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1. Minh bạch, công khai, không chờ doanh nghiệp gọi 
đến kiến nghị 
Tinh thần của Thủ tướng là “càng minh bạch, cởi mở, công khai càng 
tốt, không chờ doanh nghiệp gọi đến kiến nghị”, Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục 
hành chính, nhấn mạnh như trên tại Hội nghị đối thoại với doanh 
nghiệp Nhật Bản tổ chức ngày 21/12. 

 

Các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam nêu một số khó khăn, vướng 
mắc. Ảnh: VGP/Hoàng Giang 

Hội nghị đã thảo luận 16 nhóm vấn đề khó khăn, vướng mắc của các 
doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà 
nước và giải quyết công việc của các bộ, cơ quan, có những vướng mắc 
kéo dài đã 12 năm. Hầu hết các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp đều 
xuất phát từ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Thể chế hóa những cam kết thành chính sách 

Ông Sudo Kazunori, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt 
Nam, đánh giá trong giai đoạn vừa qua, Việt Nam là một trong những quốc 
gia kiểm soát dịch COVID-19 tốt nhất; đồng thời tạo dựng được một môi 
trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Thông qua cơ chế hợp tác, 



những phản ánh, kiến nghị của Nhật Bản đều nhận được phản hồi tích cực 
từ phía các cơ quan chức năng của Việt Nam. 

Theo ông Sudo Kazunori, Việt Nam đang nỗ lực cải cách thủ tục hành 
chính, tuy nhiên còn tồn tại một số vấn đề liên quan đến công khai thông 
tin của doanh nghiệp Nhà nước, đẩy nhanh thời gian triển khai và  đơn 
giản hóa quy trình thủ tục cấp phép đầu tư, áp dụng ưu đãi đầu tư, tỉ lệ nội 
địa hóa, hoàn thiện hạ tầng, vấn đề nhập cảnh... 

“Những cam kết cần được thể chế hóa thành chính sách, điều này rất cần 
sự lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam”, ông Sudo 
Kazunori nói. 

Nêu vướng mắc của doanh nghiệp, ông Hatakiyama Yuki, Phó Tổng Giám 
đốc Công ty TNHH Nipro Vietnam (chuyên sản xuất thiết bị y tế), cho biết 
doanh nghiệp mất nhiều thời gian làm thủ tục hoạt động kinh doanh. Trong 
các dự án phát triển, có dự án phải mất hơn 1 năm làm thủ tục từ khi nộp 
hồ sơ đến khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyền sử 
dụng đất. Đặc biệt đối với dự án do Thủ tướng phê duyệt thì khi điều chỉnh 
quy hoạch tổng thể sẽ mất nhiều thời gian hơn so với dự án do thành phố 
hay tỉnh phê duyệt. 

Ông Hatakiyama đề nghị đẩy nhanh quy trình cấp phép đầu tư, các cơ 
quan hữu quan ở Trung ương và địa phương rút ngắn thời gian thực hiện 
trong các khâu thủ tục hành chính từ khi nộp hồ sơ đến khi được cấp 
phép. Điều này sẽ thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản, thu hẹp 
tổn thất lợi nhuận nhờ rút ngắn thời gian làm thủ tục và hiệu quả kinh tế 
nhờ sớm triển khai dự án. 

Ông Marukawa Yoichi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Panasonic Việt 
Nam, đề nghị đẩy nhanh và đơn giản hóa thủ tục hoàn thuế VAT khi xuất 
khẩu. Bởi hiện nay thủ tục hoàn thuế VAT do doanh nghiệp chế tạo đang 
đầu tư tại Việt Nam thực hiện để tăng cường xuất khẩu rất phức tạp, 
không được hoàn thuế nhanh chóng. Vì vậy, có trường hợp doanh nghiệp 
xuất khẩu nhưng không làm thủ tục hoàn thuế. 

Ông Narukama Hiromitsu, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MITSUI Việt 
Nam, bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã có hành động nhanh hơn nhiều nước 
trong việc cho phép các nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh. Để việc kinh 
doanh của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam nhanh hơn nữa, ông 
Narukama Hiromitsu đề nghị các nội dung liên quan nới lỏng hạn chế nhập 
cảnh cho doanh nghiệp đầu tư mới như: Rút ngắn thời gian xin nhập cảnh 
(hiện 2 tháng); rút ngắn cách ly (hiện 14 ngày); nhanh chóng nối lại chuyến 



bay định kỳ giữa hai nước..., đồng thời tin tưởng việc nới lỏng đi lại sẽ 
đóng góp hơn nữa cho kinh doanh của hai nước. 

 

Đại diện các bộ, ngành Việt Nam giải đáp các kiến nghị của doanh 
nghiệp Nhật Bản. Ảnh: VGP/Hoàng Giang 

Giải đáp một số vướng mắc của doanh nghiệp Nhật Bản, ông Đỗ Văn Sử, 
Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, cho biết, 60% kiến nghị của các 
doanh nghiệp trong Hội nghị hôm nay liên quan đến thủ tục đầu tư kinh 
doanh, thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. 

Liên quan đến một số kiến nghị các quy trình thủ tục cần nhanh hơn, ông 
Đỗ Văn Sử cho biết, thực tế từ năm 2016, Chính phủ đã yêu cầu đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xây dựng Chính phủ điện 
tử. Nghị quyết 36a của Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành tiến hành 
triển khai đưa các quy trình thủ tục về hoạt động đầu tư kinh doanh và các 
thủ tục hành chính đối với người dân lên mạng. 

Riêng liên quan đến đầu tư kinh doanh, trong Luật Đầu tư năm 2020 vừa 
mới được Quốc hội thông qua đã bổ sung thêm quy định yêu cầu tất cả 
các cơ quan hành chính Nhà nước có một lộ trình thiết lập môi trường trực 
tuyến xử lý việc cấp, điều chỉnh các dự án đầu tư. 



Về hoàn thuế GTGT với dự án đầu tư, hàng hóa xuất khẩu, theo ông Lưu 
Đức Huy, Vụ trưởng Vụ Chính sách của Tổng cục Thuế, đến ngày 
25/11/2020, Tổng cục Thuế đã hoàn theo phương thức điện tử trên 93% 
số hồ sơ đề nghị, chiếm hơn 97% số thuế nộp theo phương thức điện tử. 
Tổng cục Thuế cho biết sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thuế nhanh 
chóng, thuận tiện. 

Về kiến nghị xuất nhập cảnh, đại diện Bộ Công an cho biết, thực hiện ý 
kiến chỉ đạo của Chính phủ, thủ tục xét duyệt nhập cảnh cho chuyên gia 
nước ngoài trong giai đoạn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch 
COVID-19 hiện nay đã bảo đảm đơn giản, nhanh chóng (chỉ trong 3 ngày 
làm việc). 

Các quy định về “Hướng dẫn về việc đề nghị xét duyệt cho người nước 
ngoài nhập cảnh vào Việt Nam theo bảo lãnh của cơ quan tổ chức trong 
giai đoạn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19” đã được 
Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trao đổi với Bộ Ngoại giao, 
đồng thời đăng tải công khai trên Cổng TTĐT về xuất nhập cảnh Việt Nam 
– Bộ Công an (xuatnhapcanh.gov.vn). 

Chia sẻ với kiến nghị của doanh nghiệp Nhật Bản liên quan đến hạ tầng cơ 
sở trong đó có vấn đề bảo đảm nguồn cung cấp điện ổn định, đại diện Bộ 
Công Thương cho biết sẽ giao Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo và Cục 
Điều tiết điện lực làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty 
Điện lực miền Bắc để rà soát lại lưới điện khu vực các khu công nghiệp, 
đưa ra giải pháp tăng cường nguồn cấp điện như bổ sung nguồn hoặc tách 
máy biến áp dùng cho khu công nghiệp để bảo đảm cấp điện an toàn, ổn 
định. 



 

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: VGP/Hoàng Giang 

Đi sâu vào các vấn đề cốt lõi, thực chất của môi trường kinh doanh 

Tại Hội nghị, đại diện VPCP Việt Nam, ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục 
Kiểm soát Thủ tục hành chính (VPCP), đã giới thiệu với các doanh nghiệp 
Nhật Bản về Nghị quyết 68 của Chính phủ. Đây là một chương trình cải 
cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh quan trọng hàng đầu của 
Chính phủ giai đoạn 2020-2025. Nghị quyết 68 có vai trò thúc đẩy làn sóng 
cải cách thứ 3, đi sâu vào các vấn đề cốt lõi, thực chất của môi trường kinh 
doanh, tạo điều kiện cho giai đoạn phát triển mới của nền kinh tế. 

Theo ông Ngô Hải Phan, phạm vi của Nghị quyết rất rộng, hướng đến cải 
cách tất cả các loại quy định kinh doanh, thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực 
kinh doanh. Nghị quyết 68 đặt ra yêu cầu phải thống kê toàn bộ các quy 
định kinh doanh, tính chi phí tuân thủ; rà soát, nghiên cứu và đề xuất giải 
pháp cải cách cho các ngành, lĩnh vực và các loại quy định. Do đó, rất cần 
sự vào cuộc mạnh mẽ của tất cả các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải 
cách thủ tục hành chính, cho biết, bên cạnh việc cải cách thể chế, quy 
định, thủ tục hành chính, việc tổ chức thực thi quy định cũng sẽ được chỉ 
đạo quyết liệt và đôn đốc, kiểm tra, chấn chỉnh thường xuyên, liên tục để 
bảo đảm những kết quả cải cách sớm đi vào cuộc sống. 



