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1. Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản 
xuất kinh doanh, tiêu dùng, đẩy mạnh giải ngân vốn 
đầu tư công 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có văn bản 1259/TTg-KTTH chỉ 
đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tháo gỡ khó khăn, thúc 
đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư 
công. 

 

Công văn nêu rõ, từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình thế giới, khu vực 
diễn biến phức tạp và gặp những khó khăn, thách thức chưa từng có trong 
nhiều thập kỷ do tác động của đại dịch COVID-19. Tăng trưởng kinh tế 
toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ cuộc Đại khủng hoảng 
1929 – 1933; các quốc gia, đối tác lớn của ta đều bị tác động, ảnh hưởng 
rất nặng nề. Là nền kinh tế hội nhập sâu rộng và có độ mở lớn, nhiều 
ngành, lĩnh vực của nền kinh tế nước ta chịu ảnh hưởng rất lớn của dịch 
bệnh, nhất là một số lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch do 
tác động trực tiếp của dịch bệnh và xu hướng thị trường quốc tế, trong 
nước. 

Trước tình hình đó, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã 
chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải 
pháp để thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi và 
phát triển kinh tế - xã hội; tập trung tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ kịp thời các 
doanh nghiệp gặp khó khăn, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống cho nhân 
dân. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng 
doanh nghiệp và nhân dân cả nước, chúng ta đã đạt được những kết quả 
bước đầu trong kiểm soát, phòng chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế 



- xã hội. Tuy nhiên, khó khăn, thách thức còn rất lớn; nhiệm vụ đặt ra từ 
nay đến cuối năm 2020 và đầu năm 2021 là rất nặng nề. 

Để phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ 
của năm 2020 và tạo tiền đề thuận lợi cho năm 2021 và thời gian tới, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt, tập 
trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm 
vụ, giải pháp đã đề ra trên các lĩnh vực theo các nghị quyết, chỉ đạo của 
Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tập trung thúc đẩy 
mạnh mẽ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng trong nước, xuất khẩu và đẩy 
mạnh giải ngân vốn đầu tư công để góp phần sớm phục hồi và phát triển 
kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, trong đó tập trung vào 
một số nội dung trọng tâm sau: 

1. Lãnh đạo các địa phương và các Bộ, cơ quan Trung ương phải đi sâu, 
đi sát, bám sát yêu cầu thực tiễn để tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy 
sản xuất kinh doanh; theo dõi sát, nắm bắt kịp thời tình hình, xác định rõ 
những vướng mắc, khó khăn cụ thể đối với từng ngành, lĩnh vực, từng 
doanh nghiệp và trên từng địa bàn để có biện pháp, đối sách cụ thể sớm 
khắc phục, đồng thời tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh 
nghiệp. 

Tiếp tục rà soát kỹ các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để kịp thời 
sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện theo hướng thuộc thẩm quyền của cấp nào 
thì cấp đó sửa đổi ngay; trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thống nhất giải quyết. Kiên quyết 
không để tình trạng còn rào cản, còn cơ chế, chính sách, quy định bất cập, 
không phù hợp với tình hình thực tiễn đối với đầu tư, sản xuất kinh doanh 
và các hoạt động kinh tế - xã hội. 

Theo dõi sát tình hình thực tiễn để có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, 
thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 
thuộc mọi thành phần kinh tế, cả doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư 
nhân, doanh nghiệp FDI và hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể. Chú trọng 
đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, 
trong đó lưu ý rà soát, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng, đất đai, tín 
dụng, thủ tục hành chính, nguồn nhân lực và những vấn đề liên quan. Kiên 
quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, làm chậm, gây phiền hà, 
nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp. 



Các đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh trực tiếp chỉ đạo khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, 
bức xúc của người dân, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách và trên địa 
bàn; trong đó, lưu ý rà soát kỹ, có giải pháp phù hợp, thúc đẩy mạnh mẽ, 
tạo thuận lợi cho tất cả các khâu trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh 
doanh, từ nguyên vật liệu, các yếu tố đầu vào, đến sản xuất, chế biến và 
trung gian phân phối, thị trường, tiêu thụ sản phẩm… 

2. Thúc đẩy mạnh mẽ tiêu dùng, trong đó đặc biệt chú trọng thị trường 
trong nước gần 100 triệu dân và có biện pháp phù hợp, hiệu quả để duy 
trì, phát triển các thị trường xuất khẩu, góp phần tạo động lực thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội. 

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các 
chương trình, giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển mạnh thị trường 
trong nước dưới hình thức phù hợp như khuyến mại, giảm giá bán, tín 
dụng tiêu dùng, các biện pháp khác hỗ trợ người tiêu dùng trên toàn quốc. 
Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thương mại, tiểu thương… tổ chức 
tốt việc đưa hàng hóa, dịch vụ đến các khu dân cư, khu công nghiệp, các 
địa bàn nông thôn, miền núi…, tạo thuận lợi và đáp ứng kịp thời nhu cầu 
tiêu dùng của nhân dân trên cả nước. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin, phát triển mạnh thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh 
mới phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu phát triển của từng ngành, 
lĩnh vực, địa bàn. Trong chỉ đạo điều hành cần đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ 
và có chương trình, biện pháp cụ thể để kích cầu tiêu dùng, phát triển thị 
trường trong nước hiệu quả, bền vững. Đẩy mạnh các hình thức, phương 
thức kinh doanh khuyến khích tiêu dùng như kinh tế ban đêm, các hội chợ, 
triển lãm sản phẩm hàng hóa, dịch vụ… 

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện và thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn các chính 
sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu; xây dựng, triển 
khai hiệu quả các chương trình cụ thể phát triển thương hiệu hàng Việt 
Nam chất lượng cao; có biện pháp thông tin truyền thông mạnh mẽ và 
chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tận dụng hiệu quả các cơ hội của các 
hiệp định thương mại tự do, trong đó có Hiệp định CPTPP và Hiệp định 
EVFTA. Triển khai hiệu quả các biện pháp phù hợp để duy trì và mở rộng, 
không để giảm thị phần, mất thị trường xuất khẩu, nhất là đối với các mặt 
hàng xuất khẩu chủ lực. Đồng thời, đẩy mạnh phòng chống buôn lậu, gian 
lận thương mại, góp phần bảo vệ phù hợp sản xuất kinh doanh và tiêu 
dùng trong nước. 

Các Bộ, ngành chức năng và các tỉnh, thành phố tập trung rà soát, có các 
cơ chế, chính sách cụ thể, phù hợp về huy động vốn, tín dụng, tài chính – 



ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí, thủ tục hành chính về xuất nhập 
khẩu, thuế, hải quan… gắn với các chương trình kích cầu tiêu dùng trong 
nước và thúc đẩy xuất khẩu để tạo thuận lợi, hỗ trợ hiệu quả các doanh 
nghiệp thực hiện các chương trình này. 

3. Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân 
vốn đầu tư công, nhất là nguồn vốn ODA, tạo động lực góp phần thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động theo tinh thần 
các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ. 

Từng Bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát kỹ danh mục các dự án đầu 
tư công, nắm bắt tình hình triển khai từng dự án để có biện pháp cụ thể 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoặc điều chuyển vốn sang các công trình, dự 
án khác có khả năng giải ngân tốt, sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng theo 
đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là phấn đấu 
giải ngân hết số vốn kế hoạch năm 2019 và những năm trước chuyển 
sang; tập trung tháo gỡ khó khăn, giải ngân tối đa nguồn vốn ODA được 
giao theo kế hoạch. Thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ, công chức, 
cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; xử lý nghiêm 
minh các trường hợp cố tình làm chậm, gây khó khăn, nhũng nhiễu, vi 
phạm quy định, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí về đầu tư công. 

Yêu cầu các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Văn phòng Chính phủ 
khẩn trương tổng hợp tình hình triển khai thực hiện, những khó khăn, 
vướng mắc và đề xuất kiến nghị cụ thể để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn 
đầu tư công, đặc biệt là đối với các dự án ODA và các dự án quan trọng, 
cấp bách để đưa ra thảo luận tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ 
tướng Chính phủ với các địa phương tổ chức và cuối tháng 9 năm 2020. 

Đồng thời, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ 
chế, chính sách, quy định pháp luật và thực hiện hiệu quả các giải pháp cải 
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải 
cách thủ tục hành chính, tạo mọi thuận lợi để thu hút hiệu quả các nguồn 
vốn đầu tư xã hội, trong đó có khu vực kinh tế tư nhân và khu vực FDI 
phục vụ cho các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. 

