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1. Ba bộ bị nêu tên vì gây khó khi “điện tử hóa” thủ tục 
hành chính 
Cơ chế một cửa giúp cải thiện thời gian thực hiện thủ tục hành chính, 
tuy nhiên sự thay đổi ở các bộ ngành không đồng đều. Trong 5 bộ 
được khảo sát, 3 bộ được nêu tên vì thủ tục hành chính khi “điện tử 
hóa” vẫn còn gây khó.  

Doanh nghiệp hưởng lợi từ cơ chế một cửa quốc gia 

Công nghệ thông tin (CNTT) đang được ứng dụng ngày một phổ biến trong 
giải quyết thủ tục hành chính ở Việt Nam, đặc biệt là các thủ tục về thương 
mại và vận tải quốc tế. Việc xây dựng và vận hành Cơ chế Một cửa quốc 
gia (MCQG) có thể xem là một ví dụ điển hình.  

Đây là hạ tầng cho phép các bên liên quan đến thương mại và vận tải đệ 
trình hoặc tiếp nhận các thông tin cũng như tài liệu chuẩn hóa qua một 
điểm duy nhất khi thực hiện thủ tục hành chính.  

Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ vnsw.gov.vn. Ảnh: Trọng Đạt 

Kể từ khi chính thức vận hành vào tháng 11/2014 cho tới thời điểm tháng 
1/2020, hệ thống Cơ chế Một cửa Quốc gia đã số hoá được 198 thủ tục 
hành chính của 13 bộ ngành, xử lý được 3 triệu hồ sơ của 39.000 doanh 
nghiệp. Nhờ hệ thống này, thời gian thực hiện thủ tục thông quan đã giảm 
từ 7 – 8 ngày, doanh nghiệp tiết kiệm được 2.000 USD tiền lưu kho cho 



mỗi lô hàng hoá theo ngày. Tổng số tiền tiết kiệm được ước tính khoảng 
4,55 tỷ USD, tương ứng 106,9 nghìn tỷ đồng. 

Theo Báo cáo “Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp và thời gian 
thực hiện thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia” của Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đa số các chức năng cơ 
bản trên Cổng thông tin MCQG hiện hoạt động tốt. 

Cuộc khảo sát này được tiến hành với 12 thủ tục hành chính có tần suất 
thực hiện nhiều nhất trên Cổng MCQG thuộc phạm vi quản lý Nhà nước 
của Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế. 

 

Kết quả khảo sát của VCCI về một số tính năng trên Cổng thông tin một 
cửa quốc gia dưới góc nhìn của các doanh nghiệp. 

Theo đó, những nhóm tính năng cơ bản như “tạo tài khoản và đăng nhập”, 
“xem và in hồ sơ”, “quản lý hồ sơ”, và “xem và in giấy phép/chứng nhận” 
khá dễ thực hiện với đại đa số doanh nghiệp đã trải nghiệm (hơn 90%).  

8 thủ tục hành chính ghi nhận chi phí giảm đi trên một nửa so với trước 
kia. Cao nhất là thủ tục “cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất” (giảm 93% 
chi phí), “đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập 
khẩu” (giảm 82%) hay “cấp giấy phép xuất/nhập khẩu tiền chất công 
nghiệp” (giảm 73%). Trong khi đó, “cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị 
y tế” của Bộ Y tế là thủ tục hành chính duy nhất đi ngược lại xu hướng 
chung khi chi phí trung bình lại tăng 19% so với chi phí tiến hành theo 
phương thức truyền thống.  



Sự vận hành của Cổng thông tin một cửa quốc gia giúp cải thiện đáng kể 
chi phí cho doanh nghiệp. 

 

 

Ngoại trừ hai thủ tục hành chính của Bộ Y tế, Cơ chế một cửa quốc gia cũng 
giúp giảm đáng kể số ngày làm việc so với phương thức truyền thống. 

Nhận xét về lợi ích của cơ chế MCQG, ông Hoàng Quang Phòng - Phó 
Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, 
các doanh nghiệp đã tiết giảm được đáng kể thời gian và chi phí trong quá 
trình xử lý thủ tục hành chính qua Cổng thông tin MCQG. Đây là những lợi 



ích rất quan trọng mà cơ chế này đã mang lại cho cộng đồng doanh 
nghiệp.  

Gặp khó với thủ tục của Bộ Y tế, Bộ GTVT và Bộ KHCN 

Trong số các thủ tục được khảo sát, thủ tục thuộc Bộ Công Thương cùng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được đánh giá là dễ thực hiện 
hơn so với các thủ tục thuộc 3 Bộ còn lại (Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải 
và Bộ Khoa học và Công nghệ).  

Hai thủ tục phổ biến nhất với doanh nghiệp là “cấp chứng nhận xuất xứ ưu 
đãi C/O” và “cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh 
và vận chuyển nội địa”. Đây cũng là 2 thủ tục dễ tiến hành nhất với chỉ 
khoảng 15% doanh nghiệp cho biết gặp phải khó khăn. 

Tỷ lệ này thấp đi đáng kể khi đánh giá thủ tục “cấp giấy phép nhập khẩu 
trang thiết bị y tế” (34%). Đây cũng là thủ tục duy nhất có chi phí không 
giảm đi khi được đưa lên hệ thống Một cửa quốc gia. 

 

Ngoại trừ thủ tục cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế, các thủ tục 
hành chính còn lại đều có chi phí doanh nghiệp bỏ ra giảm đi rõ rệt. 

Nếu lấy ngưỡng 25% doanh nghiệp gặp khó khăn làm giá trị tham chiếu, 2 
thủ tục thuộc Bộ Giao thông Vận tải gồm “cấp giấy chứng nhận chất lượng 
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu” và “cấp giấy 



chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy 
chuyên dùng” hiện cũng có vấn đề với 28% doanh nghiệp gặp khó.  Tương 
tự, 26% doanh nghiệp gặp trở ngại với thủ tục “kiểm tra chất lượng hàng 
hóa nhập khẩu” của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Nguyên nhân của những vướng mắc chủ yếu đến từ ba lý do. Thứ nhất, hệ 
thống xử lý thủ tục của Bộ quản lý chuyên ngành chưa “điện tử” hoàn toàn. 
Điều này xảy ra khi tồn tại song song việc doanh nghiệp vửa làm thủ tục 
trên Cổng MCQG, vừa phải nộp hồ sơ giấy tại Bộ ngành quản lý.  