Để tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả của các kênh đối thoại, Bộ trưởng 
Mai Tiến Dũng đề nghị các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam cùng 
chung tay với Việt Nam trong nỗ lực cải cách thể chế, cải thiện môi trường 
kinh doanh; chủ động tham gia hiến kế cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục 
hành chính; tích cực gửi phản ánh, kiến nghị của mình qua hiệp hội doanh 
nghiệp hoặc gửi trực tiếp qua Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính luôn đồng hành cùng doanh 
nghiệp; mong muốn được lắng nghe để có những giải pháp hiệu quả, kịp 
thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát huy 
tối đa tiềm năng, thế mạnh, tạo ra nhiều của cải vật chất làm giàu cho 
chính mình, cho xã hội, đem lại việc làm và sự thịnh vượng chung. 

“Tinh thần của Thủ tướng là càng minh bạch, cởi mở, công khai càng tốt, 
không chờ doanh nghiệp gọi đến kiến nghị, có bất cập thì có cải cách”, Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh và cho biết với tinh 
thần cải cách mạnh mẽ nhất, sẽ cùng các bộ, ngành, cấp chính quyền tích 
cực, chủ động tiếp cận, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp. 

Hoàng Giang – Gia Huy 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/Minh-bach-cong-khai-khong-
cho-doanh-nghiep-goi-den-kien-nghi/417579.vgp 

 

2. Thủ tướng: Tiếp tục cải cách, đổi mới nền tư pháp 
theo hướng tiên tiến, hiện đại 
Thủ tướng đề nghị tiếp tục cải cách, đổi mới để nền tư pháp nước ta phát 
triển tiên tiến, hiện đại, bắt kịp với các nền tư pháp tiến bộ trên thế giới. 

Sáng nay (21/12) tại Hà Nội, Toà án Nhân dân tối cao tổ chức hội nghị trực 
tuyến tới 800 điểm cầu trong cả nước tổng kết công tác năm 2020 và 
nhiệm kỳ 2016-2020, triển khai công tác Toà án năm 2021. 

Tới dự có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Uỷ viên Bộ Chính trị, 
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng 
Bộ Công an, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ, Bí thư Trung ương 
Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Chủ tịch 
Quốc hội Uông Chu Lưu cùng lãnh đạo các Bộ ban ngành Trung ương. 



 

Thủ tướng thăm trụ sở mới của TANDTC - Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

 Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ, cũng là năm đất nước và Toà án 
diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, do đó Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Toà án 
nhân dân tối cao đã chủ động kịp thời ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị với 
nhiều chủ trương, giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng công tác xét 
xử, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Theo đó, trong nhiệm kỳ 
các toà án đã thụ lý hơn 2,4 triệu vụ việc, giải quyết hơn 2,3 triệu vụ việc 
đạt tỉ lệ 97,6%. Riêng trong năm nay đã thụ lý hơn 602 nghìn vụ việc. Chất 
lượng giải quyết, xét xử tiếp tục được bảo đảm và có nhiều tiến bộ. Tỉ lệ 
các bản án, quyết định bị huỷ, sửa do nguyên nhân chủ quan hằng năm 
đều dưới 1,5%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội đề ra. 

Đối với các vụ án hình sự, đã xét xử nghiêm nhiều vụ án kinh tế, tham 
nhũng nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm như vụ án 
Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam, Phan Văn Anh Vũ, Trịnh Xuân 
Thanh, Đinh La Thăng...hình phạt áp dụng đối với các bị cáo tương xứng 
với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội...Trong công tác xây 
dựng Đảng, xây dựng hệ thống toà án các cấp, các tổ chức Đảng tại toà 
án luôn quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, duy trì kỉ 
luật, kỉ cương, đổi mới chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết nội 
bộ, trong đó thực hiện nghiêm Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về sắp xếp, 
kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng giảm đầu mối, tinh gọn. Công tác 



quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý được quan tâm, chất lượng đội ngũ 
cán bộ tiếp tục được nâng lên cả về trình độ và chuyên môn nghiệp vụ và 
phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. Công tác tuyển dụng, điều động, 
luân chuyển biệt phái miễn nhiệm được thực hiện đúng quy định.... 

 

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng, đánh giá 
cao Toà án nhân dân tối cao đã thực hiện thành công các Nghị quyết của 
Đảng, Nhà nước về cải cách tư pháp. Nổi bật là Toà án các cấp đã chủ 
động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành; đề ra nhiều chủ trương với những 
giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng xét xử; đã có những bước phát 
triển mới, đạt được những thành tích quan trọng trong thực hiện Chiến 
lược cải cách tư pháp và trên các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao. 

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số mặt còn tồn tại hạn chế trong thời 
gian qua của Toà án các cấp như tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc 
thẩm, tái thẩm vẫn chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra; tỷ lệ hủy, sửa án hành 
chính vẫn còn cao; một số Tòa án chưa khắc phục triệt để việc để các vụ 
việc quá thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật; chưa khắc phục 
triệt để việc bản án, quyết định tuyên không rõ, gây khó khăn cho công tác 
thi hành án... 

Những hạn chế này đã và đang ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường đầu tư 
kinh doanh của nước ta, ảnh hưởng tới vị trí xếp hạng của Việt Nam về 
môi trường đầu tư kinh doanh và chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu. 



 
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình phát biểu khai mạc Hội nghị 

 Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Thủ tướng nhấn mạnh, năm tới là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời cũng là năm tiến hành bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp; là năm đầu 
triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 
năm 2021-2025; chính vì vậy trọng trách của Toà án nhân dân tối cao là 
tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác, yêu cầu cải cách tư 
pháp và những nhiệm vụ mới của nhiệm kỳ là rất lớn, rất nặng nề. 

Trên tinh thần này, Thủ tướng đề nghị, Tòa án nhân dân các cấp cần suy 
nghĩ những định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho một 
Chiến lược cải cách tư pháp mới của Toà án nói riêng và nền tư pháp nói 
chung nhằm thích ứng tốt hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết 
trong tình hình mới. Tiếp tục cải cách, đổi mới để nền tư pháp nước ta 
phát triển tiên tiến, hiện đại, bắt kịp với các nền tư pháp tiến bộ trên thế 
giới. 

Dịp này, Toà án nhân dân tối cao tổ chức lễ kết nối và công bố các dịch vụ 
công trực tuyến của Toà án nhân dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia./. 

Văn Hiếu/VOV1 

Nguồn: https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-tiep-tuc-cai-cach-doi-moi-nen-tu-
phap-theo-huong-tien-tien-hien-dai-825589.vov 



 
3. Hải quan cung cấp nguồn gốc phương tiện giao 
thông nhập khẩu lên Cổng dịch vụ công quốc gia 
Cơ quan hải quan đã sẵn sàng cung cấp dữ liệu nguồn gốc tờ khai 
phương tiện giao thông nhập khẩu của tờ khai hải quan đăng ký từ 
ngày 1/12/2020 cho Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ quan đăng ký 
phương tiện. 

 

Cán bộ hải quan tiếp nhận tờ khai phương tiện nhập khẩu của doanh 
nghiệp. Ảnh: Hải Anh 

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Cục Kiểm soát thủ tục hành chính 
(Văn phòng Chính phủ) và Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) về việc 
kết nối, chia sẻ dữ liệu phương tiện giao thông nhập khẩu. 

Theo Tổng cục Hải quan, thực hiện điểm 8 Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 
11/11/2020 của Chính phủ về việc bãi bỏ tờ khai nguồn gốc, Bộ Tài chính 
có công văn 14650/BTC-TCHQ hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành 
phố liên quan đến khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ nhập khẩu. 

Đến nay, dữ liệu nguồn gốc tờ khai phương tiện nhập khẩu của tờ khai hải 
quan đăng ký từ ngày 1/12/2020 sẵn sàng được cơ quan hải quan cung 
cấp cho Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống tin của cơ quan đăng ký 
phương tiện. 

Tổng cục Hải quan cũng cung cấp các thông tin kỹ thuật phục vụ kết nối, 
chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu đến Cục 
Kiểm soát thủ tục hành chính và Cục Cảnh sát giao thông. 



Tại công văn 14650/BTC-TCHQ nêu trên, Bộ Tài chính hướng dẫn, loại 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ yêu cầu kê khai gồm: Phương 
tiện giao thông cơ giới đường bộ quy định tại Điều 1 Thông tư số 
58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an; Phương tiện là xe cơ 
giới sử dụng vào mục đích quốc phòng quy định tại Thông tư số 
102/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng. 

Nội dung khai trên tờ khai hải quan, ngoài các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai 
hải quan điện tử nhập khẩu theo hướng dẫn tại mẫu số 01 Phụ lục II ban 
hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 
38/2015/TT-BTC, kể từ ngày 1/12/2020, khi thực hiện thủ tục hải quan cho 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nhập khẩu, cục hải quan các 
tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan thực hiện việc khai các 
thông tin. 

Cụ thể, khai đầy đủ thông tin của phương tiện theo đúng mẫu ban hành 
kèm công văn này dưới dạng file Excel (đinh dạng .xls); gửi file đính kèm 
tờ khai hải quan nhập khẩu qua Hệ thống khai hải quan điện tử theo 
hướng dẫn tại chỉ tiêu thông tin 1.63 mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm 
Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-
BTC. 