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, 
các đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
chú trọng chỉ đạo thực hiện hiệu quả hơn nữa các chính sách hỗ trợ người 
lao động, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống người dân và các 
nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi 
trường, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và 



tăng cường công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; đồng thời chuẩn bị 
phục vụ, tổ chức tốt Đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương và thi đua 
lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Thủ tướng Chính phủ mong muốn và tin tưởng rằng, các đồng chí Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu cao tinh 
thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, tập trung quán triệt, 
động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn 
thể hệ thống hành chính nhà nước tận tụy, nhiệt tâm, trách nhiệm với công 
việc; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, hiệu quả những vướng mắc, tạo 
thuận lợi và luôn đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp nỗ lực vượt 
qua khó khăn, thách thức rất lớn hiện nay; kịp thời báo cáo và đề xuất, 
kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề mới phát sinh 
để thống nhất biện pháp xử lý./. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-
tuong-Chinh-phu/Thu-tuong-chi-dao-thao-go-kho-khan-thuc-day-san-xuat-

kinh-doanh-tieu-dung-day-manh-giai-ngan-von-dau-tu-cong/407893.vgp 

 

2. Đã giảm 22.000 mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành 
Con số được nêu ra tại hội thảo “Thúc đẩy cải cách quản lý, kiểm tra 
chuyên ngành: Vấn đề và kiến nghị” do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế 
Trung ương (CIEM) phối hợp với Dự án GIZ tổ chức ngày 16/9 tại Hà Nội. 

 

Tỉ lệ các lô hàng xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên 
ngành tại giai đoạn thông quan đã giảm khá mạnh. 



Tại đây, bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Môi trường kinh doanh và 
năng lực cạnh tranh CIEM đã điểm lại một số kết quả và kiến nghị trong cải 
cách hoạt động quản lý, kiểm tra chuyên ngành. 

Theo đó, một số kết quả tích cực ta đã đạt được có thể kể đến như: Số 
mặt hàng phải thực hiện quản lý, kiểm tra chuyên ngành đã giảm từ 
100.000 (năm 2015) xuống còn 78.000. Tỉ lệ các lô hàng xuất nhập khẩu 
phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan chỉ còn 19,4%, so với 
mức 30-35% trước đây. Ngoài ra, tính đến tháng 6/2020 đã có 13 bộ, 
ngành tham gia kết nối với 198 thủ tục hành chính qua cơ chế một cửa. 

Tuy nhiên, theo bà Thảo, sự chuyển biến trong cải cách chưa đạt được 
mục tiêu mà Chính phủ đặt ra. Mục tiêu của Chính phủ là giảm 50% mặt 
hàng kiểm tra chuyên ngành tại thời điểm thông quan. Một mục tiêu khác là 
tỷ lệ các lô hàng xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn 
thông quan dưới 10%. 

“Tính đến nay đã có 13 Bộ, ngành tham gia kết nối 198  thủ tục hành chính 
qua cơ chế một cửa quốc gia, nhưng nhìn chung vận hành chưa hiệu quả, 
cách làm vẫn hình thức, vừa làm truyền thống và vừa làm online, vô hình 
trung gây khó cho doanh nghiệp", bà Thảo nhấn mạnh. 

Trong gần 2 năm, số lượng văn bản về quản lý, kiểm tra chuyên ngành đã 
tăng lên hơn 120 văn bản, điều đó đã gây khó khăn, lúng túng cho cả 
doanh nghiệp và cơ quan hải quan trong việc theo dõi, cập nhật và áp 
dụng. 

Trong khi đó, chất lượng văn bản còn chưa cao, thường xuyên thay đổi, 
điều chỉnh, thậm chí có quy định ở văn bản mới còn mâu thuẫn và trái 
ngược với quy định của pháp luật hiện hành. Nhiều lĩnh vực chưa áp dụng 
đầy đủ nguyên tắc “quản lý rủi ro” trên cơ sở mức độ tuân thủ pháp luật 
của doanh nghiệp và mức độ rủi ro của hàng hóa theo chỉ đạo của Chính 
phủ. 

Theo bà Thảo, CIEM đã nghiên cứu và phát hiện 12 nhóm bất cập. Các bất 
cập này đã nêu nhiều lần nhưng chuyển biến chậm, dẫn tới nhiều rủi ro 
cho doanh nghiệp như chi phí lưu kho bãi, phạt hành chính do chậm thông 
quan, lỡ cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, chưa cắt giảm 
chi phí theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng về cắt giảm chi phí cho doanh 
nghiệp. 

Chẳng hạn như phí kiểm dịch thú y và vấn đề lấy mẫu kiểm nghiệm. Theo 
phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn luôn là nơi lấy số lượng mẫu nhiều nhất, số lượng/ khối lượng 



mẫu quá lớn, kết quả chỉ có 1 thử nghiệm nhưng tính phí theo số lượng 
mẫu, 5 mẫu thì tính phí tương tự như 5 thử nghiệm. 

Hay, trong khi danh mục mặt hàng quản lý, kiểm tra chuyên ngành vẫn 
tương đối rộng (78.000 mặt hàng), thì vẫn có mặt hàng chưa đầy đủ mã hồ 
sơ hoặc chưa đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

 “Đối với kiểm tra nhà nước về an toàn lao động thực hiện trước thông 
quan, đây là quy định phi lý, được phản ánh nhiều lần, song chưa có động 
thái sửa đổi nào. Trong khi đó, quy định về kiểm tra hiệu suất năng lượng 
tạo thêm nhiều gánh nặng chi phí và thời gian bất hợp lý cho doanh 
nghiệp. Đây là vấn đề được phản ánh nhiều lần nhưng chưa được bộ 
ngành nào quan tâm.”, bà Thảo nhấn mạnh. 

“Cách thức quản lý, kiểm tra chuyên ngành hiện nay đang quá mức cần thiết, 
chưa áp dụng rộng rãi thông lệ quốc tế tốt, tạo rào cản không cần thiết cho 
doanh nghiệp, khiến doanh nghiệp mất sức cạnh tranh”, bà Thảo nói. 

Vướng mắc mã số mã vạch nước ngoài 

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng thư ký Hiệp hội chế biến và xuất khẩu 
thuỷ sản Việt Nam (VASEP) cho biết trong thời gian qua, doanh nghiệp 
phản ánh những vướng mắc trong quy định đăng ký sử dụng mã số mã 
vạch nước ngoài trên bao bì các lô thuỷ sản xuất khẩu. 

Thủ tục đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài đòi hỏi nhiều giấy tờ, 
hồ sơ khó xin được từ khách hàng lại phải nộp trực tiếp tại hải quan, không 
được làm trực tuyến nên doanh nghiệp mất rất nhiều thời gian và nhiều khi 
không đủ hồ sơ theo yêu cầu của GS1 (hệ thống tiêu chuẩn). Điều này dẫn 
tới doanh nghiệp tốn nhiều thời gian, chi phí, thậm chí bị cơ quan hải quan 
xử phạt hành chính do không xin được giấy xác nhận của GS1. 

“Rõ ràng đây là sự cản trở cho hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam. Do vậy, 
VASEP kiến nghị bỏ quy định này trong dự thảo Thông tư ghi nhãn điện 
tử.", ông Nam nói. 

Bên cạnh đó, về vấn đề mức thu phí công đoàn hiện nay, đại diện VASEP 
cho rằng, mức phí công đoàn thu hiện nay quá cao và việc thu phí công 
đoàn chưa công bằng với các tổ chức xã hội khác. Trong khi đó, tài sản 
công đoàn hình thành từ nguồn đóng góp của đoàn viên công đoàn không 
phục vụ lại cho công đoàn viên. 

Do vậỵ, VASEP kiến nghị giảm mức đóng phí công đoàn theo quỹ lương 
của người sử dụng lao động từ mức 2% xuống còn 1%. 

Đại diện Hiệp hội thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (Amcham) đã nêu lên 
những bất cập trong quy định về mã số mã vạch tại Nghị định số 



74/2018/NĐ-CP và có kiến nghị đối với Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 
số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hoá và dự thảo thông tư nghi nhãn điện 
tử. 

Đại diện Eurocham cũng đồng tình với ý kiến của VASEP và cho rằng, nên 
bỏ để bớt gánh nặng cho doanh nghiệp. 

Theo đại diện CIEM, trong thời gian tới tiếp tục coi trọng cải cách, đơn giản 
hoá, tạo sự minh bạch trong quy định, thủ tục; tiếp tục thực hiện cải cách 
quản lý, kiểm tra chuyên ngành phù hợp với thông lệ quốc tế tốt và yêu 
cầu của các Hiệp định thương mại tự do. 

CIEM kiến nghị, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng chỉ đạo sát sao việc 
thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại các Nghị quyết liên 
quan tới cải cách quản lý, kiểm tra chuyên ngành. Đặc biệt, cần tăng 
cường đối thoại với doanh nghiệp, giải quyết triệt để các vấn đề và khuyến 
khích cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ và tham gia thảo luận chính sách… 

Thanh Hằng 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Da-giam-22000-mat-hang-phai-kiem-
tra-chuyen-nganh/407805.vgp 

 

3. Minh bạch trong quản lý ngành dược 

 

Lễ công bố số hóa và kế hoạch chuyển đổi số ngành dược do Bộ Y tế tổ chức. 

Thị trường dược phẩm Việt Nam hiện đạt quy mô gần sáu tỷ USD, mức 
tăng trưởng hằng năm gần 12%, lớn thứ hai khu vực Ðông - Nam Á. Cả 



nước có hơn 61 nghìn cơ sở kinh doanh thuốc, 1.400 bệnh viện... đòi hỏi 
công tác quản lý nhà nước ngành dược cần có những thay đổi. Và thực 
hiện số hóa là bước đi phù hợp. 

