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1. Bộ Công an đề xuất rút thời hạn giấy phép lái xe 
còn 5 năm: Có lãng phí và phiền hà? 
Bộ Công an đề xuất rút giấy phép lái xe của một số hạng xuống còn 5 
năm thay vì thời hạn 10 năm như hiện nay. 

Đề xuất này được nêu ra trong dự thảo Luật đảm bảo trật tự an toàn giao 
thông vừa được Bộ Công an trình Chính phủ. Bộ Công an đề xuất rút thời 
hạn cấp giấy phép lái xe xuống còn 5 năm thay vì 10 năm như đang được 
Bộ Giao thông vận tải quy định. 

Cụ thể, tại quy định về thời hạn của giấy phép lái xe, Bộ Công an đề xuất các 
hạng A1, A2, A3 không có thời hạn. Còn với các giấy phép lái xe hạng B, C, 
D1, D, BE, CE, D1E, DE có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.  

Đây là nội dung mới được bổ sung vào dự thảo, thời điểm Bộ Công an đưa 
dự thảo lần 1, lần 2 ra để lấy ý kiến thì không có nội dung này.  

Từ năm 2017, đề xuất này đã được Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà 
Nội đưa ra. Thời điểm đó lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông cho rằng thời 
hạn cấp sử dụng giấy phép lái ôtô 10 năm như hiện nay là quá dài.  

Trong khoảng thời gian này, người lái xe có sự thay đổi về sức khỏe, có thể 
không đủ đảm bảo để lái xe nhưng cơ quan chức năng không phát hiện sẽ 
gây ra hậu quả, có thể là tai nạn giao thông.  

Tuy nhiên có rất nhiều chuyên gia giao thông không đồng tình với quan điểm 
trên.  

Ngày 25-8, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Quyền, chủ tịch 
Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam, cho rằng thời hạn 5 năm chỉ nên áp dụng với 
một số hạng giấy phép lái xe, còn lại nên theo quy định như hiện nay các 
hạng B1 và B2 có thời hạn là 10 năm.  

Theo ông Quyền, việc rút thời hạn giấy phép lái xe xuống còn 5 năm "gây 
lãng phí không cần thiết và phiền hà cho người dân".  

"Cần phải làm rõ được mục đích của việc thay đổi thời hạn của giấy phép lái 
xe. Nếu cơ quan quản lý nhà nước có những thay đổi và yêu cầu cập nhật 
kiến thức mới cho lái xe thì việc đổi giấy phép có ý nghĩa. Còn nếu trong điều 
kiện bình thường đang 10 năm đổi một lần mà thành đổi hai lần thì gây nhiều 
phiền toái cho người dân.  

Hoặc nếu muốn rút thời hạn giấy phép lái xe thì cơ quan quản lý nhà nước 
cũng cần nghiên cứu kỹ, có thể chia ra độ tuổi của lái xe bởi với người còn 
trẻ, sức khỏe ổn định mà rút thời hạn xuống 5 năm sẽ gây lãng phí, tốn kém 
và không cần thiết", ông Quyền phân tích.  



Trong khi đó, tại dự thảo Luật giao thông đường bộ sửa đổi đang được Bộ 
Giao thông vận tải lấy ý kiến cũng đã đề xuất giữ nguyên thời hạn giấy phép 
lái xe như hiện nay. 

Theo Điều 17 Thông tư 12/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về 
thời hạn của giấy phép lái xe: 

Giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3 không có thời hạn. Giấy phép lái xe hạng 
B1 có thời hạn đến khi người lái xe đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với 
nam; trường hợp người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với 
nam thì giấy phép lái xe được cấp có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.  

Giấy phép lái xe hạng A4, B2 có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp. Giấy phép 
lái xe hạng C, D, E, FB2, FC, FD, FE có thời hạn 5 năm, kể từ ngày cấp. 

Nguồn: https://tuoitre.vn/bo-cong-an-de-xuat-rut-thoi-han-giay-phep-lai-xe-
con-5-nam-co-lang-phi-va-phien-ha-20200825102133165.htm 

 

2. Cải tạo xe bán tải thành xe con có bị ‘tuýt còi’? 
Người dân muốn cải tạo xe bán tải trên 950 kg thành xe con phải 
thông qua cơ quan chức năng để  cấp giấy chứng nhận chất lượng 
xe cơ giới cải tạo.  

Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển báo đường bộ (QCVN 41:2019) 
có hiệu lực từ ngày 1-7 vừa qua, xe bán tải có trọng lượng từ 950 kg trở 
lên thì xếp vào loại xe tải và bị cấm lưu thông vào đường nội đô. Theo đó, 
nhiều người đã nhanh chóng “hoán đổi” chiếc xe bán tải của mình thành xe 
con để thuận tiện đi lại. 

Dù cải tạo cũng khó nhận biết 

Anh Nguyễn Trọng Huy (quận Bình Thạnh, TP.HCM) chia sẻ: “Tôi sở hữu 
một chiếc bán tải cân nặng 980 kg, có thiết kế cao, thuận tiện chở một số 
vật dụng cần thiết cho công việc. Khi nghe quy định cấm xe bán tải trên 
950 kg vào nội đô TP thì tôi đã đến trung tâm đăng kiểm để hạ số cân nặng 
của xe”. 

Một kiểm định viên tại Trung tâm Đăng kiểm quận Tân Bình cho biết: Thời 
gian qua, một số người mang xe bán tải trên 950 kg đến trung tâm để cải 
tạo xuống dưới 950 kg nhằm thuận tiện đi vào nội đô.  

Theo quan sát của PV, dù xe bán tải đã cải tạo thành xe con thì quan sát 
bằng mắt thường cũng khó nhận ra sự khác biệt.  

Ông Lê Văn Thường, Phó Chánh thanh tra giao thông, Sở GTVT TP.HCM, 
cho biết: Bằng mắt thường thì khó nhận biết được xe bán tải đủ điều kiện 
hay không đủ điều kiện lưu thông vào đường cấm. Thông thường, lực 
lượng chức năng sẽ phải yêu cầu tài xế dừng xe và kiểm tra giấy tờ kiểm 



định xe thì mới phát hiện được. Trừ trường hợp những loại xe mới sản 
xuất, có ngoại thất khác biệt thì dễ dàng nhận biết hơn.  

Theo ông Thường, mức xử phạt đối với ô tô không đúng quy định lưu 
thông vào đường cấm là khoảng 1 triệu đến 2 triệu đồng và bị tước bằng 
lái xe 1-3 tháng. 

Tự ý hạ tải là bất hợp pháp 

Giám đốc một trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM cho hay: Việc cải 
tạo xe bán tảitrên 950 kg xuống dưới 950 kg rất đơn giản, chỉ bằng cách 
tháo nắp đậy canopy ra. Nghĩa là trước đây xe bán tải có nắp đậy canopy 
phía trên thì giờ tháo ra, canopy nặng bao nhiêu thì hạ số cân nặng đó bấy 
nhiêu (khoảng 70 kg tùy loại xe). Việc cải tạo này sẽ được ghi nhận vào 
quá trình đăng kiểm.  

Cũng theo vị này, khi cải tạo xe bán tải, chủ xe phải thông qua cơ quan 
chức năng cấp giấy chứng nhận chất lượng xe cơ giới cải tạo. Nếu chủ xe 
tự ý cải tạo mà không thông qua trung tâm đăng kiểm là bất hợp pháp.  

Vị này cho biết thêm, theo Thông tư 58/2020 của Bộ Công an, muốn cải 
tạo xe, kể cả thay đổi màu sơn thì phải đến cơ quan công an đăng ký, xin 
phép và cơ quan này cho phép mới được thực hiện.  

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 58/2020 quy định chủ xe phải khai báo 
trên trang thông tin điện tử của Cục CSGT tại mục khai báo cải tạo xe, thay 
đổi màu sơn; hoặc trực tiếp đến cơ quan đăng ký xe và được xác nhận 
của cơ quan đăng ký xe thì mới thực hiện, làm thủ tục đổi lại giấy chứng 
nhận đăng ký xe khi xe đã được cải tạo. 

Về vấn đề an toàn xe sau khi cải tạo, ông Nguyễn Đình Quân, Giám đốc 
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 5005V (quận Tân Bình, TP.HCM), cho 
biết việc cải tạo xe bán tải trên 950 kg xuống dưới 950 kg không ảnh 
hưởng đến sự an toàn khi xe di chuyển.  

“Việc cải tạo này không tác động đến các ốc vít hay động cơ của xe, bởi 
chỉ tháo nắp thùng thì không ảnh hưởng đến sự an toàn của người tham 
gia giao thông” - ông Quân nói. 

Theo đó, chủ xe chỉ mất 610.000 đồng để làm thủ tục cải tạo xe và chi phí 
làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký xe ở cơ quan công an. 

Một số quy định về ô tô con trong quy chuẩn 41:2019 

Quy chuẩn 41:2019 quy định ô tô con (hay còn gọi là xe con) là ô tô được 
xác định theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, để chở người không quá 
chín chỗ ngồi kể cả chỗ người lái. 



Xe bán tải (pick-up), xe tải van có khối lượng hàng chuyên chở cho phép 
tham gia giao thông dưới 950 kg, xe ba bánh có khối lượng bản thân lớn 
hơn 400 kg, được xem là xe con. 

Còn ô tô tải (xe tải) là ô tô có kết cấu và trang bị chủ yếu để chuyên chở 
hàng hóa bao gồm cả ô tô đầu kéo, ô tô kéo rơmoóc và các loại như xe 
pick-up, xe tải van có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao 
thông từ 950 kg trở lên. 

Trước đó, quy chuẩn 41:2016 quy định ô tô con là xe để chở người không 
quá chín chỗ ngồi, kể cả tài xế hoặc ô tô chở hàng với khối lượng chuyên 
chở cho phép dưới 1,5 tấn; ô tô con bao gồm các loại xe có kết cấu như xe 
máy ba bánh nhưng có tải trọng bản thân xe lớn hơn 400 kg và tải trọng 
toàn bộ xe cho phép nhỏ hơn 1,5 tấn. 

Xe bán tải (xe pick-up) có khối lượng chuyên chở cho phép nhỏ hơn 1,5 
tấn và có từ năm chỗ ngồi trở xuống được xem là xe con. Còn ô tô tải là ô 
tô để chở hàng hoặc thiết bị chuyên dùng có khối lượng chuyên chở từ 1,5 
tấn trở lên.  

Nguồn: https://plo.vn/do-thi/giao-thong/cai-tao-xe-ban-tai-thanh-xe-con-co-
bi-tuyt-coi-934045.html 

 

3. Có phát sinh “giấy phép con” cải tạo xe ô tô? 
Không ít trường hợp xe cải tạo khi đến đơn vị đăng kiểm để làm thủ 
tục nghiệm thu mới biết có quy định mới. 

Từ ngày 1/8, theo quy định của Bộ Công an, chủ xe ô tô trước khi thực 
hiện cải tạo xe, thay đổi màu sơn phải đến cơ quan CSGT nơi cấp đăng ký 
xe khai báo về việc cải tạo mới được thực hiện các thủ tục cải tạo. 

Thêm thủ tục với chủ xe, cơ sở cải tạo 

Đầu tháng 8/2020, anh H., chủ một cơ sở cải tạo xe ô tô đến trung tâm 
đăng kiểm ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) để làm thủ tục kiểm tra, nghiệm thu 
cải tạo đối với một chiếc xe bán tải (Pick up) được lắp thêm nắp thùng 
khoang chở hàng. 

Theo quy định, trường hợp cải tạo đơn giản như trên được miễn hồ sơ 
thiết kế cải tạo, không phải trình hồ sơ lên sở GTVT duyệt. Chủ phương 
tiện được chủ động thi công, sau đó đưa phương tiện đến trung tâm đăng 
kiểm để nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận cải tạo. Sau đó, chủ phương 
tiện mang giấy chứng nhận cải tạo đến cơ quan CSGT cấp đăng ký xe để 
đổi giấy chứng nhận đăng ký. 



Anh H. cho biết, thủ tục mọi lần vẫn như vậy, song lần này trung tâm đăng 
kiểm không tiếp nhận phương tiện để kiểm tra, nghiệm thu ngay mà đề 
nghị chủ xe thực hiện thủ tục khai báo với cơ quan cấp đăng ký xe trước, 
sau đó đăng kiểm mới kiểm tra, nghiệm thu. 

“Tôi thắc mắc thì đơn vị đăng kiểm giải thích, từ 1/8, theo quy định tại 
Thông tư 58/2020 của Bộ Công an về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển 
số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, quy định trước khi cải tạo 
chủ xe phải khai báo trên trang thông tin điện tử của Cục CSGT hoặc trực 
tiếp đến cơ quan đăng ký xe để được xác nhận mới được thực hiện cải 
tạo”, anh H. kể và cho hay, khi làm thủ tục trực tuyến không thấy mục kê 
khai trên nên phải đến tận nơi và khá vất vả mới hoàn tất thủ tục. 

Tương tự, anh Cường, người của một cơ sở cải tạo xe ở huyện Hoài Đức 
(Hà Nội) cho biết, đầu tháng 8/2020 khi làm thủ tục cải tạo, hạ tải cho một 
chiếc xe của khách hàng từ 950kg xuống 900kg phải lấy chữ ký chủ xe, 
sau đó mang tờ khai đến cơ quan đăng ký xin xác nhận. 

“Trước đây, khi cải tạo xe, hồ sơ cải tạo đã phải đưa đến sở GTVT địa 
phương để trình duyệt, sau đó mới được thi công. Thế nhưng, giờ lại phải 
thêm thủ tục đưa đến cơ quan cấp đăng ký để khai báo về tên chủ phương 
tiện, người làm thủ tục, thông số kỹ thuật của xe và được xác nhận mới 
được thi công. Phần xác nhận cải tạo chỉ có chữ ký của cán bộ cơ quan 
đăng ký xe, không có dấu cơ quan”, anh Cường cho biết. 

Tìm hiểu tại một số trung tâm đăng kiểm ở địa phương khác cũng cho 
thấy, không ít trường hợp xe cải tạo khi đến đơn vị đăng kiểm để làm thủ 
tục nghiệm thu mới biết có quy định mới trên. 

“Từ 1/8, trường hợp xe cải tạo mà không có bản xác nhận của cơ quan 
cấp đăng ký thì trung tâm không kiểm tra, nghiệm thu cấp chứng nhận cải 
tạo. Những ngày đầu quy định có hiệu lực, nhiều người khi đi làm thủ tục 
đăng kiểm không biết nên chúng tôi phải hướng dẫn đi hoàn thiện thủ tục 
trên”, ông Trịnh Thành Công, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 28-01S Hòa 
Bình nói. 

Trung tâm đăng kiểm lúng túng 

Lãnh đạo một số trung tâm đăng kiểm cho biết, thủ tục cải tạo phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ được thực hiện theo quy định tại Thông tư 
85/2014 của Bộ GTVT. Theo đó, việc thi công cải tạo phải được thực hiện 
tại các cơ sở cải tạo có đăng ký kinh doanh ngành nghề thi công cải tạo, 
sản xuất, lắp ráp xe cơ giới. 

Trừ một số trường hợp cải tạo đơn giản như: Lắp thêm thùng khoang chở 
hàng, nắp chắn bụi, phanh phụ xe tập lái... đơn vị cải tạo phải lập, trình sở 
GTVT hoặc Cục Đăng kiểm VN thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo (từng loại 
cụ thể theo phân cấp). 



Hồ sơ thẩm định thiết kế gồm: Tài liệu kỹ thuật, giấy đăng ký xe, phiếu 
sang tên, di chuyển (với trường hợp đang làm thủ tục). Sau khi hoàn thành 
cải tạo được Cục Đăng kiểm VN hoặc trung tâm đăng kiểm nghiệm thu, đạt 
tiêu chuẩn được cấp giấy chứng nhận cải tạo có thời hạn 6 tháng, với 2 
liên, để làm thủ tục đăng kiểm và đăng ký, đổi giấy chứng nhận đăng ký xe. 

“Hầu hết các chủ phương tiện khi cải tạo xe đều thuê đơn vị thiết kế, thi 
công làm thủ tục trọn gói, nên việc có thêm thủ tục khai báo trước khi cải 
tạo xe với cơ quan cấp đăng ký chỉ phát sinh thủ tục với chủ xe, đơn vị thi 
công. Tuy nhiên, không rõ trường hợp không có giấy khai báo trước khi cải 
tạo do cơ quan đăng ký cấp có được kiểm tra, nghiệm thu, cấp giấy chứng 
nhận cải tạo không? Nếu không nghiệm thu dễ bị chủ xe, đơn vị cải tạo 
cho rằng gây khó dễ; còn nghiệm thu lại lo ngại chủ xe khó khăn, mắc kẹt 
khi làm thủ tục đổi chứng nhận đăng ký”, lãnh đạo một trung tâm đăng 
kiểm tại Hà Nội nói. 

