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1. Cắt giảm ít nhất 20% số quy định và chi phí tuân thủ 
liên quan đến kinh doanh 
Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, 
Chính phủ đặt mục tiêu 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). 

 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Người phát 

ngôn của Chính phủ chủ trì họp báo. 

Chiều 30/9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, 
Người phát ngôn của Chính phủ đã 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. 

Chương trình lấy doanh nghiệp, người dân, làm trung tâm, động lực phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước; thúc đẩy, tạo mọi điều kiện thuận lợi 
cho doanh nghiệp, người dân tham gia hoạt động kinh doanh; giảm thời 
gian và chi phí cho doanh nghiệp, người dân trong việc tuân thủ các quy 
định liên quan đến hoạt động kinh doanh. 



Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng 
cải cách thể chế, xây dựng Chính phủ điện tử để phục vụ người dân, 
doanh nghiệp ngày một tốt hơn. Hàng nghìn điều kiện kinh doanh, danh 
mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và thủ tục hành chính 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 cải 
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Theo Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt 
động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, việc cải cách tiếp cận theo cách làm 
mới, không chỉ dừng lại ở việc cải cách các quy định riêng lẻ đang có hiệu 
lực thi hành mà còn mang tính tổng thể, có hệ thống, bao gồm cả cải cách 
các quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; cũng như 
tập trung cải cách cả việc thực hiện các quy định này trên thực tế. 

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, để thực 
hiện mục tiêu Chính phủ giao tại Nghị quyết, các Bộ, ngành tập trung triển 
khai một số nhiệm vụ cụ thể: 

Thứ nhất 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 68/NQ-CP 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. 

 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Người phát 

ngôn của Chính phủ phát biểu tại buổi họp báo. 

Tại Nghị quyết này, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ chủ động triển khai thực hiện chương trình theo 
nhiệm vụ được phân công, xác định đây là một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm giai đoạn 2020-2025. Người đứng đầu các bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa những quy định không 
hợp lý, đang là rào cản, gây khó khăn đối với hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp, người dân, bảo đảm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu tại Chương 
trình. 

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam 
(VCCI) cho rằng, trong nhiệm kỳ 2016-2020 của Chính phủ có “3 đợt 
sóng”: Đợt một năm 2016 là cắt bỏ giấy phép con; tiếp đến đợt thứ 2 là cắt 
giảm, đơn giản hóa một nửa thủ tục hành chính và đợt thứ 3 lần này là 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.  

Ông Vũ Tiến Lộc cho biết: Theo điều tra của VCCI, tỷ lệ doanh nghiệp phải 
xin giấy phép kinh doanh có điều kiện đã giảm 10%. Ông Lộc rất kỳ vọng 



vào Nghị quyết 68/NQ-CP sẽ có sự đột phá hơn nữa trong cải cách thủ tục 
hành chính. 

Tin, ảnh: V.Tôn/Báo Tin tức 

Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/cat-giam-it-nhat-20-so-quy-dinh-va-chi-
phi-tuan-thu-lien-quan-den-kinh-doanh-20200930153741659.htm 

 
2. Doanh nghiệp du lịch: chuyển đổi số để tồn tại 
Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình, trong bối 
cảnh hiện nay doanh nghiệp du lịch nên chuyển đổi số càng nhanh 
càng tốt, ai đi trước sẽ thành công. 

 
Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Diễn đàn 

Giải pháp cũ không thể giải quyết vấn đề mới 
Đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, dù tình hình dịch bệnh Covid-
19 ở Việt Nam không quá nghiêm trọng nhưng kinh tế Việt Nam nói chung 
và Du lịch nói riêng vẫn bị thiệt hại nặng nề. Doanh thu du lịch Việt Nam 
năm 2020 được dự báo sẽ thiệt hại  khoảng 61% so với 2019. 

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cho rằng, dù Chính 
phủ và ngành Du lịch đã nỗ lực khắc phục hậu quả và khôi phục hoạt động 
của Du lịch Việt Nam nhưng kết quả còn hạn chế do mỗi khi dịch bệnh 
bùng phát, các doanh nghiệp sẽ lại gặp khó khăn mới. 



Sự nguy hiểm, khó lường của Covid-19 đã làm hành vi của khách du lịch 
thay đổi theo chiều hướng cảm tính, khó phán đoán, thay đổi liên tục, bất 
thường… nhiều khi doanh nghiệp không thể đáp ứng được. Chỉ khi doanh 
nghiệp có hệ thống thông tin về khách, về sản phẩm và dịch vụ, việc đề 
xuất các giải pháp, tính toán chi phí, điều hành dựa trên cơ sở phân tích 
các dữ liệu một cách khoa học mới có thể đáp ứng nhu cầu của khách. 
Như vậy, triển khai chuyển đổi số chính là giải pháp sớm khắc phục hậu 
quả của Covid-19, khôi phục và phát triển ngành Du lịch. 

Phát biểu tại Diễn đàn “Chuyển đổi số để phát triển Du lịch Việt Nam”, Thứ 
trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng khẳng định: Chuyển đổi số là giải 
pháp quan trọng để góp phần khôi phục hoạt động du lịch tại Việt Nam và 
doanh nghiệp du lịch cần chuyển đổi số nhanh hơn, quyết liệt hơn. Liên 
quan đến nhiệm vụ này, Bộ VHTT&DL đã chỉ đạo Tổng cục Du lịch triển 
khai 5 nội dung, bao gồm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong 
marketing du lịch; quản lý và phát triển điểm đến du lịch thông minh; phát 
triển hệ thống thông tin số ngành Du lịch và các ứng dụng; hỗ trợ các 
doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng công nghệ thông 
tin trong lĩnh vực du lịch; tuyên truyền, đào tạo, nâng cao nhận thức về 
ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Du lịch. 

Chuyển đổi để tồn tại 

 
Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam - ông Vũ Thế Bình kêu gọi doanh 

nghiệp du lịch nhanh chóng chuyển đổi số 



Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cho biết, khoảng 30% 
doanh nghiệp du lịch đã đóng cửa hoàn toàn và con số này còn tiếp tục 
tăng. Trong bối cảnh các doanh nghiệp cắt giảm nhân sự, chuyển đổi số 
giúp doanh nghiệp có thể tiếp tục vận hành với số ít nhân lực còn lại, chi 
phí con người giảm xuống nhưng hiệu quả lại tăng lên. 

Chia sẻ thành công từ chuyển đổi số vào kinh doanh du lịch, Ông Nguyễn 
Đức Anh, Giám đốc Công ty VPlus cho biết: Covid-19 đã khiến hoạt động 
du lịch MICE, tổ chức sự kiện của công ty bị ngưng trệ và công ty buộc 
phải nghiên cứu sản phẩm mới. Giải pháp được đưa ra là ứng dụng công 
nghệ số để xây dựng một nền tảng chuyên tổ chức các Giải chạy trực 
tuyến cho cộng đồng, kết hợp thể thao với du lịch và xúc tiến điểm đến. 
Theo đó, mỗi giải chạy sẽ gắn với một điểm đến du lịch, người tham gia sẽ 
cần phải tìm hiểu thông tin về điểm đến, tự thực hiện chặng đua. Ứng dụng 
sẽ tự động cập nhật kết quả chạy lên trang web sau đó đánh giá xếp 
hạng và trao giải. Trang web cũng có thể tổ chức các giải chạy thực tế, và 
người tham gia có thể đặt dịch vụ khách sạn, di chuyển, ăn uống nhờ các 
công cụ được tích hợp sẵn. 