Theo Cục trưởng Quản lý dược Vũ Tuấn Cường, từ năm 2018 đến nay, 
Cục Quản lý dược đã triển khai bảy hệ thống ứng dụng công nghệ thông 
tin (CNTT) trên phạm vi toàn quốc, bao phủ các lĩnh vực lớn của ngành 
dược: dịch vụ công trực tuyến, quản lý thuốc, quản lý cơ sở cung ứng 
thuốc, quản lý chứng chỉ hành nghề. Việc ứng dụng công nghệ nhằm thực 
hiện chủ trương chuyển đổi số ngành dược, tác động tới hơn 60 nghìn cơ 
sở cung ứng thuốc và doanh nghiệp trên toàn quốc. Năm 2018, Cục Quản 
lý dược đã thực hiện xây dựng, kết nối, liên thông thành công 13 dịch vụ 
công trực tuyến với cơ chế một cửa quốc gia, đồng thời với việc tiếp tục 
duy trì các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực công bố mỹ phẩm và xác 
nhận thông tin quảng cáo thuốc. Ðến năm 2019, Cục Quản lý dược tiếp tục 
hoàn thành và đưa vào hoạt động các dịch vụ công trực tuyến phục vụ việc 
kê khai và kê khai lại giá thuốc; hoàn thiện từng bước các phần mềm xử lý 
tác nghiệp đăng ký thuốc, quản lý chất lượng thuốc, quản lý kinh doanh 
dược để tiến tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực 
này. Ðến hết năm 2020, Cục Quản lý dược sẽ tiếp tục hoàn thiện để kết 
nối thêm chín dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng các dịch vụ công trực 
tuyến đã tích hợp lên Cổng dịch vụ công Bộ Y tế. 

Ðến nay, Cục Quản lý dược đã hoàn thành và cung cấp 93 dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp (đạt 100%) được 
tích hợp lên Cổng dịch vụ công Bộ Y tế. Theo thống kê từ ngày 1-1-2020 
đến nay, có 18.027 hồ sơ được xử lý trực tuyến. Hiện nay, cục có 15 dịch 
vụ công trực tuyến tham gia cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực: xuất 
nhập khẩu thuốc và công bố mỹ phẩm. Ðã xử lý hồ sơ, thông quan điện tử 
10.943 đơn hàng nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc... Việc hoàn 
thành, cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã tạo điều 
kiện thuận lợi cao nhất cho cá nhân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành 
chính tại cục, giảm thời gian gửi, nhận hồ sơ, tăng tính công khai, minh 
bạch, tránh được phiền hà, nhũng nhiễu trong việc tiếp nhận và giải quyết 
thủ tục hành chính, giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý hồ 
sơ. Qua đó, đã đem lại hiệu quả kinh tế do cắt giảm được chi phí đi lại, lưu 
trữ, bảo quản, văn phòng phẩm, nhân công... 

Theo Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường, chuyển đổi số ngành dược là 
bước tiến, chuyển đổi quan trọng trong công cuộc phát triển ngành dược 
nhằm hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, tăng tính 
minh bạch, công minh trong quản lý điều hành ngành dược. Ðáng chú ý, 



việc triển khai kết nối mạng các nhà thuốc trên toàn quốc đã tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc quản lý, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ, quản lý giá thuốc 
và tăng cường kiểm soát thuốc kê đơn và bán thuốc kê đơn trên cả nước, 
góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về chống 
kháng thuốc kháng sinh, quản lý, bảo đảm chất lượng nguồn thuốc. 
Chuyển đổi số trong ngành dược góp phần xây dựng hệ thống y tế Việt 
Nam hiện đại, chất lượng, công bằng, hiệu quả và hội nhập quốc tế, hỗ trợ 
người dân dễ dàng tiếp cận thông tin về thuốc; đồng thời giúp tăng cường 
việc quản lý, bảo đảm sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả. 

Mặc dù công tác quản lý thuốc đã đạt được những kết quả nhất định, tuy 
nhiên hoạt động cung ứng và sử dụng thuốc vẫn còn gặp nhiều thách 
thức, cần tăng cường ứng dụng CNTT để quản lý. Ðó là tình trạng mua 
bán thuốc không theo đơn, tình trạng mua bán thuốc không rõ nguồn gốc, 
thuốc giả, thuốc kém chất lượng. Hệ thống phân phối thuốc còn trải qua 
nhiều khâu trung gian, gây khó khăn khi truy xuất nguồn gốc và kiểm soát 
chất lượng. Ðây chính là những vấn đề cần được các cơ quan chức năng 
sớm có biện pháp để quản lý một cách hiệu quả. 

Cục Quản lý dược đã triển khai kết nối mạng các nhà thuốc tại 63 
tỉnh, thành phố trên toàn quốc; gần 100% trong tổng số 60.724 cơ sở 
cung ứng thuốc đã có phần mềm, 60% đã liên thông dữ liệu. Hệ thống 
đã quản lý hơn 7,2 triệu đơn thuốc, 26,7 triệu hóa đơn bán hàng, gần 
bốn triệu phiếu xuất nhập kho. Việc triển khai kết nối và liên thông với 
các cơ sở cung ứng thuốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, 
truy xuất nguồn gốc, xuất xứ, quản lý giá thuốc và tăng cường kiểm 
soát kê đơn và bán thuốc kê đơn, góp phần quan trọng trong việc 
thực hiện mục tiêu quốc gia về chống kháng thuốc. 

 THANH MAI 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/minh-bach-trong-quan-ly-
nganh-duoc-617009/ 

 

4. Đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua phát 
triển Chính phủ điện tử 
Ngày 17/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội truyền thông số Việt Nam 
và Tập đoàn Dữ liệu quốc tế tại Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo 
quốc gia về Chính phủ điện tử lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển Chính 
phủ điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến hướng đến Chính phủ 
số - mô hình và giải pháp công nghệ”. 



Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn 
phòng Chính phủ) thông tin về Cổng dịch vụ công Quốc gia. 

Sau 9 tháng vận hành, Cổng dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 1.194 dịch 
vụ công trực tuyến, với 6.842 thủ tục hành chính tại 4 cấp chính quyền. Hệ 
thống thanh toán trực tuyến đáp ứng thanh toán cho tài khoản của 38/46 
ngân hàng và đã xử lý 13.600 giao dịch. Cổng dịch vụ công cũng đã đạt 
trên 60 triệu lượt truy cập, trên 235.000 tài khoản đăng ký, hơn 15 triệu hồ 
sơ đồng bộ trạng thái, trên 295.000 hồ sơ thực hiện trực tuyến trên cổng. 

Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn 
phòng Chính phủ) cho biết, hiện nay các bộ, ngành, địa phương đã triển 
khai dịch vụ công trực tuyến, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính 
được nâng cao, đạt tỷ lệ 97,3% đúng hẹn. Tỷ lệ cung cấp thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử tăng nhanh; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính 
trên môi trường điện tử thông qua các dịch vụ công cũng tăng, đặc biệt tại 
các bộ. 

Theo xếp hạng phát triển Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc, Việt Nam 
hiện tăng 2 bậc, xếp hạng 86/193 quốc gia, 24/47 châu Á và 6/11 Đông 
Nam Á. Các chuyên gia cho rằng, để đạt mục tiêu tới năm 2025, Việt Nam 
nằm trong top 4 tại ASEAN và thuộc nhóm 70 quốc gia dẫn đầu về Chính 
phủ điện tử, còn rất nhiều việc cần thực hiện, cần hoàn thiện lộ trình, lựa 
chọn giải pháp thích hợp. 

Cũng theo ông Ngô Hải Phan, Cổng dịch vụ công quốc gia ưu tiên tích hợp 
thủ tục hành chính có lượng người thực hiện lớn, liên quan đến nhiều cơ 



quan và có ý nghĩa thúc đẩy, tạo cơ sở cho việc thực hiện trên môi trường 
điện tử; đồng thời thực hiện tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, hỗ trợ khai báo thông tin và thanh toán trực tuyến. Việc 
này giúp tiết kiệm chi phí xã hội khoảng 6.700 tỷ đồng/năm và tiếp tục tăng 
trong thời gian tới. 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, UBND Thành phố đã ban hành Chương trình 
chuyển đổi số và cập nhật kiến trúc Chính quyền điện tử, trong đó kiến trúc 
Chính quyền điện tử đóng vai trò định hướng và đồng bộ hóa các ứng 
dụng công nghệ thông tin của thành phố. Ngoài ra, Thành phố cũng ban 
hành Quy chế tích hợp và vận hành Kho dữ liệu dùng chung, tạo hành lang 
pháp lý tích hợp các cơ sở dữ liệu hiện có về Kho dữ liệu dùng chung; 
đồng thời nghiên cứu xây dựng phương án kết nối cơ sở dữ liệu hiện có 
của thành phố với cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành. 

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức, việc tổ 
chức khai thác Kho dữ liệu dùng chung nhằm phục vụ công tác quản lý, 
điều hành của thành phố, đồng thời cung cấp các tiện ích khai thác dữ liệu 
hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Dữ liệu dùng chung là nguồn lực, tài 
sản quý giá và các cơ quan tại thành phố sẵn sàng mở ra các kênh chia sẻ 
dữ liệu, thông tin giúp người dân và doanh nghiệp sử dụng hiệu quả, tạo ra 
giá trị gia tăng. 

