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1. Bộ TN&MT: Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục 
hành chính lĩnh vực tài nguyên nước 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký Quyết 
định số 1610/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy trình nội bộ thực hiện 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường (TN&MT). 

 

Ảnh minh họa 

Theo đó, Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài 
nguyên nước, bao gồm 9 Quy trình: (1) Quy trình cấp giấy phép thăm dò, 
khai thác, sử dụng tài nguyên nước; (2) Quy trình gia hạn, điều chỉnh giấy 
phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; (3) Quy trình cấp lại 
giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; (4) Quy trình cấp 
giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; (5) Quy trình gia hạn, điều chỉnh 
giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; (6) Quy trình cấp lại giấy phép xả 
nước thải vào nguồn nước; (7) Quy trình cấp giấy phép hành nghề khoan 
nước dưới đất quy mô lớn; (8) Quy trình gia hạn giấy phép hành nghề 
khoan nước dưới đất quy mô lớn; (9) Quy trình điều chỉnh tiền cấp quyền 
khai thác tài nguyên nước. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 
33/TB-BTNMT ngày 22/4/2020 về các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế 
- xã hội, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị 



ảnh hưởng do dịch Covid 19 và thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg, Cục Quản 
lý tài nguyên nước đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng 
Quy trình nội bộ thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên 
nước thuộc thẩm quyền của Bộ TN&MT với mục tiêu đảm bảo nguyên tắc 
khoa học, hiệu quả, rút ngắn thời gian thực hiện theo tinh thần: Rõ việc, rõ 
người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. 

Theo đó, so với quy định tại Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 
của Chính phủ, tổng thời gian của các Quy trình nội bộ đã giảm từ 45 ngày 
theo quy định xuống còn 40 ngày đối với quy trình cấp mới giấy phép; giảm 
từ 35 ngày theo quy định xuống còn 33 ngày đối với Quy trình điều chỉnh, 
gia hạn giấy phép và giảm từ 20 ngày theo quy định xuống còn 17 ngày đối 
với quy trình cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả 
nước thải vào nguồn nước. 

Đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất: Hồ 
sơ cấp mới tối đa 21 ngày làm việc; gia hạn, điều chỉnh tối đa 16 ngày làm 
việc. 

Đối với hồ sơ điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước: Thời 
hạn tối đa 17 ngày làm việc. 

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/bo-tn-mt-rut-ngan-thoi-gian-thuc-
hien-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-tai-nguyen-nuoc-307751.html 

 

2. Cải cách mạnh thủ tục hành chính với quy trình 
khởi sự kinh doanh 
Ngày 28-7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị giao ban trực 
tuyến ngành Kế hoạch và Đầu tư 6 tháng đầu năm và phương hướng, 
nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2020. 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, mặc dù gặp 
bất lợi do đại dịch Covid-19 nhưng nền kinh tế vẫn có mức tăng trưởng 
dương; hoạt động đầu tư và xuất khẩu được duy trì, an sinh xã hội được 
bảo đảm... Tuy nhiên, khó khăn, thách thức rất lớn vẫn ở phía trước, đòi 
hỏi phải có các giải pháp linh hoạt, phù hợp để đạt tốc độ tăng trưởng cao 
nhất có thể trong cả năm 2020. 

Hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tập trung các giải pháp hỗ trợ doanh 
nghiệp vượt khó khăn, gia nhập thị trường. Đáng chú ý là việc xây dựng cơ 
chế phối hợp, chia sẻ thông tin qua hệ thống điện tử giữa các cơ quan: 
Đăng ký kinh doanh, thuế, quản lý lao động và bảo hiểm xã hội theo hướng 
tích hợp. Từ đó, quy trình khởi sự kinh doanh ở Việt Nam giảm từ 8 thủ tục 



và cần 16 ngày xuống còn 3 thủ tục và 6 ngày. Điều này sẽ tạo bước tiến 
lớn, đưa thứ hạng về chỉ tiêu này của Việt Nam vào tốp 50 thế giới. 

 

Quang cảnh hội nghị. 

Từ nay đến hết năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ theo dõi sát diễn 
biến tình hình kinh tế - xã hội, kịp thời tham mưu cho Chính phủ các giải 
pháp chỉ đạo, điều hành. 

Cùng với đó, Bộ tiếp tục đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công; lập kế hoạch 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nghiên cứu xây dựng các nghị 
định hướng dẫn thi hành các luật: Đầu tư, Doanh nghiệp...; thúc đẩy cải 
cách thể chế, nâng cao hiệu quả quảng bá, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, 
xây dựng chiến lược quốc gia về hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 
2021-2030. 

Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/974021/cai-cach-manh-thu-
tuc-hanh-chinh-voi-quy-trinh-khoi-su-kinh-doanh 

 

3. Quy chế khai thác, xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu 
trị giá hải quan  
Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quy chế khai thác, xây dựng, quản 
lý, vận hành và sử dụng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan. Quy chế gồm 4 
Chương và 12 Điều có hiệu lực từ ngày 1/8/2020.  

Cơ sở dữ liệu trị giá hải quan là thông tin liên quan đến xác định trị giá hải 
quan của hàng hóa XNK do cơ quan Hải quan thu thập, tổng hợp, phân 
loại. Cơ sở dữ liệu trị giá hải quan được Tổng cục Hải quan xây dựng tập 



trung, thống nhất và thường xuyên cập nhật gồm: Hệ thống quản lý dữ liệu 
trị giá hải quan (Hệ thống GTT02); Danh mục hàng hóa XNK rủi ro về trị 
giá và mức giá tham chiếu kèm theo (sau đây gọi tắt là Danh mục hàng 
hóa rủi ro về trị giá) và danh sách DN có rủi ro về trị giá hải quan. 

 

Ảnh minh họa 

Thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan gồm các thông tin từ hoạt 
động nghiệp vụ hải quan như: hồ sơ hải quan của hàng hóa XNK; kết quả 
kiểm tra trị giá hải quan, kết quả tham vấn; hồ sơ DN XNK… 

Theo đó, phương pháp thu thập, cập nhật thông tin từ kết quả cập nhật tự 
động tờ khai hải quan do người khai hải quan kê khai, hệ thống GTT02 tự 
động tích hợp, cập nhật từ hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan… và thu 
thập, cập nhật của công chức hải quan từ quá trình hoạt động nghiệp vụ. 

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc Tổng cục có trách nhiệm tổ 
chức triển khai, quản lý có hiệu quả trong quá trình thu thập, cập nhật, khai 
thác và sử dụng hệ thống trong toàn Ngành. Các cục hải quan tỉnh, thành 
phố căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị mình để xây dựng và ban hành các 
quy định cụ thể phân cấp cho CBCC trong quá trình thu thập, cập nhật, 
khai thác và sử dụng hệ thống dựa trên những quy định của quy chế này… 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Tai-chinh/Quy-che-khai-thac-xay-dung-quan-
ly-co-so-du-lieu-tri-gia-hai-quan/402230.vgp 



4. Khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành các mục 
tiêu kinh tế xã hội  
Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay, lại càng cần 
các quyết định đủ nhanh, kịp thời, chính xác, đủ mạnh trong từng giai 
đoạn phù hợp với diễn biến, đòi hỏi mỗi người cần có tinh thần nỗ 
lực gấp đôi mới hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra. 

Đây là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí 
Dũng tại Hội nghị Giao ban trực tuyến ngành KH&ĐT năm 2020 do Bộ 
KH&ĐT tổ chức ngày 28/7 với sự tham gia của lãnh đạo các địa phương.  

Dấu ấn xây dựng thể chế 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, qua 6 tháng đầu năm tình hình kinh 
tế rất khó khăn, Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng tích cực, nhưng 
cũng cho thấy các tháng cuối năm còn rất nhiều khó khăn, nhất là trước 
diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng. Chính 
phủ đã có các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đây là 
thời điểm quan trọng để các bộ, địa phương đẩy mạnh thực hiện các giải 
pháp này.  

 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu. Ảnh:VGP. 



Ông Nguyễn Chí Dũng khẳng định Bộ KH&ĐT nói riêng và ngành kế hoạch 
đầu tư nói chung đã làm được rất nhiều việc trong giai đoạn/những năm 
vừa qua; hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng đầu năm; công 
tác tham mưu ngày càng đáp ứng yêu cầu thế hiện được “tham mưu trúng, 
tham mưu đúng, tham mưu kịp thời” bảo đảm hiệu quả, đáp ứng đòi hỏi, 
nhu cầu của thực tiễn. 

