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1. Luật Đầu tư (sửa đổi): Có hiệu lực sớm ngày nào, 
nhà đầu tư đỡ khó ngày đó 
Nhà đầu tư mong đợi Luật Đầu tư (sửa đổi), dự kiến được đại biểu Quốc 
hội bấm nút thông qua trong phiên họp chiều 17/6 tới, sẽ sớm có hiệu lực. 

Hiệu lực sớm của Luật Đầu tư (sửa đổi), dự kiến được đại biểu Quốc hội 
bấm nút thông qua trong phiên họp chiều 17/6 tới, là điều không chỉ hội 
viên của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đang mong đợi… 

Có thể có hiệu lực sớm hơn? 

Trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, HoREA đã có riêng 
phần đề xuất về thời điểm hiệu lực của Luật Đầu tư (sửa đổi). 

Theo quy trình thủ tục lập pháp bình thường, nếu Dự thảo Luật Đầu tư 
(sửa đổi) được Quốc hội thông qua vào ngày 17/6 tới, thì sẽ có hiệu lực kể 
từ ngày 1/1/2021. Nhưng HoREA sốt ruột, vì sẽ có hàng loạt ách tắc của 
các dự án có quỹ đất hỗn hợp hiện tại được tháo gỡ, nếu các điểm mới 
của dự luật này được thực thi. 

 

Với HoREA, hiệu lực sớm của Luật Đầu tư (sửa đổi) sẽ giải quyết được 
“ách tắc” đối với 126 dự án nhà ở có quỹ đất hỗn hợp tại TP.HCM. 



“Hiệp hội đề nghị Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội để xem xét thực hiện quy trình rút gọn đối với Luật Đầu tư (sửa 
đổi), để Luật sớm có hiệu lực”, HoREA đề xuất trong văn bản gửi Thủ 
tướng Chính phủ. 

Đây không phải lần đầu HoREA có ý kiến như vậy. Trong khá nhiều cuộc 
trao đổi về khó khăn của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, quy định 
liên quan đến hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án được đặc 
biệt quan tâm. 

Đây là nội dung của Điều 29, điểm mới được bổ sung của Dự thảo Luật 
Đầu tư sửa đổi, nhằm giải quyết các vướng mắc do quy định chưa rõ trong 
mối quan hệ giữa thủ tục đấu giá, đấu thầu, quyết định chủ trương đầu tư, 
thậm chí quy định chồng chéo, thiếu thống nhất, gây khó khăn trong quá 
trình áp dụng Luật Đầu tư và các luật có liên quan (như Luật Đất đai, Luật 
Nhà ở, Luật Đấu thầu...). 

Điều này làm rõ nguyên tắc, điều kiện áp dụng từng hình thức lựa chọn 
nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, gồm đấu giá quyền sử dụng 
đất; đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư. 

Để tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các thủ tục nêu trên, bảo đảm tính 
khả thi, thống nhất trong thực hiện các thủ tục hành chính với các dự án có 
sử dụng đất, Điều 29 quy định, việc chấp thuận chủ trương đầu tư được 
thực hiện trước khi xem xét, quyết định áp dụng thủ tục đấu giá, đấu thầu 
và chấp thuận nhà đầu tư. 

Tuy nhiên, vì sẽ cần Chính phủ quy định chi tiết điều này và cần sửa đổi, 
bãi bỏ một số quy định của Luật Nhà ở để thống nhất với Điều 29, nên hiệu 
lực sớm của Luật Đầu tư (sửa đổi) là điều không chỉ hội viên của HoREA 
đang đợi. Riêng với HoREA, điều này sẽ giải quyết được “ách tắc” về thủ 
tục đầu tư xây dựng đối với 126 dự án nhà ở có quỹ đất hỗn hợp tại 
TP.HCM… 

Rõ quyền cho nhà đầu tư 

Giải trình về điểm mới của Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi), Ban soạn thảo 
đã dành riêng một phần nội dung để đánh giá về thủ tục triển khai dự án. 
Đây là điều mà giới đầu tư quan tâm, bởi sự rõ ràng, đơn giản sẽ tạo điều 
kiện cho việc triển khai dự án từ góc độ nhà đầu tư. Nhưng sự minh bạch 
cũng sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước với hoạt 
động đầu tư, kinh doanh. 

Theo Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi), nhà đầu tư được quyền điều chỉnh 
mục tiêu, quy mô, nội dung dự án đầu tư; sáp nhập, tách dự án đầu tư; 



thay đổi nhà đầu tư; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư 
và các nội dung khác. Dự thảo cũng bỏ quy định về giãn tiến độ thực hiện 
dự án đầu tư (bãi bỏ Điều 46, Luật Đầu tư), để thực hiện thống nhất thủ 
tục điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu 
tư và đồng bộ với quy định của Luật Đất đai. 

Dự thảo cũng bổ sung quy định về giám định vốn đầu tư trong trường hợp cần 
thiết để xác định căn cứ tính thuế, góp phần hạn chế tình trạng chuyển giá, 
trốn thuế (khoản 2, Điều 45); làm rõ trách nhiệm của nhà đầu tư cũng như cơ 
quan nhà nước trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư (Điều 43). 

Quy định về gia hạn thực hiện dự án đầu tư cũng được làm rõ theo hướng, khi 
hết thời hạn mà nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án và đáp ứng điều 
kiện theo quy định, thì được xem xét gia hạn thực hiện hoạt động của dự án, 
nhưng không quá thời hạn tối đa theo quy định của Luật Đầu tư, trừ dự án sử 
dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng 
tài nguyên, dự án có điều kiện chuyển giao không bồi hoàn. 

Quy định về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư nếu nhà đầu tư thực 
hiện hoạt động đầu tư trên cơ sở giao dịch giả tạo về vốn cũng được bổ 
sung trong Dự thảo. Căn cứ quy định này, Chính phủ quy định chi tiết thẩm 
quyền, trình tự xử lý hoạt động đầu tư chui, đầu tư núp bóng, trong đó có 
các biện pháp xử lý vi phạm hành chính. 

Môi trường đầu tư sẽ có những cải thiện đáng kể về sự minh bạch, công khai… 

Sẽ thống nhất thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư với dự án xây 
dựng nhà ở 

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư sẽ được 
áp dụng thống nhất với các dự án xây dựng nhà ở và đô thị. Dự thảo Luật Đầu 
tư (sửa đổi) đang quy định như vậy. Mục tiêu của quy định này là tránh trùng lặp 
về thẩm quyền, thủ tục quyết định/chấp thuận đầu tư dự án nhà ở, đô thị theo 
quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật nhà ở, đô thị. 

Nguồn: https://baodautu.vn/luat-dau-tu-sua-doi-co-hieu-luc-som-ngay-nao-
nha-dau-tu-do-kho-ngay-do-d124127.html 

 

2. Dịch vụ công quốc gia: Khó xuôi chèo mát mái nếu 
cán bộ không vì mục tiêu chung 
“Đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ khó xuôi chèo mát mái nếu cán 
bộ công quyền không hiểu công nghệ, không vững nhận thức vì mục 
tiêu chung”, Chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt Nam nói. 



Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt Nam (VITAS) đưa ra 05 
kiến nghị “cần và đủ” vì mục tiêu gỡ khó cho doanh nghiệp, người dân liên 
quan đến các dịch vụ công.  

Thứ nhất, việc cần giải quyết ngay, cũng là nền tảng cơ bản nhất là xây 
dựng quy trình xuyên suốt từ Chính phủ đến các Bộ ngành, địa phương 
cũng như cơ quan như Tổng Cục hải quan, Tổng Cục thuế,…  

Thứ hai, vướng mắc đến từ nhận thức cán bộ công quyền của Trung 
ương, địa phương và các Bộ ngành nếu không giữ vững quan điểm cũng 
như xuyên suốt thực hiện nhiệm vụ chiến lược vì mục tiêu chung.  

“Tôi nhớ không lầm thì đã ký khoảng 25 văn bản gửi Chủ nhiệm văn phòng 
Chính phủ kiến nghị cơ chế chính sách trong ngành dệt may nhưng đã 2 
năm mà vẫn không giải quyết được”, ông Vũ Đức Giang chia sẻ và lo ngại 
vấn đề “sau khi cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh thì nhiều Bộ, ngành 
biến tướng đưa ra các tiêu chuẩn kỹ thuật, tạo áp lực, gây khó khăn cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh” như quan điểm của ông Ngô Hải Phan, 
Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) vừa 
chia sẻ ngay tại Hội nghị. 

Chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt Nam lấy ví dụ về một doanh nghiệp vệ tinh 
thuộc Tập đoàn dệt May Việt Nam bị đề nghị nộp 98 tỷ đồng tiền thuế nhập 

 

Ông Vũ Đức Giang (bàn trên, bìa phải) đưa ra các kiến nghị tại hội nghị 
giới thiệu Cổng dịch vụ công quốc gia được tổ chức chiều 12/06, tại 

TP.HCM (Ảnh: HP). 



khẩu với đơn hàng gia công, sau khi mua lại một doanh nghiệp phá sản rồi 
tổ chức lại hệ thống sản xuất.  