Ông Ngô Hồng Hệ, nguyên Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng 
kiểm VN cho rằng, việc có thêm thủ tục trên là phức tạp hóa thủ tục hành 
chính. “Theo quy định của Luật GTĐB hiện hành, việc quản lý cải tạo, thay 
đổi kết cấu xe ô tô so với thiết kế của nhà sản xuất do cơ quan quản lý về 
chất lượng phương tiện thực hiện, không yêu cầu thủ tục của cơ quan 
quản lý đăng ký xe. Việc có thêm thủ tục khai báo trước khi cải tạo là làm 
khó chủ xe, tạo thêm giấy phép con trong lĩnh vực cải tạo xe cơ giới”, ông 
Hệ nhận xét. 

Mỗi năm hơn 10.000 trường hợp xe ô tô cải tạo 

Theo đại diện Cục Đăng kiểm VN, trung bình mỗi năm toàn quốc có hơn 
10.000 trường hợp xe ô tô làm thủ tục cải tạo, thay đổi kết cấu phương 
tiện. Hiện, thủ tục về cải tạo, nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận cải tạo xe 
được thực hiện theo Thông tư 85/2014 của Bộ GTVT. Vì vậy, trường 
hợp chủ xe không có giấy khai báo trước khi cải tạo xe, do cơ quan quản 
lý đăng ký xe cấp, các đơn vị đăng kiểm vẫn phải thực hiện kiểm tra, 
nghiệm thu và cấp giấy chứng nhận cải tạo theo đúng quy định tại Thông 
tư 85/2014. 

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/co-phat-sinh-giay-phep-con-cai-tao-
xe-o-to-d476987.html 

 

4. Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm 
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm. 

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, dự thảo Nghị định được xây 
dựng nhằm hướng đến việc tạo các cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, thu 



thập, cập nhật, duy trì, khai thác, sử dụng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về Bảo hiểm để phục vụ việc quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện 
chính sách, nhu cầu của cơ quan, tổ chức và người dân; góp phần thúc 
đẩy cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin 
trong giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công trực tuyến trong 
lĩnh vực bảo hiểm xã hội. 

Theo dự thảo, Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm chứa đựng các thông 
tin cần thiết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; các 
thông tin về y tế, an sinh xã hội để thực hiện chính sách bảo hiểm và các 
thông tin khác có liên quan đến người dân. Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo 
hiểm là cơ sở dữ liệu của Chính phủ được dùng chung cho các hoạt động 
của chính phủ, của các bộ, ngành, địa phương. 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm được xây dựng tập trung, thống nhất, đồng 
bộ trên toàn quốc và được kết nối, chia sẻ hai chiều với với Cổng dữ liệu quốc 
gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan. 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm được triển khai các giải pháp bảo đảm 
an toàn, an ninh mạng. Thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm 
được chia sẻ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được cung cấp cho 
các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Việc thu thập, cập nhật và 
sử dụng thông tin tuân thủ pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân. 

Quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 

Khi khai thác, cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, tổ chức, cá 
nhân có quyền: Được quyền truy cập, khai thác dữ liệu về mình hoặc do 
mình tạo ra, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm trừ pháp 
luật có quy định khác; phản ánh, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về 
nội dung dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm; được quyền 
sử dụng các thông tin, dữ liệu về mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
Bảo hiểm để nộp hoặc gửi cho các cơ quan, tổ chức cá nhân yêu cầu khi 
thực hiện các thủ tục hành chính hoặc các hoạt động xã hội; được hướng 
dẫn về việc khai thác, tương tác với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm. 

Tổ chức, cá nhân khai thác, cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm 
chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cung cấp để cập nhật vào 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm. Đồng thời, thực hiện đầy đủ các quy 
định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền khi khai thác từ Cơ sở dữ 
liệu quốc gia hoặc cung cấp thông tin để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về Bảo hiểm; chịu trách nhiệm trước pháp luật về vi phạm các quy định 
của Nghị định này và pháp luật có liên quan. 

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Xay-dung-Co-so-du-lieu-
quoc-gia-ve-Bao-hiem/405217.vgp 



5. Mở nút thắt đón 'đại bàng' - Kỳ1: Chật chội, muốn 
'bay' không dễ 
Ấn Độ tung 5,5 tỉ USD thu hút một số doanh nghiệp lớn, trong đó có 
Samsung. VN đã có tổ công tác đặc biệt thu hút vốn đầu tư nước 
ngoài. Nhưng còn nhiều việc phải gỡ để có thể đón sự chuyển dịch 
dòng vốn FDI. 

Trong khi đang phải tìm cách đón những nhà đầu tư lớn - những "đại bàng" - 
đến VN "làm tổ", thì có các doanh nghiệp VN đang làm ăn tốt, những dự án 
tiềm năng sẵn có lại đang khó "bay cao". 

Gọi tên cũ: nút thắt hạ tầng 

Khu công nghiệp Tràng Duệ (thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Hải Phòng) là một 
trong những địa chỉ hấp dẫn phía Bắc với không ít nhà đầu tư.  

Theo quy hoạch, Tràng Duệ có quy mô 400ha, nhưng đến nay tỉ lệ lấp đầy 
đã đạt tới 90%, với tổng vốn đầu tư là 10 tỉ USD. Trong đó, LG Display đang 
trở thành hạt nhân khi chiếm tới gần 9 tỉ USD, với các nhà máy của tập đoàn 
điện tử hàng đầu Hàn Quốc là LG và chuỗi vệ tinh đi kèm. 

Thế nhưng, khi LG muốn mở rộng quy mô, khu công nghiệp hiện hữu lại 
không thể đáp ứng. Ông Bùi Ngọc Hải, phó trưởng Ban quản lý khu kinh tế 
Hải Phòng, xác nhận với Tuổi Trẻ về việc Hãng LG đã đặt vấn đề mở thêm 
nhà máy mới ngay tại thời điểm này. Yêu cầu đặt ra chỉ cần thành phố mở 
thêm đất đai, hạ tầng đảm bảo. 

"Thành phố cũng rất sốt ruột. Song để mở rộng diện tích đất phải qua nhiều 
quy trình, thủ tục. Thành phố đang làm quy hoạch chung để đưa diện tích 
mở rộng vào, xin ý kiến HĐND, các bộ thẩm định rồi Thủ tướng phê duyệt 
điều chỉnh, bổ sung. Hi vọng hết quý III, sang quý IV được phê duyệt, chưa 
kể thời gian để lập quy hoạch riêng cho khu, hoàn thiện hạ tầng" - ông Hải 
nói. 

Đảm nhiệm vai trò là trưởng ban Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM 
từ đầu năm 2020, ông Nguyễn Anh Thi cũng nhận thấy có nhiều sức ép khi 
Khu công nghệ cao TP.HCM vốn được xem là "địa chỉ đỏ" hấp dẫn. Nhưng 
với tỉ lệ lấp đầy đạt tới 85%, quỹ đất còn lại rất khiêm tốn để có thể đón được 
những dòng vốn chất lượng. 

Không chỉ VN hấp dẫn 

Giữa tháng 6, trên website của Samsung Vina thông tin về việc tập đoàn này 
sẽ dời phần lớn dây chuyền sản phẩm màn hình máy tính sang Khu công 
nghệ cao TP.HCM. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là thông tin này ngay sau đó 
được rút xuống và Samsung không có bất kỳ xác nhận nào. 



Thực tế tìm hiểu của Tuổi Trẻ, nhiều thông tin về khoản đầu tư của Samsung 
lên tới hàng trăm triệu đôla để mở nhà máy sản xuất màn hình điện thoại 
thông minh, làm cơ sở cho việc sản xuất màn hình các thiết bị khác tại Ấn 
Độ cũng đã được các cơ quan chức năng nước này xác nhận và các 
phương tiện truyền thông đưa tin. 

Có rất nhiều lý do để dòng vốn ngập ngừng, thậm chí quay đầu. Ông 
Nguyễn Đình Nam, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc của IPAVIETNAM, 
nhìn nhận Samsung đang có xu hướng chuyển dịch sang Ấn Độ tốt hơn VN 
khi nước này có kênh tiếp cận hiệu quả hơn. 

Ấn Độ vốn được đánh giá là có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn các đối thủ, đặc 
biệt là VN, bởi không chỉ có thị trường lớn mà nước này còn có chiến lược 
thu hút đầu tư rất rõ ràng, bài bản. Đơn cử như việc dành quỹ đất, nay 
Samsung có thể hưởng lợi từ các ưu đãi vốn cao hơn trong 20 năm... 

Ông Nguyễn Hải Minh - phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu 
(EuroCham) - dẫn chứng một công ty đa quốc gia của Đức được mời gọi, 
"trải thảm đỏ", hứa hẹn ưu đãi. Thế nhưng khi thực hiện, Luật đầu tư quy 
định được hưởng ưu đãi nhưng Luật thuế lại chỉ ưu đãi với công ty thành lập 
mới. Do đã mở công ty đại diện từ trước, doanh nghiệp này không muốn mở 
thêm pháp nhân mới, khiến việc hưởng ưu đãi gặp khó. 

"Tại sao phải mở hai công ty? Xin mở chi nhánh ở địa phương đầu tư vẫn 
không được. Hỏi qua hỏi lại hai bộ 7 năm, giờ lại truy thu vài trăm tỉ. Đó là 
những chuyện mà cộng đồng châu Âu truyền tai nhau, tự nhiên nói đến VN 
đã là điểm trừ rồi" - ông Minh nói và cho rằng thủ tục hành chính doanh 
nghiệp FDI than phiền nhiều, đặc biệt với những vấn đề cần hai bộ trở lên 
giải quyết, thường hay "đổ qua đổ lại". 

Kỳ vọng về tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng về thu hút FDI song ông Vũ 
Tú Thành - phó giám đốc điều hành khu vực thuộc Hội đồng kinh tế Hoa Kỳ - 
ASEAN (USABC) - nhấn mạnh quan trọng nhất là chính sách phát triển 
doanh nghiệp nội địa, là những "chim sẻ" trong nền kinh tế.  

Bởi một trong những lý do các nhà đầu tư FDI công nghệ quan tâm và quyết 
định đầu tư vào VN là bán được sản phẩm công nghệ. Khi đội ngũ doanh 
nghiệp Việt còn èo uột, quy mô nhỏ thì không phải là lý tưởng cho các tập 
đoàn đa quốc gia. 

Vì vậy ông Thành bày tỏ sự ủng hộ Chính phủ cắt giảm chi phí kinh doanh, 
làm lợi cho doanh nghiệp nội địa. Đồng thời, cần thay đổi tư duy về việc thu 
thuế thu nhập doanh nghiệp, cần phải nhìn ở góc độ tổng thể.  

Thay vì chỉ tập trung thu thuế của doanh nghiệp đầu tư, cần tạo môi trường 
thúc đẩy các doanh nghiệp cùng phát triển, thúc đẩy thị trường, giúp tăng 
trưởng các nguồn lực, tăng thêm GDP và tạo việc làm sẽ mang lại lợi ích lớn 
hơn… 



Nhiều rào cản, lại vừa thêm "bệnh" sợ trách nhiệm 

Lãnh đạo một tập đoàn lớn của Mỹ đầu tư tại TP.HCM chia sẻ: muốn các 
"đại bàng" lớn rót vốn, kéo theo chuỗi cung ứng, thì trước hết hạ tầng phải 
tốt, đất đai phải sẵn sàng, nhân lực dồi dào…  

Nhưng quan trọng nhất là môi trường kinh doanh. Cho rằng có tình trạng "đi 
thụt lùi của chính sách", vị này cho hay vừa qua dịch COVID-19, doanh 
nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, tuyển thêm nhân viên nên cần mở rộng 
các hệ thống hạ tầng đi kèm. Tuy nhiên, thay vì chỉ cần làm mọi thủ tục qua 
một cửa trước đây thì nay phải "chạy lòng vòng" qua nhiều cửa.  

Xây nhà vệ sinh, nhà gửi xe cũng yêu cầu báo cáo đánh giá tác động môi 
trường. Đặc biệt tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm khi văn bản pháp lý hướng 
dẫn chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng càng gây nên sự trì trệ khiến doanh 
nghiệp phải "chịu trận". 

Apple tạm hoãn kế hoạch sản xuất iPhone tại VN 

Giám đốc đối ngoại Luxshare (Trung Quốc), ông Tang Due Bang, xác nhận 
đại diện Apple đã đến tham quan nhà máy của Luxshare tại Khu công 
nghiệp Vân Trung (Bắc Giang). Theo AppleInsider, cơ sở trên là một trong 
những nơi làm việc cho Apple tại VN. 

"Phía Apple liên tục khảo sát điều kiện sản xuất iPhone của xưởng Luxshare 
tại Bắc Giang... Apple đánh giá cao tiềm năng của Bắc Giang và những 
người lao động siêng năng" - ông Bang nói và cho biết công xưởng rộng 
30ha này được xây trong vòng 5 tháng sau lời yêu cầu mở rộng sản xuất từ 
phía Apple. 

Đầu tư tại Bắc Giang của Luxshare quy mô 28.000 công nhân, Luxshare tính 
sẽ thu hút thêm khoảng 50.000-60.000 công nhân nếu đạt thỏa thuận sản 
xuất iPhone cùng Apple. 

Tuy nhiên, một phần của cơ sở trên chưa đáp ứng yêu cầu từ Apple, đặc 
biệt là khu ký túc xá công nhân. Đây được cho là điểm chính khiến Apple 
không phê duyệt kế hoạch sản xuất iPhone tại đây. Luxshare cũng đang tìm 
cách mở rộng thêm cơ sở sản xuất với hai lô đất bên ngoài khu công nghiệp. 
Hai lô đất này đang chờ chính quyền chấp thuận cho xây dựng. 

NGUYÊN HẠNH 

Cần cải cách mạnh hơn nữa 

Không chỉ các doanh nhân Việt mà cả những "ông lớn" FDI như Intel đều kỳ 
vọng VN sẽ cải cách quy trình thủ tục hành chính mạnh hơn nữa. 

Panasonic được xem là tập đoàn sản xuất điện tử lớn nhất của Nhật Bản 
dẫn đầu làn sóng chuyển dịch, khi tuyên bố đóng cửa nhà máy sản xuất đồ 
gia dụng ở Thái Lan để chuyển sang VN vào cuối tháng 5. 



Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Morita Ken - giám đốc phụ trách nhân sự, kế 
hoạch, pháp chế, truyền thông và công nghệ thông tin Panasonic Việt Nam - 
cho biết đây là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc toàn cầu về sản xuất 
của hãng.  

Lý do: việc sản xuất tại VN và phân phối cho các thị trường mục tiêu sẽ có 
lợi thế về chi phí hơn so với Thái Lan, giúp Panasonic có thể cung cấp các 
sản phẩm cạnh tranh hơn. 

Lãnh đạo Panasonic cũng đánh giá VN là một nền kinh tế tăng trưởng tích 
cực, tiềm năng cho cả nội địa và xuất khẩu. 4/5 mảng lĩnh vực của 
Panasonic đã dược đầu tư vào VN với 5 nhà máy. 

Với những nhà đầu tư Mỹ, việc dịch chuyển ở quy mô lớn được đánh giá 
thận trọng. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Kim Huat Ooi - phó chủ tịch, tổng giám 
đốc Intel Products Việt Nam (IPV) - cho biết nhà máy đặt tại Khu công nghệ 
cao TP.HCM là nhà máy lắp ráp và kiểm định (ATM) lớn nhất trong hệ thống 
của Intel toàn cầu.  

Tháng 3 vừa qua, IPV đạt mốc cho xuất xưởng sản phẩm thứ 2 tỉ, cho thấy 
vai trò quan trọng của sản xuất tại VN. Tuy nhiên, do đây là nhà máy với tiêu 
chuẩn công nghệ, công suất lớn nhất trong hệ thống ATM nên đòi hỏi phải 
đáp ứng yếu tố năng lực và năng suất, gắn với nguồn nhân lực chất lượng 
cao. 

"Chúng tôi luôn chủ động trao đổi các đề xuất với các cấp để cùng tháo gỡ 
vướng mắc về quy trình thủ tục, mong muốn các cơ quan Chính phủ nên cải 
thiện sự chồng chéo quy trình xử lý các thủ tục và vận hành linh hoạt hơn 
trong cách xử lý các quy định cụ thể, đặc biệt với quy định chưa có hướng 
dẫn cụ thể" - ông Kim nói. 

Tiềm năng từ những "đại bàng" đã đến 

Kể câu chuyện một số tập đoàn đa quốc gia đang có nhà máy tại Trung 
Quốc đến Ban quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM thăm dò đầu tư, ông 
Nguyễn Anh Thi cho rằng không dễ để họ "bê nguyên" nhà máy từ Trung 
Quốc về Việt Nam.  

"Họ có chiến lược lâu dài, ít nhất giảm dần đầu tư, sản lượng ở nhà máy cũ 
và xúc tiến kế hoạch đầu tư nhà máy mới với quá trình tới hàng chục năm" - 
ông Thi nói. Ông này cũng cho rằng xu hướng chuyển dịch rõ nhất hiện nay 
không phải là các "đại bàng mới" mà là những "đại bàng" đang hiện hữu.  