Theo ông Vũ Văn Tuyên – Giám đốc Công ty du lịch Travelogi, nhờ ứng 
dụng công nghệ mà công ty vừa giải được bài toán về quỹ lương, vừa tăng 
hiệu quả công việc.  "Dịch bệnh Covid-19 và áp lực tài chính khiến công ty 
buộc phải chuyển mình. Hiện nay sự hiệu quả của các phần mềm giúp cho 
công ty chỉ cần 6 người vẫn có thể làm được việc của 30 người mà không 
cần đến văn phòng". – Ông Tuyên chia sẻ. Covid-19 khiến xu hướng và 
yêu cầu của khách hàng thay đổi nhanh chóng; các doanh nghiệp gặp khó 
vì không hiểu được khách, không biết sản phẩm liệu có đáp ứng được hay 
không. Các phần mềm chuyên dụng giúp cho công ty quản lý, đo lường 
nhu cầu của khách hàng, từ đó nhanh chóng thích ứng và tung ra các dịch 
vụ phù hợp. 

Tổng Giám đốc Công ty Kỳ nghỉ Đông Dương, ông Phạm Minh Tú cho biết: 
Công nghệ và internet giúp chúng tôi vận hành công ty hoàn toàn trên nền 
tảng trực tuyến và từ đó có thể tiếp cận được khách hàng từ khắp cả 
nước. Trang web của công ty được xây dựng thân thiện, giàu tính tương 
tác để thu hút khách, giúp khách hàng dễ dàng tìm hiểu về sản phẩm và 
đặt tour một cách đơn giản nhất. Vận hành trực tuyến giúp giảm chi phí về 
trụ sở, con người, công tác văn phòng và thủ tục hành chính, từ đó chi phí 
dịch vụ cũng được giảm và cả doanh nghiệp lẫn khách hàng đều được 
hưởng lợi./. 

Hải Nam/VOV.VN 



Nguồn: https://vov.vn/du-lich/doanh-nghiep-du-lich-chuyen-doi-so-de-ton-
tai-782415.vov 

 
3. Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ kép 
Những ngày này, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng công an các 
địa phương trong cả nước đang tích cực làm việc để bảo đảm hoàn thành 
dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD) và dự án cơ sở 
dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư. Đây được coi là nhiệm vụ kép mà 
ngành công an tích cực triển khai thực hiện để xây dựng Chính phủ điện 
tử, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác 
quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả công tác phòng 
ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Điểm nổi bật của dự án CCCD là, sẽ thay đổi cách thức thu thập vân tay, 
dự kiến ngày 1-11-2020, Bộ Công an sẽ tổ chức đồng bộ lấy vân tay theo 
phương thức mới trên toàn quốc. Sử dụng thẻ chíp điện tử bảo đảm tính 
bảo mật cao và tốc độ xử lý nhanh hơn, tích hợp được nhiều tiện ích trong 
quá trình sử dụng. CCCD mới được thiết kế mở có thể tích hợp nhiều công 
nghệ nhận dạng hiện đại trong tương lai. 

Về dự án CSDLQG về dân cư, toàn lực lượng công an đã thu thập được 
hơn 90% số phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01) và cập nhật được gần 
bảy triệu phiếu cập nhật thông tin dân cư (DC02). Trung tâm dữ liệu quốc 
gia về dân cư đã được xây dựng tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Công 
an các đơn vị, địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc thực hiện 
dự án, bố trí nguồn nhân lực để vận hành trung tâm dữ liệu ở Trung ương 
và hệ thống tại các địa phương. Bên cạnh đó, đã tăng cường cán bộ công 
an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã để bảo đảm công tác 
thu thập dữ liệu tại cơ sở. 

Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại, việc thực hiện hai dự án, nhất là dự án 
CSDLQG về dân cư còn gặp nhiều khó khăn, vì đây là dự án công nghệ 
thông tin nhóm A liên quan nhiều bộ, ngành, địa phương, với các quy trình 
thủ tục phức tạp và cách thức tổ chức thực hiện. Dự án có nhiều hạng mục 
công việc, phạm vi triển khai rộng; triển khai hạ tầng mạng, lắp đặt thiết bị 
với hơn 41 nghìn thiết bị từ T.Ư đến tận các xã, phường, thị trấn; đào tạo 
phần mềm sử dụng cho gần 20 nghìn người. Công tác thu thập, tạo lập và 
chuyển đổi dữ liệu dân cư gặp nhiều khó khăn, do tính chất, đặc thù của 
từng địa bàn, nhất là tại khu công nghiệp tập trung nhiều nhân khẩu tạm 
trú; vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nơi có trình độ dân trí thấp. 
Trong khi đó, thời gian Chính phủ yêu cầu hoàn thành dự án còn rất ngắn, 



đến ngày 31-12-2020 phải cơ bản hoàn thành các mục tiêu chính, đến 
ngày 30-4-2021 phải bấm nút triển khai và đến ngày 30-6-2021 phải hoàn 
thành toàn bộ dự án. 

Trước những thách thức lớn đang đặt ra trong giai đoạn nước rút, công an 
các đơn vị, địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 
2020 và năm 2021. Riêng đối với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật 
tự xã hội, với vai trò là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm thực hiện 
toàn diện các nội dung trong xây dựng, triển khai, thực hiện hai dự án cần 
duy trì giao ban trực tuyến thường xuyên với công an các địa phương để 
kiểm tra tiến độ, đôn đốc chỉ đạo quyết liệt các nội dung công việc được 
giao, kịp thời tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Dữ liệu 
thông tin dân cư cần được thu thập, bổ sung, cập nhật thường xuyên để 
bảo đảm CSDLQG về dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”. Đồng thời, cần tăng 
cường tuyên truyền với nhiều hình thức, hướng tới từng nhóm người, vùng 
miền cụ thể và chủ động giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của nhân 
dân, dư luận liên quan đến việc thu thập thông tin dân cư, cấp số định 
danh cá nhân, cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện tử. 

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã khẳng định 
rằng, việc hoàn thành các dự án vừa là trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm 
chính trị, vừa là mệnh lệnh công tác và cũng là danh dự của lực lượng 
Công an nhân dân. Việc hoàn thành các dự án theo đúng tiến độ đã đặt ra, 
và sớm đi vào hoạt động sẽ phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước 
về an ninh trật tự, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh 
sống, học tập và làm việc. 

LÊ TÚ 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/cung-suy-ngam/quyet-liet-thuc-hien-nhiem-
vu-kep-618698/ 

 
4. Cắt giảm, đơn giản hoá ít nhất 20% quy định trong 
kinh doanh trong 5 năm tới 
Đây là mục tiêu của 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. 
Phạm vi cải cách bao phủ rộng nhất từ trước đến nay 

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. 

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, 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. 

Mục tiêu cụ thể của chương trình trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 
2025 là 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. 

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. 

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. 



Đợt sóng cải cách thứ 3 trong nhiệm kỳ 

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 tỷ đồng mỗi năm. “Đây là con số rất ấn tượng”, 
ông Dũng nói. 

Sau những thành công đó, tinh thần cải cách vẫn được tiếp nối với nhiều 
chương trình cắt giảm quy định hàng năm và 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 tỷ đồng, các Bộ, ngành đã có phương án xử lý 1.501 mặt 
hàng có chồng chéo về thẩm quyền. 

