
a   

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

               

 

 

 

      

ĐIỂM BÁO 

 

              Ngày  23  tháng  12  năm  2020 



Bộ, ngành 
1. Nỗ lực cải cách, sẵn sàng đón dòng vốn lớn 

2. Rối quy định chứng chỉ tiếng Anh: Lúng túng cấp phép hành nghề 
cho giáo viên nước ngoài 

3. Đổi mới để thúc đẩy điện ảnh phát triển và hội nhập 

4. Ngành logistics: Kích hoạt chuyển đổi số 

5. Ngành Bảo hiểm xã hội: Bổ sung 9 dịch vụ công trực tuyến mức độ 
4 trên Cổng dịch vụ công 

6. Giải quyết nút thắt cản trở doanh nghiệp 

 

 

Địa phương 
7. Bình Dương triển khai dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi 
giải quyết TTHC 

8. Quảng Ngãi: Chủ động khắc phục khó khăn sau khi sáp nhập đơn 
vị hành chính 

9. Quảng Trị: Tập huấn thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường 
điện tử 

10. Lâm Đồng đối thoại cùng “gỡ khó” cho doanh nghiệp 

  



1. Nỗ lực cải cách, sẵn sàng đón dòng vốn lớn 
Lựa chọn Việt Nam là điểm đến hàng đầu trong chiến lược đa dạng 
chuỗi cung ứng, song các doanh nghiệp Nhật Bản vẫn muốn Việt 
Nam tiếp tục nỗ lực cải cách thủ tục hành chính. 

Điểm đến của doanh nghiệp Nhật Bản 

“Chính phủ Nhật Bản đang thực hiện gói hỗ trợ 2,3 tỷ USD cho các doanh 
nghiệp Nhật Bản nhằm thúc đẩy đa dạng chuỗi cung ứng. Việt Nam hiện 
đứng đầu khi có 37 doanh nghiệp Nhật quyết định chọn làm điểm đến, thứ 
hai là Thái Lan với 19 doanh nghiệp”, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông 
Takio Yamada nhấn mạnh tại Hội nghị Đối thoại với doanh nghiệp Nhật 
Bản tại Việt Nam, diễn ra chiều ngày 21/12. 

Có thể khẳng định, các nhà đầu tư Nhật Bản đang quan tâm đến Việt Nam 
như là điểm đến đầu tư sau Covid-19. Mới đây, ông Takio Yamada cũng 
đồng chủ trì cuộc họp tiền khởi động giai đoạn 8, Sáng kiến chung Việt 
Nam - Nhật Bản tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Đại sứ Takio Yamada cho rằng, quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Nhật 
Bản - Việt Nam ngày càng sâu sắc, mối quan hệ này có tiềm năng vô tận. 

 

Các doanh nghiệp Nhật luôn chọn Việt Nam là điểm đến. Trong ảnh: 
Sản xuất tại Công ty UMC Việt Nam (Nhật Bản). Ảnh: Đ.T 



Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng 
đầu của Việt Nam và là nước tài trợ ODA lớn nhất, nhà đầu tư lớn thứ hai 
(tính theo số lũy kế), đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. 

Chia sẻ góc nhìn từ phía doanh nghiệp Nhật Bản, Đại sứ Takio Yamada 
cho biết, mặc dù trên thế giới, Covid-19 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng 
Việt Nam đã đạt được thành công trong công tác chống dịch. “Trong khi 
các nước đang nỗ lực chống dịch thì Việt Nam đã tăng trưởng dương, 
trong 11 tháng của năm 2020, tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt 489 tỷ USD, 
tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Trên thế giới chỉ có Việt Nam mới có 
thành công lớn như vậy”, Đại sứ Takio Yamada nói. 

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Việt 
Nam đã và đang bước vào trạng thái hoạt động trong điều kiện bình 
thường mới, nhiều ngành sản xuất, kinh doanh có sự khởi sắc, trong đó 
nổi bật là sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu có nhiều tín hiệu tích cực 
với thặng dư thương mại cao, dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào Việt 
Nam trong những tháng vừa qua. 

Mặc dù chưa có con số chính thức, song Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho 
biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2020 ước đạt 2,6 - 3%, 
là nước duy nhất tăng trưởng dương trong khu vực Đông Nam Á, là một 
trong số ít nước tăng trưởng dương ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương 
và là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất trong bối cảnh dịch 
bệnh và được các tổ chức quốc tế uy tín đánh giá lạc quan về triển vọng 
kinh tế trong thời gian tới. 

