sách tốt thì doanh nghiệp tìm đến”, ông Phúc nói. 

Theo ông Phúc, các doanh nghiệp rất cần những thông tin chính xác. 

Việc tiếp cận các thông tin gợi mở, chính thống không phải dễ đối với 

doanh nghiệp. “Vì vậy Hậu Giang có được kênh thông tin chính thức, chủ 

động thì rất tốt cho doanh nghiệp, doanh nghiệp rất dễ tiếp cận và tìm cơ 

hội đầu tư”. 

Ngoài ra, theo ông Phúc, doanh nghiệp đầu tư rất cần sự cam kết của địa 

phương. “Trên thực tế, có những dự án tìm hiểu thông tin bước đầu rất 

thuận lợi. Tuy nhiên sau đó lại quá khó khăn do không có sự cam kết”, 

ông Phúc chia sẻ. 



 

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty 

Cổ phần Tập đoàn địa ốc Cát Tường. 

Tương tự, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công 

ty Cổ phần Tập đoàn địa ốc Cát Tường cho biết, doanh nghiệp của ông 

đã nghiên cứu về Hậu Giang cách đây khoảng 2 năm và ý thức được việc 

Hậu Giang mở mang đô thị là cả một hành trình từ nhiều năm trước và 

đây là giai đoạn bùng phát. 

Theo ông Tuấn, Hậu Giang đã có vị trí thuận lợi, cộng hưởng chính sách 

quốc gia và xu hướng thế giới. Hậu Giang đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho 

thu hút đầu tư nước ngoài. “Hiện tại đã thông đường, thông điện, thông 

logistics, chỉ còn thiếu môi trường sống cho chuyên gia nước ngoài. 

Đối tác nước ngoài qua đầu tư phải có chỗ sinh sống. Sau tất cả phải nỗ 

lực kiến tạo hệ sinh thái để thu hút đầu tư nước ngoài. Gió nước ngoài 

vào mới khiến chúng ta thay đổi. Kiến tạo một hệ sinh thái mở mang đô 

thị là mảnh ghép cuối cùng để con rồng bay lên”, ông Tuấn nhấn mạnh. 

Phát triển đô thị phải lấy con người làm trung tâm 

Theo ông Nguyễn Vũ, Giám đốc đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất 

Xanh, Hậu Giang là anh em song sinh liền kề với Cần Thơ – thủ phủ miền 

Tây và là trung tâm kinh tế, xã hội của khu vực. Do đó, Hậu Giang thực 

sự trở thành điểm sáng với nhiều lợi thế và tiềm năng để thu hút các nhà 

đầu tư. 



Theo đánh giá của ông Vũ, ở Hậu Giang nhà đầu tư luôn được sự quan 

tâm và hỗ trợ kịp thời từ các cấp. UBND tỉnh, các Sở ban ngành luôn 

đồng hành cùng nhà đầu tư và tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư trong 

quá trình xúc tiến và nghiên cứu đầu tư. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu khảo sát các dự án trên 

địa bàn tỉnh. 

Chính vì điều này, các dự án tiến triển khá thuận lợi và nhanh chóng. 

“Theo tổng kết sơ bộ của chúng tôi, tổng thời gian bao gồm thực hiện các 

giai đoạn khảo sát, chấp thuận nghiên cứu, duyệt nhiệm vụ quy hoạch, 

điều chỉnh 1/2000, duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, duyệt chủ trương kêu 

gọi đầu tư…thời gian hoàn thành chỉ từ 6-9 tháng. Tiến độ rất tốt so với 

các địa phương trong khu vực và cả nước”, ông Vũ nói. 

Phát biểu tại buổi Hội thảo, ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu 

Giang cho biết, phát triển đô thị là một yêu cầu tất yếu. Thời gian qua, tỉnh 

đã có những bước đi căn cơ, bài bản trong phát triển đô thị tuy nhiên, 

thẳn thắn nhìn nhận mặc dù cơ bản đảm bảo về số lượng nhưng chất 

lượng, quy mô và tính liên kết của các đô thị còn chưa tương xứng. 