 

Họp báo về Nghị quyết 68/NQ-CP chiều 30/9 



Theo Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 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. 

Nghị quyết số 68 được ông Lộc ví là đợt sóng thứ ba với 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 nói. 

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”, ông Lộc chia sẻ và kỳ vọng Nghị quyết 68 sẽ thúc đẩy một đợt sóng 
cải cách mới về các quy định kinh doanh 

Nguồn: https://baodautu.vn/cat-giam-don-gian-hoa-it-nhat-20-quy-dinh-
trong-kinh-doanh-trong-5-nam-toi-d130477.html 

 
5. Chỉ cải cách thực chất nếu tăng cường đối thoại, 
lắng nghe doanh nghiệp và người dân 
Chiều 30-9, Văn phòng Chính phủ (VPCP) 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 (Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 12-5-
2020). 



 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Người phát ngôn của Chính 
phủ chủ trì, cùng dự 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... 

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, 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 (DN) ngày một tốt 
hơn. Thực hiện 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 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). 

Cùng với đó là các Đề án: 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… 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 tỷ đồng... 

Nhờ đó, 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 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... 

Tuy nhiên, VPCP cũng cho biết, 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 DN, 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 DN, 
người dân. Bên cạnh đó, việc thực hiện TTHC chủ yếu vẫn bằng phương 
thức thủ công; người dân, DN 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. 

Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ 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 quy định và tổ chức thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động 
kinh doanh với quan điểm lấy DN, người dân làm trung tâm, tạo động lực 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Trong nghị quyết này, Chính phủ đặt mục tiêu 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. 

Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, bộ ngành nào tăng cường đối thoại, 
lắng nghe DN, người dân thì ở đó cải cách sẽ thực chất, bởi đó là nơi 
chúng ta có thể lắng nghe thực tiễn cuộc sống. 

Theo khảo sát của VCCI, thời gian qua, tỷ lệ DN phải xin giấy phép về điều 
kiện kinh doanh giảm từ 58% xuống còn 48%, tức giảm 10% và tỷ lệ DN 
gặp khó khăn khi xin giấy phép cũng giảm 10%. Đây không chỉ là vấn đề 
tiền bạc hay thời gian mà điều đó tạo niềm tin, hứng khởi lớn cho cộng 
đồng DN. “Cái gì bất hợp lý, cần thì phải sửa ngay, cái gì có lợi cho người 
dân, DN thì sửa luôn, kể cả vừa ban hành xong mà phải sửa thì phải sửa, 
không đợi sửa luật mới sửa sẽ quá lâu”, ông Vũ Tiến Lộc nói. Chủ tịch 



VCCI cũng cho rằng, một trong giải pháp để cải cách thể chế thành công 
thì cần giải quyết tối đa các thủ tục trên môi trường mạng. 

PHAN THẢO 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/chi-cai-cach-thuc-chat-neu-tang-cuong-
doi-thoai-lang-nghe-doanh-nghiep-va-nguoi-dan-688445.html 

 
6. Tổng cục Hải quan hoàn thành kết nối Cổng dịch vụ 
công quốc gia 
Mục tiêu kết nối 70 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) lên Cổng dịch vụ 
công quốc gia trong năm 2020 đã được Tổng cục Hải quan hoàn thành, 
qua đó nâng tổng số DVCTT kết nối của ngành Hải quan lên con số 72. 

 

Theo Cục CNTT và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan), ngay từ 
những ngày đầu triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia, Tổng cục Hải quan 
đã tích cực tham gia. Cụ thể, tháng 12/2019, Tổng cục Hải quan phối hợp 
với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ để 
tích hợp, kiểm thử và cung cấp 2 DVCTT đầu tiên là “Hủy tờ khai hải quan” 
và “khai bổ sung tờ khai hải quan” lên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Đến tháng 3/2020, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Chi cục Hải quan Gia 
Thụy (Cục Hải quan Hà Nội) và đại diện Tổng công ty May 10 (đơn vị nộp 
hồ sơ) để giới thiệu các bước thực hiện DVCTT trên Cổng dịch vụ công 
quốc gia đối với thủ tục “Khai bổ sung hồ sơ hải quan”. Thủ tục này được 
thực hiện theo các quy định hiện hành, gồm 5 bước hoàn toàn trên hệ 
thống, không có giấy tờ. 

Theo kế hoạch đặt ra từ đầu năm 2020, trong năm nay ngành Hải quan 
phải kết nối 60 DVCTT lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Với kế hoạch này, 



hết quý II, ngành Hải quan hoàn thành kết nối 6 DVCTT, quý III kết nối 18 
DVCTT và quý IV sẽ kết nối 36 DVCTT. 

Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính (tại thông báo số 
482/TB-BTC ngày 21/7/2020) về việc thực hiện cam kết đồng hành cùng 
Văn phòng Chính phủ trong việc xây dựng, vận hành, cung cấp DVCTT 
ngành Tài chính, kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia với mục tiêu hoàn 
thành tích hợp 30% DVCTT (trong đó số lượng kết nối của Tổng cục Hải 
quan nâng lên 70 DVCTT), Tổng cục Hải quan đã tích cực rà soát, đánh 
giá tổng thể về cung cấp DVCTT của Ngành và xác định danh sách các 
dịch vụ phù hợp để tích hợp lên Cổng. 

Với sự hỗ trợ của các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài Chính và sự phối 
hợp chặt chẽ của Văn phòng Chính phủ, đến ngày 10/9/2020, Tổng cục 
Hải quan đã hoàn thành tích hợp và cung cấp 70 DVCTT lên Cổng dịch vụ 
công quốc gia, qua đó nâng số DVCTT trong lĩnh vực Hải quan được cung 
cấp trên Cổng lên con số 72 dịch vụ. 

Chia sẻ về lợi ích của kết nối DVCTT, lãnh đạo Cục CNTT và Thống kê hải 
quan cho biết: Về mặt bản chất, DVCTT luôn mang lại nhiều lợi ích cho 
doanh nghiệp. Đó là, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục hành chính 
mọi lúc, mọi nơi, bằng mọi phương tiện; giảm chi phí do không phải sử 
dụng hồ sơ giấy, giảm thời gian đi lại do không phải đến thực hiện trực tiếp 
tại cơ quan Hải quan; nâng cao tính công khai, minh bạch trong thực hiện 
thủ tục hành chính. 

Ngoài ra, kết nối DVCTT lên Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ giúp người 
dân, doanh nghiệp có thêm phương án thực hiện thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực hải quan, ngoài việc thực hiện qua Hệ thống DVCTT của ngành 
Hải quan như hiện nay. 

Đặc biệt, việc tích hợp DVCTT của ngành Hải quan lên Cổng dịch vụ công 
quốc gia sẽ giúp người dân thực hiện được đồng thời nhiều thủ tục chỉ 
thông qua một đấu mối. Bởi, trước đây, doanh nghiệp thực hiện DVCTT 
của ngành Hải quan sẽ vào hệ thống của cơ quan Hải quan, sau đó muốn 
thực hiện tiếp DVCTT ở lĩnh vực khác lại phải đăng nhập vào từng hệ 
thống của cơ quan quản lý đó… 

Tính đến hết tháng 8/2020, ngành Hải quan đã cung cấp DVCTT 
mức độ 3, 4 cho 190 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan, 
chiếm 84% tổng số thủ tục hành chính do ngành Hải quan thực 
hiện. Trong đó có 184 thủ tục đã được cung cấp DVCTT ở mức độ 
4 (đạt tỷ lệ 81%). 



Thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung và mở 
rộng cung cấp DVCTT đối với các thủ tục hành chính do cơ quan 
Hải quan thực hiện được sửa đổi, bổ sung và công bố mới. 

Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan hiện nay đang 
được ngành Hải quan cung cấp DVCTT 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. 

TB 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Tai-chinh/Tong-cuc-Hai-quan-hoan-thanh-
ket-noi-Cong-dich-vu-cong-quoc-gia/409127.vgp 

 
7. Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số: Khẳng định vai 
trò nòng cốt 
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT& KTS) đã từng bước khẳng 
định vai trò nòng cốt trong phát triển TMĐT; đồng thời, xác định rõ, TMĐT 
là một trong các lĩnh vực tiên phong của nền KTS, giúp doanh nghiệp (DN) 
nâng cao sức cạnh tranh. 

 

Ngày hội mua sắm trực tuyến thu hút rất nhiều doanh nghiệp tham gia 



Hoàn thiện tốt thể chế, chính sách 
Trong những năm qua, Cục TMĐT & KTS luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ của Bộ Công Thương. Điểm nhấn và dấu mốc quan trọng của Cục là 
xây dựng thành công kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT quốc gia giai 
đoạn 2021 - 2025. Trong 7 năm liền, Cục đã tổ chức thành công Ngày hội 
mua sắm trực tuyến thu hút rất nhiều DN tham gia, mang đến cho người 
tiêu dùng ngày hội mua sắm lớn nhất trong năm. 

Trên cơ sở đó, Cục đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên 
truyền, quảng bá thông tin tới tổ chức, cá nhân về quy định tại Nghị định số 
52/2013/NĐ-CP, Nghị định số 185/2013/NĐ-CP, Nghị định số 
124/2015/NĐ-CP, Thông tư số 47/2014/TT-BCT và Thông tư số 
59/2015/TT-BCT. Đáng chú ý, Cục đã phối hợp với Tổng cục Quản lý thị 
trường xây dựng và trình Bộ trưởng Ban hành Quyết định số 2981/QĐ-
BCT về phê duyệt Kế hoạch tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu 
tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn 
gốc, xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong TMĐT tại các 
địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến hết năm 2020. Phối hợp với Thanh tra Bộ, 
Vụ Pháp chế xây dựng Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 
127/2015/NĐ-CP về thanh tra chuyên ngành Công Thương và đề xuất 
thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh thuộc Bộ 
Công Thương trong Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Đối với nhiệm vụ thực hiện giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực thi pháp 
luật về TMĐT và xử lý vi phạm, năm 2019, Cục đã tiếp nhận 1.850 lượt 
phản ánh và xử lý gần 1.570 lượt phản ánh trên Cổng Thông tin quản lý 
hoạt động TMĐT, trong đó bao gồm các hành vi vi phạm chính như: Không 
đăng ký, thông báo website, cung cấp sản phẩm không đảm bảo chất 
lượng, giả mạo DN khác nhằm lừa đảo khách hàng. Công tác thanh tra, 
kiểm tra và xử lý vi phạm về TMĐT đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận 
thức của người dân được nâng cao. 

Đặc biệt, Cục đã làm tốt công tác phối hợp với các Sở Công Thương để 
đưa các giải pháp tiên tiến của TMĐT ứng dụng vào trong hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của DN tại địa phương thông qua các đề án thuộc 
Chương trình Phát triển TMĐT quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. 

Những dấu ấn đậm nét 
Theo ông Đặng Hoàng Hải - Cục trưởng Cục TMĐT và KTS, Cục được 
giao nhiệm vụ là đơn vị đầu mối, chủ trì triển khai dịch vụ công và Chính 
phủ điện tử tại Bộ Công Thương. Đến hết tháng 12/2019, tất cả 292 thủ tục 
hành chính (TTHC) cấp trung ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công 



Thương đã được triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 2 trở 
lên, trong đó, 166 DVCTT mức độ 3 và 4. Thống kê cho thấy, Cổng DVCTT 
của Bộ đã có hơn 32.000 DN đăng ký và sử dụng, xử lý trung bình 5.000 - 
6.000 hồ sơ/ngày. Tổng số hồ sơ DVCTT trong năm 2019 và 2 tháng đầu 
năm 2020 lần lượt là 1.540.792 và 244.707 hồ sơ, tương ứng 99% tổng số 
hồ sơ được gửi đến Bộ. 

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đã hỗ trợ hàng vạn lượt DN sử dụng 
DVCTT thông qua điện thoại, email..., góp phần hỗ trợ người dân, DN tiếp 
cận các TTHC do Bộ quản lý tốt hơn. Cổng DVCTT của Bộ Công Thương 
cũng đã kết nối kỹ thuật thành công với Cổng dịch vụ công quốc gia. Các 
nhóm TTHC của Bộ Công Thương kết nối chính thức với Cổng dịch vụ 
công quốc gia trong tháng 11/2019 bao gồm: Đăng ký hoạt động khuyến 
mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa 
bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên và chương trình 
khuyến mại theo các hình thức khác; cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa (C/O) ưu đãi. Đây là các nhóm thủ tục có số lượng hồ sơ trực tuyến 
lớn nhất thực hiện tại Bộ Công Thương… 

Ngoài ra, Cục TMĐT&KTS đã tổ chức thành công Chương trình Ngày mua 
sắm trực tuyến - Online Friday. Sự kiện đã thúc đẩy mạnh mẽ sự phát 
triển, đột phá của lĩnh vực TMĐT, cũng như nền KTS tại Việt Nam, góp 
phần phát triển của nền kinh tế theo định hướng của Chính phủ về phát 
huy lợi thế công nghệ, đón bắt cơ hội đem lại của cuộc Cách mạng công 
nghiệp 4.0 đang diễn ra trên toàn thế giới. 

Những phần thưởng cao quý của Bộ trưởng Bộ Công Thương dành tặng 
cho tập thể và cá nhân trong suốt những năm qua là kết quả từ những nỗ 
lực, kế thừa và phát triển của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động trong Cục. Đây là động lực để Cục TMĐT&KTS 
quyết tâm đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất 
sắc các nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ tin tưởng giao phó trong giai đoạn 
mới, góp phần thúc đẩy phát triển TMĐT Việt Nam. 

Tập thể Cục TMĐT&KTS đã đạt được nhiều thành tích tiêu biểu 
trong công tác chuyên môn cũng như trong công tác Đảng, đoàn 
thể, được Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng Bằng khen 4 năm liên 
tiếp (2010, 2012, 2013, 2014) và 5 năm liền nhận Cờ Thi đua Bộ 
Công Thương (2014, 2015, 2016, 2017, 2018). 

