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1. Đầu tư, kinh doanh theo luật mới: Vẫn hồi hộp về 
thủ tục 
Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư vừa được ban hành sẽ có hiệu lực 
vào đầu năm 2021, được đánh giá là “cởi mở” hơn, tạo bước ngoặt 
mới cho doanh nghiệp (DN). Thế nhưng, việc thực hiện như thế nào 
phụ thuộc rất nhiều vào các văn bản dưới luật vì hiện nay vẫn chưa 
có nghị định, thông tư hướng dẫn.  

 

Dịch vụ logistics không còn là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 
(Ảnh: Bốc dỡ hàng tại cảng Cát Lái, TPHCM). Ảnh: CAO THĂNG 

“Cởi trói” cho doanh nghiệp 

Theo các chuyên gia, việc thay đổi một số điều khoản trong luật hứa hẹn 
tạo thuận lợi và mang đến cho DN nhiều cơ hội mới. Tuy nhiên, để áp 
dụng các điều luật hiệu quả và an toàn, DN cần nắm kỹ các điều khoản, hệ 
quả pháp lý và rủi ro có thể phát sinh. 

Luật Đầu tư 2020 đã làm rõ nguyên tắc, điều kiện áp dụng từng hình thức 
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất như đấu giá quyền sử 
dụng đất theo Luật Đất đai; đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Luật Đấu 
thầu; chấp thuận nhà đầu tư, chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư. 

Áp dụng thống nhất thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định 
của Luật Đầu tư đối với các dự án xây dựng nhà ở và đô thị để tránh trùng 
lặp về thẩm quyền, thủ tục quyết định, chấp thuận đầu tư dự án nhà ở, đô 
thị theo quy định của pháp luật về đầu tư và nhà ở. Ngoài ra, luật quy định 
danh mục ngành, nghề có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo 
cách tiếp cận chọn “bỏ” (cái nào không cấm thì được làm), nâng cao tính 
minh bạch trong áp dụng cam kết về mở cửa thị trường của Việt Nam theo 
các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.  



Luật cũng bãi bỏ một thủ tục hành chính (như thủ tục chấp thuận chủ 
trương đầu tư với một số dự án đầu tư của cá nhân, hộ gia đình; bãi bỏ 
quy định Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư với dự án có quy mô 
vốn từ 5.000 tỷ đồng); phân cấp cho UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương 
đầu tư; cải cách, đơn giản hóa các thủ tục triển khai dự án đầu tư, mở rộng 
quyền tự chủ của nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án... 

Vẫn hồi hộp chờ hướng dẫn 

Tại hội thảo “Những điểm mới và các lưu ý cho doanh nghiệp về Luật Đầu 
tư 2020, Luật Doanh nghiệp 2020” tổ chức mới đây, nhiều thắc mắc được 
các DN đặt ra, liên quan đến sự chồng chéo giữa các bộ luật dẫn đến thủ 
tục hành chính nhiêu khê. Ông Nguyễn Văn Đực, Chủ tịch HĐQT Công ty 
CP Xây dựng địa ốc Xanh, bức xúc: Luật Đầu tư có quy định về 2 thủ tục 
là “chủ trương đầu tư” thì thuộc thẩm quyền của Sở KH-ĐT, trong khi thủ 
tục “chấp thuận đầu tư” và “công nhận đầu tư” thì thuộc thẩm quyền của 
Sở Xây dựng. 

DN đã nộp hồ sơ 5 - 6 tháng tại Sở KH-ĐT, theo quy định sở chỉ lấy ý kiến 
15 ngày làm việc nhưng nay đã trễ nhiều tháng mà các sở không trả lời thì 
xử lý thế nào? Các đại biểu khác đặt vấn đề tại sao vừa chấp thuận và 
công nhận đầu tư, mà không gộp chung làm một. Nếu không thì các bộ 
cần có diễn đàn để trả lời kịp thời các vấn đề mà DN đặt ra. 

Đại diện Công ty CP Dệt may Gia Định thắc mắc, có 3 hình thức lựa chọn 
nhà đầu tư là chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư 
không thông qua đấu giá, đấu thầu với điều kiện nhà đầu tư có quyền sử 
dụng đất. Quy định này là điểm mở. Thế nhưng, thực tế đang tắc nghẽn vì 
quy định “đất thuê nhà nước thì phải thông qua đấu giá”. 

Khi luật mới có hiệu lực thì nghị định hướng dẫn phải giải thích như thế 
nào khi nhà đầu tư có quyền “sở hữu” - xác định rõ quyền sở hữu là khi có 
quyết định giao đất, thuê đất hay có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
Còn về đất, để được chuyển mục đích sử dụng đất lại hoàn toàn phụ thuộc 
vào quy hoạch mà luật không rõ ràng thì mỗi địa phương hiểu một kiểu 
khác nhau, DN sẽ rất cực! 

Về Luật DN, có nhiều sửa đổi bổ sung, tuy nhiên, nhiều tồn tại trong thực 
tế vẫn chưa được Luật DN 2020 giải quyết. Cụ thể, Điều 30 Luật DN 2020 
về đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký DN vẫn còn giữ quy 
định “Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của 
hồ sơ”, trong khi điều này đã gây tranh chấp khi một số người làm giả hồ 
sơ, chữ ký để “cướp” DN. 

Rất nhiều hồ sơ khiếu nại ra tòa vì một số người trong công ty tự lập biên 
bản thay đổi tên người đại diện pháp luật của DN, Sở KH-ĐT tiếp nhận mà 
không kiểm tra đối chiếu hồ sơ đã lưu nên cấp đổi theo yêu cầu. Khi DN 



phát hiện thì phải kiện nhau ra tòa, còn Sở KH-ĐT “vô can” bởi quy định sở 
chỉ có trách nhiệm kiểm tra tính “hợp lệ” (đầy đủ giấy tờ theo danh mục) 
mà không chịu trách nhiệm về tính “hợp pháp” (giấy tờ giả, không đúng đối 
tượng). 

16 điểm mới của Luật DN 2020 

1. Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu DN trước khi sử dụng 

2. Thêm đối tượng không được thành lập DN: 

- Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; 

- Công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân 
Việt Nam (trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để 
quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại DN); 

- Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động 
trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự. 

3. Rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh từ 2021 chỉ 
còn 3 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh (hiện nay là 
15 ngày). 

4. Bổ sung hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần 
là phải có bản sao giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật, 
thành viên, cổ đông sáng lập. 

5. Bổ sung quy định về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết: Cổ 
phần phổ thông được dùng làm tài sản cơ sở để phát hành chứng chỉ 
lưu ký không có quyền biểu quyết được gọi là cổ phần phổ thông cơ sở. 
Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết có lợi ích kinh tế và nghĩa 
vụ tương ứng với cổ phần phổ thông cơ sở, trừ quyền biểu quyết. 

6. Quy định loại trừ trường hợp giải thể do bị thu hồi giấy chứng nhận 
đăng ký DN. 

7. Thay đổi khái niệm DN nhà nước bao gồm các DN do Nhà nước nắm 
giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  

8. DN nhà nước phải thành lập Ban Kiểm soát. DN tư nhân không cần 
thành lập Ban Kiểm soát. 

9. Sửa đổi quy định xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc 
biệt đối với thành viên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có 
khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì quyền và nghĩa vụ của 
thành viên đó trong công ty được thực hiện thông qua người đại diện.  

10. Sửa quy định về quyền của cổ đông phổ thông: cổ đông hoặc nhóm 
cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ 



khác nhỏ hơn theo quy định tại điều lệ công ty có quyền của cổ đông 
phổ thông (hiện nay là 10%). 

11. DN tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, 
công ty cổ phần, công ty hợp danh. 

12. Bỏ quy định “Báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý DN”. 

13. Bổ sung thêm nghĩa vụ của cổ đông: bảo mật các thông tin được 
công ty, nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung 
cấp cho tổ chức, cá nhân khác. 

14. Bổ sung trách nhiệm của người quản lý công ty cổ phần: thành viên 
hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc và người quản lý khác vi 
phạm quy định tại khoản 1 Điều 165 Luật Doanh nghiệp 2020 chịu trách 
nhiệm cá nhân hoặc liên đới đền bù lợi ích bị mất, trả lại lợi ích đã nhận 
và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho công ty và bên thứ ba. 

15. Thêm trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh. 

16. Bổ sung quy định thực hiện quyền của chủ DN tư nhân trong một số 
trường hợp đặc biệt. 

(Luật DN 2020 có hiệu lực từ 1-1-2021 và thay thế Luật DN 2014) 

7 điểm mới của Luật Đầu tư 2020 

1. “Khai tử” dịch vụ đòi nợ thuê (chuyển vào Danh mục ngành, nghề 
cấm đầu tư kinh doanh). 