 

Buổi chia sẻ Báo cáo “Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp và 
thời gian thực hiện thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia”. 

Ảnh: Trọng Đạt 

Thứ hai, tình trạng xử lý hồ sơ không được thông báo rõ ràng. Ví dụ điển 
hình là việc doanh nghiệp bị trả hồ sơ lại mà không có những giải thích rõ 
ràng và không được tổng hợp một lần tất cả những lỗi trong hồ sơ cùng 
một lần. Hệ quả là doanh nghiệp phải rút và chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần mới 
được chấp thuận.  

Cuối cùng, quá trình xử lý hồ sơ ở các Bộ ngành bị chậm trễ, nhiều lúc 
không xuất phát từ những lý do hợp lý khiến doanh nghiệp chịu tổn thất về 
thời gian và chi phí. 



Điều này dẫn tới một kết luận đáng buồn rằng việc triển khai Cơ chế 
MCQG đem lại những thay đổi tích cực về thời gian thực hiện thủ tục hành 
chính, tuy nhiên sự thay đổi này không đồng đều giữa các thủ tục và các 
Bộ ngành. 

Một cửa quốc gia và cơ hội với các FTA 

Về những đề xuất để cải thiện, các chuyên gia cho rằng, cổng thông tin 
MCQG cần tích hợp chức năng thanh toán điện tử, hoàn thiện chức năng 
hỏi đáp vướng mắc cũng như xử lý các vấn đề có liên quan. Điều quan 
trọng nhất là phải bổ sung các dịch vụ giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. 

Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, đóng góp của cơ chế MCQG về 
mặt thủ tục hành chính là rất đáng ghi nhận. Tuy vậy, Cổng thông tin 
MCQG cần đồng bộ hóa các phần mềm và trang thiết bị giữa các bộ, xây 
dựng hệ thống công nghệ thông tin tập trung thay vì phân tán như hiện tại 
thì mới có thể giúp sức được cho doanh nghiệp. 

Chuyên gia này cho rằng cần phải đặt việc thực hiện kết nối một cửa là 
điểm mấu chốt trong mối quan hệ hội nhập kinh tế quốc tế, trong cuộc đua 
cạnh tranh toàn cầu. Ông Doanh khẳng định các doanh nghiệp trong nước 
dù có cơ hội với CPTPP, EVFTA, nhưng tình hình sẽ không quá lạc quan 
vì phải chịu sức ép rất lớn về giảm thiểu chi phí, đẩy nhanh tốc độ để có 
thể cạnh tranh được với thế giới. 

Trọng Đạt 

 Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/ba-bo-bi-neu-ten-vi-
gay-kho-khi-dien-tu-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-650915.html 

 

2. Mỹ hỗ trợ Việt Nam cải thiện mức độ hài lòng của 
doanh nghiệp 
Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ phối hợp với VCCI và Tổng cục Hải 
quan công bố báo cáo “Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp 
và thời gian thực hiện thủ tục hành chính qua cơ chế Một cửa quốc 
gia". 



Công bố báo cáo “Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp và thời gian 
thực hiện thủ tục hành chính qua cơ chế Một cửa quốc gia". Ảnh: ĐSQ Mỹ 

Ngày 22.6, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) phối hợp với Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổng cục Hải quan Việt 
Nam tổ chức hội thảo công bố báo cáo “Đánh giá mức độ hài lòng của 
doanh nghiệp và thời gian thực hiện thủ tục hành chính qua cơ chế Một cửa 
quốc gia".  

Tham dự sự kiện có Phó Giám đốc USAID Việt Nam Craig Hart, Thứ 
trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc và hơn 100 
đại diện từ khu vực tư nhân và các cơ quan chính phủ. 

Nội dung của hội thảo bao gồm phần trình bày và thảo luận về các phát 
hiện chính của báo cáo và một phiên toạ đàm với sự tham gia của doanh 
nhân tiêu biểu để thảo luận về vai trò của cơ chế Một cửa quốc gia và các 
cải cách hiện nay có liên quan đến hoạt động thương mại tại Việt Nam.  

Từ tháng 9.2019 đến 3.2020, USAID thông qua Dự án Tạo thuận lợi 
Thương mại do USAID tài trợ đã phối hợp với VCCI và Tổng cục Hải 
quan thực hiện khảo sát nhằm đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp 
khi thực hiện các thủ tục hành chính qua cơ chế Một cửa quốc gia.  

Cơ chế Một cửa quốc gia là hệ thống một cửa để thực hiện các thủ tục 
thông quan hàng hoá và được kỳ vọng giúp tinh giản các thủ tục hành 
chính về xuất nhập khẩu phù hợp với các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế. 



Các phân tích và khuyến nghị từ báo cáo khảo sát này được kỳ vọng sẽ 
thúc đẩy các hành động cải cách thực chất từ các bộ, ngành hiện đang xử 
lý thủ tục hành chính trên cơ chế Một cửa quốc gia thông qua cắt giảm chi 
phí, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả tổng thể. 

Trong hai năm qua, Dự án Tạo thuận lợi Thương mại do USAID tài trợ đã 
phối hợp với Tổng cục Hải quan, VCCI và các đối tác khác triển khai nhiều 
hoạt động đa dạng nhằm giảm thời gian và chi phí thương mại tại Việt 
Nam. 

Với giá trị thương mại song phương giữa Việt Nam và Mỹ đạt hơn 77,6 tỉ 
USD trong năm 2019, USAID sẽ tiếp tục tích cực hỗ trợ Chính phủ Việt 
Nam và khu vực tư nhân thực hiện cải cách và nâng cao mức độ hài lòng 
của cộng đồng doanh nghiệp đối với những công cụ tạo thuận lợi thương 
mại quan trọng tương tự như cơ chế Một cửa quốc gia. 