Chi cục hải quan nơi tiếp nhận tờ khai hải quan nhập khẩu giải quyết thủ 
tục thông quan cho các lô hàng phương tiện nhập khẩu theo đúng quy định 
của pháp luật hải quan và pháp luật về quản lý chuyên ngành./. 

Ngọc Linh 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2020-
12-21/hai-quan-cung-cap-nguon-goc-phuong-tien-giao-thong-nhap-khau-

len-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-97185.aspx 

 

4. VBF 2020:Chia sẻ sáng kiến, giải pháp cho giai 
đoạn 'bình thường mới' 
Diễn đàn VBF là cơ hội để trao đổi, chia sẻ và đề xuất những sáng 
kiến và giải pháp mới, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư 
kinh doanh trong trạng thái bình thường mới. 

Sáng 22/12, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2020 (VBF) 
chính thức khai mạc tại Hà Nội. Với chủ đề “Thách thức và Cơ hội trong 
trạng thái bình thường mới”, Diễn đàn là cơ hội để chúng ta cùng nhau trao 
đổi, chia sẻ và đề xuất những sáng kiến và giải pháp mới, tạo điều kiện 
cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trong trạng thái bình thường mới, 



Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh điều này 
trong phát biểu khai mạc Diễn đàn. 

Theo Bộ trưởng Dũng, năm 2020 được xem là một năm của những khó 
khăn và thách thức lớn mà tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có 
Việt Nam do phải đối mặt với sự bùng phát của dịch Covid-19. Tuy nhiên, 
với những giải pháp quyết liệt và hiệu quả trong việc thực hiện mục tiêu 
kép phục hồi và phát triển kinh tế, đồng thời kiểm soát dịch bệnh, Việt Nam 
vẫn đạt được những kết quả tích cực với việc duy trì được tăng trưởng 
GDP, dự kiến năm 2020 đạt 2,5-3%. 

Đây cũng là năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 
- 2020, giai đoạn mà Việt Nam đã vượt qua nhiều thử thách để đạt được 
những thành tựu rất quan trọng và toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Đó 
là: (1) Cả nước đã tập trung phòng chống, kiểm soát tốt dịch bệnh, tạo điều 
kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; (2) Kinh tế vĩ mô 
ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, chất lượng tăng trưởng 
được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016 - 2019 đạt khá cao, 
bình quân 6,8%/năm; (3) Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được tập 
trung nguồn lực đầu tư; nhiều công trình, dự án quan trọng, quy mô lớn đã 
hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2019; (4) Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với 
đổi mới mô hình tăng trưởng được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả; (5) Cải 
cách hành chính chuyển biến tích cực, môi trường kinh doanh được cải 

 

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2020 (Ảnh: Đức Thanh) 



thiện; và (6) Các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động 
đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng. 

"Trong các kết quả nêu trên có sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, 
các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Sự tin tưởng và chia sẻ của 
cộng đồng doanh nghiệp đã bổ sung thêm động lực để Chính phủ Việt 
Nam quyết tâm và điều hành linh hoạt để thực hiện hiệu quả các mục tiêu 
đã đề ra", Bộ trưởng nhấn mạnh. 

Bước vào năm 2021 - năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh 
tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 
2021-2025, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Việt Nam đang hướng 
đến các mục tiêu: (1) Tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, 
chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; (2) Thúc đẩy 
mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng 
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của 
nền kinh tế; (3) Đẩy nhanh chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế số, xây 
dựng xã hội số; (4) Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 
gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; (5) Cải cách 
thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận 
lợi để khơi thông các nguồn lực cho phát triển; và (6) Đẩy mạnh các hoạt 
động đối ngoại và hội nhập quốc tế. 

 

Toàn cảnh Diễn đàn VBF 2020 (Ảnh: Dũng Minh) 



Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp đưa ra một số đề xuất, TS. Vũ Tiến 
Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho 
biết, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng Chính phủ có các biện pháp cụ thể 
và nhanh chóng để giải quyết ngay các nút thắt đang cản trở doanh nghiệp 
tận dụng các cơ hội hội nhập từ các FTA nói chung và từ EVFTA nói riêng 
để phục hồi từ COVID-19 và tiếp tục phát triển, bao gồm nguồn nhân lực, 
cơ sở hạ tầng… 

Về nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, mặc dù đây là công việc 
của từng doanh nghiệp, nhưng ông Lộc cũng chia sẻ, cộng đồng doanh 
nghiệp kỳ vọng Chính phủ có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong vấn đề này, 
bao gồm tăng cường năng lực và chất lượng xúc tiến đầu tư thương mại, 
hỗ trợ thiết lập các trung tâm kỹ thuật đối với các nhóm nông sản mà các 
nước Đối tác nhập khẩu có yêu cầu đặc thù về tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ sinh 
an toàn thực phẩm phải chiếu xạ, phải kiểm tra trước khi bốc hàng… 

Cùng với đó, Chủ tịch VCCI cũng kiến nghị Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh 
cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, 
với trọng tâm là cải cách về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt 
giảm chi phí cho doanh nghiệp. 

“Cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng việc các bộ ngành và chính quyền 
các địa phương thực thi đầy đủ, nghiêm túc Nghị quyết 68 của Chính phủ 
ban hành tháng 5/2020 mà trọng tâm cắt giảm gánh nặng chi phí tuân thủ 
cho doanh nghiệp”, ông Lộc nói. 

Cùng với đó, ông Lộc kiến nghị xây dựng và triển khai hiệu quả, thực chất 
các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, tập trung vào đối tượng doanh 
nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, tạo thuận lợi cho việc tiếp cận các chương 
trình hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19. 

Nguồn: https://baodautu.vn/vbf-2020chia-se-sang-kien-giai-phap-cho-giai-
doan-binh-thuong-moi-d135253.html 

 

5. Sẽ có quy trình kiểm tra an toàn, an ninh các ứng 
dụng cho chip trên thẻ CCCD 
Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ TT&TT để hướng dẫn quy trình, tiêu 
chuẩn kiểm tra an ninh, an toàn và hoạt động của các ứng dụng cho 
chip điện tử trên thẻ căn cước công dân (CCCD). 



 

Bộ Công an dự kiến trong tuần đầu của tháng 1/2021 bắt đầu phát hành 
thẻ CCCD mới. (Ảnh minh họa) 

Đảm bảo tiến độ triển khai 2 dự án quan trọng 

Để đảm bảo tiến độ triển khai dự án “Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về 
dân cư” và dự án “Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD)” 
hiệu quả, đồng thời thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính 
phủ số, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Bộ Công 
an đã đề nghị Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT phối hợp thực hiện một số công 
việc. 

Cụ thể, với dự án CSDL quốc gia về dân cư, Cục Tin học hóa được đề 
nghị chỉ đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Cục phối hợp chặt chẽ với Cục 
Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và nhà thầu liên danh tổ 
chức kế hoạch triển khai thí điểm tích hợp, chia sẻ dữ liệu CSDL về dân cư 
bảo đảm hiệu quả. Đồng thời, hỗ trợ thống nhất nội dung kịch bản và kết 
nối các đơn vị, xử lý vướng mắc trong quá trình tích hợp với NGSP (Nền 
tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia - PV). 

Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT cũng được đề nghị phối hợp với Cục Cảnh sát 
quản lý hành chính về trật tự xã hội triển khai một số việc của dự án Sản 
xuất, cấp và quản lý CCCD như: hướng dẫn quy trình, tiêu chuẩn kiểm tra 
an ninh, an toàn và hoạt động của ứng dụng cho chip điện tử trên thẻ 



CCCD; xây dựng hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương về tiêu chuẩn kỹ 
thuật chip điện tử và tích hợp, lưu trữ, sử dụng thông tin trong chip điện tử 
trên thẻ CCCD. 

Đã nhập hơn 81 triệu phiếu thông tin dân cư 

“CSDL quốc gia về dân cư” và “Sản xuất, cấp và quản lý CCCD” là hai dự 
án quan trọng do Bộ Công an chủ trì, đã được đẩy nhanh tiến độ trong thời 
gian gần đây. 

Thông tin cụ thể về kết quả triển khai 2 dự án quan trọng nêu trên, đại diện 
Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, với dự án 
CSDL quốc gia về dân cư, đến nay, Bộ Công an đã rà soát, xây dựng, sửa 
đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan phục vụ xây dựng CSDL 
này. 

Trong đó, hoàn thành hồ sơ xây dựng Luật Cư trú (sửa đổi) trình Quốc hội 
khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 vào ngày 13/11/2020 và bắt đầu có 
hiệu lực từ ngày 1/7/2021. Đồng thời, chủ động xây dựng văn bản hướng 
dẫn thi hành Luật Cư trú sửa đổi, bảo đảm ngay sau khi Luật có hiệu lực 
có tổ chức triển khai. 

Bên cạnh đó, Bộ Công an đã cơ bản hoàn thành việc thu thập thông tin 
dân cư trên toàn quốc với 17 trường thông tin theo quy định tại Luật 
CCCD; triển khai nhiều giải pháp bảo đảm thông tin dân cư chính xác, cập 
nhật thường xuyên theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”. 

Theo thống kê, đến giữa tháng 12/2020, Bộ Công an thu thập được hơn 85 
triệu phiếu và nhập được 81 triệu phiếu vào Cơ sở dữ liệu, đạt tỷ lệ 
96,72%. 

Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Tư pháp cấp và trả thành công hơn 4,8 
triệu số định danh cá nhân cho trẻ em đăng ký khai sinh từ ngày 1/1/2016 
trên toàn quốc. 

