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1. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, 
kinh doanh 
Các bộ ngành, địa phương có biện pháp kiểm điểm, xử lý nghiêm 
khắc đối với cá nhân, tập thể suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, cố 
tình gây khó khăn, nhũng nhiễu trong xử lý công vụ. 

 

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN) 

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản đôn đốc các bộ ngành, địa 
phương triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 
84/NQ-CP của Chính phủ. 

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại điểm 7 mục III Nghị quyết số 
84/NQ-CP ngày 29/5/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó 
khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo 
đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Văn phòng 
Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 
Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển 
khai một số nhiệm vụ, giải pháp được giao nêu tại tiết v điểm 3 mục II Nghị 
quyết trên. 

Cụ thể, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban 
Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung lựa chọn, 
tái cấu trúc quy trình, cung cấp trên môi trường điện tử các thủ tục hành 
chính có nhu cầu lớn, liên quan nhiều đến hoạt động của người dân, 
doanh nghiệp kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; ban hành 
và triển khai Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính giai 



đoạn 2020-2025 theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính 
phủ; thực hiện cấp bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính; hoàn 
thành kết nối thanh toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính liên quan đến 
thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trước ngày 30/6/2020. 

Đồng thời, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban 
Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục rà soát, cắt 
giảm triệt để các thủ tục hành chính còn chồng chéo, vướng mắc, không 
cần thiết trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ 
quan mình; quyết liệt đẩy nhanh việc phê duyệt hồ sơ các dự án đầu tư 
còn đang tồn đọng. 

Bên cạnh đó, các bộ ngành, địa phương có biện pháp kiểm điểm, xử lý 
nghiêm khắc đối với cá nhân, tập thể suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, cố 
tình gây khó khăn, nhũng nhiễu trong xử lý công vụ; tập trung triển khai 
Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ; khẩn trương ban 
hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên 
quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020. 

Các bộ ngành, địa phương cần tiếp tục đổi mới lề lối phương thức làm việc 
thông qua việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, thực hiện gửi 
nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp chính quyền; chuyển đổi từng bước 
việc điều hành dựa trên giấy tờ sang điều hành bằng dữ liệu theo quy định 
tại Nghị định số 9/2019/NĐ-CP; đẩy mạnh hình thức họp trực tuyến; đổi 
mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 
tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. 

Chú trọng việc cử đầu mối và thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận kiến 
nghị của người dân, doanh nghiệp để kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có 
thẩm quyền theo quy định, các bộ ngành, địa phương tập trung tổ chức 
tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh 
nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công cấp bộ, 
cấp tỉnh. 

Bên cạnh đó, các bộ ngành, địa phương rà soát lại từng nhiệm vụ, biện 
pháp để tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, nhất là thu hút đầu tư phát 
triển, đẩy nhanh tiến độ xử lý, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh 
để phục hồi và phát triển nền kinh tế. 

Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các cơ quan, địa phương có liên quan phối hợp 
với Văn phòng Chính phủ trong việc xây dựng Đề án thí điểm đổi mới việc 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành 



chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi 
phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp./. 

Vietnam+ 

 Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/tiep-tuc-thao-go-kho-khan-cho-hoat-
dong-san-xuat-kinh-doanh/647590.vnp 

 

2. Luật Đầu tư 2020: Bệ đỡ vững chắc cho thu hút đầu tư 
Khi Luật Đầu tư được thông qua, nhiều luồng ý kiến bày tỏ cộng 
hưởng của Luật các chính sách khác sẽ thúc đẩy nhanh chóng quá 
trình thu hút vốn đầu tư vào mọi lĩnh vực. 

Với 446/458 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính 
thức thông qua Luật Đầu tư. 

Theo thống kê, cho đến nay, Việt Nam có khoảng 750.000 doanh nghiệp 
đang hoạt động. Việc thu hút đầu tư trong nước cũng như nước ngoài đạt 
được nhiều kết quả đáng khích lệ. Giai đoạn 2016-2018, số lượng dự án 
đăng ký và vốn đầu tư giải ngân tăng nhanh. Riêng năm 2018, vốn giải 
ngân đạt gần 20 tỷ USD. 

Trong những thành công vang dội này, có đóng góp không nhỏ của Luật 
Đầu tư nói riêng cũng như các chính sách phát triển nền kinh tế nói 
chung. Kế thừa tinh thần tiến Bộ của Luật Đầu tư qua các phiên bản, Luật 
Đầu tư 2020 vừa được Quốc hội thông qua đã có nhiều điểm mới tiến bộ, 
được kỳ vọng là bệ đỡ vững chắc cho quá trình đầu tư của doanh nghiệp. 



 

Luật Đầu tư 2020, được kỳ vọng sẽ là bệ đỡ vững chắc cho quá trình đâu 
tư vào các lĩnh vực. 

Ưu đãi đầu tư dựa theo kết quả thực hiện 

Như khẳng định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, 
Luật Đầu tư sửa đổi cũng có cách tiếp cận mới trong thực hiện các chính 
sách ưu đãi đầu tư. Đó là, bổ sung các nguyên tắc, điều kiện về ưu đãi, 
đảm bảo hiệu quả và chất lượng của ưu đãi mà Việt Nam đưa ra: ưu đãi 
có thời hạn, ưu đãi dựa theo kết quả thực hiện… 

Tương tự, các ưu đãi đối với dự án lớn, dự án trong các lĩnh vực công 
nghệ cao, lĩnh vực nghiên cứu và phát triển… cũng sẽ được thực hiện. 
Việc áp dụng thí điểm các hình thức đầu tư mới trong bối cảnh cách mạng 
công nghiệp 4.0 đang biến đổi toàn cầu cũng đã được bổ sung. 

Cùng với đó, là các quy định để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư trong 
thực hiện các thủ tục hành chính, về đầu tư, đất đai, xây dựng… 

Đồng thời Luật Đầu tư cũng không quy định mức trần của chính sách ưu 
đãi đầu tư đặc biệt tại khoản 3 Điều 20 mà chỉ quy định mức ưu đãi và thời 
hạn áp dụng ưu đãi đặc biệt thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu 
nhập doanh nghiệp và pháp luật về đất đai. 

“Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt quy định tại Điều này chỉ áp dụng đối với 
các dự án đầu tư mới, không áp dụng đối với các dự án đầu tư đã được 
cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp 



thuận chủ trương đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành”, chủ 
nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vu Hồng Thanh cho biết. 

Bãi bỏ nhiều ngành nghề kinh doanh có điều kiện 

Đáng chú ý, tại Luật Đầu tư 2020 nhiều ngành, nghề trước đây thuộc Danh 
mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nay đã được bãi bỏ như: 
Hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại; Sản xuất, sửa chữa 
chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (chai LGP); Kinh doanh dịch vụ giám định 
thương mại; Nhượng quyền thương mại; Kinh doanh dịch vụ Logistic; Kinh 
doanh dịch vụ đại lý tàu biển; Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến 
thức về môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản…. 

Quy định quan trọng này của Luật được nhiều chuyên gia đánh giá là đã 
kế thừa thành công tinh thần tiến Bộ của Luật Đầu tư qua các phiên bản. 

Bình luận về sửa đổi này, Luật sư Lương Văn Chương, Đoàn Luật sư 
Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đây sẽ là cú hích quan trọng trong tạo 
lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch và qua đó, giúp 
Việt Nam thu hút được nhiều hơn nguồn lực để đầu tư cho phát triển kinh 
tế - xã hội. 

“Những ngành nghề kinh doanh có điều kiện này được bãi bỏ sẽ làm môi 
trường kinh doanh Việt Nam sạch hơn, thoáng hơn, niềm tin kinh doanh 
của doanh nghiệp tăng lên mạnh mẽ”, Luật sư Lương Văn Chương nhấn 
mạnh. 

Sửa đổi, bổ sung đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư: 

Theo Luật Đầu tư sửa đổi, đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư gồm: 

- Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư quy định tại khoản 1 
Điều 16 của Luật này; 

- Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 16 
của Luật này; 

- Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải 
ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương 
đầu tư, đồng thời có một trong các tiêu chí sau: có tổng doanh thu tối 
thiểu đạt 10.000 tỷ đồng trong một năm trong thời gian chậm nhất sau 
03 năm kể từ năm có doanh thu hoặc sử dụng trên 3.000 lao động; 

- Dự án xây dựng nhà ở xã hội; dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử 
dụng từ 500 lao động trở lên; dự án sử dụng lao động là người khuyết 



tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật; 

- Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 
tổ chức khoa học và công nghệ; dự án có chuyển giao công nghệ 
thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định 
của pháp luật về chuyển giao công nghệ; cơ sở ươm tạo công nghệ, 
ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của 
pháp luật về công nghệ cao; 

- Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo; 

- Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ 
và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu 
làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 
theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Nguồn: https://enternews.vn/luat-dau-tu-2020-be-do-vung-chac-cho-thu-
hut-dau-tu-175672.html 

 

3. Tổng cục Thuế làm việc với WB để tiếp tục giảm giờ 
nộp thuế 
Để tiếp tục cải thiện chỉ số nộp thuế tại báo cáo Doing Business, ông 
Cao Anh Tuấn - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế, vừa có buổi làm 
việc với nhóm nghiên cứu chỉ số nộp thuế Doing Business của World 
Bank (WB), về những kết quả cải cách quản lý thuế của Việt Nam 
trong thời gian qua. 



 

Cán bộ Cục Thuế Đà Nẵng hỗ trợ người nộp thuế làm thủ tục hành chính 
liên quan đến khai thuế. Ảnh: NM. 