NGỌC VÂN 

Nguồn: https://laodong.vn/the-gioi/my-ho-tro-viet-nam-cai-thien-muc-do-
hai-long-cua-doanh-nghiep-814380.ldo 

 

3. Bộ Công Thương thay đổi quy định về điều kiện 
đầu tư kinh doanh trong nhiều lĩnh vực 
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực: 
kinh doanh thực phẩm, hóa chất, kinh doanh khoáng sản, điện lực. 

Theo đó, đối với lĩnh vực kinh doanh thực phẩm, Bộ Công Thương bãi bỏ, 
sửa đổi một số điều khoản của Thông tư 43/2018/TT-BCT quy định về 
quản lý an toàn thực phẩm. Trong đó, bãi bỏ Điều 4, Điều 5 và mẫu số 
01a, 01b, 02a, 02b, 03a, 03b, 04, 05a, 05b, 05c liên quan đến việc cấp 
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

Cùng với đó, bãi bỏ nội dung tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-
BNNPTNT-BCT giữa Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân 
công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm: Vụ Khoa 
học và Công nghệ - Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu cho 
Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ định các cơ quan, đơn vị hoạt động trong 
lĩnh vực công nghiệp thực phẩm của ngành công thương thực hiện việc 
xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. 



 

Đối với lĩnh vực hóa chất, sửa đổi, bãi bỏ một số điều khoản của Thông tư 
số 55/2014/TT BCT Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng 
dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP của Chính phủ 
về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, 
sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học. Trong đó, Khoản 1 
Điều 6 được sửa đổi như sau: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh. Bãi bỏ khoản 3, khoản 1 và khoản 6 Điều 6. Bãi bỏ mẫu 2 của Phụ 
lục ban hành kèm theo Thông tư. 

Bãi bỏ một số điều khoản của Thông tư số 48/2016/TT-BCT sửa đổi một 
số điều của Thông tư số 55/2014/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương. Cụ thể, bãi bỏ khoản 1 Điều 1; khoản 1, khoản 2 Điều 2. 

Đối với lĩnh vực kinh doanh khoáng sản, Bộ Công Thương sửa đổi, bãi bỏ 
một số điều khoản của Thông tư số 12/2016/TT BCT Bộ trưởng Bộ Công 
Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT 
quy định về xuất khẩu khoáng sản. 

Cụ thể, Khoản 1 Điều 1 được sửa đổi như sau: Thông tư này quy định 
danh mục, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu. 

Theo Khoản 5 Điều 1 được sửa đổi, báo cáo xuất khẩu khoáng sản thực 
hiện như sau: 



Thương nhân có phát sinh xuất khẩu khoáng sản trong quý lập báo cáo 
theo Biểu mẫu gửi về Bộ Công Thương (Cục Công nghiệp), Sở Công 
Thương, Cục Hải quan cấp tỉnh nơi thương nhân có trụ sở chính chậm 
nhất vào ngày 15 tháng đầu quý tiếp theo. 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có thương nhân xuất khẩu khoáng sản lập 
báo cáo tổng hợp theo 6 tháng và hàng năm theo Biểu mẫu gửi về Bộ 
Công Thương (Cục Công nghiệp) chậm nhất vào ngày 31/7 và 31/1 hàng 
năm. 

Khoản 6 Điều 1 được sửa đổi như sau: Các cơ quan quản lý nhà nước và 
doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến xuất khẩu khoáng sản chịu trách 
nhiệm thực hiện Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng 
mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Công 
Thương để xem xét, xử lý. 

Bộ Công Thương cũng sửa đổi, bãi bỏ một số điều khoản của Thông tư số 
15/2013/TT-BCT quy định về xuất khẩu than. Trong đó, Vụ Dầu khí và 
Than (Bộ Công Thương) chịu trách nhiệm chủ trì và là đầu mối phối hợp 
với các Bộ, ngành, địa phương liên quan định kỳ tổ chức kiểm tra việc 
chấp hành các quy định của Thông tư này và các quy định của pháp luật 
liên quan. 

Đối với lĩnh vực điện lực, bãi bỏ khoản 2 Điều 25 thuộc Thông tư số 
43/2013/TT-BCT quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê 
duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực đã được sửa đổi tại Điều 
2 Thông tư số 24/2016/TT-BCT quy định một số nội dung về rút ngắn thời 
gian tiếp cận điện năng. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 3/8/2020. 

Nguyễn Mai 

Nguồn: https://congthuong.vn/bo-cong-thuong-thay-doi-quy-dinh-ve-dieu-
kien-dau-tu-kinh-doanh-trong-nhieu-linh-vuc-139297.html 

 

4.  EuroCham đối thoại với Hội đồng Tư vấn cải cách 
TTHC của Thủ tướng 
Dự kiến vào ngày 30/6, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam 
(EuroCham) sẽ tổ chức Đối thoại giữa Hội đồng Tư vấn cải cách thủ 
tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ với Hiệp hội Doanh nghiệp 
châu Âu tại Việt Nam kết hợp với Lễ ra mắt Sách Trắng EuroCham 
2020. 



  

 

Sách Trắng EuroCham 2020 là ấn bản lần thứ 12 do EuroCham phát hành, 
tổng hợp ý kiến từ các doanh nghiệp thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh 
vực ngành nghề khách nhau 

Chủ đề của Sách Trắng EuroCham năm nay là cải cách thủ tục hành chính 
- vai trò thiết yếu trong thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – 
Liên minh châu Âu (EVFTA). Đây là ấn bản lần thứ 12 do EuroCham phát 
hành, tổng hợp ý kiến từ các doanh nghiệp thành viên hoạt động trong 
nhiều lĩnh vực ngành nghề khách nhau. Sách Trắng mang lại cái nhìn tổng 
quan súc tích về môi trường kinh doanh và các vấn đề đang ảnh hưởng 
đến cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. 