Xây dựng Chính phủ “phi giấy tờ” 

Mặc dù doanh nghiệp Nhật Bản tin tưởng vào sự phát triển của Việt Nam 
trong tình hình mới như chia sẻ của Đại sứ Takio Yamada, song không 
phải vì thế mà có thể khẳng định môi trường đầu tư tại Việt Nam không 
còn những khó khăn, vướng mắc. 

Theo đại diện Công ty HOYA Việt Nam, hiện còn nhiều bất cập trong chính 
sách ưu đãi thuế, khi không chấp thuận cho doanh nghiệp hưởng ưu đãi. 
Ví dụ, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên không công nhận ưu đãi thuế thu nhập 
doanh nghiệp mà doanh nghiệp chính thức được hưởng theo giấy phép 
đầu tư, có ý định tăng thuế suất nhằm đánh thuế bổ sung. 

“Số tiền thuế đó ước tính lên đến 50 triệu USD trong vòng 10 năm tới đối 
với một doanh nghiệp. Dù đầu tư nước ngoài được pháp luật bảo vệ, 
nhưng vấn đề nằm ở việc thực thi pháp luật ở cấp cơ sở”, đại diện này nêu 
vấn đề. 



Ghi nhận việc tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp là một minh 
chứng cho những nỗ lực của Việt Nam nhằm tiếp tục cải cách mạnh mẽ 
thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư 
nước ngoài, song Đại sứ Takio Yamada cũng kê “đơn thuốc” để Việt Nam 
phục hồi kinh tế nhanh chóng, đó là mở lại các chuyến bay thương mại, cải 
thiện công tác giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư nước ngoài và cải 
cách thủ tục hành chính. 

Ghi nhận và giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp Nhật Bản, Bộ trưởng 
Mai Tiến Dũng cho biết, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã 
kịp thời chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, 
hiệu quả các giải pháp nhằm khôi phục kinh tế, thúc đẩy giải ngân vốn đầu 
tư công, bảo đảm an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, 
chuyển đổi mạnh mẽ phương thức làm việc của các cơ quan hành chính 
nhà nước trong công tác chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ công, từ 
việc xử lý hồ sơ, văn bản, giải quyết công việc thủ công chuyển sang xử lý 
hồ sơ, văn bản, giải quyết công việc trên môi trường điện tử, phi giấy tờ. 

Giai đoạn 2020 - 2025, Chính phủ sẽ tập trung cắt giảm, đơn giản hóa ít 
nhất 20% số quy định và 20% chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động 
kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp. “Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc luôn kiên định với quan điểm xây dựng Chính phủ lấy người 
dân, doanh nghiệp làm trung tâm”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh. 

Từ đầu năm tới nay, Chính phủ tiếp tục cắt giảm 239 điều kiện kinh doanh, 
nâng tổng số điều kiện kinh doanh được cắt giảm từ đầu nhiệm kỳ đến nay 
là 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh; cắt giảm 6.776/9.926 danh mục hàng 
hóa phải kiểm tra chuyên ngành và 30/120 thủ tục hành chính liên quan 
đến kiểm tra chuyên ngành. 

Đặc biệt, Cổng dịch vụ công quốc gia sau hơn 1 năm kể từ ngày chính 
thức khai trương, đã tích hợp, cung cấp hơn 2.650 dịch vụ công trực tuyến 
trên 6.700 thủ tục hành chính tại 4 cấp chính quyền (đạt 39%, vượt chỉ tiêu 
Chính phủ giao 9%); có hơn 97 triệu lượt truy cập... Chi phí xã hội tiết kiệm 
được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc 
gia là khoảng 6.700 tỷ đồng/năm. 

Nguồn: https://baodautu.vn/no-luc-cai-cach-san-sang-don-dong-von-lon-
d135307.html 

 

2. Rối quy định chứng chỉ tiếng Anh: Lúng túng cấp 
phép hành nghề cho giáo viên nước ngoài 



Việc cấp phép cho các lao động là giáo viên (GV) nước ngoài, đặc 
biệt lao động nước ngoài không phải là người bản ngữ, đang gặp 
vướng mắc liên quan đến các văn bằng, chứng chỉ quốc tế. 

 

Giáo viên nước ngoài tham gia giảng dạy một lớp tiếng Anh 

ĐÀO NGỌC THẠCH 

Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH Hà Nội Nguyễn Hồng Dân cho biết tính đến 
ngày 19.12, tổng số lao động nước ngoài được sở này cấp phép trong 
năm 2020 là 9.525 người. 

Ông Phùng Quốc Vương, Trưởng phòng Quản lý lao động nước ngoài, 
Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB-XH), cho biết hiện nay việc cấp giấy phép lao 
động cho GV ngoại ngữ nước ngoài làm việc tại các trung tâm ngoại ngữ 
được hướng dẫn theo Công văn 619 TTg-KGVX của Chính phủ về việc 
triển khai Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số 
điều của bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại VN, và 
Thông tư 21/2018/TT-BGD-ĐT của Bộ GD-ĐT về việc ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của các trung tâm, ngoại ngữ tin học. 

