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1. Công phá mạnh mẽ vào tư duy giấy tờ 

Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg thực sự là một bước khởi đầu quan 

trọng trong việc cải thiện, đổi mới phương thức hoạt động của các 

cơ quan hành chính nhà nước, công phá mạnh mẽ vào tư duy giấy tờ 

và phương thức làm việc kiểu cũ chưa hiện đại để tạo lập nền tảng 

cho những bước phát triển mới của Chính phủ điện tử. 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng ký số văn bản phát 
hành ngay trên máy tính bảng. 

Ảnh: VGP/Hoàng Giang 

Ngày 12/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ 

thống hành chính Nhà nước. 

Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để các cơ quan nhà nước tăng cường sử 

dụng văn bản điện tử, tiến tới giảm đến mức tối thiểu văn bản giấy, trong 

đó, vai trò của Trục liên thông văn bản quốc gia được định nghĩa chính 

thức, cùng với các nguyên tắc, yêu cầu gửi, nhận văn bản điện tử được 

quy định đầy đủ, là giải pháp kết nối, liên thông, bảo đảm văn bản được 

gửi, nhận một cách nhanh chóng, thông suốt và an toàn giữa các hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành của các bộ, ngành, địa phương. 

Sau hơn 2 năm thực hiện Quyết định số 28, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 

phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã có cuộc trao đổi với báo chí về 

một số kết cũng như những tồn tại, khó khăn cần khắc phục để hoàn thành 

các mục tiêu đề ra. 



Thưa Bộ trưởng, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện 

tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước ra đời có ý nghĩa 

như thế nào? 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thủ 

tướng Chính phủ đã nhấn mạnh quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, 

kiến tạo, hành động, hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chính 

phủ kiến tạo, liêm chính, hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp 

thì nhất thiết phải cải cách, tăng cường hiệu quả, công khai, minh bạch, mà 

muốn vậy trước hết phải ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối, liên thông 

và chia sẻ dữ liệu, hướng tới nền quản trị quốc gia, quản trị xã hội số thông 

minh và nền hành chính hiện đại, không giấy tờ. 

Đầu tiên, có thể nói Quyết định 28 là căn cứ pháp lý quan trọng để các cơ 

quan trong hệ thống hành chính nhà nước tăng cường sử dụng văn bản 

điện tử, tiến tới giảm đến mức tối thiểu văn bản giấy. 

Trước đây, chúng ta thường nói “văn bản từ Trung ương xuống địa 

phương” hay “văn bản từ địa phương lên Trung ương”; sử dụng lượng 

giấy và chi phí vô cùng tốn kém, đặc biệt không có sự giám sát, không có 

sự giải trình. Với cự ly 2-3 km nhưng cũng phải mất 2-3 ngày văn bản mới 

đến, hay một văn bản đến hôm nay nhưng ngày ký thì cách đó chục ngày. 

Có thể thấy có sự không minh bạch, có sự đối phó trong những chuyện 

như thế… 

Như vậy, thay vì mất nhiều ngày để văn bản đến được nơi nhận thì 

giờ đây, với việc văn bản được gửi, nhận điện tử, các đơn vị nhận được 

văn bản chỉ trong tích tắc để kịp thời xử lý. 

Thứ hai, Quyết định 28 tạo ra một sự quản trị thông minh, đó là việc ứng 

dụng công nghệ thông tin, thay vì tư duy quản lý kiểu cũ dựa trên giấy tờ, 

chúng ta đi đến tiếp cận nền hành chính hiện đại, thông minh theo xu thế 

của thế giới. 

Việc hoàn thiện khung pháp lý là đặc biệt quan trọng và cần thiết phải triển 

khai ngay từ khâu soạn thảo, sửa, ký, phát hành, lưu trữ, khai thác để văn 

bản điện tử được áp dụng như một văn bản “ký tươi”. Do đó, thời gian qua, 

VPCP đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành tham mưu Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ ban hành một số các văn bản, quy định quan trọng, bảo 

đảm cơ sở pháp lý vững chắc cho việc gửi, nhận văn bản điện tử như: 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 về công tác văn thư trong đó 

quy định rõ giá trị pháp lý của văn bản điện tử; Nghị định số 45/2020/NĐ-

CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử… 



Vậy sau 2 năm, việc triển khai Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ ở 

các bộ, ngành, địa phương trong cả nước đã có kết quả bước đầu như thế 

nào, thưa Bộ trưởng? 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: Ngày 12/3/2019, dưới sự 

chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ, Trục liên thông văn bản quốc gia đã 

chính thức được khai trương đi vào hoạt động. 

Đến nay, 94/94 đơn vị (100%) các bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên 

thông gửi, nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản quốc gia. 

Ngoài khối các cơ quan hành chính nhà nước, VPCP đã tổ chức kết nối tới 

Văn phòng Trung ương Đảng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban 

Giám sát tài chính quốc gia, kết nối tới cơ quan Trung ương của các tổ 

chức chính trị-xã hội (Mặt trận Tổ quốc, Tổng Liên đoàn Lao động, Trung 

ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ 

nữ), một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước,... Từ ngày khai trương, Trục 

liên thông văn bản quốc gia đến nay đã có trên 2,5 triệu văn bản được gửi, 

nhận điện tử giữa các cơ quan. 

Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là trong năm 2020, chúng ta phải kết nối 

và gửi nhận văn bản tới 4 cấp. Hiện nay có 10.291 đơn vị các cấp sẵn 

sàng gửi nhận văn bản điện tử, trong đó bao gồm 116 đơn vị cấp 1; 2.956 

đơn vị cấp 2; 889 đơn vị cấp 3; 6.328 đơn vị cấp 4. 

Với Trục liên thông văn bản quốc gia, các bộ ngành, địa phương đều kết 

nối, liên thông với một hệ thống của Chính phủ, chứ không phải mỗi bộ 

ngành, địa phương phải viết một phần mềm riêng. Như vậy, có sự thống 

nhất từ Trung ương đến địa phương, qua đó tiết kiệm được ngân sách, 

không có sự đầu tư chồng chéo. 

Theo tính toán sơ bộ, việc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử qua Trục 

liên thông văn bản quốc gia giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 1.200 

tỷ  đồng hằng năm từ việc cắt giảm chi phí sao chụp và chi phí gửi, nhận 

văn bản qua đường bưu chính. Đó là chưa kể đến việc tiết kiệm thời gian, 

tốc độ trao đổi thông tin, văn bản và sự minh bạch. 

Điều quan trọng nữa đó là việc triển khai Quyết định số 28 của Thủ tướng 

Chính phủ đã góp phần thay đổi thói quen của cán bộ lãnh đạo, công 

chức, viên chức, hướng tới chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu và xử lý 

công việc trên môi trường điện tử, góp phần loại bỏ tình trạng “ngâm hồ 

sơ”, minh bạch hóa quá trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, nâng cao 

chất lượng, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. 

Trách nhiệm của cán bộ thi hành công vụ đã khác đi nhiều và chịu sự giám 

sát. Đơn cử như tại VPCP, từ tháng 6/2018, toàn bộ hồ sơ công việc của 



VPCP được thực hiện trên môi trường điện tử, tất cả văn bản được lưu 

từng phút từng giây, việc ký, nhận văn bản đều được điện tử hóa. Nếu hồ 

sơ bị chậm trễ do thiếu trách nhiệm hay vì một lý do nào đó thì đều có sự 

giám sát của cơ quan và các cán bộ khác, từ đó nâng cao trách nhiệm của 

cán bộ thi hành công vụ, đặc biệt là trách nhiệm giải trình. VPCP cũng 

thành lập những tổ công tác để kiểm tra công vụ ngay tại VPCP. Khi mới 

thực hiện, nhiều cán bộ còn bỡ ngỡ do thay đổi phương thức làm việc, tư 

duy, trình độ công nghệ thông tin không phải ai cũng làm ngay được. 

Nhưng đó là những ngày tháng ban đầu. 

Hiện nay, toàn bộ công tác tham mưu, xử lý văn bản đều được thực hiện 

điện tử theo một quy trình khép kín từ khâu tiếp nhận văn bản, xử lý văn 

bản, phối hợp xin ý kiến, trình các cấp thẩm quyền đến khâu phát hành văn 

bản. Việc ứng dụng chữ ký số cá nhân tích hợp trên thiết bị di động hỗ trợ 

lãnh đạo VPCP, lãnh đạo Chính phủ có thể xử lý công việc mọi lúc, mọi 

nơi, kể cả trong các cuộc họp, các chuyến công tác, góp phần rút ngắn 

thời gian, hỗ trợ hiệu quả quá trình giải quyết công việc của Lãnh đạo các 

cấp. 

Thưa Bộ trưởng, bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai Quyết định 

28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ còn những tồn tại, hạn chế 

nào? 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: Việc triển khai Quyết định 

28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ rất cần sự đồng thuận, đồng 

bộ của cả hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước bởi nếu một quy 

trình thủ tục hành chính bị chậm trễ ở một mắt xích nào đó thì guồng quy 

trình, hệ văn bản đó sẽ bị chậm trễ và xử lý chậm. 

Ở một số địa phương, quan trọng là phải xử lý hồ sơ trong nội bộ bởi văn 

bản từ Chính phủ đến với địa phương đã được liên thông, kết nối vậy còn 

từ địa phương đến quận huyện, xã phường, thị trấn thì sao? Mục tiêu là 

các văn bản phải được xử lý trong 4 cấp tạo một quy trình khép kín. Hiện 

nay, rất mừng là nhiều địa phương đã có sự kết nối, liên thông 4 cấp chính 

quyền. 

Muốn có sự đồng bộ thông suốt thì quan trọng nhất là sự vào cuộc quyết 

liệt của lãnh đạo các cấp, phát huy vai trò nêu gương, đi đầu trong sử dụng 

chữ ký số cá nhân phê duyệt các hồ sơ, văn bản điện tử; ứng dụng công 

nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc trên môi 

trường điện tử bởi người đứng đầu mà không xử lý trên môi trường điện tử 

thì văn bản đó sẽ tồn đọng. 



Tại VPCP, hồ sơ được điện tử hóa 100%, thực hiện VPCP phi giấy tờ. Tôi 

cũng nhất quyết không ký nếu công chức VPCP nào đó trình văn bản giấy. 

Ngoài ra, một vấn đề khó khăn nữa đó là việc lưu trữ hồ sơ điện tử bởi 

không phải bộ ngành, địa phương nào cũng đầy đủ hạ tầng, điều kiện để 

lưu trữ. 

Đó là những vấn đề chúng ta dần hoàn thiện từ khâu soạn thảo, trình ký, 

ban hành đến khâu lưu trữ-quy trình khép kín của một bộ hồ sơ. Chúng tôi 

đang từng bước cùng với các bộ ngành, địa phương để hoàn thiện điều 

này, cùng với việc bảo mật, an toàn thông tin. 

Thưa Bộ trưởng, để tiếp tục triển khai hiệu quả, đáp ứng lộ trình đề ra tại 

Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hướng tới mục 

tiêu 100% cơ quan hành chính nhà nước gửi, nhận văn bản điện tử, Văn 

phòng Chính phủ đã có biện pháp cụ thể gì để tập trung thực hiện? 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: Song song với việc thực hiện 

Quyết định 28 của Thủ tướng, trong vấn đề xây dựng Chính phủ điện tử, 

chúng tôi đang tập trung xây dựng Trung tâm Báo cáo quốc gia, đẩy nhanh 

hoàn thiện Cổng Dịch vụ công quốc gia… 

Có rất nhiều việc phải làm nhưng nếu làm tròn trịa được Quyết định 28 của 

Thủ tướng gửi nhận văn bản điện tử tới 4 cấp thì đây thực sự là một cải 

cách rất thực chất, gắn với việc tinh giản biên chế và tinh giản bộ máy. 