Tại Hội thảo, các chuyên gia, doanh nghiệp về phát triển Chính phủ điện 
tử, chính phủ số đã trao đổi, chia sẻ và cập nhật các công nghệ nghệ mới, 
quy trình và kinh nghiệm ứng dụng công nghệ tại các quốc gia phát triển; 
giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin tiêu biểu tham gia lộ 
trình, đề án, dự án phát triển Chính phủ điện tử, chính phủ số… 

Ngoài phiên chính, Hội thảo có các phiên thảo luận chuyên đề: Sáng tạo, 
năng động trong hoạt động quản lý vận chuyển, giao nhận và kho bãi; 
chuyển đổi số ngành giáo dục và xây dựng môi trường giáo dục 4.0; 
chuyển đổi số lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe. 

Tin, ảnh: Tiến Lực (TTXVN) 

Nguồn: https://baotintuc.vn/chinh-phu-voi-nguoi-dan/don-gian-hoa-thu-tuc-
hanh-chinh-thong-qua-phat-trien-chinh-phu-dien-tu-

20200917132556937.htm 

 

5. Bến Tre sẽ cung cấp 100% DVCTT đủ điều kiện lên 
mức 4 trong tháng 10 



UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 
khẩn trương cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức 4 với 
các thủ tục đủ điều kiện, phấn đấu hoàn thành 100% trong tháng 
10/2020. 

Lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre vừa tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành và 
UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến mức 4. 

Cùng với yêu cầu khẩn trương cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 
với mục tiêu là hoàn thành 100% trong tháng 10/2020, cơ quan, địa 
phương trên địa bàn Bến Tre cũng được chỉ đạo xem xét, triển khai theo 
mô hình nền tảng để tiết kiệm chi phí, thời gian. “Cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến phải hiệu quả, tránh hình thức”, lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre 
nhấn mạnh. 

Tháng 10 cũng là thời điểm các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành 
phố tại Bến Tre cần hoàn thành việc xây dựng Nền tảng tích hợp, chia sẻ 
dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) và kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 
quốc gia để kết nối, chia sẻ dữ liệu trên quy mô toàn quốc, tạo điều kiện 
triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ cao. 

 

Sở TT&TT tỉnh Bến Tre tổ chức tập huấn, đào tạo về triển khai dịch vụ công 
trực tuyến mức 4 cho các cơ quan nhà nước của tỉnh (Ảnh: Lê Tấn Trận) 

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre còn đề nghị người đứng đầu 
các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tập trung 



chỉ đạo việc kết nối Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử 
cấp tỉnh với 2 hệ thống thông tin phục vụ cung cấp, đánh giá dịch vụ công 
trực tuyến. 

Đó là, hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công 
trực tuyến của Bộ TT&TT phục vụ đánh giá hiệu quả sử dụng dịch vụ công 
trực tuyến; hệ thống hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến toàn quốc 
của Bộ TT&TT nhằm hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến, giúp nâng 
cấp các dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3 lên mức độ 4. 

Hồi cuối tháng 8/2020, Bến Tre đã ban hành kế hoạch cung cấp 100% dịch 
vụ công trực tuyến lên mức độ 4 năm 2020 của các cơ quan nhà nước trên 
địa bàn tỉnh. 

Mục tiêu của kế hoạch này là hoàn thành các chỉ tiêu về dịch vụ công trực 
tuyến tại Nghị quyết 17 ngày 07/3/2019 của Chính phủ; cung cấp đầy đủ 
100% các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh ở 
mức độ 4 (với các thủ tục phù hợp). 

Theo kế hoạch, Bến Tre sẽ đưa 949 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 53 thủ tục 
hành chính cấp huyện và 25 thủ tục hành chính cấp xã, phường, thị trấn 
lên dịch vụ công trực tuyến mức 4. 

Tổ công tác xây dựng và triển khai kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 4 năm 2020 của các cơ quan nhà nước tỉnh Bến Tre 
cũng đã được UBND tỉnh này ban hành ngày 31/8/2020. Trong 13 thành 
viên của Tổ công tác, có tới 6 cán bộ của Cục Tin học hóa, đơn vị được Bộ 
trưởng Bộ TT&TT giao trực tiếp hỗ trợ Bến Tre. 

Nếu Bến Tre hoàn thành việc cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 4 trong tháng 10/2020 như mục tiêu đã đề ra, đây sẽ là địa phương đầu 
tiên trong cả nước đưa được tất cả dịch vụ công lên cung cấp trực tuyến 
mức cao nhất cho người dân, doanh nghiệp. 

Về kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bến Tre hiện nay, Sở 
TT&TT tỉnh này cho biết, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã 
trên địa bàn Bến Tre đều đã công bố, công khai thủ tục hành chính, kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. 

100% các thủ tục hành chính đều được cung cấp trực tuyến trên Cổng 
thông tin điện tử của tỉnh (www.bentre.gov.vn), các Cổng thông tin điện tử 
thành phần của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và Cổng dịch 
vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.bentre.gov.vn. 

Đến tháng 9/2020, trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bến Tre đã 
cung cấp 679 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 369 dịch vụ công trực 



tuyến mức độ 4. Tính từ ngày 1/1/2020 đến tháng 9/2020, Cổng dịch vụ 
công trực tuyến của tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến mức 
độ 3, 4 là 51.468 hồ sơ.  

Theo số liệu của Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT, tính đến tháng 9 năm 2020, 
toàn quốc đã có 19,10% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Trong đó, có 9 
bộ, ngành trung ương và 15 tỉnh, thành phố đã cung cấp trên 30% dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 4. Đặc biệt, Bộ TT&TT và Bộ Y tế là 2 cơ quan 
trung ương đã cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

Mục tiêu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần đạt được 
trong năm 2020 là cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 
4. Để đạt mục tiêu này, Bộ TT&TT đang nỗ lực, đổi mới cách làm, đổi mới 
mô hình triển khai làm sao để đẩy nhanh việc cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 4. 

Vân Anh 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ben-tre-se-cung-cap-100-dvctt-
du-dieu-kien-len-muc-4-trong-thang-10-674432.html 

 

6. Chủ động tạo sức hút mới vào các khu công nghiệp 

Bình Dương đang sở hữu kết cấu hạ tầng đồng bộ, đa dạng, hiện đại 
ở nhiều loại hình; liên tiếp nằm trong những địa phương dẫn đầu về 
Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
(PCI) và nhiều chỉ số khác… Cùng với đó là chủ động thu hút đầu tư 
phù hợp, có chọn lọc, đúng định hướng, các khu công nghiệp (KCN) 
của tỉnh đang tích cực “dọn đường” cho doanh nghiệp đến đầu tư 
với nhiều điểm cộng hấp dẫn. 

 



Hạ tầng các KCN của tỉnh ngày càng hiện đại, đồng bộ. Trong ảnh: Một 
góc KCN VSIP 3 

Hạ tầng đi trước 

Tiếp tục phát huy phương châm “Hạ tầng đi trước và đón đầu”, Bình 
Dương đang có nền tảng vững chắc để các nhà đầu tư tìm đến phát triển 
và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Với ưu thế sở hữu hệ thống cơ sở hạ 
tầng đồng bộ, thủ tục hành chính được thiết lập tốt để hỗ trợ hoạt động của 
các doanh nghiệp (DN), các KCN của tỉnh đang sẵn sàng đón các nhà đầu 
tư mới. 

Theo ông Bùi Minh Trí, Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh, Bình Dương 
đang sở hữu kết cấu hạ tầng đồng bộ, đa dạng, hiện đại ở nhiều loại hình; 
liên tiếp đứng tốp đầu về Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và nhiều chỉ số khác…, là những điểm cộng của 
Bình Dương trong tạo môi trường hấp dẫn, thu hút đầu tư. Đặc biệt, trước 
diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm đến nay, vẫn có 
những “làn sóng” đầu tư mới từ một số nhà đầu tư nước ngoài có uy tín 
trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp chế tạo tin tưởng đầu tư vào tỉnh, như: 
Dự án của nhà đầu tư Sung Shin Tech Limited (Singapore), vốn đăng ký 
30 triệu đô la Mỹ tại KCN Tân Đông Hiệp B; dự án sản xuất sản phẩm từ 
hợp kim nhôm của nhà đầu tư Ever Giant International Private Limited 
(Singapore), vốn đăng ký 20 triệu đô la Mỹ tại KCN Bàu Bàng… Đây là tín 
hiệu lạc quan trong thu hút đầu tư tại tỉnh trong tình hình mới. 

Vừa qua, tại hội thảo trực tuyến xúc tiến đầu tư Nhật Bản do Phòng Công 
nghiệp, Thương mại Osaka phối hợp với Tổng Công ty Becamex IDC tổ 
chức, Ban quản lý các KCN tỉnh đã giới thiệu tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, 
cơ chế, chính sách thu hút DN đầu tư vào các KCN, cụm công nghiệp của 
tỉnh; chính sách thu hút đầu tư của Bình Dương đến với các nhà đầu tư 
nước ngoài. Theo đó, hiện toàn tỉnh có 29 KCN, diện tích 12.743ha, tỷ lệ 
cho thuê đất đạt 83% và 12 cụm công nghiệp với tổng diện tích 790ha, tỷ 
lệ cho thuê đất đạt 67,4%. Trong đó, nhiều KCN đã trở thành thương hiệu, 
giúp Bình Dương thu hút được nhiều DN lớn, tập đoàn đa quốc gia đến 
đầu tư. Các chủ đầu tư KCN và các nhà đầu tư thứ cấp đã triển khai xây 
dựng hạ tầng, nhà xưởng với tổng vốn trên 5.954 tỷ đồng, cho thuê lại đất 
và nhà xưởng với tổng diện tích 41,6ha. 