“Kiến nghị này đã được đưa ra một năm qua và vẫn chưa nhận được 
phương thức xử lý từ Tổng Cục hải quan”, ông Giang cho biết. 

Kiến nghị thứ tư do đại diện Tập đoàn dệt may Việt Nam đưa ra liên quan 
đến khả năng khảo sát đánh giá từng quý về tỷ lệ thực hiện trên Cổng 
thông tin.  

Từ đó, Văn phòng Chính phủ mới có thể đưa ra giải pháp dài hạn, mục tiêu 
tỷ lệ tham gia của doanh nghiệp, người dân cũng như số lượng vướng 
mắc được giải quyết. 

Ngoài ra, trước thực tế phần lớn doanh nghiệp Việt Nam thuộc quy mô nhỏ 
và vừa, thậm chí hộ kinh doanh cá thể cũng chiếm tỷ lệ cao. 

Loại hình doanh nghiệp này gặp phải hạn chế trong đầu tư hạ tầng, máy 
tính, con người để tiếp cận dịch vụ công trực tuyến nên cần được tiếp cận 
các chương trình hỗ trợ từ các cơ quan công quyền.  

Và kiến nghị cuối cùng liên quan đến công tác truyền thông bằng giải pháp 
phản ánh từng vấn đề cụ thể của doanh nghiệp, người dân.   

Nguồn: https://baodautu.vn/dich-vu-cong-quoc-gia-kho-xuoi-cheo-mat-mai-
neu-can-bo-khong-vi-muc-tieu-chung-d124051.html 

 

3. "Chính phủ chưa thỏa mãn với những cải cách 
hành chính thời gian qua" 
“Chính phủ chưa thỏa mãn với những gì đã làm được cho doanh 
nghiệp, cho người dân trong những năm qua, mà phải tiếp tục cải 
cách”, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính nói. 

Chính phủ sẽ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện 
cho doanh nghiệp phát triển.  

Đây là chia sẻ của ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục kiểm soát thủ tục 
hành chính (Văn phòng Chính phủ) tại Hội nghị trực tuyến “Giới thiệu Cổng 
dịch vụ công quốc gia và những lợi ích dành cho doanh nghiệp” được tổ 
chức chiều nay, tại TP.HCM. 

Thực tế, Chính phủ quyết tâm thực hiện và đưa ra các giải pháp cải cách 
nhưng nhiệm vụ không dừng lại ở việc cải cách các quy định trên giấy mà 
vẫn tập trung cải cách cả quy trình thực hiện.  



Hiện, các nước khu vực châu Âu đã thực hiện việc cắt giảm theo phương 
thức khi ban hành một Nghị định mới, phải bỏ 2 quy định cũ liên quan.  

Và Việt Nam đang tiếp cận theo tiêu chuẩn OECD làm nền tảng xây dựng, 
ban hành Nghị quyết 68/2020. Đây là chương trình cắt giảm tập trung vào 
toàn bộ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp.  

“Điều này có nghĩa, Chính phủ chưa thỏa mãn với những gì Chính phủ đã 
làm được cho doanh nghiệp, cho người dân trong những năm qua mà phải 
tiếp tục cải cách để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp phát triển”, ông Ngô Hải Phan khẳng định và cho biết, mục 
tiêu của nhiệm vụ này nhằm cắt giảm ít nhất 20% gánh nặng chi phí liên 
quan đến điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, tiêu chuẩn kỹ thuật, 
kiểm tra chuyên ngành,…cho doanh nghiệp.  

Dù 

vậy, ông Ngô Hải Phan thẳng thắn nói về thực tế đang diễn ra khi cắt giảm 
các điều kiện kinh doanh thì “nhiều Bộ biến tướng đưa ra các tiêu chuẩn kỹ 
thuật gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp”. 

Do đó, bên cạnh việc giao cho các Bộ rà soát vướng mắc của doanh 
nghiệp, người dân, Văn phòng Chính phủ sẽ rà soát, đánh giá độc lập và 

 

Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục kiểm soát thủ tục hành chính 
(Văn phòng Chính phủ) phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: HP). 



đưa ra quan điểm nhằm hài hòa lợi ích doanh nghiệp cùng mục tiêu quản 
lý Nhà nước của các Bộ, ngành.  

Về nhiệm vụ tập trung cải cách quy trình thực hiện, Chính phủ kỳ vọng, 
thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân, doanh nghiệp có thể 
tiếp cận đồng bộ đến tất cả các cổng dịch vụ công các Bộ, các địa 
phương.  

Cổng dịch vụ công quốc gia không yêu cầu cung cấp lại thông tin đã cập 
nhật trên hệ thống nhờ lần thao tác trước đó. 

Một thủ tục được hoàn tất có thể triển khai ở tất cả các địa phương.  

Ví dụ, nếu trước đây, doanh nghiệp phải đăng ký thủ tục thông báo khuyến 
mại thì nay, chỉ cần cập nhật tại Cổng dịch vụ công quốc gia và tùy chọn số 
lương tỉnh, thành áp dụng. 

Đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thông tin, đầu tháng 07/2020 sẽ 
cùng các Bộ ra mắt thêm một số dịch vụ công như dịch vụ chứng thực điện 
tử từ bản sao so với bản chính, đóng phạt trực tuyến/thủ tục giấy tờ liên 
quan trong việc trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 

Đơn cử, thống kê của Bộ Tư pháp cho thấy, năm 2019 có 102 triệu bản 
sao chứng thực thì có đến 30% được thực hiện theo hình thức điện tử và 
tiết kiệm gần 500 tỷ đồng.  

Cổng thông tin còn cung cấp kênh phản ánh, tiếp nhận ý kiến không chỉ về 
thủ tục hành chính mà bao gồm cơ chế, chính sách, thủ tục, hành vi cán bộ 
công chức,… 

Qua đó, đánh giá mức độ hài lòng cổng dịch vụ công các Bộ, địa phương 
đang cung cấp.  

“Cổng dịch vụ công quốc gia là địa chỉ cung cấp các dịch vụ công còn các 
Bộ, địa phương là sẽ đơn vị giải quyết nhưng không tiếp xúc trực tiếp mà 
thông qua nền tảng Cổng dịch vụ công quốc gia”, ông Ngô Hải Phan cho 
biết.  

Nguồn: https://baodautu.vn/chinh-phu-chua-thoa-man-voi-nhung-cai-cach-
hanh-chinh-thoi-gian-qua-d124052.html 

 

4. Cắt giảm, đơn giản hóa 3.893 điều kiện kinh doanh 
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ đã cắt giảm, đơn giản hóa 
3.893/6.191 điều kiện kinh doanh và 6.776/9.926 danh mục mặt hàng 
phải kiểm tra chuyên ngành cùng 30/120 thủ tục hành chính. 



 
Người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại UBND Q.1, TP.HCM 

ẢNH: NGỌC DƯƠNG 

Chiều 12.6, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến giới 
thiệu Cổng dịch vụ công quốc gia và những lợi ích cho doanh nghiệp tại 
điểm cầu TP.HCM. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, đây 
là lần thứ 2 Văn phòng Chính phủ và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục 
hành chính tổ chức để thông tin tới cộng đồng doanh nghiệp về lợi ích của 
dịch vụ công quốc gia, chương trình cắt giảm quy định liên quan đến hoạt 
động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ đã cắt giảm, đơn giản hóa 
3.893/6.191 điều kiện kinh doanh và 6.776/9.926 danh mục mặt hàng phải 
kiểm tra chuyên ngành cùng 30/120 thủ tục hành chính liên quan kiểm tra 
chuyên ngành. 

Qua đó đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 18 triệu ngày công, tương đương 
với 6.300 tỉ đồng/năm. Hiện các bộ ngành lên phương án xử lý chồng chéo 
đối với 1.051 mặt hàng. Sắp tới, Chính phủ tiếp tục thực hiện thủ tục hải 
quan điện tử phù hợp chuẩn mực quốc tế, đồng thời cải cách kiểm tra 
chuyên ngành theo hướng giao hải quan là đầu mối duy nhất kiểm tra 
chuyên ngành cửa khẩu, các bộ ngành liên quan thực hiện công tác hậu 
kiểm. 



Bên cạnh đó, Nghị định số 45 ngày 8.4.2020 về thực hiện thủ tục hành 
chính là lần đầu tiên ghi nhận giá trị pháp lý của thủ tục trực tuyến, kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính điện tử, công nhận chữ ký số của doanh 
nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm hồ sơ giấy, xác định các quy 
trình, giao dịch của cơ quan nhà nước, thúc đẩy giao dịch điện tử, tạo tiền 
đề cho nền kinh tế số. Từ tháng 7.2020, thủ tục xác thực bản sao từ bản 
chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ được áp dụng trên toàn quốc. 