Bằng chứng thực tế là nhiều doanh nghiệp nằm trong Khu Công nghệ cao 
TP.HCM trước đây có vị trí không cao trong chuỗi cung ứng nay đã nhận 
được đơn hàng nhiều hơn từ các tập đoàn đa quốc gia. 

Nguồn: https://tuoitre.vn/mo-nut-that-don-dai-bang-ky1-chat-choi-muon-
bay-khong-de-20200824082836742.htm 



6. Mở nút thắt đón 'đại bàng' - Kỳ 2: 'Chim sẻ' và 'đại 
bàng' cùng gặp khó 
Quy trình xử lý thủ tục phức tạp, kéo dài cộng thêm những ràng buộc 
về nguồn lực khiến việc đầu tư của cả "đại bàng" và "chim sẻ" tại VN 
gặp muôn vàn khó khăn. 

Thủ tục hành chính đã có cải thiện nhưng những chính sách thay đổi, những 
thủ tục khó khăn vẫn là rào cản không nhỏ với doanh nghiệp "chim sẻ" để 
phát triển lên "đại bàng", gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Chờ và chờ 

Hơn 30 năm làm cơ khí, Công ty TNHH cơ khí Duy Khanh nung nấu đầu tư 
một dự án sản xuất linh kiện trong Khu công nghệ cao TP.HCM. Triển khai 
năm 2017, dự kiến cuối năm 2019 sẽ đi vào hoạt động nhưng đến nay dự án 
lỡ hẹn hơn một năm. Chia sẻ với Tuổi Trẻ tại xưởng sản xuất chật hẹp ở 
quận Tân Phú, ông Đỗ Phước Tống, chủ tịch công ty trên, cho hay suốt hơn 
hai năm chạy lòng vòng vẫn chưa nhận được giấy phép xây dựng. 

"Chính sách cũ hết thời hiệu, cái mới chưa ban hành nên phải chờ. Ví dụ về 
giá đất kết thúc năm 2018 là hết giá cũ nhưng giá mới lại chưa ban hành, 
nên phải chờ ký hợp đồng giá đất mới. Rồi các vấn đề liên quan quy hoạch, 
đánh giá tác động môi trường trước đây ban quản lý khu công nghệ lo, giờ 
chuyển sang chính quyền địa phương nên phải chờ hướng dẫn. Tiếp nhận 
hồ sơ cũng cứ đúng thời hạn là sau 25 ngày mới trả lời, trong khi có thể trả 
lời sớm hơn... Cộng dồn nhiều khâu nên bị kéo dài. Có doanh nghiệp không 
chờ đợi được phải lên Bình Dương thuê đất, thậm chí lỡ cơ hội kinh doanh" 
- ông Tống chia sẻ. 

Khó đầu tư vì chuỗi cung ứng 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Choi Joo Ho, tổng giám đốc Samsung VN, khẳng 
định tình hình ở VN: dù không xây dựng mới nhà máy với quy mô lớn nhưng 
vẫn tiếp tục đầu tư dây chuyền sản xuất mới. Dẫn chứng, Samsung đã xây 
dựng dây chuyền sản xuất thiết bị network 5G tại Bắc Ninh, hay đăng ký đầu 
tư thêm 120 triệu USD để sản xuất thấu kính - một linh kiện quan trọng trong 
điện thoại di động... 

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra với tập đoàn này, đó là phát triển chuỗi cung ứng 
nội địa, đáp ứng nhu cầu liên tục mở rộng của 6 nhà máy. Mặc dù hãng này 
liên tục mở hội thảo, triển lãm tìm nhà cung cấp, nhưng số nhà cung ứng nội 
địa cấp 1 đến nay chỉ được 50 doanh nghiệp - quá khiêm tốn với tổng gần 
700 nhà cung ứng của Samsung. 

Ông Nguyễn Đình Nam, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc 
IPAVIETNAM, kể về trường hợp một nhà đầu tư Nhật Bản rất hào hứng vì 
được hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ cao, ưu đãi thuế 10%, song cũng 



phải mất tới hơn hai năm mới có thể rót vốn. Lý do cũng như Samsung, mất 
nhiều thời gian tìm nhà cung cấp nội địa, dù sản phẩm chỉ là chiếc kim máy 
khâu nhưng phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. 

"Chúng ta chưa có bản đồ nhà cung cấp ở VN, chưa xây dựng mạng lưới 
chuỗi cung ứng nên FDI khi đầu tư gặp khó ở việc hoàn thiện chuỗi cung 
ứng. VN cũng chưa có bản đồ về nguồn nhân lực, thông tin từng địa phương 
nhân lực tại chỗ thế nào, ngành nghề, trình độ ra sao" - ông Nam nói. 

Ông lớn công nghệ chưa thể đặt hai chân? 

Ông Vũ Tú Thành - phó giám đốc điều hành khu vực Hội đồng kinh tế Hoa 
Kỳ - ASEAN (USABC) - kể câu chuyện một loạt hãng công nghệ như 
Google, Amazon, Facebook, Netflix... rất quan tâm tới VN nhưng đặt câu hỏi: 
tại sao đến nay họ vẫn chưa có một khoản đầu tư nào hiện hữu ở VN? Ông 
nhìn nhận dường như các nhà hoạch định chính sách vẫn tư duy cũ là cứ 
nói FDI phải có những con số ghi danh cụ thể vài chục triệu hay tỉ USD, hay 
phải có văn phòng đại diện, bắt buộc thành lập pháp nhân... Điều này có thể 
sẽ khiến chúng ta đánh mất cơ hội lớn. 

"Với những nhà đầu tư mới nổi trong lĩnh vực công nghệ, có vốn hóa hàng 
nghìn tỉ USD, thước đo trong đầu tư không chỉ là bao nhiêu tỉ USD, mà quan 
trọng là giá trị việc đầu tư đó mang lại" - ông Thành nói và cho hay các hãng 
công nghệ đầu tư gián tiếp cũng mang lại lợi ích không nhỏ. Đơn cử như 
Google đào tạo nhân sự trình độ cao để làm nên một kỹ sư an ninh mạng 
Dương Ngọc Thái, hay Amazon hợp tác cùng Bộ Công thương hỗ trợ doanh 
nghiệp Việt đẩy mạnh xuất khẩu... 

Các công ty lớn thế giới trước đây đặt trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc) đã 
chuyển dịch sang Singapore, thì nay làn sóng này đang hướng đến 
Malaysia, Thái Lan nhiều hơn là VN. "Tại sao các hãng công nghệ không thể 
đặt hai chân ở VN?" - ông đặt vấn đề và cho rằng "chính sách của VN còn 
tình trạng thiếu thống nhất, chưa rành mạch. Thay vì đưa ra chính sách 
mang tính cảm tính, cần nhìn thẳng bản chất vấn đề, đó là môi trường cạnh 
tranh trong thế giới phẳng. Những quốc gia và thị trường tư duy kiểu cũ sẽ bị 
bỏ lại phía sau..." - ông Thành nói. 

Ông Đỗ Phước Tống cho rằng sự chuyển dịch đầu tư đang diễn ra tạo cơ 
hội cho doanh nghiệp Việt. Tuy nhiên, chính sách thu hút FDI cần gắn với 
phát triển doanh nghiệp nội địa, tạo ra thị trường đủ lớn và tăng năng lực 
tham gia chuỗi cung ứng. Nhu cầu chuyển dịch đầu tư đang diễn ra, nên cần 
tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt tiếp cận. Song đón dòng vốn ấy cần có 
chính sách, phân công phối hợp đồng bộ, truyền thông rõ ràng: Nhà nước 
tiếp cận doanh nghiệp nào, doanh nghiệp đó có nhu cầu gì, liên kết nội địa ra 
sao để tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt tham gia. 



Ông Hirai Shinji (trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật 
Bản (JETRO) tại TP.HCM): 

VN đang được nhà đầu tư quan tâm 

Mỗi năm chúng tôi đều có cuộc khảo sát về các vấn đề liên quan đến việc 
triển khai kinh doanh ra nước ngoài của các doanh nghiệp Nhật Bản. Năm 
2018, tỉ lệ nhà đầu tư chọn Thái Lan và VN gần như xấp xỉ, nhưng tới năm 
2019 tỉ lệ nhà đầu tư chọn VN tăng vọt lên 41%, Thái Lan là 36,3%. 

Tôi nhận thấy thời gian gần đây, các tỉnh lân cận thành phố lớn đang làm 
khá tốt trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư, chính sách thu hút FDI của các 
địa phương này đang dần tốt lên. 

Chính phủ Nhật Bản vừa công bố danh sách các doanh nghiệp nhận được 
hỗ trợ kế hoạch mở rộng, đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong dịch COVID-19. 
Dù doanh nghiệp có nằm trong danh sách của chính phủ hay không thì 
chúng tôi vẫn hỗ trợ, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần lớn các 
doanh nghiệp Nhật Bản đến VN những năm gần đây chủ yếu là các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ. Thực tế khi đi sang một quốc gia mới, họ vẫn còn nhiều 
vướng mắc về thủ tục hành chính, quy định pháp luật, lao động...  

N.BÌNH ghi 

Ông Nguyễn Hải Minh (phó chủ tịch EuroCham): 

Thà chấp nhận đóng thuế 

Ưu đãi thuế là một điểm cộng để thu hút FDI vào VN. Cấp giấy phép gắn với 
các ưu đãi, nhưng bất ngờ vào kiểm tra rồi nói ưu đãi chỉ cấp cho đầu tư ban 
đầu thôi, ví dụ chỉ ưu đãi cho 1 dây chuyền, còn 2 dây chuyền mới thì không 
được hưởng. Doanh nghiệp EU không chấp nhận việc này, họ nói thà chấp 
nhận đóng thuế. VN không có ưu đãi gì vượt trội ngoài đất đai và thuế, 
nhưng lại hành doanh nghiệp. 

Nguồn: https://tuoitre.vn/mo-nut-that-don-dai-bang-ky-2-chim-se-va-dai-
bang-cung-gap-kho-2020082508563701.htm 

 

7. Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh hơn nữa tiến trình 
chuyển đổi số 
Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, 
địa phương đẩy nhanh hơn nữa tiến trình chuyển đổi số, Chính phủ 
điện tử, giao dịch điện tử. 

 Yêu cầu đẩy nhanh hơn nữa tiến trình chuyển đổi số, Chính phủ điện tử, 
giao dịch điện tử, theo lý giải của Chính phủ tại Nghị quyết 118 về phiên 



họp thường kỳ tháng 7/2020 mới ban hành, là nhằm theo kịp xu thế, đáp 
ứng yêu cầu phát triển, góp phần giảm thiểu rủi ro từ dịch bệnh. 

Cũng tại Nghị quyết này, Chính phủ chỉ đạo Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với 
Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh tuyên 
truyền về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, vận động toàn dân cài 
đặt ứng dụng Bluezone - phần mềm hỗ trợ truy vết người nhiễm Covid-19. 

Bộ TT&TT còn có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường 
thông tin, tuyên truyền về biện pháp phòng chống dịch Covid-19, các giải 
pháp, chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo 
đảm an sinh xã hội. 

Đồng thời, tiếp tục tăng cường kiểm soát, chấn chỉnh thông tin trên mạng 
xã hội; xử lý nghiêm khắc những trường hợp thông tin sai sự thật, tin độc, 
hại; báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp tổng thể tháo gỡ khó khăn 
cho ngành báo chí trong bối cảnh dịch Covid-19. 

Riêng với việc xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ 
quan tiếp tục thực hiện nghiêm việc gửi nhận văn bản điện tử và đổi mới 
phương thức làm việc thông qua xử lý hồ sơ công việc trên môi trường 
điện tử, đặc biệt đề cao vai trò của lãnh đạo các cấp gương mẫu, đi đầu 
trong sử dụng chữ ký số cá nhân để phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử, bảo 
đảm hoàn thành chỉ tiêu đề ra. 

Khẩn trương ban hành hướng dẫn về mẫu kết quả thủ tục hành chính 
thuộc ngành, lĩnh vực theo dõi trong tháng 9/2020 để làm cơ sở cho các 
cơ quan có thẩm quyền cung cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
điện tử theo quy định tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP. 

Các bộ, cơ quan cũng được yêu cầu tập trung tái cấu trúc quy trình, hoàn 
thành việc xây dựng, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia 
các dịch vụ công ưu tiên năm 2020 và 30% dịch vụ công trực tuyến đang 
triển khai theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các 
Nghị quyết số 01/NQ-CP, 02/NQ-CP và Quyết định số 411/QĐ-TTg; khẩn 
trương hoàn thành tích hợp đồng bộ kết quả xử lý hồ sơ và tích hợp thanh 
toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính, 
dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Nghị quyết 118 của Chính phủ nêu rõ, các bộ, cơ quan được giao báo cáo 
chỉ tiêu kinh tế - xã hội tại Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/2/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ và các địa phương khẩn trương nâng cấp, hoàn 
thiện các chỉ tiêu, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành, kết nối và cung cấp dữ liệu về các chỉ tiêu KT-XH, thông tin 
báo cáo hàng ngày trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung 
tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo 
hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. 



Chính phủ giao Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính 
và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng Chương trình đầu tư 
công về xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 
2021 - 2025 thay cho nhiệm vụ xây dựng Đề án xây dựng Chính phủ điện 
tử giai đoạn 2021 - 2025, bảo đảm tuân thủ theo các quy định của Luật 
Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn, báo cáo Chính phủ xem xét, 
quyết định. 

Bộ Tư pháp được yêu cầu phải khẩn trương ban hành hướng dẫn thực 
hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. 

Bộ Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm 
vụ được giao tại Quyết định 893 ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
về phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công 
chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. 

Bộ TN&MT và Bộ Công an khẩn trương hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia 
về đất đai và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo phân công. 

Dự kiến, ngày 26/8 tới, Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử họp phiên 
thứ hai trong năm 2020. Bên cạnh việc rà soát, đánh giá tình hình triển 
khai Chính phủ điện tử để từ đó đôn đốc các bộ, ngành, địa phương hoàn 
thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 17, các đại biểu sẽ trao đổi 
các kinh nghiệm, cách làm để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc triển khai 
Chính phủ điện tử, chuyển đổi số tại Việt Nam.  

“Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 749 ngày 
3/6/2020. Chương trình hướng tới mục tiêu kép là vừa phát triển Chính 
phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ 
số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu. Triển khai Quyết định 749, đến nay 
đã có một số bộ, tỉnh ban hành Chương trình/Kế hoạch chuyển đổi số của 
đơn vị mình như: TP.HCM, Điện Biên, Thừa Thiên Huế, Lạng Sơn và Bộ 
Xây dựng. 

Nguồn: https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/chinh-phu-yeu-cau-
day-nhanh-hon-nua-tien-trinh-chuyen-doi-so-262146.html 

 

8. Cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi 
mới sáng tạo Quốc gia 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2020/NĐ-CPquy định cơ chế, 
chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. 

Theo đó, về cơ chế, chính sách ưu đãi chung, Nhà nước khuyến khích và 
có các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ để tạo môi trường nghiên cứu và 



phát triển, đầu tư kinh doanh thuận lợi tối đa tại Trung tâm nhằm thu hút 
nhân tài, chuyên gia trong và ngoài nước, các tập đoàn, doanh nghiệp 
công nghệ lớn trong nước và từ các nước có trình độ công nghệ phát triển 
để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô 
hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh. 

Trung tâm được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi cao nhất và các thủ 
tục hành chính thuận lợi nhất theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện 
hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần đổi 
mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ. 

Ưu tiên, khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh 
nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin, tự động hóa và các doanh nghiệp 
khác có liên quan đặt văn phòng, bộ phận nghiên cứu và phát triển trong 
Trung tâm để phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong Trung tâm. 

Dự án đầu tư của cá nhân khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo hoạt động tại Trung tâm và dự án đầu tư của Trung tâm thuộc 
danh mục các dự án được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước được 
hưởng các ưu đãi vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tại Ngân hàng 
Phát triển Việt Nam theo quy định của pháp luật. 

Trung tâm, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 
tạo hoạt động tại Trung tâm được nhận tài trợ, hỗ trợ, vay vốn và bảo lãnh 
vốn vay của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và 
công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các quỹ 
phát triển khoa học và công nghệ của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương theo quy định của pháp luật. 

Ưu đãi đất đai, thuế; tiếp nhận hỗ trợ, viện trợ 

Nghị định cũng quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm. Cụ 
thể, về ưu đãi đất đai và tạo mặt bằng hoạt động, Trung tâm được thuê đất 
trong thời hạn 50 năm trong các Khu công nghệ cao và được miễn toàn bộ 
tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê. 

Đối với cơ sở Trung tâm tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, miễn tiền sử 
dụng hạ tầng cho diện tích đất được thuê nằm trong khu vực phải trả tiền 
sử dụng hạ tầng đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật do nhà nước đầu 
tư; miễn toàn bộ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định 
cư; ngân sách nhà nước hỗ trợ toàn bộ kinh phí san lấp mặt bằng của dự 
án đầu tư cơ sở Trung tâm. 