Muốn làm được việc này, chúng ta tiếp tục hoàn thiện về hạ tầng, cơ sở 

dữ liệu và các vấn đề liên quan đến thể chế… 

Hơn nữa, không phải địa phương nào cũng đầy đủ phần cứng, thiết bị, 

hệ đường truyền Internet như mong muốn; các cán bộ ở những vùng sâu, 

vùng xa khó khăn, nơi hải đảo cũng cần được đào tạo thêm…Chúng ta rất 

cần sự hợp tác, sự tham gia của các doanh nghiệp, các chuyên gia giỏi... 

Như vừa qua, chúng tôi đã đi học tập kinh nghiệm ở các nước phát triển 

như Estonia, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… với sự tham gia của 

các chuyên gia trong nước, sau đó chúng tôi xây dựng phương án, kế 

hoạch, có sự tham gia, đánh giá của các chuyên gia nước ngoài trước khi 

đi vào vận hành một số hệ thống của Chính phủ điện tử. 

Đặc biệt, chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề cấu trúc quy trình thủ tục hành 

chính. Nếu không cấu trúc, vẫn rườm rà, tạo ra những thủ tục, giấy phép 

thì phải lược bỏ, cắt bỏ hết. Hơn nữa, đã là văn bản điện tử thì những vấn 

đề liên quan đến form mẫu, thể thức văn bản phải được xử lý đồng bộ nếu 

không sẽ không ký được. 



Thời gian qua, VPCP đã thực thi một số công việc vừa mang tính điều 

phối, vừa mang tính dẫn dắt, kết nối các địa phương, bộ ngành, đồng thời 

làm mẫu hình, không để sự đầu tư chồng chéo, tiết kiệm cho ngân sách 

nhà nước. Trước đây, mỗi bộ ngành, địa phương đều làm một phần mềm 

nhưng không kết nối, chia sẻ được. Phương châm VPCP là doanh nghiệp 

đầu tư, VPCP thuê lại trên cơ sở những đầu bài, những định hướng VPCP 

đưa ra. 

Có thể nói, bên cạnh sự chỉ đạo rất quyết liệt của Thủ tướng, rất cần một 

sự  đồng thuận, tích cực hưởng ứng tham gia cải cách của các bộ ngành, 

địa phương, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, của các cán bộ tham 

gia thực thi công vụ. Qua đó xây dựng được nền hành chính hiện đại, 

chúng ta làm sau nhưng tiến nhanh và chắc chắn theo đúng tinh thần chỉ 

đạo của Thủ tướng là “Nghĩ lớn, hành động nhanh, bắt đầu từ cái nhỏ 

nhất”. 

Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng! 

Hoàng Giang 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Cong-pha-manh-me-vao-tu-duy-

giay-to/405835.vgp 

 

2. Cơ chế một cửa quốc gia: Bổ sung 44 thủ tục hành 
chính 

Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Quyết định số 1258/2020/QĐ-

TTg sửa đổi việc ban hành kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một 

cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách kiểm tra chuyên 

ngành hàng hóa xuất khẩu. 

Theo chỉ đạo của Chính phủ, trong năm 2019, các Bộ, ngành phải triển 

khai mới 61 thủ tục hành chính (TTHC) theo Cơ chế một cửa quốc gia. 

Qua rà soát thực hiện nhiệm vụ này cho thấy, các Bộ, ngành liên quan đã 

giảm số lượng TTHC cần triển khai trong năm 2019 xuống còn 51 thủ tục 

(giảm 10 thủ tục). 



 

Liên quan đến cải cách kiểm tra chuyên ngành (KTCN), sau hơn 1 năm 

thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (Quyết định 1254/2018/QĐ-TTg), các Bộ, 

ngành đã cải cách toàn diện hoạt động KTCN đối với hàng hóa xuất nhập 

khẩu. Tính đến hết quý I/2020, các Bộ, ngành đã sửa đổi bổ sung 26/29 

văn bản về quản lý và KTCN; ban hành 47/53 danh mục hàng hóa thuộc 

diện quản lý và KTCN kèm mã số HS; ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn đối 

với 18/22 nhóm hàng hóa thuộc diện KTCN. Tuy nhiên, theo phản ánh từ 

cộng đồng doanh nghiệp, công tác KTCN hàng hóa xuất nhập khẩu vẫn 

còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho doanh nghiệp; nhiều nhiệm vụ cải 

cách Chính phủ giao các Bộ, ngành vẫn chưa hoàn thiện, hoặc hoàn thành 

không đúng tiến độ, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra cũng như kỳ vọng từ phía 

doanh nghiệp. 

Để đẩy mạnh việc hoàn thành và mở rộng thực hiện các TTHC liên quan 

đến phương tiện và hàng hóa xuất nhập cảnh, quá cảnh, xuất nhập khẩu 

theo Cơ chế một cửa quốc gia, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và 

người dân, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 1258/2020/QĐ-TTg. Trong 

đó, đã sửa đổi tên và thời gian thực hiện một số TTHC theo Cơ chế một 

cửa quốc gia giai đoạn 2018-2020; bổ sung 44 TTHC; đưa ra khỏi danh 

mục 38 TTHC. Thay thế các danh mục văn bản pháp luật tại các phụ lục 

liên quan đến KTCN phải sửa đổi, bổ sung; nhóm hàng hóa phải ban hành 

tiêu chuẩn, quy chuẩn; danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện 

KTCN phải ban hành kèm theo mã số HS. Sửa đổi, bổ sung một số nội 



dung về thời gian cắt giảm, đơn giản hóa danh mục hàng hóa KTCN, xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, KTCN… 

Ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế một 

cửa quốc gia: 

Quyết định số 1258/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 17/8/2020, thể hiện 

quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, thúc 

đẩy, tạo cơ sở pháp lý để các Bộ, ngành đẩy nhanh thực hiện Cơ 

chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi 

thương mại. 

Lan Ngọc 

Nguồn: https://congthuong.vn/co-che-mot-cua-quoc-gia-bo-sung-44-thu-

tuc-hanh-chinh-143053.html 

 

3. Gỡ nút thắt cho gói hỗ trợ 

Bộ LĐTB-XH vừa có văn bản gửi Bộ KH-ĐT đề xuất chính sách tín dụng 

hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh trong khi gói hỗ trợ thứ hai đang 

được Bộ KH-ĐT xây dựng để trình Chính phủ (dự kiến thực hiện từ tháng 

9-2020 đến tháng 6-2021). Khoản kinh phí mà Bộ LĐTB-XH đề xuất 

khoảng 18.500 tỷ đồng mà phần lớn dành cho hỗ trợ tín dụng để phát triển 

sản xuất kinh doanh và cho người lao động vay vốn ưu đãi; phần còn lại để 

hỗ trợ lao động mất việc làm, có hoàn cảnh khó khăn dưới hình thức hỗ trợ 

trực tiếp bằng tiền. 

Dù đồng thuận với việc doanh nghiệp và người lao động thực sự cần được hỗ 

trợ để vượt qua giai đoạn khó khăn này nhưng nhiều ý kiến đề nghị đánh giá 

kỹ hiệu quả và cách thức thực hiện gói an sinh xã hội lần thứ nhất (62.000 tỷ 

đồng) để rút kinh nghiệm, trước khi tiếp tục triển khai hỗ trợ lần này.  

Thực tế, đến nay gói hỗ trợ thứ nhất mới tiếp cận được 16 triệu người 

thuộc các nhóm đối tượng được thụ hưởng (chủ yếu là hộ chính sách) với 

tổng kinh phí 17.500 tỷ đồng, khoảng 1/3 số tiền đã bố trí. Trong quá trình 

giải ngân, công luận đã chỉ rõ nhiều trường hợp hỗ trợ “nhầm” đối tượng. 

Thế nhưng, nhiều đối tượng rất trông chờ khoản hỗ trợ này lại không thể 

nhận được, dù “cục tiền” còn đó.  

Theo ông Nguyễn Anh Quân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý G7 

taxi, đến thời điểm hiện tại, công ty có hơn 1.000 tài xế đã hoàn tất thủ tục 



xin hỗ trợ, song chưa có trường hợp nào được giải quyết. Lý do là quy 

định hỗ trợ chỉ áp dụng với lao động bị hoãn hợp đồng, nghỉ việc liên tục từ 

1-4 đến 30-6, trong khi các tài xế chỉ nghỉ liên tục 22 ngày, sau đó luân 

phiên đi làm trở lại. Do vậy, dù thu nhập sụt giảm nghiêm trọng, những lao 

động này cũng không đủ điều kiện để được hỗ trợ.  

Tương tự, ông Hà Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty T&T 159 Hòa Bình, 

phản ánh việc ông tìm cách tiếp cận gói hỗ trợ của Chính phủ mới biết 

doanh nghiệp không đủ điều kiện vì đã không cho công nhân nghỉ việc, mà 

chỉ giảm thời gian làm việc. “Chúng tôi buộc phải đặt câu hỏi rằng, những 

đề xuất này có thực sự nhắm đến đối tượng doanh nghiệp đang rất cần hỗ 

trợ không”, ông Thắng tâm tư. 

Gói tín dụng 16.000 tỷ đồng với lãi suất 0% hỗ trợ người lao động ngừng 

việc, đưa ra điều kiện, doanh nghiệp không có doanh thu, đã sử dụng hết 

các quỹ mới được vay. “Nhưng nếu không còn doanh thu, doanh nghiệp 

phải dừng hoạt động thì vay vốn để làm gì?”, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ 

tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, tâm tư. 

Như vậy, có một bộ phận doanh nghiệp đang thực sự khó khăn, nhưng nỗ 

lực tránh việc sa thải quá nhiều người lao động, hoặc người lao động yếu 

thế, người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, lẽ ra cần được ưu 

tiên giải cứu thì vẫn chưa, hoặc chỉ được nhận rất ít từ gói 62.000 tỷ đồng. 

Công tác quản lý dân cư chưa tốt dẫn đến tâm lý sợ trách nhiệm, đùn 

đẩy… cũng là những nút thắt khiến việc triển khai hỗ trợ càng bị chậm trễ.  

Việc giữ ổn định hoạt động của doanh nghiệp cũng như đảm bảo việc làm 

cho người dân sẽ giúp hạn chế tối đa tình trạng phá sản hàng loạt, để khi 

dịch bệnh đi qua, nền kinh tế dễ phục hồi nhanh chóng. Song, khoản chi 

hàng chục ngàn tỷ đồng cũng tạo ra những áp lực rất lớn đến cân đối ngân 

sách và khả năng đảm bảo các nhiệm vụ chi tiêu khác.  

Trong khi đó, thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15-8 ước 

đạt 812.200 tỷ đồng, chỉ bằng 53,7% dự toán năm. Nhiều chuyên gia đã 

cảnh báo về khả năng “thủng” trần bội chi. Vì thế, trước khi triển khai gói 

hỗ trợ mới, cần xác định rõ những đối tượng ưu tiên cũng như những giải 

pháp triển khai một cách hợp lý nhất. Những quy định bất cập được nêu 

như trên cần phải được rà soát, loại bỏ, không để xuất hiện trở lại trong gói 

hỗ trợ mới. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng cần thúc đẩy việc cắt giảm điều 

kiện kinh doanh không phù hợp để doanh nghiệp tự “cứu” mình, từ đó có 

điều kiện lo cho người lao động. Điều đáng mừng là chính dịch Covid-19 

đang là thời điểm dễ có sự đồng thuận nhất trong cải cách, để cùng chèo 

lái con thuyền kinh tế - xã hội vượt khó. 



ANH THƯ 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/go-nut-that-cho-goi-ho-tro-683023.html 

 

4. Loại bỏ việc 'ngâm hồ sơ', minh bạch hóa và tăng 
trách nhiệm 

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) cho biết, 

sau hơn 2 năm thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan 

trong hệ thống hành chính nhà nước, đến nay, có 10.291 đơn vị thuộc 

các cấp đã sẵn sàng gửi, nhận văn bản điện tử. 

 
Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định sử dụng  
chữ ký số phê duyệt văn bản theo đề án Chính phủ điện tử.  

