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1. Thúc đẩy chuyển đổi số trong các đơn vị hành 
chính sự nghiệp 
Cơ quan nhà nước, chính quyền phải làm gương, là nơi chuyển đổi 
số trước và dẫn dắt toàn bộ tiến trình chuyển đổi số của xã hội. 

 
Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, 
Công ty cổ phần MISA và Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) 
đã tổ chức hội thảo trực tuyến “Chuyển đổi số trong công tác quản lý ngân 
sách Nhà nước, quản lý giáo dục, quản lý cán bộ công chức, viên chức”. 

Theo ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Việt Nam đang 
thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia với 3 trụ cột chính là xây 
dựng và phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, Chính 
phủ số là đầu tàu của đoàn tàu chuyển đổi số. Cơ quan nhà nước, chính 
quyền phải làm gương, là nơi chuyển đổi số trước và dẫn dắt toàn bộ tiến 
trình chuyển đổi số của xã hội. Để chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng, 
bước đầu tiên phải xuất phát từ thay đổi nhận thức, tư duy. 

Theo ông Nguyễn Huy Dũng, với trụ cột Chính phủ số, chương trình đặt ra 
các mục tiêu lớn đến năm 2025 và 2030, gồm: 80% dịch vụ công (DVC) 
trực tuyến mức độ 4 và sử dụng chủ yếu trên điện thoại di động thay vì là 
trên máy tính truyền thống; 90% hồ sơ cấp Bộ, tỉnh; 80% hồ sơ điện tử cấp 
huyện; 60% hồ sơ điện tử cấp xã được sử dụng và xử lý hoàn toàn phiên 
bản điện tử; 100% cơ sở dữ liệu quốc gia được hoàn thành; 50% hoạt 
động thanh tra, kiểm tra quản lý nhà nước được tiến hành trực tuyến thông 
qua hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu (CSDL) của cơ quan quản lý. Đây 



là một trong những chỉ tiêu cốt lõi sẽ giúp nâng cao tính minh bạch, giảm 
tham nhũng, giảm nhũng nhiễu và nâng cao hiệu quả của việc thanh tra, 
kiểm tra quản lý nhà nước. 

Mục tiêu là vậy nhưng theo Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT), tính đến 
tháng 8/2020, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trung bình cả nước 
mới chỉ là 17,97%, còn rất thấp so với mục tiêu Chính phủ đã đặt ra là 
30%. Đặc biệt, có 5 bộ và 22 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 4 dưới 10%. 

Với thực trạng này, nếu không có sự quyết tâm vào cuộc của lãnh đạo cao 
nhất cơ quan nhà nước các cấp thì mục tiêu cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 4 sẽ không thể đạt được. Đây là một trong những nguyên 
nhân khiến Bộ Thông tin và Truyền thông ra văn bản về việc đẩy nhanh 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan trực thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố. 

Từ góc độ của Bộ ngành, theo ông Nguyễn Sơn Hải – Cục trưởng Cục 
Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo), giáo dục được xác định là 
một trong tám lĩnh vực được ưu tiên trong chương trình chuyển đổi số 
quốc gia. Do đó, trong năm nay lĩnh vực mà giáo dục cần tập trung là học 
trực tuyến, thư viện số, đánh giá kiểm tra, đồng thời xây dựng cơ sở dữ 
liệu lớn để phục vụ phân tích hiệu quả của ngành giáo dục. 

Đối với hoạt động chuyển đổi số trong ngành Nội vụ, ông Nguyễn Thanh 
Bình, Giám đốc Trung tâm Thông tin (Bộ Nội vụ) cho biết: Có 3 mục tiêu 
chính trong Chuyển đổi số là quản lý con người, quản lý tài chính, quản lý 
văn bản bằng công nghệ. Một số đơn vị sử dụng phần mềm MISA đã có 
dữ liệu được đẩy về Bộ Nội vụ, từ đó quá trình trao đổi thông tin diễn ra 
thông suốt và chính xác. Ngành Nội vụ khuyến khích các cơ quan, đơn vị 
có thể tham khảo mô hình mẫu này để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. 

Trong lộ trình chuyển đổi số quốc gia, các doanh nghiệp công nghệ số 
đóng vai trò hỗ trợ thúc đẩy quá trình này diễn ra nhanh chóng, hiệu quả 
hơn thông qua việc tạo ra các nền tảng số phục vụ cho toàn xã hội. Từ góc 
độ doanh nghiệp triển khai nền tảng cho chuyển đổi số các đơn vị sự 
nghiệp, bà Đinh Thị Thúy, Tổng Giám đốc MISA cho biết, hiện đơn vị đang 
triển khai tại hơn 70% đơn vị hành chính sự nghiệp, xã, phường trên toàn 
quốc về ứng dụng công nghệ số để liên thông cơ sở dữ liệu. Việc này sẽ 
giúp các cơ quan chủ quản có bức tranh toàn diện về tài chính, ngân sách, 
quản lý các mảng chuyên môn mọi lúc mọi nơi, hỗ trợ việc ra quyết định 
kịp thời. Các đơn vị tại địa phương cung cấp được báo cáo chính xác, kịp 



thời, giảm bớt các thủ tục hành chính; giảm thời gian, công sức, tiết kiệm 
ngân sách nhờ tự động hóa các quy trình tác nghiệp. 

Theo ông Nguyễn Huy Dũng, chuyển đổi số hiện nay được thúc đẩy nhờ 
vào các nền tảng. Trước đây, thời gian để triển khai các dự án đầu tư hệ 
thống công nghệ thông tin nhanh thì phải mất 3 - 5 năm mới thực hiện 
được tin học hóa quy trình nghiệp vụ. Hiện nay, với các nền tảng, thời gian 
chỉ tính bằng ngày, bằng tuần. Không cần có đơn vị chuyên trách về công 
nghệ thông tin vẫn có thể chuyển đổi số. Các bệnh viện không cần có hệ 
thống, không cần có chuyên gia công nghệ thông tin, có thể sử dụng nền 
tảng để cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh từ xa. Các trường học cũng 
tương tự. Do đó, công thức chuyển đổi số cho các cơ quan, tổ chức không 
phải là công nghệ mà chính là yếu tố con người, mô hình, quy trình, sử 
dụng các nền tảng. 

XM/Báo Tin tức 

Nguồn: https://baotintuc.vn/khoa-hoc-cong-nghe/thuc-day-chuyen-doi-so-
trong-cac-don-vi-hanh-chinh-su-nghiep-20200928182852479.htm 

 
2. Cục Xuất Nhập khẩu: Đóng góp quan trọng vào 
tăng trưởng kinh tế 
Với phương châm “Đoàn kết, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, trách 
nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, những năm vừa 
qua phong trào thi đua yêu nước được Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công 
Thương) tổ chức sâu rộng đến từng phòng, từng đơn vị, từng công 
chức người lao động, kết quả đạt được rất khả quan. 
Hiệu quả cao từ các phong trào thi đua 
Xác định thi đua yêu nước là phong trào quan trọng, đóng góp tích cực cho 
việc hoàn thành những nhiệm vụ được giao, Cục Xuất nhập khẩu đã đẩy 
mạnh triển khai phong trào đến từng cán bộ, công nhân viên ngay từ đầu 
năm 2019. Qua đó, hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục đạt được những kết 
quả tích cực, đóng góp vào bức tranh tăng trưởng chung của nền kinh tế 
năm 2019. 



 

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, năm 2019, xuất khẩu tiếp tục tăng 
trưởng ở mức hai con số, đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra và mục tiêu phấn đấu 
của Chính phủ (chỉ tiêu Quốc hội giao tăng 7- 8%; chỉ tiêu Chính phủ giao 
tăng 8%). Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2019 đạt khoảng 
516,96 tỷ USD; trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 263,45 tỷ USD, 
tăng 8,1% so với năm 2018 (đạt chỉ tiêu quốc hội đề ra); kim ngạch nhập 
khẩu cả năm 2019 đạt khoảng 253,51 tỷ USD, tăng 7% so với năm 2018. 