Lan Anh 



Nguồn: https://plo.vn/ban-doc/bo-cong-an-khong-bat-buoc-doi-sang-the-
cccd-gan-chip-941244.html 

 
8. Ban hành nhiều nghị định, thông tư gây khó cho người 
dân, doanh nghiệp 
Sáng 1-10, tại Hà Nội, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc 
với 10 bộ, cơ quan về tình hình xây dựng, trình ban hành các văn bản 
quy định chi tiết luật, pháp lệnh đã có hiệu lực pháp luật (nợ đọng) và 
có hiệu lực pháp luật từ 1-1-2021; tình hình xây dựng, trình các đề án 
trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 9 
tháng đầu năm 2020. 
Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến 
Dũng nhấn mạnh, hoàn thiện thể chế luôn được Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, luôn được nêu 
ra trong các cuộc họp của Chính phủ. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
luôn yêu cầu phải quan tâm hàng đầu về nguồn lực cho công tác hoàn 
thiện thể chế; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, pháp 
luật chuyên ngành. Thủ tướng luôn nhắc các bộ, ngành quản lý kịp thời, 
phát hiện vướng mắc, bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn, đề xuất với Chính 
phủ và các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ, tạo hành lang pháp lý 
thuận lợi thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là trong bối cảnh đại 
dịch Covid-19 như hiện nay. 

“Dù quyết liệt như vậy, nhưng tình hình nợ đọng văn bản vẫn còn rất 
nhiều”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nói, đồng thời nêu rõ 
phải có cải cách trong công tác ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành 
luật, pháp lệnh. Cụ thể, tại Nghị quyết 118/NQ-CP ngày 10-8-2020, Chính 
phủ yêu cầu ban hành 1 văn bản mới phải hủy 1 văn bản cũ; 1 nghị định 
chỉ nên ban hành 1 thông tư, 1 luật chỉ nên có 1 đến 2 nghị định. Kết quả 
kiểm tra cho thấy, việc ban hành nghị định còn rất nhiều, có những luật ban 
hành 15 nghị định, chưa kể 1 nghị định còn rất nhiều thông tư. Việc ban 
hành nhiều nghị định, thông tư rất khó cho doanh nghiệp, người dân. 



 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát 
biểu tại cuộc làm việc. 

Tính đến nay còn 18 văn bản nợ đọng của các bộ. Trong các luật, pháp 
lệnh có hiệu lực từ 1-1-2021, các bộ còn phải trình Chính phủ ban hành 49 
văn bản nữa. Tổng là còn 67 văn bản, trừ 2 văn bản Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội vừa trình thì còn 65 văn bản. Nếu không đẩy nhanh tiến độ, 
không tích cực, không quyết liệt thì số văn bản nợ đọng gia tăng rất lớn. 

Bên cạnh đó, tính đến ngày 30-9, các bộ, cơ quan còn nợ 35 chương trình 
công tác. Trong quý IV phải hoàn thành 156 chương trình, đề án nữa. Như 
vậy, tính chung là còn 256 văn bản, chương trình, đề án cần ban hành, 
trong đó 65 văn bản và 191 chương trình, đề án. Đây là khối lượng công 
việc rất lớn, nên cần quyết liệt, tập trung xử lý dứt điểm. 



 

Quang cảnh cuộc làm việc. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho rằng, trong 18 văn bản 
nợ đọng, có 3 văn bản có lý do khách quan vì quy định về vấn đề rất mới, 
cần xin ý kiến các cơ quan chức năng một cách cẩn trọng, 15 văn bản còn 
lại chủ yếu chậm vì lý do chủ quan. Cụ thể là cơ quan chủ trì xây dựng dự 
thảo còn chưa tích cực; cơ quan có trách nhiệm phối hợp, tham gia ý kiến 
trả lời còn chậm trễ, chưa đúng hạn; cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo 
chậm tiếp thu, tiếp thu không đầy đủ ý kiến các thành viên Chính phủ nên 
phải trả đi trả lại, gửi đi gửi lại. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng nêu rõ, tại Kỳ họp thứ 
mười của Quốc hội khai mạc ngày 20-10 tới có chương trình báo cáo giám 
sát ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật. Vừa qua, tại Phiên họp của 
UBTVQH, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thừa ủy quyền của Thủ tướng báo 
cáo kết quả đánh giá, rà soát tình trạng nợ đọng văn bản. Do vậy, các bộ, 
cơ quan cần tập trung xử lý tốt việc ban hành văn bản, chương trình, đề 
án, tránh để ảnh hưởng đến kết quả chung của Chính phủ, của các bộ, cơ 
quan. 

 “Với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, yêu cầu các cơ quan tập trung xử 
lý, không để nợ đọng văn bản quy định chi tiết trước khi diễn ra Kỳ họp thứ 
mười của Quốc hội”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai 
Tiến Dũng nói. 

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG 



Nguồn: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/ban-hanh-nhieu-nghi-
dinh-thong-tu-gay-kho-cho-nguoi-dan-doanh-nghiep-636559 

 
9. Quảng Nam ra mắt Trung tâm điều hành thông minh 
Sáng 1-10, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ khai trương Trung tâm 
điều hành thông minh Quảng Nam (IOC Quảng Nam). Đây là sự kiện 
quan trọng đánh đấu bước phát triển mới trong quá trình xây dựng 
Chính quyền điện tử tỉnh, chuyển đổi số của tỉnh Quảng Nam. 
Phát biểu tại buổi lễ khai trương, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh 
Quảng Nam cho biết, Trung tâm điều hành thông minh Quảng Nam được 
xây dựng với mục tiêu góp phần nâng cao công tác chỉ đạo điều hành của 
tỉnh Quảng Nam, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, nâng cao hiệu 
quả hoạt động của cơ quan nhà nước, thúc đẩy nền kinh tế xã hội phát 
triển bền vững. 

Trong thời gian qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự nỗ lực, 
chủ động của các sở, ngành, địa phương trong tỉnh, việc triển khai xây 
dựng Chính quyền điện tử của Quảng Nam đã đạt được những kết quả 
bước đầu, đặc biệt là chuyển biến trong nhận thức về Chính quyền điện tử 
và quá trình triển khai hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội 
số, bảo đảm gắn kết giữa cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ 
thông tin (CNTT), lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. 

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố đã tích cực triển khai 
ứng dụng CNTT trong quản lý công việc, giải quyết thủ tục hành chính, rút 
ngắn thời gian xử lý, tăng tính công khai, minh bạch đáp ứng nhu cầu của 
người dân, doanh nghiệp. 



 
Đây là sự kiện quan trọng đánh đấu bước phát triển mới trong quá trình 
xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh, chuyển đổi số của tỉnh Quảng Nam 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chuyển giao hệ thống cho Sở 
Thông tin và Truyền thông Quảng Nam quản lý, hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn 
sử dụng, vận hành trung tâm; tiếp thu, hỗ trợ, giải quyết những vướng mắc 
trong quá trình vận hành, sử dụng, khai thác các nền tảng phần mềm của 
trung tâm.  

 
Trung tâm điều hành thông minh Quảng Nam được xây dựng với mục tiêu 
góp phần nâng cao công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh Quảng Nam, nâng 

cao chất lượng phục vụ người dân 



Với những cố gắng và kết quả đạt được, chỉ số mức độ sẵn sàng ứng 
dụng CNTT (ICT Index) của tỉnh Quảng Nam được cải thiện rõ rệt. Năm 
2019, tỉnh Quảng Nam xếp hạng thứ 18/63 tỉnh, thành phố (tăng 23 bậc so 
với năm 2018). 