Theo EuroCham, nhìn chung các doanh nghiệp thành viên đều ghi nhận 
sự hiệu quả và những chuyển biến tích cực của Chính phủ trong việc đơn 
giản hóa, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp 
nói chung và doanh nghiệp thành viên của EuroCham nói riêng trong thời 
gian qua. 

Các doanh nghiệp tin tưởng rằng việc Quốc hội Việt Nam phê chuẩn Hiệp 
định EVFTA và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam – EU (EVIPA), Lễ 
ra mắt Sách trắng EuroCham 2020, kết hợp với Cuộc đối thoại được tổ 
chức tới đây sẽ là cơ hội tuyệt vời cho cộng đồng doanh nghiệp châu Âu 



và các cơ quan chính phủ thảo luận cởi mở về các cơ hội nhằm đẩy nhanh 
quá trình cải cách thủ tục hành chính. Đây là một bước ngoặt quan trọng 
góp phần phục hồi và hỗ trợ kinh tế của Việt Nam cho các doanh nghiệp 
trong giai đoạn tới, đặc biệt là khi đại dịch COVID-19 gây ra nhiều khó 
khăn cho nền kinh tế nói chung và cho các doanh nghiệp nói riêng. 

Nguồn: https://baodauthau.vn/doanh-nghiep/eurocham-doi-thoai-voi-hoi-
dong-tu-van-cai-cach-tthc-cua-thu-tuong-131794.html 

 

5. Khâu tiếp nhận và giải quyết hồ sơ gây tốn kém 
thời gian, chi phí nhất cho DN 
Đa số các chức năng cơ bản trên Cổng thông tin một cửa quốc gia 
(MCQG) thực hiện hoạt động tốt. Dù vậy, vẫn có một tỷ lệ đáng kể 
doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn khi sử dụng Cổng, như tình trạng 
thiếu ổn định do lỗi kết nối; tốc độ xử lý tác vụ còn chậm; khâu tiếp 
nhận và giải quyết hồ sơ thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành vẫn 
mất thời gian và chi phí nhất cho DN... 

  

 



Về nguyên nhân khiến DN gặp khó khăn, theo lý giải của ông Đậu Anh 
Tuấn - Trưởng ban Ban Pháp chế của VCCI, là do hệ thống xử lý thủ tục 
của bộ quản lý chuyên ngành chưa điện tử hoàn toàn. Ảnh: Trần Nam. 

Đây là một trong những kết quả nghiên cứu chính của Báo cáo Đánh giá 
mức độ hài lòng của DN và thời gian thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) 
qua cơ chế MCQG được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI) phối hợp cùng Tổng cục Hải quan và Cơ quan Phát triển quốc tế 
Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố ngày 22/6, tại Hà Nội. 

Báo cáo được tổng hợp và phản ánh ý kiến của gần 3.100 DN đối với 12 
TTHC - dịch vụ công có tần suất thực hiện nhiều nhất trên Cổng thông tin 
MCQG. Cổng thông tin MCQG đóng vai trò là cơ chế một cửa cho các thủ 
tục thông quan và dự kiến sẽ đơn giản hóa các TTHC xuất nhập khẩu theo 
thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế. 

Tham gia khảo sát chọn mẫu ngẫu nhiên này là những DN có thực hiện 
TTHC trên Cổng trong 12 tháng gần nhất, tính từ thời điểm bắt đầu khảo 
sát. Những thủ tục trong diện đánh giá thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của 5 bộ, ngành, gồm: Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế. 

Theo Báo cáo, tỷ lệ DN đánh giá dễ/tương đối dễ thực hiện đối với các tính 
năng cơ bản như tạo tài khoản và đăng nhập (95%), xem và in hồ sơ 
(93%). 

Trong khi đó, vẫn còn có 27% DN chưa hài lòng với tình trạng thiếu ổn 
định của Cổng do gặp lỗi kết nối; 20% DN phản ánh tốc độ xử lý của các 
tác vụ trên Cổng còn chậm. 

Trong số 5 bộ, các thủ tục thuộc Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn dễ thực hiện hơn so với các thủ tục thuộc 3 bộ còn lại. 
2 thủ tục dễ tiến hành nhất là thủ tục Cấp giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi 
C/O, Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận 
chuyển nội địa, chỉ với tỷ lệ 15% DN cho biết có gặp khó khăn. Trong khi 
đó, 2 thủ tục có tỷ lệ DN gặp khó khăn trong thực hiện là thủ tục Kiểm tra 
chất lượng hàng hóa nhập khẩu (26%), thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu 
trang thiết bị y tế là 34%, thủ tục Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản 
phẩm mỹ phẩm nhập khẩu là 29%. 

Về nguyên nhân khiến DN gặp khó khăn, theo lý giải của ông Đậu Anh 
Tuấn - Trưởng ban Ban Pháp chế của VCCI, là do hệ thống xử lý thủ tục 
của bộ quản lý chuyên ngành chưa điện tử hoàn toàn; tình trạng một số 
DN bị yêu cầu sửa đổi hồ sơ nhiều lần; thời gian các bộ xử lý hồ sơ của 
một số DN tương đối lâu. 



Có 10/12 TTHC ghi nhận thời gian DN dành ra thực hiện thủ tục đã giảm 
đi. Số ngày tiết kiệm được so với phương thức truyền thống, dao động 
trong khoảng từ 1 - 5 ngày và số ngày giải quyết thủ tục nhìn chung đều 
nằm trong khoảng thời hạn theo quy định của các văn bản pháp luật. 8 
TTHC được ghi nhận chi phí giảm đi đáng kể so với thực hiện theo 
phương thức cũ. Tuy nhiên, số DN không nhận thấy sự thay đổi tích cực 
trong việc thực hiện thủ tục của Bộ Y tế trên Cổng so với phương thức cũ 
vẫn chiếm một tỷ lệ đáng kể. 