Tính đến ngày 11.6, Cổng dịch vụ công quốc gia thu hút khoảng 42,5 triệu 
lượt người truy cập với hơn 164.000 tài khoản đăng ký, sử dụng 512 dịch 
vụ công trực tuyến, trong đó có 288 dịch vụ công cho doanh nghiệp. Dù 
vậy, số tài khoản doanh nghiệp vẫn còn khá khiêm tốn với 1.729 tài khoản. 
Do đó, ông Dũng đề nghị các doanh nghiệp mạnh dạn sử dụng dịch vụ 
công. 

Theo ông Hà Phước Thắng, Chánh văn phòng UBND TP.HCM, đến nay đã 
đưa 26 dịch vụ công kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia với các lĩnh 
vực như: lý lịch tư pháp, đăng ký khai sinh, thông báo hoạt động khuyến 
mãi, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký thuế, cấp đổi giấy phép lái xe. 
Dự kiến từ nay đến cuối năm, TP.HCM sẽ kết nối hơn 300 dịch vụ công lên 
Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Trung tá Đinh Thế Anh, Phó cục trưởng Cục CSGT - Bộ Công an, cho hay 
đã đưa 2 dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó có thủ tục 
nộp tiền vi phạm. Sau khi thí điểm tại 5 địa phương, dự kiến ngày 30.6, 
Cục CSGT sẽ nhân rộng trên phạm vi cả nước, trong đó sẽ thực hiện ở 
cấp phòng CSGT cấp tỉnh trước, sau đó đến CSGT cấp quận huyện. Cục 
CSGT cũng đề nghị Bộ GTVT chia sẻ dữ liệu về giấy phép lái xe, đăng 
kiểm, thiết bị giám sát hành trình trong việc kiểm tra, xử lý các trường hợp 
vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/cat-giam-don-gian-hoa-
3893-dieu-kien-kinh-doanh-1237354.html 

 

5. Để Việt Nam vẫn là ngôi sao sáng trên bầu trời thế giới 
Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu đề nghị cần thực hiện giải pháp để nâng 
cao chất lượng nhân viên y tế tuyến xã, tuyến huyện là nhu cầu cấp 
bách. Có chiến lược đầu tư rõ ràng để nâng cao chất lượng, đặc biệt 
ở khu vực vùng sâu vùng xa. Có như vậy khi có những dịch bệnh 
mới Việt Nam vẫn là ngôi sao sáng trên bầu trời thế giới. 



 

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, An Giang. 

Tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước của Quốc 
hội, trao đổi về ý kiến mở cửa đất nước đối với một số đối tác quan trọng, 
quốc gia cơ bản đã khống chế được dịch bệnh, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu 
(An Giang) cho rằng, cần hết sức cẩn trọng vì chúng ta vẫn còn nhiều nguy 
cơ bùng phát dịch. 

Theo ông, làn sóng thứ 2 của dịch COVID-19 đang treo lơ lửng trên đầu 
các nước, trong đó có chúng ta. 

Các nhà đầu tư cũng lo lắng chúng ta chưa có môi trường an toàn trong 
tương lai gần với thực trạng là thị trường chứng khoán chưa khởi sắc. 

Do đó, theo đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, chúng ta cần tiến hành các biện 
pháp thẩm định nguy cơ bùng phát dịch ở Việt Nam không để bùng phát 
dữ dội như các nước khác. 

Các phương pháp này cần dựa vào các nhà khoa học trong ngành y tham 
vấn để khẳng định sự an toàn dịch bệnh ở Việt Nam.  

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu cũng bày tỏ đồng ý với đại biểu Quàng Văn 
Hương (Sơn La) phát biểu trước đó khi đánh giá đến hệ thống y tế công 
cộng đã phát huy hiệu quả rất rõ ràng nhưng có nguy cơ suy yếu do chưa 
được đầu tư đúng mức. 

Do đó, ông đề nghị cần thực hiện giải pháp để nâng cao chất lượng nhân 
viên y tế tuyến xã, tuyến huyện là nhu cầu cấp bách. Có chiến lược đầu tư 
rõ ràng để nâng cao chất lượng, đặc biệt ở khu vực vùng sâu vùng xa. 



“Có như vậy khi có những dịch bệnh mới Việt Nam vẫn là ngôi sao sáng 
trên bầu trời thế giới” – đại biểu Nguyễn Lân Hiếu nhấn mạnh. 

Phát biểu tại diễn đàn Quốc hội nhiều đại biểu bày tỏ ấn tượng với công 
tác phòng chống dịch thời gian qua. 

Đại biểu Bùi Văn Cường (Đắk Lắk): “Trong khi thế giới đang loay hoay với 
COVID-19 thì việc chúng ta có mặt đông đủ tại Hội trường Diên Hồng an 
toàn là hạnh phúc rất lớn”. Là một trong số ít các quốc gia trên thế giới với 
độ mở kinh tế lớn, hội nhập kinh tế sâu, rộng, đường biên giới dài nhưng 
Việt Nam đã thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Việt 
Nam được các quốc gia và tổ chức quốc tế đánh giá cao, coi là điểm sáng 
toàn cầu về phòng, chống dịch. 

Đại biểu Tạ Văn Hạ (Bạc Liêu) cho rằng: “Cuộc chiến với đại dịch một lần 
nữa cho thấy truyền thống quý báu về một ý chí Việt Nam”. 

Theo ông, khi Tổ quốc lâm nguy hay đứng trước đại dịch nguy hiểm, cả 
dân tộc Việt Nam triệu người như một chung sức đồng lòng hướng tới mục 
tiêu cuối cùng là giành chiến thắng. Cũng qua cuộc chiến với đại dịch cho 
thấy sự ủng hộ, niềm tin không phai nhạt của nhân dân với Đảng, Nhà 
nước và sự nghiệp cách mạng của đất nước. Đồng thời, khẳng định vai trò 
lãnh đạo của Đảng, Quốc hội và sự điều hành linh hoạt, sáng tạo và quyết 
liệt của Chính phủ, sự vào cuộc hiệu quả của cả hệ thống chính trị. 

Còn đại biểu Nguyễn Thị Yến (Bà Rịa - Vũng Tàu) thì khẳng định: Việc 
khống chế, đẩy lùi dịch bệnh và nhanh chóng thiết lập trạng thái bình 
thường mới tạo ra niềm tin rất lớn trong nhân dân, khơi dậy được sức 
mạnh từ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc. Gần 2 tháng qua, đất 
nước ta không có ca lây nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng, phần lớn 
các ca nhiễm đã được chữa khỏi và ra viện. Xã hội gần như trở lại hoạt 
động bình thường, các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch nhộn nhịp trở 
lại, các vấn đề an sinh xã hội được giải quyết cơ bản. Vì thế, niềm tin của 
nhân dân vào Đảng, Nhà nước ngày càng cao. 

Theo đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) nhận thấy, các biện pháp phòng 
chống dịch vừa có tầm vĩ mô, vừa sát thực tiễn. Điểm nhấn của công tác 
phòng, chống dịch COVID-19 đã cho ta thấy đúng bản chất và tầm nguy 
hiểm của nó để làm cơ sở đề ra các biện pháp, giải pháp, thể hiện sự nhạy 
bén của Chính phủ. Cùng với đó là đưa ra các biện pháp hỗ trợ rất kịp 
thời, gói an sinh xã hội, giá điện… 

Hiện nay, dịch vẫn diễn biến phức tạp, chúng ta trở lại trạng thái bình 
thường mới, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Điểm cốt lõi của 



trạng thái này, theo đại biểu Tô Văn Tám, vẫn là cải cách thủ tục hành 
chính, cải cách thể chế. 

Việt Nam có nhiều lợi thế về môi trường kinh doanh ổn định, quản trị Nhà 
nước tốt, đang hội nhập kinh tế thế giới rộng. Do vậy, đòi hỏi cải cách thủ 
tục hành chính cần mạnh mẽ hơn nữa theo tinh thần Chính phủ kiến tạo và 
hành động. Các gói hỗ trợ trong quá trình triển khai còn vướng mắc về thủ 
tục cần tháo gỡ, giải ngân vốn đầu tư công chậm… 

Để giải quyết tận gốc những vướng mắc này, theo đại biểu Tô Văn Tám, 
cần kiến tạo điều kiện thuận lợi, hành lang pháp lý thu gọn chứ không chỉ 
là tháo gỡ vướng mắc.  

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-Bo-nganh/De-Viet-Nam-van-la-
ngoi-sao-sang-tren-bau-troi-the-gioi/398085.vgp 

 

6. Đại biểu Quốc hội đề nghị nới lỏng các “dây buộc” 
cho doanh nghiệp 
ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng đề nghị Chính phủ tìm mọi biện pháp hỗ trợ tối 
đa, nới lỏng các "dây buộc" giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. 

Phát biểu tại Hội trường sáng nay (15/6) về kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội và ngân sách nhà nước, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lưu Bình Nhưỡng, 
đoàn Bến Tre, nhấn mạnh đến thành công của Việt Nam trong phòng 
chống dịch Covid-19 và các giải pháp để phục hồi kinh tế. 