Quy mô xuất khẩu được mở rộng với nhiều mặt hàng có kim ngạch xuất 
khẩu cao. So với quy mô xuất khẩu năm 2011 (96,9 tỷ USD) - thời điểm 
bắt đầu thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, 
định hướng đến năm 2030 - xuất khẩu sau 9 năm đã tăng lên 2,7 lần. 

Đáng chú ý, năm 2019 là năm thứ tư liên tiếp có xuất siêu. Cán cân 
thương mại đạt thặng dư 9,94 tỷ USD là mức cao nhất từ trước đến nay. 
Tăng trưởng xuất khẩu đạt được không chỉ từ khu vực có vốn đầu tư nước 
ngoài, mà khu vực doanh nghiệp trong nước đã có tăng trưởng mạnh. 
Năm 2019, khu vực này xuất khẩu đạt 82,1 tỷ USD, tăng 17,7% so với năm 
2018; cao hơn mức tăng 4,2% của xuất khẩu khối FDI (tính cả dầu thô). 

Thị trường xuất khẩu tiếp tục được duy trì và mở rộng. Công tác khai thác 
cơ hội từ cam kết hội nhập được thực hiện có hiệu quả. Ở tất cả các thị 
trường mà Việt Nam ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đều ghi 
nhận mức tăng trưởng tốt, thị phần xuất khẩu tại các thị trường trọng điểm 



được khẳng định. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực đều thâm nhập được 
vào các thị trường lớn và có mức tăng trưởng tốt. 

Thực hiện mục tiêu tham mưu về hoạt động xuất nhập khẩu, trong năm 
2019, Cục Xuất nhập khẩu đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao, 
hoàn thành tốt công tác: Xây dựng hành lang pháp lý, đàm phán mở cửa 
thị trường, tuyên truyền và cải cách thủ tục hành chính. Qua đó, nâng cao 
vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, tạo điều kiện thuận 
lợi cho các chủ thể tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu. Trong năm 
2019, Cục Xuất nhập khẩu đã chủ trì xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ ký 
ban hành 15 thông tư. Trong đó, 2 thông tư để nội luật hóa quy định tại 
CPTPP; 2 thông tư quy định cửa khẩu nhập khẩu để quản lý nhập khẩu 
mặt hàng ôtô và phế liệu; 4 thông tư điều hành hạn ngạch thuế quan; 2 
thông tư về tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất và 5 thông tư trong 
lĩnh vực xuất xứ hàng hóa để thực hiện cam kết ATIGA, ACFTA, AKFTA 
và AHKFTA. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính 
Đặc biệt, nhằm tạo điều kiện hoạt động thuận lợi cho các doanh nghiệp 
sản xuất xuất khẩu và đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính 
(TTHC) theo hướng đơn giản hóa, hiện đại hóa, rút ngắn thời gian xử lý, 
giảm thiểu chi phí giao dịch hành chính, Cục Xuất nhập khẩu trong năm 
2019 tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các TTHC, rà soát và bãi bỏ các TTHC 
không cần thiết, kiến nghị điều chỉnh bổ sung các cải cách hành chính cần 
thiết. Bằng việc tích cực áp dụng công nghệ thông tin vào thực hiện các 
thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, đưa các thủ tục thực hiện trên mạng 
internet, doanh nghiệp nhận được lợi ích lớn khi vừa tiết kiệm thời gian, 
vừa tiết giảm chi phí. 



 

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục đạt được những kết quả tích cực 

Mới đây nhất, Cục Xuất nhập khẩu phối hợp với Cục Thương mại Điện tử 
và Kinh tế số (Bộ Công Thương) xây dựng xong phần mềm để triển khai 
thực hiện dịch vụ công cấp độ 3 đối với 24 TTHC. Các thủ tục gồm: Đăng 
ký Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan xuất khẩu mật ong tự nhiên 
sang Nhật Bản (cấp mới và cấp lại); đăng ký xuất khẩu xăng dầu; cấp phép 
tiêu thụ hàng hóa quá cảnh; thủ tục cấp giấy phép sản xuất, gia công quân 
phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài, bao gồm cấp mới, sửa đổi, 
bổ sung, cấp lại; cấp phép nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi 
phục vụ kinh doanh miễn thuế. 

Việc cấp phép các TTHC liên quan đến xuất nhập khẩu nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, đồng thời, giảm thiểu số lượng 
chứng từ và dữ liệu khai báo, giúp giảm thời gian, số lượng hồ sơ doanh 
nghiệp phải nộp; dễ dàng tra cứu thông tin mọi lúc mọi nơi; tập trung quản 
lý cho cơ quan bộ, giúp cán bộ xử lý hồ sơ nhanh hơn, tăng hiệu năng của 
hệ thống, giảm bớt thời gian chờ đợi của doanh nghiệp. 

Với những thành tích đã đạt được trong công tác tham mưu về xuất 
nhập khẩu, thời gian qua, Cục Xuất nhập khẩu đã vinh dự được nhận 
nhiều phần thưởng như: Huân chương Lao động hạng Ba (2014); 
Huân chương Lao động hạng Nhì (2011); Cờ thi đua Chính phủ (các 
năm 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2019); Cờ thi đua Bộ Công 
Thương (2009; 2016; 2018)… 



Phương Lan 

Nguồn: https://congthuong.vn/cuc-xuat-nhap-khau-dong-gop-quan-trong-
vao-tang-truong-kinh-te-144481.html 

 
3. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Xác định thể chế 
là khâu đột phá quan trọng của ngành công thương 
Sáng 29/9, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu 
nước ngành công thương lần thứ III giai đoạn 2020 - 2025. Phó Thủ tướng 
thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đến dự và phát biểu tại Đại hội. 

 
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động 
hạng Nhất cho các cá nhân đã có thành tích trong đàm phán hội nhập kinh 

tế quốc tế. Ảnh: Trần Việt/TTXVN 

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đánh giá cao thành 
tích của ngành công thương 5 năm qua đã nỗ lực vượt qua khó khăn, 
thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đi đầu trong hội nhập 
kinh tế quốc tế. 

Nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương đã được ký 
kết, đặc biệt là Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA) 
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP) 
đã mở ra những cơ hội lớn về thương mại và đầu tư, thúc đẩy tiến trình đổi 
mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. 



Không chỉ vậy, tăng trưởng công nghiệp duy trì với tốc độ cao, bình quân 
trên 8%/năm là thước đo của việc hoàn thành các mục tiêu chiến lược về 
phát triển kinh tế đất nước và thực hiện quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước; ngành năng lượng bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu năng 
lượng cho nền kinh tế với chất lượng tốt hơn trước. 

Đặc biệt, Bộ Công Thương, cùng các chính sách lớn của Đảng và biện 
pháp điều hành của Chính phủ, đã thiết lập và mở rộng thị trường xuất 
nhập khẩu và tăng cường quan hệ với các đối tác thương mại theo 
phương châm đa dạng hóa đa phương hóa. 

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu sụt giảm, xu hướng bảo hộ mậu dịch 
ngày càng tăng nhưng xuất khẩu 8 tháng năm 2020 của Việt Nam cho thấy 
sự nỗ lực rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương trong 
thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu. 

Hơn nữa, những thành tựu đạt được của ngoại thương thể hiện rõ ở mức 
tăng trưởng ấn tượng của tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, cán cân thương 
mại đã nghiêng về xuất siêu, cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu phát triển 
theo chiều hướng tích cực... Nhiều chỉ tiêu trong Chiến lược Phát triển xuất 
nhập khẩu bền vững giai đoạn 2011-2020 đã về đích trước kế hoạch. 