Đòn bẩy phát triển 

Có thể thấy, quỹ đất của các KCN tại Bình Dương đã đạt tỷ lệ lấp đầy khá 
cao. Trong giai đoạn tới công tác thu hút đầu tư vào các KCN của tỉnh sẽ 
có sự chuyển biến tích cực, thực chất hơn, chọn lọc hơn theo hướng 



chuyên biệt, sinh thái, thông minh và sẽ tạo sức hút mới. Các KCN hiện 
hữu và các KCN mới đang có nhiều giải pháp nâng cao sức cạnh tranh, 
sức thu hút để tận dụng nhu cầu ngày càng tăng. Ở đâu có môi trường đầu 
tư tốt, thể chế thuận lợi, thông thoáng, ổn định, mang lại lợi ích thì các DN 
sẽ tập trung đầu tư là lẽ đương nhiên. Do vậy, việc tạo mọi điều kiện thuận 
lợi với nhiều cơ chế hỗ trợ, các KCN của tỉnh sẽ tạo sức hút với các nhà 
đầu tư. 

Ông Phạm Ngọc Thuận, Tổng Giám đốc Becamex IDC, khẳng định các 
nhà đầu tư châu Âu, Mỹ đòi hỏi rất cao về chất lượng hạ tầng, dịch vụ đi 
kèm. Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón dòng vốn FDI, nhiều DN đã đầu tư 
vào phát triển nhà xưởng, kho bãi công nghiệp tại Bình Dương. Becamex 
IDC và các đối tác đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng tại 5 KCN, bao gồm 
Mỹ Phước 1, 2, 3, Thới Hòa, Bàu Bàng. Becamex IDC cùng với tỉnh tiếp 
tục nâng cấp, hoàn thiện các tuyến đường giao thông quan trọng như 
Quốc lộ 13, Mỹ Phước-Tân Vạn, ĐT743 và nhiều tuyến đường khác, tăng 
cường sự kết nối không chỉ trong nội bộ khu vực mà còn kết nối linh hoạt 
ra bên ngoài, đến vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tầm nhìn và sứ mệnh 
mà Becamex IDC hướng đến không chỉ riêng KCN, mà cả hệ sinh thái 
công nghiệp, với đô thị dịch vụ đi kèm. Ngay cả hạ tầng mềm, như nhà ở 
xã hội cho người lao động, bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ người 
dân tiếp cận dịch vụ văn hóa, thể thao, y tế, đào tạo nâng cao tay nghề, 
đều được triển khai mạnh mẽ tại các KCN. 

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nhấn mạnh 
thời gian qua, Bình Dương đã tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện cơ sở 
hạ tầng, phát triển các khu, cụm công nghiệp nhằm kết nối giao thông liên 
vùng, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của các DN trong và ngoài 
nước. Nhờ đó, tỉnh đã thu hút được các dự án lớn, phù hợp với định 
hướng thu hút đầu tư của tỉnh và quy hoạch phát triển công nghiệp của địa 
phương, phát triển một số ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, như công 
nghiệp chế biến, chế tạo... Các KCN đã đưa công nghiệp của tỉnh bứt phá, 
tạo tiền đề cho thương mại, dịch vụ và đô thị phát triển theo. Chính các 
KCN là nơi thu hút nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển, khai thác 
và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực; góp phần giải quyết việc làm 
cho người lao động, tạo nguồn thu cho ngân sách. Các nhà đầu tư vào các 
KCN của tỉnh đã góp phần giúp Bình Dương hội nhập sâu vào đời sống 
kinh tế quốc tế. Tỉnh vẫn luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, cải cách 
thủ tục hành chính nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu thu hút đầu 
tư. Bình Dương luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước 



ngoài làm ăn hiệu quả, lâu dài. Thành công của DN cũng chính là thành 
công của tỉnh. 

Giai đoạn 2015-2020, các KCN đã giúp kinh tế của tỉnh phát triển nhanh 
chóng theo hướng công nghiệp - dịch vụ với tỷ lệ tương ứng: 66,53% - 
22,78% trong cơ cấu kinh tế; kinh tế của tỉnh phát triển theo kế hoạch, quy 
hoạch cụ thể và bảo đảm hài hòa giữa các mục tiêu tăng trưởng. 

Nguồn: http://baobinhduong.vn/chu-dong-tao-suc-hut-moi-vao-cac-khu-
cong-nghiep-a231081.html 

 

7. Cải cách hành chính - nhiệm vụ đột phá của ngành 
Tài nguyên và Môi trường Điện Biên 
Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên 
của ngành, vì vậy thực hiện chỉ đạo của tỉnh uỷ Điện Biên về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCHC giai đoạn 2016-
2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên đã tập trung chỉ 
đạo, triển khai các giải pháp thực hiện cải cách thủ tục hành chính 
(TTHC) và cải cách chế độ công vụ, công chức. 

Những năm qua, Đảng bộ và lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh Điện Biên đã quyết 
liệt chỉ đạo thực hiện việc rà soát, đánh giá, đơn giản hóa TTHC, những 
điểm nổi bật trong công tác CCHC được Sở TN&MT tỉnh Điện Biên thường 
xuyên quan tâm thực hiện kịp thời là: Công tác rà soát, tham mưu ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, thống kê, hệ thống hoá các thủ 
tục hành chính theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu Chủ 
tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. 



 

Năm 2019, qua rà soát, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND 
tỉnh ra quyết định công bố 111 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ 

tục hành chính của 3 cấp thuộc chức năng quản lý của Sở Tài 
nguyên và Môi trường. 

Sở TN-MT tỉnh Điện Biên đã áp dụng 100% TTHC vào hệ thống quản lý 
chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, nhờ đó, nhiều TTHC áp dụng 
tại Sở đã được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định, như: thủ tục 
thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện 
30/50 ngày, giảm 20 ngày so với quy định; thủ tục xác nhận việc đã thực 
hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án 
thực hiện 15/30 ngày, giảm 15 ngày; thủ tục cấp phép thăm dò, khai thác 
khoáng sản thực hiện 85/90 ngày, giảm 5 ngày; thủ tục thẩm định phê 
duyệt trữ lượng khoáng sản thực hiện 170/180 ngày, giảm 10 ngày so với 
quy định... 

Riêng đối với các thủ tục về lĩnh vực đất đai, tùy theo điều kiện cụ thể và 
số lượng hồ sơ cần giải quyết, Sở sẽ xem xét yêu cầu phải giải quyết 
nhanh hơn từ 3 đến 10 ngày so với quy định. Không chỉ được rút ngắn về 
thời gian, chất lượng giải quyết các TTHC trong lĩnh vực tài nguyên-môi 
trường thời gian qua cũng có nhiều chuyển biến rõ rệt, phục vụ ngày càng 
tốt hơn các yêu cầu của cá nhân và tổ chức. 



Các TTHC thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã được công bố công 
khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, website của UBND tỉnh, website 
của Sở và tại Bộ phận giao dịch một cửa của Sở. Việc thực hiện cơ chế 
một cửa đơn giản hóa TTHC cũng được Sở chú trọng triển khai. Việc luân 
chuyển hồ sơ để giảm bớt thành phần hồ sơ đầu vào và rút ngắn thời gian 
thực hiện được các phòng, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ, hạn chế 
tối đa các mặt tiêu cực, nâng cao ý thức trách nhiệm của người thi hành 
công vụ. 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã được cung cấp dịch vụ công 
mức độ 3 gồm 10 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, môi trường. 

Việc ban hành các quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của 
UBND tỉnh đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu và kiểm soát 
chặt chẽ theo Nghị định số 63/2010/NÐ-CP nhằm loại bỏ các thủ tục hành 
chính không cần thiết hoặc chưa hợp lý, hợp pháp. Nhờ đó, nhiều văn bản 
quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Ðơn cử như 
năm 2019, qua rà soát, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh 
ra quyết định công bố 111 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành 
chính của 3 cấp thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi 
trường; công bố danh mục 3 thủ tục mới, bãi bỏ 13 thủ tục, sửa đổi bổ 
sung 8 thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường của 3 cấp. 



Ðơn giản hóa thủ tục hành chính đối với 2 lĩnh vực: Tài nguyên nước và 
khoáng sản. Việc giải quyết thủ tục hành chính qua bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định. Các thủ tục 
hành chính được niêm yết công khai, lập sổ theo dõi tại bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả. Năm 2019, bộ phận “Một cửa” đã tiếp nhận 164 hồ sơ; trong 
đó đã giải quyết 152 hồ sơ, 12 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. 