Cùng với việc triển khai cải tạo và hoàn thiện hạ tầng Trung tâm dữ liệu 
quốc gia về dân cư tại Hà Nội và Trung tâm dữ liệu dự phòng tại TP.HCM, 
công tác bảo mật, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống cũng được Bộ Công 
an quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. 

Theo đó, hệ thống CSDL quốc gia về dân cư được xây dựng với yêu cầu 
an toàn thông tin cấp độ 4 đối với thông tin quan trọng quốc gia theo quy 
định tại Nghị định 85/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống 
thông tin theo cấp độ. 

Hệ thống CSDL quốc gia về dân cư được thiết kế kết nối, tích hợp với các 
CSDL quốc gia khác thông qua trục tích hợp quốc gia NGSP, tích hợp với 



Cổng dịch vụ công quốc gia cho phép khai thác CSDL quốc gia về dân cư 
qua kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng. 

Báo cáo của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nêu rõ, đã 
hoàn thành việc kiểm thử chấp nhận người dùng lần 1 gồm 13 phần mềm 
nội bộ đang được tiến hành kiểm thử và đang phối hợp với Công an các 
địa phương để tổ chức đào tạo cho lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính 
trên toàn quốc trong công tác đăng ký, quản lý cư trú. 

Đối với dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD, tính đến giữa tháng 
12/2020, Bộ Công an đã phê duyệt đầu tư dự án và chỉ đạo khẩn trương 
triển khai các gói thầu theo đúng quy định của pháp luật; phê duyệt nhà 
thầu liên danh triển khai gói tổng thầu thuộc dự án Sản xuất, cấp và quản 
lý CCCD. 

Bộ Công an cũng chỉ đạo triển khai một số nội dung lồng ghép, tận dụng 
CSDL quốc gia về dân cư phục vụ việc cấp căn cước cho công dân theo 
đúng tiến độ. 

Bên cạnh đó, phối hợp với nhà thầu khảo sát hệ thống sinh trắc học tại các 
đơn vị nghiệp vụ; khảo sát phương án bảo mật đường truyền, cấp phát và 
quản lý chứng thư số cho CCCD; rà soát, xây dựng sửa đổi, bổ sung các 
văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai dự án liên quan đến việc 
sản xuất, cấp và quản lý thẻ CCCD mới… 

Vân Anh 

Nguồn: https://ictnews.vietnamnet.vn/bao-mat/se-co-quy-trinh-kiem-tra-an-
toan-an-ninh-cac-ung-dung-cho-chip-tren-the-cccd-272952.html 

 

6. Gần 600.000 bằng lái xe ô tô được cấp trong năm 2020 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Sở GTVT chỉ đạo cơ sở 
đào tạo lái xe chuẩn bị kinh phí đầu tư để nâng cao chất lượng công 
tác đào tạo lái xe trong năm 2021. 

Vừa qua, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) đã có báo cáo công tác 
quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) năm 2020, phương 
hướng nhiệm vụ năm 2021. 

Theo đó, năm 2020 cả nước cấp 596.783 GPLX ô tô và 936.128 GPLX mô 
tô, làm nền tảng để triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 
mức độ 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia. 



Cả nước có 463 cơ sở đào tạo lái xe mô tô, 343 cơ sở đào tạo lái xe ô tô 
với 19.714 giáo viên dạy lái xe đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định 
mà nhà nước đề ra. 

Đồng thời cả nước có 141 Trung tâm sát hạch lái xe ô tô có đủ điều kiện 
về cơ sở vật chất và nhân sự nhằm đảm bảo quá trình và kết quả sát hạch 
được minh bạch. 

 
Gần 600.000 bằng lái xe ô tô được cấp trong năm 2020. Ảnh: TN 

Cũng từ ngày 1-1-2020, dữ liệu giám sát phòng sát hạch lý thuyết và bài 
sát hạch lái xe trong hình của các Trung tâm sát hạch lái xe trên toàn quốc 
đã được kết nối về Tổng cục ĐBVN để chia sẻ đến các cơ quan có thẩm 
quyền giám sát công tác sát hạch. 

Ngoài việc xây dựng dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và dự 
thảo Quy chuẩn thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe của 
học viên lái xe, quy chuẩn thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe (ca bin tập lái 
xe), Tổng cục ĐBVN đã cho áp dụng việc sát hạch lý thuyết bộ 600 câu hỏi 
và phần mềm sát hạch để người dự sát hạch thực hiện bài thi trên máy vi 
tính. Kèm theo đó là nội dung đào tạo với năm môn học để đảm bảo người 
lái xe đủ kỹ năng vận hành xe an toàn. 

Tuy nhiên, công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX vẫn còn một số khó khăn 
như việc sử dụng phần mềm tra cứu thông tin GPLX vi phạm của Cục 
CSGT còn hạn chế. Đồng thời, ngành Y tế chưa có dữ liệu khám sức khỏe 



cho người lái xe trên toàn quốc nên có trường hợp sử dụng giấy khám sức 
khỏe giả để được học và cấp, đổi GPLX. 

Từ đó, Tổng Cục ĐBVN đề ra nhiệm vụ thực hiện trong năm 2021 là tiếp 
tục quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp 
GPLX. 

Cụ thể, thực hiện kiểm tra điều kiện vật chất các cơ sở đào tạo lái xe, xác 
minh văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ giáo viên. 

Trong đó, đáng chú ý, Tổng Cục đề ra mục tiêu lựa chọn cơ sở đào tạo lái 
xe lắp thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe trên 
đường của học viên trên xe tập lái, phối hợp với Tổng cục ĐBVN tổ chức 
thử nghiệm, đánh giá kết quả trước khi triển khai trên toàn quốc. 

Ngoài ra, Tổng cục cũng đề nghị các Sở GTVT chỉ đạo cơ sở đào tạo lái 
xe chuẩn bị kinh phí đầu tư để nâng cao chất lượng công tác đào tạo lái xe 
trong năm 2021. 

Đơn cử một số hoạt động như lắp thiết bị giám sát thời gian và quãng 
đường học thực hành lái xe, hệ thống máy tính để cài đặt phần mềm mô 
phỏng các tình huống giao thông và ca bin tập lái xe ô tô. 

Thy Nhung 

Nguồn: https://plo.vn/do-thi/giao-thong/gan-600000-bang-lai-xe-o-to-duoc-
cap-trong-nam-2020-957082.html 

 

7. 'Bổ sung thêm động lực cho Chính phủ Việt Nam' 
“Sự tin tưởng và chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp đã bổ sung 
thêm động lực để Chính phủ Việt Nam quyết tâm và điều hành linh 
hoạt để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra”, Bộ trưởng Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh. 



 

Theo các đại biểu dự Diễn đàn, trong bối cảnh đầy khó khăn, 
thách thức, Việt Nam vẫn nổi lên là một trong những điểm 

sáng trên bản đồ kinh tế thế giới. - Ảnh: VGP 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chia sẻ điều này trước đại diện cộng đồng 
doanh nghiệp khi phát biểu khai mạc Diễn đàn Diễn đàn Doanh nghiệp Việt 
Nam cuối kỳ 2020 với chủ đề “Thách thức và Cơ hội trong trạng thái bình 
thường mới”, sáng 22/12. 

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong trạng thái bình thường mới 

Theo Bộ trưởng, năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn và 
thách thức lớn mà tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam 
do phải đối mặt với sự bùng phát của dịch COVID-19. Tuy nhiên, với 
những giải pháp quyết liệt và hiệu quả trong việc thực hiện mục tiêu kép 
phục hồi và phát triển kinh tế, đồng thời kiểm soát dịch bệnh, Việt Nam vẫn 
đạt được những kết quả tích cực với việc duy trì được tăng trưởng GDP, 
dự kiến năm 2020 đạt 2,5-3%. 

Đây cũng là năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 
– 2020, giai đoạn mà Việt Nam đã vượt qua nhiều thử thách để đạt được 
những thành tựu rất quan trọng và toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Cả 
nước đã tập trung phòng chống, kiểm soát tốt dịch bệnh, tạo điều kiện 
thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. 

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, chất lượng 
tăng trưởng được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016 – 2019 đạt 
khá cao, bình quân 6,8%/năm. 



Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được tập trung nguồn lực đầu tư; 
nhiều công trình, dự án quan trọng, quy mô lớn đã hoàn thành trong giai 
đoạn 2016 – 2019. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng 
trưởng được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả. Cải cách hành chính chuyển 
biến tích cực, môi trường kinh doanh được cải thiện. Các hoạt động đối 
ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả 
quan trọng. 

“Trong các kết quả nêu trên có sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, 
các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Sự tin tưởng và chia sẻ của 
cộng đồng doanh nghiệp đã bổ sung thêm động lực để Chính phủ Việt 
Nam quyết tâm và điều hành linh hoạt để thực hiện hiệu quả các mục tiêu 
đã đề ra”, Bộ trưởng nhấn mạnh. 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng cho biết, bước vào năm 2021, năm đầu 
tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và 
Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, Việt Nam đang 
hướng đến các mục tiêu, cụ thể là tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu 
vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. 

Cùng với đó, thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô 
hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và 
sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy nhanh chuyển đổi số và phát triển nền 
kinh tế số, xây dựng xã hội số. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất 
lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cải 
cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, 
thuận lợi để khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Đẩy mạnh các hoạt 
động đối ngoại và hội nhập quốc tế. 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, với chủ đề 
“Thách thức và Cơ hội trong trạng thái bình thường mới”, Diễn đàn sẽ là 
cơ hội để trao đổi, chia sẻ và đề xuất những sáng kiến và giải pháp mới, 
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trong trạng thái bình 
thường mới. 