NGỌC PHÚC 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/quang-nam-ra-mat-trung-tam-dieu-hanh-
thong-minh-688608.html 

 
10. Người dân thuận lợi hoàn tất thủ tục hành chính 
Chị Võ Ngọc Xương, ở xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, đến Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả của UBND xã để làm thủ tục trích lục hồ sơ hộ tịch. Được 
công chức Tư pháp - Hộ tịch của xã tận tình hướng dẫn nên chị dễ dàng 
hoàn thành thủ tục, không phải đi lại nhiều lần. Chị Xương phấn khởi nói: 
"Tôi không biết điền vào tờ khai, biểu mẫu thì được cán bộ trợ giúp. Tuy 
việc nhỏ, nhưng tôi thấy vui, vì mình được quan tâm, phục vụ". Theo ông 
Bùi Văn Thành, công chức Tư pháp - Hộ tịch của UBND xã Trung An, hằng 
ngày, người dân đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã để 
thực hiện các thủ tục hành chính về hộ tịch khá nhiều. "Khi tiếp nhận hồ 
sơ, tôi thường hướng dẫn kỹ, để người dân thực hiện đúng, đủ" - ông 
Thành nói. 

 
Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của UBND phường Trung Nhứt. 



Trung An là một trong những xã, thị trấn của huyện Cờ Đỏ có nhiều nỗ lực 
thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính. Theo ông Đoàn Thành 
Nguyên, Chủ tịch UBND xã Trung An, lãnh đạo UBND xã thường xuyên 
nhắc nhở đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là những công chức phụ trách ở 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, phải nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ 
nhân dân, mang lại sự hài lòng cao nhất cho người dân khi đến làm thủ tục 
hành chính. 

Tại phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, công tác cải cách thủ tục hành 
chính được địa phương quan tâm, thực hiện khá hiệu quả. Bà Nguyễn Thị 
B, ở phường Trung Nhứt, vui mừng khôn xiết khi cháu nội của mình được 
khai sinh, đi học như bao đứa trẻ khác. Bà B kể: "Trước đây, cha mẹ cháu 
A chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn và kết quả là cháu 
A chào đời. Sau đó, cha mẹ cháu phát sinh mâu thuẫn, hạnh phúc đổ vỡ, 
mẹ cháu bỏ đi, xây dựng gia đình mới. Đến khi cháu A đến tuổi đi học, tôi 
mới nghĩ đến chuyện đăng ký khai sinh cho cháu, nhưng không biết thủ tục 
thế nào. May nhờ mấy cô chú ở Bộ phận Một cửa hướng dẫn". 

Nhắc đến trường hợp của cháu A, chị Bùi Thị Bích Chi, công chức Tư 
pháp - Hộ tịch của UBND phường Trung Nhứt, nhớ rõ: "Qua tiếp nhận hồ 
sơ của bà B, chúng tôi hướng dẫn gia đình làm thủ tục truy nhận cha, mẹ, 
con, rồi tiến hành xác minh thực tế tại địa phương. Sau đó, chúng tôi trình 
Chủ tịch UBND phường ra quyết định về việc công nhận cha, mẹ, con. 
Đồng thời, tiến hành thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu A theo quy định". 
Theo chị Bích Chi, những ý kiến đóng góp, vướng mắc phát sinh trong quá 
trình giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính được chị và các đồng nghiệp ghi 
nhận, phản ánh, xin ý kiến giải quyết từ cơ quan chuyên môn. 

Những năm qua, quận Thốt Nốt tổ chức đối thoại, tư vấn, để tăng cường 
thông tin, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục 
hành chính cho người dân. Phòng Tư pháp quận Thốt Nốt duy trì việc tiếp 
dân để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch 
trên địa bàn. Trưởng Phòng hoặc Phó Trưởng Phòng Tư pháp quận là 
người tiếp công dân, giải quyết và hướng dẫn những trường hợp khó 
khăn, vướng mắc trong lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch... "Khi cán bộ phường 
phản ánh, Phòng Tư pháp huyện đã kịp thời tiếp nhận và hướng dẫn địa 
phương tháo gỡ những khó khăn trong quá trình giải quyết vấn đề liên 
quan đến hộ tịch. Qua đó, góp phần giúp công tác cải cách hành chính ở 
địa phương ngày càng đi vào nề nếp, người dân thêm hài lòng" - chị Bùi 
Thị Bích Chi cho biết. 

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG 



Nguồn: https://baocantho.com.vn/nguoi-dan-thuan-loi-hoan-tat-thu-tuc-
hanh-chinh-a125939.html 

 
11. Mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện” ở Bình 
Dương: “Đột phá” trong công tác cải cách hành chính 
Trong giai đoạn 2015- 2020, từ chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình 
Dương, mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện” được tỉnh triển khai và 
đã tạo những bước đột phá mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính, 
cải cách thủ tục hành chính, làm thay đổi nhận thức cán bộ theo hướng vì 
dân phục vụ. 

Xuất hiện nhiều mô hình hay 

Từ cuối năm 2015, trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, mô hình 
“Chính quyền, công sở thân thiện” giai đoạn 2016-2020 đã được triển khai 
đến các cơ quan, địa phương trong tỉnh. Trong quá trình triển khai mô 
hình, các sở, ban ngành và chính quyền các cấp đã vận dụng linh hoạt, 
sáng tạo, bổ sung một số nội dung vào phương châm “5 biết”, “3 thể hiện” 
trong xây dựng mô hình phù hợp với đặc thù riêng của cơ quan, địa 
phương. Nếu như ở Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội) đã sáng tạo, xây dựng thêm phương châm “Tiếp 
xúc vui vẻ, tư vấn nhiệt huyết và hướng dẫn tận tình, hỗ trợ tích cực” thì ở 
thị xã Bến Cát đã thực hiện mô hình “Nụ cười tiếp dân”, mô hình “Dân đến, 
dân hỏi, dân cần” (khi dân đến đón tiếp niềm nở, khi dân hỏi giải thích tận 
tình, khi dân cần nhiệt tình phục vụ). 

 

Cán bộ UBND thị xã Bến Cát giải quyết thủ tục hành chính cho 
người dân. 



Từ mô hình này, các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp đã sáng tạo 
các mô hình nhỏ gắn với triển khai để tạo thuận lợi cho người dân, doanh 
nghiệp trong giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính (TTHC), nhất 
là công khai, minh bạch về thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết, phí, lệ 
phí và thời gian giải quyết TTHC.  

Ông Phạm Phú Nam, Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu, TP Thuận An cho 
biết, thông qua việc triển khai mô hình, phường Lái Thiêu đã tổ chức khảo 
sát, lấy ý kiến nhân dân về sự hài lòng trong giải quyết TTHC, tổ chức 
công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, số điện thoại của 
cán bộ lãnh đạo; đồng thời xây dựng được những chuẩn mực trong văn 
hóa ứng xử cho cán bộ “một cửa”.  

Mới đây nhất, UBND phường đã triển khai việc giảm lệ phí cho hộ nghèo, 
triển khai đăng ký hồ sơ khai tử tận nhà cho người dân…Từ khi triển khai 
các mô hình nhỏ gắn với mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện”, đã 
làm thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức (CBCC) về phong cách 
phục vụ nhân dân trong giải quyết TTHC. 