Tuy nhiên, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng lưu ý: Sức bật cho nền kinh tế đã sa 
sút nghiêm trọng trong thời gian vừa qua. "Theo quan điểm của tôi, tôi vẫn 
tiếp tục kiên trì đề nghị Quốc hội là bổ sung vào kỳ họp thứ 9 này một nghị 
quyết riêng hoặc bổ sung một nội dung vào nghị quyết của toàn bộ kỳ họp 
về việc phục hồi nền kinh tế để chúng ta đồng hành cùng với Chính phủ 
đồng hành cùng với nhân dân. Tôi cho rằng đây là vấn đề rất quan trọng 
phải có nội dung rất rõ ràng", ông Nhưỡng nói. 



 

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng 

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cũng đề nghị Chính phủ tìm mọi biện pháp hỗ 
trợ tối đa nới lỏng các dây buộc cho các doanh nghiệp để vượt qua khó 
khăn. "Phải tìm cách để giải thoát cho người ta (doanh nghiệp - PV) để 
tránh tình trạng các doanh nghiệp rơi vào tình trạng khốn khổ, đầu tư xong 
đứng chết giữa đường", đại biểu đoàn Bến Tre nêu rõ. 

Bên cạnh đó, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đề nghị Chính phủ và các bộ, 
ngành, địa phương xem xét giải pháp phục hồi cho nền kinh tế sau đại 
dịch, đồng thời tích cực thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. 

Đề cập đến chất lượng tăng trưởng và tính bền vững, đại biểu Tô Văn 
Tám, đoàn Kon Tum nhấn mạnh đến giải quyết việc làm, vấn đề môi 
trường, vấn đề chất lượng, hiệu quả, năng suất lao động, vấn đề sử dụng 
hiệu quả vốn đầu tư công, sự phân hóa giàu nghèo, khoảng cách về thu 
nhập mức sống trong xã hội trong bối cảnh hàng triệu người lao động bị 
tác động bởi dịch Covid-19, rất khó khăn về cuộc sống. 

"Mặc dù thu nhập bình quân đầu người của nước ta liên tục tăng trong 
những năm qua năm 2010 là hơn 2.300 USD/năm, năm 2018 hơn 2.500 
USD/năm và mức 2.800 USD/năm 2019, nhưng Thủ tướng vẫn suy nghĩ 
và nói đừng nhìn vào các con số mà vội thấy vui, hãy nhìn, hãy nghe về 
những cảnh đời thực tế đó luôn làm chúng ta day dứt trăn trở", ông Tô Văn 
Tám bày tỏ. 



 

Đại biểu Tô Văn Tám 

Đại biểu đoàn Kon Tum băn khoăn: Chính phủ đã đưa ra các gói hỗ trợ rất 
kịp thời như gói hỗ trợ an sinh xã hội, gói hỗ trợ tiền điện, giá viễn 
thông…nhưng đã có sự trục lợi từ các chính sách của Chính phủ, biểu 
hiện nâng giá thiết bị y tế; tình trạng nhũng nhiễu gian dối đến gói hỗ trợ an 
sinh xã hội có nơi đến không đúng đối tượng và đáng chú ý là có những 
cán bộ đã dính vào hiện tượng này. Đây là những hành vi không thể chấp 
nhận được cử tri đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa 
phương xử lý nghiêm khắc các hành vi trục lợi này. 

"Hiện nay chúng ta đã thiết lập trạng thái bình thường mới vừa đẩy mạnh 
phát triển kinh tế xã hội vừa chống dịch có hiệu quả. Tôi cho rằng điểm cốt 
lõi vẫn là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách thể chế Việt Nam 
có lợi thế về môi trường kinh doanh ổn định, quản trị nhà nước tốt đang hội 
nhập sâu vào kinh tế thế giới. Do vậy, đòi hỏi tiếp tục cải cách thủ tục hành 
chính mạnh mẽ hơn nữa và thực chất hơn nữa theo tinh thần Chính phủ 
kiến tạo hành động các gói hỗ trợ trong quá trình triển khai thực hiện cũng 
đã có những vướng mắc về thủ tục giải ngân vốn đầu tư công chậm cũng 
có những nguyên nhân những vướng mắc cần tháo gỡ", đại biểu Tô Văn 
Tám nêu ý kiến./. 

Trần Ngọc-Nguyễn Quỳnh/VOV.VN 

Nguồn: https://vov.vn/kinh-te/dai-bieu-quoc-hoi-de-nghi-noi-long-cac-day-
buoc-cho-doanh-nghiep-1059842.vov 



7. Sửa đổi Luật giám định tư pháp: Thuận lợi hơn cho 
giám định viên 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp đã 
được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 10 tháng 6 năm 2020 và có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/1/2021 có nhiều quy định mới thuận 
lợi hơn cho Giám định viên trong hoạt động. 

 

Sau hơn 7 năm thi hành Luật giám định tư pháp, công tác giám định tư 
pháp đã đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, Luật này cũng đã bộc lộ nhiều 
bất cập trước những yêu cầu mới của đời sống xã hội, của hoạt động tố 
tụng. Trước yêu cầu thực tiễn của công tác giám định tư pháp và đặc biệt 
để đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng, chống tham nhũng trong tình hình 
mới, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp đã 
được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 10 tháng 6 năm 2020 và có hiệu 
lực thi hành kể từ ngày 01/1/2021. 

Trong đó, một trong những vấn đề đáng chú ý là để khắc phục tình trạng 
bất cập, rườm rà về thủ tục hành chính trong quá trình làm hồ sơ bổ nhiệm 
giám định viên tư pháp đối với người đang là công chức, viên chức, sĩ 
quan trong lực lượng vũ trang, Luật sửa đổi, bổ sung đã bổ sung quy định: 
“Trường hợp người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp đang là 
công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân 
nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng thì không cần có Phiếu lý lịch 
tư pháp." (khoản 3 Điều 8). 

Do có bổ sung tổ chức giám định công lập là Phòng giám định kỹ thuật 
hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nên Luật có quy định Viện 



kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn 
để đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình 
sự thuộc cơ quan mình và tương tự như vậy, Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao xem xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an miễn nhiệm giám định viên tư 
pháp thuộc cơ quan mình cho bảo đảm nguyên tắc thẩm quyền quản lý về 
lĩnh vực giám định kỹ thuật hình sự của Bộ Công an (khoản 2 Điều 9 và 
khoản 3 Điều 10).  

Để góp phần bảo đảm điều kiện thuận lợi cho giám định viên trong quá 
trình hoạt động giám định, nhất là tham gia tố tụng với tư cách là người 
giám định tư pháp, Luật đã bổ sung quy định về cấp thẻ cho người được 
bổ nhiệm giám định viên tư pháp và thu hồi thẻ khi miễn nhiệm với nguyên 
tắc: người có thẩm quyền bổ nhiệm giám định viên tư pháp thì thẩm quyền 
cấp (cấp mới, cấp lại) thẻ giám định viên tư pháp; việc cấp thẻ giám định 
viên tư pháp được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cụ thể (khoản 4 Điều 9). 

Để khắc phục bất cập về vấn đề miễn nhiệm trong quản lý đối với đội ngũ 
giám định viên tư pháp ở các bộ, ngành và địa phương, Luật đã bổ sung 
một số trường hợp miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong trường hợp: 
(1) có quyết định nghỉ hưu hoặc quyết định thôi việc, trừ trường hợp có văn 
bản thể hiện nguyện vọng tiếp tục tham gia hoạt động giám định tư pháp 
và cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp có nhu cầu sử dụng phù hợp với quy 
định của pháp luật; (2) chuyển đổi vị trí công tác hoặc chuyển công tác 
sang cơ quan, tổ chức khác mà không còn điều kiện phù hợp để tiếp tục 
thực hiện giám định tư pháp; (3) theo đề nghị của giám định viên tư pháp, 
nhưng đối với giám định viên tư pháp là công chức, viên chức, sĩ quan 
quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân 
quốc phòng thì phải được sự chấp thuận của cơ quan, tổ chức quản lý trực 
tiếp; (4) giám định viên tư pháp được bổ nhiệm để thành lập Văn phòng 
giám định tư pháp nhưng không thành lập Văn phòng hoặc thành lập Văn 
phòng rồi mà không đăng ký hoạt động, cho cụ thể, đầy đủ và sát thực tế 
hơn (điểm đ, điểm e, điểm g và điểm h khoản 1 Điều 10). 

Luật mới cũng bổ sung tổ chức giám định công lập trong lĩnh vực kỹ thuật 
hình sự. Theo đó, để góp phần bảo đảm đáp ứng kịp thời yêu cầu giám 
định về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử được thu thập ngày càng 
tăng mạnh trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử các vụ án nói chung và 
các vụ án tham nhũng, kinh tế nói riêng, Luật đã có quy định về “Phòng 
giám định hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao” (tại khoản 5 Điều 
12). Đây là tổ chức giám định tư pháp công lập mới có tính chất đặc thù, 
được bổ sung vào hệ thống tổ chức giám định kỹ thuật hình sự. Do đó, 



Luật cũng đã có quy định “Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy 
định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng giám định kỹ thuật 
hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao sau khi thống nhất ý kiến với 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn” 
(khoản 7 Điều 12). 