Ảnh minh họa: Phạm Kha/TTXVN 

Loại bỏ tình trạng “ngâm hồ sơ” 

Tính đến thời điểm này, tất cả 94 bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên 

thông gửi, nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản quốc gia. 

Ngoài khối các cơ quan hành chính nhà nước, Văn phòng Chính phủ đã tổ 

chức kết nối tới Văn phòng Trung ương Đảng, Viện Kiểm sát nhân dân tối 

cao, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia và cơ quan trung ương của các tổ 

chức chính trị-xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội 



Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam), một số tập 

đoàn, tổng công ty nhà nước... Từ ngày khai trương (tháng 3/2019), Trục 

liên thông văn bản quốc gia đến nay đã có trên 2,5 triệu văn bản được gửi, 

nhận điện tử giữa các cơ quan. 

Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến 

của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng 

Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương diễn ra vào 

tháng 2/2020, các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện việc xử lý hồ 

sơ công việc trên môi trường điện tử bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được 

giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ. Tháng 6/2020, tất  cả các 

văn bản điện tử được gửi, nhận ở cả 4 cấp chính quyền, đáp ứng yêu cầu 

về nội dung, thẩm quyền, thể thức, ký số và xác thực theo quy định. Hiện 

có 10.291 đơn vị các cấp đã sẵn sàng gửi nhận văn bản điện tử, trong đó 

có 116 đơn vị cấp 1; 2.956 đơn vị cấp 2; 889 đơn vị cấp 3; 6.328 đơn vị 

cấp 4. 

Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Ngô Hải Phan cho biết, lợi 

ích có thể đong đếm được của việc gửi, nhận văn bản điện tử qua Trục 

liên thông văn bản quốc gia là giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 

1.200 tỷ  đồng hàng năm từ việc cắt giảm chi phí sao chụp và chi phí gửi, 

nhận văn bản qua đường bưu chính. Bên cạnh đó, điều này còn giúp cơ 

quan hành chính nhà nước tiết kiệm được thời gian gửi, nhận văn bản, đẩy 

nhanh tốc độ trao đổi thông tin, văn bản và tạo sự minh bạch trong hoạt 

động này. 

Những kết quả trên cho thấy, Quyết định 28 tạo ra một sự quản trị thông 

minh, thúc đẩy các cơ quan hành chính nhà nước đổi mới phương thức 

hoạt động, thay vì tư duy quản lý kiểu cũ dựa trên giấy tờ, “giấy trắng, mực 

đen”, để tiếp cận nền hành chính hiện đại, thông minh theo xu thế của thế 

giới, từ đó tạo lập nền tảng cho những bước phát triển mới của Chính phủ 

điện tử. Nếu như trước đây văn bản từ Trung ương xuống địa phương hay 

văn bản từ địa phương lên Trung ương phải mất nhiều ngày, sử dụng 

lượng giấy và chi phí tốn kém, không có sự giám sát, giải trình nên thiếu 

minh bạch thì nay với việc gửi, nhận điện tử, văn bản đến chỉ trong vài giây 

và hoàn toàn có thể kiểm soát được đường đi, quá trình xử lý văn bản. 

Như Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã nói, việc 

triển khai Quyết định số 28 đã góp phần thay đổi thói quen của cán bộ lãnh 

đạo, công chức, viên chức, hướng tới chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu và 

xử lý công việc trên môi trường điện tử, góp phần loại bỏ tình trạng “ngâm hồ 

sơ”, minh bạch hóa quá trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. 



Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, trách nhiệm của cán bộ thi hành công vụ 

đã khác đi rất nhiều. Thực hiện Văn phòng Chính phủ phi giấy tờ,  từ tháng 

6/2018 toàn bộ hồ sơ công việc của Văn phòng Chính phủ được thực hiện 

trên môi trường điện tử, văn bản được lưu từng phút, từng giây, việc ký, 

nhận văn bản đều được điện tử hóa. Nếu hồ sơ bị chậm trễ do thiếu trách 

nhiệm hay vì một lý do nào đó thì đều có sự giám sát của cơ quan và các 

cán bộ khác, từ đó nâng cao trách nhiệm của cán bộ thi hành công vụ, đặc 

biệt là trách nhiệm giải trình. Văn phòng Chính phủ cũng thành lập những 

tổ công tác để kiểm tra công vụ ngay tại Văn phòng. 

Hiện toàn bộ công tác tham mưu, xử lý văn bản đều được thực hiện điện 

tử theo một quy trình khép kín từ khâu tiếp nhận, xử lý, phối hợp xin ý kiến, 

trình các cấp thẩm quyền đến khâu phát hành văn bản. Việc ứng dụng chữ 

ký số cá nhân tích hợp trên thiết bị di động hỗ trợ lãnh đạo Văn phòng 

Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ có thể xử lý công việc mọi lúc, mọi nơi, góp 

phần rút ngắn thời gian, hỗ trợ hiệu quả quá trình giải quyết công việc của 

lãnh đạo các cấp. 

Tạo quy trình gửi, nhận văn bản điện tử khép kín 

Khung pháp lý cho việc gửi, nhận văn bản điện tử, đảm bảo văn bản điện 

tử có hiệu lực như một văn bản “ký tươi” đến nay đã đầy đủ với các nghị 

định đã được Chính phủ ban hành thời gian qua như: Nghị định số 

30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, trong đó quy định rõ giá trị pháp lý 

của văn bản điện tử; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục 

hành chính trên môi trường điện tử… Tuy nhiên, có thể thấy, so với mục 

tiêu Thủ tướng Chính phủ đặt ra là vào tháng 6/2020 toàn bộ văn bản điện 

tử được kết nối, gửi nhận thành một quy trình khép kín trong 4 cấp chính 

quyền thì vẫn chưa đạt yêu cầu. Vẫn còn nhiều địa phương chưa có sự kết 

nối, liên thông 4 cấp chính quyền. 

Để thực hiện mục tiêu này, cần có sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo các 

cấp, phát huy vai trò nêu gương, đi đầu trong sử dụng chữ ký số cá nhân 

phê duyệt các hồ sơ, văn bản điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin trong 

chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc trên môi trường điện tử. Thực tế 

cho thấy, người đứng đầu không xử lý trên môi trường điện tử thì văn bản 

đó sẽ tồn đọng. 

Bên cạnh đó, cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng cho việc lưu trữ hồ sơ điện 

tử; xây dựng cơ sở dữ liệu; cấu trúc quy trình thủ tục hành chính; chuẩn 

hóa form mẫu, thể thức văn bản; đào tạo nguồn nhân lực và các vấn đề 

liên quan đến thể chế… Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, Văn phòng 

Chính phủ đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương từng bước hoàn 



thiện từ khâu soạn thảo, trình ký, ban hành đến khâu lưu trữ văn bản, tạo 

quy trình khép kín của một bộ hồ sơ; đồng thời, thực hiện các giải pháp về 

bảo mật, an toàn thông tin. Ông cũng cho biết, song song với việc thực 

hiện Quyết định 28, trong vấn đề xây dựng Chính phủ điện tử, Văn phòng 

Chính phủ đang tập trung xây dựng Trung tâm Báo cáo quốc gia, đẩy 

nhanh hoàn thiện Cổng Dịch vụ công quốc gia… 

Chu Thanh Vân (TTXVN) 

Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/loai-bo-viec-ngam-ho-so-minh-bach-

hoa-va-tang-trach-nhiem-20200903094121126.htm 
 

5. Sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường 2014 - Bài 1: Tích 
hợp giấy phép môi trường 

Luật Bảo vệ môi trường được áp dụng từ năm 2014, dù tuổi đời của Luật 

chưa dài nhưng trong 5 năm qua bối cảnh kinh tế - xã hội, hiện trạng môi 

trường của đất nước và xu thế môi trường thế giới đã có nhiều thay đổi. 

 
Rác thải nilon, thùng xốp, nhựa phủ kín bãi Vũng Chào, thôn Dân Phú 1, 

thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Ảnh minh họa: Phạm Cường/TTXVN 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết: Việt Nam 

đã hội nhập sâu rộng trên toàn cầu nhưng vấn đề môi trường vẫn chưa 

được xử lý một cách căn cơ. Khủng hoảng lớn nhất là chưa tìm ra mô hình 

tồn tại, phát triển một cách bền vững. Đã đến lúc, Việt Nam cần hình thành 

đạo luật về bảo vệ môi trường một cách tổng thể, toàn diện, đồng bộ và 

thống nhất, bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả. Luật phải tạo nên sự thay đổi 

có tính chất “cách mạng” trong nhận thức, hành vi, ứng xử của người dân 

đối với môi trường. 



Đánh giá của cơ quan soạn thảo Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường 2014 

sửa đổi cho rằng Luật đảm bảo được tính toàn diện, đồng bộ, thống nhất, 

khắc phục được sự phân tán, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho việc 

định hình chuyển đổi các mô hình kinh tế theo hướng bền vững. Có 3 vấn 

đề cốt yếu trong Dự thảo Luật là tích hợp giấy phép môi trường, đánh giá 

tác động môi trường và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

Lựa chọn phù hợp 

Một sự cải cách mạnh mẽ trong Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi 

là cắt giảm trên 40% thủ tục hành chính cùng với việc giảm thời gian thực 

hiện từ 20 - 75%. Góp phần giảm thủ tục hành chính là việc chỉ dùng 1 loại 

giấy phép về môi trường thay thế cho 7 loại giấy phép con. 

Theo kinh nghiệm quốc tế, hiện có 2 phương thức chính là giấy phép môi 

trường hợp nhất đang áp dụng tại các nước châu Âu. Còn tại Hoa Kỳ, 

Australia, Trung Quốc, một số nhóm đối tượng đặc thù tại các nước châu 

Âu thì áp dụng nhiều giấy phép môi trường đơn lẻ, mỗi vấn đề môi trường 

có một giấy phép riêng. 

Thực tiễn áp dụng trên thế giới cho thấy, không có ưu thế rõ rệt giữa 2 

phương thức này. Việc áp dụng phương thức nào còn tùy thuộc vào hệ 

thống pháp luật và thực tế của từng nước, tuy nhiên, tất cả đều bảo đảm 

nguyên tắc không chồng chéo, một đối tượng cụ thể không bị áp dụng cả 2 

phương thức cấp phép. 

Tại Việt Nam đã tồn tại một số loại giấy phép môi trường theo cả 2 phương 

thức cấp phép nêu trên. Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường 2014 sửa đổi 

hợp nhất, tích hợp 7 loại giấy phép hiện có về môi trường và xả nước thải 

vào nguồn nước thành Giấy phép môi trường, bao gồm 2 giấy xác nhận 

hoàn thành công trình bảo vệ môi trường và đủ điều kiện nhập khẩu phế 

liệu, giấy phép xử lý chất thải nguy hại, sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải 

nguy hại, giấy phép xả khí thải, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường 

(chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm) và giấy phép xả nước thải vào nguồn 

nước, công trình thủy lợi. 

Theo Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), với định hướng 

này, Giấy phép môi trường bảo đảm được 3 vai trò chính là công cụ bảo 

đảm điều kiện cần và đủ, cho phép các cơ sở trước khi hoạt động phải 

thực hiện đúng các yêu cầu, điều kiện để phòng ngừa, giảm thiểu, loại bỏ 

ô nhiễm. Giấy phép môi trường cũng là công cụ cho phép cơ quan quản lý 

nhà nước kiểm soát, điều chỉnh tải lượng chất thải phát sinh từ cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm kiểm soát chất ô nhiễm, duy trì, bảo vệ 

mục tiêu chất lượng môi trường. Và đây cũng là căn cứ để cơ quan quản 



lý về bảo vệ môi trường giám sát, kiểm tra, thanh tra tổ chức, cá nhân 

trong quá trình vận hành dự án. 

Chuyên gia độc lập Đỗ Thành Bái đánh giá cao chương về giấy phép của 

Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi. Theo ông, đây là công cụ tốt, 

hợp nhất các giấy phép con. Tuy nhiên, việc cấp cho cả một dự án thì cần 

phải được phân định rõ, mang nhiều yếu tố kỹ thuật, phân biệt giữa cấp 

phép cho dự án hoạt động và cấp phép cho cụm thiết bị. 

Tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ 

Hiện nay, khi đưa Dự thảo Luật ra thảo luận, vẫn có hai luồng ý kiến của 

các đại biểu Quốc hội, chưa thống nhất nên tích hợp hay giữ nguyên các 

giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 

Tuy nhiên, trong quá trình theo dõi việc thực hiện cấp giấy phép, giấy xác 

nhận về bảo vệ môi trường, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và 

giấy phép xả nước thải vào công trình thủy, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

nhận thấy có một số vướng mắc, bất cập. Thực tế, các loại giấy phép này 

đều được cấp dựa trên báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê 

duyệt, kết quả vận hành công trình bảo vệ môi trường và quy chuẩn kỹ 

thuật về chất thải và chất lượng môi trường. 

Cụ thể tại điểm b, khoản 2, Điều 15 Nghị định số 67/2018/NĐ-CP hướng 

dẫn Luật Thủy lợi quy định căn cứ cấp giấy phép xả nước thải vào công 

trình thủy lợi là “Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước thải, các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với hoạt động xả nước 

thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”. Theo quy định, 

các loại giấy phép, giấy xác nhận này là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền 

tiến hành thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường 

của doanh nghiệp. Do vậy, đây là nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước 

về bảo vệ môi trường các cấp, trung ương là Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, địa phương là UBND tỉnh, huyện. 

Nội dung quản lý nước thải trong các giấy phép này cơ bản giống nhau, 

đều yêu cầu về công trình xử lý, quy trình vận hành và quy chuẩn kỹ thuật 

về môi trường. Do đó, riêng 1 đối tượng xả nước thải hiện đang phải chịu 2 

thủ tục hành chính có nội dung tương đồng và trên thực tế đã xảy ra 

trường hợp yêu cầu của các cơ quan quản lý chưa thống nhất tại các giấy 

phép, làm doanh nghiệp lúng túng trong quá trình thực hiện. 

Việc phân cấp cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi theo quy 

định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dựa trên phân cấp 

quản lý công trình, không theo quy mô xả thải của doanh nghiệp. Trong 



một số trường hợp, cơ sở xả thải với quy mô không lớn, thuộc thẩm quyền 

quản lý hồ sơ môi trường của UBND cấp huyện nhưng lại phải xin cấp giấy 

phép xả thải ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nếu các thủ tục 

hành chính này vẫn được tiếp tục thực hiện tại các cơ quan nêu trên thì sẽ 

khó thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết thủ tục hành 

chính theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

Công trình thủy lợi chỉ là một bộ phận cấu thành của mạng lưới tài nguyên 

nước, việc quy định có nhiều cơ quan cấp phép xả thải như hiện nay sẽ 

không bảo đảm nguyên tắc quản lý tổng hợp tài nguyên nước. Thực tế, 

hoạt động xả thải của doanh nghiệp trên 1 đoạn sông (do cơ quan quản lý 

nhà nước về công trình thủy lợi quản lý) nhưng có thể tác động đến cả lưu 

vực (do cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường quản lý), 

khi xảy ra ô nhiễm thì trách nhiệm lại thuộc về ngành tài nguyên và môi 

trường. 

Bởi vậy, để bảo đảm thống nhất quản lý hoạt động xả nước thải vào nguồn 

nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa 

cho doanh nghiệp và vẫn bảo đảm công tác bảo vệ môi trường, Dự thảo 

Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi đã đưa ra quy định tích hợp giấy phép xả 

nước thải vào nguồn nước, xả nước thải vào công trình thủy lợi bằng giấy 

phép môi trường. 

Dự thảo Luật cũng quy định cụ thể về cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản 

lý nhà nước về bảo vệ môi trường với cơ quan quản lý công trình thủy lợi. 

Theo đó, cơ quan quản lý công trình thủy lợi sẽ tham gia ngay từ đầu trong 

quá trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường để dự án triển 

khai, cho đến khi cấp giấy phép môi trường để dự án đi vào hoạt động đối 

với những dự án có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi. Dự 

thảo Luật cũng quy định nội dung Giấy phép môi trường đối với các dự án 

này phải có đánh giá và biện pháp bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường 

đối với công trình thủy lợi. 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Hưng Thịnh nhấn 

mạnh, việc tích hợp này sẽ mang tính đột phá trong việc cải cách thủ tục 

hành chính đối với doanh nghiệp; đồng thời cũng tạo cơ chế phối hợp chặt 

chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước ngành tài nguyên và môi trường với 

cơ quan quản lý ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong quá trình 

kiểm soát dự án đầu tư, từ giai đoạn nghiên cứu khả thi cho đến khi dự án 

đi vào hoạt động. 

Minh Nguyệt (TTXVN) 



Nguồn: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/sua-doi-luat-bao-ve-moi-

truong-2014-bai-1-tich-hop-giay-phep-moi-truong-20200903090434453.htm 

 

6. Sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường 2014: Bài 2- Thu 
hẹp đối tượng, đánh giá tác động môi trường 

Những điểm mới trong Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường 2014 sửa đổi dự 

kiến sẽ góp phần giảm chi phí của doanh nghiệp thông qua các quy định, 

thu hẹp khoảng 20% đối tượng phải đánh giá tác động môi trường. 

Chỉ là công cụ dự báo 

Các chuyên gia cho rằng trên thế giới báo cáo đánh giá tác động môi 

trường chỉ được coi là công cụ dự báo tác động môi trường nên không thể 

chính xác hoàn toàn, phê duyệt xong là cứ thế triển khai. Sau khi doanh 

nghiệp quyết định đầu tư còn có rất nhiều thay đổi. Tuy nhiên, các quy định 

tại Việt Nam hiện nay đã gộp, ôm đồm quá nhiều, bao gồm cả vòng đời dự 

án, dẫn đến việc báo cáo đánh giá tác động môi trường còn nhiều bất cập, 

tính khả thi chưa cao. 

Kênh vàm Cà Lang ô nhiễm bởi dòng nước đen ngòm. 
 Ảnh: Lê Sen/TTXVN 

Theo thông lệ quốc tế, chi phí để lập một báo cáo đánh giá tác động môi 

trường thường chiếm từ 1-3% tổng kinh phí của một dự án. Còn  ở Việt 

Nam tỷ lệ này quá thấp nên khó đáp ứng một loạt các yêu cầu khảo sát và 

đo đạc chỉ tiêu môi trường ở các dự án cụ thể. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường là công cụ dự báo được làm ở giai 

đoạn chuẩn bị nên thông tin về dự án mới sơ bộ, chưa có thiết kế xây 

dựng, thiết kế kỹ thuật chi tiết. Tuy nhiên, báo cáo đánh giá tác động môi 

trường lại có một số yêu cầu chi tiết, cụ thể về công nghệ sản xuất và các 

tác động đến môi trường, công trình hạ tầng xử lý chất thải trong suốt đời 

dự án. Vì vậy, tình trạng báo cáo đánh giá tác động môi trường thiếu số 

liệu và chất lượng kém khá phổ biến. 

Theo ông Mai Thế Toản, Vụ Chính sách, pháp chế và thanh tra (Tổng cục 

Môi trường), hiện có quá nhiều loại hình dự án phải thực hiện đánh giá tác 

động môi trường kèm theo yêu cầu về thủ tục bắt buộc thực hiện như nhau 

giữa các đối tượng có những tính chất tác động đến môi trường khác 

nhau. 

Trong giai đoạn vận hành, các vấn đề môi trường của cơ sở hoàn toàn có 

thể thay đổi so với những nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi 

trường ban đầu, nên việc coi quyết định phê duyệt và báo cáo đánh giá tác 

động môi trường ban đầu là căn cứ quan trọng nhất để cơ quan quản lý 

giám sát, thanh tra, kiểm tra trong giai đoạn vận hành cũng không hợp lý. 

Trong khi đó, những quy định tưởng như nghiêm khắc lại vẫn để “lọt lưới” 

tại nhiều dự án đầu tư có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, gây hậu quả 

lớn về kinh tế, xã hội, môi trường. 

Từ năm 2014 đến nay, một số sự cố cho thấy sự bất cập trong thực hiện 

đánh giá tác động môi trường. Ví dụ, dự án Nhà máy Giấy Lee & Man (Hậu 

Giang) tiềm ẩn nhiều nguy cơ “bức tử” sông Hậu, ảnh hưởng lớn đến môi 

trường nhưng vẫn được phê duyệt khi đánh giá tác động môi trường. Dự 

án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai ảnh hưởng 

đến cuộc sống của nhiều người dân nhưng đánh giá tác động môi trường 

của dự án lại giống hệt dự án Công viên Vĩnh hằng. Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh có quy mô dự án lớn nhưng sự 

đánh giá tác động môi trường lại được thực hiện rất sơ sài… Chính doanh 

nghiệp này đã gây sự cố làm cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung,  

Ngược lại, có những trường hợp cùng một nội dung về chất lượng nước 

thải sau xử lý, nhưng giữa quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi 

trường, giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường và giấy 

phép xả nước thải vào nguồn nước lại có quy định khác nhau. Quyết định 

phê duyệt đánh giá tác động môi trường cho phép chất lượng nước thải 

sau xử lý đạt loại B, nhưng khi dự án hoạt động, doanh nghiệp đề nghị cấp 

giấy phép xả nước thải vào nguồn nước thì cơ quan quản lý nhà nước yêu 

cầu phải xử lý nước thải đạt loại A. Hoặc quá trình thẩm định, phê duyệt 

đánh giá tác động môi trường không yêu cầu xây dựng hồ ứng phó sự cố, 



song đến khi cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước yêu cầu này lại 

nảy sinh... 

Những thay đổi phù hợp 

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, giữa Luật Đầu tư và Luật Đầu tư công 

đang có quy định khác nhau về việc xác định đối tượng phải thực hiện 

đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Luật Đầu tư dẫn chiếu thực hiện theo 

pháp luật về bảo vệ môi trường, trong khi Luật Đầu tư công quy định tất cả 

các dự án đầu tư công phải có phê duyệt chủ trương đầu tư và phải thực 

hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Thực tế, có nhiều dự án đầu tư 

công quy mô nhỏ, chỉ mua sắm tài sản, trang thiết bị, hoạt động báo chí mà 

cũng phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường, điều này không thực sự 

cần thiết. Rất nhiều dự án phải quyết định chủ trương đầu tư, có đánh giá 

sơ bộ tác động môi trường nhưng không thuộc đối tượng phải đánh giá tác 

động môi trường do không có tác động hoặc tác động đến môi trường rất ít 

theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường hiện hành. 

Đã qua quá trình 6 năm thực hiện việc đánh giá tác động môi trường sơ 

bộ, với những thay đổi về khoa học - kỹ thuật, sự xuất hiện các dự án đầu 

tư có quy mô lớn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng 

không thuộc đối tượng sàng lọc trong quá trình xem xét. Kết quả cho thấy, 

đánh giá tác động môi trường sơ bộ cần được coi là công cụ quản lý môi 

trường để sàng lọc dự án đầu tư ngay trong quá trình xem xét, chấp thuận 

chủ trương đầu tư. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉnh lý Dự thảo Luật theo hướng phân 

loại dự án theo các nhóm tiêu chí tác động đến môi trường; đổi tên “đánh 

giá sơ bộ tác động môi trường” thành “đánh giá tác động môi trường sơ 

bộ” để phù hợp với nguyên lý thực hiện đánh giá tác động môi trường trên 

thế giới, đánh giá tác động môi trường sơ bộ là một bước trong quá trình 

nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của chủ dự án. 

Để đảm bảo tính đồng bộ, Dự thảo Luật cũng bổ sung nguyên tắc thống 

nhất thực hiện quy định về đánh giá tác động môi trường sơ bộ thay cho 

quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường trong các luật khác đã 

được ban hành. 