Trong khi các quốc gia trên thế giới và trong khu vực đối mặt với suy thoái 
và tăng trưởng âm 6 tháng đầu năm 2020 thì nền kinh tế nước ta tiếp tục 
duy trì kết quả tích cực, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đạt 1,81%.  

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngay từ đầu năm 2020, Bộ KH&ĐT đã 
chủ động, theo dõi sát sao, kịp thời cập nhật tình hình, phân tích đặc điểm, 
tính chất và đánh giá ảnh hưởng, dự báo xu hướng tác động của dịch 
bệnh tới phát triển kinh tế - xã hội; chủ trì xây dựng Báo cáo đánh giá ảnh 
hưởng của dịch và tham mưu Chính phủ cần phải có ngay những giải pháp 
quyết liệt để phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, hạn chế tối đa tác động 
đến nền kinh tế. 

Trên cơ sở đó, Bộ KH&ĐT đã chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan trung 
ương và địa phương tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ 
thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn 
cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch.  

Thực tế, Bộ KH&ĐT tiếp tục duy trì và giữ vững vai trò là cơ quan tiên 
phong và đổi mới trong cải cách thể chế, sẵn sàng từ bỏ “quyền lực” có 
tính “xin, cho”, để phục vụ các mục tiêu chung, tạo mọi điều kiện tốt nhất 
cho phát triển với vai trò là cơ quan kiến tạo, tham mưu chiến lược.  

Ví dụ, Bộ đã tăng cường phân cấp, trao quyền chủ động trong đầu tư công 
cho bộ, cơ quan trung ương và địa phương như thẩm định nguồn vốn, giao 
chi tiết và điều chuyển vốn hàng năm giữa các dự án; cắt giảm 22 ngành 
nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không cần thiết, bất hợp lý; bãi bỏ quy 
định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án có quy mô vốn từ 5.000 
tỷ đồng trở lên… 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ đã nỗ lực phấn đấu và cơ bản hoàn 
thành nhiều công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; trình Quốc hội 
thông qua 3 Luật và 3 Nghị quyết. Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ 
ngày càng được cải tiến, đổi mới. Những tồn tại, bất cập trong xây dựng và 
thực hiện nhiệm vụ được giao đã được chấn chỉnh, khắc phục. Tình trạng 
các đề án không khả thi, chậm tiến độ, chất lượng không cao đã được giải 
quyết triệt để; công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ ngày 



càng được chú trọng. Tính đến ngày 30/6, Bộ đã trình toàn bộ 39 đề án, 
báo cáo được giao, đạt tỷ lệ 100%. 

Tại Hội nghị đại diện các địa phương cũng đã báo cáo tình hình triển khai 
nhiệm vụ cũng như những vấn đề khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ. Đáng 
chú ý, khá nhiều địa phương tỏ rõ quyết tâm hoàn thành tiến độ giải ngân 
trên 90% và không điều chỉnh các mục tiêu kinh tế, xã hội.  

 

Đại diện các địa phương trao đổi ý kiến trực tuyến tại Hội nghị. Ảnh:VGP. 

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương và đại diện lãnh đạo các Vụ, 
Cục của Bộ KH&ĐT đã trao đổi với các địa phương để hướng dẫn, cơ bản 
tháo gỡ các vướng mắc trong việc thực thi cơ chế chính sách để triển khai 
công việc. Các vấn đề được nêu ra thảo luận, tháo gỡ liên quan đến các 
lĩnh vực đấu thầu, lập quy hoạch ở địa phương, vấn đề giải ngân đầu tư 
công chậm tiến độ… 

Nỗ lực gấp đôi để vượt khó 

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho rằng, năm 2020 là năm có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016-
2020 nhưng Việt Nam đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. 



Điều này đòi hỏi trong 6 tháng cuối năm, toàn thể cán bộ, công chức của 
ngành phải nỗ lực và có những giải pháp đồng bộ để thực hiện mục tiêu.  

Trước tiên, lãnh đạo Bộ KH&ĐT yêu cầu hoàn thiện thể chế hơn nữa theo 
tinh thần đổi mới, tháo gỡ mọi vướng mắc và khó khăn, làm mọi việc vì lợi 
ích chung của đất nước, người dân và doanh nghiệp; mạnh tay 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 mình, 
thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình cắt 
giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 
2020-2025. 

Bộ KH&ĐT cần khẩn trương xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng 
dẫn Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư 
theo phương thức đối tác công ty ngay trong năm 2020; triển khai tổ chức 
ngay các chương trình phổ biến, giải đáp thắc mắc việc thi hành các quy 
định tại Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật 
Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 
tới các tổ chức, doanh nghiệp và người dân quan tâm… 

Riêng vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng yêu 
cầu toàn ngành cần quán triệt yêu cầu lãnh đạo Chính phủ. Trước ngày 
31/7, phải hoàn thành việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách 
Nhà nước năm 2020 cho các dự án. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong 
tháng 8/2020 để xem xét, điều chuyển từ các dự án giải ngân chậm hoặc 
không có khả năng giải ngân sang dự án có nhu cầu giải ngân cao, các dự 
án cần hoàn thành trong năm 2020. Tuy nhiên, Bộ trưởng lưu ý, cán bộ 
thực thi, đánh giá phải nắm chắc các dự án điều chuyển, nếu không sẽ 
ảnh hưởng lớn tới các bộ, ngành, địa phương. 

Việc điều chuyển đúng sẽ góp phần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
và phấn đấu tối đa hướng tới mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công 
năm 2020. Bám sát tiến độ thực hiện của từng dự án đầu tư công để bảo 
đảm tiến độ thực hiện, giải ngân như chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ. 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng gợi ý các phương pháp cụ thể như cần ban 
hành kế hoạch và giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong 
việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu..., đẩy nhanh tiến độ thi các 
công trình, dự án; xem xét điều chuyển chủ đầu tư dự án theo thẩm quyền; 
phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự 
án… 



Người đứng đầu ngành KH&ĐT nhấn mạnh, cần thay thế kịp thời những 
cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo 
đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong 
quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu. Kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực 
trong quản lý đầu tư công như thông thầu, gian lận, cản trở, can thiệp bất 
hợp pháp...  

 

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh:VGP. 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng yêu cầu các đơn vị của Bộ KH&ĐT cần 
thực hiện tốt vai trò Tổ trưởng Tổ điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ 
(Tố 1317), chủ động, tích cực phối hợp cơ quan liên quan như Bộ Tài 
chính, NHNN, Bộ Công Thương theo dõi sát diễn biến tình hình khu vực và 
quốc tế, nhận diện rõ thời cơ, thách thức, dự báo cáo tác động, chủ động 
xây dựng các kịch bản để kịp thời tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ các đối sách, giải pháp phù hợp, không để bị động, bất 
ngờ trong mọi tình huống.  

Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), lãnh đạo Bộ KH&ĐT yêu cầu 
địa phương cần bám sát tình hình, đánh giá và dự báo xu thế chuyển dịch 
dòng vốn đầu tư nước ngoài trong bối cảnh kinh tế thế giới cạnh tranh 
ngày càng gay gắt.  



Nếu không cải cách thủ tục hành chính, có biện pháp đúng, thì sẽ khó thu 
hút sự chuyển dịch đầu tư vì các “địa chỉ” như Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, 
Thái Lan, Mexico… cũng đang cạnh tranh mạnh mẽ.  

“Gặp gỡ, thăm dò tìm hiểu cho đến lúc quyết định đầu tư với ta hay không 
là vấn đề khác.  Cần cải cách thể chế, môi trường đầu tư, địa phương, quy 
hoạch, chuẩn bị đất đai, hạ tầng kết nối, nhân lực, định hướng thu hút, 
chọn lọc lĩnh vực ưu tiên mang lại giá trị gia tăng như thế nào… tất cả cần 
phải có sự chuẩn bị tốt”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng lưu ý các địa 
phương.  

Trong bối cảnh hiện tại, lãnh đạo Bộ KH&ĐT cho rằng, khống chế được 
dịch và điều kiện tiên quyết để duy trì và phục nền kinh tế; dịch càng được 
khống chế sớm thì Việt Nam càng có dư địa, thời gian và cơ hội để sớm 
phục hồi nền kinh tế. Chỉ có phục hồi sớm thì mới có cơ hội tham gia vào 
các chuỗi sản xuất, cung ứng, thương mại và cuộc chơi và mới toàn cầu.  