Với tính chất đặc thù và thực tiễn công tác giám định tư pháp cho thấy,  
việc triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám 
định tư pháp đặt ra cho Chính phủ, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh nhiều nhiệm vụ và giải pháp. Để bảo đảm triển khai có hiệu quả Luật 
này, Bộ Tư pháp đã và đang tích cực, chủ động xây dựng dự thảo Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp, trong đó dự kiến đầy 
đủ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp , xác định cụ thể cơ quan chủ trì, phối 
hợp thực hiện từng nhiệm vụ tương ứng với thời gian thực hiện hoặc thời 
hạn hoàn thành; trong thời gian tới sẽ tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, địa 
phương và chỉnh lý, hoàn thiện để có thể sớm trình Thủ tướng Chính phủ 
ban hành. 

Trên cơ sở đó, các Bộ, ngành và địa phương cần tổ chức triển khai 
nghiêm túc những nội dung công việc đã được Thủ tướng Chính phủ giao, 
nhất là các nhiệm vụ cần ưu tiên thực hiện và trọng tâm như phổ biến, 
quán triệt về nội dung của Luật tạo nhận thức đầy đủ, thống nhất, thông 
suốt; tổ chức nghiên cứu, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện… 

C.T.V 

Nguồn: https://baophapluat.vn/tu-phap/sua-doi-luat-giam-dinh-tu-phap-
thuan-loi-hon-cho-giam-dinh-vien-523597.html 

 

8. Điện Biên: Bước tiến mới trong xây dựng chính 
quyền điện tử 
Điện Biên đã đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT, cải cách thủ tục hành 
chính khi nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng chính 
quyền điện tử. 

Điện Biên đã triển khai nhiều biện pháp để xây dựng chính quyền điện tử 
thời gian qua. Đặc biệt là năm 2019, nhằm thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-
CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển 
Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 và các 
văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và yêu cầu 
thực tiễn của địa phương, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên quyết liệt 



chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương đã tạo ra sự đồng bộ trong 
triển khai thực hiện. 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn, sau khi Chính phủ ban hành Nghị 
quyết 17/NQ-CP, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch hành động và nhiều 
văn bản khác để triển khai Chính quyền điện tử cùng các dịch vụ đô thị 
thông minh, đồng thời thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Ban 
chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh 

Cụ thể, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch 3153/KH-UBND về việc 
thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà 
nước năm 2020. Theo đó, tỉnh đã xây dựng, vận hành tốt phần mềm Quản lý 
thông tin kinh tế xã hội của địa phương, góp phần đưa công tác chỉ đạo, điều 
hành, quản lý mọi công việc hành chính nhanh, gọn, hiệu quả. 

Phần mềm trên được coi là kênh cung cấp thông tin, số liệu, chính sách 
kinh tế - xã hội chính thống của địa phương để các tổ chức, cá nhân trong, 
ngoài tỉnh tin tưởng đến hợp tác, đầu tư. Qua đó, từng bước nâng cao 
nhận thức của cán bộ, công chức, đặc biệt là nâng cao vai trò của người 
đứng đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý điều 
hành nói riêng và xây dựng chính quyền điện tử nói chung. 

 
Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Điện Biên ký biên bản 
hợp tác ứng dụng Zalo với đại diện của Công ty Cổ phần VNG, trước sự 

chứng kiến của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh 

Do đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo cùng với sự tích cực thực hiện 
của các cơ quan, đơn vị và địa phương, việc xây dựng chính quyền điện 
tử đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, hệ thống ứng dụng dịch vụ 
công trực tuyến của tỉnh Điện Biên đã được triển khai, thực hiện ở 19 sở, 
ban ngành, 10 huyện, thị xã, thành phố và 130 xã, phường, thị trấn, trong 



đó, cung cấp 1.785 dịch vụ công mức độ 2, 243 dịch vụ công mức độ 3 và 
88 dịch vụ công mức độ 4. 

Qua báo cáo thống kê, đến nay cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh đã đáp 
ứng 100% việc xử lý các bộ thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa" và 
"Một cửa liên thông", đảm bảo cung cấp đầy đủ các dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3 và 4. 

Ngoài ra, Điện Biên còn đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu chuyên ngành 
phục vụ cho công tác chuyên môn quản lý như hồ sơ cán bộ, hồ sơ người 
có công, hồ sơ liệt sỹ, cung cầu lao động, giảm nghèo, bảo trợ xã hội, dữ 
liệu đất đai cũng đã được làm tốt trên Cổng dịch vụ công trực tuyến. 

Để phát huy hơn nữa kết quả đạt được trong cải cách thủ tục hành chính 
điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến, Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh 
Mùa A Sơn yêu cầu 100% trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà 
nước từ tỉnh đến xã phải thường xuyên cập nhật thông tin mới. Vì vậy, 
người đứng đầu các sở, ngành cấp tỉnh, địa phương phải trực tiếp ứng 
dụng và chỉ đạo cán bộ, nhân viên ứng dụng thực hiện và chịu trách nhiệm 
về kết quả thực hiện của đơn vị mình. 

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành 
tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực 
hiện có hiệu quả cổng dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu đạt tiêu chí mức 
độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến. Đây được xem là tiêu chí 
quan trọng để nâng chỉ số cải cách hành chính. 

 
Cán bộ bộ phận “Một cửa” phường Na Lay, TX. Mường Lay hướng dẫn 

người dân làm thủ tục hành chính 



Bên cạnh đó, các đơn vị cần nâng cao hiệu quả kênh tiếp nhận ý kiến góp 
ý của nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức đối thoại trực tuyến, tăng cường 
các chương trình, chuyên mục hỏi đáp trực tuyến về hoạt động của các cơ 
quan nhà nước. 

Sớm khắc phục những hạn chế nêu trên, Điện Biên sẽ ngày phát triển, góp 
phần phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. 

Nguồn: https://enternews.vn/dien-bien-buoc-tien-moi-trong-xay-dung-chinh-
quyen-dien-tu-175158.html 

 

9. Quảng Ninh sẽ cung cấp 621 dịch vụ công trực 
tuyến mức 4 trong năm 2020 
Thời gian sắp tới, Quảng Ninh sẽ nâng cấp 516 dịch vụ công trực 
tuyến lên mức 4, nâng tổng số dịch vụ công cung cấp cho người dân, 
doanh nghiệp trực tuyến mức 4 lên 621 dịch vụ, đạt tỷ lệ 35,6%. 

 

Sở TT&TT Quảng Ninh đã phối hợp với các đơn vị lựa chọn 516 
dịch vụ, gồm 259 dịch vụ cấp Sở và 257 dịch vụ cấp huyện, để nâng 

cấp lên dịch vụ công trực tuyến mức 4 (Ảnh: doanthanhnien.vn) 

Trong kế hoạch triển khai Biên bản ghi nhớ giữa Bộ TT&TT và UBND tỉnh 
Quảng Ninh về xây dựng mô hình điểm Chính quyền điện tử và Trung tâm 



giám sát, điều hành thành phố thông minh, một trong những mục tiêu của 
Quảng Ninh là cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 
vào năm 2020. Đây cũng chỉ tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 
các bộ, ngành, địa phương cần tập trung để hoàn thành trong năm nay. 

Cùng với đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng giao Sở TT&TT chủ trì, phối 
hợp với các Sở, ban, ngành và các địa phương lựa chọn tối thiểu 30% dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh để tích hợp lên Cổng dịch vụ công 
quốc gia trong năm 2020. 

Theo kết quả rà soát của Sở TT&TT Quảng Ninh, đến nay tổng số thủ tục 
hành chính đang được thực hiện tại các Trung tâm phục vụ hành chính 
công và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp xã là 1.742 thủ tục, gồm 1.509 
thủ tục hành chính cấp tỉnh, 282 thủ tục hành chính cấp huyện và 100 thủ 
tục hành chính cấp xã. 

Thống kê của Sở TT&TT Quảng Ninh cho thấy, trong hơn 1.700 thủ tục 
hành chính, đã có 1.484 thủ tục được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, 
chiếm hơn 85%. Tuy nhiên, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 mới đạt 
xấp xỉ 19%, còn khoảng cách khá xa so với mục tiêu tối thiểu 30% dịch vụ 
được cung cấp trực tuyến mức 4. 

Hiện nay, mới có 11 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 của Quảng Ninh 
được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia, đạt khoảng 1%. 

Để đảm bảo chỉ tiêu cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4 
trong năm 2020, đại diện Sở TT&TT Quảng Ninh cho biết, Sở đã phối hợp 
với các đơn vị lựa chọn 516 dịch vụ công trực tuyến, gồm 259 dịch vụ cấp 
Sở và 257 dịch vụ cấp huyện, để nâng cấp lên dịch vụ công trực tuyến 
mức 4. 