Ngoài ra, thị trường trong nước cũng được Bộ Công Thương tập trung 
thúc đẩy khiến hàng hóa ngày càng phong phú, chất lượng hàng hóa và 
phương thức phục vụ ngày càng được cải thiện. Thương mại trong nước 
liên tục phát triển với tốc độ tăng cao bình quân 9,1%/năm; đặc biệt 
thương mại điện tử phát triển rất nhanh với tốc độ tăng trưởng bình quân 
đạt trên 27 %/năm. 

Đáng lưu ý, trong giai đoạn 2016-2020, Bộ Công Thương đã đi đầu cả 
nước về cải thiện đầu tư kinh doanh qua việc tiến hành rà soát, cắt giảm, 
đơn giản hóa với 380 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, 
rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa 880/1216 điều kiện kinh doanh, đạt 
72,37%. 

Bên cạnh đó, cắt giảm 1051/1891 các sản phẩm, hàng hóa là đối tượng 
kiểm tra chuyên ngành của Bộ Công Thương, đạt 56%; đã tích hợp, kết nối 
130 dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 với Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, đất nước đang bước vào một giai đoạn 
lịch sử đầy khó khăn, thử thách nhưng cũng nhiều thời cơ và thuận lợi 
mới. 



Chính vì vậy, ngành công thương cần nhận diện sâu sắc, đánh giá đầy đủ 
về tình hình, cũng như có chiến lược và sách lược phù hợp quyết tâm thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đảng, Quốc hội đã đề ra. 

Để phong trào thi đua yêu nước ngành công thương trong giai đoạn tới đạt 
hiệu quả cao, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đề nghị ngành công 
thương cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. 

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, ngành công thương cần xác định 
thể chế là khâu đột phá quan trọng; trong đó, lưu ý tới hoàn thiện hệ thống 
thể chế xử lý, ứng phó với các vấn đề về chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và 
cạnh tranh, phòng vệ thương mại; tác động của những tiến bộ khoa học 
công nghệ, đặc biệt là ảnh hưởng từ dịch COVID-19 với cấu trúc chuỗi 
cung ứng toàn cầu và sự phân bố lại các trung tâm sản xuất cũng như 
chuyển luồng thương mại toàn cầu. 

Mặt khác, ngành tập trung tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng xây dựng một 
nền kinh tế độc lập, tự chủ, hiện đại, hội nhập và phát triển bền vững, nhất 
là các vấn đề về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nền kinh tế nâng cao 
năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của ngành. 

Nàng công thương tập trung thực hiện đồng bộ và triển khai hiệu quả các 
Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực, các cam kết trong WTO 
và Cộng đồng Kinh tế ASEAN; tận dụng các cơ hội của việc tham gia các 
FTA quan trọng đã ký kết như EVFTA, CPTPP để góp phần củng cố và 
bảo đảm an ninh kinh tế, nâng cao vị thế quốc gia trước các xu hướng bảo 
hộ. 

Bên cạnh đó, ngành cần đẩy mạnh việc đa dạng hóa thị trường và mặt 
hàng xuất khẩu, cơ cấu lại các ngành hàng xuất khẩu hiệu quả hơn nhằm 
nâng cao chất lượng hàng hóa. 

Riêng với thị trường nội địa, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng 
cần đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống hạ tầng thương mại và phát triển 
thương mại điện tử để khai thác có hiệu quả hơn sự phát triển mạnh mẽ 
của xu hướng số hóa nền kinh tế từ thành quả của Cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư. 

Hơn nữa đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng 
giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận xuất xứ... bảo đảm môi trường 
sản xuất kinh doanh lành mạnh trực tiếp góp phần vào nâng cao năng lực 
cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước. 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý, ngành công thương thực hiện 
quyết liệt có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, 



Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy 
bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Không những thế, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, 
đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết 
thực, hướng thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lấy kết quả thi đua là 
một tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự 
là hạt nhân trong các phong trào thi đua; tổ chức các phong trào thi đua 
cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 
của từng đơn vị. 

Báo cáo tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho 
biết, thời gian qua Bộ Công Thương đã nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo thực 
hiện và triển khai trong toàn ngành các chủ trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng, đồng thời ban hành các 
Chỉ thị, Thông tư đảm bảo phong trào thi đua được triển khai hiệu quả tại 
hầu hết các đơn vị, nhiều trường hợp điển hình tiên tiến được phát hiện, 
bồi dưỡng và đề nghị cấp trên khen thưởng dưới nhiều hình thức.          

Qua đó, thi đua khen thưởng đã và đang trở thành động lực phát triển là 
biện pháp quan trọng để xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến 
trong quá trình hội nhập và phát triển của đất nước. 

Trong 5 năm qua, việc tổ chức phong trào thi đua đã khắc phục tính hình 
thức và đi vào hiệu quả thiết thực có tính thực tiễn, gắn với hiệu quả kinh 
tế và chất lượng sản phẩm, thương hiệu của doanh nghiệp, gắn với quyền 
lợi thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cũng 
chỉ ra những mặt tồn tại, khó khăn bởi phòng trào chưa đồng đều, còn 
mang tính hình thức. 

Hơn nữa, việc chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua yêu nước ở một số cấp 
còn chưa đi vào thực chất, hiệu quả chưa cao; phong trào phát huy sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật chưa mang lại hiệu quả và chất lượng như mong 
muốn. 

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu lớn của được Đảng, Quốc hội, Chính 
phủ giao cho ngành công thương trong giai đoạn 2020-2025, Bộ trưởng 
Trần Tuấn Anh khẳng định, Bộ Công Thương sẽ phát động phong trào thi 
đua trong toàn ngành thực hiện các Nghị quyết của Đảng, đưa Nghị quyết 
của Đảng trở thành thực tế cuộc sống trong từng đơn vị. 



Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm 
của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về vai trò vị trí của thi 
đua, khen thưởng trong tình hình mới. 

Không những thế, thi đua khen thưởng phải tiếp tục phát huy sức mạnh, 
góp phần hoàn thành xuất sắc chức năng quản lý nhà nước về công 
nghiệp, thương mại, tích cực tham gia vào ổn định kinh tế vĩ mô. 

Ngoài ra, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua, phát huy 
sức mạnh tổng hợp, động viên, cổ vũ cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động ngành tích cực lao động sản xuất. Thông qua các phong trào thi 
đua, phát huy được nội lực của mỗi người, mỗi đơn vị trong toàn ngành 
góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 

Đặc biệt, ngành đẩy mạnh phong trào thi đua trong việc gắn kết giữa hội 
nhập kinh tế quốc tế với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc 
nền kinh tế và đặt trong chiến lược tổng thể về phát triển kinh tế xã hội của 
đất nước, phù hợp với chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế. 

Với những thành tích đã đạt được, tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành 
công thương lần thứ III, Bộ Công Thương đã vinh dự nhận Cờ Thi đua của 
Chính phủ. 5 cá nhân; trong đó trưởng đoàn và phó đoàn đàm phán Hiệp 
định CPTPP vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Bộ Công 
Thương cũng trao Cờ thi đua của Bộ Công Thương cho 22 đơn vị thuộc 
Bộ. 