2. Bãi bỏ nhiều ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện gồm: hoạt 
động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại; nhượng quyền thương 
mại; dịch vụ logistics; dịch vụ đại lý tàu biển; dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng 
kiến thức về môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động 
sản; dịch vụ xét nghiệm HIV; dịch vụ hỗ trợ sinh sản, lưu giữ tinh trùng, 
lưu giữ phôi; dịch vụ xét nghiệm vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm; dịch 
vụ tiêm chủng; dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 
thay thế; dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; dịch vụ thực hiện kỹ thuật mang 
thai hộ... 

3. Bổ sung nhiều ngành, nghề ưu đãi đầu tư: giáo dục đại học; sản xuất 
các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ…  

4. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh có điều kiện: kinh doanh dịch vụ cai 
nghiện thuốc lá, điều trị HIV/AISD, chăm sóc người cao tuổi, người 
khuyết tật, trẻ em; nước sạch (nước sinh hoạt); dịch vụ kiến trúc; đăng 
kiểm tàu cá; đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá... 

5. Bổ sung quy định về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt. 



6. Trường hợp không phải bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.  

7. Sửa đổi, bổ sung đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư cho các dự án 
có vốn lớn, sử dụng lao động đông, hàm lượng chất xám cao… 

HÀN NI 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/dau-tu-kinh-doanh-theo-luat-moi-van-hoi-
hop-ve-thu-tuc-696484.html 

 

2. Tiết kiệm 14.900 tỷ đồng từ cải cách TTHC, xây 
dựng Chính phủ điện tử 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, 
tổng cộng từ cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện 
tử, mỗi năm tiết kiệm khoảng 14.900 tỷ đồng, theo cách tính của Ngân 
hàng Thế giới. 

Chiều 6/11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng trả lời chất vấn tại 
hội trường Quốc hội về một số nội dung liên quan tới cải cách thủ tục hành 
chính, xây dựng Chính phủ điện tử. 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng trả lời chất vấn của 
đại biểu Quốc hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Đại biểu Trần Văn Tiến (đoàn Vĩnh Phúc) đặt vấn đề, thời gian qua, việc 
triển khai giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông đã tạo thuận lợi cho cá nhân và tổ chức trong thực hiện thủ tục hành 



chính; tuy nhiên, theo phản ánh của cử tri, tại một số bộ, cơ quan, địa 
phương vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức 
trong giải quyết thủ tục hành chính. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
cho biết Văn phòng Chính phủ tham mưu giải pháp nào cho Chính phủ 
trong việc tiếp tục được cải thiện, đổi mới cơ chế này? 

4 nguyên nhân còn hiện tượng “nhũng nhiễu” 

Trả lời câu hỏi của đại biểu Trần Văn Tiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP 
Mai Tiến Dũng cho biết: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc đã quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, 
phục vụ.  

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao các 
bộ, cơ quan, địa phương tổng cộng 65.595 nhiệm vụ. Trong đó đã hoàn 
thành 48.406  nhiệm vụ, 15.953 nhiệm vụ chưa hoàn thành trong hạn, 
1.236 nhiệm vụ quá hạn. Tỷ lệ nợ đọng nhiệm vụ quá hạn đã giảm mạnh 
từ 25,2% (đầu nhiệm kỳ, khi Tổ công tác của Thủ tướng được thành lập) 
xuống còn 1,8% hiện nay, giảm 23,4%. 

Đầu năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính, đến nay 100% các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành việc kiện 
toàn Bộ phận Một cửa các cấp để giải quyết thủ tục hành chính, trong đó, 
58/63 địa phương thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh. 
Đặc biệt có địa phương đã thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính 
theo phương thức “5 tại chỗ” như Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Quảng Ninh. Nhiều địa phương đã gắn kết chặt chẽ giữa việc thiết lập một 
cửa “vật lý” và một cửa điện tử để tạo thuận lợi cho người thực hiện như: 
Hà Nội, Quảng Ninh, Đồng Nai, Cà Mau,  Bình Dương… Nhiều Bộ, cơ 
quan tiên phong như Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Bộ 
Công Thương, Bảo hiểm xã hội, Tập đoàn Điện lực… 

Tuy nhiên, đúng như nhận định của đại biểu Quốc hội, việc giải quyết thủ 
tục hành chính hiện nay vẫn còn một số, hạn chế, vướng mắc nhất định, 
đặc nhất là tình trạng chậm - muộn, nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết 
thủ tục hành chính, người thực hiện phải đi lại nhiều lần, nhiều cơ quan và 
chờ đợi rất lâu mà không biết kết quả giải quyết ra sao. Tuy nhiên, đây 
cũng chỉ là hiện tượng cá biệt xảy ra ở một số ít cơ quan, là “con sâu làm 
rầu nồi canh”. Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã 
yêu cầu chấn chỉnh tình trạng này. 

Nguyên nhân của vướng mắc, hạn chế nêu trên bên cạnh là do yếu tố con 
người còn có các yếu tố sau: 



Thứ nhất, việc tổ chức Bộ phận Một cửa hiện nay vẫn còn phân tán, gắn 
liền với địa giới hành chính, chưa liên thông địa phương này và địa 
phương khác. 

Thứ hai, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các phần mềm, cơ sở dữ liệu 
liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính còn hạn chế, phổ biến 
nhất là tình trạng các phần mềm chuyên ngành, ngành dọc không kết nối, 
chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ 
công của địa phương. 

Thứ ba, nhất là hạ tầng công nghệ thông tin còn hạn chế, chưa đáp ứng 
yêu cầu công việc và yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong giải 
quyết thủ tục hành chính, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng dẫn 
đến việc người dân ít sử dụng dịch vụ công trực tuyến do chưa tiện ích 
một cách thực sự. 

Thứ tư, nhiều thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, các đơn vị chưa 
thực sự quan tâm đến việc đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình thủ tục 
hành chính để tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, giải quyết thủ tục 
hành chính trên môi trường điện tử. 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng lắng nghe các ý 
kiến chất vấn. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Hai điểm nhấn nổi bật 

Đại biểu Trần Thị Hằng (đoàn Bắc Ninh) chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
VPCP: Với vai trò là cơ quan tham mưu, tổng hợp giúp Chính phủ trong 
lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và 



xây dựng Chính phủ điện tử, đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho biết đâu là 
điểm nhấn của công tác này trong nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV? 

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho rằng có 2 điểm nổi 
bật sau đây. 

Một là, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, danh 
mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành. 

Tính từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV đến nay, đã cắt giảm, đơn giản 
hóa hơn 1.000 thủ tục hành chính, 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh, 
6.776/9.926 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành; theo cách 
tính toán của Ngân hàng Thế giới, tổng chi phí xã hội tiết kiệm được 
khoảng hơn 18 triệu ngày công/năm, tương đương hơn 6.300 tỷ 
đồng/năm. 

Chưa hài lòng với những kết quả đạt được, tháng 5/2020, Chính phủ đã 
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 với 
mục tiêu 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. 

Hai là, xây dựng Chính phủ điện tử, Trục liên thông văn bản quốc gia từ 
ngày 12/3/2019 đến nay đã có hơn 3,5 triệu văn bản điện tử, gửi nhận qua 
Trục, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng. 

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ vận hành 
từ ngày 24/6/2019 đến nay đã phục vụ 23 phiên họp Chính phủ và hơn 561 
phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ, giúp thay thế hơn 210 nghìn hồ sơ, 
tài liệu giấy, tiết kiệm 169 tỷ đồng mỗi năm. 

Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều 
hành Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khai trương ngày 19/8/2020 là hạ 
tầng số thông minh phục vụ chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số phù 
hợp theo lộ trình chuyển đổi số quốc gia. Đến nay, Hệ thống đã kết nối 30 
bộ, cơ quan với 20 chế độ báo cáo và 106/200 chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục 
vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Đặc biệt, Cổng Dịch vụ công quốc gia kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ 
công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, được khai 
trương ngày 09/12/2019. Sau gần 11 tháng triển khai, đã có hơn 85 triệu 
lượt truy cập, 25 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; đã cung cấp 2.200/6.790 
dịch vụ công trực tuyến và phấn đấu từ nay đến cuối năm cung cấp 
khoảng 2.500 thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Như 
vậy, mỗi năm tiết kiệm trên Cổng Dịch vụ công quốc gia khoảng 6.300 tỷ 
đồng. 



“Tổng cộng, từ cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử, 
tiết kiệm khoảng 14.900 tỷ đồng mỗi năm. Đây là cách tính theo bảng 
hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn 
mạnh. 

Gia Huy 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Tiet-kiem-14900-ty-dong-tu-cai-cach-
TTHC-xay-dung-Chinh-phu-dien-tu/413240.vgp 

 

3. Thích nghi để vươn lên 
Quốc hội đòi hỏi kế hoạch phải phát huy được sức sáng tạo của cả cộng 
đồng để không chỉ thích nghi mà phải tìm kiếm cơ hội để vượt lên. 

