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1. Nghị quyết 68/NQ-CP: Chương trình cải cách mạnh
mẽ của Chính phủ
Nghị quyết 68/NQ-CP là chương trình cải cách có phạm vi bao phủ rộng
nhất từ trước đến nay, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ nhằm
thúc đẩy cải cách quy định và tổ chức thực hiện các quy định liên quan đến
hoạt động kinh doanh, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát
biểu tại họp báo - Ảnh: VGP/Hoàng Giang
Chiều 30/9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến
Dũng, người phát ngôn của Chính phủ chủ trì họp báo về Chương trình cắt
giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn
2020-2025 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, được Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 12/5/2020.
Cùng dự họp báo có đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ; Chủ tịch
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc; Chủ
tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân, Phó
Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ...
Mục tiêu là phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn
Phát biểu tại họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh, trong
những năm qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng

cải cách hành chính nói chung và cải cách TTHC nói riêng, cải cách thể
chế, xây dựng Chính phủ điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà
nước để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn.
Trong giai đoạn 2007-2010, thực hiện thành công Đề án đơn giản hóa
TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, Việt Nam cắt giảm, đơn giản
hóa 4.818/5.421 TTHC (cắt giảm 37,31% TTHC tương ứng với khoảng gần
30.000 tỷ đồng mỗi năm).
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh, sau những thành công đó, tinh
thần cải cách vẫn được tiếp nối với nhiều chương trình cắt giảm quy định
hằng năm. Điển hình như Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công
dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 20132020; Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ
quan hành chính nhà nước của Thủ tướng Chính phủ năm 2017, các Nghị
quyết 19/NQ-CP; Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh quốc gia từ năm 2014 đến nay…
Thực hiện các chương trình này, đã có hàng nghìn điều kiện kinh doanh,
danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và TTHC đã được cắt giảm,
đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, được cộng
đồng doanh nghiệp và người dân ghi nhận, góp phần quan trọng vào việc
nâng cao chất lượng thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh quốc gia.
Kết quả cải cách đó đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao vị thế của
Việt Nam trong các xếp hạng thế giới, cụ thể như: Xếp hạng môi trường
kinh doanh toàn cầu giai đoạn 2016-2020 của Ngân hàng Thế giới, Việt
Nam tăng 20 bậc, xếp thứ 70/190 quốc gia, nền kinh tế và xếp thứ 5 trong
ASEAN; Xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu GCI 4.0 do Diễn đàn Kinh
tế Thế giới thực hiện, năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 10 bậc giai
đoạn 2018-2019, từ 77 lên 67/141 quốc gia và xếp thứ 7 trong ASEAN;
Tạp chí US News&World xếp Việt Nam đứng thứ 8/80 và thuộc trong số 10
quốc gia tốp đầu có nền kinh tế tốt nhất để đầu tư.
Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, bên cạnh những thành quả
đó, cũng phải nhìn nhận một thực tế là trong các văn bản pháp luật hiện
nay vẫn còn tồn tại nhiều quy định bất cập, đang là rào cản cho hoạt động
sản xuất, kinh doanh, chưa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân.
Việc cải cách một số nơi vẫn còn hình thức, thậm chí có tình trạng cắt bỏ
quy định này lại mọc ra quy định khác, gây khó khăn hơn đối với hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp, người dân. Bên cạnh đó, việc thực hiện

TTHC chủ yếu vẫn bằng phương thức thủ công; người dân, doanh nghiệp
còn phải nộp nhiều loại giấy tờ, đi lại nhiều nơi, phát sinh gánh nặng hành
chính không cần thiết.

Ảnh: VGP/Hoàng Giang
Quyết tâm cải cách mạnh mẽ của Chính phủ
Nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách
thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh,
ngày 12/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về Chương
trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh
giai đoạn 2020-2025.
"Từ kinh nghiệm cải cách của các nước thuộc khối OECD và thực tiễn cải
cách của nước ta thời gian qua, chương trình cải cách này được tiếp cận
theo cách làm mới, mang tính tổng thể, có hệ thống, công khai, minh
bạch", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết.
Thực hiện Chương trình này, các bộ, ngành ngoài việc tập trung vào cải
cách các quy định theo hướng quy định đơn giản, thuận lợi và minh bạch
hơn, cũng cần tập trung vào cải thiện và đổi mới mạnh mẽ khâu tổ chức
thực hiện các quy định, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 để
nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường tính công khai, minh bạch và trách
nhiệm giải trình trong các hoạt động của các cơ quan hành chính, đáp ứng
ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Chương trình đặt ra mục tiêu cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm
2025, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất
20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các
văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2020 được các
bộ, cơ quan thống kê, tính chi phí tuân thủ và công bố lần đầu (trước ngày
31/10/2020).
Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, đến nay, các bộ, ngành đã ban hành
Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh
doanh thuộc phạm vi quản lý; thành lập Tổ công tác thực hiện Nghị quyết
số 68 và lập Danh mục thống kê các quy định liên quan đến hoạt động kinh
doanh thuộc phạm vi quản lý.
Văn phòng Chính phủ đã xây dựng công cụ cải cách và tài liệu hướng dẫn
các bộ, ngành thực hiện thống kê, rà soát, đánh giá, tính chi phí tuân thủ,
đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt
động kinh doanh, phần mềm này sẽ chính thức được đưa vào thực hiện kể
từ ngày 01/10/2020.
Để thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách này, Bộ trưởng, Chủ
nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đề nghị các bộ, ngành tập trung cải cách
mạnh mẽ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Chương
trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh
giai đoạn 2020-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày
12/5/2020 của Chính phủ.
Hai là, thúc đẩy việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, tập trung lựa
chọn, tái cấu trúc quy trình, cung cấp trên môi trường điện tử các TTHC có
nhu cầu lớn, liên quan nhiều đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp
kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia; ban hành và triển khai
Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC.
Ba là, tiếp tục đổi mới lề lối phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ
sơ công việc trên môi trường điện tử, thực hiện gửi nhận văn bản điện tử
liên thông 4 cấp chính quyền; chuyển đổi từng bước việc điều hành dựa
trên giấy tờ sang điều hành bằng dữ liệu theo quy định tại Nghị định số
09/2019/NĐ-CP; đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp theo hướng
nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường
ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo
thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Bốn là, tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người
dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công

cấp bộ, cấp tỉnh. Tăng cường đối thoại, tham vấn, đổi mới phương pháp,
quy trình, nâng cao chất lượng lấy ý kiến doanh nghiệp, người dân về các
quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đang có hiệu lực thi hành
cũng như các quy định dự kiến sẽ ban hành thông qua hội nghị, hội thảo
và trực tiếp trên cổng tham vấn do Văn phòng Chính phủ xây dựng, quản
lý.
Về phía các địa phương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai có
hiệu quả việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; thực hiện kết nối,
tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên
Cổng Dịch vụ công quốc gia; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một
cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp không
theo địa giới hành chính...
Về phía Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ và các
hiệp hội doanh nghiệp, đề nghị tích cực tham gia ý kiến đối với các quy
định trong dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, phương án cắt giảm,
đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các bộ,
ngành trên cổng tham vấn tại địa chỉ http://nq68.baocaochinhphu.gov.vn/.
Bên cạnh đó, huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, người
dân gửi phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc, rào cản trong
hoạt động kinh doanh; kịp thời đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ
những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh
của cộng đồng doanh nghiệp.
"Cải cách để quy định tốt hơn cho phục hồi sau đại dịch COVID-19 là yêu
cầu tất yếu của mỗi quốc gia. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay cải cách
các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh để doanh nghiệp, người
dân được thụ hưởng những thành quả cải cách, góp phần đưa đất nước
phát triển nhanh và bền vững", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh.
Huy Giang
Nguồn: http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-Bo-nganh/Nghi-quyet-68NQCPChuong-trinh-cai-cach-manh-me-cua-Chinh-phu/409084.vgp

2. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP chủ trì họp báo về
Nghị quyết 68/NQ-CP
Chiều 30/9, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo về Chương trình
cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh
giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, được

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 12/5/2020. Đây là
Chương trình cải cách có phạm vi bao phủ rộng nhất từ trước đến
nay, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Người
phát ngôn của Chính phủ, chủ trì buổi họp báo. - Ảnh: VGP
Cuộc họp báo do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến
Dũng, Người phát ngôn của Chính phủ chủ trì. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ
Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Việt Nam Nguyễn Văn Thân, đại diện các đơn vị thuộc VPCP.
Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng
nhấn mạnh: Trong những năm qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn
quan tâm, coi trọng công tác cải cách thể chế, xây dựng Chính phủ điện tử
trong hoạt động của các cơ quan nhà nước để phục vụ người dân, doanh
nghiệp ngày một tốt hơn.
Thực hiện thành công Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trên
các lĩnh vực quản lý nhà nước trong giai đoạn 2007 – 2010, Việt Nam đã
cắt giảm, đơn giản hóa 4.818/ 5.421 TTHC (cắt giảm 37,31% TTHC tương
ứng với khoảng gần 30.000 tỉ đồng mỗi năm, đây là con số rất ấn tượng).
Sau những thành công đó, tinh thần cải cách vẫn được tiếp nối với nhiều
chương trình cắt giảm quy định hàng năm, điển hình như: Đề án tổng thể
đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến
quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020, Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo
trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước được Thủ tướng

Chính phủ ban hành năm 2017, các Nghị quyết 19/NQ-CP, Nghị quyết số
02/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia từ
năm 2014 đến nay…
Thực hiện các chương trình này, đã có hàng nghìn điều kiện kinh doanh,
danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và TTHC đã được cắt giảm,
đơn giản hóa. Trong giai đoạn 2016-2020, 3.893/6.191 điều kiện kinh
doanh; 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành đã được cắt
giảm, đơn giản hóa; tổng chi phí xã hội tiết kiệm hơn 18 triệu ngày
công/năm, tương đương khoảng 6.300 tỉ đồng, các Bộ, ngành đã có
phương án xử lý 1.501 mặt hàng có chồng chéo về thẩm quyền.
Theo xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu giai đoạn 2016-2020 của
Ngân hàng Thế giới, Việt Nam tăng 20 bậc, xếp thứ 70/190 quốc gia, nền
kinh tế và xếp thứ 5 trong ASEAN; theo xếp hạng Năng lực cạnh tranh
toàn cầu GCI 4.0 do Diễn đàn Kinh tế Thế giới thực hiện, năng lực cạnh
tranh của Việt Nam tăng 10 bậc giai đoạn 2018-2019, từ 77 lên 67/141
quốc gia và xếp thứ 7 trong ASEAN; Tạp chí US News &World xếp Việt
Nam đứng thứ 8/80 và thuộc trong số 10 quốc gia top đầu có nền kinh tế
tốt nhất để đầu tư...