Về thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đề nghị giao Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, 

Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý công 

trình xây dựng chuyên ngành theo quy định chủ trì, phối hợp với UBND 

cấp tỉnh tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với 

dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư 



nhằm phát huy vai trò, năng lực, nguồn lực của các bộ chuyên ngành, 

thuận lợi cho việc thực hiện thủ tục hành chính liên thông. 

Một trong những nội dung lớn trong Luật này được sửa đổi là thay đổi vai 

trò của báo cáo đánh giá tác động môi trường, coi đây chỉ còn giá trị đến 

khi xây dựng, vận hành dự án. Thay vì quyết định phê duyệt, cơ quan chức 

năng đang cân nhắc việc ban hành văn bản chấp thuận đánh giá tác động 

môi trường. Dự kiến, các dự án đầu tư được chia làm 4 nhóm, trong đó 

mỗi nhóm quy định về đánh giá tác động môi trường khác nhau. 

Dự án nhóm A có nguy cơ gây ô nhiễm cao nhất thì phải thực hiện quy 

trình đánh giá tác động môi trường đầy đủ gồm đánh giá tác động sơ bộ 

trước khi phê duyệt đầu tư, đánh giá chi tiết trong giai đoạn xây dựng dự 

án. Dự án nhóm B có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì sẽ 

đánh giá tác động môi trường ở giai đoạn phê duyệt chủ trương đầu tư. 

Dự án nhóm C ít gây ô nhiễm môi trường thì chỉ cần đánh giá môi trường 

sơ bộ. Dự án nhóm D không gây tác động môi trường thì không cần làm 

đánh giá tác động môi trường. 

Một dự án đầu tư chỉ phải lập một báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Chủ dự án trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường trước các thời điểm sau: Dự án khai thác khoáng 

sản phải trình trước khi thẩm định để cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác 

khoáng sản. Dự án thăm dò, khai thác dầu khí phải trình trước khi thẩm 

định, phê duyệt kế hoạch thăm dò, kế hoạch phát triển mỏ. Dự án đầu tư 

xây dựng phải trình trước khi thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công. Trường 

hợp dự án có cùng một cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường và thẩm định thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công thì các hồ 

sơ nêu trên được trình đồng thời để thẩm định theo quy định. Các dự án 

khác không thuộc đối tượng quy định trên thì trình trước khi quyết định đầu 

tư dự án. 

Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi 

trường, nhận định, nếu trả đánh giá tác động môi trường về đúng vị trí của 

nó và bổ sung các công cụ khác phù hợp với từng giai đoạn của dự án thì 

đây sẽ là đột phá trong quản lý môi trường ở Việt Nam. Việc áp dụng giấy 

phép môi trường khi đã có đầy đủ hồ sơ thiết kế chi tiết sẽ giúp cơ quan 

chức năng quản lý hiệu quả hơn, thực tế hơn, tiệm cận dần cách quản lý 

tiên tiến của thế giới. 

Minh Nguyệt (TTXVN) 



Nguồn: https://baotintuc.vn/xa-hoi/sua-doi-luat-bao-ve-moi-truong-2014-

bai-2thu-hep-doi-tuong-danh-gia-tac-dong-moi-truong-

20200903094934595.htm 

 

7. Sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường 2014: Bài cuối - 
Điều chỉnh hành vi theo hướng có lợi cho môi trường 

Theo Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), lượng chất thải 

rắn sinh hoạt đã và đang gia tăng về cả số lượng, thành phần và tính chất, 

gây áp lực rất lớn đến môi trường. 

Ước tính, hiện nay trên cả nước lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

khoảng 60.000 tấn/ngày, trong đó khu vực đô thị chiếm 60%. Đến năm 

2025, tỷ lệ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt dự báo tăng 10-16% mỗi năm. 

Vật liệu xây dựng, thủy tinh, rác thải sinh hoạt được đổ tràn lan trên tuyến 

đường tránh thành phố Nam Định. Ảnh minh họa: Công Luật/TTXVN 

Tạo sự thay đổi lớn 

Với mục tiêu cao nhất là cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe 

người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh 

tế bền vững; thông qua việc áp dụng các chính sách quản lý, công cụ kinh 

tế linh hoạt, Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường 2014 sửa đổi sẽ tạo sự thay 

đổi lớn trong nhận thức, ứng xử của người dân, điều chỉnh hành vi theo 

hướng có lợi cho môi trường.  



Lần đầu tiên Dự thảo Luật đã đưa cộng đồng dân cư là chủ thể trong hoạt 

động bảo vệ môi trường. Nếu như Luật Bảo vệ môi trường hiện hành mới 

chỉ khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia hoạt động bảo vệ môi trường 

thì Dự thảo Luật đã xác lập rõ quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư, 

trong đó đã mở rộng nhiều quyền như: tham gia giám sát, tham vấn, đối 

thoại về các chính sách, luật pháp... về bảo vệ môi trường. 

Qua nghiên cứu kỹ mô hình và kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới 

về việc thu phí xử lý rác thải qua hình thức bán bao bì, thiết bị đựng rác 

hiện đang được Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia phát triển trên thế 

giới thực hiện rất thành công, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đưa vào Dự 

thảo Luật cơ chế thu phí rác thải. Cơ chế này quy định việc thu phí rác thải 

dựa trên khối lượng, thể tích thay cho việc đổ đồng theo hộ gia đình hoặc 

đầu người như hiện nay. Cơ chế này sẽ góp phần thúc đẩy người dân 

phân loại, giảm thiểu rác thải phát sinh tại nguồn do nếu không thực hiện 

việc này thì chi phí xử lý rác thải phải nộp sẽ cao. 

Dự thảo Luật cũng mở rộng đối tượng được ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước 

từ việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường như sử 

dụng phương tiện giao thông công cộng, cá nhân sử dụng năng lượng 

điện, nhiên liệu tái tạo. 

Bộ cũng đưa ra nhiều chế định nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi 

trường nơi công cộng. Trong số này có quy định quyền, trách nhiệm của tổ 

chức, cá nhân quản lý công viên, khu vui chơi, giải trí, du lịch, kinh doanh, 

dịch vụ tập trung, chợ, nhà ga, bến xe, bến tàu, phà, bến cảng và khu vực 

công cộng trong việc phát hiện và phạt cá nhân vi phạm quy chế bảo vệ 

môi trường nơi công cộng đã được niêm yết. 

Tại Dự thảo Luật lần này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉnh lý, hoàn 

thiện và bổ sung 1 điều quy định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản 

xuất. Theo đó, nhà sản xuất, nhập khẩu có trách nhiệm thu hồi và tái chế 

sản phẩm hoặc bao bì do mình sản xuất, nhập khẩu theo tỷ lệ tái chế và 

quy cách, tiêu chuẩn tái chế quy định.  

Để tạo điều kiện cho nhà sản xuất, nhập khẩu thực hiện trách nhiệm này, 

Dự thảo Luật bổ sung cơ chế đặt cọc, hoàn trả bao bì sản phẩm, quy định 

cho phép chủ thể này được bổ sung chi phí thu hồi vào giá sản phẩm để 

tái sử dụng hoặc tái chế bao bì đóng gói, người dân trả lại bao bì sản 

phẩm được nhận lại khoản tiền này. Việc này sẽ thúc đẩy người dân trả lại 

các bao bì sản phẩm sau sử dụng, tăng tỷ lệ bao bì, sản phẩm được tái 

chế và làm thay đổi hành vi trong tiêu dùng.  



Nhà sản xuất, nhập khẩu không thực hiện trách nhiệm tái chế thì sẽ bị xử 

phạt vi phạm hành chính theo Nghị định xử phạt hành chính về bảo vệ môi 

trường được ban hành khi Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) được thông 

qua. 

Về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, Điều 80 trong Dự thảo Luật đã quy định 

chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được phân loại theo quy định 

không phải chi trả kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý (người dân có thể 

bán). Tuy nhiên, đối với chất thải chưa phân loại hoặc những loại chất thải 

khác không có khả năng tái sử dụng, tái chế thì hộ gia đình, cá nhân phải 

chi trả kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý. 

Kinh nghiệm từ Nhật Bản cho thấy, Việt Nam nên nhấn mạnh vai trò, trách 

nhiêm của các nhà sản xuất trong việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Dựa 

trên việc thực hiện các dự án tại Thừa Thiên - Huế, Khánh Hòa, chuyên 

gia tư vấn độc lập của Nhật Bản Hideki Wanda cho biết, hơn một nửa chất 

thải sinh hoạt xuất phát từ các đơn vị kinh doanh, trong khi đó ở Tokyo con 

số này là hơn 2/3. Bởi vậy, để giảm thiểu lượng chất thải phát sinh cần cân 

nhắc đến cả 2 đối tượng là hộ gia đình và đơn vị kinh doanh. Tại Nhật Bản, 

các hành động “ăn hết đồ ăn của mình” đã trở thành phong trào tại các nhà 

hàng và điều này có thể thực hiện được ở Việt Nam. 

Đảm đảm tính khả thi  

Để đảm bảo tính khả thi của các cơ chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã 

đưa ra các quy định trách nhiệm và xây dựng lộ trình áp dụng. 

Dự thảo Luật quy định trách nhiệm phân loại của hộ gia đình, cá nhân thay 

vì khuyến khích việc phân loại như trước đây. Căn cứ điều kiện thực tế tại 

địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể lộ trình, hình thức 

và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, 

vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng, chủng loại 

phát sinh.  

Tại các điểm tập kết rác thải, nếu phát hiện việc phân loại không đúng quy 

định thì đơn vị thu gom, vận chuyển có quyền từ chối thu gom, vận chuyển 

và thông báo cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xác định hộ gia đình, cá 

nhân vi phạm và xử lý nghiêm thông qua hệ thống camera giám sát.  

Tổ dân phố, tổ chức chính trị xã hội có trách nhiệm phối hợp đơn vị thu 

gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; hướng dẫn, vận động cộng đồng, 

gia đình, cá nhân phân loại và tập kết rác thải tại địa điểm quy định; giám 

sát và công khai hành vi vi phạm của gia đình, cá nhân. 



Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra việc tuân thủ các quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường trong việc thu gom, vận chuyển chất 

thải rắn sinh hoạt; xử lý hoặc chuyển cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi 

vi phạm pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. 

Sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đã điều chỉnh việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt thành 3 loại thay 

vì 5 loại như trước đây gồm chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; 

chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác để bảo đảm khả thi 

hơn khi thực hiện.  

Việc quy định về phân loại rác tại nguồn là hết sức cần thiết, cấp bách hiện 

nay và đang được nhiều địa phương tiến hành áp dụng với những quy mô, 

cách thức khác nhau. Tuy nhiên, vấn đề phân loại rác thải tại nguồn chỉ 

thực sự hiệu quả khi gắn với hạ tầng thu gom, xử lý cũng phải bảo đảm 

đồng bộ tương ứng. Do đó, việc bổ sung thời hạn phải áp dụng quy định 

này chậm nhất là ngày 1/1/2025 và giao UBND cấp tỉnh quyết định việc áp 

dụng lộ trình để bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tế về nhận thức, hạ 

tầng kỹ thuật về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn ở nước ta hiện 

nay. 

Minh Nguyệt (TTXVN) 

Nguồn: https://baotintuc.vn/xa-hoi/sua-doi-luat-bao-ve-moi-truong-2014-

bai-cuoi-dieu-chinh-hanh-vi-theo-huong-co-loi-cho-moi-truong-

20200903105704335.htm 

 

8. TPHCM: 8 giải pháp để thúc đẩy xuất khẩu 

Theo Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM Lê Huỳnh Minh Tú, 

thành phố đã xây dựng đề án “Phát triển xuất khẩu TPHCM đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030”.  