Như vậy, sau khi nâng cấp số lượng dịch vụ công trực tuyến đồng bộ cho 
các huyện, thị xã, thành phố, tổng số lượng dịch vụ công trực tuyến mức 4 
của tỉnh Quảng Ninh sẽ là 621 dịch vụ, đạt 35,6%. 

Với yêu cầu kết nối, tích hợp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến lên 
Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2020, Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh 
đã phối hợp với các đơn vị lựa chọn 518 dịch vụ công trực tuyến để kết 
nối, tích hợp lên Cổng. Như vậy, sau khi hoàn thành việc kết nối, số lượng 
dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Quảng Ninh trên Cổng dịch vụ công quốc 
gia là 529 dịch vụ, đạt 35,6% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh 
được kết nối lên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Việc nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến lên mức 4 và kết nối, tích hợp 
các dịch vụ lên Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ được Quảng Ninh thực hiện 



thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh. Đại diện Sở TT&TT Quảng 
Ninh cho biết, Sở đã xây dựng, trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định phê 
duyệt Danh sách các dịch vụ công trực tuyến được nâng cấp lên mức 4 và 
Danh sách các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 của tỉnh sẽ kết nối, tích 
hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2020. 

Cùng với Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh đang triển khai mô hình tỉnh điểm 
về xây dựng Chính quyền điện tử. Việc triển khai mô hình điểm về Chính 
quyền điện tử là một cách làm mới của Bộ TT&TT để hoàn thiện mô hình 
mẫu nhằm phổ biến cho các địa phương khác tham khảo, áp dụng; đồng 
thời thử nghiệm một số cơ chế, chính sách, giải pháp triển khai Chính 
quyền điện tử mới. 

Theo Báo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng 
dụng CNTT ở Việt Nam – Vietnam ICT Index do Bộ TT&TT và Hội Tin học 
Việt Nam phối hợp thực hiện, trong 3 năm gần đây, Quảng Ninh luôn nằm 
trong Top 4 các địa phương dẫn đầu cả nước. Riêng về dịch vụ công trực 
tuyến, trong 2 năm gần đây, Quảng Ninh liên tiêp xếp vị trí thứ 2, chỉ đứng 
sau Thừa Thiên Huế. 

Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT và xây dựng Chính 
phủ điện tử/ chính quyền điện tử của các bộ, ngành, địa phương trong hai 
năm 2017 và 2018 được Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) phối hợp cùng Hội 
truyền thông số Việt Nam thực hiện cũng cho hay, trong 63 tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương, vị trí của Quảng Ninh lần lượt là xếp thứ 4 và xếp 
thứ 3. 

Vân Anh 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/quang-ninh-se-
cung-cap-621-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-4-trong-nam-2020-648889.html 

 

10. Cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng tại 
TP.HCM: Vẫn “bình mới, rượu cũ”? 
Quy trình cấp phép đầu tư xây dựng dự án nhà ở có quỹ đất hỗn hợp 
được Sở Xây dựng TP.HCM đưa ra mới đây đang gây nhiều tranh cãi. 

Giới đầu tư cho rằng, quy trình này vẫn còn nhiều điểm bất hợp lý. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 bước thực hiện dự án nhà ở thương mại 

Câu chuyện rút gọn quy trình đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại tại 
TP.HCM không phải mới, đã được đưa ra tại nhiều cuộc họp, trong đó có 
buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo Thành phố và các doanh nghiệp bất động 
sản hồi đầu năm. 

Lãnh đạo UBND TP.HCM cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng, 
Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch - 
Kiến trúc, Sở Tư pháp và Sở Tài chính để nghiên cứu rút ngắn quy trình 
đầu tư xây dựng theo đúng quy định của Luật Đầu tư và Luật Nhà ở. 

Sau nhiều lần họp bàn, Sở Xây dựng đã tổng hợp và đề xuất, đối với 
những dự án nhà ở thương mại mà nhà đầu tư chưa có quyền sử dụng đất 
ở hợp pháp sẽ được thực hiện theo quy trình 4 bước. 

Bước 1, lập thủ tục quyết định chủ trương đầu tư. Thời gian thực hiện 
trong 35 ngày làm việc đối với dự án dưới 5.000 tỷ đồng và 53 ngày làm 
việc đối với dự án từ 5.000 tỷ đồng trở lên. 

Bước 2, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, hoặc thỏa thuận quy hoạch tổng 
mặt bằng. Thời gian thực hiện trong 75 ngày làm việc. 

Bước 3, lập thủ tục giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Sở Tài 
nguyên và Môi trường chưa đề xuất thời gian thực hiện. 

Bước 4, xác định nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất; công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư... 

 



Đối với bước thứ tư này, Sở Xây dựng cho biết, nhà đầu tư được thực 
hiện song song các thủ tục để rút ngắn thời gian. Tuy nhiên, vấn đề mấu 
chốt nằm ở chỗ, chỉ khi nhà đầu tư nộp tiền sử dụng đất và hoàn tất nghĩa 
vụ tài chính, các thủ tục còn lại mới được ký thông qua theo quy định. 
Nhưng khâu xác định nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa 
bổ sung hoàn chỉnh theo chức năng nhiệm vụ. 

Bình mới, rượu cũ? 

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) 
cho rằng, quy trình thủ tục do Sở Xây dựng đề xuất có nhiều điểm bất hợp 
lý, nhất là nội dung “Bước 4”, vừa không phù hợp với các quy định pháp 
luật hiện hành, vừa không phù hợp thực tiễn. 

Theo ông Châu, phải mất rất nhiều thời gian để thực hiện các thủ tục hành 
chính nêu trên. “Lấy ví dụ, một dự án nhà ở thương mại điển hình là dự án 
có công trình cấp I, quy mô dự án dưới 20 ha, tổng vốn đầu tư dưới 5.000 
tỷ đồng, hoàn toàn thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố quyết định đầu 
tư. Áp dụng theo trình tự thủ tục do Sở Xây dựng đề xuất, thì thời gian 
thực hiện các thủ tục hành chính phải mất tới 247 ngày”, ông Châu nói. 

Nhìn ở góc độ tích cực, ông Ngô Đức Sơn, Phó tổng giám đốc Công ty 
DRH Holdings cho rằng, quy trình mới cũng giúp giải quyết một số vướng 
mắc. Nếu trước đây, với những dự án có quỹ đất xen cài đều phải thực 
hiện theo Luật Nhà ở, thì nay đã được thực hiện theo Luật Đầu tư, giúp 
giải quyết hồ sơ dễ dàng hơn. 

Ngoài ra, ông Châu còn cho rằng, không thể thực hiện song song các thủ tục 
để rút ngắn thời gian, vì thực chất vẫn phải thực hiện tuần tự các thủ tục. 

“Với nội dung Bước 4, quy định nhà đầu tư được thực hiện song song các thủ 
tục để rút ngắn thời gian. Nhưng Sở Xây dựng lại đề xuất, chỉ khi nhà đầu tư 
nộp tiền sử dụng đất và hoàn tất nghĩa vụ tài chính, các thủ tục còn lại sẽ được 
ký thông qua theo quy định”, ông Châu nói và lý giải thêm, cụm từ “chỉ khi” có 
nghĩa là nhà đầu tư vẫn phải thực hiện tuần tự các bước thủ tục, mà việc đầu 
tiên trong Bước 4 là phải “nộp tiền sử dụng đất và hoàn tất nghĩa vụ tài chính”, 
sau đó mới được thực hiện các bước thủ tục còn lại. 

Dưới góc độ của doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Đồi, Giám đốc Công ty 
SSG cho rằng, thực tế rất nhiều doanh nghiệp bất động sản đang gồng 
mình để thực hiện dự án. Quy trình thực hiện dự án 4 bước, 5 bước hay 6 
bước không quan trọng, mà quan trọng là mất bao lâu để thực hiện các 
bước đó. 



Doanh nghiệp luôn mong muốn được nộp tiền sử dụng đất càng nhanh 
càng tốt. Thực tế thì quy trình vẫn phải thực hiện, nhưng cần phải nhanh. 
Việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh chóng thực hiên thủ tục sẽ 
giúp họ chủ động trong xây dựng kế hoạch kinh doanh, hạn chế tình trạng 
dự án treo. 

“Các sở, ban, ngành thẩm định để cho doanh nghiệp đóng tiền sử dụng đất 
càng nhanh càng tốt, để doanh nghiệp có thể đi các bước tiếp theo trong 
việc thực hiện dự án”, ông Đồi kiến nghị. 

Tương tự, theo ông Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - 
Xây dựng Lê Thành, thực chất quy trình mới không khác so với cũ, doanh 
nghiệp vẫn phải thực hiện đầy đủ các bước, chứ không giảm được thủ tục 
nào. Do đó, điều quan trọng là các sở, ngành tăng tốc độ giải quyết thủ tục. 