Từ những kết quả thực hiện TTHC trên Cổng, các DN kiến nghị, các bộ, 
ngành cần đẩy nhanh triển khai thanh toán điện tử, khắc phục các khó 
khăn của DN khi sử dụng chữ ký số và nâng cấp các chức năng giải đáp 
vướng mắc cho DN khi thực hiện TTHC và cung cấp thêm một số tiện ích 
hỗ trợ DN trên Cổng. 

Bích Thủy 

Nguồn: https://baodauthau.vn/doanh-nghiep/khau-tiep-nhan-va-giai-quyet-
ho-so-gay-ton-kem-thoi-gian-chi-phi-nhat-cho-dn-131783.html 

 

6. Tăng cường kiểm tra hoạt động sản xuất và quảng 
cáo thực phẩm chế biến sẵn 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm 
tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm chế biến 
sẵn và thực phẩm chức năng. 

Trong 6 tháng đầu năm, công tác quản lý 
nhà nước về an toàn thực phẩm tiếp tục 
được các cấp, các ngành và địa phương 
quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều chuyển biến 
tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, 
hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu về an toàn 
thực phẩm, cần sớm được chấn chỉnh, 

nhất là trong các hoạt động: giết mổ gia súc, gia cầm; sử dụng thuốc bảo 
vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất thực phẩm; quảng cáo 
thực phẩm bảo vệ sức khỏe không đúng quy định… 

Để tiếp tục phát huy những kết quả tích cực và sớm khắc phục các tồn tại 
hạn chế nêu trên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ, ngành, địa 
phương nghiêm túc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 
14/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

 



Trong đó, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tiến hành tổng 
kết việc thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm theo Quyết 
định số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26/11/2018, báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
trong quý III năm 2020. 

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương 
hướng dẫn và chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động 
sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm chế biến sẵn và thực phẩm 
chức năng. 

Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương khẩn 
trương hoàn thành và đưa vào vận hành hệ thống thông tin an toàn thực 
phẩm theo đúng quy định hiện hành và phù hợp với thông lệ quốc tế. 

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyền 
truyền về an toàn thực phẩm, vận động người dân nâng cao ý thức bảo 
đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm. 

Đẩy mạnh xử lý các vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công 
Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động làm việc với 
các cơ quan liên quan của Quốc hội để phối hợp tổng kết việc thực hiện 
Nghị quyết số 43/2017/QH14 về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật 
về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020; hoàn thành và kịp báo cáo 
Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội (cuối năm 2020); làm việc với Ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tổng kết Chương trình 
phối hợp giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc về vận động và giám sát bảo 
đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020, báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ trước tháng 10/2020. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ liên 
quan, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức 
tổng kết Chương trình phối hợp giữa Chính phủ với Hội Nông dân Việt 
Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về tuyên truyền, vận động sản xuất, 
kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 
2017-2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước tháng 10/2020. 

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Công Thương, Tư pháp nghiên cứu tháo gỡ các vướng mắc 
trong quy định của pháp luật nhằm đẩy mạnh xử lý theo quy định của pháp 
luật hình sự đối với các vụ việc vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực 
phẩm. 



Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường xử lý các vi phạm trong việc 
quảng cáo thực phẩm trên các trang web, mạng xã hội theo quy định của 
pháp luật. 

Vũ Phương Nhi 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-
tuong-Chinh-phu/Tang-cuong-kiem-tra-hoat-dong-san-xuat-va-quang-cao-

thuc-pham-che-bien-san/398599.vgp 

 

7. Giao dịch điện tử: Luật không còn theo kịp thực tiễn 
Với sự phát triển “bùng nổ” của công nghệ, Luật Giao dịch điện tử 
năm 2005 đã lộ ra nhiều bất cập làm hạn chế sự phát triển thị trường 
giao dịch điện tử. 

Theo Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền 
thông (TT&TT), Việt Nam hiện có hơn 1,4 triệu chứng thư số công cộng và 
hơn 220.000 chứng thư số chuyên dùng Chính phủ đang hoạt động. Các 
giao dịch kê khai và nộp thuế điện tử, kê khai hải quan điện tử, kê khai bảo 
hiểm xã hội điện tử đều được ký số, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của 
cơ quan nhà nước, tiết kiệm thời gian, công sức của doanh nghiệp, người 
dân khi thực hiện các giao dịch. 

Thống kê của Sách trắng Thương mại điện tử 2019 cho thấy, quy mô thị 
trường thương mại điện tử năm 2018 đạt khoảng 7,8 tỷ USD, bao gồm bán 
lẻ trực tuyến, du lịch trực tuyến, tiếp thị trực tuyến, giải trí trực tuyến và 
mua bán trực tuyến các dịch vụ và sản phẩm số hoá khác. Nếu tốc độ tăng 
trưởng của năm 2019 và 2020 tiếp tục ở mức 30% thì tới năm 2020 quy 
mô thị trường sẽ lên tới 13 tỷ USD. 

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng việc triển khai hợp đồng, chữ ký số, 
xác thực và thanh toán điện tử hiện vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại, bất cập, 
làm hạn chế sự phát triển của giao dịch điện tử dù Chính phủ đã có chủ 
trương đẩy mạnh phát triển kinh tế số. 



 

Với sự phát triển “bùng nổ” của công nghệ, Luật Giao dịch điện tử năm 
2005 đã lộ ra nhiều bất cập làm hạn chế sự phát triển thị trường giao 

dịch điện tử. 

Luật chưa theo kịp sự phát triển vượt bậc của thị trường 

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Thành 
Hưng, sau gần 15 năm triển khai thi hành, Luật Giao dịch điện tử đã bộc lộ 
những bất cập, điểm chưa phù hợp với thực tiễn phát triển, như thiếu nhất 
quán trong quy định chi tiết đối với thông điệp dữ liệu về định dạng, thời 
gian gửi, nhận, lưu trữ, chuyển đổi,... dẫn tới khó khăn khi liên thông, công 
nhận lẫn nhau giữa các hệ thống. 