 

Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 
đều được nộp trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” và trả kết quả 
hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích; tạo thuận lợi cho cá 

nhân, tổ chức doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện, giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

Ðối với thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đến nay Sở Tài nguyên và Môi 
trường đã được cung cấp dịch vụ công mức độ 3 gồm 10 thủ tục hành 
chính lĩnh vực đất đai, môi trường. Triển khai thực hiện Quyết định số 
45/2016/QÐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 
chính công ích, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thống nhất và ký Thỏa 
thuận hợp tác “Cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên” với 
Bưu điện tỉnh. Qua đó, tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở đều được nộp trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” và trả kết quả 
hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích; tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức 
doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính thuộc 
lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 



Cải cách bộ máy hành chính là nội dung quan trọng trong CCHC được Sở 
Tài nguyên và Môi trường quan tâm thực hiện. Năm 2019, Sở Tài nguyên 
và Môi trường đã thực hiện sáp nhập Trung tâm Công nghệ thông tin Tài 
nguyên và Môi trường vào Văn phòng quản lý đất đai. Hiện nay, cơ cấu tổ 
chức các đơn vị của Sở gồm có: 6 phòng chuyên môn; 2 chi cục và 4 đơn 
vị trực thuộc, giảm 1 đầu mối đơn vị sự nghiệp so với năm 2018. Công tác 
tinh giản biên chế theo hướng hiệu lực, hiệu quả cũng được Sở thực hiện 
có hiệu quả. Năm 2019, Sở đã thực hiện tinh giản 4 người (1 công chức và 
3 viên chức); bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc 
làm; công tác luân chuyển, điều động cán bộ được thực hiện đúng quy 
định. 

Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính thông qua 
mạng nội bộ, đến nay 100% hồ sơ, văn bản, được giải quyết, luân chuyển, 
giao dịch trong nội bộ Sở được thực hiện trên hộp thư điện tử. Sở thực 
hiện việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 
ISO 9001:2015 vào hoạt động theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh. Ngoài 
ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức phát triển nhiều phần mềm 
chuyên dụng phục vụ công tác của ngành, góp phần đẩy mạnh CCHC, 
đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả. 

 

Điện Biên tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để 
đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa về cải cách hành chính. 

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực Tài 
nguyên và Môi trường, thời gian tới, ông Ngôn Ngọc Khuê, Phó Giám đốc 



phụ trách Sở TN-MT cho biết: Sở TNMT Điện Biên tiếp tục quan tâm thực 
hiện tốt các nội dung; trong đó, chú trọng tăng cường công tác tuyên 
truyền, nâng cao ý thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
trong toàn ngành về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách TTHC; 
nâng cao vai trò cấp ủy đảng, điều hành của Sở trong hoạt động cải cách 
hành chính; phát huy hiệu quả đạt được, đi đôi với việc triển khai thực hiện 
công tác kiểm soát TTHC, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế yếu kém 
trong quá trình thực hiện nhất là những lĩnh vực trọng tâm, như: đất đai, 
môi trường, khoáng sản. 

Cùng với đó, Sở TN&MT tỉnh Điện Biên sẽ có kế hoạch đầu tư cơ sở vật 
chất, trang thiết bị cần thiết để đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa về cải 
cách hành chính, từng bước thực hiện các cấp độ về TTHC qua mạng 
Intenet; tiếp tục nâng cao chất lượng trang tin điện tử của Sở nhằm cung 
cấp kịp thời các quy định, TTHC cho các tổ chức, doanh nghiệp và nhân 
dân. 

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/cai-cach-hanh-chinh-nhiem-vu-
dot-pha-cua-nganh-tai-nguyen-va-moi-truong-dien-bien-310753.html 

 

8. ÔNG NGUYỄN VĂN THI – PHÓ CHỦ TỊCH UBND 
TỈNH THANH HOÁ: Cải thiện môi trường đầu tư phải 
bằng hành động cụ thể chứ không nói suông 
Ngày 5.8.2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 58 về xây 
dựng và phát triển Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đây là sự 
kiện quan trọng đối với sự phát triển của Thanh Hoá, đặc biệt trong 
tiếp tục thu hút đầu tư phát triển. Báo Lao Động có cuộc trao đổi với 
ông Nguyễn Văn Thi – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Thanh Hoá về vấn đề này. 

Động lực mới thu hút đầu tư vào Thanh Hoá 

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 58 về phát triển Thanh Hoá, đây 
có thể coi là cú hích mới để Thanh Hoá tiếp tục thu hút đầu tư mạnh mẽ 
hơn? 

- Nhiều năm qua, các thế hệ lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá cùng toàn bộ hệ 
thống chính trị, nhân dân rất cố gắng, toàn tâm mong muốn Thanh Hoá 
phát triển và thực tế, Thanh Hoá là một trong những địa phương đi đầu về 
thu hút đầu tư. Nghị quyết 58 về phát triển Thanh Hoá là mốc son, tiền đề 
cho bước phát triển mới, cũng là ghi nhận của Bộ Chính trị đối với những 
nỗ lực của Thanh Hoá. 



Thanh Hoá có nhiều điều kiện thuận lợi có thể đóng góp vào phát triển 
chung của đất nước. Đó là những thuận lợi về vị trí địa lý, dân số vàng. 
Bên cạnh đó, Thanh Hoá là vùng địa linh nhân kiệt, có bề dày truyền thống 
văn hoá, anh hùng cách mạng, những năm gần đây có sự phát triển vượt 
bậc về kinh tế - xã hội... Chính những điểm mạnh mà Nghị quyết 58 phân 
tích cũng chính là những thế mạnh thu hút các nhà đầu tư vào Thanh Hoá. 

 

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hoá năm 2020 diễn ra ngày 
12.6.2020 có 31 dự án được trao trao quyết định chấp thuận chủ trương 
đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư và ký ghi nhớ đầu tư, với tổng mức 

đầu tư tương đương 15 tỷ USD. Ảnh: X.H 

Để biến Nghị quyết thành hiện thực, Thanh Hoá đã và sẽ làm gì để thu hút 
các nhà đầu tư? 

- Thanh Hoá đã làm rất quyết liệt và sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc 
cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Đến nay Thanh Hoá cơ 
bản đã xử lý các công việc hành chính trên môi trường mạng, môi trường 
điện tử. Tất cả đều được số hoá từ cấp xã, huyện cho đến cấp tỉnh. Điều 
đó tạo nên môi trường minh bạch, thông thoáng trong thủ tục hành chính, 
làm cho môi trường làm việc hiện đại, bỏ đi những suy nghĩ lặt vặt, phiền 
hà, tránh tình trạng tiếp xúc trực tiếp rồi sách nhiễu, gây khó khăn... 

Điều này nói thì dễ nhưng trong thực tế làm được không phải dễ. Vậy phải 
có biện pháp nào cụ thể, thưa ông? 



- Thứ nhất phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức 
các cấp. Công tác cán bộ phải đầu tiên, yếu tố con người đóng vai trò quan 
trọng. Thứ hai là tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực, đáp ứng nhu cầu và mong muốn của các doanh nghiệp. Tuy 
rằng làm trên hệ thống mạng rồi nhưng quan trọng là ý thức trách nhiệm, 
đạo đức của người thực thi công vụ. Khi các nhà đầu tư đã đến, triển khai 
các dự án của mình thì chính quyền từ tỉnh đến xã, thôn phải đồng hành 
bằng việc phục vụ họ bằng những cử chỉ, việc làm cụ thể chứ không chỉ lý 
thuyết suông. Nói đi đôi với làm, có khi chỉ cần nói ít thôi, làm nhiều hơn. 
Không thể chấp nhận được việc lúc nào cũng nói là đồng hành, hỗ trợ 
nhưng khi các nhà đầu tư làm các thủ tục hành chính vẫn bị vô vàn những 
rào cản. 

Đặc biệt, chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm túc xử lý người đứng đầu. Không 
thể nói nhân viên nhũng nhiễu, gây khó dễ mà người đứng đầu vô can 
được. Đi liền với đó là kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật nghiêm khắc 
đối với công chức, viên chức có vi phạm, không loại trừ đó là con ai, cháu 
ai hay đang giữ cương vị lãnh đạo ở bất cứ cấp nào. Tất cả phải lấy mục 
tiêu, lợi ích vì sự phát triển của tỉnh lên trên hết. 

 

Hầu hết thủ tục hành chính công đều thực hiện tại Trung tâm Hành chính 
công tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Sỹ Thảo 

Doanh nghiệp và chính quyền cần cái nhìn tôn trọng vì mục đích phát 
triển 

Thực tế là, doanh nghiệp thì muốn thủ tục nhanh gọn, chi ít, lợi nhuận cao 
còn các cơ quan quản lý nhà nước thì yêu cầu phải làm đúng, an toàn và 
thu nhiều cho ngân sách, làm sao giải quyết mâu thuẫn này? 



- Muốn tạo ra môi trường đầu tư lành mạnh thì những vướng mắc giữa 
doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước phải được quan tâm giải 
quyết từ gốc. Nghĩa là cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền phải thực 
sự lắng nghe, tôn trọng ý kiến doanh nghiệp, kể cả đó là những phàn nàn, 
phản ánh chưa phù hợp với quy định. Sau đó phải ngồi với nhau trên tinh 
thần tôn trọng, cùng chỉ ra những khó khăn của mỗi bên để tìm được tiếng 
nói chung, xử lý ngay. Cơ quan quản lý nhà nước sai phải chịu trách nhiệm 
như đối với doanh nghiệp chứ không thể doanh nghiệp, người dân sai thì 
chịu còn cơ quan quản lý nhà nước sai thì lại đổ lung tung. 