Theo đó, đề án lấy chất lượng tăng trưởng làm nền tảng, chuyển dịch cơ 

cấu xuất khẩu dịch vụ, hàng hóa vô hình (phần mềm, sản phẩm nội dung 

số...); đẩy mạnh hoạt động liên kết vùng, tận dụng cơ hội tăng kim ngạch 

xuất khẩu vào những thị trường chúng ta đã ký kết hiệp định thương mại 

tự do; nâng cao năng lực cạnh tranh các cụm ngành xuất khẩu tiêu biểu, 

chuyên môn hóa theo lợi thế so sánh của thành phố, tham gia vào chuỗi 

giá trị toàn cầu, đồng thời tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp 

nhằm xây dựng nền tảng cạnh tranh; phát triển ngành logistics, quy hoạch 

lại hệ thống cảng biển, cảng sông và cơ sở hạ tầng; tăng cường khả năng 



kết nối giao thông đến các vùng sản xuất để TPHCM trở thành trung tâm 

logistics (Logistic Hub) và dịch vụ xuất khẩu vùng.  

Một trọng tâm khác, đó là phát triển nguồn nhân lực, cải tiến dịch vụ hành 

chính công, ứng dụng công nghệ thông tin, hình thành cơ sở dữ liệu xuất 

nhập khẩu liên thông và dùng chung để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, 

nâng cao năng lực cạnh tranh so với các nước trong khu vực.  

Thực hiện chiến lược trên, thành phố sẽ tập trung vào 8 giải pháp: 

(1) Nâng cao trình độ kỹ thuật ngành cơ khí, tạo nền tảng chuyển dịch 

sang những ngành có mức độ tinh vi và cơ hội đa dạng hóa cao hơn. Đẩy 

mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, góp phần tăng tỷ lệ giá trị sản xuất 

trong nước... 

(2) Nâng cao năng lực xuất khẩu sản phẩm dịch vụ phần mềm, nội dung 

số, tài chính, du lịch... 

(3) Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D); phát triển công 

nghiệp hỗ trợ nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Thu hút và hỗ trợ dự án đầu tư 

công nghệ cao, công nghệ hỗ trợ cho sản phẩm điện - điện tử. Xây dựng 

và triển khai Đề án Mạng lưới kết nối đổi mới sáng tạo Saigon Innovation 

Network trong Khu Công nghệ cao thành phố. 

(4) Nâng cao năng lực cạnh tranh các cụm ngành xuất khẩu truyền thống 

thâm dụng lao động. Phát triển thị trường cung ứng đầu vào bao gồm cả 

nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và các dịch vụ giá trị gia tăng. 

(5) Hoàn thiện chiến lược phát triển cụm ngành logistics của thành phố. 

(6) Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư và thương mại gắn với 

nhóm sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu tiêu biểu trong bối cảnh hội nhập kinh 

tế quốc tế. 

(7) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng minh bạch 

và rút ngắn quy trình để giảm chi phí bằng với các nước trong khu vực; 

thực hiện các giải pháp tiếp tục cắt giảm 50% thời gian tiếp nhận, kiểm tra 

hồ sơ hải quan; giảm 50% thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa. 

(8) Phối hợp các cơ quan nghiên cứu trường, viện... đào tạo, phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao. 

CHẾ HÂN 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/tphcm-8-giai-phap-de-thuc-day-xuat-khau-

683069.html 

 



9. TP.Thủ Dầu Một: 6 năm liền dẫn đầu Chỉ số cải cách 
hành chính 

Trong đợt công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019, TP.Thủ 

Dầu Một tiếp tục là đơn vị cấp huyện dẫn đầu về Chỉ số CCHC. Đây là năm 

thứ 6 liên tiếp, TP.Thủ Dầu Một dẫn đầu Chỉ số CCHC cấp huyện. Kết quả 

cao này có sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND TP.Thủ Dầu Một 

trong công tác CCHC, cùng với sự đoàn kết, nhất trí trong thực hiện các 

nhiệm vụ CCHC của cả hệ thống chính trị. 

 

Cán bộ một cửa UBND phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một tư vấn, giải 

quyết TTHC cho người dân qua Cổng thông tin điện tử của phường 

Quan tâm công tác cán bộ 

Xây dựng một nền hành chính phục vụ, vì dân, trong sạch, chuyên nghiệp 

và hiện đại rất cần sự chỉ đạo xuyên suốt, quyết liệt và quyết tâm của cả hệ 

thống chính trị từ cấp tỉnh đến các địa phương. Đây là một trong những nội 

dung luôn được Thành ủy Thủ Dầu Một quan tâm chỉ đạo trong suốt thời 

gian qua và đạt nhiều kết quả tốt. Trong nhiều cuộc họp Ban Thường vụ, 

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng), lãnh đạo Thành ủy Thủ Dầu 

Một luôn chỉ đạo quyết liệt và xem công tác CCHC là động lực phát triển, 

trong đó xác định yếu tố con người là then chốt trong công tác này. Trong 

công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức luôn được chú 

trọng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng lên từ 

cấp thành phố đến 14 phường. 



Cái hay của TP.Thủ Dầu Một là luôn coi trọng công tác cán bộ, đây là “cái 

gốc của mọi công việc”, “then chốt của then chốt”. Qua từng năm, Thành 

ủy Thủ Dầu Một đều thực hiện tốt khâu quy hoạch, đánh giá, bố trí cán bộ, 

gắn với đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và 

cán bộ chuyên môn giỏi trên các lĩnh vực, ngang tầm nhiệm vụ. Đội ngũ 

cán bộ TP.Thủ Dầu Một được lựa chọn thông qua quy hoạch, đào tạo một 

cách bài bản, kỹ lưỡng, có tính kế thừa, không những đáp ứng yêu cầu 

lãnh đạo, điều hành, phục vụ nhân dân mà còn là nguồn bổ sung nhân sự 

có chất lượng cho tỉnh. Nhiều cán bộ phụ trách tiếp dân, giải quyết thủ tục 

hành chính (TTHC) cho người dân của thành phố và các phường luôn thể 

hiện tinh thần gần dân, sâu sát với dân, là chỗ dựa tin cậy cho người dân. 

Thông qua mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện”, cán bộ toàn thành 

phố đã thay đổi tư duy từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ. 

Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin 

Trong suốt nhiều năm qua, Thành ủy Thủ Dầu Một đã quan tâm chỉ đạo 

việc nâng cấp bộ phận “một cửa” của 14 phường và tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công TP.Thủ Dầu Một. Trung tâm Phục vụ hành chính công 

TP.Thủ Dầu Một luôn là điểm sáng của tỉnh trong công tác cải cách TTHC, 

nơi cung cấp thông tin, dịch vụ về các TTHC nhanh chóng, thuận tiện 

thông qua trang thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) hiện đại, môi trường 

làm việc thân thiện, được kết nối mạng liên thông. Tại 14 phường, việc đầu 

tư bộ phận “một cửa” trở thành phong trào thi đua thật sự và nghiêm túc, 

nhất là tại các phường: Hòa Phú, Phú Mỹ, Phú Lợi, Phú Cường, Phú Thọ, 

Chánh Nghĩa… Ở các bộ phận “một cửa” cấp phường như đã nêu đều đạt 

chuẩn theo quy định Trung ương về việc ứng dụng CNTT hiệu quả, đáp 

ứng việc cải cách TTHC đi vào thực chất, theo hướng phục vụ người dân, 

tổ chức. 

Với mục tiêu “Lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu phấn đấu”, tại 

các phường Hòa Phú, Phú Mỹ, Phú Lợi, Phú Cường, Phú Thọ… đã từng 

bước nâng cấp” hiệu quả bộ phận “một cửa”; tăng cường yếu tố con 

người, đáp ứng sự nghiệp phát triển của địa phương. Nếu như ở phường 

Phú Mỹ việc công khai, rà soát TTHC được thực hiện rất tốt, UBND 

phường đã trang bị các bảng thông tin niêm yết các quy định về TTHC, 

phí, lệ phí, thời gian giải quyết từng loại hồ sơ theo quy định trên màn hình 

điện tử thì ở phường Phú Thọ, việc ra đời Cổng thông tin điện tử của 

phường thời Covid-19 được xem là “cú đột phá mới” trong việc ứng dụng 

CNTT phục vụ người dân trong công tác cải cách TTHC. Bà Trịnh Thị 

Ngọc Bích, Chủ tịch UBND phường Phú Thọ cho biết, Đảng ủy, UBND 

phường luôn xác định nhiệm vụ cải cách TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, 



xuyên suốt gắn với chương trình, kế hoạch hàng năm. UBND phường rất 

quan tâm đến việc ứng dụng CNTT để làm lợi cho người dân đến giải 

quyết TTHC, nhất là thông qua cổng thông tin của phường để hỗ trợ người 

dân trước khi liên hệ với UBND phường làm TTHC. 

Còn nhiều nguyên nhân nữa để TP.Thủ Dầu Một liên tiếp 6 liền dẫn đầu về 

Chỉ số CCHC cấp huyện. Kết quả này thể hiện sự đoàn kết của toàn hệ 

thống chính trị trong việc cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành 

chính, hiện đại hóa nền hành chính, cải cách tài chính công… Đó còn là 

kết quả của công tác tuyên truyền là những cách làm hay, áp dụng các mô 

hình hiệu quả trong cải cách TTHC hướng về nhân dân phục vụ… Tuy vậy, 

điểm thành công nhất của TP.Thủ Dầu Một trong công tác CCHC, cải cách 

TTHC là phục vụ lợi ích người dân, tổ chức và phục vụ sự nghiệp phát 

triển bền vững của thành phố. 

HỒ VĂN 

Nguồn: http://baobinhduong.vn/tp-thu-dau-mot-6-nam-lien-dan-dau-chi-so-

cai-cach-hanh-chinh-a230179.html 

 

10. Cải cách thủ tục hành chính tại Tiền Giang: Đồng 
bộ nhiều giải pháp 

Xác định sự cần thiết của việc xây dựng, phát triển quyền điện tử, 

gắn với cải cách hành chính, các cấp, các ngành tỉnh Tiền Giang đang 

tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. 

Trong những năm qua, xác định tầm quan trọng của công tác cải cách 

hành chính, Tiền Giang đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp để lãnh 

đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ này và đạt được những kết quả tích 

cực. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế 

xã hội. 



 

Người dân được hướng dẫn khi đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Tiền Giang. 

Đảm bảo nguồn nhân lực xây dựng chính quyền điện tử 

Để thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách 

hành chính, nguồn nhân lực chính là điểm mấu chốt. Theo ông Trần Văn 

Dũng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang, để bảo 

đảm nguồn lực xây dựng chính quyền điện tử, trong giai đoạn từ 2019 - 

2025, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với các 

sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng chương trình, tổ chức đào 

tạo, tập huấn cho các cán bộ, công chức, viên chức về chính quyền điện tử, 

khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, mức độ 4. 

Bên cạnh việc quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 

một điểm nổi bật nữa ở Tiền Giang là từ năm 2017 đến nay, tỉnh thường 

xuyên tổ chức chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động các cơ quan Nhà nước” với các  tiêu chí rất cụ thể, phù hợp với từng 

nhóm đơn vị 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang cho biết thêm, với 

mong muốn tạo sự lan tỏa, quan tâm tìm hiểu về chính quyền điện tử, ứng 

dụng công nghệ thông tin gắn với cải các hành chính, tỉnh cũng đang tổ 

chức cuộc thi tìm hiểu về chính quyền điện tử, chính quyền số trên môi 



trường mạng. Đến thời điểm giữa tháng 7/2020 đã có khoảng 20.000 tài 

khoản người dùng vào thi trên cổng trực tuyến của tỉnh. Thông qua việc 

tham dự cuộc thi, người dân có cơ hội tìm hiểu và nắm rõ về các bộ thủ tục 

hành chính, cách nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu, tương tác trực tuyến với 

chính quyền. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sẽ nắm 

rõ hơn các thủ tục, quy trình thực hiện để phục vụ người dân tốt hơn.  

Phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin 

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Phạm Anh Tuấn, Tiền Giang 

cũng là một trong những địa phương rất chú trọng thực hiện chương trình 

Mục tiêu quốc gia phát triển ngành công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, 

góp phần thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 

giai đoạn tới cũng như toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối 

cảnh hội nhập và sự phát triển mạnh mẽ cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ 4. 