Trong đó, Công văn 619 nêu rõ đồng ý trường hợp cấp giấy phép lao động 
đối với người nước ngoài có bằng tốt nghiệp từ CĐ hoặc tương đương trở 
lên và có ngành nghề đào tạo phù hợp với chuyên môn giảng dạy tại các 
cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (trung tâm ngoại ngữ), cơ sở giáo 
dục mầm non. 

Nhiều thủ tục không phù hợp yêu cầu thực tế 



Đề cập đến việc xin giấy phép lao động cho GV nước ngoài dạy ngoại ngữ 
tại VN, hầu hết quản lý các trung tâm đều cho rằng thủ tục khá khó khăn và 
có những yêu cầu không phù hợp với thực tế. 

Bà T.B, quản lý một trung tâm ngoại ngữ có GV nước ngoài giảng dạy tại 
TP.HCM, cho biết để được Sở LĐ-TB-XH cấp giấy phép lao động, người 
lao động nước ngoài phải xác nhận bằng cấp. Tuy nhiên, lãnh sự quán 
nhiều nước không có chức năng này nên họ không cấp giấy xác nhận. 
Đồng thời, cơ quan chức năng chỉ cấp giấy phép lao động có giá trị 2 năm 
nên hết thời gian quy định, người lao động phải thực hiện hồ sơ lại từ đầu. 

Bích Thanh 

Còn Thông tư 21 của Bộ GD-ĐT, tại khoản 5 và khoản 6, điều 18, chương 
4, quy định vị trí và tiêu chuẩn GV, học viên trung tâm ngoại ngữ, tin học 
thì quy định: GV là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ 
cụ thể) phải có bằng CĐ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù 
hợp. GV là người nước ngoài đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong 
các tiêu chí: Có bằng CĐ sư phạm ngoại ngữ trở lên; Có bằng CĐ ngoại 
ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo ngoại ngữ phù hợp; Có bằng CĐ trở lên, 
chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại 
ngữ 6 bậc dùng cho VN hoặc tương đương, và chứng chỉ đào tạo dạy 
ngoại ngữ phù hợp. 

Theo ông Nguyễn Hồng Dân, Sở LĐ-TB-XH Hà Nội cũng đã triển khai việc 
cấp giấy phép cho GV ngoại ngữ theo 2 văn bản hướng dẫn trên. Tuy 
nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều GV các nước bản ngữ 
không thể sang VN giảng dạy, các trung tâm ngoại ngữ phải tuyển GV đến 
từ nhiều nước khác nhau. Một số đơn vị khi đến đăng ký cấp phép cho lao 
động nước ngoài chỉ trình ra bảng điểm IELTS của người lao động. “Chúng 
tôi căn cứ vào văn bản pháp luật để cấp phép, trong các văn bản hướng 
dẫn quy định rõ chỉ cấp giấy phép khi có chứng chỉ. Chúng tôi không phải 
là ngành giáo dục nên không thể tự phiên bảng điểm IELTS sang khung 
năng lực ngoại ngữ tương đương với trình độ của VN. Do vậy, Sở LĐ-TB-
XH chưa cấp giấy phép cho những lao động này”, ông Dân thông tin. 

Sở LĐ-TB-XH đã có công văn gửi Bộ GD-ĐT đề nghị cho ý kiến đối với GV 
dạy ngoại ngữ, đề nghị Bộ GD-ĐT cung cấp thêm thông tin về 2 nội dung: 
Trên thế giới có những quốc gia nào người nói tiếng Anh được coi là 
người bản ngữ? Các chứng chỉ nước ngoài như: Teacher Knowledge 
Test(TKT); Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA)... 
có được coi là chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp hay không, có 
được coi là chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hay không? 



Làm chặt để nâng cao chất lượng giảng dạy 

Ông Dân lý giải việc xét duyệt hồ sơ chặt chẽ không phải là do cán bộ gây 
khó dễ cho các đơn vị, mà phải làm đúng quy định để có đội ngũ giáo viên 
ngoại ngữ nước ngoài có chất lượng giảng dạy tại Việt Nam. 