Việc thiếu quy định về xác thực danh tính điện tử đối với các cá nhân, tổ 
chức trong giao dịch điện tử cũng gây khó khăn trong việc triển khai giao 
dịch điện tử. 

Ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam chỉ rõ, một số quy định Luật Giao dịch điện tử năm 2005 đến nay 
đã không còn đáp ứng yêu cầu thực tế trong việc ứng dụng đa dạng các 
giải pháp, công nghệ nhằm số hóa dịch vụ ngân hàng. 

Cụ thể, quy định hiện tại chưa rõ ràng về giá trị pháp lý, giá trị chứng cứ của 
thông điệp dữ liệu; chưa rõ ràng về tính pháp lý và trường hợp áp dụng chữ ký 
điện tử, đồng thời thiếu quy định về giao kết và hợp đồng điện tử. 

“Quy định hiện tại không mô tả rõ ràng định nghĩa chữ ký điện tử cũng như 
chưa có hướng dẫn thỏa mãn điều kiện về tính pháp lý của chữ ký điện tử. 
Ngoài ra theo Luật Giao dịch điện tử, có hai mức độ chữ ký điện tử: cơ bản 



và chữ ký điện tử bảo đảm an toàn, nhưng lại chưa có quy định rõ ràng về 
trường hợp sử dụng các mức độ chữ ký điện tử. Điều này dẫn đến việc 
ứng dụng chữ ký điện tử trong thực tế còn chưa khả thi như mong muốn”, 
ông Dũng cho hay. 

Trước ngưỡng cửa cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự nổi lên của 
nền kinh tế số tại Việt Nam, chữ ký điện tử (chữ ký số) hiện là một trong 
những công cụ đắc lực nhất cho phục vụ chuyển đổi số. 

Do đó, khuôn khổ pháp lý về chữ ký điện tử nhằm thúc đẩy thanh toán số 
cần hướng đến hai tiêu chí là tập trung vào bối cảnh xung quanh công 
đoạn ký, làm rõ được danh tính, ý định ký và thao tác thêm chữ ký vào 
thông điệp dữ liệu của chủ thể; Cùng với đó cân đối giữa rủi ro của giao 
dịch điện tử và tiện ích, chi phí đối với các chủ thể tham gia giao dịch./. 

Vân Anh/VOV.VN 

Nguồn: https://vov.vn/kinh-te/giao-dich-dien-tu-luat-khong-con-theo-kip-
thuc-tien-1062883.vov 

 

8. Khánh Hòa hợp tác thực hiện thanh toán trực tuyến 
dịch vụ hành chính công 
Chiều ngày 22/6/2020, tại TP. Nha Trang, Trung tâm Dịch vụ hành 
chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hoà (TTDVHCCTT) - Sở Nội vụ tỉnh 
Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị giới thiệu TTDVHCCTT cho trên 150 
đại biểu, đại diện các cơ quan Đảng, đoàn thể, hội, hiệp hội và doanh 
nghiệp trong tỉnh về phương thức thanh toán trực tuyến trên 
TTDVHCCTT.  

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh 
Khánh Hòa - khẳng định các tính năng, tiện ích của TTDVHCCTT; các dịch 
vụ công, tiện ích trực tuyến được kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công 
quốc gia. 

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được hướng dẫn các bước đăng ký tài 
khoản; tra cứu thông tin tài khoản; đăng nhập hệ thống; tạo và nộp hồ 
sơ điện tử; tạo lập kho tài liệu cá nhân; đăng ký dịch vụ bưu chính công 
ích trực tuyến; tra cứu thông tin thủ tục hành chính; quản lý hồ sơ cá 
nhân; sử dụng hỗ trợ khi gặp vướng mắc... Đồng thời, đại biểu được hỗ 
trợ trải nghiệm đăng ký, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán 
trực tuyến tại chỗ. 



 

Lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông và Sở Nội vụ Khánh Hòa tặng 
hoa cho các đối tác 

Tại hội nghị, TTDVHCCTT đã chính thức ký kết hợp tác kết nối 
TTDVHCCTT với 3 nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến là Công ty 
Cổ phần Ngân Lượng, Vietcombank và VNPT - Media. Thông qua ứng 
dụng này, khách hàng sau khi nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trên 
TTDVHCCTT có thể thanh toán tất cả các loại phí, lệ phí, nghĩa vụ tài 
chính thông qua các đối tác thanh toán trực tuyến đã được ký kết với 
TTDVHCCTT. 

Ông Minh Anh - Giám đốc vùng - Công ty NextPay - thuộc Tập đoàn 
NextTech - chia sẻ: Việc hợp tác thực hiện TTDVHCCTT chắc chắn mang 
lại hiệu quả thiết thực cho người dân và là nhu cầu phát triển tất yếu của 
xã hội. Thông qua ứng dụng, việc thực hiện này rất tiện ích, tránh những 
phiền hà đáng tiếc cho người dân khi giao dịch nộp các hồ sơ thủ tục hành 
chính, đồng thời tránh những biểu hiện tiêu cực có thể xảy ra trong quá 
trình thực hiện trong bộ máy hành chính nhà nước…  

Từ khi chính thức hoạt động (31/8/2018), TTDVHCCTT tỉnh Khánh Hòa đã 
tiếp nhận, giải quyết hơn 980.000 hồ sơ. Trong đó, có gần 2.400 hồ sơ 



thanh toán phí, lệ phí thành công với tổng số tiền hơn 130 triệu đồng. Hiện 
cổng DVHCCTT tỉnh Khánh Hòa đã công khai toàn bộ trên 2.000 quy trình 
thủ tục hành chính; hệ thống đã kích hoạt đầy đủ 24 tình huống gửi SMS 
tự động cung cấp thông tin hồ sơ cho khách hàng qua tin nhắn thoại 
(SMS), cho phép quét mã QR trên phiếu biên nhận để tra cứu thông tin hồ 
sơ tức thời. 