“Trong bối cảnh diễn biến phức tạp hiện nay, lại càng cần các quyết định 
đủ nhanh, kịp thời, chính xác, đủ mạnh trong từng giai đoạn phù hợp với 
diễn biến, đòi hỏi mỗi người cần có tinh thần nỗ lực gấp đôi mới hoàn 
thành tốt các mục tiêu đặt ra”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đặt yêu cầu với 
cán bộ trong hệ thống ngành KH&ĐT. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Khac-phuc-kho-khan-no-luc-hoan-
thanh-cac-muc-tieu-kinh-te-xa-hoi/402248.vgp 

 

5. Chậm rà soát, cắm mốc, cấp Giấy chứng nhận các 
nông, lâm nghiệp 
Chậm rà soát, cắm mốc, cấp Giấy chứng nhận các nông, lâm nghiệp - 
Powered by Viettel AI & ONECMS 

Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 về tăng 
cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường 
quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban 
quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng của 
Quốc hội, các địa phương đã nỗ lực thực hiện việc rà soát, cắm mốc 
ranh giới, đo đạc cấp Giấy chứng nhận các nông lâm trường nhưng 
công tác này triển khai còn chậm. 

Theo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 112 của Bộ TN&MT, tổng 
diện tích đất giữ lại sau rà soát, sắp xếp nông lâm trường là 1.868.513 ha. 
Trong đó, về nhiệm vụ rà soát ranh giới, cắm mốc có 34/45 tỉnh, thành phố 
đã cơ bản hoàn thành, trong đó đã rà soát được 32.193 km/54.877 km (đạt 



77,5 % khối lượng nhu cầu); cắm được 54.756 mốc/ 62.247 mốc (đạt 88 % 
khối lượng nhu cầu). 

Về đo đạc lập bản đồ địa chính có 38/45 tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn 
thành, trong đó đã đo đạc, lập bản đồ địa chính 1.335.637 ha/1.404.870 ha 
(đạt 95,1% khối lượng khối lượng nhu cầu); 

 

Công tác rà soát, cắm mốc ranh giới, đo đạc cấp Giấy chứng nhận các 
nông lâm trường triển khai còn chậm. Ảnh: Hoàng Minh 

Về cấp Giấy chứng nhận trước khi thực hiện Nghị quyết số 
112/2015/QH13, hầu hết, các công ty nông, lâm nghiệp đã được cấp Giấy 
chứng nhận. Thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết số 112/2015/QH13 có 
11/45 tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất cho các đối tượng được giao đất, cho thuê đất là Sơn La, Hòa Bình, 
Bắc Giang, Quảng Ninh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình 
Thuận, Đồng Nai, Bình Dương và Sóc Trăng; đã cấp đổi Giấy chứng nhận 
theo kết quả đo đạc địa chính chính quy được 1.666 hồ sơ/ 9.862 hồ sơ; 

Đặc biệt về phê duyệt phương án sử dụng đất, mới chỉ có 13/45 tỉnh cơ 
bản hoàn thành việc phê duyệt phương án sử dụng đất theo số liệu sau rà 
soát gồm: Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng 
Ngãi, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương 
và Sóc Trăng. 



Đối với nhiệm vụ rà soát đất đai theo Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 
cho các tổ chức không thuộc đối tượng rà soát, sắp xếp theo Nghị định số 
118/2014/NĐ-CP, Tổng cục đã hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các 
nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty 
lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-
CP, Ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân 
sử dụng” theo Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 7/1/2020. 

Bên cạnh đó, Tổng cục Quản lý đất đai cũng chỉ đạo, hướng dẫn các địa 
phương thực hiện xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện nội dung đề 
án tại địa phương đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

Trước đó, vào cuối năm 2019, tại Tọa đàm Quản lý sû dụng đất tại các 
công ty nông, lâm nghiệp do Bộ TN&MT, đại diện Tổng công ty Lâm nghiệp 
Việt Nam, sau cổ phần hóa đơn vị này giữ lại sử dụng khoảng 43.700 ha 
đất lâm nghiệp. Tổng công ty đã chủ động xây dựng quy chế quản lý lâm 
nghiệp, đất đai; Kiểm kê, rà soát toàn bộ hiện trạng đất giữ lại để xây dựng 
phương án quản lý, sử dụng đất đạt hiệu quả cao hơn. Tuy vậy, trong quá 
trình quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp của đơn vị gặp một số vướng mắc 
khó khăn về đo đạc, cắm mốc, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 
Công tác thu hồi đất lấn chiếm… 

Theo Tổng cục Quản lý đất đai, 6 tháng cuối năm 2020, Tổng cục sẽ tiếp 
tục tổ chức chỉ đạo các địa phương quyết liệt triển khai hoàn thành việc rà 
soát, đo đạc, cắm mốc giới, đặc biệt là việc giao đất, cho thuê đất và cấp 
Giấy chứng nhận cho các công ty nông, lâm nghiệp đối với phần đất giữ 
lại. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Tăng cường quản lý đối với đất 
đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh. 

Tương tự, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam có 32 đơn vị sản xuất nông 
nghiệp, quản lý 30.110,54 ha đất tự nhiên. Đất của các đơn vị đã được cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất sản xuất nông nghiệp được giao 
khoán đến từng người lao động theo Nghị định 168/2016/NĐCP của Chính 
phủ. Tuy vậy, gần đây, tại một số ít đơn vị, tình trạng người lao động 
không ký hợp đồng giao nhận khoán, không nộp sản phẩm cho công ty. 
Người lao động tự ý chuyển đổi cây trồng, làm nhà trái phép trên đất nông 
nghiệp diễn ra hết sức phức tạp. 

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/cham-ra-soat-cam-moc-cap-giay-
chung-nhan-cac-nong-lam-nghiep-307779.html 

 

 



6. Chuyển đổi số, chất xúc tác hỗ trợ cho xuất nhập 
khẩu 
Nhằm tìm giải pháp thúc đẩy xuất khẩu trên nền tảng thương mại điện 
tử, Bộ Công thương sẽ phối hợp cùng Hiệp hội Thương mại điện tử 
(VECOM) và Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) 
đồng tổ chức Diễn đàn Chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất nhập khẩu 
hàng hóa,  

 

Xuất nhập khẩu - tận dụng thời cơ tham gia EVFTA. Ảnh: Uyên Hương 

tận dụng cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) 
(VOIEF - Vietnam Online Import-Export Forum) lần thứ hai vào ngày mai 
(28/7) tại Hà Nội. 

Theo Bộ Công thương, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực 
xuất nhập khẩu, Bộ Công thương đã và đang triển khai nhiều biện pháp để 
hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu, cũng như các doanh nghiệp, đặc biệt 
trong giai đoạn hoạt động trao đổi thương mại gặp nhiều khó khăn như 
hiện nay. 

Xuất khẩu 6 tháng cuối năm có thể hy vọng từ việc thực thi Hiệp định 
EVFTA, đây là cơ hội lớn để Việt Nam tiếp cận thị trường nhập khẩu lớn 
thứ 2 thế giới với dân số hơn 508 triệu người, GDP khoảng 18.000 tỷ USD. 



Như vậy, sau khi dịch bệnh được kiểm soát tại châu Âu, Hiệp định EVFTA 
được đưa vào thực thi, doanh nghiệp Việt Nam sẽ có lợi thế rất lớn từ việc 
giảm/xóa bỏ hàng rào thuế quan vào thị trường EU để khai thác thị trường 
này. 

Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của người dân và doanh nghiệp 
trên cả nước về Hiệp định EVFTA một cách thuận lợi và hiệu quả, Bộ 
Công thương đã xây dựng và đưa vào vận hành chuyên trang thông tin 
điện tử về Hiệp định EVFTA tại địa chỉ: http://evfta.moit.gov.vn/. 

Đây là Cổng thông tin chính thức của Bộ Công thương, đăng tải các thông 
tin tổng quan về EVFTA, cam kết chính của EVFTA trong các lĩnh vực chủ 
chốt như hàng hóa, dịch vụ - đầu tư,…, các thông tin hữu ích cho nhà xuất 
khẩu, toàn bộ văn kiện Hiệp định EVFTA (tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt). 

Cùng với đó là nhiều hoạt động tuyên truyền, giới thiệu nhằm nâng cao 
nhận thức của doanh nghiệp và cả cơ quan quản lý nhà nước ở Trung 
ương và địa phương đã được Bộ Công thương tổ chức trong thời gian qua 
nhằm đảm bảo tận dụng tối đa các cơ hội mà Hiệp định mang lại. 

Diễn đàn VOIEF là cơ hội để các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trao 
đổi về xu hướng xuất nhập khẩu hàng hóa trực tuyến, các hành động cần 
triển khai để phát huy những lợi thế của thương mại điện tử trong lĩnh vực 
xuất nhập khẩu hàng hóa. Đồng thời, tạo cơ hội cho các bên liên quan tới 
lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hoá đẩy mạnh chuyển đổi số, nắm bắt 
những cơ hội có được từ các hiệp định thương mại tự do, bao gồm Hiệp 
định EVFTA, hạn chế cao nhất trở ngại và ảnh hưởng từ COVID -19. 