“Thời gian gần đây, đặc biệt từ sau dịch Covid-19, rất nhiều trung tâm 
ngoại ngữ tại Hà Nội xin cấp phép cho giáo viên ngoại ngữ đến từ các 
nước châu Phi. Nếu chỉ là kỹ sư, hoặc doanh nhân, chúng tôi sẵn sàng tạo 
điều kiện cấp ngay lập tức, nhưng đây là những giáo viên dạy ngoại ngữ 
cho con em chúng ta nên chúng tôi phải xét duyệt kỹ hồ sơ. Phụ huynh 
đóng tiền cao, chất lượng giáo viên phải đảm bảo tương xứng”, ông Dân 
nói.  

Thu Hằng  

Nguồn: https://thanhnien.vn/giao-duc/lung-tung-cap-phep-hanh-nghe-cho-
giao-vien-nuoc-ngoai-1319876.html 

 

3. Đổi mới để thúc đẩy điện ảnh phát triển và hội nhập 

 

Cảnh trong phim “Tiệc trăng máu” đạt doanh thu phát hành 175 tỷ đồng. 

Cùng với nhiệm vụ hội nhập quốc tế sâu rộng và sự phát triển mạnh mẽ 
của khoa học - công nghệ, Luật Điện ảnh hiện hành đã bộc lộ những hạn 
chế, bất cập cần được nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp. Vừa qua, tại Hà 
Nội và TP Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội 



nghị - hội thảo đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) 
với mục tiêu khuyến khích sự chuyên nghiệp, đổi mới, góp phần thúc đẩy 
nền điện ảnh phát triển hơn. 

"Nóng" vấn đề phổ biến phim trên mạng 

Ngày 10-6-2020, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 106/2020/QH14 về 
chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh chương trình 
xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và ngày 11-7-2020, Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quyết định số 999/QÐ-TTg về việc phân công cơ quan chủ 
trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, dự thảo nghị quyết được điều 
chỉnh trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, các dự án 
luật thuộc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Chính phủ dự án Luật Ðiện 
ảnh (sửa đổi) vào tháng 4-2021 và trình Quốc hội cho ý kiến dự án Luật 
Ðiện ảnh (sửa đổi) tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV vào tháng 10-
2021. 

Sau 14 năm thi hành Luật, điện ảnh nước nhà đã đạt được những kết quả 
khả quan, như: Thu hút, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào 
lĩnh vực điện ảnh; đầu tư có trọng tâm vì mục tiêu phát triển điện ảnh; có 
chính sách tài trợ cho việc phổ biến phim phục vụ miền núi, hải đảo, vùng 
sâu, vùng xa, lực lượng vũ trang và phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối 
ngoại... Bên cạnh đó, công tác tổ chức, quảng bá điện ảnh tại các kỳ liên 
hoan phim trong nước và nước ngoài đã góp phần đưa điện ảnh Việt Nam 
vươn xa, hội nhập. Tuy nhiên, bối cảnh thay đổi, sự phát triển kinh tế - xã 
hội với nhiều thành tựu to lớn, tác động mạnh mẽ tới đời sống vật chất và 
tinh thần của nhân dân, và nhất là trước nhiệm vụ hội nhập quốc tế, áp 
dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Luật Ðiện ảnh cần 
được điều chỉnh để không bị tụt hậu. 

Dự thảo Luật Ðiện ảnh (sửa đổi) gồm tám chương, 44 điều, có nhiều nội 
dung mới so với Luật Ðiện ảnh năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Ðiện ảnh năm 2009. Tại hội nghị - hội thảo diễn ra ở hai 
miền bắc-nam, các đại biểu đã cùng trao đổi một cách thẳng thắn, sôi nổi, 
tích cực làm rõ những nội dung liên quan tính khả thi của các quy định tại 
dự thảo, đồng thời đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Cụ thể, vấn 
đề khai thác, phổ biến phim trên không gian mạng và các phương tiện 
nghe nhìn, thiết bị di động… là những nội dung mới, chưa được đề cập 
đầy đủ trong Luật Ðiện ảnh năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2009. Về nội 
dung này, Ban soạn thảo đề ra hai phương án: Tiền kiểm phim phổ biến 
trên mạng tại Việt Nam phải được cấp giấy phép phổ biến và phân loại 



phim của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh hoặc được biên 
tập bởi cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh - truyền hình; 
hậu kiểm việc phổ biến phim trên không gian mạng phải bảo đảm phim 
phát hành, phổ biến có bản quyền hợp pháp và nội dung phim không vi 
phạm điều cấm của Luật Ðiện ảnh, phải có cảnh báo và hiển thị mức phân 
loại độ tuổi phổ biến phim; quy định doanh nghiệp nước ngoài hoạt động 
phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam phải đặt chi nhánh hoặc 
văn phòng đại diện tại Việt Nam. Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim 
truyền hình, Ðài Truyền hình Việt Nam Lê Mạnh nhấn mạnh thêm về việc 
cần quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp 
tham gia phát hành, phổ biến phim trên mạng... 