Có hai nội dung chính được hai bên đưa ra bàn thảo. Thứ nhất, hai bên 
trao đổi để làm rõ phương pháp đánh giá về chỉ số nộp thuế theo công bố 
tại báo cáo Doing Business 2020 của WB. Thứ hai, những nội dung cải 
cách của cơ quan thuế Việt Nam từ năm 2019 đến nay góp phần rút ngắn 
thời gian nộp thuế của doanh nghiệp, trong đó có cải cách về thuế thu 
nhập doanh nghiệp (TNDN), hóa đơn điện tử, dịch vụ hỗ trợ người nộp 
thuế, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế… 

Tại buổi làm việc, ông Cao Anh Tuấn cho biết, Chính phủ Việt Nam hết sức 
quan tâm đến việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó có 
nâng cao chỉ số nộp thuế. Báo cáo môi trường kinh doanh của WB là kênh 
cung cấp thông tin quan trọng từ phía người nộp thuế, giúp ngành Thuế tự 
nhìn nhận lại và đề ra chương trình cải cách mạnh mẽ hơn. 

Chỉ số nộp thuế được WB đánh giá dựa trên 4 tiêu chí thành phần, gồm: 
tổng mức thuế suất; số lần nộp thuế; chỉ số sau kê khai và thời gian nộp 
thuế. Nhờ rất nhiều những cải cách trong thời gian qua của ngành Thuế, 
chỉ số nộp thuế (Paying Taxes) theo Báo cáo môi trường kinh doanh 2020 
của Ngân hàng Thế giới (DB2020) tăng 22 bậc, đưa Việt Nam từ vị trí thứ 
131 lên xếp thứ 109 trong tổng số 190 quốc gia được đánh giá.  

Để tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, mang lại sự thuận lợi cho người 
nộp thuế, Tổng cục Thuế rất mong muốn được lắng nghe ý kiến của WB. 
Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng sẽ cập nhật, trao đổi với WB những cải 
cách của Việt Nam trong thời gian vừa qua. 



Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, trong thời gian qua Tổng cục Thuế đã 
tham mưu cho Chính phủ Việt Nam có nhiều giải pháp hỗ trợ cho người 
dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đặc biệt là 
những giải pháp trước mắt và lâu dài cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Những giải pháp này được đánh giá là kịp thời và có hiệu quả hỗ trợ 
doanh nghiệp vượt qua đại dịch, cũng như thực hiện quyết tâm cải cách 
thủ tục hành chính của Chính phủ Việt Nam. “Tổng cục Thuế mong muốn 
tiếp tục nhận được sự phối hợp của WB trong công cuộc cải cách hiện đại 
hóa quản lý thuế trong thời gian tới” - ông Cao Anh Tuấn nói. 

Bà Joanna Nars - Trưởng nhóm nghiên cứu của WB, đã ghi nhận những 
cải cách hiện đại hóa về thuế của Việt Nam trong thời gian qua. Nhóm 
nghiên cứu sẽ theo dõi sát những giải pháp và thực tế áp dụng tại Việt 
Nam, qua đó sẽ thu thập dữ liệu, rà soát và cập nhật vào Báo cáo môi 
trường kinh doanh năm 2021./. 

Nhật Minh 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2020-
06-21/tong-cuc-thue-lam-viec-voi-wb-de-tiep-tuc-giam-gio-nop-thue-

88450.aspx 

 

4.  Báo chí luôn ở bên những đòi hỏi cải cách 
Báo chí luôn ở bên những đòi hỏi cải cách của doanh nghiệp. 

Đại dịch Covid-19 khiến nhiều giá trị xác lập trước đó trở nên bấp bênh, 
nhưng lại là cơ sở để khẳng định thời thế đang thuộc về những doanh 
nghiệp quyết tâm thay đổi để tham gia và hơn thế là thiết lập chuỗi cung 
ứng mới. Trong quá trình này, báo chí luôn ở bên những đòi hỏi cải cách 
của doanh nghiệp. 



1.  

“Nếu báo chí ủng hộ, tôi sẽ nói, nếu không thì lại về... ở ẩn”. 

Ông chủ của Tập đoàn Tân Hoàng Minh dừng lại, quay hẳn người về khu 
vực báo chí. Rất lâu rồi, ông Đỗ Anh Dũng mới xuất hiện trong một hội 
thảo đông người. 

“Doanh nghiệp khó khăn nhiều, nhưng phải tự vượt qua. Nếu chỉ vì khó mà 
đầu hàng, kêu ca thì không nên làm kinh doanh. Chúng tôi chỉ mong thủ 
tục hành chính càng ngắn, càng tốt; chính sách càng cập nhật, phù hợp 
với thị trường, nhất là chính sách tín dụng nhất quán để doanh nghiệp có 
thể tính toán, dự liệu được thì càng thuận. Một vài doanh nghiệp đề nghị, 
tiếng nói có thể không đến được các cơ quan liên quan, nhưng các nhà 
báo sẽ làm được việc đó”, ông Dũng trải lòng với báo chí. 

Trước đó, ông Dũng đã dành khá nhiều thời gian để nói về giai đoạn 10 
năm với 2 kỳ được cho là trầm lắng của thị trường bất động sản. Một là 
những năm 2010-2014. Hai là vào ngay lúc này, do tác động của đại dịch 
Covid-19 và hơn thế, là khó khăn tiềm ẩn từ những chồng chéo, bất ổn của 
hệ thống chính sách khiến một người “chỉ kinh doanh một nghề là bất động 
sản từ năm 2006” như ông Dũng cũng không tránh khỏi hệ lụy. 

Song, ông không muốn dành lần tái xuất hiếm hoi này để kêu cho mình, 
mà muốn nhắc tới thị trường bất động sản Việt Nam mà ông tin là còn rất 
nhiều dư địa phát triển. 

 

Báo chí luôn phản ánh đời sống kinh doanh một cách sống động. 
Trong ảnh: Phỏng vấn bên lề sự kiện của Câu lạc bộ Doanh nhân Sao 

Đỏ đầu tháng 6/2020. 



Trong đánh giá của giới đầu tư, trước năm 2010, Việt Nam mới có thị 
trường nhà ở. Thị trường bất động sản thực sự phát triển trong 10 năm trở 
lại đây, khi xuất hiện các nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp với 
nhiều dòng sản phẩm khác nhau, từ nhà ở, bất động sản nghỉ dưỡng, du 
lịch, hình thức đầu tư condotel... Đây chính là thời điểm xuất hiện những 
thương hiệu mang tính khai phá và dẫn dắt sự phát triển của thị trường, 
dẫn dắt mô hình phát triển, cách thức kêu gọi đầu tư của nhiều địa 
phương. Có thể nhắc tới mô hình đô thị hiện đại của Vinhomes, mô hình 
bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng của SunGroup, FLC, Cristal Bay, 
Eurowindow… hay những đô thị resort ở Phú Quốc, Nha Trang, Quảng 
Nam… 

Nhưng, ông Dũng, cũng như nhiều doanh nghiệp lại đang nhắc đến “nguy” 
trong “cơ” 

“Chúng tôi vẫn hay nhận được câu hỏi tại sao giá nhà cao? Có ai hiểu 
rằng, giá bán phải tính cả chi phí chờ đợi làm thủ tục hành chính, chi phí 
các lần thay đổi chính sách tín dụng với bất động sản... Doanh nghiệp sẽ 
chuyên nghiệp thế nào khi mà giữa chừng nhận được văn bản thay đổi 
chính sách”, ông Dũng nói 

Ngay với thị trường bất động sản công nghiệp đang được chuyên gia kinh 
tế nhắc đến như một cơ hội sáng, để đón dòng đầu tư nước ngoài đang 
chuyển dịch..., các doanh nghiệp có thái độ thận trọng. 

Bởi, nếu không có chính sách đầu tư hạ tầng giao thông kết nối tốt, không 
có chính sách thúc đẩy phát triển các ngành logistics, không chuẩn bị 
nguồn lao động có đào tạo tại chỗ, các doanh nghiệp dù muốn cũng không 
thể tự mình làm nên sự sôi động của thị trường bất động sản công nghiệp. 

“Trước đây, doanh nghiệp bất động sản hay quan tâm đến chính sách ưu 
đãi thuế, giá thuê đất..., nhưng hiện tại, các nhà phát triển bất động sản 
quan tâm đến cơ chế, chính sách và chiến lược phát triển ngành, phát triển 
địa phương. Đây là điều tôi muốn nói với báo chí, để cùng gửi đi thông 
điệp tới Chính phủ”, ông Dũng gửi gắm tới báo chí. 

2. 

Sự xuất hiện của ông Dũng tại cuộc tọa đàm liên quan đến bất động sản 
do Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ tổ chức đầu tháng 6/2020 vừa rồi 
không phải ngẫu nhiên. 

Hơn một tháng trước, ngay khi các giới hạn giãn cách xã hội để chống dịch 
Covid-19 được gỡ bỏ, thành viên Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ, là các 
doanh nhân được Giải thưởng Sao Đỏ vinh danh từ năm 1999 đến nay, đã 



gặp nhau trong một buổi cà phê sáng. Họ đã bàn đến mục tiêu doanh 
nghiệp Việt phải có mặt trong thế giới sẽ phục hưng với những chuỗi giá trị 
mới, những mô hình kinh doanh mới, thậm chí là tạo nên những cấu trúc 
ngành mới. 

Thậm chí, một bản cam kết liên minh doanh nghiệp để phát huy sức mạnh 
của nhau trong giai đoạn phát triển mới đã được ký kết giữa các doanh 
nhân Sao Đỏ sau cuộc gặp trên khoảng 20 ngày.  

Ông Nguyễn Cảnh Hồng, Tổng giám đốc Eurowindow, Chủ tịch Câu lạc bộ 
Doanh nhân Sao Đỏ không muốn đóng liên minh trên cho những doanh 
nhân Sao Đỏ. 

“Chúng tôi muốn thiết lập liên minh thực sự, đàng hoàng để cùng sống tốt, 
sống mãnh liệt trong điều kiện mới. Đây là nhu cầu tự thân của doanh 
nghiệp khi thương chiến Mỹ - Trung làm thay đổi nhiều chuỗi giá trị, thúc 
đẩy nhu cầu tái cấu trúc trong doanh nghiệp Việt. Đại dịch bồi thêm cú 
huých để tốc độ chuyển dịch nhanh hơn. Vấn đề là chỉ doanh nghiệp với 
nhau sẽ không thể đi tới tận cùng nhu cầu này”, ông Hồng chia sẻ. 