 

Báo cáo của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa 14 đã đưa ra 
những giải pháp sát sườn với ưu tiên hàng đầu là chặn đứng bệnh dịch, và 
yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động cùng các chủ thể kinh tế 
khác. 

Sẽ không có đột biến 

Các giải pháp cũng đã nhắm tới các đối tượng cụ thể, có trọng tâm, trong 
điểm cho các lĩnh vực ngành nghề ưu tiên. Các gói hỗ trợ và phục hồi kinh 
tế cũng được tăng lên và kịp thời để giải quyết khó khăn về dòng tiền cho 
các chủ thể kinh tế. Hiệu quả phụ thuộc lớn vào công tác triển khai, thực 
hiện. 

Tác động ảnh hưởng của COVID-19 sẽ kéo dài. Ngay cả khi dịch bệnh kết 
thúc ở Việt Nam thì thách thức vẫn còn vì nước ta có một nền kinh tế mở, 
với rất nhiều hợp tác song và đa phương. Do vậy, chủ trương xây dựng 
một kế hoạch phục hồi kinh tế “hậu dịch” hiệu quả là rất cần thiết. 

Về mô hình kinh tế hậu COVID-19, sẽ không có sự thay đổi lớn so với 
trước khủng hoảng. Đó là mô hình tăng trưởng hiện đại dựa trên chất lượng 
vốn con người, trình độ công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo (innovation) 
và đầu tư cho các yếu tố này, bên cạnh năng suất lao động và năng suất 



vốn. Khi các chủ thể kinh tế tích luỹ kiến thức, đề cao đổi mới sáng tạo, thì 
ngoại ứng tích cực sẽ được tạo ra, đồng thời năng suất nhân tố tổng hợp 
(TFP) và năng suất vốn sẽ không bị giới hạn và luôn có thể gia tăng với 
các ý tưởng công nghệ sáng tạo mới. 

Đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, khi nguồn lực còn hạn chế 
thì nên ưu tiên tích luỹ vốn vật chất trong thời gian đầu (máy móc, thiết bị, 
công nghệ vừa tầm), và khi đạt được một trình độ phát triển tương đối cao 
thì cần đầu tư đồng thời vào công nghệ mới và giáo dục đào tạo để có lao 
động chất lượng cao phù hợp với công nghệ mới. Song song với chiến 
lược này là xây dựng một môi trường chính sách cởi mở, thông thoáng 
trong quản lý, khuyến khích cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và R&D trong 
doanh nghiệp, và bảo vệ bản quyền, sở hữu trí tuệ. 

 

Mô hình tăng trưởng kinh tế hiện đại hậu Covid-19 sẽ dựa trên năng lực 
đổi mới sáng tạo và các ý tưởng công nghệ mới. (Robot mô phỏng các 

động tác được điều khiển từ xa qua sóng 5G của Viettel. ẢNH: TIẾN LỰC) 

Thiết kế để “đủ sức” 

Tuy không có thay đổi lớn trong mô hình kinh tế, nhưng một số thuộc tính 
nội tại của nền kinh tế lại cần được định hướng và thiết kế để “đủ sức” 
phản kháng với những cú sốc giống COVID-19. 

Trước tiên, việc tăng nội lực để không bị phụ thuộc vào bên ngoài và đủ 
khả năng đáp ứng được những nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế thông 
qua đảm bảo nguồn hàng và phương tiện sản xuất cần thiết khi gặp sốc. 



Có những ngành công nghiệp lõi và tinh nhuệ, được thúc đẩy phát triển 
dựa trên chiến lược công nghiệp và chọn đối tác chiến lược trong chuyển 
giao công nghệ. 

Tiếp đến là khả năng ứng phó linh hoạt. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
SMEs, với số lượng lớn và khả năng chuyển đổi lĩnh vực dễ dàng khi cần 
thiết, luôn là bộ đệm “giảm sốc” cần thiết. Muốn nền kinh tế linh hoạt thì 
chúng ta cần chính sách để các SMEs khoẻ mạnh và có năng lực cạnh 
tranh cao. Một trong những chính sách hiệu quả là nhà nước ưu tiên hỗ trợ 
tài chính cho các tập đoàn lớn có dự án phối hợp với SMEs để hình thành 
chuỗi giá trị nội địa hay quốc tế. 

Về đổi mới sáng tạo và nghiên cứu phát triển (R&D), đây là hai yếu tố quan 
trọng để các quốc gia xây dựng năng lực cạnh tranh trong dài hạn. Thông 
thường các quốc gia và doanh nghiệp ít chú trọng đến đầu tư cho đổi mới 
sáng tạo và R&D trong thời kỳ kinh tế tăng trưởng, mà chỉ tập trung khai 
thác những bằng phát minh sáng chế sẵn có. 

Xây dựng các cụm cạnh tranh có thể hiểu là một tập hợp các doanh nghiệp 
và các trung tâm nghiên cứu – đào tạo công và tư được hình thành trên 
một khu vực địa giới cụ thể và trên một chủ đề mục tiêu. Nhiều quốc gia đã 
thành công trong đổi mới mô hình tăng trưởng nhờ vào các cụm cạnh 
tranh. Ở nước ta thì có thể thúc đẩy loại cụm cạnh tranh doanh nghiệp – 
trường đại học và viện nghiên cứu, hoặc cụm cạnh tranh thúc đẩy kết nối 
vùng miền hình thành chuỗi giá trị. 

ĐBQH Nguyễn Thị Lan (Đoàn ĐB TP Hà Nội): 

Chính phủ cần chú trọng chính sách phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, 
đặc biệt là mô hình doanh nghiệp khởi nguồn công nghệ hình thành trong 
các trường đại học để thương mại hóa các công nghệ đã được nghiên 
cứu, phát triển trong các trường đại học, viện nghiên cứu. 

Bên cạnh đó, Chính phủ cần rà soát hoàn thiện văn bản dưới luật liên quan 
để thúc đẩy thị trường khoa học công nghệ (KHCN), thương mại hóa như 
Luật Giáo dục đại học, Luật KH&CN… ; bổ sung chiến lược, quy hoạch 
phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, dự báo đổi mới công nghệ... 

ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thúy (Đoàn ĐB TP Đà Nẵng): 

Đánh giá của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng 
Chính phủ đã phản ánh thực tế, nhiều doanh nghiệp cho biết khó tiếp cận 
nguồn vốn từ các gói hỗ trợ vì có quá nhiều điều kiện khó khăn, chưa phù 
hợp với thực tiễn, quy trình, thủ tục còn phức tạp, mất nhiều thời gian chờ 
đợi. Tại sao trong thời điểm doanh nghiệp gặp khó khăn nhất thì thủ tục lại 
phức tạp, rườm rà; trong quá trình thực hiện thấy khó khăn vương mắc tại 
sao không kịp thời tháo gỡ. Do vậy, đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, cơ 



quan chức năng cung cấp thông tin chi tiết và đánh giá minh bạch, rõ ràng 
về gói hỗ trợ cho đại biểu Quốc hội có thêm thông tin để giám sát. 

Nguồn: https://enternews.vn/thich-nghi-de-vuon-len-184904.html 

 

4. Công chức năng lực “0.4”, đừng nói đến chuyện 4.0 

Cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử đã tiết kiệm khoảng 
14.000 tỉ đồng/năm (ảnh minh họa). Ảnh: M.Q 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, qua 
cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử đã tiết kiệm khoảng 
14.000 tỉ đồng/năm. 

Một số tiền không nhỏ được tiết kiệm, thật đáng mừng. Nhưng không chỉ 
thế, ngoài chuyện tiết kiệm, còn là lợi ích mang đến cho dân. Bởi vì, khi cải 
cách hành chính có hiệu quả, nền hành chính công đạt chất lượng cao, thì 
người dân được thụ hưởng các giá trị và sản phẩm của nền hành chính đó 
tạo ra. 

Chỉ ngồi ở nhà click chuột máy tính cũng có thể thực hiện được một thủ tục 
hành chính, đó chính là lợi ích. 

Tuy nhiên, có một điều phải thừa nhận, cải cách hành chính chưa đạt 
được như mong đợi. Chính Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đánh giá, việc giải 
quyết thủ tục hành chính hiện nay vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc 



nhất định, đặc biệt nhất là tình trạng chậm - muộn, nhũng nhiễu, tiêu cực 
trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Vì sao còn có những hiện tượng đó, nói thẳng ra là hệ thống hành chính 
còn những kẽ hở, những khoảng mờ cho tiêu cực ẩn núp. Nếu như xây 
dựng một hệ thống minh bạch, thì không có chỗ cho nhũng nhiễu, hạch 
sách và tiêu cực. 

Về xây dựng chính quyền điện tử, không phải địa phương nào cũng triển 
khai thực hiện tốt, làm có chất lượng, có hiệu quả. Cũng phải thừa nhận 
rằng, còn có nhiều địa phương, bộ ngành làm hình thức, không có thực 
chất. Nếu như tất cả đều triển khai tốt cải cách hành chính và chính quyền 
điện tử, thì không phải dừng lại con số 14.000 tỉ đồng/năm mà sẽ nhiều lần 
hơn. 