Ðạo diễn Phan Ðăng Di bày tỏ, trong Ðiều 11 của dự thảo quy định về hợp 
tác sản xuất phim với tổ chức, cá nhân nước ngoài, nếu giữ nguyên những 
quy định về trình tự cấp phép các dự án hợp tác thì rất có thể chúng ta 
đang "đóng cửa" thay vì "trải thảm" cho hoạt động hợp tác đầu tư vào điện 
ảnh. Theo đạo diễn này, khoảng 15 năm qua, vì nhiều thủ tục "nhiêu khê" 
cho nên không ít phim nước ngoài dự định quay ở Việt Nam đã phải 
chuyển hướng sang các nước lân cận như Thái-lan, In-đô-nê-xi-a, Phi-li-
pin... Nhà sản xuất Mai Thu Huyền đề nghị hỗ trợ phim Việt Nam về suất 
chiếu. Cụ thể, nếu ra rạp cùng lúc với các phim bom tấn của thế giới phim 
Việt Nam sẽ gặp khó khăn vô cùng. Trên thực tế, có những phim trong 
nước chưa ra rạp đã cầm chắc lỗ nặng vì bị hạn chế suất chiếu, thời điểm 
rơi vào sáng sớm hoặc đêm muộn. 

Ðưa công nghiệp điện ảnh thành mũi nhọn 

Theo các chuyên gia điện ảnh, ngoài vấn đề được coi là "nóng" nhất như 
phổ biến phim trên mạng, các hoạt động cung cấp dịch vụ và sản xuất 
phim có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn do chưa 
thống nhất, đồng bộ với nhiều quy định khác, giấy phép còn chồng chéo, 
quy trình còn nhiều bước, gây mất thời gian cho doanh nghiệp, các nhà 
sản xuất… Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam Ngô 
Phương Lan chia sẻ, dự thảo Luật Ðiện ảnh (sửa đổi) cần đáp ứng yêu 
cầu điều chỉnh hoạt động điện ảnh trong thời đại công nghệ số, hướng tới 
phát triển công nghiệp điện ảnh thành ngành mũi nhọn trong xây dựng 
công nghiệp văn hóa ở Việt Nam. Cụ thể, dự thảo Luật cần bổ sung nội 
dung phim hợp tác sản xuất với nước ngoài, thị trường điện ảnh, làm rõ 
hơn việc phân cấp thẩm quyền cấp phép phim, thành lập Quỹ hỗ trợ phát 
triển điện ảnh sao cho khả thi hơn... 

Ở nội dung thẩm định, phân loại phim truyện, PGS, TS Trần Thanh Hiệp, 
Chủ tịch Hội đồng Trung ương thẩm định và phân loại phim truyện cho 



rằng, phim trong nước sản xuất, chiếu rạp, nên có vai trò của giám đốc cơ 
sở sản xuất phim và hội đồng nghệ thuật cơ sở đó thẩm định và phân loại. 
Cơ sở để nơi sản xuất phim thẩm định chính là những điều ghi trong Luật 
Ðiện ảnh sửa đổi, những điều cấm và nguyên tắc phân loại. Nếu đưa vào 
luật thì quy trình này sẽ đi vào thực tiễn cuộc sống, dễ kiểm soát hơn. 
Riêng phim nhập khẩu, quá trình thẩm định, phân loại phải do hội đồng của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm nhận. Các vấn đề chính trị, văn hóa, 
sắc tộc, tôn giáo… cần được nhìn nhận, đánh giá một cách cẩn trọng. 

Một trong những nội dung được quan tâm nhất tại hội nghị - hội thảo diễn 
ra ở khu vực phía nam lại là vấn đề phân loại phim. Tại Ðiều 27 về phân 
loại phim, dự thảo đưa ra một số mức phân loại độ tuổi mới so với trước 
đây: mức PG (cho phép trẻ em dưới 13 tuổi được xem phim C13 với điều 
kiện đi cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ); mức C21 (không phổ biến đến 
khán giả ở lứa tuổi dưới 21); mức C (không phổ biến đến mọi đối tượng 
khán giả). Mức C21 gây chú ý khi đây là mức phân loại cao chưa từng có 
ở thị trường điện ảnh Việt Nam. Cục trưởng Ðiện ảnh Vi Kiến Thành cho 
biết, đây là những bộ phim có cảnh bạo lực, hình ảnh nhạy cảm hơn so với 
C18. Chi tiết này gây nhiều tranh cãi với chung một thắc mắc: Quy định 
người lớn là hơn 18 tuổi, vậy hơn 21 tuổi có gì khác biệt? Trước những lo 
ngại về việc bị cho là "cấm nhiều quá", Vụ trưởng Pháp chế (Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch) Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, điều cấm là một trong 
những mấu chốt quan trọng nhất của tất cả các luật. Việc cấm thì không 
thể quy định trong nghị định, thông tư được, chỉ có thể quy định trong luật. 
Dự thảo Luật Ðiện ảnh sẽ cân nhắc kỹ để làm sao dung hòa được giữa 
luật và thực tế. 