Tại UBND thị xã Bến Cát đã triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Đăng ký 
khai sinh, đăng ký kết hôn lưu động” cho người dân, nhất là người lao 
động đang có nhu cầu đăng ký khai sinh và kết hôn nhưng lại không có 
thời gian đến UBND cấp xã để đăng ký. UBND phường Phú Lợi, TP Thủ 
Dầu Một đã xây dựng thành công mô hình “Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả tại nhà”; mô hình “Thứ sáu - Ngày không hẹn” áp dụng đối với 4 
TTHC thuộc lĩnh vực hộ tịch và đất đai; mô hình “Hướng dẫn viên cải cách 
hành chính (CCHC)” hướng dẫn TTHC cho người dân đến bộ phận “một 
cửa” của phường làm TTHC. Các cách làm hay này đã giúp địa phương 
biết nghe dân nói để giải quyết hồ sơ, thủ tục, tạo niềm tin trong nhân dân. 

Hướng về người dân phục vụ 

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP Thuận An, cho biết TP Thuận 
An là địa bàn có nhiều doanh nghiệp tập trung và hơn 30000 hộ kinh 
doanh cá thể. Dân số của TP Thuận An cũng đạt trên 600.000 dân. Để tạo 
điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, trong nhiều năm qua, 
các cấp ủy Đảng ở TP Thuận An đã tập trung quyết liệt về công tác CCHC, 
xem công tác CCHC là động lực của phát triển, nhất là từ khi triển khai mô 
hình “Chính quyền, công sở thân thiện”, các cấp ủy Đảng đã chỉ đạo quyết 
liệt, hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi 
cho người dân khi đến giao dịch với cơ quan hành chính Nhà nước. Từ đó, 
từng bước làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa chính quyền và người 
dân, cộng đồng doanh nghiệp theo hướng gần gũi. 



Cán bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Dương giải quyết thủ tục 
hành chính cho khách hàng. 

Ông Lý Văn Đẹp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương nhìn nhận, từ 
khi triển khai mô hình, các cấp chính quyền, nhất là tại 91 xã, phường, thị 
trấn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều thay đổi về nhận thức, chuyển quan điểm 
từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ. Từ đó đã tận tình phục 
vụ người dân, doanh nghiệp đến làm TTHC. Các cơ quan, địa phương đã 
tăng cường công tác đối thoại với người dân, công nhân lao động, tiểu 
thương, doanh nghiệp, tạo hình ảnh chính quyền thân thiện, gần gũi hơn, 
vì nhân dân phục vụ. Đặc biệt, từ mô hình này, lãnh đạo các địa phương 
đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công tác chỉ đạo, điều hành và 
sự quyết tâm trong việc thực hiện cải cách TTHC. Qua đó, đã mang lại 
nhiều kết quả tốt, góp phần chung với tỉnh trong công tác CCHC. 

Nhiều bài học kinh nghiệm hay 

Bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Mỹ, TP Thủ 
Dầu Một, chia sẻ: “Điểm thành công của mô hình này là tinh thần, thái độ 
phục vụ của CBCC, đối với những hồ sơ dân cần gấp như khai tử, xác 
nhận tình trạng bất động sản đều được giải quyết ngay. Đảng ủy, UBND 
phường Phú Mỹ chú trọng đơn giản TTHC, giảm bớt giấy tờ không cần 
thiết, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Các thủ tục liên thông giữa các 
cơ quan Nhà nước được thực hiện đồng bộ. Bài học kinh nghiệm khác đó 
là hiệu quả của việc nhận trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu chính công 
ích; mô hình “Hẹn giờ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà”. 
Công tác bố trí CBCC đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. 



 

Ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
(thứ 5 từ trái sang) trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể, cá 

nhân có thành tích tốt trong xây dựng Mô hình “Chính quyền, 
công sở thân thiện”. 

Ông Lý Văn Đẹp chia sẻ, mô hình đã mang lại những hiệu quả tích cực, sự 
chuyển biến rõ nét trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước, thể hiện 
sự thân thiện, gần gũi trong quan hệ, giao tiếp, ứng xử với nhân dân. Ông 
Lý Văn Đẹp cho rằng, bài học kinh nghiệm rút ra từ việc triển khai mô hình 
là sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và vai trò của người đứng đầu cơ quan, 
đơn vị. Nhiều địa phương đã không ngừng nâng cao nhận thức và chất 
lượng đội ngũ CBCC. Sự tham gia, tương tác của người dân đối với chính 
quyền các cấp, để chính quyền thấy được những mong muốn của người 
dân, qua đó phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó là sự 
tham gia giám sát, phản biện của MTTQ các cấp… Công tác tuyên truyền 
CCHC nói chung luôn được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo và Sở Nội vụ 
phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Hàng năm, Sở 
Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan thông tin báo chí tổ chức nhiều buổi 
hội thảo, tọa đàm, phát thanh, truyền hình, sân khấu hóa các nội dung 
trọng tâm của công tác CCHC, trong đó mô hình chính quyền thân thiện, 
công sở thân thiện luôn được đặt lên hàng đầu. 

Có thể nói, những thành quả trong xây dựng chính quyền thân thiện, công 
sở thân thiện mà Bình Dương đạt được hôm nay là một quá trình của sự 
tìm tòi, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; là sự phấn đấu nỗ lực, chung sức, 
đồng lòng của chính quyền các cấp, người dân và cộng đồng doanh 
nghiệp. Từ đó, đã góp phần đưa Bình Dương trở thành một điểm đến hấp 
dẫn cho tất cả các nhà đầu tư. Trong đó, yếu tố con người được đặt lên 



hàng đầu trong xây dựng chính quyền thân thiện, tiến tới xây dựng chính 
quyền điện tử Bình Dương trong tương lai. 

Thực tiễn cho thấy, mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện” đã 
đi vào thực chất và đã góp phần quan trọng, tích cực trong việc 
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền, cơ 
quan Nhà nước. Đ ội ngũ CBCC đã thay đổi nhận thức trong phục 
vụ nhân dân giải quyết TTHC, góp phần cải thiện và nâng cao Chỉ 
số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Việc xây 
dựng mô hình này thực chất là sự gắn kết hệ thống và làm nền 
tảng cơ sở nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả của hoạt động 
chính quyền, cơ quan Nhà nước, trong đó tập trung thực hiện 
công tác cải cách TTHC, quy chế dân chủ, văn hóa công sở, quy 
tắc ứng xử... Từ đó, xây dựng đội ngũ CB CC Nhà nước thực sự 
là công bộc của dân. 

Hồ Văn 

Nguồn: http://cand.com.vn/doi-song/mo-hinh-chinh-quyen-cong-so-than-
thien-o-binh-duong-dot-pha-trong-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-613753/ 

 
12. Tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải 
cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2020 
Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, 
công chức, viên chức trong các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh về 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có 
liên quan về công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục 
hành chính nói riêng, phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công 
chức, viên chức nhằm tìm ra sáng kiến, giải pháp thiết thực, đẩy mạnh 
hiệu quả cải cách hành chính của các cơ quan, địa phương trên địa bàn 
tỉnh; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, 
giải pháp cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2020”. 

Thông qua cuộc thi, tìm ra ý tưởng tiêu biểu, sáng tạo và có khả năng áp 
dụng trong thực tế để thí điểm và nhân rộng mô hình trên địa bàn 
tỉnh. Đồng thời, góp phần cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh 
(PAR INDEX); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả 
quản trị và hành chính công của tỉnh (PAPI) và Chỉ số hài lòng của người 
dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước 
(SIPAS) của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo. 