Ảnh: VGP
Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, bên cạnh những thành quả
đó, cũng phải nhìn nhận một thực tế là trong các văn bản pháp luật hiện

nay vẫn còn tồn tại nhiều quy định bất cập, đang là rào cản cho hoạt động
sản xuất, kinh doanh, chưa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân;
việc cải cách một số nơi vẫn còn hình thức, thậm chí có tình trạng cắt bỏ
quy định này lại mọc ra quy định khác gây khó khăn hơn đối với hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.
Bên cạnh đó, việc thực hiện TTHC chủ yếu vẫn bằng phương thức thủ
công; người dân, doanh nghiệp còn phải nộp nhiều loại giấy tờ, đi lại nhiều
nơi, phát sinh gánh nặng hành chính không cần thiết. Nguyên nhân chính
của những tồn tại này chủ yếu là do chưa thực sự có cách tiếp cận tổng
thể, chưa có cách làm và công cụ phù hợp để đánh giá, kiểm soát, đo
lường và tham vấn hiệu quả về chính sách và quy định không còn phù
hợp.
Quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ
Nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách
thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh,
ngày 12/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về Chương
trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh
giai đoạn 2020-2025. Đây là Chương trình cải cách có phạm vi bao phủ
rộng nhất từ trước đến nay, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ
nhằm thúc đẩy cải cách các quy định và tổ chức thực hiện các quy định
liên quan đến hoạt động kinh doanh với quan điểm lấy doanh nghiệp,
người dân làm trung tâm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước. Từ kinh nghiệm cải cách của các nước thuộc khối OECD và thực
tiễn cải cách của nước ta thời gian qua, có thể thấy chúng ta còn rất nhiều
dư địa cho tăng trưởng thông qua việc cải cách.
Về phạm vi, Chương trình cải cách không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ thống
kê, rà soát, đánh giá, tính chi phí tuân thủ, đề xuất phương án cắt giảm,
đơn giản hóa đối với tất cả các quy định liên quan đến hoạt động kinh
doanh trong các văn bản đang có hiệu lực thi hành mà cải cách toàn diện
cả các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong dự án, dự thảo
văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) các bộ, cơ quan được giao xây
dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành
(bao gồm quy định TTHC, về yêu cầu, điều kiện liên quan đến hoạt động
kinh doanh, về chế độ báo cáo, về tiêu chuẩn, quy chuẩn và về kiểm tra
chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu).
Bên cạnh đó, không chỉ cải cách ở khâu xây dựng, ban hành các VBQPPL
có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh mà tập trung cải cách cả
khâu tổ chức thực hiện các quy định này trên thực tế thông qua đẩy mạnh

thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và triển khai cơ chế một cửa, một
cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng
phục vụ, không theo địa giới hành, tăng cường ứng dụng công nghệ thông
tin, giảm thời gian, chi phí xã hội và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp,
người dân.
Thực hiện Chương trình này, các Bộ, ngành ngoài việc tập trung vào cải
cách các quy định theo hướng quy định đơn giản, thuận lợi và minh bạch
hơn, cũng cần tập trung vào cải thiện và đổi mới mạnh mẽ khâu tổ chức
thực hiện các quy định, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 để
nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường tính công khai, minh bạch và trách
nhiệm giải trình trong các hoạt động của các cơ quan hành chính, đáp ứng
ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.
Về mục tiêu, Chương trình đặt ra mục tiêu cụ thể: Trong giai đoạn từ năm
2020 đến năm 2025, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt
giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh
doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày
31/5/2020 được các bộ, cơ quan thống kê, tính chi phí tuân thủ và công bố
lần đầu (trước ngày 31/10/2020); đồng thời, giảm tối đa số lượng văn bản
hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm
quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ tướng Chính
phủ, Chính phủ và kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định
liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cơ sở các quy định pháp luật,
nhất là các văn bản hành chính, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ
quan ngang bộ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nghị định của Chính
phủ; ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp
lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp, người dân.
Về tổ chức thực hiện, Chương trình cải cách này cũng đề cao vai trò, trách
nhiệm của Bộ Tư pháp, Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành trong việc thẩm
định các quy định trong dự án, dự thảo VBQPPL; sự tham gia của Hội
đồng tư vấn cải cách TTHC; vai trò chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra
của VPCP và Văn phòng các Bộ trong triển khai thực hiện…
Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, đến nay, các Bộ, ngành đã ban hành
Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh
doanh thuộc phạm vi quản lý; thành lập Tổ công tác thực hiện Nghị quyết
số 68 và lập Danh mục thống kê các quy định liên quan đến hoạt động kinh
doanh thuộc phạm vi quản lý. VPCP đã xây dựng công cụ cải cách và tài
liệu hướng dẫn các Bộ, ngành.

Trước mắt, các Bộ, ngành cần sớm hoàn thành thống kê, cập nhật dữ liệu
và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh
tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31 tháng 5
năm 2020 thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ vào phần mềm
thống kê, rà soát theo hướng dẫn của VPCP trước ngày 15 tháng 10 năm
2020; tổng hợp, báo cáo kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định
liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ
quan ngang bộ trước ngày 31 tháng 10 năm 2020, gửi VPCP để theo dõi.
Đối với các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được sửa đổi, bổ
sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ và có biến động chi phí tuân thủ tiếp tục cập
nhật, thống kê theo thời gian thực trên phần mềm hệ thống.
Cùng với việc thống kê, tính chi phí tuân thủ các quy định lần đầu, các Bộ,
cơ quan ngang Bộ cũng có trách nhiệm xây dựng, trình Thủ tướng Chính
phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động
kinh doanh; xây dựng văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa
sau khi được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
(VPCP) phát biểu tại họp báo. Ảnh: VGP
Các nhiệm vụ trọng tâm
"Để thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách này, tôi đề nghị các Bộ,
ngành cần phát huy hiệu quả vai trò của Tổ công tác thực hiện Nghị quyết

số 68/NQ-CP tại Bộ, ngành mình, vai trò của Hội đồng tư vấn cải cách
TTHC của Thủ tướng Chính phủ, doanh nghiệp, người dân trong quá trình
thực hiện cải cách các quy định liên quan đến hoạt động kinh
doanh nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh quốc gia", Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.
Các Bộ, ngành cần phối hợp chặt chẽ với VPCP và Hội đồng tư vấn cải
cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ trong hoạt động tham vấn, cùng
tháo gỡ những vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.
Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP tại các Bộ, ngành thường
xuyên tiến hành theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ tại các
Bộ, ngành mình. VPCP sẽ tổ chức giao ban hàng tháng với Tổ công tác
của các Bộ, ngành để kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết.
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ sẽ định kỳ kiểm tra việc thực hiện
Chương trình này tại các Bộ, ngành, địa phương.
Để thực hiện được mục tiêu Chính phủ giao tại Nghị quyết, Bộ trưởng, Chủ
nhiệm VPCP đề nghị các Bộ, ngành tập trung triển khai thực hiện một số
nhiệm vụ sau.
Một là, tập trung cải cách mạnh mẽ các quy định liên quan đến hoạt động
kinh doanh theo Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan
đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 ban hành kèm theo Nghị
quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ.
Hai là, thúc đẩy việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, tập trung lựa
chọn, tái cấu trúc quy trình, cung cấp trên môi trường điện tử các TTHC có
nhu cầu lớn, liên quan nhiều đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp
kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia; ban hành và triển khai Kế
hoạch số hoá kết quả giải quyết TTHC.
Ba là, tiếp tục đổi mới lề lối phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ
sơ công việc trên môi trường điện tử, thực hiện gửi nhận văn bản điện tử
liên thông 4 cấp chính quyền; chuyển đổi từng bước việc điều hành dựa
trên giấy tờ sang điều hành bằng dữ liệu theo quy định tại Nghị định số
09/2019/NĐ-CP; đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp theo hướng
nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường
ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo
thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Bốn là, tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người
dân, doanh nghiệp.

Về phía các địa phương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị UBND các
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai
có hiệu quả việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; thực hiện kết
nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến
trên Cổng dịch vụ công quốc gia; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa,
một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp
không theo địa giới hành…
Về phía Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ và các
Hiệp hội doanh nghiệp, đề nghị các thành viên tích cực tham gia ý kiến đối
với các quy định trong dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, phương
án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh
của các Bộ, ngành…
Về phía các cơ quan thông tấn báo chí, đề nghị tích cực tuyên truyền,
đồng hành cùng với VPCP và các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình
triển khai Chương trình cải cách này.