Muốn triển khai xây dựng được hệ thống hành chính hiện đại cần có hai 
yếu tố, con người và hạ tầng công nghệ. Nếu cũng đội ngũ công chức 
năng lực “0.4”, thì đừng nói đến chuyện 4.0. Nếu cũng chỉ những hoạt 
động hành chính thủ công, thì dân chúng không có cơ hội thụ hưởng các 
sản phẩm quản lý công có hàm lượng chất xám cao. 

Xã hội tiến bộ với các xa lộ thông tin rộng lớn, dân trí ngày càng cao thì đòi 
hỏi chất lượng của chính quyền phải cao. Quan trí không chỉ là khái niệm 
dành riêng cho quan chức, mà cho cả bộ máy công chức. 

Hạ tầng công nghệ thông tin phải đạt chất lượng cao, hiện đại, kết nối, liên 
thông thì mới phát huy được hiệu quả. Nếu chỉ kết nối cục bộ, manh mún 
thì cũng chỉ là bán thủ công. 

Hy vọng sẽ có những cải cách mạnh mẽ hơn để có hệ thống hành chính 
thông minh phục vụ dân tốt hơn. Hãy luôn ghi nhớ rằng, sản phẩm quản lý 
chất lượng cao không chỉ tiết kiệm tiền, mà quan trọng là giữ được lòng tin 
của người dân vào chính quyền. 

LÊ THANH PHONG 

Nguồn: https://laodong.vn/thoi-su/cong-chuc-nang-luc-04-dung-noi-den-
chuyen-40-852748.ldo 

 

5. Những chất vấn nào đang chờ Thủ tướng? 
Chính phủ đã xây dựng kịch bản cho GDP tăng trưởng thấp hơn 6% 
chưa là một trong những chất vấn đang chờ Thủ tướng trả lời. 



Chính phủ đã xây dựng kịch bản cho GDP tăng trưởng thấp hơn 6% 
chưa? Thủ tướng có ủng hộ văn hóa từ chức không? Công tác cán bộ của 
ta nên đưa văn hóa này vào chưa?... 

Đó là một số vấn đề được đại biểu Quốc hội dành cho Thủ tướng trong 
ngày đầu Quốc hội chất vấn các thành viên Chính phủ (ngày 6/11) tại kỳ 
họp thứ 10 đang diễn ra. 

Như thường lệ, điều hành các phiên chất vấn là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn 
Thị Kim Ngân. Trong phát biểu khai mạc, bà nói: những nội dung chất vấn 
thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực 
sẽ trả lời, làm rõ thêm và cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ sẽ 
thay mặt Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ thêm một số nội dung thuộc 
trách nhiệm chung của Chính phủ. 

Các Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Trịnh Đình Dũng đều đã nhận và đã 
trả lời chất vấn, song một số vị đại biểu vẫn dành chất vấn cho người đứng 
đầu Chính phủ. 

Đại biểu Thái Trường Giang  (Cà Mau) muốn biết Chính phủ có những giải 
pháp đột phá, những hành động quyết liệt như thế nào để nhằm tháo gỡ 
những vướng mắc, những hạn chế về nhiều mặt nhằm thực hiện tốt hơn 
nữa 2 vấn đề. 

Thứ nhất, về năng lực cạnh tranh, Việt Nam vẫn đứng thứ 7 trong ASEAN 
thì mục tiêu vào nhóm 4 dẫn đầu ASEAN vẫn còn nhiều thách thức. Thứ 

 

Đại biểu Ksor Phước Hà  (Ksor H’Bơ Khăp)-  Gia Lai nêu chất vấn 
dành cho Thủ tướng. 



hai là về liên kết phát triển vùng, khi mà theo đánh giá của đại biểu thì các 
vấn đề về thể chế, cơ chế, chính sách thực thi ở cấp vùng, vai trò đầu tàu 
dẫn dắt trong quá trình phát triển của trung tâm lớn cấp vùng chưa rõ nét. 

Đại biểu Trần Dương Tuấn (Bến Tre) bày tỏ rất phấn khởi khi thấy Chính 
phủ đã, đang và sẽ tiếp tục kiên trì quan điểm văn hóa phải được đặt 
ngang hàng với kinh tế, xem đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho con người, 
là đầu tư cho phát triển bền vững của đất nước. 

Quá trình hiện thực hóa quan điểm trên, nhiều cử tri cho rằng, Chính phủ 
đã rất quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành trên lĩnh vực kinh tế nhưng trên 
lĩnh vực văn hóa thì sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ chưa thật sự 
quyết liệt như mong đợi. Đề nghị Thủ tướng cho biết chính kiến của Thủ 
tướng về ý kiến nêu trên của cử tri? - đại biểu Tuấn chất vấn. 

Đầu phiên chất vấn buổi chiều 6/11, Chủ tịch Quốc hội cho biết, "sáng nay, 
Thủ tướng vắng, có một số câu hỏi gửi tới Thủ tướng, vào chiều thứ Ba 
Thủ tướng sẽ dành thời gian để báo cáo, giải trình rõ thêm. Tất cả những 
câu hỏi đó, tôi sẽ chuyển đến Thủ tướng để Thủ tướng trả lời với các đại 
biểu". 

Sau đó, các chất vấn dành cho người đứng đầu Chính phủ vẫn tiếp tục 
được đại biểu nêu. Đại biểu Ksor Phước Hà  (Ksor H’Bơ Khăp)-  Gia Lai 
nhắc lại phát ngôn của Thủ tướng là : "Tây Nguyên không thể trở thành sa 
mạc mà phải phủ rừng xanh bạt ngàn, phải xem xét vấn đề phát triển thủy 
điện nhỏ để hạn chế phá rừng" và cho biết thật sự xúc động và trân trọng 
trăn trở đó của Thủ tướng. 

Chất vấn của đại biểu với Thủ tướng là "việc phát triển phá rừng đúng quy 
trình thông qua các dự án thì phải chỉ mặt, điểm tên cá nhân, tổ chức nào 
hay cứ bảo do Quốc hội bấm nút là được và Thủ tướng có ủng hộ văn hóa 
từ chức không? Công tác cán bộ của ta nên đưa văn hóa này vào chưa?". 

Đại biểu đoàn Bình Định, ông Lê Công Nhường chất vấn: Đại dịch Covid-
19 hiện nay đang bùng phát trở lại mạnh mẽ trên thế giới, Việt Nam là 
nước có nền kinh tế mở nên sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trong 
những năm tiếp theo. Do vậy, dự kiến tăng trưởng GDP đạt khoảng 6% 
trong năm 2021 có thể không đạt được như dự kiến. Vậy xin hỏi Thủ 
tướng có những giải pháp đột phá nào để đạt mức tăng trưởng GDP là 6% 
khi mà hầu hết các nền kinh tế thế giới đều tăng trưởng âm. Chính phủ đã 
xây dựng kịch bản cho GDP tăng trưởng thấp hơn 6% chưa? 

Câu hỏi thứ hai của đại biểu Nhường dành cho Thủ tướng là năm nay Việt 
Nam bội chi ngân sách nhà nước tăng thêm khoảng 84.000 tỷ đồng, nếu 
tăng trưởng GDP thấp hơn 6%, con số tuyệt đối của nợ công và trả nợ sẽ 
cao hơn dự kiến mà Bộ Tài chính xây dựng. Vậy Thủ tướng có những giải 
pháp nào để tăng thu ngân sách và sử dụng vốn hiệu quả, không làm tăng 



nợ công khi tăng trưởng không đạt 6% mà chỉ đạt 4% như dự kiến của một 
số chuyên gia trong tình hình dịch bùng phát hiện nay? 

Kiên trì quan điểm cần xây dựng Luật Dịch vụ công, đại biểu Trần Thị 
Quốc Khánh (Hà Nội) nêu vấn đề: cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 
đòi hỏi các quốc gia phải ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ để thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong công tác lập pháp, quản lý, 
điều hành nền hành chính và tổ chức cung ứng dịch vụ công chưa nghiên 
cứu, ứng dụng các luận cứ khoa học quản lý về hành chính công và dịch 
vụ công nên hệ thống pháp luật chưa thực sự minh bạch, rõ ràng về công 
và tư, chồng chéo, chưa đồng bộ với pháp luật về đầu tư công, quản lý tài 
chính công và tài sản công. Đó là nguyên nhân cốt lõi để giải ngân vốn đầu 
tư công còn gặp nhiều khó khăn thời gian vừa qua. 

Đại biểu Đề nghị Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ cho biết, bao 
giờ sẽ thống nhất chỉ đạo các Bộ chức năng xây dựng, trình dự án Luật 
Hành chính công, Luật Dịch vụ công đáp ứng yêu cầu Chính phủ điện tử, 
Chính phủ số, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ 
nghĩa theo nghị quyết của Đảng? 