Bộ Công thương cho biết, chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất nhập khẩu là 
quá trình áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình thủ tục hành 
chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý cũng như doanh nghiệp 
xuất nhập khẩu tham gia vào thủ tục hành chính. 

Theo cách truyền thống, thủ tục hành chính được thực hiện bằng hình thức 
hồ sơ giấy, nhưng khi áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin, thủ tục hành 
chính sẽ được thực hiện và xử lý trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian và chi 
phí cho người tham gia thủ tục hành chính. 

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, Bộ Công thương đã áp dụng ứng dụng 
công nghệ thông tin từ rất sớm để cải cách thủ tục hành chính nhằm thúc 
đẩy xuất khẩu. 

Điển hình là Hệ thống chứng nhận xuất xứ điện tử eCoSys của Bộ Công 
Thương cho phép thương nhân xuất khẩu nộp chứng từ đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) trực tuyến. 



Đến nay, trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, 6 thủ tục hành chính đã thực hiện 
hoàn toàn dưới hình thức trực tuyến và kết nối Hệ thống một cửa quốc gia 
(2 thủ tục cấp phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ôzôn, thủ tục 
cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu D, thủ tục cấp 
giấy chứng nhận quy trình Kimberley đối với kim cương thô, 2 thủ tục về 
cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm, hàng hoá 
xuất khẩu và nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Công thương. 

Ngoài ra, còn có 11 thủ tục hành chính được thực hiện hoàn toàn dưới 
hình thức trực tuyến cấp độ 4 (2 thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh xuất khẩu gạo (cấp mới, cấp đổi), thủ tục cấp giấy phép tạm xuất, 
tái nhập hàng hóa theo hình thức khác, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh 
chuyển khẩu. 

Đặc biệt, có 3 thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu ô tô (cấp mới, cấp đổi, cấp 
lại); 3 thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập 
khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam (cấp 
mới, cấp lại, gia hạn); thủ tục cấp phép nhập khẩu tự động thuốc lá điếu, xì 
gà). 

Trên cơ sở đó, quá trình chuyển đổi số hay điện tử hoá trong lĩnh vực xuất 
nhập khẩu góp phần làm giảm khối lượng công việc và hồ sơ giấy phải lưu 
tại cơ quan, tổ chức xử lý thủ tục hành chính. Nhờ vậy, góp phần tăng chất 
lượng dịch vụ công và thời gian để giải quyết các hồ sơ của các thủ tục 
hành chính. 

Lợi ích to lớn của chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất nhập khẩu là tạo điều 
kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu tham gia vào hoạt động 
thương mại quốc tế, tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức. Từ đó, thúc 
đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. 

Trong thời gian tới, Bộ Công thương cam kết sẽ mở rộng và phát triển 
nhiều dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 hơn nữa, xứng đáng là một trong 
những đơn vị tiên phong trong cải cách hành chính, triển khai Chính phủ 
điện tử, thực hiện phương châm Chính phủ kiến tạo, phục vụ người dân và 
doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. 

Nguồn: https://thanhtra.com.vn/kinh-te/thi-truong/chuyen-doi-so-chat-xuc-
tac-ho-tro-cho-xuat-nhap-khau-168701.html 

 

 

 



7. Phân công cơ quan soạn thảo văn bản thi hành các 
luật, nghị quyết Quốc hội 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ 
trì soạn thảo 44 văn bản quy định chi tiết thi hành 9 luật và 2 nghị 
quyết được quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9. 

Theo Danh mục, một số văn bản 
quan trọng sẽ được các cơ quan 
soạn thảo và ban hành như: Nghị 
định quy định về chính sách đối 
với thanh niên xung phong, thanh 
niên tình nguyện; Nghị định quy 
định cơ chế quản lý tài chính dự 
án đầu tư theo phương thức đối 
tác công tư; Nghị định về quản lý 
đầu tư phát triển đô thị; Thông tư 

quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong 
quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; Nghị định quy định về đầu tư ra nước 
ngoài; Nghị định quy định về dự án quan trọng quốc gia; Nghị định quy 
định thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố 
Đà Nẵng… 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 
chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và 
chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, 
tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; bảo đảm chất lượng, 
tiến độ xây dựng các nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy 
định chi tiết các nội dung được luật, bộ luật, nghị quyết giao, trình Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định. 

Đồng thời, ban hành các thông tư quy định chi tiết các nội dung được luật, 
bộ luật, nghị quyết giao, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực 
của luật, không để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản; phối hợp với Bộ 
Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong quá trình xây dựng, ban hành văn 
bản; thường xuyên đôn đốc, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cơ 
quan, đơn vị và người đứng đầu được phân công chủ trì soạn thảo, trình 
văn bản; công khai nội dung công việc, tiến độ, kết quả cụ thể từng giai 
đoạn trên Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 
chủ trì soạn thảo văn bản phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ 
và các cơ quan có liên quan giải quyết hoặc kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ 

 



đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách 
lĩnh vực những khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất thêm văn bản để quy 
định chi tiết các  luật, nghị quyết trong quá trình soạn thảo văn bản. 

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ cử cán bộ, công chức tham gia soạn 
thảo, chỉnh lý các nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đẩy 
nhanh tiến độ thẩm định, thẩm tra các dự thảo nghị định, quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết các luật, bộ luật, nghị quyết bảo 
đảm chất lượng, tiến độ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật 2015. 

Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với 
một số nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ được xác định cụ 
thể tại Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định 
chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại 
Kỳ họp thứ 9. 

Bộ Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc ban 
hành văn bản quy định chi tiết của các bộ, cơ quan ngang bộ; báo cáo, 
kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét xử lý các bộ, cơ quan ngang bộ để 
xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Phap-luat/Phan-cong-co-quan-soan-thao-
van-ban-thi-hanh-cac-luat-nghi-quyet-Quoc-hoi/402050.vgp 

 

8. Từ ngày 15/9/2020, áp dụng mã định danh điện tử 
chia sẻ dữ liệu số  
Ngày 22/7/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 
20/2020/QĐ-TTg về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức 
phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương. 
Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/9/2020. 

Theo đó, từ ngày 15/9/2020, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 
các đơn vị thuộc, trực thuộc khi kết nối, liên thông chia sẻ dữ liệu với các 
bộ, ngành, địa phương thực hiện thống nhất theo tiêu chuẩn quốc tế để 
phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương. 

Quyết định nêu rõ, mã định danh điện tử của các bộ, ngành, địa phương là 
chuỗi ký tự có độ dài tối đa 35 ký tự và được chia thành các nhóm. Các ký 
tự gồm dấu chấm (.), chữ số từ 0 đến 9 và chữ cái từ A đến Z (dạng viết 
hoa trong bảng chữ cái tiếng Anh). Mỗi nhóm ký tự được sử dụng để xác 



định các cơ quan, tổ chức tại cấp tương ứng, các nhóm ký tự được phát 
triển từ trái qua phải và phân tách với nhau bằng dấu chấm. 

Mã định danh điện tử của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh là 
chuỗi ký tự biểu diễn tương ứng mã số doanh nghiệp, mã số hợp tác xã, 
mã số hộ kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành về mã số doanh 
nghiệp, mã số hợp tác xã và mã số hộ kinh doanh. 

Trong vòng 24 tháng từ ngày 15/9/2020, các bộ, ngành, địa phương thực 
hiện nâng cấp, chỉnh sửa các hệ thống thông tin để bảo đảm tuân thủ quy 
định; đồng thời, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm rà soát, chỉnh sửa 
những quy định trước đây của mình (nếu có) về mã định danh để tuân thủ 
quy định mới. 

Đối với các cơ quan, tổ chức khác, mã định danh điện tử là chuỗi ký tự 
gồm hai thành phần nối tiếp nhau; không có ký tự để phân tách giữa các 
thành phần; thành phần thứ nhất, ở vị trí ngoài cùng bên trái là mã xác 
định lược đồ định danh, thành phần tiếp theo là mã xác định cơ quan, tổ 
chức trong lược đồ định danh. 

Khi kết nối, liên thông chia sẻ dữ liệu, các cơ quan, tổ chức trên phải xây 
dựng lược đồ định danh cho nhóm cơ quan, tổ chức mình, gửi về Bộ 
Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, công bố, bảo đảm mã xác định 
lược đồ định danh không bị trùng lặp. 

Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý thống nhất, bổ sung, 
sửa đổi Mã cấp 1 của các bộ, ngành, địa phương và một số cơ quan, tổ 
chức đặc thù để đáp ứng nhu cầu thực tế trong quá trình sử dụng; xây 
dựng văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức 
đặc thù xây dựng những thành phần còn lại trong mã định danh điện tử 
sau khi đã có Mã cấp 1; phát triển hệ thống thông tin quản lý Danh mục 
điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính 
phủ điện tử đáp ứng yêu cầu về lưu trữ, quản lý đồng bộ, thống nhất, chia 
sẻ mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức… 

Thủ tướng yêu cầu, trong vòng 24 tháng từ ngày 15/9/2020, các bộ, 
ngành, địa phương thực hiện nâng cấp, chỉnh sửa các hệ thống thông tin 
để bảo đảm tuân thủ quy định; đồng thời, các cơ quan, tổ chức có trách 
nhiệm rà soát, chỉnh sửa những quy định trước đây của mình (nếu có) về 
mã định danh để tuân thủ quy định mới. 

Các hệ thống thông tin chỉ thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu trong nội bộ 
ngành không bắt buộc phải áp dụng quy định về mã định danh điện tử 
được quy định tại Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg. 

Nguồn: http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/tu-ngay-1592020-ap-dung-
ma-dinh-danh-dien-tu-chia-se-du-lieu-so-326030.html 



9. Doanh nghiệp mất hợp đồng tỷ USD vì chậm 
chuyển đổi số 

Thiếu công cụ thanh toán số xuyên biên giới đã khiến nhiều hợp 
đồng tỷ USD của doanh nghiệp tuột khỏi tay trong tích tắc, theo các 
chuyên gia. 

Tại diễn đàn Chuyển đổi số trong xuất nhập khẩu, tận dụng cơ hội từ 
EVFTA, ngày 28/7, ông Đỗ Hữu Hưng – CEO Accesstrade kể, vừa qua 
nhiều doanh nghiệp Việt Nam nhận được đơn hàng khẩu trang có giá trị rất 
lớn nhưng khi thực hiện, đòi hỏi thủ tục L/C (ký quỹ đảm bảo) lên đến 1 tỷ 
USD mà không có công cụ để thực hiện. 

"Thiếu công cụ thanh toán số xuyên biên giới đã khiến nhiều hợp đồng tỷ 
USD của doanh nghiệp tuột khỏi tay trong tích tắc, trong khi có được hợp 
đồng trong bối cảnh dịch bệnh lúc này rất quý giá với sự tồn tại của doanh 
nghiệp", ông chia sẻ. 

CEO Accesstrade cũng chỉ ra nút thắt trong chuyển đổi số lĩnh vực xuất 
nhập khẩu mà các doanh nghiệp Việt Nam đang mắc phải là thiếu công cụ 
truy xuất nguồn gốc hàng hoá, các thủ tục hải quan,... làm giảm đi cơ hội 
đưa sản phẩm tới các thị trường lớn như EU khi EVFTA có hiệu lực từ 1/8 
tới. 

 

Các chuyên gia thảo luận tại DIễn đàn Chuyển đổi số xuất nhập khẩu, tận 
dụng cơ hội EVFTA ngày 28/7. Ảnh: Anh Minh. 



Hiện xuất nhập khẩu xuyên biên giới chiếm khoảng 25% tổng doanh thu và 
có mức tăng gấp đôi so với mức tăng trưởng chung của ngành thương mại 
điện tử toàn cầu. 

Theo ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch phòng Thương mại & Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI), thương mại điện tử đã hiện thực hóa một nền thương mại 
không biên giới trên cả hai góc độ không gian và thời gian. Theo đó, cả 
người sản xuất và tiêu dùng có thể "cưỡi mây về gió". 

Ông dẫn chứng, nhờ thương mại điện tử xuyên biên giới một nông dân 
trồng cà phê ở Đăk Lăk chỉ cần nhấp chuột có thể bán hàng cho một cửa 
hàng ở Mỹ, hay thợ may ở Việt Nam có thể may đo cho một gia đình ở 
Paris (Pháp). Vì thế, nếu không nhanh chóng ứng dụng các công nghệ số, 
xuất nhập khẩu vẫn chỉ là sân chơi riêng của các doanh nghiệp lớn. Trong 
khi đó, phần đông các doanh nghiệp tại Việt Nam là vừa và nhỏ sẽ không 
tranh thủ được cơ hội mới. 

"Sự thay đổi, trợ lực của kinh tế số trong bối cảnh hiện nay sẽ giúp doanh 
nghiệp nhỏ thay thế dần tập đoàn lớn chuyên sản xuất dây chuyền hàng 
loạt trên thế giới", ông nhận xét. 

Theo các chuyên gia, nhờ công nghệ dữ liệu lớn, doanh nghiệp có thể dễ 
dàng phân tích chính xác hành vi của người tiêu dùng ở mọi thị trường, 
chăm sóc khách hàng, tiếp thị đúng đối tượng với chi phí thấp. Câu chuyện 
thành công khi xuất khẩu trực tuyến (B2B) trên nền tảng Alibaba hay bán lẻ 
trực tuyến qua biên giới (B2C) trên nền tảng Amazon là bài học chung cho 
các doanh nghiệp Việt Nam. 

Từ những cơ hội này, Thứ trưởng Công Thương Cao Quốc Hưng lưu ý 
việc đẩy mạnh chuyển đổi số cũng là giải pháp giúp doanh nghiệp tham gia 
các chuỗi cung ứng mới thay thế cho kênh cung ứng truyền thống vốn bị 
đứt đoạn bởi Covid-19. 

"Vai trò chính trong chuyển đổi số đối với việc tận dụng cơ hội mà EVFTA 
mang lại chính là việc cung cấp cho các doanh nghiệp Việt Nam một nền 
tảng số để có thể tiếp cận thị trường EU một cách hiệu quả hơn so với các 
hình thức trước đây", ông Hưng nói. 

Trong khi đó, ông Vũ Tiến Lộc cho rằng, chuyển đổi số là vấn đề công 
nghệ nhưng chuyển đổi số thành công hay thất bại lại phụ thuộc chủ yếu 
vào quyết tâm chính trị, thể chế quốc gia. 

"Tư duy 'sợ mất mát, ngại thay đổi' chính là rào cản lớn nhất cho sự 
chuyển đổi số của doanh nghiệp", ông đánh giá. 



Muốn thực hiện thương mại điện tử, chuyển đổi số trong xuất nhập khẩu 
thành công, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, trách nhiệm của Chính phủ là phải 
tạo ra hệ thống thể chế hiện đại với các quy định pháp luật phù hợp, cơ sở 
hạ tầng đồng bộ, cung ứng nguồn nhân lực dồi dào có kỹ năng. Còn doanh 
nghiệp, phải đổi mới mô hình kinh doanh, xác lập mô hình quản trị dựa trên 
công nghệ số, hướng tới các mục tiêu phát triển sáng tạo, bền vững, bao 
trùm. 

Ở khía cạnh này, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng khẳng định, Bộ Công 
Thương đã và đang triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ hoạt động xuất 
nhập khẩu, nhất là thông qua việc ứng dụng thương mại điện tử trong trao 
đổi thương mại. 

Bộ này cũng cam kết sẽ mở rộng và phát triển nhiều dịch vụ công trực 
tuyến cấp độ 4, cải cách hành chính, triển khai Chính phủ điện tử... để giúp 
doanh nghiệp có thể chuyển đổi số trong hoạt động xuất nhập khẩu. 

Nguồn: https://vnexpress.net/doanh-nghiep-mat-hop-dong-ty-usd-vi-cham-
chuyen-doi-so-4137516.html 

 

10. Thực hiện nhiều giải pháp hạn chế xe cá nhân 
Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh đã thông qua nghị quyết về việc 
thực hiện tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm 
soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên 
địa bàn thành phố, trong đó có giải pháp thu phí ô-tô vào trung tâm. 
Mục tiêu của đề án nhằm phát triển giao thông công cộng đi đôi với 
hạn chế xe cá nhân, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội một cách bền 
vững.  