Thực tế là những thông tin về tác động vô cùng lớn và khó dự báo của dịch 
Covid-19 suốt nửa năm qua đã che khuất đi khá nhiều động thái tái cơ 
cấu của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp trong ngành chế biến nông 
sản, thủy sản, giày dép... đang tự tin với kế hoạch tạo ra chuỗi cung ứng 
hoàn toàn mới để phục vụ thị trường toàn cầu. Các doanh nghiệp gỗ cũng 
đang thay đổi mạnh mẽ khi sự chuyển dịch tới Việt Nam của doanh nghiệp  
ngoại trong ngành khá lớn... 

Cùng với đó, các thông tin về sự gia tăng hiện diện bằng các tăng số cổ 
phần sở hữu, mua lại đối tác nội... của các đối tác ngoại trong nhiều doanh 
nghiệp có thương hiệu, có thế mạnh của Việt Nam cũng bị mờ đi đôi phần. 

Song, các doanh nhân luôn cảm nhận được tình thế. 

Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Tập đoàn U&I đã không nhắc tới lợi thế cạnh 
tranh của doanh nghiệp hay ngành nghề nào của Việt Nam vào thời điểm 
này. Thay vào đó, ông nói nhiều đến lợi thế so sánh khi tiến hành tái cơ 
cấu, thiết lập các chuỗi cung ứng mới. 

Theo ông Tín, mỗi ngành đều có những phân khúc mà doanh nghiệp Việt 
có lợi thế so sánh, dù năng lực cạnh tranh chưa tốt. Ví dụ, có ngành, 
doanh nghiệp Việt không cạnh tranh được, nhưng có lợi thế trong phân 
khúc mà doanh nghiệp Trung Quốc không chọn, nên có thể khai thác để 
cung cấp cho thị trường quốc tế và cho cả thị trường Trung Quốc. Việc này 
tương tự như phân công lao động. 



“Chúng tôi thực sự mong có thể cải thiện môi trường kinh doanh, môi 
trường chính sách nhanh, quyết liệt như chống dịch. Cộng với hạ tầng tốt, 
doanh nghiệp có cơ hội giảm chi phí, nhanh chóng tận dụng lợi thế so 
sánh ngay trong bối cảnh các chuỗi giá trị đang sắp xếp lại”, ông Tín chia 
sẻ. 

3. 

Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, TS. Trần Đình Thiên, thành viên Tổ tư 
vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ đặt vấn đề, báo chí hãy nhìn vào nhu 
cầu sống khác mà doanh nghiệp Việt Nam đang dấy lên. 

“Tôi luôn muốn nói đến giá trị đánh thức của dịch bênh, để thấy có cách 
sống trước nay là chưa ổn, phải sống khác. Nhiều người nghĩ vậy, nhưng 
doanh nghiệp lớn đã xác định sẽ không có sự nối lại chuỗi cũ, để dịch 
chuyển. Chúng ta phải thấy hình ảnh của người sẽ đứng lên mạnh mẽ khi 
kinh tế phục hồi, để truyền thông về những đề xuất, kiến nghị chính sách”, 
ông Thiên chia sẻ. 

Ngay khi dịch bệnh diễn ra, khó khăn của doanh nghiệp lan rộng, quan 
điểm hỗ trợ doanh nghiệp dàn hàng ngang hay chọn người có thể bứt phá, 
để họ sớm đứng dậy, kéo theo người khác đã trở thành nội dung tranh 
luận trên các diễn đàn báo chí. 

Tất nhiên, giới hoạch định chính sách luôn khó khăn trong quyết định lựa 
chọn đối tượng hỗ trợ, khi tác động của dịch bệnh cho đến thời điểm này 
vẫn chưa thấy điểm dừng. Thậm chí, sự xuất hiện của những doanh 
nghiệp lớn trong các giải pháp hỗ trợ luôn đối mặt với những đề nghị thận 
trọng. Hệ lụy là những bước chậm trễ trong các quyết sách hỗ trợ doanh 
nghiệp. 

Nhưng, ông chủ của những doanh nghiệp lớn, như ông Dũng, ông Tín, ông 
Hồng… đã có sự lựa chọn rõ ràng, đó là cần cơ chế, chính sách để không 
lỡ cơ hội tạo nên những chuỗi giá trị của doanh nghiệp Việt. 

Quan trọng là, họ muốn lan rộng sự lựa chọn này, không chỉ tới nhiều 
doanh nghiệp mà tới khu vực quản lý nhà nước. Lý do đơn giản, doanh 
nghiệp buộc phải tích cực với những đòi hỏi thay đổi, vì đó là để tồn tại. 
Nhưng, sức ép thay đổi đối với doanh nhân và với các nhà quản lý khác 
nhau rất lớn. 

Lúc này, giới kinh doanh trông vào vai trò cầu nối của báo chí, với những 
bài viết mang hơi thở thực tiễn, sống động và có trách nhiệm. 

“Đi cùng nhau, chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh cải cách”, ông Hồng tin 
tưởng. 



Nguồn: https://baodautu.vn/bao-chi-luon-o-ben-nhung-doi-hoi-cai-cach-
d124439.html 

 

5. BHYT Việt Nam nỗ lực vượt bậc vì sức khỏe toàn dân 
Nhờ tham gia và có thẻ BHYT, nhiều trường hợp không may bị tai 
nạn, ốm đau đã vượt qua giai đoạn khó khăn khi có quỹ BHYT chi trả 
các chi phí khám, điều trị; thậm chí chi phí KCB lên tới hàng tỷ 
đồng/người/đợt điều trị. 

BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc 

Ngày 14/11/2008, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật 
BHYT, đồng thời Chính phủ quyết định lấy ngày 1/7 hằng năm là Ngày 
BHYT Việt Nam. Đây là một dấu mốc quan trọng, một bước tiến mới trong 
quá trình hoàn thiện chính sách pháp luật về BHYT. Để tiến tới thực hiện lộ 
trình BHYT toàn dân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT 
(năm 2014) đã quy định rõ: Từ ngày 01/01/2015, BHYT là hình thức bảo 
hiểm bắt buộc nhằm khẳng định mọi đối tượng có trách nhiệm phải tham 
gia BHYT. 

Những lợi ích to lớn khi tham gia BHYT 

          - Trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT miễn phí. 



          - Được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia (với các đối 
tượng thuộc hộ nghèo; hộ cận nghèo; tham gia theo hộ gia đình; người 
dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên;…). 

          - Được khám, chữa bệnh (KCB) tại các cơ sở y tế có ký hợp đồng 
KCB BHYT trên toàn quốc: Được lựa chọn cơ sở KCB gần địa chỉ nơi 
đang sinh sống để đăng ký KCB ban đầu và có thể thay đổi nơi đăng ký 
KCB ban đầu. 

          - Khi KCB đúng quy định được quỹ BHYT chi trả từ 80-100% chi phí 
KCB tùy từng đối tượng. 

          - Giúp người tham gia BHYT giảm gánh nặng về chi phí KCB khi ốm 
đau, tai nạn, đặc biệt đối với những trường hợp bệnh nặng, bệnh mãn 
tính điều trị kéo dài hay những bệnh cần phẫu thuật... 

          - Góp phần chia sẻ rủi ro, phát huy tinh thần ''lá lành đùm lá rách" 
giữa những người tham gia BHYT. 

Quyền lợi người tham gia BHYT luôn được bảo đảm theo quy định 

Người tham gia BHYT được quỹ BHYT thanh toán toàn bộ chi phí KCB 
theo quyền lợi và mức hưởng trong quy định. Tính từ đầu năm 2019 đến 
ngày 18/06/2020, theo thống kê trên Hệ thống Thông tin giám định BHYT, 
trong đó Quỹ BHYT đã chi trả cho bệnh nhân nặng có chi phí KCB đặc biệt 
cao: 58 bệnh nhân có tổng chi phí trên 1 tỷ đồng/đợt điều trị nội trú; 12 
bệnh nhân có tổng chi phí từ trên 2 tỷ đồng/đợt điều trị. 

Một số bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả lớn: 

Bệnh nhân có mã thẻ HT279793186XXXX (BHXH TP.HCM phát hành), 
quyền lợi hưởng BHYT 100%, KCB ban đầu tại Bệnh viện 30/4 đã điều trị 
tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ ngày 12/07/2019 đến ngày 26/08/2019 với chẩn 
đoán Sốc (choáng) nhiễm khuẩn. Tổng chi phí KCB BHYT của bệnh nhân 
này là 2,02 tỷ đồng. 

Bệnh nhân có mã thẻ HN230302189XXXX (BHXH tỉnh Hải Dương phát 
hành) thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, quyền lợi hưởng 
BHYT 100%, KCB ban đầu tại Trạm y tế xã Hồng Quang - Hải Dương, 
chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Hà Nội từ ngày 
11/12/2018 - 18/10/2019 với chẩn đoán bệnh lý cơ tim, suy tim. Tổng chi 
phí KCB BHYT của bệnh nhân này là 2,1 tỷ đồng. 

Ứng dụng CNTT trong KCB BHYT tạo thuận lợi cho người tham gia 



 

- Các thông tin về thẻ BHYT được tra cứu trực tuyến và cập nhật trực tiếp 
vào phần mềm quản lý KCB của cơ sở y tế giúp giảm đáng kể thời gian 
chờ KCB BHYT của người tham gia, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ 
chức KCB BHYT, quản lý quỹ BHYT của các cơ sở KCB và của cơ quan 
BHXH. 

- Các trường hợp gia hạn thẻ BHYT, đủ điều kiện miễn cùng chi trả được 
cập nhật kịp thời trên hệ thống giúp người bệnh được đảm bảo đầy đủ 
quyền lợi KCB ngay khi đang điều trị tại bệnh viện. 

- Người bệnh có thể tự tra cứu được thông tin về chi phí điều trị, các dịch 
vụ đã sử dụng, minh bạch quyền lợi hưởng BHYT, đồng thời tăng cường 
vai trò tham gia kiểm soát sử dụng quỹ KCB của người tham gia BHYT. 