Tại hội nghị, các đối tác hợp tác thực hiện triển khai TTDVHCCTT cũng đã 
cam kết mang lại chất lượng dịch vụ thanh toán tốt nhất cho khách hàng 
khi tham gia sử dụng các DVHCCTT.      

Quỳnh Mỹ 

Nguồn: https://congthuong.vn/khanh-hoa-hop-tac-thuc-hien-thanh-toan-
truc-tuyen-dich-vu-hanh-chinh-cong-139322.html 

 

9. Thêm tỉnh Bình Dương cán mốc 30% dịch vụ công 
trực tuyến mức 4 
Bình Dương hiện đã cung cấp 754 dịch vụ công trực tuyến mức 4 cho 
người dân, doanh nghiệp, đạt 38,45%. Đây là địa phương thứ tám 
trong cả nước hoàn thành chỉ tiêu cung cấp 30% dịch vụ công trực 
tuyến mức 4. 

Tại Nghị quyết 17 ngày 7/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 
phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, 
Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trong năm nay phải hoàn 
thành chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

Trong Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5/2020 mới đây, Chính phủ 
tiếp tục nhắc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 
các nhiệm vụ đề ra năm 2020 tại Nghị quyết 17, nhất là việc hoàn thành chỉ 
tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 



 

Bình Dương vừa trở thành đơn vị thứ 14 trong cả nước hoàn thành chỉ 
tiêu cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4 (Ảnh tra cứu thông tin 

tại kios đặt tại Trung tâm hành chính Bình Dương). 

Từ đầu năm 2020, trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ 
về tiếp tục triển khai những giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, UBND tỉnh Bình Dương đã giao 
Sở TT&TT trách nhiệm tham mưu ban hành kế hoạch cung cấp ít nhất 
30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền ở cấp độ 4. 

Theo số liệu thống kê của Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT, tính đến quý 
II/2020, trong tổng số 1.961 thủ tục hành chính của Bình Dương, đã có 754 
dịch vụ được cung cấp trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ 38,45%. 

Với kết quả trên, Bình Dương vừa trở thành đơn vị thứ 14 và là địa 
phương thứ 8 hoàn thành chỉ tiêu cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến 
mức 4. Trước Bình Dương, đã có 6 bộ, ngành (gồm KH&ĐT, Nội vụ, Tài 
chính, TT&TT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giao thông Vận tải) và 7 tỉnh, 
thành phố (gồm An Giang, Đà Nẵng, Lào Cai, Lạng Sơn, Thừa Thiên - 
Huế, Tiền Giang, Nam Định) cán mốc 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4. 

Theo chia sẻ của đại diện Sở TT&TT Bình Dương, để hoàn thành mục tiêu 
30% dịch vụ công mức 4, tỉnh đã kịp thời đưa ra các cơ chế, chính sách 
nhằm thúc đẩy quá trình ứng dụng CNTT nói chung và mục tiêu triển khai 
dịch vụ công mức độ 4 nói riêng. 



Trong quá trình thực hiện, cùng với sự đồng lòng, quyết tâm của tập thể 
lãnh đạo tỉnh, sở ngành và cả cán bộ, công chức chuyên môn, Bình 
Dương đã có sự phân công rõ giữa các sở ngành, đơn vị thi công nhằm 
đạt được mục tiêu đề ra. 

“Ngoài yếu tố về mặt công nghệ, kỹ thuật, yếu tố con người đóng vai trò 
đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành công của quá trình 
triển khai xây dựng Chính quyền điện tử cũng như triển khai dịch vụ công 
của tỉnh. Điều này được thể hiện qua việc tỉnh tiếp cận theo góc nhìn đầu 
tư cho cả người vận hành, triển khai sử dụng hệ thống phía chính quyền 
và cả về phía người dân sử dụng các công cụ, tiện ích do chính quyền 
điện tử cung cấp. Một chính quyền điện tử hiệu quả khi có sự tham gia 
đồng loạt của tất cả đội ngũ cán bộ, công chức, người dân và doanh 
nghiệp”, đại diện Sở TT&TT tỉnh Bình Dương nhấn mạnh. 

Liên quan đến việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thực 
hiện vai trò điều phối phát triển Chính phủ điện tử nói chung và thúc đẩy 
phát triển dịch vụ công trực tuyến nói riêng, thời gian qua, Bộ TT&TT đã 
liên tục có văn bản đôn đốc, đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai 
các biện pháp quyết liệt để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4. 

Theo thống kê, tính đến cuối tháng 5/2020, tổng số dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, 4 đang được các bộ, ngành, địa phương cung cấp cho người 
dân, doanh nghiệp là hơn 56.000 dịch vụ; trong đó số dịch vụ công trực 
tuyến mức 4 là gần 17.000. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 có phát 
sinh hồ sơ trực tuyến là 25,62%. 

Cục Tin học hóa đánh giá, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đã tăng 
khoảng 5% so với năm 2019, từ 40,61% lên 45,19%. Riêng về dịch vụ 
công trực tuyến mức 4, số lượng dịch vụ được các bộ, ngành, địa phương 
cung cấp cho người dân, doanh nghiệp đã liên tục tăng, từ mức 10,76% 
hồi cuối năm 2019 lên 12,2% trong quý I/2020; đạt 13,3% vào tháng 
4/2020 và lên gần 14% vào tháng 5/2020. 

Cũng tính đến tháng 5/2020, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ 
sơ đã tăng khoảng 11% so với năm 2019, từ 14,63% lên 25,62%. Đặc biệt, 
tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến của khối địa phương tăng gần gấp đôi. Tỷ lệ 
tăng đột biến này là do tác động giãn cách xã hội bởi dịch bệnh thời gian 
vừa qua. 

M.T 

Nguồn: https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/da-co-14-bo-nganh-dia-
phuong-hoan-thanh-chi-tieu-30-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-4-

256795.html 



10. Doanh nghiệp FDI ở Thái Nguyên đang ‘bật dậy’ 
mạnh mẽ 
Dịch bệnh Covid-19 khiến hầu hết các khu vực DN trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên bị ảnh hưởng. Riêng khu vực DN FDI bị ảnh hưởng 
nghiêm trọng nhất. Đại diện Cục Thuế Thái Nguyên cho biết, dịch 
bệnh được kiểm soát, DN FDI đang “bật dậy” khá mạnh mẽ. 