Nỗ lực kiên trì, không mệt mỏi của Nhà nước 

Theo Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ 
Tiến Lộc, năm 2020 là năm cộng đồng doanh nghiệp phải đối mặt với 
nhiều khó khăn, thách thức vô cùng to lớn từ dịch bệnh COVID-19, thiên 
tai… 

Trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức nêu trên, Việt Nam vẫn nổi lên là 
một trong những điểm sáng trên bản đồ kinh tế thế giới. “Có thể nói, Việt 
Nam đã thành công trong giông bão”, ông Lộc nhận định. 



Cùng với chỉ số tăng trưởng GDP, Chủ tịch VCCI nhắc tới nhiều số liệu ấn 
tượng khác, như tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 11 tháng qua 
vẫn tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2019, ước tính đạt 489,1 tỷ USD. Tổng 
vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20/11/2020 đạt 26,4 tỷ 
USD, chỉ giảm 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đầu tư toàn cầu 
suy giảm rất mạnh trên toàn cầu do tác động của đại dịch COVID-19, kết 
quả này là tốt hơn nhiều so với các quốc gia khác và thể hiện sức hấp dẫn 
của Việt Nam trong giới đầu tư quốc tế. 

“Những thành công về mặt kinh tế nói trên là kết quả của những nỗ lực 
kiên trì, không mệt mỏi của Nhà nước từ đầu năm đến nay trong việc khôi 
phục hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo thuận lợi cho sự phát triển của 
cộng đồng doanh nghiệp”, TS Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh. 

Nhiều cơ hội mới đã được mở ra với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam 
như EVFTA, EVIPA, RCEP, FTA Việt Nam - Vương quốc Anh và Thỏa 
thuận cộng gộp xuất xứ dệt may Việt Nam- Hàn Quốc… Quốc hội cũng đã 
thông qua một số luật quan trọng, theo hướng thông thoáng hơn, như Luật 
Doanh nghiệp sửa đổi, Luật Đầu tư sửa đổi, Luật Xây dựng sửa đổi, Luật 
Đầu tư theo hình thức đối tác công tư… 

Về phía Chính phủ, ngay từ đầu năm, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 
02 về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực kinh 
doanh với nhiều giải pháp cụ thể. Cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng 
công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính được đẩy mạnh 
tích hợp số thủ tục hành chính mới lên Cổng dịch vụ Công quốc gia. 

Chính phủ đã tiếp tục thúc đẩy chương trình rà soát và đơn giản hoá điều 
kiện kinh doanh với trọng tâm cải cách các quy định về kinh doanh và gỡ 
bỏ chồng chéo xung đột. Đặc biệt vào tháng 5/2020, Chính phủ đã ban 
hành Nghị quyết 68 về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt 
động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025, với mục tiêu rất cụ thể: giảm 20% 
số quy định và 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh 
doanh. 

Những thành công kinh tế đã nêu cũng chính là nhờ kết quả của sự cố 
gắng vượt bậc của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh khó khăn 
chưa từng có này. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động lên kịch bản để ứng 
phó với khó khăn, rất nỗ lực duy trì sản xuất, chủ động nguồn nguyên liệu, 
thay đổi sản phẩm để tồn tại. Các doanh nghiệp đều cố gắng có đơn hàng 
dù nhỏ để bảo đảm cho người lao động có việc làm, có thu nhập. 

Cam kết hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo 



Nhiều dự báo cho thấy năm 2021 vẫn là năm kinh tế thế giới vẫn gặp nhiều 
khó khăn và Việt Nam không là ngoại lệ. Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng 
Chính phủ có các biện pháp cụ thể và nhanh chóng để giải quyết ngay các 
nút thắt đang cản trở doanh nghiệp tận dụng các cơ hội hội nhập từ các 
FTA nói chung và từ EVFTA nói riêng để phục hồi từ COVID-19 và tiếp tục 
phát triển. 

Chủ tịch VCCI nhắc tới các kiến nghị về nguồn nhân lực, thị trường việc 
làm;  triển khai hiệu quả Luật PPP và Luật Đầu tư công với ưu tiên cho lĩnh 
vực cơ sở hạ tầng giao thông và các dự án đang triển khai dở dang; nâng 
cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm… 

Cùng với đó, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển 
trong thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng Chính phủ tiếp 
tục đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia, với trọng tâm là cải cách về thủ tục hành chính, điều kiện 
kinh doanh, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. 

Cũng theo TS Vũ Tiến Lộc, bối cảnh COVID-19 đã một lần nữa cho thấy 
khả năng chống chịu của doanh nghiệp và nền kinh tế trước các biến động 
khó lường là hết sức quan trọng. Do đó, trước các thách thức mới như 
thiên tai, biến đổi khí hậu và dịch bệnh, Chủ tịch VCCI đề xuất sáng kiến 
xây dựng một trung tâm quốc tế tại Việt Nam nghiên cứu các mô hình kinh 
doanh có khả năng thích ứng với những đe dọa, biến động khó lường này 
trong tương lai. 

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận tập trung vào một số vấn đề như 
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, điện và 
năng lượng, cơ sở hạ tầng, thuế và hải quan, giáo dục và đào tạo, du 
lịch… 

Trong quá trình thảo luận, đại diện các Bộ, ngành cũng đã có những ý kiến 
phản hồi và trao đổi cụ thể, chi tiết, qua đó làm rõ hơn các nội dung mà các 
bên cùng quan tâm, đặt ra yêu cầu cần tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn 
nữa giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực đầu 
tư nước ngoài để nâng cao hiệu quả hợp tác về đầu tư nước ngoài. 

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu Tư Nguyễn Chí Dũng 
cho biết, Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục duy trì trao đổi và kết nối hệ 
sinh thái đổi mới sáng tạo; cam kết thiết lập cơ chế chính sách ưu đãi thúc 
đẩy đổi mới sáng tạo; cam kết huy động và kết hợp mọi nguồn lực để hỗ 
trợ các ý tưởng khởi nghiệp. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp các ý kiến của Cộng đồng doanh 
nghiệp và nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, đồng thời 



sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương để xử lý hiệu quả các 
kiến nghị, trình cấp có thẩm quyền tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện chính sách, 
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 

Thanh Hằng 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Thi-truong/Bo-sung-them-dong-luc-cho-
Chinh-phu-Viet-Nam/417630.vgp 

8. Ðẩy mạnh xây dựng chính quyền số 

 

Người dân cùng cán bộ UBND quận 1 thao tác trên thiết bị thông minh để 
thực hiện các quy trình liên thông thủ tục hành chính. 

Cùng với thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và ứng dụng công 
nghệ thông tin, các địa phương trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã chủ động 
đẩy mạnh số hóa các dữ liệu thông tin, phần mềm quản lý nhằm xây dựng 
chính quyền số, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp 
(DN)… 

Là đơn vị hành chính cấp quận có số dân đông nhất trong số các quận, 
huyện của thành phố và nhiều biến động về dân cư, quận Bình Tân xác 
định việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa dữ liệu là giải 
pháp rút ngắn “khoảng cách” giữa chính quyền và người dân, DN trong giải 
quyết các TTHC. 

Ðã thành thói quen, mỗi khi có nhu cầu nộp hồ sơ hành chính hay cập nhật 
thông tin về nhà đất, bà Nguyễn An Thy, ngụ khu phố 1, phường An Lạc, 



quận Bình Tân lại dùng app “Bình Tân công dân số” được cài đặt trên điện 
thoại thông minh của mình để vào xem. Theo bà Thy, đây là hình thức 
tương tác giữa người dân và chính quyền tiện lợi, nhanh chóng, giảm bớt 
thời gian đi lại rất nhiều. Trường hợp người dân hay DN có nhu cầu đến 
quận nộp hồ sơ bản giấy thì cũng đã xem trước thông tin, hướng dẫn đăng 
tải trên app để chuẩn bị mà không phải lui tới, bổ sung giấy tờ nhiều lần. 

Theo UBND quận Bình Tân, tính từ tháng 11-2018 (thời điểm quận công 
bố ứng dụng “Bình Tân công dân số”) đến nay, đã có hơn 30 nghìn cán bộ, 
công chức, viên chức, người dân trên địa bàn quận cài đặt và tải ứng dụng 
này về điện thoại. Qua ứng dụng, quận đã tiếp nhận hơn một nghìn ý kiến 
phản ánh của người dân, đơn vị trên nhiều lĩnh vực như trật tự xây dựng, 
trật tự đô thị, môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự… với kết quả 
xử lý phản ánh đạt hơn 97%. 

Chánh Văn phòng UBND quận Bình Tân Nguyễn Văn Lăm cho biết thêm, 
quận cũng đã triển khai thực hiện phương thức thanh toán điện tử đối với 
khoản thu học phí và thu khác tại tất cả 62 trường học công lập trên địa 
bàn quận; xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư thường trú được 332.148 nhân 
khẩu (tỷ lệ 100%), thu thập thông tin dân cư tạm trú được 446.150 nhân 
khẩu (tỷ lệ 100%); xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch đạt hơn 95%; lập dự án 
xây dựng bản đồ (GIS) và một số phần mềm chuyên ngành phục vụ hoạt 
động hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận, giúp cho việc 
điều hành của UBND quận từng bước được thực hiện trên môi trường điện 
tử. 