Như Baodautu.vn đã thông tin, cuối giờ sáng 10/11 Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc sẽ khép lại 2,5 ngày chất vấn của Quốc hội tại kỳ họp này với 
115 phút vừa báo cáo, giải trình rõ thêm nhữn vấn đề đại biểu quan tâm, 
vừa trực tiếp trả lời chất vấn. 

Nguồn: https://baodautu.vn/nhung-chat-van-nao-dang-cho-thu-tuong-
d132803.html 

 

6. “Có chuyện cắt điều kiện kinh doanh này, lại mọc ra 
thủ tục khác” 



 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 
phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trả lời chất vấn. Ảnh QH 

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, điều 
kiện kinh doanh, thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực còn rườm rà, 
thậm chí có chuyện cắt điều kiện kinh doanh này, lại mọc ra thủ tục khác. 

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 10.11 tại Hội trường Quốc 
hội, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đoàn TP Đà Nẵng) chất vấn về việc 
nhiều thủ tục hành chính gây ra rào cản cho doanh nghiệp, người dân khi 
thực hiện quyền của mình. 

Đại biểu đoàn Đà Nẵng chất vấn trách nhiệm của Bộ trưởng Tư pháp cũng 
như cam kết ra sao để hạn chế vấn đề này. 

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết thủ tục 
hành chính, điều kiện kinh doanh quy định ở các văn bản quy phạm pháp 
luật đều có nguyên tắc. Ví dụ thực hiện nguyên tắc đối với lĩnh vực liên 
quan đến quyền, lợi ích trực tiếp của người dân, doanh nghiệp thì phải quy 
định cụ thể bằng luật. 

Các điều kiện kinh doanh, thủ tục có liên quan, tầm văn bản quy phạm 
pháp luật thấp nhất là nghị định của Chính phủ. Quy trình để thực hiện xây 
dựng, trình ban hành, tổ chức thực hiện một văn bản quy phạm pháp luật 
được quy định rất chặt chẽ. 



 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trả lời chất vấn. Ảnh QH 

Trong thời gian qua, tình trạng bỏ sót các điều kiện kinh doanh, đặc biệt 
thủ tục trong một số văn bản quy phạm pháp luật vẫn xảy ra. Theo quy 
định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thẩm quyền của Bộ 
Tư pháp được giao chỉ dừng lại ở thông tư và văn bản của bộ ngành, địa 
phương. Khi phát hiện thì Bộ đề xuất xử lý theo thẩm quyền, chứ không 
thể tự xử lý. 

Trả lời thêm về vấn đề này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 
Mai Tiến Dũng nhấn mạnh quyết tâm của Chính phủ trong việc đơn giản 
hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh. 

Ông thừa nhận điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính trong một số lĩnh 
vực còn rườm rà, thậm chí có chuyện cắt điều kiện kinh doanh này, lại mọc 
ra thủ tục khác, từ đó gây ra rào cản cho doanh nghiệp và người dân. 

Ông Mai Tiến Dũng cũng cho rằng về lâu dài, cần nâng cao chất lượng dự 
thảo văn bản và cơ quan thẩm tra; cần đẩy mạnh công khai, công nghệ 
thông tin để người dân và doanh nghiệp cần giám sát. 

Ông Dũng đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm và thúc đẩy việc thực 
hiện liên thông các thủ tục hành chính này để triển khai tại địa phương 
mình. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục 
hành chính. 



 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh QH 

Trong đó, tập trung vào việc thực hiện có hiệu quả Nghị định số 
45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi 
trường điện tử; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng 
dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử với các phần mềm, cơ sở 
dữ liệu chuyên ngành. Tiếp tục mở rộng cơ chế liên thông, nhất là liên 
thông điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính. 

“Văn phòng Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương 
cung cấp nhiều nhóm dịch vụ công liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc 
gia, giúp cắt giảm nhiều thủ tục hành chính không cần thiết, đơn giản hoá 
trình tự, hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp”, ông Dũng cho biết 

VƯƠNG HÀ CHUNG 

Nguồn: https://laodong.vn/thoi-su/co-chuyen-cat-dieu-kien-kinh-doanh-nay-
lai-moc-ra-thu-tuc-khac-852840.ldo 

 

7. Biên Hòa trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 
Với định hướng phát triển thành phố theo hướng đô thị thông minh, 
bền vững, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) xác định việc xây dựng 
Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh của thành phố và 
cải cách hành chính là những giải pháp quan trọng, tạo cơ sở để 
thành phố phát triển nhanh và bền vững. 



Đây cũng chính là giải pháp góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống 
người dân - chủ thể của thành phố thông minh, từ những tiện tích và hiệu 
quả quản lý, điều hành của cơ quan chức năng trên nền tảng công nghệ 
thông tin.  

 

Đại diện VNPT Đồng Nai trình bày mô hình hoạt động của Trung tâm Điều 
hành thông minh. Ảnh: baodongnai.com.vn 

Trung tâm giám sát, điều hành - hạt nhân của đô thị thông minh 

Theo thông tin từ UBND thành phố Biên Hòa, thời gian qua, tỉnh Đồng Nai 
nói chung, thành phố Biên Hòa nói riêng đã tiếp cận, xây dựng nhiều thành 
phần của đô thị thông minh trên địa bàn. Các thành phần, dịch vụ thông 
minh trên nhiều lĩnh vực trong tương lai cho thấy cần được giám sát, tích 
hợp điều hành tập trung thông qua một nền tảng công nghệ, cho phép tích 
hợp dữ liệu lớn, rộng khắp của các ngành, huyện, thị xã, thành phố về 
Trung tâm Giám sát, điều hành để cung cấp các dữ liệu mở phục vụ công 
dân, doanh nghiệp và công tác điều hành của chính quyền. Người dân và 
doanh nghiệp đều mong muốn có thể tiếp cận được thông tin mọi lúc, mọi 
nơi thông qua máy tính và các thiết bị di động. Các cá nhân và doanh 
nghiệp đều mong muốn được thụ hưởng một nền dịch vụ công hiện đại, 
một chính quyền kết nối với người dân. 

Việc triển khai xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh 
thành phố Biên Hòa đóng vai trò hạt nhân của đô thị thông minh và là nền 
tảng tích hợp các thành phần điều hành thông minh ở các lĩnh vực, góp 
phần xây dựng tỉnh Đồng Nai trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2020 – 
2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, hạ 
tầng dùng chung của một đô thị thông minh cũng sẽ cho phép chia sẻ đầy 



đủ thông tin dữ liệu giữa các ngành, người dân, doanh nghiệp và chính 
quyền, đáp ứng các nhu cầu phát triển của thành phố. 

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Viễn thông Đồng Nai cho biết: 
Đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp cùng UBND thành phố Biên Hòa xây 
dựng Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh. Trung tâm này là 
thành phần cốt lõi của cơ sở hạ tầng trong đô thị thông minh, kết nối ở các 
lĩnh vực như: Hệ thống báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội, hệ thống dịch vụ 
công, hệ thống giám sát giao thông, trật tự an toàn công cộng, hệ thống 
tiếp nhận phản ánh hiện trường, các dịch vụ y tế, giáo dục, du lịch, tài 
nguyên môi trường… nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện về các lĩnh vực 
giám sát của thành phố. Hệ thống tại trung tâm cung cấp các công cụ hỗ 
trợ tổng hợp, phân tích, dự báo, cảnh báo nhằm hỗ trợ công tác điều hành 
và ra quyết định phù hợp. 

Chẳng hạn, với lĩnh vực kinh tế - xã hội, tại trung tâm thu nhận, tích hợp tất 
cả các chỉ số mà hiện nay địa phương đang quan tâm như tình hình thu - 
chi ngân sách, tổng dự toán nguồn thu..., từ đó phục vụ việc điều hành của 
lãnh đạo, các cơ quan chức năng. Hoặc đối với việc tương tác với người 
dân, việc giám sát công tác thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận một 
cửa của thành phố sẽ giúp người có trách nhiệm nắm bắt nhanh chóng 
tiến độ, thậm chí cả thái độ, tác phong trong quá trình làm nhiệm vụ của 
cán bộ, công chức, cũng như sự tương tác, phản ứng của công dân, từ đó 
có những điều chỉnh, nhắc nhở kịp thời. 

Đến giữa tháng 10/2020, việc triển khai thí điểm Trung tâm giám sát, điều 
hành đô thị thông minh thành phố Biên Hòa đạt được một số kết quả: Đã 
triển khai việc giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội; giám sát hiệu 
quả hoạt động của chính quyền, tương tác giao tiếp phục vụ công dân, 
phản ánh hiện trường; giám sát điều hành lĩnh vực y tế; giám sát điều hành 
lĩnh vực giáo dục; giám sát lĩnh vực du lịch; giám sát, điều hành lĩnh vực 
môi trường (không khí, đất đai, rừng, nước). Trung tâm cũng đã triển khai 
hệ thống họp trực tuyến tại 32 điểm cầu, gồm Thành ủy, UBND thành phố 
Biên Hòa và 30 phường, xã. 