Một trong những điểm nhấn về phát triển ngành công nghiệp công nghệ 

thông tin là Đề án Công viên phần mềm Mekong đã được UBND tỉnh Tiền 

Giang phê duyệt, có địa điểm triển khai xây dựng tại ấp Phong Thuận, xã 

Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho trên cơ sở hạ tầng có sẵn của trường 

Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin III (cũ) do Tập 

đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam làm chủ đầu tư. 

Mục tiêu của Đề án Công viên phần mềm Mekong là cung cấp hạ tầng cho 

phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, nhất là công nghiệp phần mềm 

và dịch vụ công nghệ thông tin tại tỉnh Tiền Giang và Khu vực Đồng bằng 

sông Cửu Long; cung cấp hạ tầng kỹ thuật, giải pháp cho triển khai chính 

quyền điện tử và thành phố thông minh của tỉnh Tiền Giang; đào tạo, phát 

triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tạo môi trường 

thuận lợi nhằm thúc đẩy hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới 

sáng tạo thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin. 

Ông Dương Văn Thái, Trưởng phòng Quản lý và Phát triển hạ tầng Công 

viên phần mềm Mekong cho biết thêm, đơn vị đang hoàn tất các thủ tục để 

gia nhập chuỗi Công viên Phần mềm Quang Trung - công viên phần mềm 

đầu tiên và lớn nhất Việt Nam ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, để thực 

hiện hiệu quả hơn việc liên kết chuỗi, thu hút và phát triển nguồn nhân lực 

công nghệ thông tin, phát triển các sản phẩm, ứng dụng công nghệ thông 

tin phục vụ chính quyền và người dân tỉnh Tiền Giang cũng như các tỉnh, 

thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 



Nguồn: https://enternews.vn/cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-tai-tien-giang-

dong-bo-nhieu-giai-phap-180664.html 

 

11. Xây dựng nền hành chính vì nhân dân 

Những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC), nhất là thủ tục 

hành chính (TTHC) được Đảng bộ tỉnh xác định là một trong những 

nhiệm vụ đột phá trong quá trình phát triển. 

 

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận một cửa 

H.Xuân Lộc. Ảnh:N. Hà 

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này đã góp phần xây dựng chính quyền các 

cấp và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, từng bước chuyển từ 

quản lý sang xây dựng nền hành chính “vì dân phục vụ”. 

* Nhiều cách làm sáng tạo 

Ban chỉ đạo CCHC tỉnh và các địa phương đã triển khai hiệu quả nhiều mô 

hình hay, cách làm mới, góp phần rút ngắn thời gian, đa dạng không gian 

trong thực hiện các TTHC cho tổ chức, cá nhân. Trong đó, mô hình phi địa 

giới hành chính ở các lĩnh vực tư pháp, đất đai, giao thông vận tải, y tế là 

một kết quả nổi bật. Khi thực hiện mô hình này, người dân có nhiều 

phương thức lựa chọn địa điểm nộp hồ sơ tại nhà, tại bộ phận một cửa 

cấp xã, huyện hoặc Trung tâm Hành chính công của tỉnh. 



Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh, mô hình phi địa giới hành 

chính  được triển khai từ năm 2017 trở thành bước đột phá lớn trong giải 

quyết TTHC cho người dân. Đến nay, UBND tỉnh đã đưa hơn 200 dịch vụ 

công từ mức độ 1 đến mức độ 4 lên mạng phục vụ tổ chức, cá nhân trên 

Cổng dịch vụ công của tỉnh. Nhờ đó, nhiều sở, ngành của tỉnh đã đạt tỷ lệ 

hồ sơ giải quyết qua mạng mức độ 4 từ 70-90%. 

“Trước đây, khi thực hiện các TTHC 

về đo vẽ, chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất tại bộ phận một cửa cấp 

huyện, người dân chỉ có một điểm 

nộp hồ sơ và nhận kết quả nên đã 

tạo áp lực lớn về cơ sở vật chất, 

nhân lực. Việc áp dụng mô hình phi 

địa giới hành chính trong lĩnh vực 

đất đai đã nhận được sự ủng hộ lớn 

từ cá nhân, tổ chức. Họ có thể lựa 

chọn nơi cung cấp dịch vụ tốt nhất, tạo sự hài lòng cao nhất về cơ sở vật 

chất, trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; đồng thời không phải đi lại 

nhiều nơi, tiết kiệm thời gian cho người dân, doanh nghiệp” - Phó chủ tịch 

UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh khẳng định. 

Mô hình ứng dụng Tổng đài dịch vụ công 1022 là điểm sáng tạo của tỉnh 

trong việc tiếp nhận, xử lý các phản ảnh, kiến nghị của người dân và 

hướng dẫn TTHC. Trước khi có Tổng đài 1022, toàn tỉnh có trên 200 đầu 

số điện thoại, đường dây nóng, người dân phải liên hệ nhiều đầu mối, tốn 

nhiều thời gian để đến được đúng cơ quan hỗ trợ. Hiện nay, chỉ cần liên 

hệ tới đầu số 1022, mọi yêu cầu về dịch vụ công đều được giải đáp. 

Bà Trần Lan Phương (ngụ xã Phúc Túc, H.Định Quán) cho hay, khi liên lạc 

đầu số 1022 của tỉnh, bà được giải đáp mọi yêu cầu, thắc mắc, được 

hướng dẫn tận tình cần phải thực hiện TTHC ở cơ quan nào. “Tôi không 

còn phải liên lạc nhiều nơi hay gọi nhiều đầu số. Đây là thuận lợi rất lớn 

với người dân chúng tôi, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn 

biến phức tạp” - bà Phương nói. 

Hằng năm, Tổng đài 1022 của tỉnh tiếp nhận hàng ngàn cuộc gọi yêu cầu 

hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của người dân, doanh nghiệp. Trên 87% cuộc gọi 

được nhân viên tổng đài trả lời trực tiếp, còn lại chuyển tới các cơ quan 

chính quyền phản hồi cho người dân. Từ khi bắt đầu hoạt động đến nay, 

các tổng đài viên đã tổng hợp cơ sở dữ liệu các câu hỏi của công dân và 

các câu trả lời đúng. Đây cũng là cơ sở dữ liệu giúp tổng đài đạt tỷ lệ đáp 

Đồng Nai tiếp tục triển khai nhiều 

giải pháp CCHC hiệu quả, phấn 

đấu đạt mục tiêu nâng cao sự hài 

lòng của người dân trên 85% giai 

đoạn 2018-2020 và trên 90% giai 

đoạn 2021-2025. Phấn đấu giảm 

dần tỷ lệ đánh giá không hài lòng 

do nhũng nhiễu xuống dưới 1% 

giai đoạn 2021-2025. 



ứng các yêu cầu cuộc gọi cao. Các sở, ngành, địa phương có thể sử dụng 

dữ liệu này nắm bắt nhu cầu và vướng mắc của người dân. 

* Tiếp tục xác định là nhiệm vụ đột phá 

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh, CCHC vẫn được xác định là 

nhiệm vụ đột phá trong quá trình phát triển của tỉnh. Do đó, tỉnh tiếp tục 

triển khai quyết liệt việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành 

chính, các đơn vị sự nghiệp theo Nghị quyết 18, 19-NQ/TƯ của Ban chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng thời, triển khai hiệu quả Nghị định 

61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, 

trong đó kiện toàn hoạt động của Trung tâm Hành chính công của tỉnh, bộ 

phận một cửa cấp huyện, xã. Tiếp tục thực hiện các mô hình mới, cách 

làm sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC, nâng 

cao mức độ hài lòng của người dân về trách nhiệm hỗ trợ của cơ quan nhà 

nước trong giải quyết TTHC. 

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung triển khai đề án của Ban TVTU về tăng cường 

cải cách TTHC nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và sự hài lòng 

của người dân, doanh nghiệp. UBND tỉnh chỉ đạo khảo sát ý kiến người 

dân, doanh nghiệp, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình 

khảo sát như khảo sát thông qua phần mềm một cửa tại Trung tâm Hành 

chính công của tỉnh và bộ phận một cửa các huyện: Thống Nhất, Nhơn 

Trạch; khảo sát qua ứng dụng Cổng hành chính công tỉnh Đồng Nai trên 

Zalo tự động gửi đến người dân, tổ chức lấy ý kiến sau khi người dân, tổ 

chức hoàn thành việc giải quyết TTHC hoặc qua dịch vụ công 1022… 

Phó giám đốc Sở Nội vụ Tạ Quang Trường cho hay, thực hiện đề án của 

Ban TVTU, từ năm 2018, tỉnh bắt đầu triển khai khảo sát thông qua hệ 

thống máy tính bảng và phân tích thời gian thực hiện. Qua đó, góp phần 

nâng cao thái độ, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức trong tiếp 

nhận, giải quyết TTHC. 

“Kết quả khảo sát năm 2019 cho thấy, mức độ hài lòng của người dân khi 

giải quyết TTHC tại 3 cấp là 92% (tăng so năm 2016 là 83%); giảm tỷ lệ 

không hài lòng do nhũng nhiễu xuống 1%, giảm so với năm 2016 là 1,7%. 

Như vậy, kết quả khảo sát ý kiến người dân đến năm 2019 cơ bản đạt mục 

tiêu theo đề án của Ban TVTU” - ông Tạ Quang Trường cho biết. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh cho hay, để công tác 

CCHC thực sự trở thành bước đột phá trong quá trình phát triển, 

ngoài việc đồng bộ các giải pháp thì trách nhiệm của người đứng 

đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tiếp tục được phát huy. 



Nhiệm kỳ 2015-2020 cho thấy, ở đâu người đứng đầu quyết tâm, 

quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, thì ở đó chuyển biến 

tích cực, tạo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. 

Nguyệt Hà 

Nguồn: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202009/ky-niem-75-nam-

quoc-khanh-2-9-1945-2020-xay-dung-nen-hanh-chinh-vi-nhan-dan-

3020171/ 

 

12. Sở TN&MT Quảng Ninh: Đột phá trong cải cách 
hành chính 

Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh 

nghiệp đến với Quảng Ninh, thời gian qua công tác cải cách hành 

chính và hỗ trợ doanh nghiệp được tỉnh luôn quan tâm, chú trọng. 

Các thủ tục về đất đai ngày càng được đơn giản hóa, rõ ràng, công 

khai, minh bạch, tạo lực hấp dẫn với các nhà đầu tư trong và ngoài 

nước đến với địa phương. 

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Quảng Ninh đã thực hiện 

cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ quan ở mức tối 

đa nhằm giải quyết đảm bảo các thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định 

của pháp luật và thời gian đề xuất. Từ đầu năm 2020 đến nay, đã có hơn 

40% TTHC liên quan đến ngành được giải quyết và trả kết quả trước thời 

hạn theo quy định. Các số điện thoại của Lãnh đạo Sở để tiếp nhận phản 

ánh, kiến nghị của các tổ chức, công dân liên quan đến hoạt động thuộc 

thẩm quyền giải quyết của đơn vị, nhằm giải quyết một cách nhanh nhất 

những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong các thủ 

tục liên quan đến đất đai. 

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 

20/5/2020 về việc phê duyệt Danh sách các dịch vụ công trực tuyến được 

cung cấp nâng lên mức độ 4 và Danh sách các dịch vụ công trực tuyến 

của tỉnh Quảng Ninh được kết nối lên cổng dịch vụ công Quốc gia năm 

2020. Trong đó, Sở TN&MT cung cấp thêm 38 thủ tục lên mức độ 4 và 34 

dịch vụ công trực tuyến đề nghị tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia 

năm 2020. 