“Có thể nói, quận Bình Tân đã từng bước chuyển đổi mô hình quản lý hành 
chính bằng văn bản giấy sang quản lý hành chính bằng văn bản điện tử và 
tạo lập cơ sở dữ liệu số, bước đầu đặt nền móng hình thành chính quyền 
số và xây dựng đô thị thông minh”, ông Lăm nhấn mạnh… 

Mới đây, UBND quận 1 cũng đã triển khai công trình nâng cấp, đồng bộ 
dịch vụ công trực tuyến tại UBND 10 phường thuộc quận, tích hợp liên 
thông dữ liệu quận - phường với trục liên thông dữ liệu LGSP (nền tảng 
dịch vụ, chia sẻ dữ liệu) của thành phố.  

Phó Chủ tịch UBND quận 1 Mai Thị Hồng Hoa chia sẻ, các UBND phường 
đã có sự quan tâm triển khai các dịch vụ công trực tuyến tại đơn vị, tuy 
vậy, các dịch vụ công trực tuyến còn riêng lẻ, chưa có sự đồng đều về số 
lượng TTHC giữa các đơn vị. Chẳng hạn, UBND phường Tân Ðịnh đã triển 
khai 25 TTHC, nhưng UBND phường Cầu Ông Lãnh chỉ với bốn TTHC. 
Một số phường triển khai dịch vụ công trực tuyến nhưng dữ liệu thiếu đồng 



bộ, không thống nhất; việc đồng bộ dữ liệu từ các TTHC cũng chưa bảo 
đảm cho việc liên thông và chia sẻ giữa các đơn vị với nhau... 

 Từ những bất cập nêu trên, UBND quận 1 đã chủ động triển khai công 
trình nâng cấp, đồng bộ 25 dịch vụ công trực tuyến (thuộc các lĩnh vực Tư 
pháp - Hộ tịch; Ðịa chính - Xây dựng; Lao động - Thương binh và Xã hội; 
Bảo hiểm Y tế) tại UBND 10 phường, tích hợp liên thông dữ liệu quận - 
phường với trục liên thông dữ liệu LGSP của thành phố. 

Việc đồng bộ 25 TTHC này sẽ giúp người dân và DN có thêm kênh để tiếp 
cận các TTHC, dễ dàng tra cứu các TTHC khi có nhu cầu; đồng thời có thể 
kiểm tra kết quả của các cơ quan hành chính đang thụ lý giải quyết hồ sơ. 
Bên cạnh đó, việc tích hợp, đồng bộ các dữ liệu còn góp phần giúp người 
đứng đầu các đơn vị kiểm soát được tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn; giám 
sát được việc triển khai áp dụng các quy trình ISO, phát huy được các quy 
trình xử lý các việc của cơ quan hành chính cấp phường… 

Theo Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh Lê 
Quốc Cường, Chương trình chuyển đổi số là giải pháp quan trọng giúp 
thành phố xây dựng đô thị thông minh, vì vậy chính quyền thành phố xác 
định sẽ đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động của bộ máy chính quyền, 
trọng tâm là xây dựng chính quyền số. Chính quyền số sẽ tích hợp các 
dịch vụ theo nhu cầu phục vụ người dân và DN, do đó thành phố sẽ nâng 
cao các ứng dụng nhằm mở rộng sự tương tác giữa chính quyền và người 
dân; người dân và DN chỉ cần cung cấp thông tin một lần vì các cơ quan 
nhà nước phải chia sẻ dữ liệu với nhau. Chính quyền số chính là tập trung 
nâng cao hiệu quả của các cơ quan nhà nước, hoàn thiện nền tảng tích 
hợp, chia sẻ dữ liệu của thành phố (LGSP), triển khai kho dữ liệu dùng 
chung, số hóa và sử dụng dữ liệu hiệu quả trong hoạt động của chính 
quyền. 

Thực tế hiện nay cũng cho thấy, nhiều địa phương ở thành phố còn gặp 
không ít khó khăn trong quá trình xây dựng và từng bước chuyển đổi mô 
hình quản lý từ truyền thống sang mô hình điện tử, nhất là sự đồng bộ dữ 
liệu của các phần mềm chuyên ngành. Cơ sở dữ liệu dùng chung của 
thành phố đang trong quá trình xây dựng, cần có thời gian để hoàn thiện, 
do đó, việc khai thác dữ liệu giữa địa phương và các sở, ngành, thành phố 
vẫn còn hạn chế… 

Bài và ảnh: QUÝ HIỀN 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/tin-chung1/ay-manh-xay-dung-chinh-
quyen-so-628975/ 

 



9. Hà Nội tập trung cấp căn cước công dân gắn chíp 
cho 2,5 triệu người 

 

Công an TP.Hà Nội sẽ thành lập các tổ lưu động để triển khai cấp Căn 
cước công dân trên toàn thành phố. Ảnh: Hải Nguyễn 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Thành phố Hà Nội đã xây 
dựng và triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tập trung cấp Căn cước 
công dân gắn chip lưu động trên địa bàn thành phố từ ngày 1.1.2021 đến 
ngày 1.7.2021. 

Mở đợt cao điểm cấp căn cước công dân lưu động 

Từ ngày 1.1.2021 đến hết ngày 30.6.2021, Công an TP.Hà Nội sẽ thành 
lập các tổ lưu động để triển khai cấp Căn cước công dân trên toàn thành 
phố; tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học và tổ chức cấp 
Căn cước công dân tại các địa bàn dân cư và dự trù vật tư để cấp cho 
khoảng 2,5 triệu người. 

Cùng với việc tổ chức cấp lưu động, Công an Thành phố sẽ tiếp tục duy trì 
và tăng thời gian tiếp nhận hồ sơ (tối thiểu 10h/ngày) để cấp Căn cước 
công dân cố định tại trụ sở Công an các quận, huyện, thị xã. Bảo đảm thực 
hiện việc cấp lưu động và cấp cố định ít nhất 6 ngày trong một tuần. 

Công dân có thể đến trụ sở cơ quan Công an nơi đang cư trú để thực hiện 
việc cấp Căn cước công dân mà không nhất thiết phải về nơi đăng ký 
thường trú. Để tạo thuận lợi cho việc bố trí lực lượng, sắp xếp tiết kiệm 



thời gian cấp Căn cước công dân... công dân đăng ký với Công an xã, 
phường, thị trấn về nơi làm thủ tục cấp (tại nơi công tác hoặc tại nơi cư 
trú). 

Ngoài ra, công dân có nhu cầu đổi lại Căn cước công dân hoặc chuyển từ 
Chứng minh nhân dân 12 số sang Căn cước công dân mẫu mới sẽ thực 
hiện tại trụ sở Công an cấp huyện và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội (số 44 phố Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa và số 6 phố 
Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội). 

Những trường hợp công dân đang tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội 
phải tiến hành kê khai Phiếu thu thập thông tin dân cư tại nơi đang tạm trú 
trước khi làm thủ tục cấp Căn cước công dân mẫu mới. 

Cùng với việc cấp căn cước lưu động, Công an TP.Hà Nội cũng sẽ cấp thẻ 
căn cước tại nhà cho người già, gia đình chính sách, người ốm đau, bệnh 
tật... Đối với trường hợp cấp tại chỗ ở, công an xã, phường và chính quyền 
địa phương sẽ tổng hợp, rà soát và lên danh sách đề xuất với công an cấp 
quận. Sau đó Đội Quản lý hành chính công an các quận, huyện sẽ mang 
thiết bị đến nhà để hỗ trợ người dân. 

Ưu điểm của Căn cước công dân mẫu mới 

Công an TP.Hà Nội cho biết, chủ trương cấp Căn cước công dân theo mẫu 
mới là quyền lợi và thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân Thủ 
đô. 

Căn cước công dân mẫu mới có nhiều ưu điểm về bảo mật, lưu trữ thông 
tin, tạo thuận lợi và tiện ích cho người sử dụng... nhằm bảo đảm cho việc 
quản lý xã hội, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử và thực hiện cải cách 
hành chính. 

Căn cước công dân gắn chip điện tử có độ bảo mật cao, dung lượng lưu 
trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm và bổ sung hoặc sửa đổi 
thông tin... Khi chip điện tử được tích hợp đầy đủ thông tin, người dân khi 
thực hiện các giao dịch và làm các thủ tục sẽ không phải mang nhiều loại 
giấy tờ mà chỉ cần dùng Căn cước công dân này. 

Chip gắn trên Căn cước công dân lưu trữ các thông tin của công dân với 
mục đích là tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện các giao dịch 
hành chính, đi lại, nâng cao hiệu quả của Chính phủ điện tử, Chính phủ số. 
Việc tích hợp, sử dụng thông tin trên chip tuân thủ quy định của pháp luật 
Việt Nam, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Chip này không có chức 
năng định vị, theo dõi công dân… 



Do đó, rất khó có thể làm giả Căn cước công dân, đảm bảo độ tin cậy 
trong thực hiện các giao dịch và giảm thiểu mọi nguy cơ về giả mạo thẻ; 
bảo đảm an toàn bảo mật nhất là trong các giao dịch tài chính. 

Những trường hợp được cấp Căn cước công dân mẫu mới và nơi làm thủ 
tục 

Tất cả công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, cư trú ổn định, làm việc tại các cơ 
quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội từ 30 ngày trở lên nếu chưa có 
số định danh cá nhân (chưa được cấp Chứng minh nhân dân 12 số hoặc 
Căn cước công dân), đủ điều kiện cấp Căn cước công dân theo quy định. 