Hội nghị - hội thảo đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Luật Ðiện ảnh (sửa 
đổi) thu hút được nhiều ý kiến khách quan, bổ ích. Tuy nhiên, vẫn còn thưa 
vắng tiếng nói từ chính các chủ thể là nhà sản xuất, đạo diễn phim. Nhà 
phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm (TP Hồ Chí Minh) cho rằng, đây là cơ hội 
để giới làm phim bày tỏ nguyện vọng, sáng kiến, quan điểm trong quá trình 
làm nghề nhưng rõ ràng tiếng nói đó vẫn còn thiếu và yếu. Một số người 
trong nghề có mặt tại sự kiện cũng thừa nhận, trên các diễn đàn, mạng xã 
hội, giới làm phim thường bình luận, phản hồi khá sôi nổi, thậm chí gay 
gắt. Song, khi mở ra một diễn đàn lớn thì lại có xu hướng tránh né. Ðây 
cũng là hiện tượng cần được nhìn nhận, can thiệp sớm để môi trường điện 
ảnh thêm gắn kết, cởi mở và khách quan. 

MAI LỮ 

 Nguồn: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/doi-moi-de-thuc-day-dien-
anh-phat-trien-va-hoi-nhap-629115/ 



 

4. Ngành logistics: Kích hoạt chuyển đổi số 
Chuyển đổi số được xem là phương thức hữu hiệu, giúp doanh nghiệp 
(DN) dịch vụ logistics nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, quá trình 
chuyển đổi số cần được triển khai đồng bộ, với mục tiêu cuối cùng là đem 
lại hiệu quả, giảm chi phí… 

Ngành logistics vốn được coi là xương sống của nền kinh tế, đồng hành 
với tất cả các lĩnh vực hoạt động, từ sản xuất, phân phối, lưu thông cho 
đến tiêu thụ. Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030 đã nêu rõ 8 lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số, trong đó 
có ngành logistics. 

 
Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp giảm chi phí 

Từ góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước, ông Trần Thanh Hải - Phó 
Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) - cho biết: Trong năm 
2020, những từ khóa "hot" nhất là chuyển đổi số và Covid-19, đều có liên 
quan đến logistics. Giãn cách xã hội khiến con người phải ở trong nhà, 
nhưng hàng hóa thì ngược lại, được vận chuyển đi khắp nơi nhờ các dịch 
vụ logistics trên toàn cầu. Covid-19 cũng là cú huých để mọi lĩnh vực của 
đời sống được số hóa, thúc đẩy chuyển đổi số… "Với vị trí trung tâm của 
chuỗi cung ứng, chuyển đổi số trong logistics sẽ tác dụng kích hoạt việc 



chuyển đổi số của nhiều thành phần khác" - ông Trần Thanh Hải nhận 
định. 

Theo các chuyên gia, tương lai của logistics thông minh không nằm ở 
những cải tiến đơn lẻ mà đòi hỏi chiến lược, kế hoạch tổng thể, với sự 
tham gia của công nghệ, điện toán đám mây. Sự chuyển đổi này giúp DN, 
dịch vụ logistics hướng tới phục vụ khách hàng tốt hơn, kiểm soát luồng 
thông tin, tối ưu tự động hóa theo module, thứ tự của khách hàng. 

Thông qua việc sử dụng công nghệ mới, sự xuất hiện của các tác nhân 
cũng như mô hình kinh doanh mới, logistics thông minh đang phát triển 
thành quy trình tự kiểm soát linh hoạt, giá thành thấp, phi tập trung, ghi 
nhận và "truy vết" thông tin trong thời gian thực. Mục tiêu của logistics 
thông minh hướng tới sự hợp tác minh bạch, đồng bộ giữa các bộ phận 
trong tổ chức, cũng như đối tác, nhằm đáp ứng mong đợi của khách hàng. 

Đề cập đến chủ đề chuyển đổi số trong lĩnh vực logistics, ông Nguyễn 
Tương - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội DN dịch vụ Logistics Việt Nam - cho 
rằng: Thị trường có khoảng 4.000 đơn vị cung cấp dịch vụ logistics quốc tế 
và nội địa, trong đó hơn 90% là DN vừa và nhỏ. Cùng với đặc thù riêng 
của thị trường Việt Nam, việc chuyển đổi số trong lĩnh vực này đang gặp 
khá nhiều khó khăn, thách thức. 