Trung tâm được miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định, 
hàng hóa nhập khẩu sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển 
công nghệ, phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh 
nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ theo quy định của Luật 
Thuế xuất khẩu, nhập khẩu. 



Đối với cơ sở Trung tâm tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, được hưởng 
thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm kể từ năm đầu 
tiên có doanh thu, miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp 
không quá 9 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế (a) ; được miễn 
thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất 
được nhập khẩu để sản xuất trong thời hạn 5 năm, kể từ khi bắt đầu sản 
xuất. 

Đối với các cơ sở của Trung tâm ngoài Khu công nghệ cao Hòa Lạc, được 
hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như áp dụng đối với Trung tâm 
quy định tại (a) nêu trên được quy định tại pháp luật về thuế thu nhập 
doanh nghiệp. 

Trung tâm được tiếp nhận vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không 
hoàn lại để thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên theo quy định của 
pháp luật về sử dụng vốn ODA không hoàn lại. Trung tâm được tiếp nhận 
viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tài trợ, tặng cho của các tổ chức, cá 
nhân trong nước để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, chi thường xuyên, hỗ 
trợ hoạt động và công tác quản lý, vận hành của Trung tâm. 

Ngoài ra, Nghị định còn quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với cá 
nhân, tổ chức khởi nghiệp sáng tạo hoạt động tại Trung tâm. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-
tuong-Chinh-phu/Co-che-chinh-sach-uu-dai-doi-voi-Trung-tam-Doi-moi-
sang-tao-Quoc-gia/405228.vgp 

 

9. Luật PPP có giải tỏa hết vướng mắc của nhà đầu tư 
BOT giao thông? 
Cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu là một nội dung mới được 
quy định trong Luật PPP được các nhà đầu tư mong đợi. 

Lần đầu tiên đưa cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu vào luật 

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng 
Cục Quản lý Đấu thầu (Bộ KH&ĐT) khẳng định: "Luật Đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư (PPP) vừa ra đời sẽ là đòn bẩy, gây dựng lại niềm tin 
để kéo các nhà đầu tư quay trở lại các dự án BOT giao thông". 

Cụ thể, phân tích những điểm nổi bật của Luật PPP trong việc tạo môi 
trường hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt trong lĩnh 
vực hạ tầng giao thông, vị Cục trưởng cho biết, tính ổn định của chính 
sách thu hút đầu tư đã được quy định tại cấp Luật. 

“Hợp đồng PPP thường kéo dài 20-30 năm, do vậy nhà đầu tư cũng như 
các bên cho vay thường yêu cầu tính bền vững của các quy định pháp luật 



điều chỉnh hợp đồng. Trong khi đó, quy định chi tiết cho hoạt động PPP ở 
giai đoạn trước chỉ dừng ở cấp Nghị định, chịu sự điều chỉnh của nhiều 
Luật. Sau khi Luật PPP ra đời, các quy định có hiệu lực cao hơn, ổn định 
hơn giúp tránh được các rủi ro cho nhà đầu tư trong trường hợp thay đổi 
pháp luật. Đây chính là một trong các nội dung được các nhà đầu tư mong 
đợi”, ông Trương phân tích. 

Bên cạnh đó, ông Chương cũng khẳng định: Luật PPP đã hoàn thiện các 
cơ chế hỗ trợ tổng thể từ phía Nhà nước bao gồm các hình thức hỗ trợ, ưu 
đãi và bảo đảm đầu tư cho nhà đầu tư để tăng tính hấp dẫn của dự án 
cũng như bảo đảm việc thực hiện dự án thành công. 

“Đặc biệt, cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu lần đầu được đưa vào 
hệ thống pháp luật về PPP. Cơ chế này biểu hiện sự chuyển biến trong 
chính sách về PPP tại Việt Nam khi khẳng định sự công bằng, bình đẳng 
giữa Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư tư nhân. Từ thực 
tế triển khai các dự án hạ tầng giao thông trong thời gian qua, đây chính là 
một trong các điểm then chốt được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm 
khi quyết định có rót vốn đầu tư hay không”, ông Trương nói. 

Gấp rút hoàn thiện 3 nghị định quy định chi tiết 

Mặc dù Luật PPP đã được Quốc hội thông qua từ tháng 5, tuy nhiên, tới 
nay hiện vẫn còn một số vấn đề mà nhà đầu tư trong và ngoài nước băn 
khoăn như: Cơ chế bảo lãnh dự án; cơ chế chia sẻ lợi ích trong trường 
hợp không thực hiện đúng như dự toán và các điều kiện liên quan; Cơ chế 
đấu thầu các dự án theo phương thức PPP... 

Trước những vấn đề trên, ông Trương cho biết: Chính phủ đã chỉ đạo Bộ 
KH&ĐT và Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện các Nghị định hướng dẫn 
Luật, kịp thời ban hành tại thời điểm Luật PPP có hiệu lực thi hành vào 
1/1/2021. 

Trong đó, Bộ KH&ĐT chủ trì xây dựng 2 nghị định gồm Nghị định quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật PPP và Nghị định quy định về lựa 
chọn nhà đầu tư. Bộ Tài chính chủ trì xây dựng Nghị định hướng dẫn về 
cơ chế tài chính trong dự án PPP. 

“Tổ hợp 3 Nghị định này được xây dựng với định hướng chi tiết tối đa các 
nội dung được Luật giao và được các cơ quan nhà nước cũng như các 
nhà đầu tư quan tâm. 

Đặc biệt, cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu là một nội dung mới 
được quy định trong Luật PPP. Đây vừa là nội dung mới, cũng là nội dung 
khó nên ở cấp Nghị định cần có quy định chi tiết ở từng khâu để cơ chế 
này thực sự có thể được áp dụng. Trình tự thủ tục dự kiến sẽ được quy 
định tại Nghị định quy định chung do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, còn 
cơ chế cụ thể, công cụ kiểm soát rủi ro và thủ tục thanh toán sẽ được quy 



định tại Nghị định về cơ chế tài chính do Bộ Tài chính chủ trì”, ông Trương 
thông tin. 

Liên quan đến quy trình lựa chọn nhà đầu tư, vị Cục trưởng Cục Quản lý 
Đấu thầu cho hay, lần đầu tiên nội dung này được tích hợp tại một văn bản 
quy phạm pháp luật, nhằm mục tiêu bảo đảm tính thống nhất, chỉnh thể và 
tính liên tục của quy trình thực hiện một dự án PPP. 

“Tại cấp Nghị định, toàn bộ các khâu của quy trình này sẽ được chi tiết 
hóa, bảo đảm tính rõ ràng, cụ thể khi triển khai. Đồng thời, các điểm mới 
trong quy trình lựa chọn nhà đầu tư cũng sẽ được quy định rõ hơn. Ví dụ: 
Tích hợp bước phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đồng thời với phê 
duyệt dự án; bổ sung quy định về đàm phán cạnh tranh hướng tới các dự 
án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới…”, ông Trương nhấn mạnh. 

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/luat-ppp-co-giai-toa-het-vuong-mac-
cua-nha-dau-tu-bot-giao-thong-d477039.html 

 

10. Sao doanh nghiệp cứ phải 'kêu cứu'? 
Đương nhiên, có thể “cực chẳng đã” doanh nghiệp hay công dân mới 
kêu cứu lên Thủ tướng và các lãnh đạo cấp cao. Nhưng điều đó có 
nên? 

Mới đây nhất, một loạt báo, tạp chí đăng việc công ty Pung Kook Sài Gòn II 
có “Đơn xin cứu xét” gửi Thủ tướng vì bị Cục Hải quan Bình Dương truy 
thu 30 tỷ đồng. 

Theo phản ảnh trên báo chí, chưa rõ nội dung đơn là gì, mà chỉ biết được 
có đơn cứu xét ấy thông qua một công văn của chính công ty này gửi Cục 
Hải quan Bình Dương và Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần hôm 10/8. 

Tuy vậy, xem xét các công văn qua lại giữa Pung Kook Sài Gòn II và Cục 
Hải quan Bình Dương, Tổng cục Hải quan, cũng như chỉ đạo chung của Bộ 
Tài chính thì có sự khác biệt. Cụ thể, trước năm 2017, Pung Kook Sài Gòn 
II được hoàn thuế nhập khẩu, nhưng đến tháng 8/2019, Cục Hải quan Bình 
Dương quyết định truy thu thuế và xử phạt công ty này với tổng số tiền 
hơn 31 tỷ đồng. 

Gần như thành thông lệ 

Vì không đồng ý bị xử phạt và truy thu thuế nhập khẩu, nên Pung Kook đã 
làm nhiều văn bản ra Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và cuối cùng là gửi 
“Đơn xin cứu xét” tới Thủ tướng. Đương nhiên, việc gửi đơn đến các cấp 
có thẩm quyền không phải là điều bị cấm. 



Trụ sở công ty Pung Kook Sài Gòn II 

Thật ra việc doanh nghiệp gửi đơn lên Thủ tướng kêu cứu, xin cứu xét về 
một vấn đề nào đó gần như đã trở thành thông lệ. Mới đây nhất, Hiệp hội 
Hàng không vừa gửi đơn kêu cứu Thủ tướng hỗ trợ vì dù đã cố gắng 
nhưng các doanh nghiệp hàng không đang rơi vào “kiệt quệ”. Mới hồi 
tháng 7, ông chủ xi măng Công Thanh ở Thanh Hóa do cho rằng mình bị 
“chèn ép” suốt hàng chục năm, không khởi công được khu đô thị Đông 
Hương cũng gửi đơn kêu cứu Thủ tướng. 

Xa hơn một chút thì có các doanh nghiệp xuất khẩu gạo khi bất ngờ bị tạm 
dừng thông quan cũng kêu cứu Thủ tướng. Cũng cùng thời điểm đó, các 
doanh nghiệp bia, rượu gửi công văn cho Thủ tướng vì… doanh số giảm 
chóng mặt. Hồi đầu năm nay, khi bị phá dỡ công viên nước Thanh Hà, 
Cienco 5 cũng gửi đơn kêu cứu tới Thủ tướng. 

Tất nhiên, đó có thể coi là một trong những biện pháp cuối cùng của doanh 
nghiệp đứng trước khó khăn do thương trường và bối cảnh kinh tế. Nhưng 
cũng không ít doanh nghiệp gửi đơn kêu cứu đến Thủ tướng là bởi những 
khó khăn trong thủ tục hành chính hay cách áp dụng pháp luật của các cơ 
quan hữu quan. Điển hình như đầu năm 2019, đích thân Tổ công tác của 
Thủ tướng phải vào cuộc để “giải cứu” cho các doanh nghiệp nhập khẩu 
phế liệu. 

Tháng 3/2020, công ty Kim Oanh cho rằng bị công ty Thiên Phú dùng 
“chiêu thức” để ngăn cản phát triển dự án Hòa Lân (Bình Dương) hàng 



nghìn tỷ, đứng trước bờ vực phá sản cũng gửi đơn kêu cứu tới Thủ tướng 
và các lãnh đạo liên quan. Vụ việc này trước đó một năm Thủ tướng đã 
yêu cầu Bộ Tư pháp báo cáo kết quả Thanh tra việc bán đấu giá tài sản đối 
với dự án Hòa Lân. Hồi tháng 6 vừa qua, công ty Thiên Phú đã rút đơn tố 
cáo tại TAND quận 7, TP.HCM. Tuy vậy, sự việc dường như vẫn chưa 
được giải quyết rốt ráo. 

Có đôi khi, không chỉ các doanh nghiệp mới kêu cứu Thủ tướng. Năm 
2017, ngay cả UBND tỉnh Bắc Ninh còn phải kêu cứu Thủ tướng sau khi 
một số lãnh đạo tỉnh này bị đe dọa khi kiến nghị về việc nạo vét, khơi thông 
luồng đường thủy tại sông Cầu. 

Dĩ nhiên, Chính phủ và Thủ tướng không thể “trăm tay nghìn mắt” để có 
thể giải quyết được tất cả các đơn kêu cứu. 

Vì như một chuyên gia nhận định: “Có hàng tỷ vụ việc kêu cứu lên Thủ 
tướng như thế này mỗi ngày”. Thủ tướng, có thể bắt đầu từ vụ “Cà phê Xin 
Chào” 2016 cho thấy một sự sát sao của ông với môi trường kinh doanh. 

Mở ra cơ chế giải quyết kiến nghị đúng pháp luật hơn   

Nhưng những năm qua chắc chắn không thể nào Thủ tướng có thể giải 
quyết được tất cả những khúc mắc, trắc trở. Bởi vì ngoài những sự vụ cụ 
thể được tiến hành như điển hình thì nhiệm vụ của người đứng đầu Chính 
phủ là bảo đảm cho môi trường kinh doanh một hành lang pháp lý an toàn, 
có thể tiên liệu được. 

Nhưng điều đó cũng có thể dẫn đến một hệ quả là: Có những vấn đề về thi 
hành, áp dụng pháp luật không nhất quán trong từng giai đoạn. 

Trở lại với câu chuyện Pung Kook Sài Gòn II, rất có thể sau khi luật Thuế 
xuất nhập khẩu có hiệu lực ngày 1/9/2016, có nhiều vấn đề không thể rà 
soát được ngay. 

Thành thử việc truy thu thuế theo quy định của pháp luật lẽ ra phải được 
tiến hành ngay đối với giai đoạn 2011-2016. Nhưng cũng có thể vì thế mà 
Hải quan nhiều địa phương chưa cập nhật được, đến 2018 Bộ Tài chính 
và Tổng cục Hải quan mới “nhắc nhở” phải truy thu. Như vậy, rất có thể 
giai đoạn cần truy thu cũng phải trải dài từ 2011 đến 2018. 

Điều ấy cũng đặt ra tính tin cậy và khả thi không chỉ của chính sách, mà 
của cả việc thực thi chính sách. Bởi rõ ràng, những rủi ro doanh nghiệp 
gặp phải không chỉ đến từ chính sách, mà còn đến từ việc thực thi chính 
sách theo cách khác nhau của các cơ quan hữu quan khác nhau. 

Đương nhiên, việc truy thu có thể sẽ gây ra các khó khăn hoặc lo ngại, 
nhất là đối với những công ty nhỏ. Bởi điều đó có thể sẽ khiến một doanh 
nghiệp bị ảnh hưởng bởi nguồn lực bị truy thu làm cho doanh nghiệp yếu 
đi và có thể phá sản. Đặc biệt, trong khi đại dịch Covid-19 đang ảnh hưởng 



nặng nề thì việc truy thu, dù có bảo đảm được tính nghiêm minh của pháp 
luật, nhưng cũng thật sự gây ra những khó khăn cho các doanh nghiệp. 

Bởi vậy, việc kêu cứu Thủ tướng có thể không phải là giải pháp tốt nhất, 
nhưng nó cũng có thể là một tiền đề để mở ra những chính sách khác, có 
lợi hơn cho cả nhà nước và thị trường. 

Cũng có thể những lá đơn kêu cứu sẽ mở ra một cơ chế giải quyết các 
phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn, đúng pháp 
luật hơn, chẳng hạn như Pung Kook Sài Gòn II cho biết, họ có thể mang vụ 
việc ra tòa. 

Hành xử đó chẳng phải văn minh và thượng tôn pháp luật hơn hay sao! 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/dachieu/sao-doanh-nghiep-
cu-phai-keu-cuu-669045.html 

 

11. Thanh toán hoá đơn, sử dụng dịch vụ điện: Khi 
công nghệ thay sức con người 
Thay vì phải đi lại nhiều lần, mất thời gian và công sức đến các điện 
lực, giờ đây 2,5 triệu khách hàng của EVNHANOI chỉ cần điện thoại di 
động thông minh hoặc máy tính có kết nối Internet là “muốn gì được 
nấy”. 

Từ thanh toán tiền điện, tra cứu hoá đơn, chỉ số điện năng, đến đăng ký 
các dịch vụ điện hạ áp, trung áp và dịch vụ chăm sóc khách hàng,… 

Chỉ cần một thao tác tìm kiếm với cụm từ “dịch vụ điện trực tuyến” trên 
Google, trong vòng 0,28 giây sẽ cho ra 218 triệu kết quả và “dịch vụ điện 
trực tuyến” của EVNHANOI xuất hiện trên trang đầu tiên của kết quả tìm 
kiếm. Kết quả này phản ánh nhu cầu của khách hàng sử dụng điện về các 
dịch vụ trực tuyến, đồng thời cũng ghi nhận nỗ lực của ngành điện trong 
việc mở rộng rộng các kênh phục vụ khách hàng sử dụng các dịch vụ điện 
mọi lúc, mọi nơi và liên tục 24/24h. 

Trên một số nhóm Facebook, diễn đàn có lượng lớn người sử dụng, các 
bài chia sẻ về dịch vụ trực tuyến ngành điện luôn nhận được sự tương tác 
và thảo luận tích cực từ người tiêu dùng. 