Uyên Hương (TTXVN) 

Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/pho-thu-tuong-truong-hoa-binh-xac-
dinh-the-che-la-khau-dot-pha-quan-trong-cua-nganh-cong-thuong-

20200929130926897.htm 

 
4. Xây dựng, đề xuất cơ chế chính sách và cải cách thủ 
tục hành chính thu hút đầu tư 
Xác định tầm quan trọng của việc ban hành các chính sách thu hút đầu tư 
(ĐT), trong chỉ đạo, điều hành, Vĩnh Long đã cụ thể hóa các quy định của 
Trung ương vào điều kiện thực tế của địa phương; kịp thời ban hành quy 
định về trình tự, thời gian, quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục 
hành chính đối với các dự án ĐT thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách nhà 
nước theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” nhằm kịp thời giải quyết 
các khó khăn, vướng mắc của nhà ĐT, doanh nghiệp trong triển khai thực 
hiện các dự án ĐT trên địa bàn tỉnh. 



Cụ thể, tỉnh đã ban hành các cơ chế chính sách, khuyến khích và hỗ trợ 
ĐT trên các lĩnh vực như: chính sách hỗ trợ về giá thuê mặt bằng cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa; chính sách hỗ trợ phát triển du lịch; chính sách 
hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; chính sách hỗ 
trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp; chính 
sách về khởi nghiệp… 

Bên cạnh, tỉnh đã cụ thể hóa các nghị quyết của Chính phủ về cải thiện 
môi trường ĐT kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát 
triển doanh nghiệp; đồng thời tổ chức các hội nghị phân tích đánh giá, ban 
hành các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo. 

Thông qua các cuộc khảo sát, đối thoại doanh nghiệp định kỳ 4 lần/năm đã 
giúp lãnh đạo tỉnh nắm được các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, 
kịp thời chỉ đạo các đơn vị có liên quan tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thúc đẩy 
sản xuất. 

H.MINH 

Nguồn: http://www.baovinhlong.com.vn/kinh-te/202009/xay-dung-de-xuat-
co-che-chinh-sach-va-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-thu-hut-dau-tu-

3023755/#.X3Ly3vYzYdU 

 
5. Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia: Thời gian thông 
quan hàng hóa tại sân bay Nội Bài giảm chỉ còn 10 phút 
Cục Hải quan Hà Nội sẽ chính thức triển khai Cơ chế một cửa quốc 
gia và hệ thống giám sát tự động tại Cảng hàng không quốc tế Nội 
Bài kể từ ngày 29/9/2020, qua đó giảm thời gian thông quan hàng 
hóa qua cửa khẩu này xuống chỉ còn 10 phút. 



 
Cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài giám sát hoạt động 

xuất nhập khẩu qua hệ thống camera giám sát. Ảnh: Hải Anh 

Đây là chia sẻ của Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Hoàng Quốc 
Quang với phóng viên TBTCVN về kết quả sau 3 năm thực hiện Cơ chế 
một cửa quốc gia, theo Quyết định số 43/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ (ngày 26/9/2017) và Quyết định số 2061/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính (ngày 13/10/2017) về việc áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải 
quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại cảng 
hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội). 

- PV: Thưa ông, việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và giám 
sát hải quan tự động tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đến thời điểm 
này đã mang lại những lợi ích nối bật nào, góp phần nâng cao hiệu quả 
hoạt động của cơ quan hải quan? 

- Ông Hoàng Quốc Quang: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài là cửa khẩu 
đón nhận các hoạt động thông thương xuất nhập cảnh (XNC), xuất nhập 
khẩu (XNK) lớn của cả nước. Lưu lượng phương tiện, hành khách, hàng 
hóa gia tăng không ngừng với tốc độ tăng trưởng trung bình trong 5 năm 
gần đây lần lượt là 13%/năm về hàng hóa, 16,1%/năm về số thu thuế, 
14%/năm về hành khách và 8%/năm về số 
lượng chuyến bay. 

  
 

Cơ quan hải quan và 
DN cùng hưởng lợi 

 



Trong khi đó, ngành Hải quan được Chính 
phủ, Bộ Tài chính giao nhiệm vụ đẩy mạnh 
thực hiện tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả việc triển khai hệ thống một 
cửa quốc gia và quản lý giám sát tự động 
có độ tin cậy cao, đáp ứng yêu cầu cải 
cách hiện đại hóa hải quan, vừa nâng cao 
hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, 
vừa thực hiện mục tiêu tạo thuận lợi cho 
hoạt động XNK, hành khách XNC, góp 
phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho 
doanh nghiệp (DN). 

Đến nay, sau 3 năm thí điểm, hoạt động hải 
quan tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài 
(Hà Nội) đã đáp ứng được các mục tiêu đề 
ra trong việc nâng cao hiệu quả quản lý hải quan. 

Trong quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, việc triển khai hệ thống giúp 
minh bạch hóa quy trình thủ tục hải quan, cơ quan hải quan giám sát hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh 
chặt chẽ. Đồng thời, thời gian thông quan hàng hóa giảm từ 3 giờ - 6 giờ 
xuống chỉ còn trong vòng 10 phút. 

Trong quản lý phương tiện, hành khách xuất nhập cảnh, áp dụng phương 
pháp quản lý rủi ro giúp cho cơ quan hải quan thực hiện được việc kiểm 
tra, giám sát chặt chẽ, giảm dần việc kiểm tra tràn lan không cần thiết ảnh 
hưởng đến hoạt động XNK, XNC mà tập trung vào các chuyến bay, các đối 
tượng trọng điểm, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, 
vận chuyển trái phép hàng hóa qua các cảng hàng không quốc tế. 

* PV: Ông có thể cho biết cụ thể lợi ích mang lại cho hãng hàng không và 
DN khi tham gia NSW và hệ thống giám sát tự động của cơ quan hải quan 
tại sân bay Nội Bài? 

- Ông Hoàng Quốc Quang: Sau 3 năm thí điểm, đến nay việc triển khai 
NSW tại sân bay Nội Bài đã đáp ứng được các mục tiêu và yêu cầu nghiệp 
vụ đặt ra theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính. 

Cụ thể, 100% các hãng hàng không đã gửi thông tin tới Cổng thông tin 
NSW và triển khai, kết nối toàn bộ đối với các kho hàng không (tỷ lệ xử lý 
tự động của hệ thống đạt ổn định trên 99,4%) nhờ đó giúp cho thời gian 

từ việc thực hiện 
NSW là rõ nét... 

 

Ông Hoàng Quốc 
Quang       

 



thông quan 1 lô hàng được giảm từ 3 - 6 giờ xuống khoảng trung bình 10 
phút như đã đề cập ở trên. 

Việc triển khai NSW thời gian qua cho thấy, các hãng hàng không trong 
nước đã thúc đẩy được việc thực hiện chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ 
thống quản lý khai thác bay theo chuẩn mực quốc tế, nâng cao năng lực 
cạnh tranh và hiệu quả hoạt động kinh doanh. Các hãng hàng không còn 
tiết kiệm được thời gian, chi phí, nhân lực do không phải tạo lập, in ấn, 
xuất trình hồ sơ giấy đối với mỗi chuyến bay mà hãng có thể khai báo tự 
động dữ liệu điện tử trước chuyến bay tới hệ thống NSW. 

Đối với DN kinh doanh kho hàng không tham gia NSW và hệ thống giám 
sát hải quan sẽ giảm thời gian, nhân lực khai thác hàng hóa, tiết kiệm chi 
phí quản lý; nâng cao trách nhiệm đối với việc quản lý hàng hóa được đưa 
vào, đưa ra tại các kho hàng; kiểm soát, theo dõi, thanh khoản, đối chiếu 
các lô hàng nhanh chóng và hoàn toàn được thực hiện tự động trên hệ 
thống. 

Đối với DN XNK, giảm thiểu việc tiếp xúc với cơ quan hải quan trong quá 
trình làm thủ tục, tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại, chi phí lưu kho bãi. 
Trước đây các cá nhân, DN xuất nhập khẩu phải sử dụng bộ chứng từ giấy 
để xuất trình với cơ quan hải quan. Hiện nay, việc trao đổi thông tin được 
điện tử hóa trên hệ thống, qua đó thông tin được trao đổi, xử lý nhanh 
chóng và chính xác. 