Chuyên gia Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP) giới thiệu với các
đại biểu về công cụ cải cách quy định liên quan đến hoạt động kinh
doanh. - Ảnh: VGP
Các công cụ cải cách
Tại họp báo, chuyên gia Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP) đã giới
thiệu với các đại biểu về công cụ cải cách quy định liên quan đến hoạt
động kinh doanh. Lấy ví dụ cụ thể về các quy định về kinh doanh casino,

chuyên gia làm rõ cách thức rà soát, thống kê và tiến hành cải cách, cắt
giảm các quy định liên quan.
Theo chuyên gia này, từ năm 2007 tới nay, chúng ta đã chứng kiến ba làn
sóng cải cách các quy định, thủ tục, như được thể hiện trong bảng sau:

Các yêu cầu của chương trình cải cách lần này là:
- Bao trùm toàn bộ các ngành nghề kinh doanh, toàn bộ các quy định hiện
hành và dự thảo
- Tiếp cận tổng thể, và lấy doanh nghiệp làm trung tâm
- Ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách
- Đánh giá, theo dõi, giám sát quá trình cải cách theo thời gian thực
- Doanh nghiệp, người dân tham gia vào quá trình cải cách, và giám sát
kết quả thực hiện tại các Bộ, ngành.

Bài bản hơn trong thúc đẩy cải cách thể chế
Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc nhắc lại, trong
nhiệm kỳ này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần nhấn mạnh vai
trò quan trọng của công tác hoàn thiện thể chế, “thể chế, thể chế và thể
chế”. Trong quá trình cải cách và hoàn thiện thể chế, đánh giá đặc biệt cao
vai trò của VPCP và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ
tướng Chính phủ trong giải quyết các xung đột, vướng mắc về thể chế.

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc phát biểu tại họp báo. - Ảnh: VGP

Theo ông Vũ Tiến Lộc, có 3 đợt sóng cải cách ngay trong nhiệm kỳ này
của Chính phủ.
Thứ nhất, năm 2016, đợt sóng cải cách đầu tiên, xóa bỏ hàng ngàn giấy
phép con theo Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp 2014, với yêu cầu điều
kiện kinh doanh chỉ được quy định trong Luật và Nghị định. Chính phủ đã
thành công trong việc khai tử hàng nghìn giấy phép con trong các thông tư,
cắt giảm các điều kiện kinh doanh.
Đợt sóng thứ hai là rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa 50% các điều kiện kinh
doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành với tinh thần rất quyết liệt.
Và hiện nay là đợt sóng thứ ba, với Nghị quyết số 68 đặt mục tiêu cắt giảm
20% các quy định về kinh doanh trong 5 năm tới. Nghị quyết này cũng gắn
với một chương trình rất lớn là rà soát, xóa bỏ những chồng chéo, xung
đột, bất hợp lý trong các quy định về kinh doanh.
“Một nhiệm kỳ với ba đợt sóng, Chính phủ đã thành công với việc thúc đẩy
cải cách thể chế, với cách thức thực hiện bài bản hơn. Đây cũng là nhiệm
kỳ Chính phủ đầu tiên đặt mục tiêu phát triển 1 triệu doanh nghiệp và
chương trình nghị sự cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết 19,
Nghị quyết 02 quyết liệt hơn”.
Theo khảo sát của VCCI, thời gian qua, tỷ lệ doanh nghiệp phải xin giấy
phép về điều kiện kinh doanh giảm từ 58% xuống còn 48%, tức giảm 10%
và tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn khi xin giấy phép cũng giảm 10%. Đây
không chỉ là vấn đề tiền bạc hay thời gian mà còn là vấn đề niềm tin, các
kết quả này cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đã tăng lên.
Nghị quyết 68 có nhiều điểm mới. Trước hết, Nghị quyết không chỉ đề cập
đến điều kiện kinh doanh hay TTHC mà toàn bộ các quy định về kinh
doanh. Bởi trong thực tế, một bản phụ lục hay một biểu mẫu trong thông tư
cũng có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp...
Điểm thứ hai, tinh thần của Nghị quyết là giảm bớt tối đa các văn bản, hạn
chế tối đa tình trạng một thông tư có thể ảnh hưởng tới nhiều doanh
nghiệp.
Thứ ba, cách làm một văn bản sửa nhiều văn bản có thể giúp sửa đổi các
quy định một cách nhanh chóng hơn...
Cùng với đó, rà soát không chỉ các văn bản đã có hiệu lực mà còn sửa đổi
cả các văn bản đang trong quá trình soạn thảo. Bảo đảm khả năng thực
thi, thúc đẩy thực hiện chính sách cải cách trong thực tế. Cộng hưởng với
các cải cách trong thực hiện Chính phủ điện tử, thực hiện các thủ tục trực
tuyến...

"Rất hy vọng, Nghị quyết 68 sẽ thúc đẩy một đợt sóng cải cách mới về các
quy định kinh doanh, rất quan trọng với nền kinh tế Việt Nam", ông Vũ Tiến
Lộc phát biểu.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nguyễn Văn Thân phát biểu
tại họp báo. - Ảnh: VGP
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nguyễn Văn Thân chia sẻ với
VPCP, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính về những khó khăn
trong quá trình cải cách các quy định, thủ tục; đánh giá cao các nội dung
của Nghị quyết 68, nhất là quan điểm đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện
tử, thực hiện các thủ tục trên môi trường điện tử, đề cao trách nhiệm người
đứng đầu…
"Chúng tôi ủng hộ tối đa Nghị quyết này và mong chúng ta làm sao phối
hợp để đưa Nghị quyết này vào cuộc sống", ông Nguyễn Văn Thân nói.
Kết thúc họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhắc lại
tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là cải cách phải thực
chất, kết quả cải cách phải quy ra được thời gian và chi phí tiết kiệm được,
được các tổ chức quốc tế, người dân và doanh nghiệp thừa nhận. Người
phát ngôn của Chính phủ đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục truyền
thông để người dân và doanh nghiệp hiểu rõ hơn chỉ đạo của Chính phủ
và Thủ tướng Chính phủ; các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục lắng nghe các
ý kiến phản ánh để thực hiện tốt chương trình cải cách này.
Nhóm PV

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Bo-truong-Chu-nhiem-VPCP-chu-trihop-bao-ve-Nghi-quyet-68NQCP/409033.vgp

3. Thí điểm đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Để đổi mới việc giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc địa
giới hành chính theo đúng mong muốn của Chính phủ thì điều kiện
kiên quyết là phải có hệ thống một cửa và Cổng Dịch vụ công của địa
phương, kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ông Ngô Hải Phan-Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng
Chính phủ) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Gia Huy
Chiều 28/9, Đoàn khảo sát của Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính
phủ) do ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC làm Trường
đoàn làm việc với Văn phòng UBND TP. Hà Nội về khảo sát, lấy ý kiến về
việc thí điểm đổi mới đối với cơ chế một cửa, một cửa liên thông của TP.
Hà Nội.
Đổi mới giải quyết TTHC để phục vụ người dân tốt hơn
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Ngô Hải Phan cho biết năm 2018, Chính
phủ ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một
cửa liên thông trong giải quyết TTHC triển khai trong phạm vi toàn quốc, áp
dụng với tất cả các bộ, ngành, địa phương.

Điểm nhấn của Nghị định này là các trung tâm dịch vụ hành chính công.
Đến nay đã có 55/63 trung tâm phục vụ hành chính công tại các tỉnh, thành
phố. Đối với TP. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có thể tổ chức phân
tán hoặc tập trung tại các sở, ngành.
Theo ông Ngô Hải Phan, trong quá trình triển khai, mong muốn của Chính
phủ là phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.
Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ,
giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải
ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại
dịch COVID-19 đã giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội
vụ, Bộ Tư pháp và các cơ quan, địa phương có liên quan xây dựng Đề án
thí điểm đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong
giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa
giới hành chính, tăng cường ứng dụng CNTT, giảm thời gian đi lại, chi phí
xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, trình Thủ tướng
Chính phủ trong quý I/2021.
Dự thảo đề án cho thấy, thí điểm đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa,
một cửa liên thông trong giải quyết TTHC có thể giảm tải khối lượng công
việc, cơ quan hành chính Nhà nước tập trung nhân lực, vật lực thực hiện
tốt chức năng quản lý Nhà nước. Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh,
qua đó nâng cao chất lượng phục vụ, hiệu quả quản lý Nhà nước.
Ông Ngô Hải Phan cũng nhấn mạnh về mong muốn của Chính phủ là phải
đổi mới, cụ thể là giải quyết TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính,
theo đó người dân chỉ cần đến địa điểm một cửa có thể giải quyết TTHC
mà không cần đến thêm nơi khác.
Để đổi mới theo hướng này, theo ông Ngô Hải Phan, điều kiện kiên quyết
là phải có hệ thống một cửa và Cổng Dịch vụ công của địa phương và kết
nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Vì vậy, Đoàn công tác của Cục Kiểm soát TTHC làm việc với UBND TP.
Hà Nội nhằm trao đổi, nắm bắt thông tin trong quá trình triển khai cơ chế
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của TP. Hà Nội; nắm
bắt được những thuận lợi, khó khăn của Hà Nội trong triển khai cơ chế
này.
Hà Nội đã cung cấp 97% dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4
Về hiệu quả và mức độ thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính
phủ, Văn phòng UBND TP. Hà Nội cho rằng Nghị định đã tạo cơ sở pháp
lý đồng bộ, thống nhất trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả việc giải

quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà
nước ở Trung ương và địa phương, lấy người dân, tổ chức làm trung tâm;
tạo thuận lợi cho việc thực hiện TTHC.
Thực hiện các quy định tại Nghị định, UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo, đôn
đốc các đơn vị thực hiện việc kiện toàn bộ phận một cửa theo quy định.
Đến nay, 100% các đơn vị trên địa bàn TP. đã thực hiện kiện toàn lại bộ
phận một cửa.
Các TTHC trên địa bàn về cơ bản đều được giải quyết đúng thời hạn quy
định, nhiều hồ sơ TTHC được trả trước hạn. Tính từ năm 2018 đến nay,
toàn thành phố đã tiếp nhận trên 28 triệu hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn
trên 27,8 triệu (tỷ lệ đúng hạn 99,04%).
Tới thời điểm hiện tại, Hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung ba
cấp của thành phố đã được tích hợp, chia sẻ dữ liệu, kết nối với Cổng Dịch
vụ công quốc gia theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, bảo đảm
Hệ thống một cửa điện tử dùng chung của thành phố có tính năng đánh
giá kết quả giải quyết TTHC phù hợp với quy định của Thông tư số
01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ.
Tính đến nay, tổng số TTHC của thành phố là 1.859 TTHC trong đó có
1.684 TTHC đủ điều kiện để triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4. Tổng
số dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 của thành phố đang cung cấp cho
người dân và doanh nghiệp là 1.671/1.684 TTHC (bao gồm các dịch vụ
công trực tuyến của bộ, ngành và các đơn vị tự triển khai), đạt tỷ lệ 97%.
Trong đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 444 dịch vụ công và dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3 là 1.227 dịch vụ công.
Đại diện một số quận như Hoàn Kiếm, Ba Đình... đều cho rằng việc đổi
mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC là
cần thiết và sẵn sàng là địa phương thí điểm đổi mới. Đổi mới còn góp
phần giảm số lượng cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một
cửa. Quận Hoàn Kiếm cho rằng mấu chốt của triển khai thí điểm ngoài vấn
đề hạ tầng, công nghệ thì điều quan trọng là vẫn là đội ngũ cán bộ, cần
đào tạo bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu của công việc ngày càng cao.
Văn phòng UBND TP. Hà Nội kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên
cứu, đánh giá thêm tác động của việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa
liên thông tại các địa phương (đặc biệt đối với cấp xã và cấp huyện) để
xem xét, quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy định để đảm
bảo hiệu quả thực hiện trong thực tế. Bên cạnh đó, nghiên cứu thực tế và
xây dựng mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công trên nền tảng ứng

dụng công nghệ thông tin phù hợp với tình hình, khả năng và mục tiêu phát
triển của thành phố...
Ông Ngô Hải Phan cho biết Đoàn công tác ghi nhận các ý kiến góp ý, các
kiến nghị của Văn phòng UBND TP. Hà Nội nhằm hoàn thiện dự thảo đề
án. Đề án dự kiến lựa chọn một vài địa phương, tại các địa phương này
lựa chọn một vài nơi để thí điểm theo đúng mục tiêu tạo thuận lợi nhất cho
người dân, doanh nghiệp giải quyết TTHC.
Ông Ngô Hải Phan cũng nhấn mạnh việc thực hiện đổi mới cơ chế một
cửa, một cửa liên thông là việc chia sẻ nhiệm vụ, quyền lợi từ cơ quan
hành chính Nhà nước sang tổ chức khác. Do đó, rất cần sự quyết tâm cao
của bộ, ngành, địa phương để đổi mới theo đúng định hướng của Chính
phủ.
Gia Huy
Nguồn: http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-Bo-nganh/Thi-diem-doi-moi-coche-mot-cua-mot-cua-lien-thong/408912.vgp

4. Kinh doanh vận tải, có cần “gánh” nhiều tầng quản lý?
Biển số, tem kiểm định, phù hiệu kinh doanh,… mới đây, trong Dự thảo
Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) còn đưa chứng chỉ hành nghề lái xe
kinh doanh vận tải vào quản lý, liệu có cần?
Nhiều chuyên gia cho rằng, các Bộ, ngành nên bàn bạc để thống nhất đưa
tất cả các thủ tục quản lý xe kinh doanh vận tải về một đầu mối, nhằm giảm
bớt thủ tục cho người dân và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, đặc
biệt, tránh phát sinh thêm các chi phí không cần thiết.
Theo quy định hiện hành, một chiếc xe đủ điều kiện hoạt động kinh doanh
vận tải, phải gắn phù hiệu như xe hợp đồng, xe taxi hay xe cố định theo
quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP, đồng thời, phải mang biển số
màu vàng được quy định tại Thông tư số 58/2020/TT-BCA do Bộ Công an
quản lý, song song với đó, cũng phải dán tem đăng kiểm được quy định tại
Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT do Cục Đăng kiểm quản lý.

Một loạt các thủ tục, điều kiện đang được áp lên phương tiện kinh doanh
vận tải, liệu có cần phải thêm "gánh nặng"? - Ảnh: Gia Nguyễn/DĐDN
Chưa kể đến, mới đây, trong Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi),
bên cạnh quy trình sát hạch, thi, cấp bằng lái xe được chuyển giao sang
Bộ Công an được quy định tại Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao
thông đường bộ, Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) lại đề xuất lái xe kinh
doanh vận tải phải cần được cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh vận tải,
liệu có chồng chéo, tạo gánh nặng?
Điều 103, Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) ngày 31/5/2020
quy định, chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải bằng xe ô-tô chỉ
cấp cho người có giấy phép lái xe (các hạng B, C1, C, D1, D, BE, C1E,
CE, D1E, D2E, DE) để lái xe kinh doanh vận tải, người có nhu cầu được
cấp chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải phải được đào tạo
nghiệp vụ vận tải và kỹ năng lái xe an toàn tại các cơ sở đào tạo lái xe theo
nội dung và chương trình quy định.
Chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải có thời hạn 5 năm kể từ
ngày cấp và không còn giá trị sử dụng trong thời gian chứng chỉ hành nghề
lái xe kinh doanh vận tải bị thu hồi hoặc tước quyền sử dụng, việc kiểm tra
để cấp chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải phải thực hiện tại
các trung tâm sát hạch lái xe, chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận
tải được cấp lại trong trường hợp bị mất, bị hỏng.
Liệu hoạt động kinh doanh vận tải có nhất thiết phải “gánh” thêm nhiều
tầng quản lý? Các thủ tục liệu có cần thiết? Hay chỉ phát sinh thêm chi phí
cho người dân, doanh nghiệp?

Doanh nghiệp kinh doanh liệu đã được cởi trói, khi liên phát sinh thêm
nhiều thủ tục có dấu hiệu chồng chéo? - Ảnh: PLO
Về vấn đề này, trong văn bản góp ý Dự thảo Luật gửi Bộ GTVT, Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng: Chứng chỉ hành
nghề lái xe là một loại giấy phép mới so với hiện hành và cần được cân
nhắc bởi sẽ làm tăng thủ tục xin – cho không cần thiết, nguy cơ trùng lặp
về nội dung đào tạo giấy phép lái xe…
Bên cạnh đó, theo quan điểm của VCCI: “Yêu cầu người lái xe đã có giấy
phép lái xe phải có thêm chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải là
chưa hợp lý, tạo gánh nặng về thủ tục, chi phí và thời gian của lái xe hoặc
doanh nghiệp, khi phải trải qua hai lần đào tạo, hai lần cấp giấy phép. Đề
nghị bỏ quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề”.
Thông tin với cơ quan báo chí, bà Nguyễn Minh Thảo - Trưởng ban Nghiên
cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh (Viện Nghiên cứu quản
lý kinh tế trung ương - CIEM) cũng đồng quan điểm với VCCI: “Nhiều
trường hợp chứng chỉ mang tính hình thức hơn là thực chất và thực tế là
để đối phó hơn là để bảo đảm tính an toàn cho người được cấp chứng chỉ
đó. Quan điểm của chúng tôi là đề nghị bỏ, vì chứng chỉ này có thời hạn,
hết thời hạn lại phải xin lại, lại thêm thủ tục hành chính và lại thêm một quá
trình kèm theo”.
Nguồn: https://enternews.vn/kinh-doanh-van-tai-co-can-ganh-nhieu-tangquan-ly-182572.html

5. Trung tâm điều hành thông minh, bước đột phá trong
Chính phủ số
Các trung tâm điều hành thông minh (IOC) do Tập đoàn VNPT triển
khai đang trở thành công cụ quan trọng để cơ quan quản lý nhà nước
điều hành một cách linh hoạt, khoa học hơn. Đặc biệt có được IOC,
các tỉnh, thành phố sẽ tiến tới xây dựng thành công Quốc gia số,
Chính phủ điện tử và Chính quyền số.
Trung tâm điều hành thông minh - “bộ não số” của chính quyền điện tử
Chỉ riêng trong tháng 9-2020, VNPT đã cùng các tỉnh Kon Tum, Bình
Phước, Trà Vinh, Phú Thọ, Hòa Bình khai trương hệ thống IOC. Trước đó,
IOC của các tỉnh, thành phố như: Đà Lạt, Hà Nam, Cao Bằng, TP Hà
Giang, Tây Ninh… đã chính thức đi vào hoạt động. Tính đến nay, VNPT
triển khai xây dựng và đưa vào khai thác, vận hành 20 trung tâm IOC của
cả nước.
Trung tâm điều hành thông minh chính là giải pháp trọng tâm nhằm đẩy
nhanh phát triển Chính phủ điện tử, thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc
gia theo yêu cầu của Chính phủ. Việc xây dựng IOC là một mục tiêu quan
trọng nhằm phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên cả nước. Khi đưa vào hoạt
động, IOC sẽ vận hành hơn 10 dịch vụ về giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh
tế-xã hội, giám sát dịch vụ hành chính công, văn bản điện tử, dịch vụ kết
nối người dân - chính quyền, giám sát, điều hành lĩnh vực y tế, giáo dục,
du lịch, giám sát camera an ninh thông minh, camera an toàn giao thông và
thông tin trên mạng xã hội...