Đơn cử, với dịch vụ chăm sóc khách hàng tự động sử dụng trí tuệ nhân 
tạo Chat bot trên ứng dụng Facebook Messenger, khách hàng của 
EVNHANOI chia sẻ thích nhất là “được trả lời ngay lập tức bất cứ câu hỏi 
nào và bất cứ lúc nào”, giúp họ thoả mãn được các thắc mắc mà không 
cần gọi điện đến tổng đài gặp nhân viên. Dưới nhiều bài viết là những bình 
luận chia sẻ trải nghiệm, đồng thời nhắc (tag) những cá nhân khác để tìm 
hiểu và sử dụng: “Thử một lần rồi sẽ dùng mãi mãi”, “những dịch vụ nhanh 



như điện không thể không sử dụng”,… Hay thông qua ứng dụng 
EVNHANOI trên điện thoại sử dụng hệ điều hành iOS và Android có thể 
theo dõi và tra cứu số tiền sử dụng được đánh giá là “đỡ buốt ruột” vì giúp 
khách hàng theo dõi, thống kê được quá trình sử dụng điện. 

Không chỉ “ghi điểm” trên mạng xã hội, dịch vụ điện trực tuyến của 
EVNHANOI cũng được người dân tiếp nhận nhanh chóng và sử dụng ngày 
càng phổ biến. Ông Đinh Mạnh Hải (Đông Anh, Hà Nội) nhận xét: “Dịch vụ 
điện trực tuyến vô cùng thuận lợi cho người dân, nhất là trong bối cảnh 
dịch bệnh Covid-19 như hiện nay”. “Nếu như trước đây phải đến tận nơi ký 
trực tiếp vào hợp đồng, các loại giấy tờ giao dịch khác với điện lực thì chắc 
chắn trong dịp dịch COVID-19 nhà tôi không thể lắp được công tơ điện 
mới. Đằng này tôi chỉ cần ngồi nhà vào website của EVNHANOI để đăng 
ký”. 

Từ năm 2019, ông Hải và gia đình 4 người con sử dụng các dịch vụ thanh 
toán tiền điện trực tuyến của EVNHANOI, thế nên, khi có nhu cầu lắp công 
tơ điện mới, ông Hải chủ động sử dụng dịch vụ trực tuyến thay vì phải đến 
tận nơi đăng ký với ngành điện. “Trước đây, vợ chồng tôi được các con 
giao nhiệm vụ thanh toán tiền điện hàng tháng cho 3 con trai và 1 con dâu 
ở cùng trong xã. Những ngày nhân viên thu đi thu tiền điện, hai vợ chồng 
tôi thường phải ở nhà, không dám đi đâu vì sợ nhỡ nộp tiền điện cả 5 hộ. 
Giờ đây anh con trai cả lĩnh nhiệm vụ thanh toán tiền điện cho bố mẹ và 
các em. Tổng thời gian thanh toán cho 5 hoá đơn chỉ mất vài phút và thao 
tác trên điện thoại. Muốn thanh toán bất cứ lúc nào cũng được”. 

Với mục tiêu mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng sử dụng điện, trong 
những năm qua, thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 
EVNHANOI đã triển khai đồng thời hàng loạt các dịch vụ điện trực tuyến 
để khách hàng Thủ đô không phải đến các cơ sở điện lực trên địa bàn mà 
vẫn có thể dễ dàng sử dụng các dịch vụ về điện với những ưu điểm vượt 
trội. Đơn cử, khách hàng chỉ cần truy cập vào website chăm sóc khách 
hàng EVNHANOI tại địa chỉ: htttp://cskh.evnhanoi.com.vn, hay Cổng dịch 
vụ công Quốc gia: http://dichvucong.gov.vn Cổng giao tiếp điện tử TP Hà 
Nội: http://hanoi.gov.vn là có thể đăng ký các dịch vụ điện trực tuyến: cấp 
điện hạ áp, trung áp, thay đổi công suất, đổi chủ thể, gia hạn, chấm dứt 
hợp đồng mua bán điện; tạm ngừng sử dụng điện, thanh toán tiền điện… 

“Không chỉ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ điện, phù hợp với xu thế 
chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, EVNHANOI giúp khách 
hàng dễ dàng, thuận tiện hơn trong việc đăng ký sử dụng các dịch vụ điện, 
cũng như tạo sự minh bạch trong cung cấp dịch vụ. Việc quản lý, năng 
suất lao động của người lao động cũng tăng cao hơn nhờ việc áp dụng 
công nghệ trong sản xuất kinh doanh”, lãnh đạo EVNHANOI chia sẻ. 



Bên cạnh đó, EVNHANOI đã hợp tác với 18 ngân hàng và 10 tổ chức trung 
gian thanh toán, các ví điện tử được Ngân hàng Nhà nước cấp phép để 
tạo điều kiện cho khách hàng có thể thanh toán tiền điện mọi lúc. Chỉ riêng 
phương thức thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, khách 
hàng EVNHANOI có rất nhiều lựa chọn: Trích nợ tự động, mobile banking, 
Internet banking, ví điện tử, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi và thanh toán trực 
tuyến trên website của điện lực. 

Nguồn: https://congthuong.vn/thanh-toan-hoa-don-su-dung-dich-vu-dien-
khi-cong-nghe-thay-suc-con-nguoi-142648.html 

 

12. “Mở khóa” cho chuyển đổi số (Tiếp theo kỳ trước) 
Khi đại dịch Covid-19 lan rộng trên phạm vi toàn cầu, cả nước thực 
hiện biện pháp giãn cách xã hội, nhiều hoạt động kinh tế rơi vào đình 
trệ. Trong bối cảnh đó nhờ các hoạt động xã hội được số hóa, người 
dân dù cách ly nhưng vẫn không bị tách rời hoàn toàn khỏi công việc 
hay cuộc sống. Trước những thách thức của dịch bệnh, công nghệ 
số còn biến những áp lực hiện hữu thành động lực, tạo cú huých 
mạnh mẽ chưa từng có cho quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam. 

Bài 2: Biến áp lực thành động lực 

Cuộc “đại diễn tập” về công nghệ 

Giữa tháng 4 vừa qua, ứng dụng Bluezone do Bộ Thông tin và Truyền 
thông (TT và TT) và Bộ Y tế triển khai đã ra đời, với mục đích bảo vệ cộng 
đồng trước đại dịch, hạn chế các nguy cơ lây lan. Sử dụng công nghệ 
Bluetooth năng lượng thấp, Bluezone ghi nhận tiếp xúc gần giữa các điện 
thoại di động cài đặt ứng dụng; từ đó, cảnh báo nếu người dùng có tiếp 
xúc gần với ca nhiễm, nghi nhiễm hoặc người đã từng tiếp xúc gần với ca 
nhiễm, nghi nhiễm. Sau khi được triển khai, hiệu quả của Bluezone từng 
bước được chứng minh. Đơn cử, chỉ riêng ngày 13-8, trên tập 17 ca nhiễm 
hoặc nghi nhiễm có cài ứng dụng Bluezone ở Đà Nẵng và Hà Nội, đã tiến 
hành truy vết được 82 trường hợp F1 và F2 nằm ngoài danh sách đã biết 
theo cách truy vết truyền thống. Nhờ hiệu quả nổi bật mang lại, cả nước 
hiện có gần 20 triệu lượt tải ứng dụng Bluezone, tạo thành “tấm khiên số” 
khổng lồ góp phần bảo vệ người dân trước những nguy hại của dịch 
Covid-19.  

Diễn biến phức tạp và dai dẳng của dịch Covid-19 khiến con người trên 
toàn thế giới và Việt Nam phải thay đổi nhiều thói quen, nếp sống vốn có. 
Những biện pháp phòng, chống dịch được áp dụng dù hữu hiệu, nhưng 
ngược lại cũng gây cản trở nhiều hoạt động của doanh nghiệp (DN) và 
người dân, khiến học sinh không thể đến trường, người lớn phải nghỉ làm 



và nhiều cơ quan, DN bị gián đoạn hoạt động,… Lúc này, những nền tảng 
công nghệ số trở thành giải pháp giúp tháo gỡ hiệu quả các khó khăn đó.  

Cục trưởng Tin học hóa (Bộ TT và TT) Nguyễn Huy Dũng nhận định: Dịch 
Covid-19 được xem là đợt “đại thao diễn” cho lĩnh vực ứng dụng công 
nghệ thông tin (CNTT) của Việt Nam. Với tinh thần “chống dịch như chống 
giặc”, ngành TT và TT đã huy động hàng chục DN về CNTT, hàng nghìn kỹ 
sư chuyên môn tạo ra một loạt sản phẩm phần mềm bảo vệ người dân 
phòng, chống dịch hoặc hỗ trợ họ trong các sinh hoạt hằng ngày. Cụ thể, 
trong việc truy vết, giám sát cách ly, Việt Nam là nước duy nhất trên thế 
giới có đủ bộ giải pháp từ mức nhà mạng, mức trạm thu phát sóng BTS, 
mức sử dụng vệ tinh GPS đến mức theo dõi tiếp xúc gần dưới 2m dùng 
Bluetooth. Ngoài ra, hàng loạt ứng dụng phục vụ cuộc sống, làm việc 
không tiếp xúc cũng ra đời nhằm bảo đảm đời sống người dân diễn ra như 
bình thường. Hai nền tảng phục vụ nhu cầu học tập, đào tạo trực tuyến 
của Viettel, VNPT cung cấp cho hơn 30 nghìn trường trên phạm vi toàn 
quốc; nền tảng hỗ trợ tư vấn sức khỏe trực tuyến VOV-Bacsi24 kết nối trực 
tuyến bệnh nhân với các bác sĩ để được tư vấn, hỗ trợ mọi nơi, mọi lúc; 
nền tảng hội nghị truyền hình trực tuyến Comeet hay Stringee là một giải 
pháp toàn diện về nền tảng giao tiếp, cho phép các DN giao tiếp với khách 
hàng trên chính các ứng dụng di động;… 

Qua thực tế này, rõ ràng năng lực của DN công nghệ số Việt Nam vượt xa 
những gì chúng ta suy nghĩ trước đó. Có những phần mềm phục vụ phòng, 
chống dịch được hoàn thành chỉ trong vòng 48 giờ; nhiều DN xây dựng 
ứng dụng độc đáo, mới lạ, hiệu quả đi trước so thế giới. Đại dịch Covid-19 
không chỉ là thách thức cho mỗi cá nhân, mà còn là bài kiểm tra khắt khe 
về “sức khỏe” DN, khả năng thích ứng và phản ứng của mỗi quốc gia. 
Đồng thời nó cũng tạo ra cơ hội để thúc đẩy chuyển biến tích cực trong xã 
hội. Cụ thể, việc phát triển Chính phủ điện tử của các bộ, ngành thậm chí 
có xu hướng được đẩy nhanh hơn do phát sinh mạnh nhu cầu trao đổi 
thông tin, gửi nhận văn bản trực tuyến, họp trực tuyến giữa các cấp để 
ứng phó dịch bệnh,... Thống kê của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam 
(VECOM) cho thấy, tốc độ tăng trưởng trung bình của DN thương mại điện 
tử trong giai đoạn cao điểm của dịch (từ tháng 2 đến tháng 4) đạt 14% so 
cùng kỳ năm 2019. Áp lực từ dịch bệnh tạo ra “thói quen số” cho ngày 
càng nhiều cán bộ, người dân và cũng là dịp để các DN công nghệ thử 
sức, gia tăng trình độ và sức ảnh hưởng. Với những đường lối chỉ đạo 
xuyên suốt từ Nghị quyết 52/NQ-TW (Nghị quyết 52) của Bộ Chính trị về 
một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia  cách mạng công nghiệp 
4.0, đây rõ ràng là thời điểm Việt Nam thật sự đứng trước cơ hội lớn để 
thúc đẩy mạnh mẽ hơn quá trình chuyển đổi số.  

Xây dựng ý thức về an toàn mạng 



Tuy nhiên, chuyển đổi số cũng đặt ra không ít thách thức, nhất là vấn đề 
an toàn trên không gian mạng. Song song với quá trình đẩy mạnh triển 
khai Chính phủ điện tử, nguy cơ về mất an toàn, an ninh mạng (ANM) cũng 
gia tăng. Chính phủ điện tử cung cấp khả năng truy cập vào các dịch vụ 
công tại bất cứ nơi nào, bất kỳ lúc nào, do đó càng tiềm ẩn nguy cơ bị tiến 
công vào hệ thống hạ tầng và các ứng dụng. Trong năm 2019, Cục An 
toàn thông tin (Bộ TT và TT) ghi nhận hơn 5.200 cuộc tiến công mạng vào 
các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Những cuộc tiến công này không chỉ 
nhằm đánh cắp thông tin mà còn có thể chiếm quyền điều hành, làm tê liệt 
hệ thống. Nhìn nhận rõ thực trạng này, Nghị quyết 52 đã đặt ra nhiệm vụ 
trọng tâm phải đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật bảo đảm an toàn, ANM; 
xây dựng và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 30/NQ-TW ngày 25-7-
2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược ANM quốc gia.  

Phó Cục trưởng An toàn thông tin Hoàng Minh Tiến cho biết: Gần một năm 
qua, hạ tầng kỹ thuật bảo đảm an toàn, ANM đã được nhiều bộ, ngành, địa 
phương, DN quan tâm đầu tư, xây dựng khá bài bản. Riêng Bộ TT và TT 
đã xây dựng sáu hệ thống hạ tầng kỹ thuật chuyên dụng về an toàn, ANM 
như hệ thống xử lý tiến công mạng in-tơ-nét Việt Nam; hệ thống đánh giá, 
kiểm định an toàn, ANM; hệ thống xác thực điện tử quốc gia,… Các hệ 
thống đã bước đầu phát huy hiệu quả, nâng cao năng lực bảo đảm an 
toàn, ANM quốc gia. Cùng với đó, hệ thống mạng lưới ứng cứu sự cố an 
toàn, ANM quốc gia hiện nay có hơn 170 đơn vị tham gia hoạt động, gồm 
toàn bộ 63 sở TT và TT các địa phương; 22 đơn vị chuyên trách về công 
nghệ thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
27 DN cung cấp dịch vụ in-tơ-nét và một số tổ chức, DN nắm giữ hạ tầng 
trọng yếu;… Tại các địa phương, nhằm bảo đảm an toàn, ANM thống nhất, 
Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo bảo vệ theo mô hình chuyên nghiệp bốn 
lớp gồm: Lực lượng tại chỗ; tổ chức hoặc DN giám sát, bảo vệ chuyên 
nghiệp; tổ chức hoặc DN độc lập kiểm tra, đánh giá định kỳ; kết nối, chia 
sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia. Tính đến hết tháng 7, đã có 
43% số địa phương trên cả nước triển khai theo mô hình bốn lớp, dự kiến 
tất cả các địa phương sẽ hoàn thành trước ngày 30-9. Những nỗ lực nêu 
trên đã giúp công tác bảo đảm an toàn, ANM đạt nhiều kết quả. Trong sáu 
tháng vừa qua, Cục An toàn thông tin chỉ ghi nhận hơn 2.000 cuộc tiến 
công mạng vào các hệ thống thông tin, giảm 26% so sáu tháng cuối năm 
2019 và giảm 27,1% so cùng kỳ năm 2019. 

Theo báo cáo của Gartner (Công ty Tư vấn và nghiên cứu toàn cầu về 
công nghệ của Hoa Kỳ), mức chi tiêu cho bảo đảm an toàn thông tin của 
thế giới năm 2019 đạt khoảng 137 tỷ USD, dự báo năm 2020 ước đạt 150 
tỷ USD. Trong khi đó, tổng doanh thu thị trường này tại Việt Nam chỉ vào 
khoảng 65 triệu USD, tương đương 0,04%. Rõ ràng, các DN viễn thông, 
công nghệ thông tin lớn chưa dành sự quan tâm đúng mức tới thị trường 



này. Đáng chú ý, nguyên nhân chủ yếu gây nguy cơ mất an toàn thông tin 
ở Việt Nam lại do nhận thức chưa đầy đủ, đúng mức về vị trí và tầm quan 
trọng của công tác này. Ngay trong khối cơ quan nhà nước, nhận thức của 
 phần lớn cán bộ, công chức còn thấp, dẫn đến tình trạng mắc lỗi về an 
toàn trong sử dụng máy vi tính, để lây nhiễm mã độc, sử dụng các phần 
mềm không có bản quyền có lỗ hổng bảo mật,… Đối với nhiều dự án ứng 
dụng CNTT, phần kinh phí dành cho bảo đảm an toàn chưa tương xứng, 
dẫn đến trang thiết bị, phần mềm bảo vệ không được đầu tư bài bản, một 
số trang thiết bị mới đầu tư đã lỗi thời hoặc chưa được vận hành, sử dụng 
hiệu quả. 