Phương tiện cá nhân tăng nhanh  

Thống kê mới nhất cho thấy, thành phố đang quản lý 8.109.304 phương 
tiện, gồm 763.470 xe ô-tô và 7.345.834 xe mô-tô; chưa kể các phương tiện 
từ các tỉnh, thành phố lân cận lưu thông vào TP Hồ Chí Minh mỗi ngày. 
Trong năm 2019, tổng số phương tiện đăng ký mới tăng 387.936 phương 
tiện, gồm 63.834 xe ô-tô và 324.102 xe mô-tô. Như vậy, bình quân mỗi 
ngày có khoảng 174 xe ô-tô và 888 xe mô-tô đăng ký mới. Theo Sở Giao 
thông vận tải (GTVT) thành phố, số lượng phương tiện tăng nhanh trong 
khi điều kiện hạ tầng giao thông đô thị chưa kịp đáp ứng và tỷ lệ hành 
khách sử dụng giao thông công cộng bằng xe buýt giảm dẫn đến tình hình 
ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông. Mặc dù thành phố đã thực hiện nhiều 
giải pháp hiệu quả nhằm nỗ lực kéo giảm nhưng tình hình giao thông còn 



diễn biến phức tạp. Số điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông năm 
2019 là 22 điểm, tập trung tại các khu vực cảng hàng không Tân Sơn Nhất, 
cảng Cát Lái, trung tâm và cửa ngõ ra vào thành phố. Kết quả khảo sát tại 
khu vực cửa ngõ, trung tâm và cảng hàng không cho thấy lưu lượng giao 
thông tại các giao lộ đã tiệm cận và vượt khả năng thông hành của giao lộ. 
Do đó, việc kết hợp kiểm soát đi đến hạn chế sử dụng phương tiện giao 
thông cá nhân cùng với việc đẩy mạnh phát triển giao thông công cộng 
được thành phố quan tâm và đưa ra lộ trình thực hiện; trong đó, thành phố 
xây dựng đề án áp dụng thu phí ô-tô vào trung tâm trong giai đoạn 2021 - 
2025.  

Sự gia tăng phương tiện cá nhân là nguyên nhân gây ùn tắc giao thông tại 
TP Hồ Chí Minh. Ảnh: HOÀNG TRIỀU 

Theo Giám đốc Sở GTVT thành phố Trần Quang Lâm, nhiều năm qua, 
thành phố đã tính tới bài toán hạn chế xe cá nhân vì cứ mỗi năm số 
phương tiện đều tăng. Với đà này thì 5 năm tới, tình hình giao thông tại 
thành phố sẽ cực kỳ khó khăn. Trong đề án tăng cường vận tải hành khách 
công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, quan 
điểm hạn chế xe cá nhân là quan trọng cho nên sau khi đề án được thông 
qua thì thu phí ô-tô vào nội đô là một trong những giải pháp phải làm ngay. 
Thường trực HĐND thành phố nhận định, phát triển giao thông công cộng 
phải đi đôi với hạn chế xe cá nhân. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cần toàn 
diện, có lộ trình và sự đồng thuận của người dân. Cùng với đó, thành phố 
cần đáp ứng điều kiện về hạ tầng đô thị, mật độ mạng lưới xe buýt, bãi giữ 



xe máy, dịch vụ cung cấp xe máy điện, xe đạp điện... trước khi đưa ra biện 
pháp hạn chế. 

Tăng cường vận tải hành khách công cộng  

Trong tờ trình gửi HĐND thành phố mới đây, đề án do Sở GTVT xây dựng 
đã đưa ra 17 giải pháp tăng cường vận tải hành khách công cộng song 
song với việc hạn chế và kiểm soát phương tiện cá nhân như: Hình thành 
mạng lưới xe buýt hiệu quả vào năm 2030; hoàn thành đúng tiến độ các 
tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 5 và một tuyến buýt nhanh (BRT). Cùng với 
đó là đầu tư tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm, xe buýt nhỏ dưới 17 chỗ; 
triển khai dịch vụ xe máy điện, xe đạp điện công cộng; tổ chức làn đường 
riêng cho xe buýt; nâng cao chất lượng xe buýt…  

Tổng kinh phí thực hiện đề án dự kiến gần 393.800 tỷ đồng, bao gồm các 
dự án đang triển khai hoặc có chủ trương đầu tư. Trong đó, ngân sách nhà 
nước khoảng hơn 47.600 tỷ đồng, còn lại là các nguồn lực từ xã hội hóa 
hoặc vốn ODA. Theo tính toán của Phòng Quản lý giao thông đường bộ 
(Sở GTVT), đến năm 2025, thị phần đảm nhận của vận tải hành khách 
công cộng là 21%; đến năm 2030 là 37%. Bên cạnh đó, khi thị phần đảm 
nhận của hệ thống vận tải hành khách công cộng tăng từng giai đoạn  thì 
tỷ lệ sử dụng phương tiện cá nhân sẽ giảm tương ứng. Đáng chú ý, trong 
giai đoạn 2025 - 2030, thành phố sẽ hạn chế và tiến tới ngừng hoạt động 
xe mô-tô và xe gắn máy tại một số khu vực thuộc trung tâm thành phố (các 
quận 1, 3, 5, 10...) khi hệ thống vận tải hành khách công cộng đáp ứng 
được nhu cầu đi lại trong những khu vực hạn chế, với cự ly tiếp cận trung 
bình đến hệ thống vận tải hành khách công cộng đạt dưới 500 m. 
  
Đại diện Hiệp hội Vận tải hàng hóa thành phố cũng đề nghị: Khi chính 
quyền thành phố triển khai thực hiện Đề án áp dụng thu phí ô-tô vào trung 
tâm trong giai đoạn 2021 - 2025 cần nghiên cứu kỹ, hạn chế các thiệt hại 
cho doanh nghiệp vận tải hàng hóa, vận tải hành khách. Bên cạnh đó, 
nhiều ý kiến cho rằng, mức phí thu cũng phải được tính toán căn cứ tình 
hình giao thông, nhu cầu thực tế người dân; các cơ quan chức năng 
nghiên cứu sử dụng nguồn phí thu được từ phương tiện ô-tô sao cho hợp 
lý, tránh thất thoát, lãng phí và phát sinh tiêu cực. Ngoài ra, quá trình triển 
khai cần được khảo sát ý kiến người dân, các chuyên gia để việc bố trí 
cổng thu phí sao cho khoa học và hợp lý. 

Theo đề án, TP Hồ Chí Minh sẽ thu phí ô-tô lưu thông vào khu vực 
trung tâm thành phố giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời phân vùng kiểm 
soát khí thải, thu phí ô nhiễm môi trường giai đoạn 2021 - 2030. Dự 
kiến sẽ có 34 cổng thu phí được xây dựng. Các cổng thu phí (trạm 



thu phí) sẽ được xây bao quanh khu vực hai quận 1, 3 và giáp ranh 
hai quận 5, 10. Vành đai thu phí bao gồm các tuyến đường: Hoàng Sa 
(dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè) - Nguyễn Phúc Nguyên giao với 
Cách Mạng Tháng Tám - Ba Tháng Hai - Lê Hồng Phong - Lý Thái Tổ - 
Nguyễn Văn Cừ - Võ Văn Kiệt - Tôn Đức Thắng. Đề án cũng dự kiến 
sẽ thu phí vào giờ cao điểm từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 19 
giờ. Ô-tô con phải đóng 40 nghìn đồng mỗi lượt, ô-tô khách là 50 
nghìn đồng. Xe buýt không bị thu phí, giảm 25% đối với ta-xi… Toàn 
bộ tiền thu phí sẽ dành cho quỹ hỗ trợ phát triển vận tải hành khách 
công cộng. 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/tin-chung1/thuc-hien-nhieu-giai-phap-han-
che-xe-ca-nhan-610321 

 

11. Cần Thơ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về 
tài nguyên và môi trường 
Công tác cải cách hành chính (CCHC) về lĩnh vực tài nguyên và môi 
trường nói chung, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) về 
lĩnh vực đất đai luôn được Sở TN&MT TP. Cần Thơ xác định là nhiệm 
vụ trọng tâm xuyên suốt, là khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ Sở TN&MT nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Nhiều kết quả đạt được 

Trên cơ sở Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 1/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ 
về đẩy mạnh thực hiện cải cách TTHC về lĩnh vực tài nguyên và môi 
trường; Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 20/5/2016 của UBND TP. Cần 
Thơ về việc tập trung huy động mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiệu quả, phục vụ tốt yêu cầu công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2015 - 2020”; Sở TN&MT 
TP. Cần Thơ đã xây dựng các chương trình, kế hoạch đẩy mạnh công tác 
CCHC; tập trung rà soát, cắt giảm, hủy bỏ TTHC, rút ngắn thời gian giải 
quyết, nâng cao chất lượng, kỹ năng xử lý công việc của đội ngũ công 
chức, viên chức ngành TN&MT. 