Đối tượng tham gia gồm cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác 
tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh. Với các nội dung dự thi bao 
gồm: Nội dung sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính phải dựa trên các 
đề xuất, sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính; đơn 
giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian và cắt giảm được một số chi phí thực 
hiện thủ tục hành chính; giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận một cửa 
cấp huyện, cấp xã; sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức; việc hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên 
chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và số lượng người làm việc 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập; giải pháp về cải cách tài chính công; 
giải pháp nâng cao số lượng hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ 
công mức độ 3, mức độ 4; việc ứng dụng công nghệ thông tin góp phần 
nâng cao chất lượng hoạt động về công tác quản lý, điều hành, giải quyết 
thủ tục hành chính...ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, đơn vị sự 
nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành 
phố phải có cán bộ, công chức, viên chức gửi bài tham gia dự thi; đồng 
thời, tổ chức thực hiện các nội dung bảo tính thiết thực, hiệu quả, việc 
đánh giá phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác, công bằng và 
khách quan. 

Ngọc Hoàng 

Nguồn: https://phuyen.gov.vn/wps/portal/home/trang-chu/chi-tiet/tin-tuc-su-
kien/hd-lanh-

dao/to+chuc+cuoc+thi+tim+kiem+sang+kien%2C+giai+phap+cai+cach+ha
nh+chinh+tinh+phu+yen+nam+2020 

 
13. Hà Nội: GRDP 5 năm (2016-2020) tăng bình quân 
7,39% 
Báo cáo Thành ủy tổng kết Chương trình số 03-CTr/TU ngày 28/6/2016 
về “Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích 
cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển Thủ đô nhanh, bền vững giai 
đoạn 2016-2020”, Ban Chỉ đạo Chương trình cho biết, sau 5 năm thực 
hiện tổng sản phẩm GRDP của Hà Nội tăng bình quân 7,39%/năm. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính 

Công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, được tổ chức, triển 
khai đồng bộ, toàn diện tại các cơ quan, đơn vị, tạo được chuyển biến 



mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân 
dân của đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần quan trọng cải thiện môi 
trường đầu tư, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh 
trên địa bản Thủ đô. Năm 2019, chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) 
của Thành phố giữ vững vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố, tăng 07 bậc so với 
năm 2015; Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính 
quyền (SIPAS) tăng 16 bậc so với năm 2017. 

 

Hà Nội tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát 
triển sản xuất kinh doanh (Ảnh minh hoạ) 

Thành phố cũng đạt nhiều kết quả trong cải cách thủ tục hành chính. Giai 
đoạn 2016 - 2019, Thành phố đã ban hành 76 quyết định công bố thủ tục 
hành chính với nhiều thủ tục được cắt giảm chi phí, điều kiện, thời gian giải 
quyết. Thành phố đơn giản hóa 315 thủ tục hành chính, chuẩn hóa 658 thủ 
tục hành chính và công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành 
chính. Tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông đạt 97,33%... 

Đặc biệt Thành phố cải cách bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức. Từ năm 2016 đến nay, Thành phố đã tinh giản 
được 1.492 biên chế; giảm 6.635 biên chế do chuyển đổi đơn vị sự nghiệp 
sang tự chủ chi thường xuyên; đã giải quyết 716 trường hợp nghỉ tinh giản 
theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Đã nghiên cứu, hoàn thiện Đề án thí 
điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, báo cáo Bộ Chính trị chỉ 
đạo, được Chính phủ trình Quốc hội và đã được thông qua “Nghị quyết 
của Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường tại các 
quận, thị xã của Hà Nội”. 



Hà Nội xếp thứ 2 cả nước về mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông 
tin - truyền thông; 100% sở ban ngành, quận huyện, xã phường được kết 
nối mạng WAN; tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng đã đạt 100%; tỷ lệ 
doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt trên 98%; tỷ lệ dịch vụ công thực 
hiện trực tuyến mức độ 3, 4 đạt gần 100%. 

Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh 

Trong 05 năm 2016-2020, Hà Nội thu hút được 25,5 tỷ USD đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (FDI), gấp 4,08 lần giai đoạn 2011-2015; đứng đầu cả 
nước trong 02 năm liên tiếp 2018 và 2019; lũy kế số dự án FDI còn hiện 
lực là 6.278 dự án, với tổng số vốn đạt trên 47,7 tỷ USD, vốn giải ngân đạt 
trên 28,5 tỷ USD. 

Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ nét. Với mục tiêu "đến 
năm 2020, Chỉ số PCI của Hà Nội thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu 
cả nước", Kết quả chỉ số PCI năm 2019 đã đạt mục tiêu của Thành phố đã 
đề ra. Năm 2019 là năm đầu tiên Chỉ số PCI của Hà Nội có tới 9/10 chỉ số 
thành phần tăng hạng và giữ nguyên mức xếp hạng (trong đó có 8/10 chỉ 
số thành phần tăng hạng và 01 chỉ số thành phần giữ nguyên mức xếp 
hạng). Có 4/10 chỉ số thành phần tăng trên 10 bậc (từ 12 bậc đến 19 bậc). 

 

Đơn giản các thủ tục hành chính (Ảnh minh hoạ ) 

Tỷ lệ đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng đạt 100%; kê khai thuế 
điện tử 98,2%; hải quan điện tử 100%; bảo hiểm xã hội 98,3% đối với các 
doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên; thời gian cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất được rút ngắn từ 30 ngày xuống còn 14 ngày… 



Đặc biệt kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng khá, có đóng góp tích cực 
trong tăng trưởng cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP, cách tính 
mới): bình quân 4 năm 2016-2019 tăng 7,36%, cao hơn trung bình giai 
đoạn 2011-2015 (6,93%) và cùng kỳ cả nước (6,72%); quy mô nền kinh tế 
tiếp tục được mở rộng; GRDP bình quân đầu người 119,65 triệu đồng, 
tương đương 5.160 USD. Tính chung 5 năm 2016-2020, GRDP ước tăng 
7,39% (đạt mục tiêu Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI theo quy đổi 
cách tính mới là 7,3-7,8%); GRDP/người đạt 127,6 triệu đồng, tương 
đương 5.420 USD, tăng 1,5 lần so với năm 2015, gấp 1,8 lần bình quân cả 
nước. 

Thành phố Hà Nội chú trọng khuyến khích ứng dụng, phát triển khoa học 
công nghệ: đã đưa vào vận hành Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ 
thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội; tiếp nhận 28 hồ sơ dự án/ý tưởng, trong 
đó 14 dự án được tiếp nhận vào giai đoạn ươm tạo chính thức. Khai 
trương Cổng thông tin hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố Hà Nội tại địa chỉ 
StartupCity.vn, tạo môi trường kết nối khởi nghiệp. Trên địa bàn Thành phố 
hiện có khoảng 9.700 doanh nghiệp công nghệ thông tin, tăng trưởng bình 
quân 31,6%/năm. Doanh thu công nghệ thông đạt khoảng 10 tỷ USD, trong 
đó giá trị xuất khẩu đạt hơn 3 tỷ USD (cả phần cứng và mềm), chiếm 25% 
tổng kim ngạch xuất khẩu; lao động trong lĩnh vực công nghệ thông đạt 
hơn 160 nghìn người, tăng 12,8%. 

T.Vũ 

Nguồn: https://laodongthudo.vn/ha-noi-grdp-5-nam-2016-2020-tang-binh-
quan-739-113766.html.html 

 
 