Ngành BHXH đã thực hiện nâng cấp Hệ thống Giao dịch điện tử BHXH 
tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thực hiện liên thông cấp lại 
thẻ BHYT do hỏng, mất từ ngày 09/12/2019. Sau hơn 6 tháng thực hiện 
đã có 690 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết từ Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia. 

Với dịch vụ công này, người dân chỉ cần có máy tính hoặc điện thoại 
thông minh (smartphone) kết nối Internet là có thể thực hiện cấp lại thẻ 
BHYT do hỏng, mất mà không cần phải ra khỏi nhà. BHXH Việt Nam xin 
hướng dẫn đăng ký tài khoản và thực hiện thủ tục cấp lại thẻ BHYT do 



hỏng, mất trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong motion graphic 
"Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất trên Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia” tại link sau: 

https://www.youtube.com/watch?v=Cc7EpxOSYlo 

Ngoài dịch vụ công Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất, BHXH Việt Nam 
đang phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp tục triển khai kết nối liên 
thông các dịch vụ công khác của Ngành lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 
nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia, thụ 
hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. 

Thúy Ngà 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/bhyt-viet-nam-no-luc-vuot-bac-vi-
suc-khoe-toan-dan-650366.html 

 

6. Siết chặt hoạt động vận tải đường bộ: Xe hợp đồng trá 
hình “hết cửa”? 

 

Kiểm tra một trường hợp xe hợp đồng trá hình trên đường phố Hà Nội. 
Ảnh: Đặng tiến 

Theo Thông tư 12/2020/TT-BGTVT của Bộ GTVT vừa ban hành (có hiệu 
lực thi hành từ 15.7.2020), đơn vị kinh doanh vận tải phải xác định giá 
cước vận tải để thông tin cho khách hàng. Cùng đó, siết lại hoạt động của 



các xe vận tải khách theo dạng hợp đồng. Nhiều chuyên gia giao thông 
cho rằng, thông tư đã rõ và phân loại được từng loại hình kinh doanh vận 
tải hành khách bằng ôtô, nhưng cần ủng hộ những gì có lợi cho người dân. 

“Siết” hoạt động của xe hợp đồng 

Theo Bộ GTVT, Nghị định số 10 được xây dựng và ban hành trong bối 
cảnh Luật Giao thông đường bộ năm 2008 chưa được sửa đổi, có nhiều 
nội dung đã cho thấy sự bất cập giữa quy định của luật này với thực tiễn 
và sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Quá 
trình xây dựng dự thảo Nghị định đã được thực hiện với thời gian trên 3 
năm và được họp lấy ý kiến rất nhiều lần. Bộ GTVT đã tổ chức nhiều cuộc 
thảo luận đối với các nội dung của dự thảo Nghị định để lấy ý kiến của các 
bộ, ngành... 

Theo đó, một số nội dung quan trọng được dư luận hết sức quan tâm. Cụ 
thể, Thông tư 12/2020 giao nhiệm vụ cho lái xe điều khiển phương tiện để 
thực hiện vận chuyển thông qua phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận 
tải; tổ chức hoặc cá nhân sử dụng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận 
tải để tiếp nhận yêu cầu vận chuyển của khách hàng, lựa chọn phương 
tiện, lái xe phù hợp, chuyển thông tin về yêu cầu vận chuyển cho người lái 
xe điều khiển phương tiện thực hiện nhiệm vụ vận chuyển. Đây là quy định 
mở để đơn vị tự lựa chọn và xác định hoạt động kinh doanh của mình phù 
hợp với các điều kiện kinh doanh của Nghị định 10/2020. Đơn vị kinh 
doanh vận tải xác định giá cước vận tải để thông tin cho khách hàng hoặc 
trực tiếp thoả thuận với khách hàng để thống nhất mức giá trước khi thực 
hiện vận chuyển. 

Nhiều quy định đã được bổ sung để quản lý chặt chẽ đối với xe hợp đồng, 
du lịch; xử lý hoạt động “xe dù, bến cóc”, xe hợp đồng “trá hình” tuyến cố 
định như: Phải được niêm yết (dán cố định) cụm từ “XE HỢP ĐỒNG” làm 
bằng vật liệu phản quang trên kính phía trước và kính phía sau xe; với kích 
thước tối thiểu của cụm từ “XE HỢP ĐỒNG” là 06 x 20 cm; Phải có phù 
hiệu “XE HỢP ĐỒNG” và được dán cố định phía bên phải mặt trong kính 
trước của xe… Đáng chú ý để xác định điểm đầu, điểm cuối theo bản chất 
của xe hợp đồng, Thông tư quy định: Điểm đầu (vị trí đón khách đầu tiên 
ghi trong hợp đồng vận chuyển), điểm cuối (vị trí trả khách cuối cùng ghi 
trong hợp đồng vận chuyển) trùng lặp trong hoạt động kinh doanh vận tải 
hành khách theo hợp đồng, du lịch được xác định là vị trí nằm trên mặt 
đường hoặc tại vị trí có địa chỉ gắn với tên tuyến phố (tên tuyến đường), 
tên ngõ (hẻm) trong đô thị. 



Các chuyên gia cho rằng, ngay từ văn bản ban hành đã có những trói buộc 
nhưng trên thực tế rất khó xử lý. Cùng đó, cơ quan chức năng cũng không đủ 
sức xử lý, trong khi đó các doanh nghiệp lại buộc phải tránh né để hoạt động. 
Thông tư 12/2020 đã có những bước chuyển, nhưng e ngại một số vấn đề 
chưa thể đi vào cuộc sống như việc ngăn chặn xe công nghệ với xe truyền 
thống, xe Limousine có làm nhiễu loạn thị trường vận tải hay không. Trong khi 
hạ tầng giao thông kém và cơ quan chức năng chưa đủ sức cùng với việc 
tham nhũng vặt (tiêu cực) vẫn còn thì chưa thể giải quyết được. 

“Xe dù, bến cóc” hết lộng hành? 

Theo Thông tư 12/2020, các doanh nghiệp làm ăn tùy tiện, không đảm bảo 
chất lượng dịch vụ và an toàn giao thông sẽ bị kiểm tra, xử lý, đồng thời 
gắn trách nhiệm của chủ xe khi xảy ra các sự cố như tai nạn giao thông... 
Đại diện hãng xe Sao Việt - ông Đỗ Văn Bằng cho rằng, Thông tư 12/2020 
thay thế Thông tư 63/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 10 về kinh 
doanh và điều kiện kinh doanh vận tải sẽ giúp các doanh nghiệp kinh 
doanh vận tải có một sân chơi bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh. Buộc 
các doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải nâng cao trách nhiệm và ý thức 
phục vụ dịch vụ tốt, an toàn cho hành khách và đảm bảo nghĩa vụ thuế của 
Nhà nước. 

Nhiều chuyên gia về kinh tế giao thông cho rằng, cái gì phục vụ tốt nhất 
cho người dân thì nên ủng hộ. Việc quản lý phải công khai minh bạch, thực 
hiện đúng nghĩa vụ thuế với Nhà nước và đảm bảo an toàn, văn minh phục 
vụ cho khách hàng thì mới mang lại hiệu quả. Theo ông Nguyễn Văn 
Thanh (nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam), Thông tư 12/2020 
có sự tiến bộ nhất định, đã nói rõ và phân loại được từng loại hình kinh 
doanh vận tải hành khách bằng ôtô. Đặc biệt, là các phương tiện hoạt 
động vận tải bằng công nghệ từ khâu định nghĩa đến các điều kiện kinh 
doanh là khá rõ ràng. 

Dưới góc độ quản lý nhà nước, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội - ông Vũ 
Hà - cho biết, sau khi có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 10/2020 
về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, Sở GTVT Hà Nội đã ban 
hành Công văn số 3214/SGTVT-QLVT về kiểm tra, xử lý vi phạm đối với 
xe ôtô dưới 9 chỗ ngồi tham gia kinh doanh vận tải hành khách theo hợp 
đồng. Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng xe 
ôtô dưới 9 chỗ ngồi kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. Đồng 
thời, tổ chức kiểm tra, rà soát lại toàn bộ phương tiện đảm bảo thực hiện 
nghiêm túc việc niêm yết đầy đủ các thông tin theo quy định. 



Ông Nguyễn Văn Thanh đặt vấn đề liệu các văn bản quy phạm pháp luật đã 
sát với thực tế và đã đi vào cuộc sống? Cụ thể là xe Limousine đang bị quy rất 
nhiều “tội” và xe hợp đồng cũng có rất nhiều quy định về các điều kiện kinh 
doanh. Nhưng có vẻ như các điều kiện đó chỉ là các văn bản còn việc thực thi 
lại là một vấn đề khác. Ông Thanh cho rằng, một phần do các doanh nghiệp 
không thực thi được, trong khi cơ quan quản lý cũng không “có sức” để cập 
nhật các số liệu. Cụ thể, như xe hợp đồng cần cập nhật các số liệu như thế 
nào về Tổng cục Đường bộ Việt Nam, những xe đón trả khách ổn định thì bao 
nhiêu chuyến/tháng?… Những điều kiện này nghe chừng rất chặt chẽ để ngăn 
chặn tình trang “bến cóc - xe dù”, nhưng các DN hoạt động vận tải sẽ thấy làm 
được là điều hết sức khó. Trong khi thực tế hiện nay, xe Limousine đang ngày 
một “phình to” vì nó đáp ứng được yêu cầu và nhu cầu ngày một cao của 
người dân. Đây là cuộc tranh cãi còn chưa có hồi kết, vì các nhà xe truyền 
thống, chạy theo luồng tuyến thì buộc phải vào bến; trong khi các nhà xe hợp 
đồng cho rằng phục vụ tốt cho người dân, thì lại không chịu sự kiểm soát hoặc 
kiểm soát không được.  