Cụ thể, đó là sự hạn chế tài chính đầu tư ban đầu, khó khăn trong lựa 
chọn công nghệ phù hợp với hoạt động dịch vụ của mỗi DN. Khoảng 40% 
các ứng dụng công nghệ thông tin đang được sử dụng tại DN logistics là 
giải pháp cơ bản và chưa có nhiều DN ứng dụng các phần mềm có tính 
tích hợp cao, cũng như phần mềm tiêu chuẩn quốc tế. 

"Cùng đó là tâm lý chưa thực sự tin tưởng vào công nghệ và thói quen 
ngại thay đổi của DN" - ông Nguyễn Tương nhận định; đồng thời chia sẻ, 
để khắc phục rào cản, ngoài quyết tâm và tập trung nguồn lực đầu tư của 
DN, cần có sự hợp tác giữa DN chủ hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ 
logistics. Bên cạnh đó, cần sự hỗ trợ của nhà nước trong cải cách thủ tục 
hành chính liên quan, hỗ trợ nguồn vốn, nhất là với DN đi đầu trong 
chuyển đổi số. 

Được coi là hoạt động nền tảng của nền kinh tế, logistics đang phát 
triển mạnh mẽ và tích hợp vào nhiều lĩnh vực. Do vậy, việc chuyển đổi 
số có ý nghĩa thiết thực, giúp cắt giảm chi phí, tạo thuận lợi cho mọi 
hoạt động của nền kinh tế. 

Quỳnh Nga 



Nguồn: https://congthuong.vn/nganh-logistics-kich-hoat-chuyen-doi-so-
149751.html 

 

5. Ngành Bảo hiểm xã hội: Bổ sung 9 dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa triển khai bổ sung các dịch vụ công trực 
tuyến dành cho cá nhân và tổ chức trên Cổng dịch vụ công của ngành. 

Theo đó, 4 dịch vụ công dành cho tổ chức mới được nâng cấp mức độ 4 
là: Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (lần đầu); Ký hợp đồng 
khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (hằng năm); Giải quyết hưởng trợ cấp tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp lần đầu; 

Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với 
trường hợp đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiếp tục bị tai nạn lao 
động hoặc bệnh nghề nghiệp. 

5 dịch vụ công dành cho cá nhân được nâng cấp mức độ 4 là: Giải quyết 
hưởng lương hưu đối với người tham bảo hiểm xã hội tự nguyện, người 
bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; Giải quyết hưởng lương hưu, trợ 
cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người có Quyết định hoặc Giấy 
chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc hưởng 
trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP; 

Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với 
trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu (trường hợp 
người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu, thôi việc hoặc 
không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề 
nghiệp); Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do 
thương tật, bệnh tật tái phát; Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh 
bảo hiểm y tế. 

Theo Trung tâm Công nghệ thông tin, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến 
thời điểm này Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cung cấp 22 dịch vụ công mức 
độ 4, 5 dịch vụ công mức độ 3. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích hợp 15 
dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

B.D 

Nguồn: https://laodongthudo.vn/nganh-bao-hiem-xa-hoi-bo-sung-9-dich-vu-
cong-truc-tuyen-muc-do-4-tren-cong-dich-vu-cong-116861.html  

 



6. Giải quyết nút thắt cản trở doanh nghiệp 

 

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam 2020 (VBF 2020) được tổ chức trong bối 
cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, doanh nghiệp chịu ảnh 
hưởng nặng nề. Theo nhiều dự báo, khó khăn vẫn còn kéo dài. Vì vậy, 
cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng nhiều giải pháp trọng tâm từ Chính phủ 
hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, nắm bắt cơ hội trong 
trạng thái bình thường mới. 

Thưa ông, năm 2020 là một năm đầy biến động với nền kinh tế trong và 
ngoài nước, đặc biệt với cộng đồng doanh nghiệp. Ông đánh giá thế nào 
về bức tranh doanh nghiệp năm nay? 

Năm 2020 là năm cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với 
nhiều khó khăn, thách thức vô cùng to lớn. Dịch bệnh Covid-19 lây lan trên 
quy mô toàn cầu, thương chiến Mỹ-Trung có nhiều diễn biến phức tạp, 
cùng những thiệt hại to lớn do thiên tai xảy ra... đã ảnh hưởng lớn tới hoạt 
động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.  

Trong 11 tháng 2020, đã có gần 93,5 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh 
doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất 
thủ tục giải thể, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành có 
mức độ sụt giảm nghiêm trọng so với cùng kỳ năm trước, như dịch vụ lưu 
trú, ăn uống, du lịch lữ hành, vận chuyển hành khách...  