Chính vì vậy, tỉnh đã tận dụng tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý và tài 

nguyên đất để đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng, quy mô các 

đô thị thông qua thu hút đầu tư, đẩy mạnh xã hội hoá nguồn lực đầu tư để 



phù hợp với điều kiện thực tiễn của Hậu Giang và nhu cầu của thị trường 

bất động sản. 

 

Ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. 

Chủ tịch UBND tỉnh Hâu Giang cũng lưu ý: “Phát triển đô thị phải lấy con 

người làm trung tâm, nhằm mục đích cải thiện đời sống vật chất và tinh 

thần cho người dân. Giữ gìn và phát huy các giá trị con người, thực hiện 

tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm và chăm lo sức khoẻ cho 

người dân”. 

Đồng thời, theo ông Châu, phát triển đô thị phải thật sự bền vững, thích 

ứng với tự nhiên. Cân bằng giữa các yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường… 

không phát triển ồ ạt vượt quá nhu cầu thực tiễn, gây ra lãng phí tài 

nguyên và ảnh hưởng tới dư địa phát triển của các thế hệ mai sau. 

“Đặc biệt, phát triển đô thị phải đồng thời giải quyết tốt các vấn đề an sinh 

xã hội, bảo vệ môi trường, quan tâm giải quyết những vấn đề thiết yếu 

dân sinh cho người dân”, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh. 



 

Doanh nghiệp chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Hậu Giang. 

Với sự đồng tâm hiệp lực và trách nhiệm cao, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu 

Giang tin tưởng, Hậu Giang sẽ phát triển hạ tầng đô thị từng bước đồng 

bộ. Bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, hiện đại, tạo động lực quan 

trọng cho tăng trưởng kinh tế của địa phương, và hiện thực hoá kỳ vọng 

xây dựng những đô thị Hậu Giang xanh, đáng sống. 

Các sở, ban ngành phải xem công việc của doanh nghiệp là công 

việc của mình 

Ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang khẳng định, tỉnh sẽ xây 

dựng môi trường kinh doanh thống thoáng hiện đại, đơn giản và cắt giảm các 

thủ tục hành chính đúng mức để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. 

Đồng thời, các sở, ngành địa phương xác định công việc của doanh nghiệp 

và công việc của chính mình nên sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, theo Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang lưu ý, phát triển đô thị 

phải đi đôi với việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người 

dân, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Dân ở khu vực 

nào sẽ được tái định cư khu vực đó. 

ĐÌNH THƯƠNG 

Nguồn: https://baophapluat.vn/do-thi/hau-giang-dinh-huong-mo-mang-

phat-trien-do-thi-518151.html 
 



13. Lai Châu tăng vượt bậc về chỉ số cải cách hành 
chính và sự hài lòng của người dân 

Theo báo cáo Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ 

quan ngang bộ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và Chỉ số 

đo lường sự hài lòng của người dân, chỉ số cải cách hành chính 

năm 2019 của tỉnh Lai Châu đạt 79,51 điểm, xếp hạng 51/63 tỉnh, TP; 

tăng 7 bậc so với năm 2018 (năm 2018 đạt 72,23 điểm, xếp hạng 

58/63 tỉnh,TP. 

Đối với Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tỉnh Lai Châu năm 

2019 tăng 11 bậc so với năm 2018 (từ xếp hạng 55/63 lên xếp hạng 

44/63 tỉnh, TP). 

 

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Lai Châu. Ảnh: laichau.gov.vn 

 Để đạt được kết quả đó, năm 2019 là năm Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 

Lai Châu đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh CCHC; tập trung vào 

công tác chỉ đạo, điều hành, đưa ra các sáng kiến, giải pháp cải cách 

hành chính mới nhằm đổi mới cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành 

chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực 

hiện đổi mới cơ chế tài chính công, cụ thể hóa với những hoạt động, thiết 

thực. đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động; tổ 

chức Diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp; thành lập Tổ công tác của Chủ 

tịch UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, 



ngành đặc biệt là những nhiệm vụ liên quan tới người dân, doanh 

nghiệp... 

Lê Dung 

Nguồn: https://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/lai-chau-tang-vuot-bac-

ve-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-va-su-hai-long-cua-nguoi-dan-518149.html 

 