 

Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở TNMT Quảng Ninh rà soát thủ 
tục cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất 

Theo bảng xếp hạng PCI năm 2019 được Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh 

Quảng Ninh đạt 73,40 điểm, tăng 3,4 điểm so với năm 2018, Quảng Ninh 

lần thứ 3 liên tiếp đứng đầu trong toàn quốc. Trong 10 chỉ số thành phần 

PCI năm 2019 của tỉnh Quảng Ninh, các chỉ số về chi phí thời gian, cạnh 

tranh bình đẳng, chi phí không chính thức, tính minh bạch, tính năng động 

của chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã có sự gia tăng về điểm số. Trong đó, 

chỉ số về tiếp cận đất đai đạt 7 điểm, xếp hạng 27/63 tỉnh, thành phố trong 

cả nước. 

Với mục tiêu nhằm từng bước nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, Sở TN&MT 

Quảng Ninh tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, phù hợp với 

tình hình thực tiễn của địa phương. 

Để cải thiện, nâng cao chỉ số thành phần PCI về tiếp cận đất đai của tỉnh 

năm 2020 và những năm tiếp theo, Sở TN&MT Quảng Ninh tiếp tục rà 

soát, đơn giản hóa các TTHC theo hướng thuận tiện cho các doanh 

nghiệp và người dân, đảm bảo quy định của pháp luật, tăng số lượng các 

TTHC được thẩm định và phê duyệt tại Trung tâm Hành chính công. Xây 

dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên về việc triển 

khai thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi 



trường, kiên quyết xử lý đối với những cán bộ, công chức, viên chức cố ý 

làm sai quy định pháp luật Nhà nước và gây phiền hà, sách nhiễu doanh 

nghiệp và người dân. 

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/so-tn-mt-quang-ninh-dot-pha-

trong-cai-cach-hanh-chinh-309952.html 

 

13. Hà Nội: Hướng dẫn nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe 
máy điện tử 

Như đã thông tin, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc kết nối với 

Cổng Dịch vụ công quốc gia để triển khai nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe 

máy điện tử. Để người nộp thuế trên địa bàn TP. Hà Nội biết và chủ 

động thực hiện, Cục Thuế TP. Hà Nội có hướng dẫn cụ thể với 

người nộp thuế. 

 

Người nộp thuế làm thủ tục nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy tại Chi cục 

Thuế Đống Đa (TP. Hà Nội). Ảnh: Nhật Minh 

Theo hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hà Nội, người nộp lệ phí trước bạ có 

thể thực hiện khai và nộp tờ khai lệ phí trước bạ theo một trong hai hình 

thức sau: 

Thứ nhất, người nộp thuế có thể nộp trực tiếp tại cơ quan thuế. Với hình 

thức này, người nộp lệ phí trước bạ khai, nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ tại 

chi cục thuế địa phương nơi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng. 

Cơ quan thuế lưu ý, trên tờ khai lệ phí trước bạ, người nộp lệ phí trước bạ 

khai chính xác số điện thoại để nhận tin nhắn thông báo từ cơ quan thuế. 



Sau đó, người nộp lệ phí trước bạ sẽ nhận được thông báo nộp lệ phí 

trước bạ và tin nhắn từ Tổng cục Thuế gửi đến số điện thoại đã đăng ký. 

Thứ hai, người nộp thuế có thể khai thuế điện tử qua Cổng Dịch vụ công 

quốc gia (http://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng thông tin điện tử của Tổng 

cục Thuế (https://thuedientu.gdt.gov.vn). Hình thức này áp dụng đối với các 

phương tiện là ô tô, xe máy mới đăng ký lần đầu không bao gồm ô tô vận 

tải hàng hóa, ô tô chở người từ 10 chỗ ngồi trở lên, rơ moóc, hoặc rơ 

móoc đầu kéo, các loại xe tương tự… 

Kể từ 1/8/2020, Tổng cục Thuế triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử và 

trao đổi dữ liệu điện tử lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy đăng ký trên địa 

bàn toàn quốc. Theo đó, người dân không phải di chuyển đến kho bạc, hay 

ngân hàng để nộp lệ phí trước bạ cho ô tô, xe máy mà có thể thông qua 

Cổng Dịch vụ công quốc gia, các ngân hàng và trung gian để giao dịch nộp 

lệ phí. 

Để nộp lệ phí trước bạ điện tử, người nộp phải đáp ứng một trong hai điều 

kiện sau: Có tài khoản đã đăng ký trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tài 

khoản này đã được liên kết với tài khoản ngân hàng. Khi đó, có thể thực 

hiện nộp lệ phí trước bạ qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Nếu người nộp thuế không có tài khoản đăng ký trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia, nhưng có tài khoản đã đăng ký dịch vụ thanh toán điện tử 

(Internet Banking) tại một trong các ngân hàng sau: Vietcombank, 

Vietinbank, Agribank, VPBank, MBBank, TPBank, BIDV cũng có thể thực 

hiện nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điện tử. 

Tương ứng với hai điều kiện nói trên, người nộp lệ phí trước bạ có thể 

thực hiện nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điện tử thông qua hai kênh sau: 

Qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và qua kênh thanh toán điện tử từ các 

ngân hàng nêu trên. Người nộp thuế lựa chọn kênh nào, chỉ cần truy cập 

vào địa chỉ đó và sẽ có hướng dẫn cụ thể./. 

Nhật Minh 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2020-

09-01/ha-noi-huong-dan-nop-le-phi-truoc-ba-o-to-xe-may-dien-tu-

91779.aspx 

 

14. Cảng quốc tế Nghi Sơn: Ghi dấu ấn thương hiệu 
trên thị trường logistics 



Đón chuyến tàu container quốc tế đầu tiên từ 8/5/2019, sau hơn một 

năm đi vào hoạt động, Cảng quốc tế Nghi Sơn đã chính thức tham gia 

thị trường logistics. Không chỉ khẳng định lợi thế về cảng nước sâu, 

vị trí thuận lợi trong khu kinh tế qui mô, Cảng quốc tế Nghi Sơn còn 

thu hút doanh nghiệp logistics bằng những dịch vụ, hạ tầng được 

đầu tư hiện đại, môi trường thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa… 

Thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn (Cục Hải quan 

Thanh Hóa), tính đến cuối tháng 8/2020 số thu ngân sách thuế từ hàng 

hóa xuất nhập khẩu qua Cảng Nghi Sơn đạt trên 7.200 tỉ đồng. Con số này 

mặc dù còn khiêm tốn nếu so với những cảng biển lớn như Hải Phòng, Đà 

Nẵng, TP. Hồ Chí Minh… tuy nhiên với một cảng còn mới như Nghi Sơn là 

đáng ghi nhận, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng của 

dịch bệnh Covid-19. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng hàng hoá 

qua Cảng quốc tế Nghi Sơn đạt 4,4 triệu tấn, tăng gấp đôi cùng kỳ và cao 

hơn tổng sản lượng hàng hoá qua cảng năm 2019. 

 

Hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cảng quốc tế Nghi Sơn ngày một tăng 

Hàng xuất qua cảng chủ yếu là dăm gỗ, các sản phẩm đá, xi măng, clinker, 

hạt nhựa, chế phẩm lọc hóa dầu. Hàng nhập khẩu gồm dầu thô, nguyên 

phụ liệu lọc hóa dầu, máy móc thiết bị phục vụ xây dựng các dự án tại Khu 

kinh tế Nghi Sơn… 

Hiện Cảng quốc tế Nghi sơn có 5 cầu cảng trên tổng chiều dài 1.247m, có 

khả năng tiếp nhận tàu chở hàng tổng hợp, gồm hàng rời, bách hoá, chất 



lỏng thông thường có tải trọng đến 70.000 DWT và tàu container có sức 

chở đến 3.500 TEU.. . Có thể nói, với sự quan tâm đầu tư, những năm gần 

đây, hệ thống cảng biển Nghi Sơn được cho là có tốc độ phát triển nhanh 

nhất tại Việt Nam. Với hạ tầng ngày càng hoàn thiện, lượng hàng hóa 

thông qua cảng ngày một phong phú… 

Có được những kết quả bước đầu thời gian qua phải kể đến việc các 

doanh nghiệp cảng không ngừng đầu tư, xây dựng hạ tầng cảng biển Nghi 

Sơn hiện đại, có thể đón được các tàu hàng có tải trọng lớn của thế giới. 

Về các bến cảng tổng hợp, đến nay đã có 13 bến được đưa vào vận hành, 

trong đó có 8 bến khá hiện đại của Công ty CP Gang thép Nghi Sơn và 

Công ty Xi măng Long Sơn. Các bến cảng tổng hợp còn lại đang được các 

chủ đầu tư triển khai xây dựng và hoàn thiện. Riêng các bến chuyên dụng, 

đã có nhiều doanh nghiệp đầu tư xây dựng tại vùng biển Nghi Sơn, góp 

phần đa dạng hóa lựa chọn cho khách hàng… 

 

Cảng quốc tế Nghi Sơn có lợi thế cảng biển nước sâu 

Nói về phát huy lợi thế, thu hút hàng hóa qua cảng Nghi Sơn, ông Lê Hồng 

Phong – Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn chia 

sẻ: Lợi thế cảng nước sâu hay những thế mạnh về vị trí địa lý, hạ tầng chỉ 

là một trong những điều kiện, tuy nhiên để thu hút doanh nghiệp, xuất nhập 

khẩu hàng hóa, qua cảng còn cần tạo một môi trường, dịch vụ logictis 



thuận lợi … Cùng sự đẩy mạnh đầu tư, thu hút đầu tư hiện đại hóa hạ 

tầng, những cơ chế, chính sách cho xuất nhập khẩu hàng hóa thì vấn đề 

tạo môi trường cạnh tranh là hết sức quan trọng và đó chính là yếu tố con 

người, lực lượng thực thi, triển khai chính sách. Lực lượng hải quan với 

vai trò nòng cốt triển khai chính sách, thu thuế xuất nhập khẩu hàng hóa, 

thời gian qua Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn luôn đề cao thực 

hiện “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” với việc triển khai Luật Hải quan 

2014 và hệ thống VNCCS/VCIS, thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất 

nhập khẩu, chú trọng công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ 

thông tin, hiện đại hóa hải quan. Cùng với đó, Chi cục thành lập và duy trì 

tổ giải quyết vướng mắc có chức năng tiếp nhận và xử lý nhanh chóng, kịp 

thời những phản ánh, kiến nghị, vướng mắc của tổ chức, doanh nghiệp về 

thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.... qua đó mang lại hiệu quả rõ 

rệt và lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu như: giảm 

thời gian làm thủ tục hải quan, giảm thiểu giấy tờ trong hồ sơ thủ tục hải 

quan, tiết kiệm chi phí doanh nghiệp khi làm thủ tục hải quan; tăng tính 

minh bạch khi làm thủ tục hải quan. 

Cũng theo ông Lê Hồng Phong, để phát huy những lợi thế của cảng thì 

ngoài nỗ lực của các ngành chức năng, địa phương về đầu tư hạ tầng, tạo 

môi trường thuận lợi… cần có sự ủng hộ, sự điều chỉnh từ phía doanh 

nghiệp. Đặc biệt với những doanh nghiệp mua bán, xuất nhập khẩu hàng 

hóa với các đối tác nước ngoài, trong giao dịch, giao nhận hàng hóa cần 

đàm phán, thậm chí áp đặt cảng giao nhận thuận lợi, giúp giảm chi phí cho 

doanh nghiệp. Hiện nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Thanh Hóa, 

Nghệ An hay một số tỉnh lân cận đã hướng khách hàng đến giao nhận 

hàng hóa tại cảng Nghi Sơn (FOB Nghi Sơn)… 

Hạ tầng ngày một hoàn thiện hiện đại, môi trường thuận lợi, cạnh tranh… 

Cảng quốc tế Nghi Sơn đã, đang thu hút ngày một nhiều hơn doanh 

nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa, phát huy lợi thế, ghi dấu và dần khẳng 

đinh thương hiệu trên thị trường logistics. 

Nguyễn Quang 

Nguồn: https://congthuong.vn/cang-quoc-te-nghi-son-ghi-dau-an-thuong-

hieu-tren-thi-truong-logistics-143166.html 

 