Cùng với đó, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã kịp thời tham mưu UBND ban 
hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của địa 
phương nhằm cụ thể ho cơ chế chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi 
trường, nhất là chính sách pháp luật về đất đai là hành lang pháp lý nhằm 
tháo gỡ khó khăn, giải phóng các rào cản, huy động nguồn lực cho đầu tư 



phát triển, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư trên 
địa bàn thành phố. 

 

Giải quyết thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường tại Bộ phận một 
cửa - Sở TN&MT TP. Cần Thơ 

Cùng với đó, việc rà soát, đơn giản hóa TTHC, Sở TN&MT TP. Cần Thơ 
đã luôn quan tâm thực hiện, đặc biệt là các TTHC về đất đai; trong đó, ưu 
tiên rà soát rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, đơn giản hóa các mẫu đơn, 
mẫu tờ khai, lệ phí… Theo lãnh đạo Sở TN&MT TP. Cần Thơ, việc rút 
ngắn thời gian giải quyết TTHC đã góp phần giải quyết nhanh, tiết kiệm 
thời gian và chi phí đi lại cho tổ chức, doanh nghiệp, nhất là các nhà đầu tư 
các công trình, dự án trọng điểm của thành phố. 

Việc công khai, minh bạch tiêu chí tiếp cận đất đai, để giúp doanh nghiệp, 
người dân có thể chủ động nắm bắt thông tin, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã 
chỉ đạo đẩy mạnh các hình thức công khai, minh bạch thông tin về quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khung giá đất; công bố bảng giá đất hàng 
năm; công khai mức giá đền bù, số hộ, diện tích đất, loại đất bị thu hồi, tài 
sản, cây trồng cùng với mức giá đền bù. Bên cạnh đó, công khai số điện 
thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử của đơn vị để tiếp nhận các 
ý kiến, kiến nghị về quy trình, TTHC, các thông tin, vướng mắc của cá 
nhân, tổ chức về TTHC trên cổng thông tin điện tử của Sở để có biện pháp 
tháo gỡ kịp thời. 



Đặc biệt, Sở TN&MT TP. Cần Thơ còn công khai, cập nhật thường xuyên 
danh sách đã ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) 
cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên Trang thông tin điện tử của Sở 
TN&MT và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để 
người dân, doanh nghiệp thuận tiện nắm bắt thông tin nhanh chóng. 

 

Các thủ tục hành chính có liên quan được niêm yết công khai tại Bộ phận 
một cửa - Sở TN&MT TP. Cần Thơ 

Công tác tiếp công dân hàng tuần tiếp tục được Sở TN&MT TP. Cần Thơ 
duy trì để lắng nghe, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc về TTHC lĩnh vực 
đất đai, môi trường cho doanh nghiệp, người dân; thường xuyên quán triệt 
công chức, viên chức thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp 
của ngành trong quá trình thực thi công vụ và phục vụ nhân dân; tăng 
cường công tác kiểm tra trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và công 
chức, viên chức trực tiếp giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức để kịp thời 
phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, tiêu 
cực. 

Trong công tác tổ chức bộ máy, cán bộ ngày càng được kiện toàn, lề lối 
làm việc và tinh thần, thái độ khi tiếp xúc với công dân được kịp thời chấn 
chỉnh, uốn nắn, từ đó trong thời gian qua, chưa có phản ánh, khiếu nại của 



tổ chức, cá nhân về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của công chức, viên 
chức Sở TN&MT TP. Cần Thơ trong giải quyết TTHC. 

Ngoài ra, Sở TN&MT còn tham mưu UBND TP. Cần Thơ ban hành quy 
chế phối hợp thực hiện đăng ký, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản gắn liền với đất; quy định việc luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ 
tài chính về đất đai của người sử dụng đất giữa Sở TN&MT, Sở Tài chính, 
Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước. Việc tham gia phối hợp này đã góp phần 
đưa công tác cấp GCNQSDĐ từng bước đi vào nền nếp, đảm bảo trả kết 
quả đúng hẹn đạt trên 95% lượng hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính 

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường nói chung, nhất là quản lý về lĩnh vực đất đai nói 
riêng tại địa phương, hướng đến sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và 
doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh PCI của TP. Cần 
Thơ, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp để triển 
khai thực hiện trong thời gian tới, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, phổ biến, công 
khai minh bạch những quy định pháp luật về đất đai, môi trường để tổ 
chức, cá nhân biết và thực hiện theo đúng quy định; thường xuyên rà soát, 
kịp thời tham mưu UBND thành phố sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm 
pháp luật về tài nguyên và môi trường; tích cực phối hợp với các Sở, ban 
ngành liên quan tham mưu UBND thành phố xây dựng chính sách ưu đãi 
đầu tư liên quan đến tiền sử dụng đất, giá đất cụ thể; đề xuất danh mục dự 
án kêu gọi đầu tư của ngành nhằm thu hút đầu tư, nhất là các doanh 
nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

Thứ hai, tập trung thực hiện cải cách TTHC trọng tâm liên quan đến lĩnh 
vực đất đai; rà soát, đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục hành chính không 
cần thiết, nhất là thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây 
dựng tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng 
với chính sách, chủ trương đầu tư của thành phố, góp phần nâng cao chỉ 
số xếp hạng môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của TP. Cần 
Thơ. 

Thứ ba, đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế nhằm 
xây dựng hệ thống thông tin đất đai thống nhất, trong đó, tập trung triển 
khai thực hiện Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai; 
tập trung các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, đối với những dự án đang 
triển khai, tiếp tục hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục đất đai để 
nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án; đồng thời, lập kế hoạch rà soát, 



kiểm tra tình hình sử dụng đất đối với các tổ chức, cá nhân được giao đất, 
cho thuê đất, đất chuyển nhượng, đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích. 

Theo lãnh đạo Sở TN&MT TP. Cần Thơ, nhiều TTHC liên quan đến lĩnh 
vực đất đai đã được cắt giảm và rút ngắn thời gian giải quyết. Cụ thể, đã 
cắt giảm 34/68 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT; 31/42 
TTHC thuộc thẩm quyền của cấp huyện và hủy bỏ 30 TTHC thuộc thẩm 
quyền cấp xã. Về thời gian giải quyết TTHC cũng được rút ngắn, điển hình 
như thủ tục cấp GCNQSDĐ do bị mất từ 30 ngày giảm xuống còn 10 ngày; 
tách thửa, hợp thửa đất từ 20 ngày giảm xuống còn 15 ngày; xác nhận 
trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân từ 10 ngày 
giảm còn 5 ngày; thực hiện đồng thời thủ tục tách thửa và chuyển quyền 
sử dụng đất, thủ tục thay đổi địa chỉ thường trú, số chứng minh nhân dân 
hoặc thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp đã được chỉnh lý 
giấy chứng nhận ngay trong ngày hoặc qua ngày làm việc hôm sau. 

Thứ tư, tiếp tục rà soát, tham mưu UBND TP. Cần Thơ thực hiện kịp thời 
công tác thẩm định, bồi thường hỗ trợ tái định cư; tập trung nghiên cứu các 
giải pháp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực đất đai cho 
doanh nghiệp trong công tác giao đất, cho thuê đất, định giá đất, giải 
phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. 

Thứ năm, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời giải quyết 
những vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là trong thủ tục hành 
chính về đất đai. Sở TN&MT TP. Cần Thơ luôn luôn lắng nghe, tiếp thu ý 
kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp để thực hiện chức 
năng nhiệm vụ được giao ngày càng tốt hơn, phấn đấu hoàn thành thắng 
lợi mục tiêu phát triển bền vững của thành phố trong thời gian tới. 

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/can-tho-day-manh-cai-cach-thu-
tuc-hanh-chinh-ve-tai-nguyen-va-moi-truong-307774.html 

 

12. Một phường Đà Nẵng kích hoạt mô hình "ship" kết 
quả thủ tục hành chính 
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, khó 
lường, đã xuất hiện trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng tại Đà 
Nẵng, UBND phường Thọ Quang, quận Sơn Trà đã kích hoạt mô hình 
ship kết quả tận nhà cho người dân để tăng cường phòng chống 
dịch. 



Cụ thể, để đảm bảo công tác phòng chống dịch tại bộ phận một cửa 
phường Thọ Quang, UBND phường tiếp tục tăng cường áp dụng mô hình 
tiếp nhận, trả kết quả tận nhà miễn phí. 

 

Đà Nẵng kích hoạt mô hình "ship" kết quả thủ tục hành chính. Ảnh: Thuỳ 
Trang 

Người dân được khuyến khích nộp hồ sơ trực tuyến qua dịch vụ công trực 
tuyến. Tất cả các hồ sơ nộp trực tuyến sẽ được giao kết quả miễn phí tận 
nhà. 