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn VNPT khai trương Trung tâm
Điều hành thông minh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền, mặc dù Bình Phước
còn nhiều khó khăn về kinh tế, về nguồn lực nhưng tỉnh xác định xây dựng
chính quyền điện tử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm là chương trình đột phá
trong lãnh đạo điều hành. Tỉnh đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cải cách thủ
tục hành chính, đến nay số thủ tục hành chính công bố tiếp nhận giải quyết
của các cơ quan trên địa bàn tỉnh là hơn 1.900, trong đó thủ tục hành
chính mức độ 3, 4 là hơn 1.600 thủ tục. Tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết dịch
vụ công trực tuyến từ đầu năm 2020 là 9%, hiện đạt trên 90%.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền cũng cho rằng, chức năng
chính của IOC Bình Phước nhằm từng bước tích hợp thông tin trên nhiều
lĩnh vực, thực hiện việc phân tích đánh giá, ra quyết định một cách chính
xác, nhanh chóng và hiệu quả. Mục tiêu của Bình Phước là xây dựng địa
phương thông minh, chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số theo
phương châm cung cấp thông tin, lấy người dân và doanh nghiệp làm
trung tâm.
Hay như tại IOC Đà Lạt, lần đầu tiên trên cả nước, điểm nóng nhất là quản
lý dữ liệu đất đai được số hóa. IOC Đà Lạt đã tích hợp phần mềm trên thiết
bị di động “Thông tin quy hoạch Đà Lạt”, xây dựng cơ sở dữ liệu không
gian theo mô hình dữ liệu tập trung nhằm nâng cao công tác quản lý quy
hoạch và công bố thông tin cho người dân. Đến nay, “Thông tin quy hoạch
Đà Lạt” đã số hóa dữ liệu được 97.751 thửa đất cho các phường, số hóa
dữ liệu quy hoạch cho 11 phân khu và quy hoạch chi tiết trên địa bàn TP
Đà Lạt đã được UBND tỉnh phê duyệt…
“Với việc tích hợp thông tin, số liệu của nhiều lĩnh vực hoạt động lại được
thể hiện trực quan, sinh động, IOC sẽ giúp các cấp lãnh đạo có cái nhìn
tổng quan, toàn diện về mọi mặt hoạt động kinh tế-xã hội theo thời gian
thực. Từ đó, đưa ra quyết định nhanh chóng, kịp thời, chuẩn xác, tiết kiệm
được nhiều thời gian và công sức trong quá trình giám sát, điều hành công
việc. Các tính năng, dịch vụ của IOC cũng sẽ giúp tăng tính tương tác giữa
người dân với chính quyền, góp phần cải thiện mức độ hài lòng của người
dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của chính quyền”, ông Huỳnh Quang
Liêm, Phó tổng giám đốc Tập đoàn VNPT chia sẻ.
Trung tâm điều hành thông minh cần hướng đến người dân
Lâm Đồng đang tập trung xây dựng Chính quyền số, Chính phủ điện tử,
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm tối đa các khoản chi phí không
cần thiết cho người dân. VNPT đã tư vấn cho UBND tỉnh Lâm Đồng tập
trung ưu tiên xây dựng Chính quyền số, chính quyền điện tử, áp dụng

công nghệ số vào du lịch, sản xuất nông nghiệp thông minh, lĩnh vực quản
lý rừng và môi trường, giáo dục-đào tạo, y tế và quản lý đô thị.
Đánh giá hoạt động của IOC Đà Lạt, ông Phan Văn Đa, Phó chủ tịch
UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, việc xây dựng Trung tâm điều hành thông
minh TP Đà Lạt là một bước tiến lớn trên lộ trình tiến tới xây dựng Đà Lạt
thành thành phố thông minh, nhằm tạo được những lợi ích thiết thực nhất
trong phục vụ người dân, du khách, doanh nghiệp. Cùng với chủ trương,
định hướng của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh và sự vào cuộc của các doanh
nghiệp viễn thông-công nghệ thông tin, kỳ vọng rằng, TP Đà Lạt nói riêng
và tỉnh Lâm Đồng nói chung sẽ là đơn vị đi đầu cả nước về ứng dụng công
nghệ thông tin, theo đúng chủ trương của Chính phủ.

Trung tâm điều hành thông minh TP Đà Lạt.
Còn tại Hòa Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh khẳng
định, việc xây dựng Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh của
tỉnh nhằm phục vụ cho sự hình thành đô thị thông minh tỉnh Hòa Bình 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.
“IOC của tỉnh được thành lập đã thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng
bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước. Mục tiêu tỉnh đặt ra đối với

trung tâm này là từng bước tập trung toàn bộ dữ liệu trên các lĩnh vực,
giúp lãnh đạo tỉnh nhanh chóng phân tích, đánh giá và đưa ra quyết định
chỉ đạo, điều hành kịp thời”, bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình
Phước đánh giá thêm.

Khai trương Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh Cao Bằng.
Để triển khai thành công IOC, đồng thời nhằm tạo điều kiện cho các tỉnh,
thành phố sớm ứng dụng dịch vụ này, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng
giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) Phạm Đức
Long khẳng định, trung tâm 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 tình hình 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.
Không chỉ triển khai tại các địa phương, VNPT còn phối hợp cùng Văn
phòng Chính phủ và các bộ, ngành thiết kế xây dựng và đưa vào vận hành
Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ (khai trương vào ngày 19-8-2020). Trung tâm được kết nối với các

trung tâm điều hành của các bộ, ngành, địa phương, trở thành một trong
những thành phần cốt lõi của hạ tầng số thông minh.
Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn
phòng Chính phủ) chia sẻ, vận hành từ tháng 3-2020, đến nay, đã có 45
địa phương, 7 bộ, ban, ngành hoàn thành tích hợp, sử dụng Hệ thống
thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia, 4 ngân hàng và 4
tổ chức trung gian thanh toán hoàn thành tích hợp đảm bảo việc cung ứng
dịch vụ thanh toán thông qua tài khoản của 38/46 ngân hàng đang hoạt
động tại Việt Nam.
Hiện nay, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp thanh toán trực tuyến
cho việc thu phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác trong thực hiện thủ
tục hành chính; đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; nộp phạt xử lý vi
phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; nộp thuế; thu tiền
điện. Sau 6 tháng hoạt động, đến đầu tháng 9-2020 đã có hơn 11.000 giao
dịch thanh toán trực tuyến, trong đó tập trung chủ yếu trong các tháng 7 và
8-2020 khoảng 4.000 giao dịch với giá trị khoảng 5 tỷ đồng/tháng. Hiện còn
18 địa phương và 13 bộ, ngành chưa hoàn thành việc thực hiện tích hợp,
sử dụng Hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia
theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đối với các bộ,
địa phương đã tích hợp, số lượng thủ tục hành chính được tích hợp để áp
dụng thanh toán trực tuyến còn rất thấp (chủ yếu dưới 10 thủ tục hành
chính); trong khi đó, ở các bộ, ngành có tới 2.986 trong tổng số 4.039 thủ
tục hành chính (chiếm 74%) và ở địa phương có gần 800 thủ tục hành
chính thuộc thẩm quyền giải quyết có yêu cầu phí, lệ phí hoặc nghĩa vụ tài
chính khác (chiếm khoảng 40%). Còn một số nhiệm vụ liên quan được Thủ
tướng Chính phủ giao thực hiện trong năm 2019, 2020 tại nhưng chưa
triển khai như: thanh toán tiền nước, viện phí...
Bài, ảnh: VĂN PHONG - NGUYỄN QUỲNH
Nguồn: https://www.qdnd.vn/khoa-hoc-cong-nghe/trong-nuoc/trung-tamdieu-hanh-thong-minh-buoc-dot-pha-trong-chinh-phu-so-636387

6. Bộ Công an nói về cấp giấy phép lái xe
Một số ý kiến cho rằng việc chuyển nhiệm vụ quản lý sát hạch, cấp bằng
lái xe sang Bộ Công an sẽ dẫn tới tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi”,
thậm chí là vũ trang hóa nhiệm vụ ngành dân sự.

Chiều 29-9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) tổ chức hội nghị thông tin với
báo chí về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường
bộ (TTATGTĐB).
Tách hai dự án luật là cần thiết
Tại hội nghị, C08 khẳng định việc tách hai dự án Luật GTĐB (sửa đổi) và
Luật Bảo đảm TTATGTĐB là cần thiết, phù hợp với xu thế chuyên sâu hóa
trong xu thế xây dựng pháp luật hiện nay.
Theo C08, Luật GTĐB hiện nay chưa giải quyết được hai vấn đề lớn là
ATGT và phát triển hạ tầng. Đây là hai lĩnh vực rất lớn và khác nhau
nhưng lại được điều chỉnh trong cùng một đạo luật, không xác định được
cơ quan nào chịu trách nhiệm chính về ATGT… Trước yêu cầu bảo vệ tính
mạng, tài sản của người tham gia giao thông, Luật Bảo đảm TTATGTĐB
được xây dựng, quy định cụ thể trách nhiệm này thuộc về Bộ Công an với
quan điểm xây dựng luật lấy con người là trung tâm.
Bên cạnh đó, C08 cho rằng nếu việc sát hạch và cấp giấy phép lái xe
(GPLX) được quy định như trong dự thảo luật (chuyển từ Bộ GTVT sang
Bộ Công an), cơ quan chức năng sẽ quản lý được hành vi chấp hành pháp
luật của người tham gia giao thông một cách xuyên suốt và nhất quán, từ
khâu đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và sau khi được cấp GPLX. Điều này
cũng đáp ứng đòi hỏi nâng cao chất lượng người lái xe về kỹ năng điều
khiển, kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật; phòng ngừa, hạn chế các
vụ tai nạn giao thông.
Trước lo ngại việc chuyển nhiệm vụ sát hạch, cấp GPLX giữa hai bộ sẽ
gây ra xáo trộn, C08 cho hay hiện cả nước có trên 1.655 sát hạch viên,
trong đó có 650 cán bộ, công chức chuyên trách làm công tác quản lý, chỉ
cần sắp xếp liên quan đến số cán bộ này, việc bố trí lại nhiệm vụ sẽ không
gặp khó khăn.
Về phía Bộ Công an, lực lượng được phân thành bốn cấp, trong bố trí cán
bộ làm công tác đăng ký và quản lý phương tiện theo ba cấp (bộ, tỉnh,
huyện), gồm 780 đầu mối nên chỉ thêm nhiệm vụ, không tăng biên chế.
Ngoài ra, Bộ Công an cũng được đầu tư, trang bị hệ thống phần mềm
đăng ký, quản lý phương tiện bố trí tới cấp huyện, phần mềm in và quản lý
GPLX của ngành công an tại Cục CSGT và công an 63 địa phương.
Vì thế, khi tiếp quản hệ thống quản lý của Bộ GTVT, Bộ Công an chủ yếu
kết nối, đồng bộ hóa phần mềm ứng dụng sử dụng, không gây tốn kém lớn
về chi phí, không gây ảnh hưởng đến quá trình chuyển giao và triển khai
thực hiện.