Chuyển đổi số là xu hướng quan trọng mang tính tất yếu đối với mỗi quốc 
gia để hình thành và thúc đẩy nền kinh tế số - xã hội số. Trong đó, đầu tư 
cho an toàn, ANM là điều kiện cần thiết để chuyển đổi số nhanh, bền vững. 
Thậm chí, trong nhiều tình huống, vấn đề này phải đi trước một bước. Vì 
thế, cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận 
thức của người sử dụng máy tính, in-tơ-nét, nhất là với đội ngũ cán bộ, 
công chức. Bên cạnh đó, ưu tiên đầu tư cho công tác bảo đảm an toàn 
thông tin, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các hệ thống thông tin quan 
trọng quốc gia và hệ thống kỹ thuật. Các dự án ứng dụng CNTT sử dụng 
ngân sách phải lập luận chứng về an toàn và bảo mật thông tin ngay từ khi 
lập kế hoạch, thiết kế hệ thống; tỷ lệ mức đầu tư cho an toàn đối với dự án 
CNTT ít nhất phải đạt 10%. Đồng thời, đẩy nhanh nghiên cứu khoa học và 
hợp tác quốc tế về an toàn thông tin; tăng cường hợp tác, trao đổi công 
nghệ, giải pháp mới. Qua đó, có cơ hội chia sẻ giữa các quốc gia về kinh 
nghiệm phòng, chống nguy cơ gây mất an toàn thông tin, hỗ trợ lẫn nhau 
về kỹ thuật trong ứng cứu khẩn cấp, chống tiến công mạng xuyên biên giới 
bởi không gian mạng in-tơ-nét đã xóa nhòa ranh giới giữa các quốc gia. 

Tuy đạt được một số kết quả khả quan, song cũng phải thẳng thắn 
thừa nhận, thực tế năng lực của Việt Nam trong lĩnh vực an toàn, 
ANM vẫn còn nhiều hạn chế. Hiện cả nước mới có 84 DN được cấp 
phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin, nhưng  phần 
lớn là các DN hoạt động chính trong lĩnh vực viễn thông; số lượng 
DN “thuần” an toàn thông tin chỉ chiếm khoảng 20%. Mặt khác, thị 
trường  an toàn thông tin nước ta vẫn đang ở giai đoạn sơ khai, chưa 
định hình rõ nét nên chưa thể phát triển bứt phá.  

HOÀNG MINH TIẾN 

Phó Cục trưởng An toàn thông tin, Bộ TT và TT 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/science-news/mo-khoa-cho-chuyen-doi-so-
tiep-theo-ky-truoc--614338 

 



13. “4 xin, 4 luôn” trong giao tiếp và giải quyết thủ tục 
hành chính 
Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, ông Lê Tuấn Hải - Quyền Chủ tịch UBND 
TP. Cà Mau, vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, 
phường trên địa bàn chấn chỉnh ngay tình trạng giải quyết hồ sơ thủ 
tục hành chính không kịp thời để người dân ngồi chờ hoặc hẹn lại 
vào thời gian khác.  

Quyền Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thực hiện truyên truyền khẩu 
hiệu “4 xin, 4 luôn” trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ 
phận Một cửa của thành phố và các xã, phường. 

Cụ thể, “4 xin” là: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; “4 luôn” là: luôn 
mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ. 

Công chức, viên chức phải quán triệt, thực hiện nghiêm chuẩn mực giao 
tiếp, ứng xử đối với tổ chức, cá nhân đến giao dịch thủ tục hành chính; ý 
thức rõ về trách nhiệm trong công việc; đối với đồng nghiệp phải có tinh 
thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

Được biết, theo báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và 
kiểm soát thủ tục hành chính tháng 8 của UBND thành phố, tại Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận 3.431 hồ sơ, tồn chuyển sang 1.806 
hồ sơ và đã giải quyết 3.031 hồ sơ, tiếp tục thực hiện 2.206 hồ sơ. Đối với 
cấp xã, phường, tiếp nhận 11.717 hồ sơ, tồn chuyển sang 63 hồ sơ, hoàn 
trả 11.697 hồ sơ, đang thực hiện 83 hồ sơ. 

Đối với Một cửa điện tử thành phố, tiếp nhận 3.429 hồ sơ, đã giải quyết 
được 3.308 hồ sơ, tiếp tục thực hiện 121 hồ sơ; cấp xã, phường tiếp nhận 
7.872 hồ sơ, hoàn trả 7.870 hồ sơ, tiếp tục thực hiện 2 hồ sơ.  

Nguồn: https://baoanhdatmui.vn/tin-tuc/thoi-su-1/4-xin-4-luon-trong-giao-
tiep-va-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-30438.html 

 

14. Bình Thuận cần tập trung hơn nữa cải cách thủ 
tục hành chính 
Sáng 25/8, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công 
tác Trung ương đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Thuận. 

Tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Phó Chủ tịch nước 
Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những kết quả phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh Bình Thuận trong thời gian qua. Nổi bật, trong 6 tháng đầu năm, 
Bình Thuận thực hiện tốt mục tiêu “kép” vừa phòng, chống, kiểm soát 
được dịch COVID-19 vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm đời sống 
nhân dân, trật tự an toàn xã hội... 



Phó Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Bình Thuận cần tập 
trung hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, nâng cao các chỉ số PCI, 
PAPI… đồng thời tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư kinh doanh. Tỉnh 
cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng xây dựng đội ngũ cán 
bộ có chuyên môn cao, năng lực thực tiễn... 

Phó Chủ tịch nước lưu ý, mặc dù địa phương đã bước qua đỉnh dịch ở đợt 
1 nhưng trước tình hình diễn biến phức tạp, Bình Thuận không chủ quan 
trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là khi Hàm Tiến - Mũi 
Né là điểm đến du lịch hấp dẫn. Bên cạnh đó, Bình Thuận chuẩn bị tốt cho 
Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội thi đua yêu nước sắp tới. 

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc 
Hai cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của tình 
hình dịch COVID-19 và nắng hạn kéo dài nhưng tổng giá trị sản phẩm nội 
tỉnh (GRDP) tăng 3,81% và cả năm 2020 ước tăng 4,5%. Để bảo đảm mục 
tiêu “kép” nêu trên, Bình Thuận đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột 
phá. 

Theo đó, 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tăng cường sắp xếp tổ chức bộ máy 
và cán bộ của hệ thống chính trị, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả; 
đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo 
hướng nâng cao năng suất, ưu tiên phát triển 3 trụ cột: công nghiệp, du 
lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; không ngừng nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần cho nhân dân,  tăng cường quốc phòng - an 
ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác 
quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, rừng, môi trường, phòng, chống 
dịch bệnh và ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu; xây dựng và triển 
khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050. 

Bình Thuận sẽ tập trung 3 khâu đột phá gồm: Nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao, có trách 
nhiệm; tăng cường đầu tư công và thu hút nguồn lực xã hội đầu tư xây 
dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tạo 
môi trường thuận lợi thu hút đầu tư kinh doanh, liên kết, hợp tác, phát 
triển. 

Về thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2015- 2020) gắn 
với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, tỉnh 
Bình Thuận đã đạt được những kết quả nổi bật. Theo đó, 24/31 chỉ tiêu 
chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật, thực hiện đổi mới mô hình 
tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế đạt nhiều kết quả tích cực, từng 
bước chuyển dần từ tăng trưởng chiều rộng sang tăng trưởng chiều sâu; 
kinh tế tăng trưởng khá và có sự bứt phá trong giai đoạn 2018-2019. Quy 
mô tổng giá trị sản phẩm nội tỉnh (GRDP) liên tục tăng qua các năm (từ 



47.155 tỷ đồng năm 2015 tăng lên 81.800 tỷ đồng năm 2020). Du lịch tiếp 
tục giữ vững thương hiệu và uy tín, Bình Thuận trở thành địa bàn trọng 
điểm về du lịch, hướng đến phát triển trung tâm du lịch - thể thao biển 
mang tầm quốc gia. 

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Bình Thuận xác định mục tiêu tiếp tục tăng cường 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh của 
hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; bảo đảm quốc phòng - an 
ninh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, tích cực đổi mới, sáng 
tạo, chủ động liên kết, hợp tác và hội nhập; nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; huy động và sử dụng hợp lý, 
có hiệu quả các nguồn lực; phát triển toàn diện, trọng tâm là phát triển 3 trụ 
cột: Công nghiệp (năng lượng, chế biến); Du lịch biển (giải trí, thể thao) và  
Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Nhân chuyến thăm và làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh 
đã trao tặng 1,3 tỷ đồng cho Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Thuận. 

Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/binh-thuan-can-tap-trung-hon-nua-cai-
cach-thu-tuc-hanh-chinh-20200825133521427.htm 

 

15. Hình thành nền hành chính phục vụ người dân và 
doanh nghiệp 
Nhằm góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp - văn minh, Công đoàn 
Viên chức thành phố Hà Nội tổ chức cuộc thi viết có chủ đề: “Ý 
tưởng sáng tạo vì Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì hòa bình”. Báo Lao 
động Thủ đô xin trân trọng đăng sáng kiến của bà Nguyễn Thu Hà – 
Công đoàn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội liên quan đến chủ 
đề cải cách thủ tục hành chính. 

Thời gian qua, hoạt động cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan 
quản lý hành chính nhà nước đã đạt được những kết quả khả quan. Mối 
quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân và doanh 
nghiệp được cải thiện đáng kể, thông qua một loạt các biện pháp như cải 
cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông; công khai hóa, minh bạch hóa các quy định về thủ tục hành chính 
(nhất là thủ tục hành chính về thuế và bảo hiểm xã hội). Theo đó, các thủ 
tục hành chính được rà soát, sửa đổi, bãi bỏ theo hướng đơn giản hóa, 
thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. 

Việc triển khai thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo 25 
Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ đã được các bộ, ngành thực hiện cơ 
bản hoàn thành. Hằng năm, việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; 



việc công bố, niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 
chính đã giúp giải phóng nguồn lực xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia. Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được đẩy 
mạnh triển khai tại các địa phương. 

Bên cạnh việc đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính tại nhà, một điểm nổi bật khác trong lĩnh vực cải 
cách thủ tục hành chính thời gian qua là việc triển khai thí điểm đưa bộ 
phận một cửa các cấp về đặt tại trụ sở của bưu điện ở một số địa phương 
theo Nghị định số 61/2018/NÐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính. Lợi ích mang lại trước hết đối với Ủy ban nhân dân các cấp sẽ 
không phải bố trí kinh phí để xây dựng trụ sở, nhất là không phải bỏ chi phí 
thường xuyên để duy trì, sửa chữa, bảo dưỡng trụ sở, trang thiết bị cho bộ 
phận một cửa. 

Ngoài ra, khi đưa bộ phận một cửa về đặt tại bưu điện, nhân viên bưu điện 
cũng sẽ phối hợp với cán bộ, công chức, viên chức tại nơi thực hiện tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Ðiều này không 
chỉ góp phần thực hiện mục tiêu triển khai chính phủ điện tử, chính quyền 
điện tử, mà còn giúp cơ quan hành chính các cấp giảm tải được công việc 
để tập trung cho chuyên môn, sắp xếp lao động, tinh giản biên chế. 

Trọng tâm cải cách hành chính của thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2020-
2025 sẽ hướng đến việc nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, 
công chức viên chức, trong đó quan trọng nhất là hoàn thiện hệ thống 
quản lý công vụ, công chức theo hướng khoa học, thực tài; cải thiện chính 
sách tiền lương nhằm tạo động lực thực thi công vụ có chất lượng và hiệu 
quả; hình thành chính quyền điện tử và đảm bảo cung ứng ngày càng tốt 
hơn các dịch vụ công phục vụ nhân dân. 

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và theo chương trình 
tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ, thành phố Hà Nội 
đã đề ra một số nhiệm vụ mới. Một là cải cách thể chế: Điểm mới là xây 
dựng quy định về việc lấy ý kiến nhân dân đối với các chủ trương, chính 
sách quan trọng của thành phố. Hai là cải cách thủ tục hành chính, tập 
trung đơn giản hóa các thủ tục thuộc lĩnh vực: đầu tư, đất đai, xây dựng, 
thuế, y tế, giáo dục, hộ khẩu, việc làm… 

Ba là cải cách tổ chức bộ máy và hoạt động của cơ quan nhà nước. Bốn là 
xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức: 
Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức chuyên nghiệp, hợp lý về 
cơ cấu gắn với vị trí việc làm. Năm là cải cách tài chính công. Sáu là ứng 
dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong cải cách hành chính: Tin 
học hóa các quy trình công việc trong nội bộ cơ quan hành chính, trong 
giao dịch với các cơ quan hành chính khác và trong giao dịch với tổ chức, 



cá nhân, đặc biệt là trong hoạt động phục vụ hành chính công, dịch vụ 
công của đơn vị sự nghiệp công. 

Để thực hiện các nhiệm vụ trên cần tập trung vào một số giải pháp nâng 
cao cải cách thủ tục hành chính trong thời gian tới. Thứ nhất, nâng cao 
nhận thức của các chủ thể trong xã hội về tầm quan trọng của cải cách thủ 
tục hành chính, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại. Trong đó, 
nhiệm vụ quan trọng là phải nâng cao nhận thức về cải cách thủ tục hành 
chính cho toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân để tạo hiệu ứng chung 
trong toàn xã hội cùng chung tay tham gia thực hiện. Chính vì vậy, tiếp tục 
phát huy việc chuyển nhận thức từ cơ chế nền hành chính “mệnh lệnh”, 
“xin – cho” sang nền hành chính “phục vụ”; coi người dân và doanh nghiệp 
thực sự là “đối tác”, “khách hàng” trong cung cấp dịch vụ công. 

Thứ hai, đẩy mạnh xây dựng và vận hành chính phủ điện tử, góp phần cải 
cách thủ tục hành chính và các dịch vụ công. Cần tăng Chỉ số phát triển 
chính phủ điện tử và Chỉ số thành phần về cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến trong khu vực và trên thế giới. Ngoài các thủ tục hành chính trong 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, hầu hết các thông tin, mẫu 
biểu hồ sơ liên quan đều được đưa lên mạng internet để người dân, doanh 
nghiệp có thể tra cứu, tải xuống chuẩn bị trước khi thực hiện các thủ tục 
hành chính (đạt mức độ 1, 2), các bộ, ngành, các sở: Nội vụ, Thông tin và 
Truyền thông của các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện tốt Chương trình 
phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành 
chính giai đoạn 2017 – 2020 để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xây 
dựng nền hành chính hiện đại. 

Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cần phối hợp với các bộ, ngành, 
địa phương xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường công 
tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng, vận hành chính phủ điện tử; nâng 
cao hiệu quả khai thác, sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành, 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm đáp ứng yêu cầu cách 
mạng công nghiệp 4.0 với các nội dung như ứng dụng internet kết nối vạn 
vận (IoT), ứng dụng điện toán đám mây (Cloud Computing), xử lý dữ liệu 
lớn (Big Data), mạng xã hội (Social network), đô thị thông minh (Smart 
city)… 

Thứ ba, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ cho đội ngũ công chức tiếp 
nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt, đề cao trách nhiệm thực 
hiện các quy định của pháp luật trong tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, kịp 
thời các thủ tục hành chính của công chức nhà nước. Theo đó, phải lấy kết 
quả cải cách thủ tục hành chính hằng năm là cơ sở quan trọng để đánh giá 
mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành của người 
đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp; là một trong những tiêu 
chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân. 



Ban hành và thực hiện hiệu quả cơ chế kiểm tra, thanh tra việc thực thi 
công vụ của đội ngũ công chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. 
Xử lý nghiêm người vi phạm và khen thưởng kịp thời những người thi 
hành xuất sắc nhiệm vụ nhằm tiếp tục tạo bước chuyển căn bản trong 
quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với cá nhân, tổ chức và 
doanh nghiệp, giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau trong giải 
quyết và thực hiện các thủ tục hành chính. Có cơ chế pháp lý hữu hiệu đối 
với các cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp nhận, xử lý các phản 
ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế, chính 
sách, thủ tục hành chính không còn phù hợp. 

Thứ tư, tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các thành phố, tỉnh 
và tham quan, học tập kinh nghiệm các nước về cải cách thủ tục hành 
chính. Việc trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau giữa các thành phố, tỉnh 
trong nước về cải cách thủ tục hành chính có ý nghĩa quan trọng trong tiến 
trình xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân, qua đó, tìm ra 
các sáng kiến, các giải pháp hiệu quả nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế 
trong hoạt động quản lý thủ tục hành chính và cắt giảm tối đa các thủ tục 
hành chính rườm rà để tiết kiệm thời gian, công sức của cá nhân, tổ chức 
sẽ góp phần đẩy nhanh tiến trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. 
Bên cạnh đó còn cần phải học tập kinh nghiệm các nước về cải cách thủ 
tục hành chính, nhất là các nước có nền hành chính phát triển và điều kiện 
kinh tế – xã hội tương đồng với Việt Nam. 