- PV: Để việc thực hiện NSW và hệ thống giám sát tự động tại Cảng hàng 
không quốc tế Nội Bài phát huy hiệu quả, Cục Hải quan Hà Nội có kế 
hoạch triển khai ra sao, thưa ông ? 

- Ông Hoàng Quốc Quang: Trong thời gian tới, Cục Hải quan Hà Nội tổ 
chức hội nghị phổ biến việc triển khai chính thức rộng rãi đến DN XNK, đại 
lý hải quan và hướng dẫn quy trình giám sát hàng hóa sau khi triển khai hệ 
thống NSW và hệ thống quản lý giám sát tự động tại Cảng hàng không 
quốc tế Nội Bài. 

Theo kế hoạch từ thành công triển khai NSW và hệ thống giám sát tự động 
tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tổng cục Hải quan sẽ nhân rộng việc 
áp dụng ra các cảng hàng không quốc tế trên cả nước. Vì vậy, Cục Hải 
quan Hà Nội cũng có sự chuẩn bị để chia sẻ kinh nghiệm với các cục hải 
quan tỉnh, thành phố có nhiệm vụ quản lý cửa khẩu hàng không quốc tế 
trong việc triển khai NSW và hệ thống giám sát tự động theo chỉ đạo của 
Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan. 

- PV: Xin cảm ơn ông! 



Ngọc Linh 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2020-
09-28/thoi-gian-thong-quan-hang-hoa-tai-san-bay-noi-bai-giam-chi-con-10-

phut-92747.aspx 

 
6. Hải Phòng đặt mục tiêu nằm trong Top 15 địa 
phương dẫn đầu về chính quyền số 
Một trong các mục tiêu của kế hoạch chuyển đổi số thành phố Hải Phòng 
là đến năm 2025, Hải Phòng nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu 
cả nước về chỉ số phát triển chính quyền số. 

Tỷ trọng kinh tế số chiếm 10% các ngành, lĩnh vực vào năm 2025 
Kế hoạch chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030 vừa được UBND TP. Hải Phòng ban hành. 

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa việc triển khai hiệu quả, đúng mục tiêu Chương 
trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 749 ngày 3/6/2020. 
Đây cũng là căn cứ để các sở, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp 
tại Hải Phòng triển khai chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị 
mình. 

 

Kế hoạch chuyển đổi số của Hải Phòng là căn cứ để các sở, ngành, 



địa phương, tổ chức, doanh nghiệp tại thành phố triển khai chuyển 
đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình. 

Trong kế hoạch mới ban hành, UBND TP. Hải Phòng xác định rõ các mục 
tiêu cơ bản cần đạt được của thành phố đến năm 2025 và 2030 về phát 
triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. 

Cụ thể, về phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt 
động, các mục tiêu cơ bản đến năm 2025 của kế hoạch là: 80% dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập 
khác nhau, gồm cả thiết bị di động; 90% hồ sơ công việc tại cấp thành phố, 
80% công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý 
trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà 
nước); 

100% báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội  phục vụ sự chỉ 
đạo, điều hành của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố được thực 
hiện qua Hệ thống thông tin báo cáo thành phố; kết nối, chia sẻ dữ liệu 
giữa Hệ thống thông tin báo cáo thành phố với Hệ thống thông tin báo cáo 
Chính phủ. 

Cũng đến năm 2025, các cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ 
trên toàn thành phố; từng bước chia sẻ dữ liệu của các cơ quan nhà nước 
để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ 
người dân và tổ chức để phát triển kinh tế - xã hội; 50% hoạt động kiểm tra 
của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện qua môi trường số và hệ 
thống thông tin của cơ quan quản lý; và Hải Phòng nằm trong nhóm 15 
tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước về chỉ số phát triển Chính quyền số. 

Về phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, Hải 
Phòng đặt mục tiêu đến năm 2025 kinh tế số chiếm 20% GRDP của thành 
phố; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; và 
năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%. 

Đối với phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số, mục tiêu cơ bản đến 
năm 2025 của Hải Phòng là phổ cập dịch vụ mạng di động 5G khu vực 
trung tâm và điện thoại di động thông minh; tỷ lệ dân số của thành phố có 
tài khoản thanh toán điện tử đạt trên 50%. 

Người đứng đầu chịu trách nhiệm về chuyển đổi số tại cơ quan, địa 
phương mình 
Kế hoạch chuyển đổi số thành phố Hải Phòng cũng đã vạch ra các nhóm 
nhiệm vụ, giải pháp sẽ được tập trung triển khai trong thời gian tới để tạo 
nền móng chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. 



Xác định nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số, để chuyển 
đổi nhận thức, Hải Phòng sẽ tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương, chính 
sách của Đảng, Nhà nước nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, 
chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết 
của chuyển đổi số. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị 
quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành. 

Xây dựng chuyên mục “Chuyển đổi số” trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, các trang thông tin điện tử của sở, ban, ngành, quận, huyện để 
tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cộng đồng về chuyển đổi 
số. 

Đặc biệt, kế hoạch nêu rõ, người đứng đầu tại các sở, ngành, địa phương 
chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh 
vực, địa bàn mình phụ trách. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa 
phương, tổ chức, doanh nghiệp cũng cam kết đổi mới, cho phép thử 
nghiệm cái mới, ứng dụng công nghệ mới; thúc đẩy phát triển công nghiệp 
sáng tạo trong ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách. 

Cùng với đó, UBND các quận, huyện trên địa bàn Hải Phòng chủ động lựa 
chọn một xã/phường/thị trấn để triển khai thử nghiệm công tác tuyên 
truyền, phổ biến các kỹ năng số cơ bản cho người dân, bao gồm các kỹ 
năng cơ bản như truy cập và sử dụng Internet, thư điện tử, mua bán trực 
tuyến, thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm an toàn 
thông tin cá nhân.  

10 lĩnh vực Hải Phòng ưu tiên chuyển đổi số 
Trong kế hoạch chuyển đổi số của Hải Phòng, các lĩnh vực sẽ được ưu 
tiên chuyển đổi số gồm có: y tế, giáo dục, tài chính – ngân hàng, nông 
nghiệp, giao thông vận tải và logistics, năng lượng, tài nguyên và môi 
trường, sản xuất công nghiệp, du lịch, ngoại vụ. 

Việc đôn đốc, điều phối chung các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn 
Hải Phòng sẽ do Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử của thành phố 
đảm trách. UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các sở, ngành, địa phương căn 
cứ nhiệm vụ được giao, ưu tiên nguồn lực để thực hiện các hoạt động 
chuyển đổi số. 

M.T 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/hai-phong-dat-muc-
tieu-nam-trong-top-15-dia-phuong-dan-dau-ve-chinh-quyen-so-677096.html 

 



7. Hòa Bình vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành đô 
thị thông minh 
Trung tâm có khả năng giám sát và quản lý từ tổng quan đến chi tiết từng 
tình huống như thống kê các số liệu, chỉ tiêu về kinh tế-xã hội, công tác cải 
cách hành chính, an ninh trật tự, phản ánh bất cập đô thị… nhằm xây dựng 
Chính phủ điện tử và đô thị thông minh. 

 

Nhấn nút khai trương Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị 
thông minh tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Báo Nhân dân 

Ngày 28/9, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ khai trương Trung tâm Giám 
sát, điều hành đô thị thông minh  (IOC) tỉnh. 