Sau giai đoạn triển khai thí điểm, dự kiến trung tâm chính thức đi vào hoạt 
động cuối năm nay, góp phần tạo sự bứt phá trong xây dựng, phát triển 
Biên Hòa theo hướng đô thị văn minh, xứng tầm đô thị loại 1. 

Đi đầu trong cải cách hành chính 



Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của phường 
Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Minh Hưng/TTXVN 

Thành phố Biên Hòa hiện được đánh giá là địa phương dẫn đầu tỉnh Đồng 
Nai về thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt 
động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp thành phố, cũng như ở các 
xã, phường. Là thành phố có số dân đông với 30 đơn vị phường, khối 
lượng thủ tục hành chính cần được giải quyết rất lớn, hiện nay Biên Hòa 
đã thực hiện việc liên thông giải quyết trên 30 thủ tục hành chính thuộc các 
lĩnh vực như đất đai, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo 
hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi... tạo thuận lợi cho công dân toàn thành 
phố. Số liệu của Bộ phận một cửa thành phố Biên Hòa cho thấy, từ đầu 
năm đến hết tháng 10/2020, bộ phận một cửa thành phố đã tiếp nhận và 
giải quyết đúng hạn gần 96% số hồ sơ thuộc nhiều lĩnh vực. Tại các bộ 
phận một cửa của các phường, xã, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 
98%. 

Ngoài việc thực hiện cải cách hành chính, tạo sự thuận lợi, tin cậy cho tổ 
chức, cá nhân, thành phố Biên Hòa còn thực hiện tốt việc cập nhật đầy đủ 
các thông tin liên quan đến hoạt động điều hành, phát triển kinh tế - xã hội 
của thành phố tại chuyên mục “Biên Hòa công khai - minh bạch” trên Cổng 
thông tin điện tử của UBND thành phố, tạo sự thuận lợi, tin cậy cho tổ 
chức, cá nhân muốn tìm hiểu thông tin liên quan như thu hút đầu tư, phát 
triển dịch vụ du lịch... của thành phố. 



Đề cập công tác cải cách hành chính gắn với phát triển đô thị theo hướng 
thông minh, bền vững, từ góc độ cơ sở, ông Đặng Quốc Bình, Phó Chủ 
tịch UBND phường Quyết Thắng (thành phố Biên Hòa) chia sẻ, là phường 
nội ô của thành phố, mỗi ngày Bộ phận một cửa phường tiếp nhận trung 
bình 30 – 50 hồ sơ của công dân không chỉ trên địa bàn phường gửi đến. 
Dù số lượng hồ sơ tương đối nhiều xong nhờ ứng dụng công nghệ thông 
tin, bố trí việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hợp lý, nên hầu hết các hồ sơ 
đều được cán bộ chức năng của phường giải quyết đúng hạn. Cá biệt một 
số trường hợp phức tạp, đòi hỏi thời gian xác minh thì trễ hạn, song đều 
được cán bộ tiếp nhận kịp thời thông báo, xin lỗi công dân và nỗ lực giải 
quyết. Đặc biệt, việc chứng thực và công chứng giấy tờ, Bộ phận một cửa 
của phường đã nỗ lực phục vụ người dân một cách nhanh chóng, chính 
xác nhất nên người dân của các phường khác cũng đến đây để làm thủ tục 
này. 

Đến Bộ phận một cửa của phường để thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh 
cho cháu, ông Trương Văn Cường ở khu phố 2, phường Quyết Thắng chia 
sẻ, ông rất hài lòng với việc hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ tiếp nhận và 
xử lý hồ sơ. Ông Trương Văn Cường cho biết: “Với thủ tục đăng ký khai 
sinh thực ra tôi có thể thực hiện việc khai hồ sơ ngay tại nhà, nhưng là 
người cao tuổi, khi tôi đến Bộ phận một cửa và làm từng bước, tôi vẫn 
được cán bộ hướng dẫn đầy đủ và giải quyết rất nhanh chóng. So sánh 
với thời gian trước đây thì rõ ràng là các thủ tục hành chính đã được giải 
quyết nhanh hơn, đơn giản hơn và thuận lợi hơn cho người dân rất nhiều. 

Trà-Hưng-Việt-Phong-Nhung (TTXVN) 

Nguồn: https://baotintuc.vn/kinh-te/bien-hoa-trong-vung-kinh-te-trong-diem-
phia-nam-bai-cuoigiai-phap-dot-pha-20201106083337073.htm 

 

8. Ngành Bảo hiểm xã hội chú trọng cải cách hành 
chính phục vụ người dân 
Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Phạm Minh Thành cho biết, 
những tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 
dẫn đến việc phải thực hiện giãn cách xã hội trong một thời gian, để 
không làm gián đoạn các thủ tục liên quan đến đời sống của người 
dân, ngành BHXH tỉnh đã tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, 
qua đó giải quyết kịp thời nhu cầu của người dân. 



 

BHXH đã mở thêm 3 điểm tiếp nhận hồ sơ tại các phường trên địa 
bàn TP.Biên Hòa để kịp thời giải quyết thủ tục hành chính cho người 

lao động. 

Cụ thể, BHXH tỉnh Đồng Nai đã thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính qua 
ứng dụng Zalo đối với các thủ tục: cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) do hỏng, 
mất; đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân. Đồng 
thời, tiến hành nhắn tin/điện thoại cho người lao động hẹn trả kết quả thủ 
tục hành chính giãn cách theo các khung giờ khác nhau trong ngày nhằm 
tránh tụ tập đông người tới nhận kết quả. Kết quả, qua ứng dụng Zalo, 
BHXH tỉnh đã tiếp nhận và thực hiện cấp 450 thẻ BHYT do hỏng, mất và 
50 trường hợp đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá 
nhân. 

Bên cạnh đó, ngoài việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại trụ 
sở BHXH tỉnh, được sự hỗ trợ của UBND các phường thuộc TP.Biên Hòa, 
BHXH tỉnh đã triển khai phân luồng và bố trí tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở các 
phường: Quyết Thắng, Hòa Bình, Tân Tiến để đáp ứng nhu cầu giải quyết 
thủ tục hành chính của người dân. 

Để người dân hiểu hơn về chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, 
cơ quan BHXH tỉnh đã tăng cường tuyên truyền qua ứng dụng Zalo, nhận 
được sự quan tâm của gần 3 ngàn người, đăng tải 65 bài viết và 17 video 
clip thu hút hơn 13,5 ngàn lượt xem; đã tương tác, tư vấn giải đáp chế độ 
chính sách liên quan đến bảo hiểm, hướng dẫn nộp hồ sơ, thủ tục hành 
chính lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho trên 10,5 ngàn lượt 
người. 



An Yên 

Nguồn: http://baodongnai.com.vn/tintuc/202011/nganh-bao-hiem-xa-hoi-
chu-trong-cai-cach-hanh-chinh-phuc-vu-nguoi-dan-3029779/ 

 

9. Quảng Ninh hiện đại hóa việc cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến 

Hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm hành 
chính công tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: QUANG VINH 

Tỉnh Quảng Ninh đặt ra mục tiêu phấn đấu cung cấp 100% dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 vào năm 2021 để tạo thuận lợi nhất cho 
người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được Quảng Ninh triển khai thí điểm 
từ tháng 7-2016 ở 14 sở, ngành và ba địa phương (TP Hạ Long, TP Cẩm 
Phả và thị xã Quảng Yên). 

Từ hiệu quả của dịch vụ, sau hai tháng thí điểm, tỉnh Quảng Ninh đã triển 
khai dịch vụ đến tất cả các sở, ban, ngành và các địa phương trên địa bàn. 
Sau hơn bốn năm hoạt động, hệ thống dịch vụ công trực tuyến mang lại 
nhiều kết quả đáng ghi nhận với việc xây dựng được hệ thống cung cấp 
dịch vụ công tập trung của ba cấp chính quyền, cung cấp 100% dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 2. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 
độ 4 là 1.552, đạt 89,9%. Trong đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 
được cung cấp là 621, đạt 36%; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được 
cung cấp là 931, đạt 53,9%.  