Cùng với đó, người dân sẽ được tự do lựa chọn về đào tạo, sát hạch,
được công khai, minh bạch, công bằng, tiết kiệm được thời gian học và
được thụ hưởng đúng theo mức phí đã bỏ ra. Đặc biệt, Bộ Công an sẽ tổ
chức thực hiện cấp, cấp đổi, cấp lại GPLX đến công an cấp xã, đảm bảo
nhanh gọn, chính xác, phục vụ người dân ngay tại cơ sở.

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Cục phó Cục CSGT, thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: TP
Không có việc “vũ trang hóa”
Đáng chú ý, một số ý kiến băn khoăn việc chuyển nhiệm vụ sát hạch, cấp
GPLX từ Bộ GTVT sang Bộ Công an sẽ dẫn tới tình trạng “vừa đá bóng
vừa thổi còi”, vũ trang hóa nhiệm vụ của ngành dân sự.
C08 cho rằng công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX là quản lý
hành vi của người lái xe tham gia giao thông, quyết định kiến thức pháp
luật, kỹ năng điều khiển, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người lái
xe - chủ thể quyết định đến an toàn giao thông.
“Chính kiến thức, kỹ năng, ý thức kém của nhiều lái xe đã gây ra tình trạng
giao thông lộn xộn, mất trật tự hiện nay, gây ra nhiều vụ ùn tắc giao thông
do thiếu ý thức nhường đường, chen lấn trong giờ cao điểm ở các đô thị
lớn” - C08 nêu.
Bên cạnh đó, C08 khẳng định rất nhiều vụ phạm tội sử dụng phương tiện
giao thông để gây án chỉ bị phát hiện và xử lý thông qua công tác nghiệp
vụ của ngành công an.

Cũng theo cơ quan này, công tác quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch,
cấp GPLX đang có rất nhiều sơ hở, bất cập, lỏng lẻo. Do vậy phải có sự
thay đổi cơ quan quản lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ để thực hiện mục
tiêu kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, lập lại trật tự, kỷ cương, nề nếp
của hoạt động giao thông.
C08 nhấn mạnh Bộ Công an luôn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chia sẻ,
kết nối với các bộ, ngành trong công tác quản lý với mục tiêu cải cách
hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, giải quyết công việc
nhanh chóng, thuận lợi nhất cho người dân.
Vì vậy, không có việc vũ trang hóa nhiệm vụ của ngành dân sự như một số
ý kiến nêu ra, mà quan trọng là thay đổi để thực hiện đúng chức năng,
nhiệm vụ và vì mục tiêu chung, vì lợi ích của người dân, của đất nước.
Nói thêm, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Cục phó Cục CSGT, cho biết dự thảo luật
đã đưa ra đủ các thiết chế để kiểm soát hoạt động của lực lượng CSGT,
tránh việc “vừa đá bóng vừa thổi còi”, trong đó có quy định xử phạt qua
hình ảnh và sự giám sát của nhân dân.
“Tới đây, chúng tôi sẽ nghiên cứu công khai tất cả dữ liệu về đào tạo, sát
hạch GPLX, thậm chí là cả vấn đề tài chính của cơ sở đào tạo. Tất cả
hành vi xử phạt của CSGT sẽ được lưu lại bằng dữ liệu điện tử chứ không
có chuyện đôi co với người vi phạm” - Cục phó C08 nói.
“Mục đích chính không phải xử phạt”
Trong dự thảo Luật Bảo đảm TTATGTĐB, Bộ Công an đề xuất quy
định trẻ em dưới 12 tuổi hoặc dưới 1,35 m khi được chở trên ô tô chở
người thì không được ngồi ở hàng ghế trước (ghế cạnh người lái xe),
trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế.
Đề xuất này đang nhận được nhiều ý kiến tranh luận, liên quan đến
việc xác định độ tuổi cũng như chiều cao của trẻ liệu có khả thi.
Về vấn đề này, Đại tá Đỗ Thanh Bình cho rằng trước hết phải đưa quy
định vào luật để hình thành thói quen văn hóa. Ví dụ khi CSGT hỏi
cháu bé bao nhiêu tuổi, nếu trả lời 10 tuổi thì mời cháu ngồi sau, nếu
cháu không nhớ tuổi thì hỏi cháu cao bao nhiêu.
“Đó là yếu tố nhân văn, mục đích chính không phải là để xử phạt” Cục phó C08 nói.
TUYẾN PHAN

Nguồn: https://plo.vn/do-thi/giao-thong/bo-cong-an-noi-ve-cap-giay-pheplai-xe-941080.html

7. Làn sóng cải cách thứ ba của Chính phủ: Cắt tiếp
20% quy định về kinh doanh
Nghị quyết 68 đặt mục tiêu cắt giảm 20% các quy định về kinh doanh;
giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ được xem là làn sóng cải cách thứ
ba của Chính phủ.
Chiều 30/9, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo về Chương trình cắt
giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn
2020-2025 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, trong
những năm qua, Chính phủ, Thủ tướng luôn quan tâm, coi trọng công tác
cải cách thể chế, xây dựng Chính phủ điện tử trong hoạt động của các cơ
quan Nhà nước để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng
Trong giai đoạn 2007 - 2010, Việt Nam đã cắt giảm, đơn giản hóa 4.818/
5.421 thủ tục (cắt giảm 37,31%, tương ứng với tiết kiệm chi phí xã hội
khoảng gần 30.000 tỉ đồng mỗi năm).
Trong giai đoạn 2016 - 2020 có 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh;
6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành đã được cắt giảm, đơn

giản hóa; tổng chi phí xã hội tiết kiệm hơn 18 triệu ngày công/năm, tương
đương khoảng 6.300 tỉ đồng. Các bộ, ngành đã có phương án xử lý 1.501
mặt hàng có chồng chéo về thẩm quyền.
Có tình trạng cắt bỏ quy định này lại mọc ra quy định khác
Bên cạnh những thành quả đó, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng lưu ý, phải
nhìn nhận một thực tế là trong các văn bản pháp luật hiện nay vẫn còn tồn
tại nhiều quy định bất cập, đang là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh
doanh, chưa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân.
Việc cải cách một số nơi vẫn còn hình thức, thậm chí có tình trạng cắt bỏ
quy định này lại mọc ra quy định khác gây khó khăn hơn đối với hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.
Bên cạnh đó, việc thực hiện thủ tục chủ yếu vẫn bằng phương thức thủ
công; người dân, doanh nghiệp còn phải nộp nhiều loại giấy tờ, đi lại nhiều
nơi, phát sinh gánh nặng hành chính không cần thiết.

Buổi họp báo. Ảnh: VGP
Vì vậy, ngày 12/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68 về Chương
trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh
giai đoạn 2020-2025.
Chương trình cải cách lần này thực hiện toàn diện cả các quy định liên
quan đến hoạt động kinh doanh trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm
pháp luật. Trong đó, bao gồm quy định thủ tục hành chính, về yêu cầu,

điều kiện liên quan đến hoạt động kinh doanh, về chế độ báo cáo, về tiêu
chuẩn, quy chuẩn và về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập
khẩu.
Chương trình đặt ra mục tiêu cụ thể trong giai đoạn từ năm 2020 - 2025:
cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi
phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản
có hiệu lực đến hết ngày 31/5/2020 được các bộ, cơ quan thống kê, tính
chi phí tuân thủ và công bố lần đầu (trước ngày 31/10/2020).
Đồng thời, giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan
đến hoạt động kinh doanh và kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn
bản này. Cùng với đó, ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần
thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp, người dân.
Để thực hiện được mục tiêu Chính phủ giao tại Nghị quyết, Bộ trưởng, Chủ
nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị thúc đẩy việc giải quyết thủ tục hành
chính trên môi trường điện tử, kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công
quốc gia; tiếp tục đổi mới lề lối phương thức làm việc; chuyển đổi từng
bước việc điều hành dựa trên giấy tờ sang điều hành bằng dữ liệu...
Các đơn vị đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông,
nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường
ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo
thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời
các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp...
Một nhiệm kỳ với ba làn sóng cải cách
Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc nhắc lại, trong nhiệm kỳ này, Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần nhấn mạnh vai trò quan trọng của công
tác hoàn thiện thể chế, “thể chế, thể chế và thể chế”. Trong nhiệm kỳ này
có ba làn sóng cải cách.