Để đảm bảo cho việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các mục tiêu đặt 
ra, thành phố cần hình thành hệ thống các giải pháp thực hiện đồng bộ. 
Một những giải pháp được chú trọng, đó là tăng cường công tác chỉ đạo 
triển khai cải cách hành chính từ Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố đối với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân 
các cấp; thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm cá 
nhân về mặt chỉ đạo, đôn đốc triển khai các nội dung cải cách hành chính 
thuộc phạm vi quản lý của ngành và địa phương mình. Cũng như thực hiện 
việc nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác 
tham mưu về cải cách hành chính ở cấp thành phố và cấp quận, huyện. 
Ban hành các chế độ chính sách hợp lý đối với đội ngũ cán bộ, công chức 
thực hiện chuyên trách về cải cách hành chính các cấp. 

Trên đây là ý tưởng của tôi nhằm đóng góp một phần vào cải cách thủ tục 
hành chính của Thủ đô Hà Nội. Với những giải pháp triển khai một cách 
đồng bộ và cụ thể, chúng ta hoàn toàn tin tưởng công tác cải cách hành 
chính sẽ góp phần hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội 
của thành phố trong giai đoạn tiếp theo. Quan trọng hơn, hình thành một 
nền hành chính phục vụ hướng về phía người dân và doanh nghiệp, qua 



đó tạo một môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, thu hút nhiều hơn nữa 
các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Thủ đô Hà Nội, cũng như tăng 
cường tính công khai minh bạch các thủ tục, dịch vụ hành chính công của 
chính quyền thành phố. 

Nguồn: https://laodongthudo.vn/hinh-thanh-nen-hanh-chinh-phuc-vu-nguoi-
dan-va-doanh-nghiep-112135.html 

 

16. Nghệ An cử 34 nhân sự đến làm việc tại trung tâm hành 
chính công 
Sau 01 năm ban hành quyết định thành lập trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh, đến nay Nghệ An đã tiến hành điều chuyển 34 cán bộ 
từ các Sở, ngành trên địa bàn tập trung để vận hành bộ máy. 

Đây là động thái được đông đảo người dân, doanh nghiệp trông đợi về cơ 
chế một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục hành chính nhanh-
gọn trong thời gian tới. 

Tạo chuyển biến về cải cách hành chính 

Theo đó, vào ngày 18/8/2020, ông Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nghệ An đã ký quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên 
chức được cử đến làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công. 

Danh sách đợt này sẽ có 34 nhân sự chính thức và 38 nhân sự dự phòng 
đến từ các Sở, ngành liên quan trên địa bàn tập trung làm việc tại địa chỉ 
số 16 đường Trường Thi, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc tại đây sẽ chịu sự 
quản lý của cơ quan, đơn vị cử đi. Mặt khác, khi đến làm việc tại trung tâm 
phục vụ hành chính công, cán bộ phải chấp hành quy chế, quy định của 
pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước lãnh đạo cơ 
quan, lãnh đạo trung tâm về việc tiếp nhận, phối hợp giải quyết và trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức. 

Trong số 34 nhân sự chính thức được cử đến làm việc tại trung tâm phục 
vụ hành chính công thì Sở Giao thông vận tải đứng dầu danh sách với 05 
cán bộ, các Sở Lao động thương binh & xã hội, Y tế, Du lịch, Bảo hiểm xã 
hội, Điện lực, Tư pháp, Ngoại vụ, Giáo dục – Đào tạo, Văn hóa – Thể thao 
mỗi đơn vị cử 01 cán bộ. 

Được biết, trước đó vào ngày 5/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký 
quyết định số 2996/QĐ-UBND, quyết định thành lập trung tâm phục vụ 
hành chính công tỉnh. Theo quyết định này, 100% thủ tục hành chính của 
14 sở, ngành gồm: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Giao thông Vận tải, 
Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Thông 



tin và Truyền thông, Tài chính, Nội vụ, Ngoại vụ, Giáo dục & Đào tạo, Ban 
Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và Văn phòng UBND tỉnh sẽ thực hiện tại 
trung tâm với 871 thủ tục hành chính. 

Đây cũng là đơn vị hành chính đặc thù trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, 
có con dấu riêng và chịu sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của Chủ tịch UBND 
tỉnh và quản lý về tổ chức, biên chế và hành chính của Văn phòng UBND 
tỉnh. 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An sẽ có 1 giám đốc do 1 
lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh kiêm nhiệm và không quá 2 phó giám đốc. 

Người dân, doanh nghiệp đặt kỳ vọng 

Theo đánh giá thì việc thành lập trung tâm hành chính công sẽ vận hành 
theo nguyên tắc 5 tại chỗ, đó là: tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng 
dấu, trả kết quả ngay tại Trung tâm. 

Mô hình này được triển khai xây dựng trên địa bàn cả nước sau khi Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính. 

Chính vì vậy, mặc dù là một trong những tỉnh triển khai thành lập trung tâm 
hành chính công “sinh sau, đẻ muộn” so với các tỉnh như Quảng Ninh, Đà 
Nẵng, Quảng Bình... nhưng với động thái này ở Nghệ An mới đây, người 
dân, doanh nghiệp đặt nhiều kỳ vọng. 

“Những năm trước, khi muốn triển khai dự án đầu tư, chúng tôi phải mất 
nhiều thời gian, đi nhiều Sở, ban, ngành để xác nhận, thẩm định thủ tục… 
Để có được hồ sơ hoàn chỉnh, chúng tôi phải mất nhiều năm trời để “gõ 
cửa” các cơ quan có thẩm quyền. 

Nhiều lúc tưởng chừng như mình phải bỏ cuộc vì quá nhiều nhiêu khê, thủ 
tục rườm rà với thủ tục hành chính. Bây giờ, Nghệ An đã thành lập trung 
tâm hành chính công tập trung như vậy, cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi 
rất kỳ vọng ở lối làm việc nhanh gọn, hiệu quả để tạo thông thoáng cho môi 
trường đầu tư” – đại diện một doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An cho biết. 

Còn với người dân, việc thành lập trung tâm một cửa liên thông của UBND 
tỉnh Nghệ An hy vọng sẽ được kịp thời tháo gỡ khó khăn, tránh phải gặp 
cảnh cơ cực khi phải lên-xuống các Sở, ngành như trước đây. 

Bên cạnh đó, người dân và doanh nghiệp cũng đặt kỳ vọng vào sự điều 
hành trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đối với hoạt động của 
trung tâm hành chính công sẽ mở ra triển vọng mới, đột phá mạnh mẽ về 
công cuộc cải cách thủ tục hành chính mà bấy lâu nay địa phương này vẫn 
đang đốc thúc thực hiện. 



Kỳ vọng hơn nữa đó là tình trạng “tham nhũng vặt”, “trên rải thảm, dưới rải 
đinh”, “trên bảo dưới không nghe”… sẽ dần dẹp bỏ, không còn cản trở 
người dân, doanh nghiệp trong thủ tục hành chính. 

Nguồn: https://enternews.vn/nghe-an-cu-34-nhan-su-den-lam-viec-tai-
trung-tam-hanh-chinh-cong-180162.html 

 

17. Thành phố trẻ hội nhập, phát triển 
Trên cầu Gành Hào lộng gió, khách thập phương dừng chân ngắm 
khung cảnh đô thị Cà Mau lúc chiều tà, và cả bình minh khi mặt trời 
chưa ửng đỏ. Hai bên bờ sông, những ngôi nhà chi chít ngày nào giờ 
được thay bằng những bờ kè thông thoáng, có vỉa hè, cây xanh và hệ 
thống đèn lung linh… khi màn đêm buông xuống. 

Bằng các nguồn lực, Ðảng bộ TP Cà Mau đã và đang tập trung hoàn thiện 
kết cấu hạ tầng để trong tương lai gần hoàn thành các tiêu chí của đô thị 
loại I, trở thành một trong những nơi đáng sống ở vùng đất cuối cùng cực 
nam Tổ quốc… 

Thay đổi diện mạo đô thị 

Ðô thị Cà Mau những ngày cuối tháng 8, khắp nơi đỏ thắm cờ Ðảng, cờ Tổ 
quốc chào mừng Ðại hội Ðảng bộ TP Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025 sắp 
diễn ra. Sau gần 10 năm được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh, đô 
thị trẻ cuối trời cực nam Tổ quốc đã khoác lên mình dáng dấp mới, xanh 
hơn, sạch hơn, thân thiện hơn với con người, thiên nhiên và cuộc sống… 

Cột mốc đánh dấu cho những đổi thay trên là Nghị quyết số 03-NQ/TU của 
Ban Chấp hành Ðảng bộ TP Cà Mau (nhiệm kỳ 2015-2020) về tăng cường 
công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, huy động và tập trung nguồn lực 
xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị thành phố, phấn đấu hoàn 
thành các tiêu chí trở thành đô thị loại I. 

Cả hệ thống chính trị TP Cà Mau đã cùng vào cuộc kiến thiết đô thị trẻ theo 
định hướng phát triển bền vững. Ðến nay, đã có 51 đồ án quy hoạch và 
điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt và thông qua. Trong đó, có 45 đồ án 
quy hoạch chi tiết, sáu đồ án quy hoạch phân khu. Các phường nội ô đã 
quy hoạch phân khu bao phủ 52,2%, quy hoạch chi tiết bao phủ 24,04% 
diện tích và hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở cả bảy xã 
của thành phố.  

Xác định rõ là vùng có địa hình khá thấp và bị sông ngòi bao quanh, cho 
nên các tuyến sông trong nội ô, các công viên, kè bờ sông…, TP Cà Mau 
đã chú trọng quy hoạch chi tiết theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu, 
nước biển dâng, gắn với cải thiện vệ sinh môi trường. Không gian đô thị 



không gói gọn mà cũng được quy hoạch mở rộng phát triển toàn diện về 
các hướng. 

Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Cà Mau, Bùi Tứ Hải cho biết: Ðể việc quy 
hoạch không bị phá vỡ, thời gian qua, các cơ quan chuyên trách của thành 
phố đã tăng cường công tác quản lý quy hoạch, chấn chỉnh hoạt động xây 
dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch được duyệt, nhất là các tuyến 
hẻm tự mở, các khu tái định cư và nhà ở xã hội tại các phường 4, phường 
9 và các khu vực ven sông… 

Là một trong ba đô thị động lực của tỉnh, là đô thị hạt nhân vùng Tây Nam 
Tổ quốc và là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh Cà Mau cho nên 
thời gian qua, Ðảng bộ TP Cà Mau tập trung quyết liệt, ưu tiên các nguồn 
lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ về đô thị và xây dựng 
nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, thành phố thực hiện 97 công 
trình với tổng mức đầu tư hơn 816 tỷ đồng. Ðến nay, đã có 69 công trình 
hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy kết quả, tạo chuyển biến tích 
cực về kinh tế - xã hội và góp phần tạo nên dáng dấp mới cho đô thị trẻ 
này. 

Nổi bật trong số đó là Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu 
Long (ÐBSCL) - Tiểu dự án TP Cà Mau. Nhờ dự án trên, TP Cà Mau đã 
nâng cấp và cải tạo được 205 tuyến đường/hẻm trong các khu có thu nhập 
thấp với chiều dài hơn 51.200 m, xây dựng mới 3.000 m đường và kè ven 
sông, nâng cấp và xây dựng mới 16 trường học, 8 trụ sở sinh hoạt cộng 
đồng, 4 công viên cây xanh, 2 khu chợ, xây dựng mới 900 lô nền tái định 
cư với diện tích gần 12 ha để bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng 
bởi dự án. 

Tiểu dự án nâng cấp đô thị vùng ÐBSCL tại TP Cà Mau đã giúp gần 200 
nghìn người dân đô thị được hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp, góp phần 
quan trọng phát triển dân sinh, cải tạo môi trường, chỉnh trang đô thị, đóng 
góp rất lớn để TP Cà Mau hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II như hôm 
nay. Ðồng chí Lê Tuấn Hải, quyền Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau, chia 
sẻ: Ở những nơi “tấc đất, tấc vàng” thì thành công lớn nhất trong quá trình 
xây dựng và phát triển đô thị chính là làm tốt công tác tuyên truyền, vận 
động để nhận được sự chia sẻ, đồng thuận cao của người dân, tạo điều 
kiện tốt về mặt bằng để triển khai các công trình được thuận lợi, nhanh 
chóng. 

Thời gian qua, các cấp ủy TP Cà Mau còn đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực 
hiện tốt việc phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, tăng cường sắp xếp trật tự 
và vệ sinh môi trường nội ô, khắc phục từng bước tình trạng ô nhiễm môi 
trường, bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Chính quyền TP 
Cà Mau còn huy động hàng trăm tỷ đồng để hoàn thiện hạ tầng giao thông 
nông thôn. Nhờ đó mà đến nay, cả bảy xã của TP Cà Mau đã hoàn thành 



xây dựng nông thôn mới; thành phố gần như hoàn thiện các tiêu chí đô thị 
loại II và đạt được 48 trong tổng số 59 tiêu chí của đô thị loại I (đạt 68 trong 
tổng số 100 điểm).  

Hướng đến đô thị loại I 

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị mà trong nhiệm kỳ 
qua, Ðảng bộ TP Cà Mau thực hiện đạt và vượt 8 trong tổng số 11 chỉ tiêu 
nghị quyết. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Bạch Ðằng 
đánh giá: Ðảng bộ TP Cà Mau đã luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó 
khăn, thử thách, tổ chức thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố 
lần thứ 11 đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh 
vực. Xây dựng Ðảng bộ, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững 
mạnh; thực hiện có hiệu quả các đề án đã được phê duyệt; tập trung đầu 
tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng nông thôn mới, 
phường văn minh đô thị…, tạo điều kiện quan trọng giúp thành phố đẩy 
nhanh tốc độ phát triển các mặt về kinh tế - xã hội. 

Một trong những thành công lớn của Ðảng bộ TP Cà Mau trong nhiệm kỳ 
2015 - 2020 là thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) 
và nâng cao chất lượng dịch vụ công (Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 4-7-
2016 của Ban Chấp hành Ðảng bộ TP Cà Mau). Ðến nay, công tác CCHC 
các cấp trên địa bàn TP Cà Mau đã có sự chuyển biến tích cực; trách 
nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức trong công 
tác CCHC chuyển biến rõ rệt. Ðó cũng là nguyên nhân giúp kết quả thực 
hiện công tác CCHC của thành phố đạt hơn 90% các nhiệm vụ theo kế 
hoạch đề ra, tỷ lệ hài lòng của tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục 
hành chính chiếm hơn 97%... 

“Có được những kết quả bước đầu tích cực như vậy, trên cơ sở các văn 
bản chỉ đạo của các cấp về công tác CCHC, Thành ủy chỉ đạo UBND 
thành phố Cà Mau xây dựng, ban hành kế hoạch cụ thể và các kế hoạch 
theo từng lĩnh vực phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và xác định đúng nhiệm 
vụ trọng tâm, trọng điểm để thực hiện có hiệu quả công tác CCHC”, Bí thư 
Thành ủy Cà Mau Phạm Thành Ngại chia sẻ. 

Ðến nay, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) được Chủ tịch UBND tỉnh 
công bố áp dụng chung tại UBND thành phố là 296, liên thông ngoài danh 
mục TTHC là 34; cấp xã là 161 thủ tục. Tổng số TTHC áp dụng tại UBND 
thành phố thực hiện mức độ 3 là 197, mức độ 4 là 37 thủ tục của mức độ 
3. Tổng số TTHC áp dụng tại UBND cấp xã thực hiện mức độ 3 là 71, mức 
độ 4 là 5 thủ tục của mức độ 3. Các TTHC được niêm yết công khai tại 
đơn vị và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và xã, phường 
theo thẩm quyền giải quyết; cung cấp đầy đủ các mẫu đơn, mẫu tờ khai... 
đáp ứng nhu cầu của tổ chức và cá nhân đến liên hệ thực hiện TTHC; cập 



nhật kịp thời danh mục TTHC và thông tin cần thiết trên Trang thông tin 
điện tử thành phố để doanh nghiệp và người dân thuận tiện tra cứu. 

Công tác cải cách, đơn giản hóa TTHC gắn liền với việc tăng cường, đẩy 
mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Ðến nay, TP Cà Mau 
đã rút ngắn 30% thời gian giải quyết TTHC của một số lĩnh vực Tài nguyên 
và Môi trường; Kế hoạch và Ðầu tư; Xây dựng - Ðô thị; Lao động - Thương 
binh và Xã hội; Tư pháp. UBND thành phố cũng đồng thời: Tiến hành sắp 
xếp, kiện toàn lại bộ máy làm việc, bảo đảm chuyên trách, hiệu quả, hoạt 
động ổn định theo mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại; triển 
khai thực hiện có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả thành phố và xã, phường, các cơ quan, đơn vị có liên 
quan đến TTHC. Nhờ đó mà tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước và đúng hẹn đạt 
tới 98%. 