Có thực tế, những sự việc rất nhỏ, nếu ngồi với nhau trong tinh thần đó thì 
giải quyết được ngay, nhưng vì không như vậy nên để xảy ra những tranh 
luận không đáng có, sự việc đưa ra truyền thông làm ảnh hưởng không 
nhỏ tới môi trường đầu tư kinh doanh, hướng cái nhìn không đúng bản 
chất vì làm tới 100 việc tốt nhưng chỉ cần một việc ầm ĩ là rất ảnh hưởng. 
Quan điểm của tôi là “Thanh Hoá vì doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp 
cũng vì Thanh Hoá”. 

 
Ông Nguyễn Văn Thi (thứ hai, trái sang) cam kết cùng các nhà đầu tư. 

Ảnh: T.L 

Ở Thanh Hoá từng có dư luận cho rằng, môi trường đầu tư của các doanh 
nghiệp trong tỉnh bị chi phối bởi một số thế lực ngầm kiểu Đường “nhuệ”. 
Theo đó, một số doanh nghiệp của các “đại ca” giang hồ cầm trịch trong 
các cuộc đấu thầu dự án xây dựng, bất động sản, mỏ cát... 

- Về quy định nhà nước, về luật doanh nghiệp, bất kỳ người dân nào cũng 
có quyền kinh doanh. Muốn môi trường kinh doanh tốt thì doanh nghiệp 
phải cạnh tranh với nhau một cách bình đẳng, mà muốn bình đẳng thì điều 



đầu tiên là ý thức các doanh nghiệp, mọi người cần có trách nhiệm với xã 
hội. Thứ hai là các cơ quan quản lý nhà nước phải minh bạch hoá trong tất 
cả các thủ tục về pháp lý đấu thầu, đấu giá. 

Tỉnh Thanh Hoá luôn mong muốn các doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh 
và các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư phát triển. Chúng tôi sẽ làm 
tất cả những gì tốt nhất để đảm bảo an ninh an toàn cho các nhà đầu tư, 
tạo ra môi trường kinh doanh sòng phẳng, rõ ràng, để các nhà đầu tư làm 
ăn có hiệu quả; sẵn sàng xử lý, không để tồn tại những mô hình kinh 
doanh không phù hợp như vậy. Tôi nghĩ ở Thanh Hoá không phải là không 
có nhưng không đến mức như kiểu Đường “nhuệ”. Thời gian qua, Thanh 
Hoá đã xử lý kiên quyết với những đối tượng có biểu hiện đại ca, quây 
thầu, gây áp lực trong đấu giá... Thời gian tới sẽ làm quyết liệt, mạnh mẽ 
hơn. 

 
Ông Nguyễn Văn Thi: "Cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền phải thực 

sự lắng nghe, tôn trọng ý kiến doanh nghiệp". Ảnh: X.H 

Là người có thời gian dài gắn bó, cống hiến trong lĩnh vực thu hút đầu tư 
vào tỉnh, đã làm việc với nhiều nhà đầu tư lớn trên thế giới, ông mong 
muốn điều gì trong thời gian tới? 

-Thanh Hoá đã và đang thể hiện khát vọng phát triển, để không thua kém 
các tỉnh trong khu vực và cả nước. Thanh Hoá đang đặt quyết tâm phát 
triển cao nhất với nội lực của mình chứ không phải trông chờ xin vốn trung 
ương, mà là tự chủ, tại chỗ, khắc phục khó khăn để vươn lên với khát 
vọng thịnh vượng cháy bỏng. 

Hiện nay có sự thu hút cạnh tranh rất cao giữa nước này với nước khác. 
Trước kia doanh nghiệp tìm đến tỉnh nhưng nay tỉnh phải tìm đến doanh 



nghiệp. Tôi quan niệm rằng, ngay chính quyền tỉnh cũng là một nhà đầu tư, 
đó là việc ban hành các cơ chế chính sách, đưa ra những đường lối, chủ 
trương để thu hút các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh. 

Để biến Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị thành hiện thực phải có sự đồng 
thuận, chung sức chung lòng từ Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp 
nhân dân. Khi mỗi người dân đều cảm thấy tự hào, có trách nhiệm chung 
tay vì quê hương ngày càng giàu đẹp hơn thì khi đó mới thành công. Tôi 
tin với khí thế đó, tinh thần đó và với khát vọng thịnh vượng cháy bỏng của 
vùng đất địa linh nhân kiệt, của những người dân cần cù bền gan quyết chí 
chắc chắn sẽ thành công, đưa Thanh Hoá thành một cực tăng trưởng mới 
của miền Bắc cũng như trong cả nước. 

Trân trọng cảm ơn ông! 

XUÂN HÙNG THỰC HIỆN 

Nguồn: https://laodong.vn/thoi-su/cai-thien-moi-truong-dau-tu-phai-bang-
hanh-dong-cu-the-chu-khong-noi-suong-836444.ldo 

 

9. Bà Rịa-Vũng Tàu: Tháo gỡ khó khăn cho tàu cá 
đóng mới theo Nghị định 67 
Ngày 16/9, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành liên quan nhằm đề xuất 
hướng giải quyết đối với tàu dịch vụ hậu cần đóng mới tàu cá theo 
Nghị định 67/2014/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 67) đang gặp khó khăn, 
vướng mắc phải nằm bờ.  

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu, thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã 
phê duyệt đóng mới, đưa vào hoạt động 9 tàu dịch hậu cần thủy sản vỏ 
thép, với tổng kinh phí là 324 tỷ đồng; trong đó, ngư dân vay các ngân 
hàng thương mại để đầu tư đóng mới là 298 tỷ đồng. 



 

Tàu cá đóng mới theo Nghị định 67 của ngư dân Bà Rịa-Vũng Tàu phải 
nằm bờ. Ảnh minh họa 

Hiện nay các tàu dịch vụ hậu cần thủy sản đóng mới theo Nghị định 67 của 
tỉnh đang phải nằm bờ, ngừng hoạt động do vướng các quy định của Luật 
Thủy sản năm 2017, Nghị định 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành 
một số điều Luật Thủy sản năm 2017 và Thông tư số 47/2015/TT-BCT 
ngày 11/12/2015 của Bộ Công Thương về điều kiện cấp giấy phép kinh 
doanh xăng dầu trên biển. 

Cụ thể, theo Thông tư 47/2015/TT-BCT thì điều kiện để các tàu dịch vụ 
hậu cần thủy sản được cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển xăng dầu 
yêu cầu đặt, neo đậu cửa hàng xăng dầu trên mặt nước phải đúng quy 
định. Trong khi thực tế tàu dịch vụ hậu cần thủy sản của tỉnh chỉ cập bến 
trong một thời gian nhất định để xếp sản phẩm hải sản thu mua và lấy 
nguyên nhiên vật liệu, sau đó xuất bến, di chuyển thường xuyên liên tục 
trên biển. Ngoài ra, theo Luật Thủy sản 2017 và Nghị định 26/2019/NĐ-CP 
của Chính phủ quy định tàu dịch vụ hậu cần thủy sản không có chức năng 
cung cấp, vận chuyển xăng dầu trên biển. 

Trước thực trạng trên, ngày 19/6/2020 UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có 
văn bản số 6252/UBND-VP  và văn bản số 6253/UBND-VP kiến nghị Bộ 
Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tháo gỡ vướng 



mắc về hoạt động kinh xăng dầu đối với tàu dịch vụ hậu cần thủy sản đóng 
mới theo Nghị định 67. 

Tuy nhiên, phía Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn cho rằng, việc cấp giấy phép hoạt động kinh xăng dầu cho các tàu 
dịch vụ hậu cần nghề cá của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn phải tuân thủ theo 
các quy định pháp luật; việc cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện 
bán lẻ xăng dầu phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 
83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và 
Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Chính phủ sửa đổi một số 
nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Công Thương; trong đó, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu 
trên mặt nước cần phải phù hợp của quy định của Bộ Giao thông Vận tải. 

Chính vì chưa có sự thống nhất để giải quyết các khó khăn, vướng mắc 
trên, tại cuộc họp, ông Lê Tuấn Quốc đã giao Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Sở Công Thương tỉnh 
chủ trì tổng hợp các ý kiến của các sở, ngành và ngư dân, doanh nghiệp 
tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ để có hướng 
giải quyết những vướng mắc này đối với tàu dịch vụ hậu cần đóng mới 
theo Nghị định số 67. 

Tin, ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN) 

Nguồn: https://baotintuc.vn/kinh-te/ba-riavung-tau-thao-go-kho-khan-cho-
tau-ca-dong-moi-theo-nghi-dinh-67-20200916181911982.htm 

 

10. Xây dựng chính quyền điện tử: “Lấy người dân và 
doanh nghiệp làm trung tâm” 
Hậu Giang là tỉnh được chia tách muộn nhất trong khu vực ĐBSCL. 
Dù cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, song lãnh đạo tỉnh đã có 
những cách làm sáng tạo để phục vụ người dân, thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội. 