Đối với các thủ tục thuộc lĩnh vực, người có công, bảo trợ xã hội và thủ tục 
chứng thực bản sao từ bản chính (thường gọi là công chứng)...  UBND 
phường sẽ nhận hồ sơ và trả kết quả tận nhà (nếu công dân có yêu cầu). 

Đối với các thủ tục phải đến trực tiếp để thực hiện, UBND phường yêu cầu 
người dân phải đăng ký lịch hẹn trước thông qua số điện thoại 
02363.831.110 hoặc 0935.614.253. Các công chức chuyên môn sẽ hướng 
dẫn người dân cụ thể. 

Đối với những thủ tục đã được tiếp nhận trước ngày 27.7, UBND phường 
sẽ giao tận nhà miễn phí cho người dân, nhằm hạn chế người dân đến 
nhận trực tiếp. 

Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/mot-phuong-da-nang-kich-hoat-mo-hinh-
ship-ket-qua-thu-tuc-hanh-chinh-823030.ldo 



13. 95% dịch vụ công ở Đà Nẵng có thể làm qua mạng, 
hãy ngồi nhà làm thủ tục 
Liên quan việc tiếp nhận và kịp thời xử lý hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ 
tục hành chính, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa có 
thông báo đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các 
cấp. 

 

Người dân chờ làm thủ tục hành chính ở Trung tâm hành chính Đà Nẵng 
ngày 28-7 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG 

Theo đó, chính quyền Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị bố trí luân phiên công 
chức, viên chức thực hiện thông suốt, hiệu quả việc tiếp nhận và kịp thời xử 
lý hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính. 

Các công chức, viên chức ở Đà Nẵng được yêu cầu thực hiện đầy đủ các 
biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như giữ khoảng cách trong giao tiếp, 
đeo khẩu trang, đo thân nhiệt... 

Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức, cá 
nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến (tại địa chỉ 
https://dichvucong.danang.gov.vn ) để thực hiện thủ tục hành chính trên môi 
trường mạng; sử dụng dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hồ sơ và nhận 
kết quả thủ tục hành chính.  

Ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu tuyệt đối không để đình trệ công việc, nhất là 
các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật. 



Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Ngọc Thạch, phó giám đốc Sở TT-TT 
Đà Nẵng, cho biết hiện nay Đà Nẵng có hơn 95% thủ tục hành chính đã triển 
khai trực tuyến mức 3, 4; tương ứng với 1.334 DVCTT trên Cổng DVCTT 
thành phố (https://dichvucong.danang.gov.vn); trừ một số dịch vụ về giải 
phóng mặt bằng, đền bù; phải xử lý nhiều hồ sơ pháp lý và triển khai trên 
ứng dụng chuyên ngành, chưa triển khai trực tuyến.  

Ông Thạch cho biết với mức độ sẵn sàng của Hệ thống chính điện tử thành 
phố, nếu người dân nộp hồ sơ trực tuyến hoàn toàn thì các cơ quan chính 
quyền thành phố đủ năng lực đáp ứng. 

Nguồn: https://tuoitre.vn/95-dich-vu-cong-o-da-nang-co-the-lam-qua-mang-
hay-ngoi-nha-lam-thu-tuc-20200728105500724.htm 

 

14. Hiệu quả trong phát triển quan hệ đối tác Hải quan 
- Doanh nghiệp tại Hải Phòng 
Trưởng phòng Giám sát quản lý về hải quan (Cục Hải quan Hải 
Phòng) Nguyễn Quốc Cường cho biết: Trong phát triển mối quan hệ 
đối tác Hải quan - Doanh nghiệp, đơn vị xác định với mục tiêu quan 
trọng, thực chất là đẩy mạnh hơn nữa cơ chế phối hợp, đồng hành 
giải quyết vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu với các doanh 
nghiệp.      

 

Đại diện Chi cục Hải quan KCX và KCN (Cục Hải quan Hải Phòng) trực 
tiếp gặp gỡ, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp tại trụ sở Chi cục.  



Nổi bật là ngày 7/5/2018, Cục tổ chức Hội nghị bàn giải pháp tăng cường 
mối quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp, thu hút sự tham gia của trên 
400 doanh nghiệp, trong đó bao gồm các doanh nghiệp kinh doanh xuất 
nhập khẩu có kim ngạch lớn và hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên 
trên địa bàn quản lý của đơn vị, các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, 
cảng và các Hiệp hội doanh nghiệp đã ký kết Bản Quy chế phối hợp với 
Cục. Từ khi tổ chức Hội nghị đến tháng 6/2020, Cục Hải quan Hải Phòng 
đã ký kết 15.672 Bản thỏa thuận với các doanh nghiệp và ký kết Bản quy 
chế phối hợp với 21 hiệp hội doanh nghiệp. 

Nhờ đó, việc trao đổi, nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được 
thực hiện thường xuyên, qua nhiều hình thức khác nhau. 

“Các vướng mắc chủ yếu về hướng dẫn áp mã, hoàn thuế, miễn thuế, về 
chính sách mặt hàng, thủ tục hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, C/O… tất 
cả vướng mắc đều được xử lý đúng thời gian, đảm bảo đúng cam kết giữa 
cơ quan Hải quan và doanh nghiệp”- ông Nguyễn Quốc Cường nhấn 
mạnh. 

Đáng chú ý, để có thêm kênh thông tin khách quan, đa chiều để nâng cao 
hơn nữa chất lượng phục vụ cộng đồng doanh nghiệp, đầu năm 2020 Cục 
Hải quan Hải Phòng đã xây dựng Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ 
của công chức thuộc Cục trong quá trình giải quyết thủ tục. Hệ thống hoạt 
động chính thức từ ngày 1/4/2020, nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của 
doanh nghiệp trong việc giám sát hoạt động công vụ của công chức hải 
quan cũng như chất lượng phục vụ người dân, cộng đồng doanh nghiệp. 

Lãnh đạo Phòng Giám sát quản lý về hải quan chia sẻ: Thông qua các hoạt 
động vừa qua giúp Cục Hải quan Hải Phòng thiết lập được cơ chế trao đổi 
thông tin thường xuyên, liên tục giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp 
để đảm bảo mọi vướng mắc đều được giải quyết ngay, mọi phản ánh đều 
được xử lý kịp thời. 

Mặt khác, thực hiện Chương trình quan hệ đối tác Hải quan - Doanh 
nghiệp góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và chấp hành pháp luật của 
doanh nghiệp và cả CBCC hải quan trong thực thi công vụ. Nhờ đó, công 
tác tuyên truyền pháp luật và tuyên truyền để doanh nghiệp nâng cao ý 
thức, chủ động tiếp cận mối quan hệ đối tác với cơ quan Hải quan, sẵn 
sàng giám sát việc thực thi pháp luật của cơ quan Hải quan trên tinh thần 
đôi bên cùng có lợi. 

Để tiếp tục duy trì và lan tỏa các kết quả tích cực vừa qua, thời gian tới, 
Cục Hải quan Hải Phòng đề ra những mục tiêu để đẩy mạnh cải cách hiện 
đại hóa và phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp. Đó là, ứng 



dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT), tích hợp CNTT để cải cách, 
ứng dụng toàn diện CNTT trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và trong các 
hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh 
nghiệp, xác định đây là nội dung trọng tâm trong công tác quản lý điều 
hành và cải cách hiện đại hóa nhằm mục tiêu tạo thuận lợi cho doanh 
nghiệp, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, góp phần tăng cường khả 
năng cạnh tranh quốc gia, đón làn sóng dịch chuyển đầu tư mới. 

6 tháng đầu năm 2020, Cục Hải quan Hải Phòng đã tiếp nhận và xử lý trên 
536 lượt tư vấn bằng các hình thức: trực tiếp, bằng văn bản, hỗ trợ qua 
thư điện tử hoặc qua điện thoại. Các nội dung tư vấn chủ yếu về thủ tục 
hải quan, khai báo tờ khai, về chính sách mặt hàng, chính sách thuế….  

Trong đó, qua trang thông tin điện tử (https://hpcustoms.gov.vn) của Cục 
tiếp nhận và giải đáp 132 vướng mắc; tại các chi cục đã trực tiếp chỉ đạo 
và giải quyết ngay 1.953 vướng mắc; các phòng ban tham mưu tiếp nhận, 
giải đáp vướng mắc hơn 405 vướng mắc. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Tai-chinh/Hieu-qua-trong-phat-trien-quan-he-
doi-tac-Hai-quan-Doanh-nghiep-tai-Hai-Phong/402232.vgp 

 