IOC được VNPT xây dựng với mục tiêu cung cấp số liệu toàn diện về các 
hoạt động trên địa bàn tỉnh, thành phố. Hệ thống có khả năng giám sát và 
quản lý từ tổng quan đến chi tiết từng tình huống như thống kê các số liệu, 
chỉ tiêu về tình hình kinh tế-xã hội, công tác cải cách hành chính; thực hiện 
giám sát trực quan trên bản đồ số; giám sát về an ninh trật tự, phản ánh 
bất cập đô thị, hệ thống thực hiện camera trí tuệ nhân tạo giám sát đô thị 
trực tiếp; thực hiện giám sát, điều hành về nhiều lĩnh vực khác như du lịch, 
y tế, tài nguyên môi trường… nhằm xây dựng Chính phủ điện tử và đô thị 
thông minh. 

Hiện cả nước đã có 17 tỉnh, thành phố triển khai xây dựng và đi vào vận 
hành IOC, góp phần tích cực vào việc chỉ đạo, điều hành của chính quyền 
địa phương. 



Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh khẳng định, việc xây dựng 
trung tâm này nhằm phục vụ cho sự hình thành đô thị thông minh tỉnh tiên 
tiến, kiểu mẫu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nâng 
cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước, thúc đẩy nền kinh tế-xã 
hội phát triển bền vững. 

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, thực hiện 
tốt công tác tổ chức quản lý, đảm bảo việc vận hành của trung tâm, phối 
hợp chặt chẽ giữa các bộ phận chức năng, cơ quan liên quan trong việc 
sử dụng dữ liệu được phân tích từ hệ thống phần mềm, xử lý triệt để các 
yêu cầu phối hợp nghiệp vụ, khai thác hiệu quả tối đa tính năng hệ thống 
cung cấp. 

Sở TT&TT, Công an tỉnh, UBND TP. Hòa Bình căn cứ vào chức năng, 
nhiệm vụ được phân công thực hiện đánh giá chất lượng, hiệu quả của 
điều hành Trung tâm, nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả nhất.  

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-dia-phuong/Hoa-Binh-van-hanh-
Trung-tam-Giam-sat-dieu-hanh-do-thi-thong-minh/408828.vgp 

 
8. Điểm nhấn thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp 
Hà Nội 

 
Doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký kinh doanh tại Bộ phận một cửa Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Hà Nội. Ảnh: ĐĂNG ANH 



Nỗ lực thu hút đầu tư và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn phát 
triển ngày càng thuận lợi là hai điểm nhấn nổi bật, thể hiện trách nhiệm, 
năng lực và hiệu quả hoạt động quản lý kinh tế của các cơ quan chức 
năng thành phố, khẳng định Hà Nội đã, đang và sẽ tiếp tục là địa điểm đầu 
tư an toàn, ổn định, là điểm đến được các nhà đầu tư trong nước và quốc 
tế ưu tiên hàng đầu khi cân nhắc quyết định đầu tư. 

Điểm nhấn nổi bật trong thu hút đầu tư là việc tổ chức nghiêm túc và hiệu 
quả các hội nghị xúc tiến đầu tư và nỗ lực quyết liệt cải thiện môi trường 
đầu tư của thành phố. 

Sau nhiều năm liên tục nâng bậc, hiện Hà Nội đang trụ hạng ổn định trong 
top 10 các địa phương tốt nhất trong xếp hạng chỉ số PCI. Trong giai đoạn 
2016 - 2020, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn ước đạt 
1,74 triệu tỷ đồng, gấp 1,65 lần giai đoạn 2011 - 2015, bằng 43,9% GRDP, 
đạt mục tiêu đề ra. Thu hút đầu tư vốn ngoài ngân sách hơn 2.200 dự án, 
vốn đăng ký hơn 1,1 triệu tỷ đồng. 

Đặc biệt, chỉ với bốn hội nghị hợp tác đầu tư và phát triển trong giai đoạn 
2016-2020, Hà Nội đã trao quyết định đầu tư cho 264 dự án với tổng vốn 
hơn 854 nghìn tỷ đồng, ký hàng chục biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với 
các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài giá trị vài 
chục tỷ USD. 

Năm 2019, Hà Nội thu hút được 8,67 tỷ USD vốn FDI, cao nhất sau hơn 30 
năm qua và là năm thứ hai liên tiếp Hà Nội dẫn đầu cả nước, với lũy kế thu 
hút FDI giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 25 tỷ USD, gấp 3,9 lần giai đoạn 
2011 - 2015. 

Với 286.096 doanh nghiệp tính đến tháng 4-2020, Hà Nội hiện chiếm hơn 
1/3 trong tổng số 758.610 doanh nghiệp đang hoạt động doanh nghiệp trên 
cả nước tính đến ngày 31/12/2019. 

Bình quân cả nước có 7,9 doanh nghiệp đang hoạt động trên 1.000 dân, 
riêng Hà Nội có 19,3 doanh nghiệp. Lũy kế từ năm 2016 đến tháng 6-2020, 
Hà Nội có khoảng 125 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, chiếm hơn 43% 
tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới của thành phố, với số vốn 
điều lệ là 1,396 triệu tỷ đồng. Đồng thời, gần 2.000 hợp tác xã trên địa bàn 
cũng đang phát triển ngày càng đa dạng, trong đó khoảng 65% hoạt động 
hiệu quả trên thực tế. 

Một loạt cơ chế tài chính-tín dụng ưu đãi đặc thù và những nỗ lực hỗ trợ 
xúc tiến thương mại và đầu tư được các cơ quan chức năng thành phố 
phối hợp các cơ quan hữu quan T.Ư và các địa phương, cũng như với 
nhiều thành phố lớn trên thế giới mà Hà Nội có quan hệ hợp tác, được 



triển khai liên tục các năm qua đã giúp cộng đồng doanh nghiệp trên địa 
bàn kịp thời nắm bắt và khai thác tốt các cơ hội kinh doanh; trong đó, phải 
kể đến việc triển khai các Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn 
TP Hà Nội giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025; Chương trình 
phát triển công nghiệp hỗ trợ TP Hà Nội giai đoạn 2020-2025... ; triển khai 
các hoạt động tư vấn, tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp công 
nghiệp hỗ trợ; tổ chức hội thảo xúc tiến thu hút đầu tư trong và ngoài 
nước; các triển lãm quốc tế thường niên trưng bày sản phẩm công nghiệp 
hỗ trợ tại Hà Nội; chỉ từ năm 2016 đến nay, Hà Nội đã phối hợp tổ chức 
hơn 100 cuộc giao thương kết nối giữa doanh nghiệp Hà Nội và các tỉnh, 
thành phố trong cả nước; hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất Hà Nội 
ký kết hơn 5.000 biên bản ghi nhớ, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, 
mở rộng tiêu thụ sản phẩm của Hà Nội tại các địa phương khác…Trung 
tâm Văn hóa, Thương mại (đa chức năng) Hà Nội - Moscow, có tổng diện 
tích khoảng 34.000 m2 tại vị trí đắc địa ở Thủ đô Moscow của Nga là sản 
phẩm trực tiếp của sự hợp tác chặt chẽ giữa hai thủ đô. Đây cũng là minh 
chứng và hình mẫu tiêu biểu cho nỗ lực của Hà Nội cần nhân rộng trong 
hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt mở rộng hoạt động ra thị trường nước 
ngoài. 

Trong giai đoạn 2011-2020, công tác cải cách hành chính của thành phố 
đã hoàn thành và về đích sớm hầu hết các chỉ tiêu theo chương trình tổng 
thể cải cách hành chính của Chính phủ, góp phần quan trọng hoàn thành 
các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững quốc phòng - an 
ninh, ổn định chính trị, đáp ứng nhu cầu phát triển của Thủ đô. Trong đó, 
đã đơn giản hóa 481 thủ tục trên các lĩnh vực; sắp xếp, kiện toàn tổ chức 
của 22/22 sở và đơn vị tương đương. 