DN FDI nộp ngân sách tăng trưởng 19% 

Ông Đào Duy Bẩy - Phó Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên cho biết, 90% 
kim ngạch xuất khẩu của tỉnh thuộc về khu vực doanh nghiệp (DN) có 
vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Năm 2020, Bộ Tài chính giao dự toán Cục 
Thuế Thái Nguyên thu từ khu vực DN FDI là 4.100 tỷ đồng, UBND tỉnh giao 
dự toán phấn đấu thu là 4.280 tỷ đồng, chiếm 34,6% tổng dự toán UBND 
tỉnh được giao. 

 

Lắp ráp điện thoại di động tại Công ty TNHH Samsung Electronics 
Việt Nam Thái Nguyên. Ảnh: Trường Sơn 

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, đặc biệt ảnh hưởng của dịch bệnh 
Covid-19 đã khiến hầu hết các khu vực DN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 
bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó khu vực DN FDI bị ảnh hưởng nặng nề 
nhất. Tuy nhiên, bước sang tháng 6/2020, dịch bệnh Covid-19 được kiểm 
soát, các DN FDI trên địa tỉnh đã từng bước tháo gỡ được khó khăn về thị 



trường tiêu thụ, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh và “bật dậy” khá 
mạnh mẽ. Đây là tín hiệu tích cực cho kinh tế của tỉnh Thái Nguyên. 

Nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, đến đầu tháng 6/2020, khu vực DN 
FDI nộp ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 1.898 tỷ đồng, bằng 46% dự 
toán Bộ Tài chính giao, bằng 44% dự toán phấn đấu UBND tỉnh giao, tăng 
19% so với cùng kỳ thực hiện. Đáng chú ý, đóng góp vào kết quả trên là số 
thu từ tổ hợp công nghệ Samsung Thái Nguyên. 

Đại diện Cục Thuế Thái Nguyên cho biết thêm, từ đầu năm đến nay, tỉnh 
Thái Nguyên đã thu hút được 11 dự án đầu tư mới. Trong đó, có 10 dự án 
FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư 33,6 triệu USD và 1 dự án có vốn đầu tư 
trong nước (DDI) với tổng vốn đăng ký đầu tư 20 tỷ đồng. 

Lũy kế đến nay, trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 
đã có 233 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực. 
Trong đó, có 118 dự án FDI và 115 dự án DDI với tổng vốn đăng ký đầu tư 
là 8,4 tỷ USD và 15,4 nghìn tỷ đồng. Kỳ vọng rằng, đây sẽ là động lực giúp 
kinh tế của tỉnh Thái Nguyên phát triển, qua đó tạo thuận lợi cho công tác 
thu NSNN do cơ quan thuế thực hiện. 

Phối hợp thu hút FDI tạo nguồn thu cho ngân sách 

Đề cập đến giải pháp quản lý thuế, cũng như công tác hỗ trợ DN vượt qua 
khó khăn phát triển sản xuất kinh doanh, ông Đào Duy Bẩy cho biết, xác 
định DN, doanh nhân là chủ thể tạo nguồn thu cho NSNN, theo đó Cục 
Thuế Thái Nguyên đang đẩy mạnh phối hợp với các ngành chức năng trên 
địa bàn tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ DN phục hồi sản xuất kinh 
doanh, qua đó tạo nguồn thu ổn định cho NSNN. 

Cùng với đó, cục thuế cũng thực hiện đồng bộ, cụ thể các biện pháp quản 
lý thuế, đặc biệt là thu đầy đủ các khoản thuế phát sinh vào NSNN, tránh 
tình trạng DN nợ thuế kéo dài, dẫn đến nợ khó thu. 

Cụ thể, Cục Thuế Thái Nguyên chủ động phối hợp với các ngành tham 
mưu cho UBND cùng cấp đẩy nhanh tiến độ quy hoạch các khu dân cư để 
đấu giá thu tiền sử dụng đất. Rà soát các khoản thu về đất để đôn đốc thu 
nộp vào NSNN kịp thời. Giải quyết kịp thời các trường hợp được ưu đãi 
tiền thuê đất, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo đúng quy định. 

Đối với công tác quản lý nợ thuế, đơn vị thường xuyên quản lý chặt chẽ 
tình hình phát sinh số thuế phải nộp, nắm bắt tình hình sản xuất kinh 
doanh của người nộp thuế để có biện pháp đôn đốc thu tiền thuế phát sinh 
vào NSNN kịp thời nhằm giảm thiểu số nợ thuế phát sinh. 



Đồng thời, đơn vị tổ chức giám sát và theo dõi sát sao tình hình nợ thuế 
của người nộp thuế, qua đó tiến hành phân loại và lập kế hoạch thu nợ chi 
tiết đối với từng khoản thuế theo định kỳ hàng tháng, quý. 

Tiếp tục xây dựng các giải pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế có 
hiệu quả. Giải quyết không tính tiền chậm nộp đối với các DN còn nợ thuế 
do chưa được NSNN thanh toán vốn theo đúng quy định. Ban hành 100% 
thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp (Thông báo 07/QLN) trên ứng 
dụng quản lý thuế và gửi cho người nộp thuế, áp dụng kịp thời các biện 
pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định… 

Ngoài ra, Cục Thuế Thái Nguyên cũng tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính; phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn thực hiện xúc 
tiến đầu tư, thu hút nguồn vốn FDI cũng như nguồn vốn DDI đầu tư vào 
các khu công nghiệp trên địa bàn, phát triển bền vững các khu công 
nghiệp, qua đó tạo nguồn thu ổn định cho NSNN./. 

Văn Tuấn 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2020-
06-22/doanh-nghiep-fdi-o-thai-nguyen-dang-bat-day-manh-me-88483.aspx 

 
 