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc. Ảnh: VGP
Thứ nhất, năm 2016, đợt sóng cải cách đầu tiên, xóa bỏ hàng ngàn giấy
phép con theo Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp 2014, với yêu cầu điều
kiện kinh doanh chỉ được quy định trong Luật và Nghị định. Chính phủ đã
thành công trong việc khai tử hàng nghìn giấy phép con trong các thông tư,
cắt giảm các điều kiện kinh doanh.
Đợt sóng thứ hai là rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa 50% các điều kiện kinh
doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành với tinh thần rất quyết liệt.
Và hiện nay là đợt sóng thứ ba, với Nghị quyết số 68 đặt mục tiêu cắt giảm
20% các quy định về kinh doanh trong 5 năm tới. Nghị quyết này cũng gắn
với một chương trình rất lớn là rà soát, xóa bỏ những chồng chéo, xung
đột, bất hợp lý trong các quy định về kinh doanh.
“Một nhiệm kỳ với ba đợt sóng, Chính phủ đã thành công với việc thúc đẩy
cải cách thể chế, với cách thức thực hiện bài bản hơn. Đây cũng là nhiệm
kỳ Chính phủ đầu tiên đặt mục tiêu phát triển 1 triệu doanh nghiệp và
chương trình nghị sự cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết 19,
Nghị quyết 02 quyết liệt hơn”, ông Lộc nhấn mạnh.
Theo khảo sát của VCCI, thời gian qua, tỷ lệ doanh nghiệp phải xin giấy
phép về điều kiện kinh doanh giảm từ 58% xuống còn 48%, tức giảm 10%
và tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn khi xin giấy phép cũng giảm 10%. Đây

không chỉ là vấn đề tiền bạc hay thời gian mà còn là vấn đề niềm tin, các
kết quả này cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đã tăng lên.
"Tôi rất hy vọng, Nghị quyết 68 sẽ thúc đẩy một đợt sóng cải cách mới về
các quy định kinh doanh, rất quan trọng với nền kinh tế Việt Nam", ông Vũ
Tiến Lộc nói.
Theo xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu giai đoạn 2016-2020 của
Ngân hàng Thế giới, Việt Nam tăng 20 bậc, xếp thứ 70/190 quốc gia, nền
kinh tế và xếp thứ 5 trong ASEAN.
Theo xếp hạng Năng lực cạnh tranh toàn cầu GCI 4.0 do Diễn đàn Kinh
tế Thế giới thực hiện, năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 10 bậc giai
đoạn 2018-2019, từ 77 lên 67/141 quốc gia và xếp thứ 7 trong ASEAN.
Tạp chí US News &World xếp Việt Nam đứng thứ 8/80 và thuộc trong số
10 quốc gia top đầu có nền kinh tế tốt nhất để đầu tư...
Thu Hằng
Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/lan-song-cai-cach-thu-ba-cuachinh-phu-cat-20-quy-dinh-ve-kinh-doanh-677704.html

8. Ngành Hải quan: Đôn đốc thực hiện hiệu quả dịch vụ
công quốc gia
Để đảm bảo việc triển khai dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ
công quốc gia đạt hiệu quả, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các cục hải
quan tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra,
đôn đốc việc phân công, xử lý, trả kết quả hồ sơ dịch vụ công trực
tuyến.

Cán bộ hải quan hướng dẫn doanh nghiệp tìm hiểu chính sách mới về thủ
tục xuất nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh
Đến nay, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành tích hợp và cung cấp 70 dịch
vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2020, tại địa
chỉ: https:dichvucong.gov.vn, nâng số dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh
vực hải quan được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia lên 72 dịch
vụ công trực tuyến.
Trước đó, tháng 12/2019, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục
Hải quan đã tích hợp, kiểm thử và cung cấp 2 dịch vụ công trực tuyến hải
quan là “Hủy tờ khai hải quan” và “Khai bổ sung tờ khai hải quan” lên Cổng
Dịch vụ công quốc gia.
Tổng cục Hải quan cho biết, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan
hiện nay đang được ngành Hải quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên
các hệ thống gồm: Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS); Hệ
thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a, Cổng thanh toán điện tử; Cổng
thông tin một cửa quốc gia.
Việc cung cấp dịch vụ hải quan trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia
giúp cho người dân và doanh nghiệp có thêm một kênh kết nối để thực
hiện thủ tục hải quan.
Để đảm bảo việc triển khai dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công
quốc gia đạt hiệu quả, Tổng cục Hải quan đã có chỉ đạo các cục hải quan
tỉnh, thành phố và một số đơn vị chức năng thuộc Tổng cục Hải quan tăng
cường kiểm tra, đôn đốc việc phân công, xử lý, trả kết quả hồ sơ dịch vụ
công trực tuyến kịp thời, đúng hạn. Với các cục hải quan tỉnh, thành phố

lãnh đạo Tổng cục Hải quan chỉ đạo tiếp tục chủ động đẩy mạnh tuyên
truyền về việc tích hợp dịch vụ công trực tuyến ngành Hải quan lên Cổng
Dịch vụ công quốc gia./.
Ngọc Linh
Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/202009-30/nganh-hai-quan-don-doc-thuc-hien-hieu-qua-dich-vu-cong-quoc-gia92865.aspx

9. Thanh Hóa nỗ lực đón làn sóng đầu tư mới
Mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hoành hành, tuy nhiên
trong những tháng đầu năm 2020 tỉnh Thanh Hóa lại trở thành điểm
sáng của cả nước trong thu hút các dự án.
Những nỗ lực “đón sóng”
Thành tựu đã được minh chứng bằng những nỗ lực trong suốt một thời
gian dài của các cấp các ngành tại địa phương. Để có được kết quả ấy,
ngoài việc biết chớp cơ hội, còn là sự đổi mới, phấn đấu, kiên trì mời gọi
các nhà đầu tư của các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh.
Điển hình, một trong những đơn vị có vai trò quan trọng trong mời gọi và
thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn là Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn
và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Ban quản lý KKT
Nghi Sơn & các KCN). Nhiều năm qua, Ban quản lý KKT Nghi Sơn & các
KCN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng cải cách hành chính,
đơn giản hóa nhiều khâu thủ tục cho doanh nghiệp.
Bộ phận “một cửa” và các phòng tại đây đã thực hiện nghiêm tiêu chí “4
tăng, 2 giảm, 3 không” trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Cụ
thể 4 tăng là: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường công
khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính; Tăng cường trách
nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; Tăng sự hài lòng cho
người dân và doanh nghiệp. 2 giảm là: Giảm thời gian và giảm chi phí giải
quyết thủ tục hành chính. 3 không là: Không phiền hà, sách nhiễu; Không
yêu cầu bổ sung hồ sơ quá một lần; Không trễ hẹn.

Các cấp, các ngành nỗ lực không ngừng nghỉ trong công tác XTĐT
Bên cạnh đó, đơn vị tiên phong này còn xây dựng hệ thống dữ liệu, tài liệu
tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng đầu tư vào tỉnh, được dịch thành 5
thứ tiếng: Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga để phục vụ hoạt
động đối ngoại, xúc tiến đầu tư. Đồng thời, thường xuyên trao đổi để triển
khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ giữa tỉnh Thanh
Hóa với các địa phương của nước ngoài và tạo điều kiện tốt nhất để đón
tiếp các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh.
Cũng trong những tháng đầu năm 2020, mặc dù tình hình dịch bệnh gây
nhiều hạn chế, song nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đã tìm đến KKT Nghi
Sơn và các KCN trên địa bàn để khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư, như: Tập
đoàn Exxon Mobil (Hoa Kỳ), Tập đoàn Foxconn (Đài Loan), Tập đoàn
Mintal (Hồng Kông), Tập đoàn Fangda (Trung Quốc), Tập đoàn INTCO
(Singapore), Tập đoàn Chuwa Busan (Nhật Bản), các tổ chức JICA (Nhật
Bản), KOIKA (Hàn Quốc)... Lũy kế đến nay, Ban quản lý KKT Nghi Sơn và
các KCN trên địa bàn của tỉnh đã thu hút được 625 dự án đầu tư, trong đó
có 565 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 150.800
tỷ đồng và 60 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký đầu tư gần
13,5 tỷ USD.
Nhìn lại suốt một nhiệm kỳ vừa qua, giai đoạn 2015 – 2020 đã đánh dấu
một bước tiến mới trong thu hút đầu tư với sự có mặt của nhiều tập đoàn
quốc tế về lọc hóa dầu, sản xuất điện năng, sản xuất thép, hóa chất, vật tư

y tế, may mặc, giầy da... đến tìm hiểu đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa. Tháng
5–2019, hãng tàu CMA – CGM của Pháp đã mở chuyến tàu container quốc
tế đầu tiên đến Cảng Nghi Sơn, đánh dấu thành công lớn về lĩnh vực cảng
biển sau nhiều năm nỗ lực kêu gọi của tỉnh. Từ đây, những chuyến hàng
sẽ đến trực tiếp nhiều nơi trên thế giới và ngược lại, mở ra cơ hội thu hút
đầu tư vào tỉnh, bởi đa phần việc xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh
nghiệp lớn hiện nay đều qua đường hàng hải quốc tế.
Đây cũng chính là tiền đề để phát triển thêm nhiều tuyến vận tải quốc tế khi
có nhiều hãng tàu lớn trên thế giới đã biết đến hệ thống cảng nước sâu tại
Nghi Sơn. Hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư được tỉnh Thanh Hóa
chú trọng, với nhiều đoàn công tác cấp tỉnh đến tận các nước để tổ chức
các hội nghị xúc tiến, mời gọi cộng đồng doanh nghiệp các nước đầu tư về
Thanh Hóa.
Tỉnh cũng đã có những hỗ trợ và tạo điều kiện tốt cho các doanh nghiệp,
trong đó có doanh nghiệp FDI hoạt động sản xuất, kinh doanh và các nhà
đầu tư quốc tế triển khai xây dựng nhiều dự án trên địa bàn tỉnh. Những
dự án đầu tư đã triển khai trên thực tế đã tạo ra hiệu ứng tốt, tạo nên
“thương hiệu” của Thanh Hóa về sự đồng hành và giúp đỡ các doanh
nghiệp trong suốt quá trình đầu tư cũng như sản xuất, kinh doanh.
Sự kiện thành công của Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm
2020 tổ chức thành công vào tháng 6/2020 vừa qua đã minh chứng cho
những nỗ lực thu hút đầu tư bằng kết quả cụ thể. Tại đây, đã có 19 dự án
đầu tư được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và 15 dự án
được chủ đầu tư ký kết biên bản ghi nhớ, với tổng vốn đăng ký đầu tư gần
15 tỷ USD.
Sự kiện này là thành công lớn của tỉnh bởi đây là hội nghị xúc tiến đầu tư
đầu tiên của cả nước trong năm 2020 khi tình hình dịch bệnh COVID-19
còn diễn biến khó lường. Tổng số vốn đăng ký đầu tư cũng gây ngạc nhiên
cho nhiều đại biểu từ các bộ, ngành Trung ương về dự. Đây cũng chính là
thông điệp nói lên rằng: Thanh Hóa hiện đang là điểm đến hấp dẫn lý
tưởng của các nhà đầu tư.
Để thành tự dược “đơm hoa”
Với một vùng đất tiềm năng, Thanh Hóa có đầy đủ loại hình giao thông
thuận lợi, đứng thứ 3 cả nước về dân số - nguồn lao động, thứ 5 cả nước
về đất đai, thứ 7 Việt Nam về tốc độ phát triển doanh nghiệp, thứ 8 cả
nước trong thu hút đầu tư nước ngoài... Vấn đề còn lại trong thu hút đầu tư
vào tỉnh là cách làm và con người mà thôi.

Phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020 diễn ra
tháng 6 vừa qua, đại diện Bộ Công Thương gợi mở: Hiện nay, các hiệp
định thương mại giữa Việt Nam và EU cùng nhiều hiệp định quốc tế đã và
sẽ có hiệu lực, tỉnh cần phải nhanh chóng nắm bắt để thích ứng và chớp
cơ hội, thu hút các dự án nước ngoài. Một thực tế khác, nhiều tập đoàn lớn
của thế giới đang có xu hướng rút khỏi Trung Quốc để chuyển sang các
nước Đông Nam Á, tạo nên một làn sóng đầu tư mới. Nếu Thanh Hóa
tranh thủ được cơ hội này, chủ động mời gọi và tạo ra nhiều cơ chế thuận
lợi, sẽ đón đầu được nhiều tập đoàn lớn đến đầu tư kinh doanh.

Những dự án "tỷ đô" đã tìm bến neo đậu tại Thanh Hóa
Trong những giải pháp thu hút đầu tư thời gian tới, ngoài chú trọng phát
triển hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng các khu công
nghiệp và khu kinh tế, còn phải chú trọng đến vấn đề liên kết vùng. Cũng
tại hội nghị xúc tiến đầu tư nói trên, TS.Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) –còn cho rằng, để có làn
sóng đầu tư mới, Thanh Hóa nên thành lập một tổ công tác chuyên thực
hiện mời gọi xúc tiến đầu tư ngay trong thời điểm này. Phải xây dựng được
môi trường đầu tư lành mạnh, minh bạch, cải cách hành chính triệt để. Cần
nhìn thẳng để triệt tiêu những việc làm gây phiền hà cho doanh nghiệp.
Mặt khác, tỉnh cần kịp thời tháo gỡ khó khăn trợ giúp doanh nghiệp trong
cả thủ tục đầu tư cũng như những doanh nghiệp đã phát triển sản xuất lâu
năm trên địa bàn. Việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của các ngành

trong tỉnh cũng cần có kế hoạch, tập trung, không nên có quá nhiều đoàn,
đến nhiều lần làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh. Chỉ làm tốt vấn đề
trợ giúp và đồng hành cùng doanh nghiệp, khi tiếng lành đồn xa, chính là
cách xúc tiến đầu tư hiệu quả nhất.
Trong những năm qua, tỉnh đã có nhiều giải pháp để phát triển chỉ số PCI
(năng lực cạnh tranh cấp tỉnh), tuy nhiên, lần xếp hạng mới nhất vào năm
2019, Thanh Hóa mới chỉ xếp thứ 24 cả nước. Để cải thiện chỉ tiêu này,
không chỉ có sự nỗ lực của cấp tỉnh, mà cần cả sự nỗ lực thực hiện từ phía
cấp huyện, cấp sở, ngành của tỉnh. Khi các địa phương và các ngành làm
tốt, chắc chắn năng lực cạnh tranh của tỉnh sẽ được nâng cao.

Định kỳ hàng tháng, lãnh đạo tỉnh trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp
Nhiều chuyên gia còn cho rằng, hiện nay, trong thu hút đầu tư cần tranh
thủ kêu gọi nhiều dự án theo hình thức đối tác công – tư (PPP). Bởi trên
thực tế, vốn Nhà nước còn eo hẹp, chưa thực hiện được những công trình
lớn, nhất là công trình hạ tầng. Cần tạo điều kiện và kêu gọi sự chung tay
của các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế tư nhân.
Một yêu cầu khác được đặt ra, là muốn kêu gọi được nhiều dự án, tỉnh
Thanh Hóa phải chủ động cũng như có định hướng phát triển nguồn nhân
lực kỹ thuật cao để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. Theo đó, cần có
chiến lược đào tạo nguồn nhân lực vừa có trình độ chuyên môn tốt, vừa có
tính kỷ luật cao; đồng thời phải tạo điều kiện để thu hút được những người
giỏi từ trong và ngoài nước về làm việc.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu hút đầu tư, hoạt động ngoại giao của
tỉnh chắc chắn phải kết hợp hài hòa giữa ngoại giao chính trị với ngoại giao
kinh tế, từ đó tăng cường mở rộng quan hệ thương mại, du lịch với bên
ngoài.
Nếu thực hiện tốt những nhiệm vụ trên, thì mục tiêu đưa Thanh Hóa đến
năm 2025 thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước và đến năm 2030
thành tỉnh công nghiệp là hoàn toàn khả thi.
Nguồn: https://enternews.vn/thanh-hoa-no-luc-don-lan-song-dau-tu-moi182585.html

10. Điện Biên: Tạo sức bật từ cải cách hành chính
Bám sát chủ trương chỉ đạo của Chính phủ, thời gian qua UBND tỉnh
Điện Biên đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn
triển khai các nội dung công tác cải cách hành chính.
Bám sát chủ trương của Chính phủ về phương châm hành động của chính
quyền địa phương là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu
quả”, giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành nhiều văn
bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn triển khai các nội dung công tác cải
cách hành chính.

Người dân TP. Ðiện Biên Phủ thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp
dân UBND thành phố.

Cụ thể, UBND tỉnh đã phân cấp quản lý Nhà nước, đẩy mạnh việc tinh giản
biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; kiểm soát thủ
tục hành chính; theo dõi tình hình thực thi pháp luật; ứng dụng công nghệ
thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước; kiểm tra công tác cải
cách hành chính Nhà nước tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.
Một trong những nội dung được UBND tỉnh đặc biệt chú trọng trong cải
cách hành chính là cải cách thủ tục hành chính. Trên cơ sở quyết định
công bố thủ tục hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh đã
kịp thời ban hành các quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp trên địa bàn tỉnh.
Hiện nay, 100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện,
cấp xã đã công khai đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải
quyết theo đúng quy định. UBND tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt
động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời quyết liệt chỉ đạo,
triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ
chế “một cửa”, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Năm
2019, toàn tỉnh đã tiếp nhận 494.755 hồ sơ (trong đó: cấp tỉnh 52.832 hồ
sơ; cấp huyện 70.891 hồ sơ; cấp xã 371.032 hồ sơ), đã giải quyết 492.383
hồ sơ (đúng hạn 492.054 hồ sơ, quá hạn 329 hồ sơ chiếm 0,066%; chưa
đến hạn 2.372 hồ sơ).
Thực hiện cải cách tổ chức bộ máy Nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Điện Biên
đã thực hiện hợp nhất một số đơn vị theo quy định. Sau khi sắp xếp, toàn
tỉnh giảm 44 đơn vị sự nghiệp so với năm 2015, giảm 1 đơn vị hành chính
cấp xã; giảm 372 thôn bản, tổ dân phố.
Từ tháng 11/2018, huyện Ðiện Biên đã tổ chức thí điểm hợp nhất Ủy ban
Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện; Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng
Nội vụ. Ðến nay, huyện Ðiện Biên đã hoàn thành cơ bản các Ðề án về “tiếp
tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả” theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW.
Ông Bùi Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ðiện Biên cho
biết, trước khi thực hiện hợp nhất, các đầu mối công việc của Ban Tổ chức
Huyện ủy và Phòng Nội vụ có khoảng 95% công việc tương đồng nhau. Do
đó, sau khi tiến hành hợp nhất, ngoài việc giảm được biên chế thì tiến độ,
cơ chế báo cáo thuận lợi hơn, khắc phục triệt để sự chồng chéo, các mặt
công tác được xử lý hiệu quả hơn nhiều so với trước đây.
Thực hiện cải cách hành chính, Sở Tài nguyên và Môi trường chú trọng
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chỉ số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Năm
2019, chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh tăng 0,03 điểm so với năm 2018 (từ
6,18 điểm lên 6,21 điểm).
Ông Nguyễn Ðăng Nam, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Điện
Biên cho biết, những năm qua, với vai trò quản lý Nhà nước về đất đai, Sở
đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giúp việc tiếp cận đất đai của người dân
và doanh nghiệp được thuận tiện hơn, như: Ðẩy mạnh cải cách thủ tục
hành chính; công khai, minh bạch trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện các
giao dịch về đất đai; rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thực hiện
tốt công tác quy hoạch sử dụng đất để tạo tính ổn định; tăng cường đối
thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, chủ sử
dụng đất và các địa phương... Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục rà soát các văn
bản quy phạm pháp luật để tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi bộ thủ tục
hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Ðồng
thời triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, nhất
là những tiêu chí bị giảm điểm trong năm 2019.
Những chuyển biến tích cực về cải cách hành chính của Điện Biên thời
gian qua đã góp phần nâng chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Điện
Biên đạt 82,42/100 điểm, xếp thứ 27/63 tỉnh, thành phố trong cả nước,
tăng 1 bậc so với năm 2018.
Nguồn: https://enternews.vn/dien-bien-tao-suc-bat-tu-cai-cach-hanh-chinh182591.html