Thời gian tới, thành phố sẽ đẩy mạnh phân quyền, giao trách nhiệm cho 
các cấp, các ngành; xóa bỏ những “nút thắt”, “rào cản” tạo động lực mới 
cho sự phát triển, nâng cao văn hóa phục vụ, giao tiếp của công chức; đơn 
giản hóa quy trình nghiệp vụ chuyển giao toàn bộ hoặc từng phần một số 
dịch vụ hành chính công cho các tổ chức ngoài nhà nước thực hiện… 

Thực tế cũng ngày càng cho thấy, không chỉ nhờ vào các nỗ lực cải thiện 
các thủ tục hành chính và áp dụng Chính phủ điện tử từ các cơ quan chức 
năng, mà chuyển đổi số cũng đang và sẽ giúp doanh nghiệp trên địa bàn 
tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, thời gian, hỗ trợ hoạt động quản trị và 
nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Hà Nội đã có một số 
ngành sản xuất quan trọng, ứng dụng công nghệ cao, như: Điều khiển kỹ 
thuật số, tự động hóa, nano… 



Hiện khoảng 11 nghìn doanh nghiệp công nghệ thông tin với tổng doanh 
thu hằng năm 10 tỷ USD, giá trị xuất khẩu chiếm hơn 20% kim ngạch xuất 
khẩu trên địa bàn. 

Vì vậy, Hà Nội coi trọng kiến tạo thể chế khuyến khích mọi tổ chức, cá 
nhân đầu tư, tài trợ cho chuyển đổi số và đổi mới, sáng tạo; hình thành văn 
hóa số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân; UBND 
TP Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp hình thành hệ sinh thái hỗ trợ và 
thúc đẩy chuyển đổi số. 

Mới đây, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP năm 2021 nhằm thúc đẩy doanh 
nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) phát triển, tăng trưởng về chất lượng và hiệu 
quả, phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ 
số, tham gia liên kết chuỗi giá trị trong khu vực và toàn cầu, góp phần nâng 
cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế, chất lượng, hiệu quả hoạt 
động của DNNVV ngang bằng với các nước dẫn đầu trong khối ASEAN; 
phấn đấu đạt tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm tăng thêm từ 
10% (khoảng 30 nghìn doanh nghiệp); Tạo thêm 150 nghìn việc làm mới 
cho người lao động, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của khu vực DNNVV 
chiếm trên 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của Thủ đô, đóng góp khoảng 
45% GRDP và trên 30% ngân sách thành phố. 

Theo đó, các DNNVV sẽ được hỗ trợ chung về cải cách thủ tục hành 
chính; tiếp cận tín dụng; thuế; mặt bằng sản xuất; công nghệ, cơ sở ươm 
tạo, cơ sở kỹ thuật; mở rộng thị trường; thông tin, tư vấn và pháp lý; phát 
triển nguồn nhân lực; được hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ triển lãm, hội 
thảo, hội nghị kết nối kinh doanh, giới thiệu sản phẩm công nghệ để tìm 
kiếm cơ hội kinh doanh; đặc biệt, được hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức các 
khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, 70% kinh phí tổ chức các khóa về quản 
trị kinh doanh... 

Để tiếp tục khẳng định vị thế Thủ đô luôn đi đầu về cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và trở thành “Thành phố 
sáng tạo”, dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng 
bộ TP Hà Nội đã xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đến năm 
2025 là đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình 
tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 
tranh... Hiện đại hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông 
tin, công nghệ số, phát triển các ngành công nghiệp mới có lợi thế, tham 
gia chuỗi giá trị toàn cầu... Đẩy mạnh thu hút đầu tư, trọng tâm là đầu tư 
phát triển hạ tầng kinh tế...; tạo sự liên kết giữa các khu công nghiệp trên 
địa bàn Hà Nội và các địa phương khác để hình thành các tổ hợp công 



nghiệp quy mô lớn và hiệu quả cao... Ưu tiên phát triển các ngành công 
nghiệp mũi nhọn, chủ lực, công nghiệp hỗ trợ, các ngành tạo sản phẩm có 
hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, có khả năng cạnh tranh… 

Đặc biệt, Hà Nội cần đẩy nhanh, quyết liệt hơn trong kiện toàn bộ máy 
quản lý theo hướng tinh, gọn, với đội ngũ nhân lực có chất lượng chuyên 
môn và đạo đức công vụ cao; tăng cường phối hợp và điện tử hóa các 
hoạt động quản lý giữa các sở, ban, ngành theo hướng “rõ người, rõ việc, 
rõ quy trình, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm”; kịp thời nắm bắt và phản ững 
chính sách hiệu quả, gỡ khó và giảm thiêu các chi phí thời gian, nhân lực 
và tài chính cho doanh nghiệp trong tuân thủ các quy trinh quản lý nhà 
nước và xử lý nghiêm mọi hành vi nhũng nhiễu doanh nghiệp. 

Đồng thời, cần coi trọng tăng vai trò và đổi mới hoạt động của các Hiệp hội 
theo hướng  mở rộng các hội viên, bám sát và luôn đồng hành với doanh 
nghiệp trong phản ánh và hỗ trợ giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, 
cung cấp thông tin và tăng cường sự tham gia và trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp trong đầu tư kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường.   

TS NGUYỄN MINH PHONG 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/diem-nhan-thu-hut-dau-tu-
va-ho-tro-doanh-nghiep-ha-noi--618278/ 

 
9. Quận 9: Rút ngắn thời gian xử lý nhiều thủ tục kinh 
doanh 
Trong chín tháng đầu năm, UBND quận 9 không nhận ý kiến phản ánh nào 
của người dân về thái độ ứng xử không phù hợp của cán bộ, công chức, 
viên chức. 

UBND quận 9 vừa có báo cáo tổng kết về tình hình kinh tế - xã hội của 
quận trong chín tháng đầu năm 2020. Trong đó, nổi bật nhất là công tác cải 
cách hành chính của quận. 



 
13 thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đã được UBND quận 9 rút 
ngắn thời gian thực hiện để thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: 

THANH TUYỀN 

Rút ngắn thời gian xử lý nhiều thủ tục 
Trong chín tháng đầu năm, công tác cải cách hành chính được tập trung 
đẩy mạnh gắn với thực hiện “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây 
dựng nếp sống văn minh đô thị”. 

Quận tiếp tục duy trì thực hiện việc cắt giảm thời gian thực hiện giải quyết 
hồ sơ hành chính đối với 13 thủ tục hành chính. Cụ thể như thủ tục đăng 
ký thành lập hộ kinh doanh giảm còn 2,5 ngày làm việc; thủ tục cấp thay 
đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh giảm còn hai ngày làm 
việc... 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành 
chính Nhà nước được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực. Tỉ lệ 
cán bộ, công chức là lãnh đạo sử dụng thư điện tử đạt 100%; tỉ lệ công 
chức sử dụng hộp thư điện tử cá nhân thường xuyên đạt 90,51%. 

Quận cũng tập trung đẩy mạnh tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến đối với 94/204 
thủ tục hành chính, kết quả tỉ lệ hồ sơ dịch vụ công mức độ 3 đạt 92,96%, 
mức độ 4 đạt 99,82%. 



Quận cũng triển khai xây dựng phần mềm biên lai điện tử nhằm phục vụ 
cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính thông qua 
dịch vụ công trực tuyến. 

UBND quận 9 cho biết việc thực hiện các phần mềm ứng dụng, hệ thống 
trang thiết bị đã góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục hành 
chính và nâng cao sự hài lòng cho các tổ chức và công dân khi có nhu cầu 
tham gia thực hiện các thủ tục hành chính. 