Công dân có thể đến trụ sở cơ quan Công an nơi đang cư trú để thực hiện 
việc cấp Căn cước công dân mà không nhất thiết phải về nơi đăng ký 
thường trú. Để tạo thuận lợi cho việc bố trí lực lượng, sắp xếp tiết kiệm 
thời gian cấp Căn cước công dân... đề nghị công dân đăng ký với Công an 
xã, phường, thị trấn về nơi làm thủ tục cấp Căn cước công dân (tại nơi 
công tác hoặc tại nơi cư trú). 

Công dân có nhu cầu đổi lại Căn cước công dân hoặc chuyển từ Chứng 
minh nhân dân 12 số sang Căn cước công dân mẫu mới sẽ thực hiện tại 
trụ sở Công an cấp huyện và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội (số 44 phố Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa và số 6 phố Quang Trung, 
Hà Đông, Hà Nội). 

Những trường hợp công dân đang tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội 
phải tiến hành kê khai Phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01) tại nơi đang 
tạm trú trước khi làm thủ tục cấp Căn cước công dân mẫu mới. 

V.DŨNG 

Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/ha-noi-tap-trung-cap-can-cuoc-cong-dan-
gan-chip-cho-25-trieu-nguoi-864197.ldo 

 

10. Ninh Bình: 100% đơn vị sử dụng ngân sách tham 
gia dịch vụ công trực tuyến 
Theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thủ tục hành chính 
thuộc lĩnh vực kho bạc, các đơn vị sử dụng ngân sách đặc thù không 
bắt buộc phải tham gia dịch vụ công trực tuyến của kho bạc. 



 

DVCTT đã giúp các đơn vị SDNS không phải trực tiếp mang hồ sơ sang 
kho bạc, nên kho bạc đã không còn khách đến giao dịch nhiều như trước 

nữa. Ảnh minh họa: H.T 

Nhưng tại Ninh Bình, tất cả các đơn vị này đều tham gia, giúp cho dịch vụ 
công trực tuyến (DVCTT) của kho bạc được phủ sóng đến tất cả các đơn 
vị sử dụng ngân sách (SDNS) trên địa bàn mà không phải loại trừ khối các 
đơn vị đặc thù. 

Ông Đinh Văn Hợp - Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Bình, cho 
biết để có được kết quả này, KBNN Ninh Bình đã làm tốt khâu tuyên truyền 
những lợi ích của DVCTT mang lại đến tất cả các đơn vị SDNS, kể cả các 
đơn vị ít có giao dịch với kho bạc như các hội: người mù, người cao tuổi, 
chất độc da cam, văn học nghệ thuật... 

Theo Giám đốc KBNN Ninh Bình, các đơn vị này ít có giao dịch với kho 
bạc chứ không phải là không có giao dịch, vì thế, khi triển khai DVCTT, 
KBNN Ninh Bình vẫn vận động các đơn vị này tham gia. “Lúc đầu các đơn 
vị cũng còn e ngại vì giao dịch ít, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được và lại 
không thuộc đối tượng bắt buộc. Nhưng khi biết được lợi ích của DVCTT 
giúp cho công tác thanh toán vốn nhanh hơn; đặc biệt là các đơn vị không 
phải mất thời gian mang hồ sơ ra kho bạc…, các đơn vị này đã tình 
nguyện tham gia. Đây chính là thành công lớn của KBNN Ninh Bình khi lan 



tỏa được DVCTT đến với các đơn vị SDNS đặc thù này” - ông Hợp cho 
biết. 

Theo kế hoạch của KBNN, đến hết năm 2020, tất cả các đơn vị KBNN 
trong toàn hệ thống phải triển khai DVCTT đến tất cả các đơn vị SDNS trên 
địa bàn tỉnh, thành phố. Theo kế hoạch này, KBNN Ninh Bình đã hoàn 
thành trước 2 tháng (đến thời điểm cuối tháng 10/2020, KBNN Ninh Bình 
đã hoàn thành phủ sóng DVCTT đến tất cả 1.030 đơn vị SDNS trên địa 
bàn), đạt 100% kế hoạch./. 

An Nhi 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2020-
12-20/ninh-binh-100-don-vi-su-dung-ngan-sach-tham-gia-dich-vu-cong-

truc-tuyen-97133.aspx 

 

11. Liên thông Đăng ký đất đai - Thuế tại trà vinh: 
Người dân nhanh chóng có “sổ đỏ” 
Sau hơn 4 năm triển khai việc liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng 
ký đất đai tỉnh Vĩnh Long với Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long, việc liên thông 
kê khai thuế điện tử trong việc cấp “sổ đỏ” cùng các hồ sơ đất đai 
khác cho người dân và các tổ chức bước đầu đã mang lại nhiều tiện 
ích, giúp giảm bớt nhiều thủ tục trung gian. 

Rút ngắn thời gian thực hiện 

Tỉnh Trà Vinh bắt đầu tổ chức thực hiện liên thông thuế từ ngày 1/11/2016, 
nhưng để thực hiện kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai 
và cơ quan Thuế đòi hỏi quá trình chuẩn bị rất dài. Trong đó gồm quá trình 
chuẩn bị pháp lý cho quá trình triển khai, xây dựng kế hoạch cho quá trình 
triển khai, tập  huấn triển khai và đánh giá kết quả rút kinh nghiệm. Để 
chuẩn bị pháp lý cho quá trình triển khai, Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh 
ban hành quy chế phối hợp giữa cơ quan có liên quan trong việc luân 
chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất 
trên địa bàn tỉnh. 

Trên cơ sở quy chế ban hành và quá trình chuẩn bị, Sở TN&MT đã phối 
hợp cùng Cục Thuế tỉnh Trà Vinh, chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai cùng 
các Chi cục Thuế tiến hành rà soát xây dựng kế hoạch và xây dựng giải 
pháp xử lý cho các rủi ro phát sinh trong giai đoạn triển khai ban đầu, phân 
công đầu mối cho từng Chi nhánh, từng Chi cục Thuế thiết lập kênh thông 
tin nhanh để xử lý giải quyết khi có sự cố phát sinh. 



 

Đây là bước quan trọng trong quá trình triển khai vì việc thực hiện thủ tục 
hành chính cho người dân là không thể chậm trễ, không thể dừng lại nên 
việc thực hiện chuẩn bị các giải pháp kiểm soát để tránh việc hồ sơ thực 
hiện thủ tục hành chính bị “lọt sổ”, không kiểm soát được là một nội dung 
quan trọng trong quá trình chuyển đổi. 

Bên cạnh đó, quy trình phối hợp giữa Văn phòng với cơ quan Thuế thực 
hiện thông qua môi trường mạng với đường truyền có tốc độ 100Mbps, dữ 
liệu được quản lý trên phần mềm. 

Đặc biệt, việc trao đổi thông tin thuế, dữ liệu về hồ sơ quét được tạo lập và 
lưu trữ tại máy chủ của Văn phòng, cơ quan Thuế được cung cấp tài 
khoản truy cập trực tiếp thông qua website của Văn phòng, tạo điều kiện 
thuận lợi trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, trao đổi thông tin giữa hai cơ 
quan. 

Thời gian bắt đầu kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai 
và cơ quan Thuế được thực hiện 1/11/2016 đến nay và triển khai đồng bộ 
tại các Chi nhánh Văn phòng với cơ quan Thuế tại các địa phương trên địa 
bàn tỉnh Trà Vinh. Việc luân chuyển hồ sơ chủ yếu được thực hiện trên môi 
trường mạng thông qua việc tạo lập và luân chuyển hồ sơ điện tử gắn liền 
với chữ ký số của người có thẩm quyền thuộc các cơ quan. 

Để kiểm soát quá trình triển khai, trong thời gian ban đầu, phân công nhân 
viên tiến hành kiểm tra giám sát 100% hồ sơ luân chuyển giữa hai bên, 
sau đó hàng tuần có đối chiếu các hồ sơ quá hạn mà chưa nhận được 
thông báo thuế từ cơ quan Thuế. 



Theo đánh giá của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Trà Vinh, việc thực hiện 
luân chuyển thông tin đất đai giữa cơ quan đăng ký đất đai với cơ quan 
Thuế mang lại rất nhiều hiệu quả thiết thực, có thể xét một số hiệu quả 
chính như: 

Thứ nhất, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính của người dân 
với mỗi hồ sơ tối thiểu là 1 ngày trong giải quyết thủ tục hành chính. 

 Cụ thể là rút ngắn thời gian trong việc chuyển thông tin qua lại giữa hai cơ 
quan khi Văn phòng Đăng ký chuyển phiếu chuyển thông tin điện tử thì 
gần như tức thời cơ quan Thuế có thể nhận được, xem được phiếu 
chuyển điện tử, việc phản hồi thông báo thuế từ cơ quan Thuế về Văn 
phòng cũng được thực hiện tức thời; ngoài ra, rút ngắn được thời gian 
nhân bản hồ sơ giấy kèm theo phiếu chuyển; rút ngắn thời gian viết phiếu 
chuyển do tận dụng được kết quả từ dữ liệu hiện có. 

Thứ hai, việc ứng dụng phần mềm quản lý chuyển điện tử giúp quá trình 
quản lý hiệu quả hơn, Văn phòng cũng như cơ quan Thuế có thể quản lý 
tốt hơn phiếu chuyển thông tin địa chính điện tử, tổng hợp xác định nhanh 
phiếu nào đã có kết quả, phiếu nào chưa có; phiếu chuyển thông tin nào 
sắp đến hạn, xác định nhanh việc tồn đọng hồ sơ để phân công xử lý. 