ĐẶNG TIẾN 

Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/siet-chat-hoat-dong-van-tai-duong-bo-xe-
hop-dong-tra-hinh-het-cua-814149.ldo 

 

7. Đôn đốc triển khai Nghị quyết số 84/NQ-CP của 
Chính phủ 
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản đôn đốc các bộ ngành, địa 
phương triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị 
quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ. 

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao 
tại điểm 7 mục III Nghị quyết số 84/NQ-
CP ngày 29/5/2020 về các nhiệm vụ, giải 
pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản 
xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn 
đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã 
hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Văn 
phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp được 
giao nêu tại tiết v điểm 3 mục II Nghị quyết trên. 

Cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính còn chống chéo 

 



Cụ thể, các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung lựa chọn, tái cấu trúc quy 
trình, cung cấp trên môi trường điện tử các thủ tục hành chính có nhu cầu 
lớn, liên quan nhiều đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp kết nối, 
tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; ban hành và triển khai Kế hoạch 
số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2020 – 2025 theo 
quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện cấp 
bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính; hoàn thành kết nối thanh 
toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính 
trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trước ngày 30/6/2020. 

Đồng thời, tiếp tục rà soát, cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính còn 
chống chéo, vướng mắc, không cần thiết trong lĩnh vực sản xuất kinh 
doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan mình; quyết liệt đẩy nhanh việc phê 
duyệt hồ sơ các dự án đầu tư còn đang tồn đọng; có biện pháp kiểm điểm, 
xử lý nghiêm khắc đối với cá nhân, tập thể suy thoái về đạo đức nghề 
nghiệp, cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu trong xử lý công vụ; tập trung 
triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ; khẩn 
trương ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa 
quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020. 

Đổi mới phương thức làm việc 

Các bộ ngành, địa phương cần tiếp tục đổi mới lề lối phương thức làm việc 
thông qua việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, thực hiện gửi 
nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp chính quyền; chuyển đổi từng bước 
việc điều hành dựa trên giấy tờ sang điều hành bằng dữ liệu theo quy định 
tại Nghị định số 9/2019/NĐ-CP; đẩy mạnh hình thức họp trực tuyến; đổi 
mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 
tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. 

Cử đầu mối và thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận kiến nghị của người 
dân và doanh nghiệp để kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền 
theo quy định. Tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị 
của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng 
Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh. 

Rà soát lại từng nhiệm vụ, biện pháp để tạo điều kiện cho sản xuất kinh 
doanh, nhất là thu hút đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ xử lý, tháo gỡ 
khó khăn cho sản xuất kinh doanh để phục hồi và phát triển nền kinh tế. 

Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các cơ quan, địa phương có liên quan phối hợp 
với Văn phòng Chính phủ trong việc xây dựng Đề án thí điểm đổi mới việc 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 



chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành 
chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi 
phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 

Vũ Phương Nhi 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-Bo-nganh-dia-phuong/Don-doc-
trien-khai-Nghi-quyet-so-84NQCP-cua-Chinh-phu/398488.vgp 

 

8. Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác cải 
cách hành chính 
Theo Bộ TN&MT, trong 6 tháng đầu năm 2020, xác định công tác cải cách 
hành chính (CCHC) là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, lãnh đạo Bộ, các 
cấp ủy đảng và các đơn vị đã tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiệm 
vụ CCHC theo kế hoạch, ưu tiên các nguồn lực phục vụ CCHC; chấn 
chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế để công tác này ngày càng thực 
chất và đạt hiệu quả cao. 

Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt 

Cụ thể, về tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC trong năm 2020, Bộ TN&MT 
đã tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ 
quan, đơn vị thuộc Bộ, sự phối hợp của các tổ chức đảng, đoàn thể trong 
công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch, 
nhiệm vụ CCHC; gắn trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong thực hiện 
nhiệm vụ CCHC; coi CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; đưa nội 
dung, kết quả thực hiện CCHC vào nội dung giao ban định kỳ; lồng ghép 
nhiệm vụ CCHC với các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. 

Ngay từ đầu năm, Bộ đã quan tâm xây dựng và ban hành 12 chương trình, 
kế hoạch thành phần, bao quát các mảng nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh công 
tác CCHC của Bộ… 

Về công tác cải cách thủ tục hành chính, ngày 06/02/2020, Bộ trưởng Bộ 
TN&MT đã phê duyệt Quyết định số 333/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch 
kiểm soát TTHC của Bộ TN&MT năm 2020 nhằm đẩy mạnh việc thực hiện 
đơn giản hóa các TTHC; đẩy mạnh việc thực hiện TTHC trên Cổng Dịch vụ 
công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp độ 4; tiếp tục rà soát, 
đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành trong 
quá trình xây dựng, ban hành VBQPPL. 

Bộ đã tiến hành rà soát, xây dựng và báo cáo cải cách TTHC, điều kiện 
đầu tư kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành của nhiệm kỳ vừa qua (2016 - 



2020), theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Bộ đã đề xuất với cơ quan có 
thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền 19 văn bản, bao gồm: 2 luật, 
9 nghị định và 8 thông tư, thông tư liên tịch để cắt giảm, đơn giản hóa 
214/266 (chiếm 80,1%) và ước tính trung bình hằng năm cắt giảm chi phí 
cho doanh nghiệp khoảng 33.819.420 giờ công lao động và khoảng 
1.010.284.720.000 đồng/năm. 

Bên cạnh đó, trình Chính phủ để ban hành và trình Quốc hội để thông qua 
đối với 5 văn bản (01 luật, 04 nghị định) để đơn giản hóa, bãi bỏ 102/163 
(chiếm 62,6%) điều kiện kinh doanh, ước tính trung bình hằng năm cắt 
giảm chi phí cho doanh nghiệp khoảng 2.755.000 giờ công lao động và 
khoảng 37.095.030.000 đồng/năm; ban hành theo thẩm quyền 01 thông tư 
để để cắt giảm 38 sản phẩm, hàng hóa liên quan đến kiểm tra chuyên 
ngành (chiếm 51,3%). 

 

Bộ TN&MT đưa nội dung, kết quả thực hiện CCHC vào nội dung 
giao ban định kỳ; lồng ghép nhiệm vụ CCHC với các nhiệm vụ 

chuyên môn của đơn vị. 

Đồng thời, thực hiện yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP 
ngày 01/01/2020 về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh quốc gia 
năm 2020, Bộ TN&MT đã rà soát, lập bảng so sánh điều kiện đầu tư kinh 



doanh trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa thuộc chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Ngày 27/5/2020, Bộ ban hành Quyết định số 1183/QĐ-BTNMT về việc 
công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TN&MT, theo đó, Bộ 
sửa đổi, bổ sung 7 TTHC cấp Trung ương và 3 TTHC cấp tỉnh. 

Bộ hiện đang xây dựng dự thảo Đề án kiện toàn Văn phòng tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết TTHC của Bộ theo định hướng tập trung, thống nhất 
một đầu mối. Bộ đã tổ chức buổi làm việc với Đoàn khảo sát của Văn 
phòng chính phủ về việc xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, 
thực hiện kết nối, cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Gắn kết quả cải cách hành chính trong xét thi đua, khen thưởng 

Theo Bộ TN&MT, trong Quý III năm 2020, Bộ sẽ đẩy mạnh thông tin, tuyên 
truyền về CCHC của Bộ; tổ chức và triển khai các phong trào thi đua thực 
hiện công tác CCHC của Bộ; gắn kết quả thực hiện CCHC trong xét thi 
đua, khen thưởng hằng năm đối với thủ trưởng đơn vị cũng như với các 
tập thể, cá nhân thuộc Bộ. 

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ trong 
việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và kế hoạch CCHC 
năm 2020 bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả. 

Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ trưởng về công tác CCHC, cải cách TTHC trong lĩnh 
vực TN&MT; tiếp tục chỉ đạo các địa phương trong tổ chức thực thi quy 
trình, TTHC trong các lĩnh vực TN&MT; nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương 
hành chính và trách nhiệm thi hành công vụ của công chức, viên chức. 

Tiếp tục vận hành và duy trì thông suốt hoạt động các đường dây nóng: 
đường dây nóng tiếp nhận, giải quyết phản ánh của người dân, doanh 
nghiệp về tình trạng vi phạm pháp luật về TN&MT; đường dây nóng tiếp 
nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật về đất 
đai và nhũng nhiễu trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đường dây nóng 
tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về 
ô nhiễm môi trường; kịp thời phát hiện và giải quyết các phản ánh, kiến 
nghị, vướng mắc về tình hình vi phạm trong hoạt động quản lý về TN&MT 
tại Trung ương và địa phương. 



Tổ chức triển khai Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà 
nước giai đoạn 2011-2020, định hướng 2021 - 2030 của Bộ TN&MT. 

Về công tác cải cách thủ tục hành chính, Bộ sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch 
kiểm soát TTHC và kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định, TTHC trọng 
tâm năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ theo kế hoạch đã 
phê duyệt. 

Tiếp tục kiểm soát quy định TTHC, điều kiện đầu tư kinh doanh tại lập đề 
nghị xây dựng VBQPPL; dự thảo VBQPPL thông qua việc đánh giá tác 
động; góp ý, thẩm định VBQPPL trước khi trình cơ quan có thẩm quyền để 
bảo đảm việc ban hành quy định TTHC, điều kiện đầu tư kinh doanh bảo 
đảm tính hợp pháp, hợp lý, hiệu quả, đúng thẩm quyền. 

Thực hiện các nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến 
hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ TN&MT 
theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ bảo đảm chất lượng và đúng 
tiến độ được giao. 

Ngoài ra, tiếp tục duy trì việc tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của tổ 
chức, cá nhân về quy định hành chính; kiểm tra việc giải quyết TTHC của 
các đơn vị trực thuộc Bộ; tiếp nhận, xử lý các phản ánh và kiến nghị của tổ 
chức, cá nhân đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ; công khai giải đáp chính sách, pháp luật TN&MT liên quan đến tổ 
chức, cá nhân; ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, đặc biệt trong 
giải quyết TTHC… 

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/bo-tai-nguyen-va-moi-truong-
day-manh-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-305996.html 

 

9. Kiên Giang cải thiện chi phí tuân thủ pháp luật của 
doanh nghiệp 
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang xác định, điều kiện tiên quyết để cải thiện 
chỉ số PCI của tỉnh là giảm chi phí tuân thủ pháp luật của doanh 
nghiệp. 