Tỉ lệ người dân, doanh nghiệp đánh giá sự hài lòng đối với việc giải quyết 
hồ sơ hành chính tại quận đạt 99,91%, tại phường đạt 99,63%. 

Đặc biệt, UBND quận 9 không nhận bất cứ ý kiến phản ánh của người dân 
về thái độ ứng xử không phù hợp của cán bộ, công chức, viên chức. 

Kéo giảm vi phạm về trật tự xây dựng 
Cùng với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, UBND quận 9 cũng thực 
hiện các giải pháp nhằm kéo giảm tối đa các trường hợp vi phạm trong lĩnh 
vực xây dựng, thực hiện cưỡng chế các công trình xây dựng không phép 
phát sinh mới và còn tồn đọng, nghiêm túc thực hiện đúng quy trình xử lý 
các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. 

Trong chín tháng đầu năm, tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn 
quận giảm 59,4% so với cùng kỳ. 

Cụ thể, quận đã ban hành 28 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về 
hoạt động xây dựng với số tiền 702,5 triệu đồng (giảm 41 quyết định so với 
cùng kỳ). 



 
Lực lượng chức năng quận 9 xử lý một công trình xây dựng không có giấy 

phép, nằm trên phần đất lấn ra sông Tắc vào năm 2019. Ảnh: THANH 
TUYỀN 

Song song đó, quận cũng thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý kịp thời 
thông tin phản ánh qua ứng dụng phần mềm “Quận 9 trực tuyến”. Quận đã 
tiếp nhận 667 tin phản ánh, đã xử lý 576 tin, đang xử lý 91 tin. 

Tuy đạt được những thành quả nổi bật nêu trên nhưng UBND quận 9 cũng 
nhìn nhận vẫn còn những hạn chế trong quá trình thực hiện cải cách hành 
chính. 

Cụ thể, tỉ lệ sử dụng hộp thư điện tử công vụ của cán bộ công chức chưa 
đạt yêu cầu (chỉ tiêu của TP 100%); thủ tục hành chính thực hiện trực 
tuyến mức độ 3, 4 của quận hiện nay là 94 thủ tục, tuy nhiên chỉ phát sinh 
hồ sơ đối với 25 thủ tục, đạt tỉ lệ 20% (trong khi chỉ tiêu TP đề ra là 80% 
trở lên). Trên địa bàn quận vẫn còn xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, 
lấn chiếm lòng lề đường... 

Trong ba tháng cuối năm, Chủ tịch UBND quận 9 Trần Văn Bảy đề nghị 
các phòng, ban phải rà soát lại tất cả các nội dung về thực hiện cải cách 
hành chính, các nội dung ở tất cả các lĩnh vực còn tồn đọng để nhanh 
chóng hoàn thành. 



"Quận cần khẩn trương tổ chức hội nghị gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp 
để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc còn tồn đọng…" - Chủ tịch UBND quận 
9 đề nghị. 

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/quan-9-rut-ngan-thoi-gian-xu-ly-nhieu-thu-tuc-
kinh-doanh-941029.html 

 
10. Quảng Ngãi: Bước chuyển về cải thiện môi trường 
đầu tư 
Thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung thực hiện tốt công tác 
cải cách hành chính, tham mưu UBND tỉnh triển khai quyết liệt các biện 
pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh 

Những năm gần đây, nhiều dự án có quy mô tầm cỡ quốc gia, quốc tế liên 
tục lựa chọn Quảng Ngãi là điểm đến. Không chỉ bởi Quảng Ngãi có những 
“đặc ân” trời phú về địa lý, chính trị, kinh tế, xã hội, tài nguyên thiên nhiên... 
đó còn là sự tin cậy vững vàng khi thể chế, chính sách về thu hút đầu tư 
ngày càng được hoàn thiện, tạo lập một môi trường đầu tư kinh doanh 
ngày một cởi mở, thân thiện và minh bạch. 

 
Quảng Ngãi hội tụ nhiều lợi thế để trở thành điểm đến mới cho nhà đầu tư 

Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi, nhiều dự án lớn 
được chấp thuận chủ trương đầu tư có tác động tích cực đến sự phát triển 
kinh tế - xã hội trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, đô thị, hạ tầng 
khu công nghiệp, cụm công nghiệp, du lịch, giáo dục, y tế. Một số dự án 
đầu tư cơ sở hạ tầng, sản xuất, kinh doanh đã hoàn thành và đưa vào vận 
hành, sử dụng, góp phần tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp, 
nông nghiệp, dịch vụ và tạo động lực tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh 



tế, cơ cấu lao động của tỉnh. Kết quả đầu tư các dự án đã góp phần gia 
tăng năng lực sản xuất cho các ngành, đóng góp quan trọng cho phát triển 
kinh tế - xã hội và tăng thu ngân sách của tỉnh; đồng thời, góp phần giải 
quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. 

Để có thể cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, thời gian qua, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung thực hiện các giải pháp để 
góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và môi trường 
kinh doanh. Cụ thể, Sở thường xuyên tổ chức các chương trình “Cà phê 
doanh nhân”, đối thoại doanh nghiệp, mở lớp đào tạo doanh nghiệp, 
khuyến khích thành lập mới doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, Sở đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý 
hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, rút ngắn thời gian đăng ký doanh nghiệp. 
Nhằm khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, Sở đã phối hợp với các cơ 
quan, các địa phương trong tỉnh tiến hành bồi dưỡng các lớp khởi sự 
doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp chuyên sâu... 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên số lượng doanh nghiệp 
đăng ký thành lập mới trong 9 tháng năm 2020 giảm 20% so với cùng kỳ 
năm 2019. Toàn tỉnh có 468 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng 
vốn đăng ký trên 1.800 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân 3,86 tỷ đồng/doanh 
nghiệp. Ngoài ra, đại dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng đến việc tổ chức các 
hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, nhất là nhà đầu tư FDI. 

Do một số lý do khách quan như trên trên, tính từ đầu năm tới nay toàn 
tỉnh chỉ có 1 dự án FDI được cấp phép đầu tư (Nhà máy Công nghiệp Asia 
Foam thuộc Công ty TNHH Far Eart Foam Việt Nam của nhà đầu tư 
Malaysia), với tổng vốn đăng ký 20 triệu USD. Riêng vốn thực hiện của các 
dự án FDI trên địa bàn tỉnh 9 tháng qua đạt 195,4 triệu USD, tăng 1,7 lần 
so với cùng kỳ năm 2019. Theo lũy kế đến tháng 9, toàn tỉnh có 64 dự án 
FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký gần 1,87 tỷ USD. Trong đó, có 38 
dự án đi vào hoạt động, 21 dự án đang triển khai và 5 dự án tạm dừng. 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Thị Mỹ Ái cho biết: “Xác định công 
tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ 
đầu năm Sở đã quán triệt việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu 
trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính; thực hiện rà soát, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng, đơn vị 
mình với mục tiêu cắt giảm tối thiểu chi phí theo quy định. Đồng thời, 
Sở đã phân công cụ thể cho thành viên Ban Giám đốc, các trưởng phòng, 
đơn vị có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện việc tiếp 



nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức liên quan đến 
thủ tục hành chính và báo cáo kết quả theo quy định”.  

Một trong những nhiệm vụ nổi bật của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi 
trong thời gian qua là chủ trì nghiên cứu, soạn thảo, tham mưu UBND tỉnh 
ban hành nhiều văn bản, chính sách phục vụ cho việc phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh như tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách đặc thù 
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn 
tỉnh; phối hợp cùng Nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Tôn Đức Thắng 
xây dựng Kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai 
đoạn 2020 - 2030; tham mưu trình Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy 
hoạch tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050... 

Nguồn: https://enternews.vn/quang-ngai-buoc-chuyen-ve-cai-thien-moi-
truong-dau-tu-182461.html 

 