Nhằm từng bước hiện đại hóa hành chính công, TP Cà Mau còn đẩy mạnh 
và thực hiện tốt ứng dụng phần mềm quản lý công việc liên thông (VIC), 
mang lại hiệu quả công việc giữa các cơ quan, đơn vị và quá trình xử lý 
văn bản đi, đến. Hiện, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức thành phố sử 
dụng VIC đạt mức từ 79% đến 88%; 100% cơ quan thuộc UBND thành 
phố sử dụng và trao đổi văn bản điện tử trong công việc. Ðây được xem là 
một trong những khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình CCHC và triển 
khai chính phủ điện tử trên địa bàn TP Cà Mau, góp phần nâng chất lượng 
dịch vụ công, giảm đáng kể thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp và 
tránh được tình trạng phiền hà, nhũng nhiễu trong một bộ phận cán bộ làm 
công tác chuyên trách… Ðó cũng là một trong những lý do ngày càng có 
nhiều nhà đầu tư tìm đến TP Cà Mau thực hiện các dự án lớn, nhất là các 
dự án về thương mại, dịch vụ, như: Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim, 
Khách sạn Mường Thanh, Trung tâm thương mại Sense City, Trung tâm 
thương mại và Shophouse, shopvilla Vincom Cà Mau… 

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt và thực hiện đồng bộ các giải pháp mang lại 
hiệu quả mà trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, kinh tế TP Cà Mau tiếp tục phát 
triển nhanh, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,23%/năm. So với năm 
2015, tổng giá trị sản xuất 5 năm của TP Cà Mau tăng 2,16 lần, quy mô 
các ngành kinh tế tăng 1,52 lần, tỷ trọng ngành dịch vụ hiện chiếm tới 
62,30%, ngành công nghiệp chiếm 33,67%, ngành nông nghiệp chỉ còn 
4,03%, thu nhập bình quân đầu người đạt 133 triệu đồng/người/năm, tăng 
1,64 lần và hộ nghèo chỉ còn 0,49%. 

“Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 tới đây, một trong ba nhiệm vụ trọng tâm mà 
Ðảng bộ TP Cà Mau sẽ quyết tâm thực hiện là tập trung huy động, thu hút 
nguồn lực đầu tư phát triển thành phố đạt tiêu chí đô thị loại I”, Bí thư 
Thành ủy Cà Mau Phạm Thành Ngại cho biết. Ðồng chí nêu rõ bốn đột phá 
chiến lược sẽ tập trung triển khai, gồm: Ðẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng 



đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, trường học, các khu đô thị mới; 
phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng thành 
phố thông minh; chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng ven 
thành phố, trọng tâm là nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao; khắc phục ô nhiễm môi trường các dòng sông; đầu tư phát 
triển “kinh tế đêm” và sản phẩm du lịch trên sông trong lòng thành phố. 

Một số chỉ tiêu chủ yếu quan trọng của TP Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 
2025: Phấn đấu các tiêu chí đô thị loại I đạt từ 75 điểm trở lên; Tổng 
vốn đầu tư xã hội tăng bình quân hằng năm 10,5%; Tỷ lệ chất thải rắn 
sinh hoạt được thu gom, xử lý 98%; Xây dựng 5 phường đạt chuẩn 
“Phường văn minh đô thị”, 5 xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng 
cao”; Tỷ lệ lao động xã hội qua đào tạo (không kể truyền nghề) chiếm 
75%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,3%; Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 
toàn đô thị chiếm 84%; Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội 
thành chiếm 97%; Tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố chiếm 95%; Tỷ lệ 
đô thị hóa 66%... 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/thanh-pho-tre-hoi-nhap-phat-
trien-614254 

 

18. Trăn trở đưa dịch vụ công trực tuyến đến với 
người dân 
Với mục tiêu phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp, việc đẩy 
mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp 
xã đã được quan tâm. Theo đó, tỉnh sớm triển khai xây dựng Cổng 
Dịch vụ công, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, 
doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) 
một cách nhanh chóng. Tuy nhiên đến nay, người dân, doanh nghiệp 
chưa mấy mặn mà tương tác. 

Nỗ lực triển khai xây dựng hạ tầng, từ ngày 1/7/2019, Cổng Dịch vụ công 
tỉnh Hòa Bình  chính thức đi vào vận hành với tên miền 
dichvuconghoabinh.gov.vn, giải quyết dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) 
phục vụ người dân, tổ chức, tạo thuận lợi trong giải quyết TTHC theo cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông. Từ ngày 9/12/2019, Cổng DVC của tỉnh 
được kết nối với Cổng DVC quốc gia và đã cung cấp 386 DVCTT mức độ 
3, 108 DVCTT mức độ 4. Hiện, Cổng DVC, Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử của tỉnh đã đồng bộ cập nhật, bổ sung các DVCTT mức độ 3, 4, ưu 
tiên tích hợp cung cấp trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia thuộc phạm vi 
giải quyết của tỉnh. Đồng thời kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh 
toán trực tuyến của Cổng DVC quốc gia để thanh toán trực tuyến phí, lệ 
phí trong giải quyết TTHC và thực hiện DVC. 



 

Khi tham gia DVCTT mức độ 3, tổ chức, cá nhân có thể điền thông tin vào 
các mẫu văn bản điện tử, nộp trực tuyến qua Cổng DVC của tỉnh. Với dịch 
vụ này, các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ, cung cấp dịch vụ đều 
được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí, nhận kết quả 
được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ. Khi chuyển 
lên sử dụng DVCTT mức độ 4, người sử dụng có thể thanh toán lệ phí trực 
tuyến, sử dụng các hình thức thanh toán điện tử. Việc trả kết quả được 
thực hiện trực tuyến hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng. Đây là 
bước tiến mới về cải cách hành chính, tiết kiệm tối đa thời gian, công sức, 
cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm, chi phí nhân công, 
phục vụ tốt cho lộ trình cải cách hành chính. Tiện ích là vậy, nhưng người 
dân, doanh nghiệp chưa mấy mặn mà. Qua tổng hợp của bộ phận chuyên 
môn, số TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến mới có ở 45 dịch vụ. Hiện 
mới tiếp nhận, giải quyết khoảng trên 16.500 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, 
chủ yếu là các hồ sơ liên quan đến đăng ký kinh doanh của Sở KH&ĐT; 
hoặc thông báo hoạt động khuyến mại của Sở Công Thương; hồ sơ theo 
ngành dọc của Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế. Theo đó, tỷ lệ DVCTT mức độ 3, 4 có 
phát sinh hồ sơ mới đạt thấp, khoảng 9,5%, tương ứng với 431 DVCTT 
được các sở, ngành, địa phương cung cấp nhưng không có hồ sơ phát 
sinh.   

Trăn trở với việc đưa DVCTT đến với người dân, doanh nghiệp, đồng chí 
Nguyễn Hoàng Thư, Giám đốc Sở TT&TT chia sẻ: Trong thời gian tới, các 
cơ quan Nhà nước cần tăng cường công tác tuyên truyền về DVCTT đến 
với người dân. Kết hợp tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt tổ dân phố, trên 
mạng xã hội… để tác động trực tiếp đến người dân, đặc biệt là giới trẻ để 
có sự tương tác, hỗ trợ người thân trong gia đình khi cần giải quyết TTHC. 
Một mặt, cung cấp đa dạng các kênh giao tiếp giúp người dân, doanh 
nghiệp lựa chọn hình thức xử lý DVC phù hợp nhất với họ (giao dịch trực 
tuyến hoặc tại các trung tâm hành chính công, trung tâm dịch vụ…). Điều 
quan trọng là Nhà nước và doanh nghiệp phải cùng vào cuộc thực hiện 
việc hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng, trình độ sử dụng máy tính, internet 
cho người dân. Đồng thời, cung cấp internet công cộng, hệ thống wifi miễn 
phí tại các khu vực đông dân cư, để người dân tiếp cận dịch vụ một cách 
thuận tiện nhất. 

Nguồn: http://www.baohoabinh.com.vn/28/144776/Tran-tro-dua-dich-vu-
cong-truc-tuyen-den-voi-nguoi-dan.htm 

 

 

 



19. Nâng cao tần suất sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4 
Ngày 20/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký kế hoạch thực hiện 
nâng cao tần suất sử dụng dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3, 
mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) trong tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân và doanh 
nghiệp trên địa bàn. 

Nâng tần suất sử dụng DVC trực tuyến là nhiệm vụ trọng tâm 

Kế hoạch có mục đích là triển khai các giải pháp thiết thực, phù hợp và 
hiệu quả nhằm nâng cao tần suất sử dụng DVC trực tuyến mức độ 3, mức 
độ 4 và dịch vụ BCCI trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho 
người dân và doanh nghiệp đảm bảo đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Nội 
vụ về chấm điểm chỉ số cải cách hành chính đối với cấp tỉnh. Bên cạnh đó, 
khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống phần mềm một cửa điện tử, Cổng 
DVC trực tuyến của tỉnh, Cổng DVC quốc gia. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị và 
địa phương xác định nhiệm vụ chỉ đạo nâng cao tần suất sử dụng DVC 
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ BCCI trong tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp là một nhiệm vụ 
trọng tâm trong công tác cải cách hành chính. Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật để 
người dân và doanh nghiệp thuận lợi khai thác, sử dụng Cổng DVC trực 
tuyến của tỉnh. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu Cổng DVC 
quốc gia, Cổng DVC trực tuyến của tỉnh, dịch vụ BCCI. 

UBND tỉnh giao chỉ tiêu cho các cơ quan, đơn vị và địa phương về sử dụng 
DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ BCCI trong tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp, cụ thể: Tỷ lệ 
TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 có phát sinh hồ sơ trong 
năm đạt từ 50% trở lên. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết trực tuyến mức 
độ 3 và mức độ 4 đạt từ 20% trở lên. Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh 
hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI đạt từ 50% trở lên. 
Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI đạt từ 10% trở lên. Tỷ 
lệ kết quả giải quyết TTHC được trả qua dịch vụ BCCI đạt 10% trở lên. 

3 nhiệm vụ và giải pháp  

Về hạ tầng kỹ thuật, tiếp tục nâng cấp hoàn thiện hệ thống phần mềm một 
cửa điện tử, Cổng DVC trực tuyến của tỉnh đảm bảo phù hợp tiêu chí quy 
định tại Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT ngày 23/8/2018 của Bộ Thông tin 
và Truyền thông; đảm bảo hạ tầng kỹ thuật để triển khai tích hợp trên Cổng 
DVC quốc gia. Giao diện và chức năng Cổng DVC trực tuyến của tỉnh phải 
thân thiện và thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp sử dụng. Triển khai 



thực hiện các biện pháp về an toàn, an ninh thông tin đối với Hệ thống 
phần mềm một cửa điện tử, Cổng DVC của tỉnh bảo đảm các hệ thống 
hoạt động an toàn, thông suốt và ổn định. 

Về TTHC, rà soát, ban hành và công bố công khai TTHC, danh mục TTHC 
triển khai tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ qua dịch vụ BCCI theo 
Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI 
và cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo Nghị định số 
45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi 
trường điện tử. 

Về công tác tuyên truyền, bám sát và triển khai có hiệu quả các nội dung, 
nhiệm vụ truyền thông về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa 
bàn tỉnh Bình Thuận theo Kế hoạch số 2696/KH-UBND ngày 21/7/2020 
của UBND tỉnh. Đồng thời, chú trọng triển khai thường xuyên, liên tục các 
hoạt động sau: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu 
Cổng DVC quốc gia, Cổng DVC trực tuyến của tỉnh, dịch vụ BCCI với 
nhiều hình thức phong phú, phù hợp trên các phương tiện thông tin đại 
chúng của tỉnh đến mọi tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp biết và tham gia 
sử dụng. Lồng ghép trong các hoạt động của hội, đoàn thể để tuyên truyền 
đến hội viên, đoàn viên về Cổng DVC quốc gia, Cổng DVC trực tuyến của 
tỉnh, dịch vụ BCCI. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về sử dụng DVC trực tuyến 
và BCCI trong giải quyết hồ sơ TTHC. 

Nguồn: https://thanhtra.com.vn/phap-luat/hoan-thien-the-che/nang-cao-tan-
suat-su-dung-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-3-4-170266.html 

 

20. Kho bạc Sơn La: Đẩy mạnh dịch vụ công trực 
tuyến thời điểm dịch Covid 
Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, “một cửa, một giao dịch 
viên” và phối hợp trong công tác thu ngân sách… là những cải cách 
mà Kho bạc Nhà nước Sơn La đang thực hiện giúp cho công tác 
quản lý ngân sách trên địa bàn ngày càng đạt hiệu quả cao. 
Các cải cách đều hướng tới khách hàng 

Ông Đặng Hồng Quang, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Sơn La 
cho biết, để các giao dịch của khách hàng luôn ổn định và an toàn, nhất là 
trong thời điểm dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, KBNN 
Sơn La đã đẩy mạnh giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). 
Phương thức giao dịch mới này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ 
phía các đơn vị giao dịch. Theo đó, đến ngày 15/8/2020, đã có 1.341 đơn 



vị sử dụng ngân sách thực hiện giao dịch với kho bạc qua DVCTT, đạt 
97% số đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn (1.445 đơn vị). 

Thực hiện mô hình giao dịch viên chuyên sâu từ ngày 1/7/2020, ngoài việc 
xây dựng phương án và bố trí, sắp xếp công chức phù hợp với tình hình 
thực tế của đơn vị, KBNN Sơn La đã chọn những giao dịch viên có trình độ 
cứng, có sự linh hoạt trong giao tiếp để thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận 
giao dịch một cửa. 

Ngoài ra, KBNN Sơn La cũng quán triệt tới từng cán bộ giao dịch phải 
thường xuyên cập nhật những cơ chế, chính sách liên quan đến chi ngân 
sách để kịp thời giải đáp các thắc mắc của khách hàng. 

Với việc thực hiện nghiêm các cải cách của KBNN Sơn La nên công tác 
quản lý ngân sách trên địa bàn luôn được đảm bảo an toàn và thông suốt. 
Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, toàn xã hội phải thực 
hiện cách ly, nhưng nhờ DVCTT nên các giao dịch không bị gián đoạn, 
ngân sách vẫn đến được với các đơn vị sử dụng ngân sách, giúp các đơn 
vị hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. 

Tính đến ngày 15/8/2020, nguồn ngân sách được kiểm soát qua kho bạc 
đạt 9.540 tỷ đồng, bằng 52% dự toán (18.303 tỷ đồng). Trong đó, chi 
thường xuyên đạt 7.093 tỷ đồng, bằng 56% dự toán, chi đầu tư đạt 2.447 
tỷ đồng, bằng 43% dự toán. 

Tăng cường kiểm soát chi ngân sách chặt chẽ, đúng chế độ 

Tuy nhiên, theo báo cáo từ KBNN Sơn La, nhìn chung tiến độ chi ngân 
sách trên địa bàn tỉnh còn chậm so với tiến độ dự toán giao, nhất là chi đầu 
tư và chi chương trình mục tiêu ở tất cả các cấp ngân sách. 

Do đó, nhiệm vụ đặt ra cho KBNN Sơn La từ nay đến cuối năm rất nặng 
nề. Vì thế, trong những tháng còn lại của năm, KBNN Sơn La sẽ tăng 
cường công tác kiểm soát chi NSNN 2020 chặt chẽ, đúng chế độ, tiêu 
chuẩn định mức và dự toán được giao, nhất là các khoản chi cho công tác 
phòng chống dịch bệnh. Tổng hợp rà soát các nguồn vốn nhất là vốn đầu 
tư và chương trình mục tiêu đến 30/9/2020 để báo cáo UBND tỉnh có kế 
hoạch điều chỉnh dự toán theo chỉ đạo của tỉnh. 

Đặc biệt, KBNN Sơn La tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch cải cách 
hành chính trong các lĩnh vực nghiệp vụ theo Nghị định của Chính phủ và 
Quyết định của Bộ Tài chính về ban hành thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
KBNN. Tuyên truyền, đôn đốc 100% đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện 
giao dịch qua DVCTT (cả KBNN cấp tỉnh và KBNN cấp huyện) theo kế 
hoạch và nâng cao tỷ lệ thanh toán qua DVCTT tại kho bạc. 

Bên cạnh đó, KBNN Sơn La sẽ cập nhật, triển khai đồng bộ các chương 
trình ứng dụng tin học trong hoạt động nghiệp vụ; tổ chức tập huấn, bồi 



dưỡng nghiệp vụ tin học và an toàn thông tin cho đội ngũ cán bộ để hiện 
đại hóa các nghiệp vụ kho bạc. 

Trước tình hình giải ngân vốn đầu tư còn chậm, KBNN Sơn La tiếp tục 
phối hợp với các chủ đầu tư trong việc đôn đốc thanh toán vốn ngay khi có 
khối lượng hoàn thành. Đồng thời phối hợp với cơ quan tài chính địa 
phương trong việc bố trí nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu thanh toán. 

Ngoài ra, KBNN Sơn La tiếp tục niêm yết công khai các quy trình nghiệp 
vụ, thủ tục, hồ sơ và thời gian giải quyết công việc tạo thuận lợi cho khách 
hàng đến giao dịch tại KBNN. 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2020-
08-24/kho-bac-son-la-day-manh-dich-vu-cong-truc-tuyen-thoi-diem-dich-
covid-91388.aspx 

 