Để đạt được mục tiêu cung cấp 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 
trong năm 2020 và phấn đấu hầu hết các dịch vụ công trong năm 2021, 
tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch triển khai biên lai/hóa đơn điện tử cho 
Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, các Trung tâm Hành chính 
công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Tỉnh 
đang phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính 
phủ và Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông để hoàn thiện kết 
nối các trung gian thanh toán vào Cổng dịch vụ công của tỉnh để phục vụ, 
hỗ trợ tốt nhất người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện giải quyết thủ 
tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Trong năm 2021, 
tỉnh sẽ tập trung tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 
chính làm cơ sở xây dựng, hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến để tích hợp, 
cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Người dân, doanh nghiệp có 
thể tra cứu quá trình giải quyết hồ sơ thông qua mã số biên nhận và có thể 
nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 

★ Tỉnh Đắk Nông hiện có tỷ lệ che phủ rừng thấp hơn mức bình quân của 
cả nước, năm 2019 là 37,9%. Theo thống kê của ngành chức năng, từ 
tháng 5-2014 đến hết năm 2019, tỉnh đã phát hiện, lập biên bản xử lý gần 
2.300 vụ phá rừng trái phép với diện tích gần 1.100 ha. Theo Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông, từ năm 2010 đến năm 2019, 
diện tích rừng trong tỉnh đã giảm hơn 41 nghìn héc-ta, tỷ lệ che phủ giảm 
từ 44,2% xuống còn 37,9%, trữ lượng gỗ giảm gần 8%. 

Ngành nông nghiệp tỉnh đã có nhiều nỗ lực khắc phục những khó khăn 
trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, như ứng dụng công 
nghệ thông tin, hình ảnh vệ tinh và tăng cường quản lý, gắn với trách 
nhiệm của các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng kiểm lâm trong 
quản lý, bảo vệ rừng. Các số liệu liên quan đến rừng sát với diễn biến trên 
thực tế, không có sự chênh lệch nhiều như trước. Các vụ phá rừng, dù quy 
mô lớn hoặc nhỏ, đều được phát hiện, báo cáo và phối hợp xử lý kịp thời. 
Các ngành chức năng đang triển khai nhiều giải pháp để xác định rõ ranh 
giới rừng, đất rừng được giao cho các doanh nghiệp, các Ban quản lý rừng 
phòng hộ, đặc dụng quản lý, bảo vệ. Dự kiến đến cuối năm 2020, tỉnh Đắk 
Nông sẽ cơ bản hoàn thành việc cắm mốc, xác định ranh giới rừng, đất 
rừng. Các ngành chức năng sẽ đôn đốc các doanh nghiệp tư nhân được 
giao quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và sản xuất nông lâm kết hợp sớm 
hoàn thành nội dung này. 

Để nâng cao độ che phủ rừng, tỉnh quyết liệt thực hiện quản lý, bảo vệ, 
phát triển trữ lượng diện tích rừng hiện có, giảm việc phá rừng, lấn chiếm 
đất rừng; tập trung trồng rừng sản xuất và đề án nông lâm kết hợp. Bên 
cạnh việc quản lý, bảo vệ diện tích rừng hiện có, trong 5 năm tới, tỉnh Đắk 



Nông phải trồng ít nhất 10.000 ha rừng mới để nâng độ che phủ rừng hiện 
nay từ 37,9% lên 40% vào năm 2025. 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/quang-ninh-hien-dai-hoa-
viec-cung-cap-dich-vu-cong-truc-tuyen--623630/ 

 

10. Đại Đồng nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, tạo 
thuận lợi cho dân 
Những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tại xã 
Đại Đồng, huyện Tràng Định đã đạt được kết quả tích cực, góp phần 
tạo thuận lợi cho người dân. Xã được lãnh đạo UBND huyện đánh 
giá, ghi nhận là đơn vị dẫn đầu trong thực hiện kiểm soát, cải cách 
TTHC của huyện. 

Cuối tháng 10/2020, chúng tôi có mặt tại trụ sở UBND xã Đại Đồng, huyện 
Tràng Định. Ấn tượng đầu tiên đối với chúng tôi đó là bảng niêm yết TTHC 
của xã được bố trí chỉn chu, dễ nhìn, thuận tiện cho công dân đến làm thủ 
tục tra cứu. 

Ông Dương Công Lương, thôn Nà Phục, xã Đại Đồng vui vẻ cho biết: Tôi 
đến chứng thực bản sao chứng minh Nhân dân. Được sự hướng dẫn tận 
tình, chu đáo của cán bộ Bộ phận “Một cửa” của xã, tôi nhanh chóng làm 
xong. Tôi thấy quy trình giải quyết các thủ tục rất nhanh gọn, tôi không phải 
đi lại nhiều, đỡ mất công mất việc. 

 

Đoàn kiểm tra, kiểm soát TTHC của tỉnh kiểm tra công tác niêm yết TTHC 
tại UBND xã Đại Đồng 



Những năm qua, xác định cải cách TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, UBND xã 
Đại Đồng luôn chú trọng đẩy mạnh công tác này. Ông Lương Văn Huân, 
Chủ tịch UBND xã Đại Đồng cho biết: Được sự quan tâm chỉ đạo của 
UBND huyện, hằng năm, UBND xã đều ban hành kế hoạch về kiểm soát 
TTHC. Theo đó, UBND xã bố trí 1 công chức Văn phòng thống kê thực 
hiện công tác kiểm soát TTHC, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các công 
chức chuyên môn rà soát, thống kê, kiểm tra các TTHC đang được niêm 
yết theo từng lĩnh vực, kịp thời cập nhật, bổ sung các TTHC đã bãi bỏ, sửa 
đổi, công bố mới để niêm yết công khai theo đúng quy định. 

Hiện nay, tại UBND xã niêm yết, công khai 102 TTHC thuộc thẩm quyền 
giải quyết của UBND xã, trong đó có 96 TTHC thực hiện theo cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông. Ngoài ra, có 62/102 TTHC thực hiện qua dịch vụ 
bưu chính công ích; có 51/102 TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực 
tuyến (39 TTHC mức độ 3, 12 TTHC mức độ 4). 

Bên cạnh đó, thực hiện Đề án cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 
2017 – 2019, năm 2019, UBND xã đã tiến hành rà soát 95 TTHC và đề 
xuất giữ nguyên không cắt giảm. Năm 2020, tiến hành rà soát 102 TTHC, 
trong đó, đã được phê duyệt đơn giản hóa 29 TTHC, đạt tỷ lệ cắt giảm 
31,68%, vượt kế hoạch đặt ra của tỉnh 1,68%. Ngoài ra, UBND xã đã tăng 
cường truyền thông về kiểm soát TTHC với nhiều hình thức như: lồng 
ghép với các cuộc họp giao ban, tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã. 

Anh Nguyễn Minh Hiếu, Công chức Văn phòng Thống kê, cán bộ đầu mối 
kiểm soát TTHC xã cho biết: Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến 
thực hiện TTHC, chúng tôi đã bố trí cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, gắn 
biển chỉ dẫn các lĩnh vực giải quyết tại bộ phận một cửa của xã. Bên cạnh 
đó, trong quá trình giải quyết công việc, chúng tôi luôn tận tình hướng dẫn 
người dân, không nhũng nhiễu, gây phiền hà, yêu cầu người dân nộp các 
loại phí, giấy tờ ngoài quy định. 

Ông Lương Văn Huân, Chủ tịch UBND xã Đại Đồng cho biết thêm: Trong 
thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác công khai, niêm 
yết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định. Đồng thời tăng 
cường tuyên truyền, đăng tải các thông tin về kiểm soát TTHC lên trang 
thông tin điện tử của xã; tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát 
TTHC cho các công chức đầu mối, bộ phận chuyên môn. 

Từ đầu năm 2019 đến hết tháng 9/2020, UBND xã Đại Đồng tiếp 
nhận 13.215 hồ sơ TTHC, có 12.966 hồ sơ thực hiện theo cơ chế 
một cửa, 249 hồ sơ thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông, đã 
trả kết quả đúng hạn 13.215 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%, không có phản 
ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. So 
với năm 2018 trở về trước, công tác cải cách TTHC của xã đã có 



sự thay đổi tích cực, quy trình thủ tục giải quyết hồ sơ thuộc thẩm 
quyền đã đượt rút ngắn, góp phần tạo thuận lợi cho người dân. 

HOÀNG HIẾU 

Nguồn: http://baolangson.vn/xa-hoi/cai-cach-hanh-chinh/322796-dai-dong-
no-luc-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-tao-thuan-loi-cho-dan.html 

 

11. Người dân hài lòng với thẻ khám bệnh thông minh 
Lâu nay khi đi khám bệnh hay tái khám ở Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) 
Đồng Nai, người dân phải mang theo sổ khám bệnh, thẻ bảo hiểm y tế 
(BHYT), chứng minh nhân dân, phiếu kết quả chụp phim, xét nghiệm 
của lần khám bệnh trước đó và tiền mặt. Hiện nay, nếu người dân có 
thẻ khám bệnh thông minh One Card (gọi tắt là thẻ One Card), chỉ cần 
mang thẻ này đi là đủ. 

 

Người dân đăng ký làm thẻ khám bệnh One Card tại Bệnh viện Đa khoa 
Đồng Nai. Ảnh: Phương Liễu 

Với chức năng tích hợp nhiều tiện ích, không tốn chi phí làm thẻ, thẻ One 
Card không chỉ được nhiều người bệnh hài lòng khi sử dụng, mà còn giúp 
bệnh viện giảm được một số khâu trong quy trình đăng ký, khám chữa 
bệnh (KCB), tiết kiệm được thời gian, nhân lực và chi phí. 