 Trong đó, ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng chính quyền điện 
tử được xem là khâu đột phá của địa phương. Về vấn đề này, chúng tôi đã 
có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh Hậu Giang. 



 

Đồng chí Lê Tiến Châu 

PHÓNG VIÊN: Xin đồng chí cho biết về quá trình chuẩn bị cho Đại hội đại 
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025? 

Đồng chí LÊ TIẾN CHÂU: Căn cứ Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 7-11-2019 
của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ 
Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng, Hậu Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xong đại 
hội cấp trên cơ sở và đang tiến hành các công việc chuẩn bị Đại hội đại 
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Xây dựng Văn kiện là một trong những khâu 
rất quan trọng, quyết định thành công của đại hội. Theo đó, Tiểu ban Văn 
kiện đã xây dựng kế hoạch hoạt động bám sát đề cương, quy trình, hướng 
dẫn của cấp ủy cấp trên. Đặc biệt, Văn kiện phải mang tính kế thừa và 
phát triển, đảm bảo phù hợp với tình hình và nguồn lực thực tế của địa 
phương. Việc lấy ý kiến đóng góp Văn kiện cũng là khâu chuẩn bị quan 
trọng. 



 

Hậu Giang định hướng xây dựng đô thị thông minh tại TP Vị Thanh 

Qua tổng hợp, Tỉnh ủy Hậu Giang rất phấn khởi vì nhận được rất nhiều ý 
kiến sâu, tâm huyết, bằng nhiều hình thức: Góp ý tại hội nghị; bằng văn 
bản; gọi điện thoại trực tiếp… Chúng tôi rất cầu thị, trân trọng ý kiến của 
các nhà khoa học, viện, trường, các ban, bộ ngành Trung ương, đặc biệt 
các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Hậu Giang - Cần Thơ, dù tuổi cao 
nhưng các cô, chú đã dành công sức, trí tuệ, góp nhiều ý kiến quý báu 
mang tính định hướng cho Hậu Giang trong thời gian tới. Và cho đến thời 
điểm này, Văn kiện là trí tuệ của toàn Đảng bộ, là ý chí, nguyện vọng chính 
đáng của nhân dân, điều đó quyết định tính khả thi và hiệu quả khi triển 
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. 

 
Thưa đồng chí, Văn kiện tập trung vào các vấn đề mấu chốt nào để tạo sự 
đột phá cho địa phương? 

Dự báo trong những năm tới, đối với tỉnh, tình hình chung vẫn là thuận lợi 
và khó khăn đan xen. Về thuận lợi, ngoài những thuận lợi cơ bản, tỉnh Hậu 
Giang cũng có những điểm rất riêng như: Có khoảng 60% dân số trong độ 
tuổi lao động; tài nguyên nước, đất đai dồi dào, chi phí đầu tư thấp hơn 
mặt bằng chung của khu vực; nằm vị trí trung tâm của tiểu vùng Tây Sông 
Hậu… Bên cạnh đó, nhiều tác nhân tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến sự phát 
triển của tỉnh như: Tình hình biến đổi khí hậu, sạt lở đất, xâm nhập mặn, 
nước biển dâng; các loại dịch bệnh, nhất là Covid-19... Tình hình đó đặt ra 
nhiều vấn đề, đòi hỏi phải có những chủ trương đúng đắn, giải pháp đột 
phá, phù hợp để phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn. Hậu 
Giang đã chọn mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 là: Phát huy sức mạnh đoàn 



kết, xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo 
đảm quốc phòng, an ninh; phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế, xã hội 
và bảo vệ môi trường; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - 
xã hội, ưu tiên công nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững; khuyến 
khích đầu tư lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch; phấn đấu tốc độ tăng 
trưởng kinh tế bình quân đạt khá. 

Trong đó, tỉnh xác định nhiệm vụ đột phá: Xây dựng hoàn thành và thực 
hiện nghiêm Quy hoạch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050. Triển khai chương trình phát triển đô thị, trong đó tập trung đẩy 
mạnh đầu tư để 3 đô thị trọng điểm của tỉnh (TP Vị Thanh, TP Ngã Bảy và 
thị xã Long Mỹ) trở thành 3 cực phát triển, tạo sức lan tỏa cho các địa 
phương khác trong tỉnh. 

 

Hậu Giang đã và đang có những chuyển biến vượt bậc về ứng dụng chính 
quyền điện tử. Tỉnh sẽ làm gì để sớm hoàn thiện quy trình này - nhất là 
trong bối cảnh mới đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương cấp 
bách thực hiện và đưa vào tiêu chí xếp năng lực cạnh tranh của địa 
phương? 

Tỉnh xác định năm 2020 là năm phát triển đột phá việc ứng dụng công 
nghệ thông tin (CNTT) trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền 
điện tử và đô thị thông minh của tỉnh, nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân 
và doanh nghiệp với mục tiêu “Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung 
tâm”. 

Hiện tỉnh đã triển khai một số hệ thống thông tin và bước đầu đạt được kết 
quả đáng ghi nhận như: Cổng dịch vụ công trực tuyến, Ứng dụng di động 
Hậu Giang, Hệ thống quản lý văn bản… Ngoài ra, Hậu Giang cũng đã triển 
khai một số hệ thống khác như: Tổng đài cải cách hành chính, Cổng thông 
tin điện tử, Hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội trực tuyến... Trong tháng 10-
2020, Hậu Giang sẽ cho vận hành: Dịch vụ công chứng thực bản sao điện 
tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia; Trung tâm Điều hành đô thị thông 
minh. Đồng thời, ban hành một số chủ trương như: Nghị quyết của Tỉnh ủy 
về xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số; Đề án xây dựng chính 
quyền điện tử và đô thị thông minh... Đây là vấn đề mà tỉnh quyết liệt thực 
hiện. Vừa qua, lãnh đạo tỉnh đã phê bình nghiêm khắc một số ngành khi 
“treo trang wed trắng” với diễn biến và cách thức hướng dẫn người dân 
phòng chống dịch Covid-19, hay những trường hợp lãnh đạo ngành “bàn 
lùi” chuyện hỗ trợ người dân thanh toán qua ngân hàng. Quan điểm của 



tỉnh là làm và từng bước hỗ trợ người dân, bởi việc thanh toán qua ngân 
hàng là xu hướng tất yếu. 

Hậu Giang quyết tâm cải cách hành chính mạnh mẽ, gắn với xây dựng 
chính quyền điện tử, tăng cường ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động kinh 
tế - xã hội; xây dựng bộ máy chính quyền (từ tỉnh tới cơ sở) tinh gọn, hoạt 
động minh bạch, hiệu lực, hiệu quả với phương châm kiến tạo, đồng hành, 
phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thu hút và nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất đạo đức, 
tâm huyết vì sự phát triển của tỉnh, đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu 
trong tình hình mới. 

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương cấp bách 
thực hiện chính quyền điện tử và đưa vào tiêu chí xếp năng lực cạnh 
tranh. Câu chuyện ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền 
điện tử, đô thị thông minh… tất cả phải bắt đầu từ con người. Lộ trình ở 
đây là qua truyền thông, tập huấn, tuyên truyền quán triệt để cán bộ thấy là 
cấp thiết. Cán bộ muốn làm tốt, trước hết thủ trưởng phải nêu gương. 
Người đứng đầu ngành phải biết xử lý công việc thông qua công nghệ, từ 
đó mới nói, kiểm tra nhắc nhở. Đây sẽ là tiêu chí thi đua, phân loại cán 
bộ… 
 
Xin cảm ơn đồng chí! 

Thành công của hội thảo “Giúp nông dân làm nông thông minh” và 
hội thảo “Chung tay làm du lịch nông nghiệp” cho thấy tỉnh Hậu 
Giang đang từng bước chuyển mình và tận dụng tối đa những kết 
quả mà cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang mang lại. Bên cạnh 
phát triển nông nghiệp theo phương pháp tiên tiến, ứng dụng tốt 
công nghệ 4.0, Hậu Giang xác định phát triển du lịch nông nghiệp 
gắn với xây dựng nông thôn mới chính là một giải pháp căn cơ 
nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và thu nhập cho người dân. 
Phát triển du lịch nông thôn phải coi trọng lợi ích của người dân, 
chú trọng phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Hậu Giang 
vừa phê duyệt Đề án phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2025. Theo đó, phát triển du lịch Hậu 
Giang trở thành điểm đến hấp dẫn, tiêu biểu về du lịch sinh thái 
sông nước, sinh thái nông nghiệp của vùng ĐBSCL. Tỉnh sẽ tập 
trung phát triển Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng trở 
thành điểm nhấn quan trọng, điển hình cho loại hình du lịch sinh 
thái tại Hậu Giang. TP Vị Thanh và các đơn vị có liên quan xây 



dựng Đề án khai thác loại hình du lịch đường sông trên kinh xáng 
Xà No, kết hợp với khai thác Công viên Xà No. Đồng thời, sẽ thuê 
tư vấn, các chuyên gia khảo sát, đánh giá xây dựng đề án phát 
triển loại hình du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh, tập trung tại 
vùng khóm Cầu Đúc, các làng nghề truyền thống có thế mạnh của 
tỉnh. 

CAO PHONG 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-lay-nguoi-
dan-va-doanh-nghiep-lam-trung-tam-685777.html 

 

 