Thứ ba, tiết kiệm chi phí nhân lực trong thực hiện lập phiếu chuyển bằng 
cách viết tay, cơ quan Thuế cũng tiết kiệm chi phí do sử dụng dữ liệu sẳn 
có để in ấn và tiết kiệm giấy tờ liên quan đến quá trình tạo phiếu chuyển, 
nhân bản hồ sơ kèm theo. 

Thứ tư, công khai minh bạch quá trình thực hiện thủ tục hành chính giữa 
Văn phòng Đăng ký đất đai và giữa cơ quan Thuế đồng thời với người sử 
dụng đất khi thực hiện hồ sơ thông qua công khai trạng thái giải quyết hồ 
sơ. Cuối cùng, làm tiền đề thực hiện việc cải cách hành chính và ứng dụng 
công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước về đất đai trên các lĩnh vực 
khác. 

Phải có hệ thống cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính số 

Để có thể thực hiện liên thông điện tử giữa 2 cơ quan, Văn phòng Đăng ký 
đất đai tỉnh Trà Vinh phải có hệ thống cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính số, 
được cập nhật thường xuyên, đảm bảo làm tiền đề thực hiện liên thông 
điện tử. Ví dụ như tại tỉnh, toàn bộ hồ sơ thủ tục hành chính để được vận 
hành trên phần mềm VILIS, các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình 
thao tác thực hiện nhiệm vụ thường xuyên về đăng ký đất đai đều thực 
hiện cập nhật vào cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính; phải có hạ tầng đường 
truyền đảm bảo. 



Từ 1/11/2016 đến tháng 10/2020, huyện Càng Long, Chi nhánh văn phòng 
đã nhận và chuyển cơ quan Thuế 22.768 hồ sơ, cơ quan Thuế trả kết quả 
qua liên thông điện tử 21.958 hồ sơ, đạt tỷ lệ 96.44%; Thành phố Trà Vinh, 
nhận 9.668 hồ sơ, cơ quan Thuế trả hồ sơ liên thông điện tử 9.019 hồ sơ, 
đạt tỷ lệ 93,29%... 

Đặc biệt phải có sự quyết tâm thực hiện từ lãnh đạo các cơ quan liên 
quan, mà cụ thể là Sở TN&MT, Cục Thuế tỉnh và lãnh đạo Văn phòng, lãnh 
đạo các Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố. Có quyết tâm từ các 
cấp lãnh đạo sẽ có chỉ đạo đồng bộ thống nhất, quyết liệt trong quá trình 
triển  khai, đồng thời cũng sẽ có sự cởi mở hơn giữa các cơ quan để khắc 
phục khó khăn trong thời gian ban đầu triển khai. 

Ngoài ra, phải có khung pháp lý trong quá trình phối hợp thực hiện, thông 
qua quy chế phối hợp được UBND tỉnh ban hành; bảng giá đất phải rõ 
ràng, dể dàng số hóa đưa lên hệ thống. 

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/lien-thong-dang-ky-dat-dai-thue-
tai-tra-vinh-nguoi-dan-nhanh-chong-co-so-do-318395.html 

 

12. Phối hợp liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính: Khắc phục hạn chế để tăng hiệu quả 
Việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo quy chế phối hợp liên 
thông giữa các cơ quan thuộc TP đã góp phần đáng kể giúp nền hành 
chính dân chủ, minh bạch, chuyên nghiệp hơn, nhất là mang lại nhiều 
thuận tiện cho người dân. Song, thực tế việc triển khai đến nay thể 
hiện còn không ít hạn chế cần sớm được khắc phục, mới có thể đạt 
được hiệu quả tối đa. 



Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quận Ba Đình. 
Ảnh: Thanh Hải 

 

Ngăn chặn tình trạng sách nhiễu 

Theo Phòng Kiểm soát TTHC (Văn phòng UBND TP), hiệu quả rõ nét từ 
thực hiện quy chế phối hợp liên thông là đầu mối kiểm soát TTHC được 
thiết lập tới cấp xã, với thành phần theo đúng hướng dẫn của Chính phủ. 
Nhiều TTHC, quy định hành chính ở các lĩnh vực trọng tâm (KH&ĐT, xây 
dựng, tài nguyên, GD&ĐT, LĐTB&XH, y tế…) được rà soát đơn giản hóa, 
trên cơ sở đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ. Giai đoạn 2015 - 
2019, TP đã hoàn thành rà soát, đơn giản hóa tổng số 481 TTHC thuộc rất 
nhiều lĩnh vực, giúp tiết giảm chi phí thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân 
ước tới trên 91 tỷ đồng/năm. Đáng chú ý, thực hiện Một cửa liên thông, 5 
năm qua, toàn TP tiếp nhận hơn 66,2 triệu hồ sơ thì đã giải quyết đúng 
hạn trên 65,7 triệu, đạt tỷ lệ 99,18%. UBND TP đã ban hành nhiều quyết 
định, quy chế để thực hiện liên thông TTHC trong đăng ký khai tử - xóa 
đăng ký thường trú - hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng 
mai táng phí (15 thủ tục); cấp phiếu lý lịch tư pháp - giấy phép lao động 
cho người nước ngoài trên địa bàn TP (1 thủ tục); đăng ký khai sinh - cấp 
thẻ BHYT - đăng ký thường trú cho trẻ dưới 6 tuổi… 

Cần rõ quy chế phối hợp giữa các cơ quan 

Dù đạt kết quả tích cực, song Thạc sĩ Nguyễn Thanh Nga, Phó Trưởng 
Phòng Kiểm soát TTHC (Văn phòng UBND TP) nhận định: Triển khai các 



quy chế phối hợp liên thông do phải bảo đảm thời gian và không được 
tăng mức phí hay mức bù đắp chi phí của quá trình vận chuyển hồ sơ giữa 
các đơn vị (khi chưa ứng dụng được chữ ký số, chưa có hệ thống chuyển 
hồ sơ điện tử), nên việc phát sinh chi phí thực hiện vẫn đang tính vào chi 
phí của cơ quan hành chính Nhà nước. Cùng với đó, để bảo đảm thời gian 
theo yêu cầu, cán bộ công chức (CBCC) đang phải tự rút ngắn thời gian 
giải quyết của khâu mình, khiến tăng áp lực đến đội ngũ này. Đồng thời, cơ 
chế giải quyết tình huống phát sinh khi xảy ra chậm muộn, thất lạc hồ sơ, 
hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết của khâu sau… mới được quy định 
chung, nên các đơn vị gặp vướng mắc; chưa rõ trách nhiệm cơ quan nào 
phải xin lỗi nếu hồ sơ chậm muộn (khi việc nộp hồ sơ chỉ thực hiện tại một 
cơ quan đầu mối)... 

Cũng theo Thạc sĩ Nguyễn Thanh Nga, quá trình xây dựng dự thảo các 
quy chế liên thông còn một số câu hỏi chưa rõ lời giải: Việc xác định cơ 
quan đầu mối, cơ quan phối hợp và vai trò các cơ quan này thế nào trong 
chuỗi quy trình? Xác định thời gian tại từng đơn vị, thời gian chuyển hồ sơ 
giữa các cơ quan, phương thức chuyển hồ sơ (điện tử/thủ công) và mức 
phí vận chuyển được tính ra sao, đơn vị nào chịu? 

Từ đó, đại diện Phòng Kiểm soát TTHC đề xuất, điều kiện để thực hiện và 
cũng là giải pháp duy nhất để giải đáp những vướng mắc này chính là phải 
xây dựng, ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa cơ quan đầu mối và 
các cơ quan phối hợp. Quy chế phải đủ sức mạnh tạo gắn kết giữa cơ 
quan đầu mối và cơ quan phối hợp trong thực hiện các thủ tục đầu tư. 
Song song đó, quy chế phối hợp phải được thể hiện bằng văn bản quy 
phạm do UBND TP ban hành, trong đó xác định cơ quan được phân công 
làm đầu mối trong số các cơ quan tham gia phối hợp. Cơ quan đầu mối có 
trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, cung cấp thông tin về các quy 
định khi tiến hành TTHC, chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền thực 
hiện cùng tham gia, nhận kết quả do cơ quan phối hợp chuyển đến. Các 
cơ quan phối hợp có trách nhiệm kịp thời thực hiện TTHC do cơ quan đầu 
mối chuyển tới theo đúng quy định trong quy chế phối hợp. Cùng với đó, 
cần quy định cụ thể khen thưởng CBCC, cơ quan thực hiện tốt và xử lý kịp 
thời cá nhân, cơ quan vi phạm; định kỳ các cơ quan phối hợp rút kinh 
nghiệm, xử lý ngay nếu có ách tắc, mâu thuẫn… 

Cần có cơ chế thống nhất chung quy định với các mức phí phát 
sinh trong quá trình luân chuyển/xác minh tính chính xác của các 
thành phần hồ sơ liên thông, quy định đối tượng chịu phí vận 
chuyển này. Cũng cần yêu cầu ứng dụng CNTT, chữ ký số, hệ 



thống thông tin dữ liệu vào thực hiện quy chế liên thông, song 
phải có nguyên tắc. 

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Nga, Phó Trưởng Phòng Kiểm soát 
TTHC (Văn phòng UBND TP) 

Nguồn: http://kinhtedothi.vn/phoi-hop-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-
hanh-chinh-khac-phuc-han-che-de-tang-hieu-qua-404847.html 

 
 

 