“Vấn đề không phải quy trình bao nhiêu bước, mà là tổng thời gian giải 
quyết từng bước này trong bao lâu mới là điều các doanh nghiệp quan 
tâm. Làm sao để rút ngắn thời gian giải quyết các bước đó sớm nhất”, ông 
Nghĩa nói. 

Nguồn: https://baodautu.vn/cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-xay-dung-
tai-tphcm-van-binh-moi-ruou-cu-d124007.html 

 

11. Cải cách hành chính ở Quảng Ninh áp lực giữ 
vững “ngôi vương“ 
Dư địa cải thiện các chỉ số còn nhiều, nhưng áp lực để giữ vững vị trí 
dẫn đầu cũng lớn không kém. 

Năm 2019, tỉnh Quảng Ninh đạt nhiều kết quả nổi bật trong cải cách hành 
chính, đặc biệt là "cú đúp" dẫn đầu 2 bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành 
chính PAR INDEX và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức 
đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước SIPAS. Mặc dù vậy, 
địa phương vẫn còn những tồn tại cần khắc phục để đáp ứng tốt hơn nữa 
nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. 



 

Trung tâm điều hành TP thông minh của Quảng Ninh là một trong 
những trung tâm đầu tiên thí điểm vận hành trong cả nước. 

Năm thứ 3 liên tục dẫn đầu toàn quốc trên bảng xếp hạng chỉ số Cải cách 
hành chính PAR INDEX, Quảng Ninh là địa phương duy nhất nằm trong 
nhóm đạt điểm xuất sắc. Sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự 
phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước cũng tăng lên khi chỉ số SIPAS 
lần đầu xướng tên Quảng Ninh ở vị trí cao nhất. Đặc biệt, chỉ số Hiệu quả 
quản trị và hành chính công PAPI của tỉnh có sự bứt phá mạnh mẽ lên vị trí 
thứ 3, sau rất nhiều năm chỉ đứng trong nhóm từ thấp nhất đến trung bình; 
Chỉ số Sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT ICT cũng ở vị trí thứ 3 
toàn quốc. 

Các chuyên gia nhận định, những kết quả này khẳng định sự nỗ lực mạnh 
mẽ của Quảng Ninh trong nhiều năm với những biện pháp cụ thể, trong đó 
đẩy mạnh ứng dụng CNTT được coi là nền tảng để thúc đẩy các chỉ số cải 
cách hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ công khác. Quảng Ninh 
quan tâm đầu tư rất lớn cho hạ tầng CNTT để xây dựng Chính quyền điện 
tử liên thông từ cấp xã đến tỉnh trong điều hành, cung cấp dịch vụ hành 
chính công, xây dựng Thành phố thông minh... 



 

Người dân, doanh nghiệp có thể dễ dàng làm thủ tục hành chính công tại 
nhà qua hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến. 

Ông Lê Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam cho rằng, đây là 
hướng đi đúng, phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội. Tuy nhiên, 
Quảng Ninh cũng còn nhiều hạn chế như hạ tầng kỹ thuật ở khu vực vùng 
sâu, vùng xa, hải đảo; thiếu nhân lực CNTT chất lượng cao; vẫn còn tình 
trạng cán bộ, đơn vị chưa tích cực sử dụng CNTT trong công việc: "Có 
những chỉ số để cải thiện không nhất thiết phải đầu tư bằng tiền mà là cơ 
chế, chính sách, sự quan tâm. Như chỉ số liên quan đến văn bản điện tử 
chẳng hạn, nếu lãnh đạo quyết tâm đưa vào yêu cầu bắt buộc thì các đơn 
vị ở dưới phải thực hiện. Đầu tư có sự giám sát, đánh giá". 

Ấn tượng với hệ thống Cổng dịch vụ công của Quảng Ninh trong việc niêm 
yết thông tin công khai, minh bạch, các chuyên gia cũng cho rằng, việc tiếp 
cận người sử dụng cần thay đổi sao cho phù hợp với đặc thù địa phương. 
Bà Đỗ Thanh Huyền, Chuyên gia phân tích chính sách công, Chương trình 
phát triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam UNDP lấy ví dụ, việc yêu cầu cung 
cấp ngay tên (username) và mật khẩu (password) khi truy cập khiến người 
dân gặp khó khăn, lúng túng và sẽ chọn giải pháp đến hỏi trực tiếp thay vì 
làm trực tuyến: "Tỉnh Quảng Ninh có rất nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, 
làm thế nào để cổng TTĐT ấy thân thiện hơn với đồng bào, liệu chúng ta 
đã nghĩ đến chuyển ngôn ngữ chưa, ở cơ sở hướng dẫn sử dụng thế nào? 
Quảng Ninh vẫn còn có những dư địa và bản thân công chức cấp xã, cấp 



huyện phải là người tiên phong trong việc giúp dân làm những dịch vụ như 
vậy". 

 

Các chuyên gia phân tích và đánh giá các chỉ số cải cách hành chính, quản 
trị công của Quảng Ninh. 

Hiện nay Quảng Ninh đã cung cấp gần 85% thủ tục hành chính công trực 
tuyến ở mức độ 3, mức độ 4, tích hợp 11 dịch vụ trên Cổng dịch vụ công 
quốc gia. Mặc dù tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và xử lý qua mạng ngày càng tăng 
nhưng con số này vẫn chưa được như kỳ vọng. Ông Phạm Minh Hùng, Vụ 
trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ phân tích: Để đáp ứng nhu cầu 
ngày càng tăng không chỉ của người dân, tổ chức trong tỉnh mà còn cả 
trong nước, quốc tế đến làm việc, đầu tư, Quảng Ninh phải nâng cao chất 
lượng dịch vụ công theo hướng lấy người dân, tổ chức làm trung tâm. 

"Để tiếp tục cho công tác cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ninh có 
những kết quả tích cực hơn trong thời gian tới thì một trong những yếu tố 
quan trọng đó là phải tiếp tục quan tâm đến công tác chỉ đạo điều hành. Từ 
việc ban hành chương trình kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ cải cách hành 
chính cho đến bố trí nguồn lực để triển khai và tăng cường công tác kiểm 
tra theo dõi đôn đốc, như vậy chúng ta sẽ có kết quả tốt hơn", ông Hùng 
nói. 



 

Trung tâm thông tin hỗ trợ dịch vụ công của Tỉnh đoàn Quảng Ninh vừa đi 
vào hoạt động, góp phần nâng tỷ lệ người sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

Để tránh tình trạng "trên nóng dưới lạnh", Quảng Ninh đã tạo dựng cuộc 
đua cải cách hành chính, chất lượng hiệu quả cung cấp dịch vụ công cho 
các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh bằng 4 chỉ số tương ứng. Đặc 
biệt, năm 2019 là năm đầu tiên tỉnh Quảng Ninh đánh giá mức độ Chính 
quyền điện tử đến 100% đơn vị cấp xã, đạt kết quả cao so với mặt bằng 
chung toàn quốc. Bảng xếp hạng là "tấm gương" để các đơn vị soi lại 
mình, có cơ sở khắc phục hạn chế, xây dựng biện pháp cụ thể. 

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh mục tiêu tiếp 
tục đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật Chính quyền điện tử, chuyển 
sang xây dựng Chính quyền số gắn với xây dựng Thành phố thông minh: 
"Tỉnh sẽ phấn đấu hoàn thành sớm xây dựng cơ sở dữ liệu nền tảng, xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật CNTT đồng bộ và hiện đại để lọt vào top đầu cao 
hơn nữa của cả nước. Cùng với đó là nâng cao chất lượng dịch vụ công 
trực tuyến, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, đặc biệt là tạo lập lòng 
tin và thói quen sử dụng của người dân trong sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3,4". 

Dư địa cải thiện các chỉ số còn nhiều, nhưng áp lực để giữ vững vị trí dẫn 
đầu cũng lớn không kém. Còn rất nhiều việc để Quảng Ninh tiếp tục cải 
thiện, vượt lên chính mình, giữ vững ngôi vị cải cách hành chính, nâng cao 



chất lượng dịch vụ công và ứng dụng CNTT - truyền thông để nâng cao sự 
hài lòng của người dân, tổ chức./. 

Trường Giang/VOV-Đông Bắc 

Nguồn: https://vov.vn/xa-hoi/cai-cach-hanh-chinh-o-quang-ninh-ap-luc-giu-
vung-ngoi-vuong-1059653.vov 

 

12. Bắc Giang: 4 “xin”, 4 “luôn” và 5 “không” 
Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái đối 
với các cơ quan chức năng tại Hội nghị “Phân tích các chỉ số thành 
phần chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019, giải pháp 
nâng cao các chỉ số thành phần PCI năm 2020 của tỉnh” diễn ra ngày 
13/6. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái chỉ đạo các cơ 
quan, chính quyền địa phương trong tỉnh cải thiện chỉ số PCI. 