Bà Nguyễn Duy Linh Thảo, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương 
mại và du lịch Kiên Giang cho biết, lãnh đạo tỉnh luôn xác định điều kiện 
tiên quyết để cải thiện Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là giảm 
chi phí tuân thủ pháp luật (gọi tắt là B1) của doanh nghiệp. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bà có nhận xét về kết quả PCI năm 2019 của tỉnh Kiên Giang? 

PCI năm 2019 của Kiên Giang, qua đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp 
về chất lượng điều hành kinh tế của địa phương được duy trì, thuộc nhóm 
điều hành loại khá. Tuy nhiên, vẫn cần tới những nỗ lực nhiều hơn để tạo 
môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Kết quả điểm tổng hợp 
PCI năm 2019 của Kiên Giang đạt 64,99 điểm tăng 1,57 điểm so năm 2018 
(63,42 điểm), đứng hạng 35/63 cả nước (giảm 4 hạng) và hạng 7 khu vực 
Đồng bằng sông Cửu Long (giữ nguyên) so với năm 2018. 

Trong đó có 6 chỉ số tăng điểm, tăng hạng gồm: Chi phí gia nhập thị 
trường, Tiếp cận đất đai và mức độ ổn định trong sử dụng đất, Tính minh 
mạch và tiếp cận thông tin, Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của 
nhà nước, Chi phí không chính thức, Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự; 1 
chỉ số tăng điểm, giảm hạng: Chỉ số Tính năng động và tiên phong của 
chính quyền tỉnh; 3 Chỉ số giảm điểm, giảm hạng là Chỉ số Cạnh tranh bình 
đẳng, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, Đào tạo lao động. 

Là địa phương thuộc khu vực ĐBSCL, tuy có nhiều thuận lợi, nhưng chúng 
ta cũng gặp không ít khó khăn chung của khu vực như hệ thống đường bộ 
hạn chế; đường cao tốc duy nhất kết nối từ Kiên Giang đi TP.HCM chỉ có 
chiều dài khoảng 50 km, trong khi tổng chiều dài đường cao tốc cả nước 

 

Trung tâm hành chính công là đột phá trong cải cách hành 
chính tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và đẩy mạnh thu hút 

đầu tư 



đã trên 1.000 km. Ngoài ra, giao thương của Kiên Giang phụ thuộc vào 
đường thủy nội địa, nhưng hệ thống này cũng còn rất yếu kém. 

Theo tôi, kết quả PCI năm 2019 là phản 
ánh phù hợp từ cộng đồng doanh 
nghiệp, tổng điểm số tăng hơn so năm 
2018. Khách quan có thể đánh giá lãnh 
đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và 
địa phương đã nỗ lực rất lớn trong nâng 
cao chất lượng điều hành, đơn cử như 
số lượng doanh nghiệp thành lập mới 
trong năm 2019 là 1.447 doanh nghiệp, 
đứng thứ 3 khu vực ĐBSCL. 

Về thu hút vốn FDI, lũy kế đến năm 
2019 là 4,802 tỷ USD (vốn đăng ký), 
đứng hạng 2 khu vực ĐBSCL. Mặc dù, 
những chỉ tiêu này chưa thể mô tả hết 

môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, nhưng nó đã cho chúng ta thấy 
những dấu hiệu đáng mừng và đáng khích lệ mà chính quyền Kiên Giang 
đã và đang làm hết sức mình vì lợi ích của doanh nghiệp, cũng là lợi ích 
của người dân Kiên Giang. 

Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Kiên Giang đã làm 
những gì để góp phần cải thiện CPI của tỉnh, thưa bà ? 

Được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo phân tích, đánh 
giá kết quả PCI và đề ra giải pháp cải thiện, nâng cao PCI hàng năm, 
chúng tôi đã tiếp cận các thông tin từ VCCI Việt Nam, học tập kinh nghiệm 
một số tỉnh có chỉ số PCI thuộc nhóm rất tốt, để từ đó định hướng tham 
mưu lãnh đạo tỉnh định hướng trong chỉ đạo điều hành nâng cao chỉ số 
PCI. 

Bên cạnh đó, hàng năm, Trung tâm làm tốt vai trò tham mưu UBND tỉnh 
phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, địa phương và đặc biệt hàng 
năm đều tổ chức thực hiện lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh. 
Từ đó, chúng tôi cùng với ngành và chính quyền các cấp sơ kết và tổng 
kết hàng năm để chấn chỉnh rút kinh nghiệm. Đồng thời tham mưu cho 
UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp 2 lần/năm, để giải 
quyết những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, nhà đầu tư kịp thời. 

Ngoài ra, Trung tâm chúng tôi cập nhật, thông tin đăng tải trên trang thông 
tin điện tử của Trung tâm (www.kitra.com.vn) để hỗ trợ cho các doanh 
nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nội dung cập nhật tin bài vào các chuyên mục: 

Bà Nguyễn Duy Linh Thảo. 



Hoạt động Kitra, tin hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại du lịch, cơ hội 
giao thương, dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư, cơ chế, chính sách ưu đãi đầu 
tư, hội chợ triển lãm trong và ngoài nước, thông tin cần biết về các vùng du 
lịch trong tỉnh, thông tin thị trường nước ngoài. 

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện chỉ số B1 cũng như 
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Trung tâm có giải pháp gì, 
thưa bà ? 

Tiếp tục tranh thủ hỗ trợ của các bộ, ban, ngành Trung ương trong công 
tác thu hút đầu tư; Tìm kiếm, thiết lập và xây dựng mối quan hệ hợp tác 
với Hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước, các cơ quan xúc tiến đầu 
tư nước ngoài tại Việt Nam, cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam... 

Thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 
1/1/2019, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 về hỗ trợ và phát triển 
doanh nghiệp đến năm 2020; đa dạng hóa hình thức tổ chức, vận động, 
quảng bá, xúc tiến đầu tư phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực để đạt hiệu 
quả cao nhất; đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực 
có tiềm năng, thế mạnh như du lịch, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp sạch và 
chế biến nông lâm sản, thủy sản, công nghiệp chế tạo, công nghiệp phụ 
trợ. 

Tăng cường giải pháp tháo gỡ khó khăn đồng hành cùng doanh nghiệp, 
nhất là thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản 
xuất - kinh doanh; tham mưu UBND tỉnh giải quyết kịp thời những khó 
khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư và doanh nghiệp, xây dựng môi trường 
sản xuất - kinh doanh công bằng, bình đẳng, thân thiện. Tích cực tham 
mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao PCI hàng năm. 
Thường xuyên tiếp nhận ý kiến của các doanh nghiệp về những khó khăn 
trong hoạt động sản xuất - kinh doanh để kịp thời tháo gỡ cho doanh 
nghiệp. Đến nay tất cả viên chức sử dụng hệ thống thư điện tử để trao đổi 
công việc, đáp ứng yêu cầu trao đổi văn bản điện tử và văn bản chỉ đạo 
điều hành của tỉnh. Đồng thời thực hiện chứng thư số và chữ ký số trong 
giải quyết văn bản đi đến theo quy định. 

Đối với lĩnh vực xúc tiến thương mại, Trung tâm sẽ phối hợp cùng với các 
sở, ngành chức năng và địa phương xây dựng chiến lược phát triển 
thương hiệu các sản phẩm của tỉnh; tăng đầu tư tạo nguồn hàng và phát 
triển sản phẩm; phối kết hợp đẩy mạnh quảng bá, tuyên truyền về sản 
phẩm chủ lực... Phối hợp với các sở, ngành chức năng đề xuất giải pháp 
hỗ trợ để các sản phẩm chủ lực đều được gắn tem điện tử truy xuất nguồn 
gốc xuất xứ; nâng cấp kết cấu hạ tầng thương mại... 



Về lĩnh vực xúc tiến du lịch, Trung tâm đang nâng cao chất lượng, hiệu 
quả và tính chuyên nghiệp của hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch đồng 
thời nhằm triển khai thực hiện theo hướng chuyên nghiệp hoá hoạt động 
xúc tiến quảng bá du lịch, có trọng tâm trọng điểm và đảm bảo năng lực 
cạnh tranh quốc tế; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến tại chỗ, chú trọng thị 
trường gần, khách hàng gần. Tăng cường công tác phối kết hợp với Tổng 
cục Du lịch, Trung tâm Xúc tiến du lịch các tỉnh, thành phố và doanh 
nghiệp trong việc đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch. 

Nguồn: https://baodautu.vn/kien-giang-cai-thien-chi-phi-tuan-thu-phap-luat-
cua-doanh-nghiep-d124523.html 

 

10. Bạc Liêu chủ động thực hiện “nhiệm vụ kép” 
Tuy phải chịu những tác động tiêu cực của Covid-19, nhưng những 
tháng đầu năm 2020, tỉnh Bạc Liêu đã trở thành “điểm sáng” khi thu 
hút được 4.279,94 tỷ đồng và 4 tỷ USD vốn đầu tư. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm đến của nhiều dự án năng lượng tái tạo, xanh và thân thiện 
môi trường 

 

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (đứng 
giữa) trao đổi và lắng nghe ý kiến nhà đầu tư. 



Nhìn chung, các dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư trong năm 2019, đến thời điểm hiện tại đều 
đảm bảo tiến độ triển khai cũng như tiến tới hoàn thiện các thủ tục pháp lý 
như xin phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa 
cháy… để đảm bảo khởi công dự án đúng theo tiến độ đã đăng ký. Tuy 
nhiên, Covid-19 đã khiến một số doanh nghiệp bị thiếu hụt nguồn nguyên 
liệu dự trữ, thị trường tiêu thụ giảm, khó khăn về lao động, ảnh hưởng đến 
quá trình triển khai dự án đầu tư cũng như hoạt động sản xuất - kinh 
doanh. 