* Nhiều tiện ích cho người dân 

Bà Trần Thị Cúc (ngụ P.Tân Phong, TP.Biên Hòa) đến BVĐK Đồng Nai 
khám bệnh chỉ với chiếc thẻ One Card. Được sự hướng dẫn của nhân viên 



bệnh viện chỉ trong vòng  5 phút, bà Cúc hoàn tất được khâu đăng ký 
khám bệnh và đi thẳng lên phòng khám. Bà Cúc công nhận thẻ này rất tiện 
dụng vì giúp bà giảm được rất nhiều thời gian chờ đợi khi đăng ký KCB 
cũng như lúc thanh toán viện phí. 

Bà Cúc cho hay: “Được nhân viên của 
bệnh viện khuyến khích làm thẻ, nạp tiền 
vào thẻ nên mỗi khi đi khám bệnh, tôi 
thấy rất yên tâm vì không sợ bị quên thẻ 
BHYT, quên giấy hẹn tái khám hay bị kẻ 
gian móc túi. Điều đáng nói là dùng thẻ 
khám bệnh này còn rút ngắn được thời 
gian chờ đợi”. Theo bà Cúc,  trước đây 
mỗi khi đi khám bệnh có làm xét nghiệm 
hay chụp X-quang, siêu âm, bà phải mất 
từ 3-4 giờ để hoàn tất việc KCB, nhưng 
giờ dùng thẻ này, thời gian chờ đợi giảm 
đi một nửa. 

Đầu năm 2020, bà Mai Thị Minh (ngụ 
P.Tân Phong, TP.Biên Hòa) bị kẻ gian 
móc túi lấy đi hơn 1 triệu đồng khi đi 
khám bệnh. Vì thế, khi nghe nhân viên 
BVĐK Đồng Nai giới thiệu về tiện ích của 
thẻ One Card, bà đã đăng ký ngay. Bà 

Minh chia sẻ: “Để tiền trong thẻ tôi rất yên tâm, thanh toán lại nhanh hơn 
rất nhiều. Thẻ khám bệnh này rất tiện dụng cho người dân”. 

Lâu nay, nhiều người dân đến các bệnh viện nói chung và BVĐK Đồng Nai 
nói riêng đều “ngán” khâu chờ đăng ký khám bệnh, lấy số rồi chờ khám, 
chờ đóng tiền, chờ lấy thuốc rất lâu. Dù BVĐK Đồng Nai có cải thiện quy 
trình khám bệnh, nhưng do số lượng bệnh nhân đông và phải qua những 
khâu đăng ký cơ bản không thể bỏ qua nên người bệnh vẫn cảm thấy 
phiền toái. Khi triển khai thẻ One Card, nhiều khâu trong quy trình khám 
bệnh đã được “cắt bỏ” hoàn toàn. 

Bác sĩ Đào Tân Hiệp, Trưởng khoa Khám bệnh BVĐK Đồng Nai cho biết: 
“Gần 1 năm triển khai thẻ One Card, khoa đã có những thay đổi rõ rệt 
trong quy trình KCB. Việc này không chỉ giúp người bệnh chủ động thời 
gian, tiết kiệm tối đa thời gian chờ đợi, cập nhật thông tin sức khỏe nhanh 
chóng… mà cả Khoa Khám bệnh cũng giảm được rất nhiều áp lực so với 
trước, đặc biệt là giải quyết triệt để tình trạng bức xúc do chờ đợi lâu, sai 
sót trong quá trình nhập thông tin, giảm được những thủ tục gây phiền hà 
cho người bệnh”. 

Giám đốc Sở Y tế, TS-BS 
Phan Huy Anh Vũ cho hay, 
Đồng Nai là một trong những 
địa phương thực hiện dự án 
mô hình bệnh viện thông minh 
sớm nhất cả nước. Thẻ khám 
bệnh One Card là một trong 
những cải tiến phục vụ của dự 
án này. Sở cũng đã chỉ đạo 
các cơ sở y tế trong tỉnh trong 
năm 2021 sẽ triển khai, phát 
hành thẻ khám bệnh này cho 
bệnh nhân ngoại trú, nhằm rút 
ngắn thời gian chờ đợi của 
bệnh nhân, giảm tải cho bệnh 
viện, tạo điều kiện thuận lợi 
cho người dân khi đi khám 
bệnh. 



* Cải cách thủ tục hành chính, hướng đến sự hài lòng của người bệnh 

Tiên phong triển khai đề án Xây dựng bệnh viện thông minh, hướng đến 
một bệnh viện không giấy, không xếp hàng, không mang tiền mặt, đơn 
giản hóa các thủ tục trong KCB, gần 1 năm nay, BVĐK Đồng Nai phát 
hành thẻ khám bệnh One Card với mong muốn cải thiện và rút ngắn quy 
trình KCB, mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao, hướng tới sự hài lòng 
của người bệnh. 

 

Nhân viên Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai hướng dẫn bệnh nhân đăng 
ký khám bệnh bằng thẻ khám bệnh One Card. Ảnh: Phương Liễu 

Giám đốc BVĐK Đồng Nai, BS Ngô Đức Tuấn cho biết, thẻ One Card giúp 
việc đăng ký KCB được thuận tiện hơn, giảm thời gian chờ đợi, giảm thủ 
tục hành chính, bảo đảm kết quả nhanh chóng, dữ liệu bệnh nhân được 
lưu trữ vào hệ thống bệnh án điện tử chính xác hơn. Ngoài việc xác định 
đúng người bệnh, thông qua thẻ này, người bệnh dễ dàng truy xuất các 
thông tin cá nhân, thông tin thẻ BHYT, thông tin KCB của những lần trước 
đó trong những lần tái khám. Hiện tại, chương trình sử dụng thẻ One Card 
được triển khai áp dụng cho tất cả bệnh nhân đến khám ngoại trú tại bệnh 
viện và cấp thẻ miễn phí tại khu khám bệnh BHYT. 

Cũng theo BS Ngô Đức Tuấn, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận trên 3-5 ngàn 
lượt người đến khám bệnh ngoại trú. Đến nay đã có  hơn 1 ngàn bệnh 



nhân sử dụng thẻ One Card. Hiện vẫn còn nhiều người chưa làm thẻ do 
chưa quen sử dụng thẻ One Card hoặc chưa quen thanh toán chi phí KCB 
qua thẻ ngân hàng. Dự kiến trong năm 2021, bệnh viện phấn đấu vận 
động 100% người bệnh khám ngoại trú bằng thẻ One Card. 

“Sử dụng thẻ One Card không chỉ đem lại tiện ích cho người dân mà bệnh 
viện cũng được lợi. Sau gần 1 năm triển khai thẻ One Card, bệnh viện đã 
giảm được 15% số nhân viên phục vụ ở khu vực hành chính, tiếp nhận 
đăng ký, thu ngân; đồng thời cũng tiết kiệm khá lớn chi phí nguyên liệu so 
với sử dụng phương pháp đăng ký truyền thống” - BS Ngô Đức Tuấn cho 
biết. 

Giải thích về những băn khoăn của bệnh nhân khi thanh toán tiền qua thẻ 
One Card rất khó để kiểm tra chi tiết các khoản phí, BS Ngô Đức Tuấn cho 
hay, mỗi khi hoàn tất thanh toán chi phí KCB qua thẻ, chủ thẻ sẽ nhận 
được một tin báo qua điện thoại số tiền bị trừ. Những bệnh nhân nào muốn 
xem chi tiết các khoản chi trả, có thể yêu cầu nhân viên thu ngân in bản 
sao kê chi tiết các khoản để kiểm tra. 

Từ tháng 12-2019, BVĐK Đồng Nai phối hợp với Ngân hàng 
thương mại CP Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh 
Đồng Nai và Công ty CP FPT (TP.HCM) triển khai phát hành 
thẻ One Card tại BVĐK Đồng Nai. Thẻ này tích hợp thông tin 
cá nhân bệnh nhân, mã số BHYT (với người có thẻ BHYT) và 
mã số bệnh nhân (với người không có thẻ BHYT). Ngoài ra, thẻ 
còn tích hợp chức năng như một thẻ thanh toán ngân hàng, 
giúp người bệnh thuận tiện khi thanh toán các khoản khác 
ngoài bệnh viện. Hiện bệnh viện lắp đặt 2 hệ thống máy đăng 
ký và thanh toán viện phí qua thẻ. Sắp tới, khi số người dùng 
thẻ tăng lên, bệnh viện sẽ đặt thêm các máy đăng ký tự động 
để người dân có thể chủ động thực hiện. 

Phương Liễu 

Nguồn: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202011/nguoi-dan-hai-long-
voi-the-kham-benh-thong-minh-3029799/ 

 

 

 