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái chỉ đạo: Đối với mỗi cán bộ, công 
chức, viên chức phải đổi mới trong tư duy, nhận thức và hành động khi thi 
hành công vụ, chuyển từ tư duy “cho phép”, “cấp phép” sang tư duy “phục 
vụ”; chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện 
phương châm “4 xin”: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; “4 luôn”: 



Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ và “5 
không”: Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; không quan 
liêu vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; 
không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn 
trong thực thi công vụ. 

Cùng với đó, UBND tỉnh Bắc Giang xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời 
gian tới nhằm cải thiện chỉ số PCI là tập trung chỉ đạo các sở, ngành phải 
thực hiện các chỉ tiêu thành phần thực chất hơn; thành lập Tổ công tác tiếp 
nhận và xử lý thông tin, phản ánh của doanh nghiệp, xử lý nghiêm cán bộ 
công chức gây phiền hà, sách nhiễu cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong 
quá trình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

UBND tỉnh Bắc Giang cũng giao Giám đốc Công an tỉnh nắm chắc tình 
hình, phát hiện và xử lý những tiêu cực, tham nhũng; đồng thời cuối năm 
sẽ kiểm lại trách nhiệm của Công an tỉnh và Tổ công tác tiếp nhận và xử lý 
thông tin trong việc xử lý hành vi vi phạm của cán bộ công chức trong thực 
thi nhiệm vụ, giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. 

Đối với các sở, ngành, địa phương bao gồm cả cấp ủy, chính quyền cấp 
huyện, cấp xã cần tiếp tục tổ chức quán triệt đến tất cả đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức về quan điểm, thái độ và các biện pháp của tỉnh sẽ 
áp dụng thực hiện để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong cải thiện 
môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và công tác 
cải cách hành chính, từ đó chủ động có sự thay đổi về nhận thức, tư duy 
và hành động. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức 
thực hiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia của Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tỉnh có chỉ số PCI đạt cao. 

Sau khi có kế hoạch của UBND tỉnh, các sở, ngành địa phương cần 
chủ động xây dựng kế hoạch của từng huyện, thành phố, đề ra biện 
pháp cụ thể để khắc phục hạn chế, yếu kém. Tỉnh sẽ tập trung phát 
động phong trào “Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật” 
trong cơ quan, đơn vị. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái cũng yêu cầu một số 
ngành đang bị đánh giá thấp, ảnh hưởng lớn đến kết quả PCI của tỉnh cần 
phải có sự quan tâm đặc biệt trong các lĩnh vực như: Xúc tiến đầu tư, thủ 
tục đầu tư, thanh tra, kiểm tra, tiếp cận đất đai… 

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng đề nghị cộng đồng 
doanh nghiệp cùng đồng hành với cơ quan Nhà nước xây dựng môi 
trường đầu tư kinh doanh thực sự minh bạch, lành mạnh, công bằng trên 



địa bàn tỉnh. Chủ động phản ánh những tồn tại, bất cập, hành vi gây khó 
khăn của cán bộ công chức. 

Các ban của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, cơ quan 
truyền thông tăng cường giám sát, kịp thời phản ánh, thông tin cả những 
mặt tích cực và hạn chế về tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân trong thực thi công vụ, nhất là những nội dung liên quan 
trực tiếp đến thủ tục hành chính… 

Trước đó, theo Báo cáo nhanh kết quả xếp hạng chỉ số PCI năm 2019, 
Bắc Giang nằm trong nhóm có chất lượng điều hành kinh tế khá, đạt 64,47 
điểm, tăng 1,46 điểm so với năm 2018, xếp hạng 40/63 tỉnh, thành phố, 
giảm 4 bậc so với năm 2018. Trong đó, có 6 chỉ số tăng điểm, đó là tính 
minh bạch; tiếp cận đất đai; cạnh tranh bình đẳng; tính năng động và tiên 
phong của lãnh đạo tỉnh; đào tạo lao động; thiết chế pháp lý và an ninh trật 
tự. 

Bên cạnh đó, Bắc Giang có 4 chỉ số giảm điểm, đó là chi phí gia nhập thị 
trường; chi phí thời gian; chi phí không chính thức và dịch vụ hỗ trợ doanh 
nghiệp. Theo đánh giá, nguyên nhân của tình trạng trên là do thủ tục thay 
đổi đăng ký doanh nghiệp chưa được niêm yết công khai; cán bộ hướng 
dẫn doanh nghiệp về các thủ tục hành chính chưa rõ ràng, đầy đủ; thời 
gian đăng ký doanh nghiệp tăng lên; số cuộc thanh, kiểm tra trong năm 
tăng, trong khi đó nhiều nội dung lại trùng lặp; tình trạng nhũng nhiễu khi 
giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp phổ biến vẫn ở mức cao 
(56%); tỷ lệ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên tổng số doanh nghiệp 
giảm từ 0,82% năm 2018 xuống còn 0,36% năm 2019; tỷ lệ doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ tư nhân và FDI trên tổng số doanh nghiệp cung cấp dịch 
vụ giảm từ 65,38% năm 2018 xuống còn 47% năm 2019… 

Chương Huyền 

Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/bac-giang-4-xin-4-luon-va-5-khong-
281909.html 

 

13. TPHCM đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công không 
dùng tiền mặt 
Đó là khẳng định của ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND 
TPHCM tại Hội thảo “Xã hội không tiền mặt: Triển khai chính sách, 
hướng tới tương lai” do báo Tuổi trẻ phối hợp Vụ Thanh toán NHNN, 
Hiệp hội Thương mại điện tử (Vecom), CTCP Thanh toán quốc gia 
Việt Nam (NAPAS) tổ chức ngày 12-6. 



 

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến phát biểu tại Hội thảo “Xã 
hội không tiền mặt: Triển khai chính sách, hướng tới tương lai”. 

Cụ thể ông Trần Vĩnh Tuyến cho biết, TPHCM đang hướng tới xây dựng 
đề án đô thị thông minh trong đó có nhiều giải pháp thực hiện nhằm tạo sự 
tương tác giữa DN và chính quyền TP. Trong nhiều giải pháp đó, mục tiêu 
quan trọng nhất là làm thế nào để xây dựng một xã hội không dùng tiền 
mặt. 

Và đến nay, 2 mục tiêu quan trọng TPHCM hướng tới phục vụ học sinh và 
thân nhân người bệnh sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt đã đạt 
được nhiều hiệu quả. 

Trong đó, Đề án Thẻ học đường SSC của Sở Giáo dục Đào tạo TPHCM 
đã triển khai đến trên 400 trường ở các cấp học, thực hiện thu phí qua 
phần mềm quản lý dữ liệu học phí, phụ huynh có thể lựa chọn đóng học 
phí không dùng tiền mặt qua các kênh của NH. Theo đó, đối với việc nộp 
học phí, 80% trường học ở TP không dùng tiền mặt.  

Lĩnh vực y tế khiêm tốn hơn với khoảng 50% bệnh viện trên địa bàn áp 
dụng hẹn lịch và thanh toán điện tử, trong đó có các bệnh viện lớn như 
Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1, Từ Dũ, Đại học Y dược, Nguyễn Tri Phương, Phạm 
Ngọc Thạch… Người dân thay vì đi từ 5-6 giờ sáng mệt mỏi xếp hàng, nay 
chỉ cần một số thao tác đã có thể đặt lịch hẹn, thanh toán viện phí từ xa, rút 
ngắn thời gian chờ đợi. 



“Rất nhiều lợi ích đã được người dân đánh giá cao khi sử dụng các kênh 
thanh toán hiện đại. Cùng với các tiện ích mang lại, góp phần quan trọng 
trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho 
người dân, DN” - ông Trần Vĩnh Tuyến nhận định. 

Song cũng theo lãnh đạo UBND TPHCM, mặc dù nhiều trường học, bệnh 
viện đã áp dụng thực hiện thanh toán không tiền mặt nhưng cũng vẫn còn 
nhiều trường học, bệnh viện, nhiều cơ quan khác vẫn chưa thực sự quyết 
liệt trong thanh toán dịch vụ công không tiền mặt. TPHCM sẽ tiếp tục đẩy 
mạnh thanh toán dịch vụ công không dùng tiền mặt theo Nghị quyết 
02/2019 và Chỉ thị 22 mới đây của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời cũng 
sẽ có biện pháp chế tài các đơn vị không thực hiện đúng chỉ thị của Thủ 
tướng và tổ chức triển khai của TP. 

Cùng với định hướng này, lãnh đạo TP cũng đề nghị các bộ, ngành Trung 
ương sớm hoàn thiện hành lang pháp lý để tạo thuận lợi cho các NH trong 
việc cung ứng các sản phẩm dịch vụ công nghệ mới, cung ứng các sản 
phẩm dịch vụ thanh toán phù hợp với đặc thù dịch vụ công; cũng như cần 
sự ủng hộ giảm giá của các bên cung cấp dịch vụ để người dân không 
phải lo chi phí khi phải thanh toán điện tử. 

Yên Lam 

Nguồn: https://saigondautu.com.vn/tai-chinh/tphcm-day-manh-thanh-toan-
dich-vu-cong-khong-dung-tien-mat-81155.html 

 

 