Trong điều kiện nền kinh tế bị tác động và ảnh hưởng sâu sắc bởi COVID-
19, nhưng với quyết tâm chính trị cao thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu 
đã chỉ đạo “chưa cắt giảm các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã 
đề ra trong kế hoạch năm 2020” và để cụ thể hóa quyết tâm đó, tỉnh đã huy 
động mọi nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế. 

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 141 dự án (trong đó 126 dự án trong 
nước với tổng vốn đăng ký đầu tư là 32.710,88 tỷ đồng; 15 dự án nước 
ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư là 4,491 tỷ USD), với 8 dự án năng 
lượng tái tạo, tổng vốn đầu tư 14.601,895 tỷ đồng và 4,401 tỷ USD. 

Với định hướng thu hút đầu tư trong Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 
2020 của tỉnh, trong đó chú trọng mời gọi các dự án đầu tư theo hướng có 
giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ sinh học, vật 
liệu mới, thân thiện môi trường và giải quyết nhiều lao động tại địa 
phương. Tăng cường xúc tiến mời gọi đầu tư các dự án có quy mô lớn; 
lựa chọn các nhà đầu tư lớn, có uy tín, có tiềm lực về tài chính; đồng thời 
chú trọng đến các dự án có quy mô vừa và nhỏ phù hợp với tiềm năng, thế 
mạnh và điều kiện của tỉnh. 

Đặc biệt, Bạc Liêu đã thu hút được dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa 
lỏng (LNG) thuộc Trung tâm nhiệt điện LNG Bạc Liêu với quy mô công suất 
3.200 MW, tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD, Dự án đã được được UBND tỉnh 
Bạc Liêu cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 10/QĐ-UBND ngày 
16/1/2020 và Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
số 1025048984 ngày 16/1/2020. Nhà đầu tư đã ký kết hợp đồng tư vấn với 
Viện Năng lượng (Bộ Công thương) để lập thủ tục đấu nối giữa nhà máy 
điện khí Bạc Liêu và lưới điện quốc gia vào ngày 19/3/2020, hiện nay đang 
lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi và Báo cáo Đánh giá tác động môi trường 
trình cấp thẩm quyền phê duyệt. 



Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, Dự án Nhà máy điện gió Bạc Liêu đã 
đi vào hoạt động, với quy mô công suất  99,2 MW, gồm 62 trụ turbine, 
công suất mỗi trụ 1,6 MW, tổng mức đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng. Theo thiết 
kế, tổng sản lượng điện lũy kế phát lên lưới của Nhà máy dự kiến đạt trên 
1,1 tỷ Kwh vào cuối năm 2020 và hiện dự án này đang tiếp tục đầu tư giai 
đoạn III (công suất 142 MW); Nhà máy điện gió Đông Hải 1 (công suất 50 
MW), với tổng mức đầu tư 2.497 tỷ đồng; Nhà máy điện gió Hòa Bình 1 
(công suất 50 MW), với tổng mức đầu tư hơn 2.803 tỷ đồng, đã khởi công 
thực hiện dự án; dự kiến đến cuối năm 2020 dự án Nhà máy điện gió Đông 
Hải 2, với tổng mức đầu tư 2.497 tỷ đồng, sẽ khởi công triển khai. Cùng 
với các dự án kể trên, trên địa bàn tỉnh còn có 17 dự án điện gió khác, với 
tổng công suất gần 3.000 MW đang trình bổ sung quy hoạch đang biến 
Bạc Liêu trở thành “thủ phủ sản xuất điện gió của Việt Nam”. 

Những năm qua, kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động, ảnh 
hưởng lớn đến việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của các tỉnh. Tuy 
nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, cùng với sự chỉ 
đạo sâu sát của Tỉnh ủy, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự 
đồng thuận cao của cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong tỉnh đã 
giúp môi trường đầu tư của tỉnh Bạc Liêu ngày càng được cải thiện rõ rệt. 
Tỉnh đã triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ về những 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng 
cao năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính 
theo hướng rút ngắn thời gian, tinh gọn, minh bạch, công khai; thường 
xuyên tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ những khó 
khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư khi có yêu cầu. 

Với những nỗ lực ấy,thời gian gần đây, Bạc Liêu đã trở thành điểm sáng 
trong thu hút, mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước của khu vực 
Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển 
khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, 
năm sau cao hơn năm trước, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng 
hàng năm, đặc biệt, năm 2019 đạt 10,61% và đây là năm tỉnh hoàn thành 
toàn bộ 21/21 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2019 theo Nghị quyết Hội đồng 
nhân dân tỉnh. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2019 đạt 
28.979,49 tỷ đồng, tăng 10,61% so năm 2018 (vượt chỉ tiêu HĐND tỉnh 
giao 8,5 - 9%, đây là mức tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay; 
xếp thứ 2 trong Vùng Đồng bằng sông Cửu Long); GRDP bình quân đầu 
người ước đạt 51,09 triệu đồng/người/năm, tăng 16,9% so với năm 2018. 

Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện “nhiệm vụ kép” 



Đó là chủ động thích nghi với trạng thái "bình thường mới", nhưng kiên 
quyết không chủ quan, lơ là đối với các biện pháp phòng bệnh đã được 
ngành y tế khuyến cáo. Bạc Liêu sẽ tích cực thực hiện các biện pháp 
phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ gắn với dồn lực 
thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống 
COVID-19, nhằm chủ động đón dòng vốn dịch chuyển sau dịch với nhiều 
giải pháp hữu hiệu. 

Để tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và những giải pháp, đề xuất về 
bộ, ngành hữu quan nhằm hoàn thiện thủ tục pháp lý, mặt bằng để doanh 
nghiệp triển khai đúng tiến độ an tâm đầu tư lâu dài, Bạc Liêu sẽ tiếp tục 
cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh 
nghiệp. Sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị được thể hiện qua những 
việc làm, chương trình, kế hoạch cụ thể, theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các 
sở, ngành rà soát lại công tác cải cách hành chính, quyết liệt triển khai 
đồng bộ, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư, 
kinh doanh theo hướng minh bạch và thông thoáng hơn. Xây dựng các 
kênh đối thoại trực tiếp doanh nghiệp theo mô hình “cà phê doanh nhân” 
để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của doanh nghiệp để có hướng 
khắc phục kịp thời và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 

Phương châm “đúng đối tượng, phù hợp chính sách, nhanh thủ tục” với quan 
điểm chỉ đạo xuyên suốt của tỉnh là đưa các chính sách ưu đãi cao nhất, có lợi 
nhất cho nhà đầu tư, những khó khăn của nhà đầu tư cũng chính là khó khăn 
của địa phương, tỉnh ban hành nhiều giải pháp đồng bộ giải quyết dứt điểm 
những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, thủ tục rườm rà, chồng chéo 
gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp. Bạc Liêu cam kết sẽ hợp tác tích 
cực, giải quyết kịp thời với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thuận lợi nhất, đồng 
hành phát triển lâu dài với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, cùng hợp tác, cùng 
tạo ra những bước phát triển mới. 

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thu hút đầu tư, tiếp tục 
nâng cao hiệu quả thu hút mời gọi đầu tư trong thời gian tới, tỉnh Bạc Liêu 
tập trung thực hiện đồng bộ và hiệu quả các nhóm giải pháp trọng tâm: 

Trước mắt, tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - 
xã hội, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm phục vụ thu hút đầu tư. 
Tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu 
tư (quy hoạch, xây dựng, đất đai…). Cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh, cải thiện chỉ số PCI của tỉnh, nhất là đẩy nhanh việc lập quy hoạch 
tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 



Thực hiện hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công 
tỉnh Bạc Liêu, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân và doanh 
nghiệp trong việc liên hệ giải quyết thủ tục hành chính để tăng tính liên 
thông và minh bạch. Tiếp tục cập nhật, sửa đổi các quy định khuyến khích 
và ưu đãi đầu tư áp dụng tại tỉnh cho phù hợp các quy định mới của Chính 
phủ, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhằm hỗ trợ tích cực cho các 
nhà đầu tư. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá môi trường đầu tư, kinh 
doanh, tiềm năng và thế mạnh của tỉnh. 

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay làm 
tiền đề cho nhiệm kỳ tới, vượt qua những khó khăn do COVID-19 gây ra, 
tỉnh Bạc Liêu đã thành lập 2 ban và 1 tổ chỉ đạo để có ngay các giải pháp 
xử lý, tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc xử 
lý, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong sản xuất - kinh doanh và Tổ công 
tác xử lý khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án năng 
lượng tái tạo và điện cao thế, trung thế do ông Lê Minh Chiến, Phó chủ tịch 
thường trực UBND tỉnh làm trưởng ban và tổ trưởng. Ông Dương Thành 
Trung, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân 
vốn đầu tư công và các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trên địa 
bàn tỉnh với “3 mũi tiến công” là thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp, giải ngân vốn đầu tư công và làm tốt công tác giải phóng mặt bằng 
cho các dự án động lực. 

Nguồn: https://baodautu.vn/bac-lieu-chu-dong-thuc-hien-nhiem-vu-kep-
d124520.html 

 

11. TP Vinh: Gian nan đường đến “thủ phủ” Bắc Trung Bộ 
"TP Vinh được phép mở rộng không gian đô thị, mục tiêu đến năm 
2023 phấn đấu trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch… của 
cả vùng Bắc Trung Bộ" 

Đây là nội dung quan trọng trong Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 
12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển TP 
Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến 
năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. 

Mở rộng không gian đô thị 

Trước đó, ngày 30/07/2013, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 26-
NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 
2020, là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục- đào tạo, 
khoa học- công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công nghiệp công nghệ cao 



của vùng Bắc Trung Bộ; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước 
hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; có 
nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc xứ Nghệ; Quốc phòng, an ninh 
vững mạnh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 

Đến năm 2015, Thủ tướng Chính phủ cũng ký ban hành Quyết định số 
52/QĐ-TTg cũng cho phép Nghệ An điều chỉnh Quy hoạch chung thành 
phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050 theo hướng mở 
rộng không gian đô thị bao gồm toàn bộ TP Vinh, thị xã Cửa Lò, toàn bộ thị 
trấn Quán Hành và các xã Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong, 
Nghi Thạch, Nghi Trường, Nghi Trung, Nghi Thịnh, Nghi Long, Nghi 
Khánh, Nghi Hợp, Nghi Vạn, Nghi Diên, Nghi Hoa, Nghi Thuận và một 
phần của xã Nghi Xá nằm phía Nam đường Nam cấm - Cửa Lò của huyện 
Nghi Lộc. 

 

Đến năm 2023, không gian đô TP Vinh sẽ được mở rộng lên 250km2, với 4 
phân vùng chính 

Ngoài ra, toàn bộ xã Hưng Tây và một phần của thị trấn Hưng Nguyên, các 
xã Hưng Lợi, Hưng Mỹ nằm phía Bắc của quốc lộ 1 tránh thành phố Vinh, 
xã Hưng Đạo ở phía Bắc của quốc lộ 46 và quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố 
Vinh của huyện Nghi Lộc để mở rộng địa giới đô thị Vinh. 

Sau hơn 5 năm kể từ khi Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị được ban hành, 
Nghệ An đã cơ bản có nhiều bước tiến đổi thay trên tất cả các lĩnh vực, thu 
hút được nhiều doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư vào địa phương. 



Hàng loạt các dự án đầu tư vào BĐS ven biển với sự xuất hiện của các đại 
gia quen thuộc như Vingroup, FLC, T&T, VABIS GROUP… đang góp phần 
làm cho thị trường BĐS Hà Tĩnh sôi động trở lại. 

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 của Nghệ An đứng vị 
trí thứ 18 với 66,64/100 điểm, thuộc nhóm “tốt”, tăng 1 bậc so với năm 
2018 dẫn đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ. 

Cần sự đột phá của "nhạc trưởng" 

Ưu tiên các mục tiêu phát triển kinh tế để đến năm 2023, tốc độ tăng 
trưởng giá trị gia tăng (theo giá so sánh 2010) bình quân đạt khoảng 10-
11%/năm giai đoạn 2020-2023. 

Và, cùng với mục tiêu này, đến năm 2023, theo Quyết định số 827/QĐ-
TTg, Thủ tướng giao Nghệ An phải tập trung phát triển TP Vinh trở thành 
trung tâm thương mại của vùng Bắc Trung bộ với chức năng đầu mối xuất, 
nhập khẩu, tập kết, trung chuyển, phân phối, vận chuyển hàng hóa và dịch 
vụ; là trung tâm xúc tiến, giao dịch thương mại… 

Vậy nhưng, để làm được điều đó, từng bước đưa TP Vinh trở thành đô thị 
“thủ phủ”, “vệ tinh” của cả vùng Bắc Trung Bộ thì cần có chiến lược cụ thể, 
khoa học và hiệu quả áp dụng thực tiễn cao. 

 

Để TP Vinh trở thành "thủ phủ" của cả vùng Bắc Trung Bộ thì thời gian tới, 
vai trò của "nhạc trưởng" cần phải hội tụ nhiều yếu tố quan trọng mang tính 

đột phá hơn nữa 



Bởi, nhìn vào bức tranh tổng quát trong suốt thời gian qua, đặc biệt là kể 
từ khi Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị (năm 2013) được ban hành, về cơ 
bản, Tp Vinh đã có nhiều bước tiến vượt bậc. 

Tuy nhiên, về chiến lược cụ thể và đảm bảo logic về không gian đô thị của 
TP Vinh thì Nghệ An vẫn còn tồn tại nhiều “sạn” chưa được gột sạch. 

Đơn cử như về không gian quy hoạch hạ tầng đô thị trong gần 10 năm qua 
vẫn còn nhếch nhác, nhiều địa điểm đất vàng vẫn còn bị “băm nát” một 
cách vô tội vạ. 

Điều này cũng khiến cho không gian đô thị khi triển khai xây dựng vẫn 
chưa tuân thủ được quy hoạch phê duyệt ban đầu. Tình trạng bớt xén quy 
hoạch, “băm nát” đất vàng để điều chỉnh xây dựng theo hướng có lợi cho 
một nhóm cá nhân, tổ chức vẫn còn diễn ra. 

Hạ tầng độ thị còn phải “chạy đua” với tốc độ phát triển chung cư cao tầng 
ở nhiều phường trung tâm của TP Vinh khiến tình trạng ngập cục bộ, tắc 
kéo dài ở các trục đường lớn trên địa bàn. 

Đó là chưa kể, công tác cải cách hành chính, dẹp bỏ tình trạng “trên bảo 
dưới không nghe” đang trở thành vấn đề nan giải để Vinh có thể thu hút 
đầu tư, mời “sếu đầu đàn” về nhiều hơn nữa cho thành phố. 

Đặc biệt, trong những năm gần đây, Nghệ An cũng đã giao cho TP Vinh 
nhiều cơ chế mang tính đặc thù nhưng vị trí, vai trò, phong cách của “nhạc 
trưởng” cho thành phố này vẫn chưa thể hiện được rõ nét, đột phá. 

Nguồn: https://enternews.vn/tp-vinh-gian-nan-duong-den-thu-phu-bac-
trung-bo-175667.html 

 

12. Điện lực Ninh Thuận: Cung ứng dịch vụ điện theo 
phương thức giao dịch điện tử 
Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC), 
đầu năm 2020, Công ty Điện lực Ninh Thuận (PC Ninh Thuận) đẩy 
mạnh cung cấp dịch vụ điện theo phương thức giao dịch điện tử, 
đem lại tiện ích cho khách hàng. 



 

- Nhân viên PC Ninh Thuận (bên trái) hướng dẫn khách hàng thanh toán 
tiền điện online. 

Ông Đỗ Nguyên Hưng, Giám đốc PC Ninh Thuận cho biết, xác định việc 
đẩy mạnh cung cấp dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm, hướng đến việc cung cấp dịch vụ điện ngày càng công 
khai, minh bạch, đơn vị đã nhanh chóng triển khai các giải pháp để đảm 
bảo việc kết nối Chính phủ với người dân, doanh nghiệp. Theo đó, PC 
Ninh Thuận đang triển khai theo phương thức giao dịch điện tử cung cấp 
12 dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 trên cổng Dịch vụ công quốc gia, bao 
gồm: Cấp điện mới từ lưới điện trung áp; cấp điện mới từ lưới điện hạ áp; 
thanh toán tiền điện; thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 
1 pha, 3 pha; thay đổi vị trí thiết bị đo đếm; thay đổi mục đích sử dụng điện; 
thay đổi định mức sử dụng điện; thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện; 
thay đổi thông tin đã đăng ký; thay đổi hình thức thanh toán tiền điện; gia 
hạn hợp đồng mua bán điện; chấm dứt hợp đồng mua bán điện. 

Với dịch vụ theo phương thức giao dịch điện tử, KH không phải tốn thời 
gian đến phòng giao dịch của điện lực khi có nhu cầu đăng ký sử dụng 
điện mà chỉ cần đăng ký trên địa chỉ website: cskh.evnspc.vn, rồi vào phần 
dịch vụ trực tuyến để đăng ký. Ngoài ra, KH cũng có thể gọi điện thoại trực 
tiếp đến tổng đài chăm sóc KH của EVN SPC qua số máy 19001006 hoặc 
19009000. 

Với điện thoại thông minh, KH có thể tải App chăm sóc KH của EVN SPC 
(App CSKH) sau đó đăng ký tài khoản là có thể sử dụng nhiều tiện ích, 
trong đó có dịch vụ cấp điện theo phương thức điện tử. Sử dụng các dịch 
vụ điện theo phương thức giao dịch điện tử, người dân và doanh nghiệp 



chỉ cần máy vi tính hoặc thiết bị smartphone có kết nối internet là có thể 
thực hiện toàn bộ các giao dịch. Toàn bộ hồ sơ giao dịch được lập dưới 
dạng điện tử, giúp KH dễ dàng tra cứu thông tin, giám sát các thỏa thuận 
cung cấp dịch vụ của ngành điện, đem đến sự thuận lợi nhất cho KH. Một 
ưu điểm nữa là thay vì ký và lưu hồ sơ trên giấy, KH chỉ cần ký trên trang 
mạng chăm sóc KH của EVN SPC bằng hình thức nhập mã OTP nhận qua 
thư điện tử (Email) hoặc qua tin nhắn SMS. Tính bảo mật trong giao dịch 
cũng được chú trọng, chỉ có KH mới được quyền truy cập và sử dụng hợp 
đồng điện tử. Khi khách hàng đến giao dịch trực tiếp tại các quầy giao dịch 
của điện lực hoặc tại trung tâm hành chính công địa phương sẽ được nhân 
viên hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký dịch vụ qua cổng Dịch vụ công quốc gia 
khi KH có nhu cầu. 

Việc PC Ninh Thuận đẩy mạnh áp dụng phương thức điện tử trong cung 
cấp dịch vụ điện không chỉ tăng cường sự minh bạch, thuận tiện trong giao 
dịch dịch vụ điện mà còn đa dạng hóa phương thức giao tiếp giữa KH và 
ngành Điện. Nhất là trong bối cảnh Chính phủ đang khuyến cáo hạn chế 
tiếp xúc trực tiếp để ngăn ngừa dịch Covid-19. 

“Người dân trong tỉnh Ninh Thuận khi truy cập trang web Chăm sóc khách 
hàng tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-huong-dan-cong-
dan-doanh-nghiep.html sẽ được tiếp cận các thông tin chính xác, minh 
bạch, công khai về giá điện, thủ tục …”. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/dien-luc-ninh-thuan-cung-
ung-dich-vu-dien-theo-phuong-thuc-giao-dich-dien-tu-1241297.html 

 
 