Tuy nhiên, trong bối cảnh này, Việt Nam vẫn nổi lên một trong những điểm 
sáng trên bản đồ kinh tế thế giới. Theo ước tính và dự báo từ nhiều tổ 



chức trong và ngoài nước, tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn ở mức 2 
đến 3% trong năm 2020. Việt Nam là một trong số hiếm hoi các nước  có 
mức tăng trưởng dương trên thế giới trong năm nay. Tổng kim ngạch xuất, 
nhập khẩu hàng hóa 11 tháng qua vẫn tăng 3,5% so với cùng kỳ 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 
2019.  

Việt Nam đạt được kết quả khả quan trong bối cảnh kinh tế thế giới không 
sáng sủa, theo ông, động lực từ đâu? 

Những thành công 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. Nhiều cơ hội mới đã được mở ra với cộng đồng doanh nghiệp Việt 
Nam như: Hiệp định EVFTA và Hiệp định EVIPA giữa Việt Nam và Liên 
minh châu Âu được phê chuẩn tháng 6/2020; Hiệp định RCEP ký kết ngày 
15/11/2020. Gần đây nhất là kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự 
do Việt Nam - Vương quốc Anh ngày 11/12/2020 và Thỏa thuận cộng gộp 
xuất xứ dệt may Việt Nam - Hàn Quốc (13/12/2020). 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... 

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. 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 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 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, bảo đảm cho người lao động có việc làm, có thu nhập. 



Nhiều dự báo cho thấy, năm 2021 nền kinh tế thế giới vẫn gặp nhiều khó 
khăn và Việt Nam không là ngoại lệ. Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng gì 
từ các giải pháp của Chính phủ để vượt qua những thách thức này? 

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, 
giúp doanh nghiệp tận dụng tốt các cơ hội từ các FTA nói chung và từ 
EVFTA nói riêng để phục hồi từ Covid-19 và tiếp tục phát triển.  

Cụ thể, về nguồn nhân lực, đề nghị xây dựng và thực hiện các chương 
trình đào tạo công nhân kỹ thuật chuyên sâu, bài bản trong những ngành 
công nghiệp kỹ thuật phụ trợ cần thiết nhất hiện nay. Cần nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực dựa trên các đánh giá khoa học và dự báo được về 
những thay đổi của thị trường lao động việc làm trong 5-10 năm tới.  

Về cơ sở hạ tầng, VCCI và cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ 
chỉ đạo tập trung 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. Đảm bảo sự kết nối các khu vực sản xuất trọng điểm đến các cửa 
khẩu quốc tế. Tại các cửa khẩu quốc tế trọng điểm, đầu tư hoặc kêu gọi 
đầu tư phát triển, nâng cấp hệ thống logistics cần thiết... 

Về nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, cộng đồng doanh nghiệp 
kỳ vọng Chính phủ hỗ trợ tăng cường năng lực và chất lượng xúc tiến đầu 
tư thương mại thông qua mạng lưới các cơ quan đại diện Việt Nam ở 
nước ngoài hay dành nguồn lực thích đáng cho những tổ chức xúc tiến 
thương mại như VCCI. Ngoài ra, có thể thiết lập Cổng thông tin về thị 
trường và kết nối kinh doanh cho doanh nghiệp; thực hiện các chương 
trình quảng bá, xúc tiến thương mại cho hàng hóa Việt Nam tại nước 
ngoài...  

Ở trong nước, đối với các nhóm nông sản mà các nước đối tác nhập khẩu 
có yêu cầu đặc thù, Chính phủ hỗ trợ thiết lập các trung tâm kỹ thuật nhằm 
hướng dẫn người sản xuất, xuất khẩu thực hiện các yêu cầu; thực hiện 
việc kiểm tra hàng hóa miễn phí hoặc phí ưu đãi theo tiêu chuẩn của nước 
nhập khẩu; phối hợp với đơn vị kỹ thuật được đối tác chỉ định để giúp thúc 
đẩy nhanh việc thực hiện các yêu cầu kỹ thuật. 

Bên cạnh các giải pháp hỗ trợ trực tiếp trên, doanh nghiệp còn rất cần một 
môi trường kinh doanh thuận lợi. Theo ông, Chính phủ cần làm gì để các 
thủ tục pháp lý không "cản" doanh nghiệp phát triển? 

Tôi cho rằng, Chính phủ cần tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, với trọng tâm là cải cách 



thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm chi phí cho doanh 
nghiệp.  

Đặc biệt, tập trung cải cách một số lĩnh vực thủ tục hành chính còn nhiều 
phiền hà theo phản ánh từ doanh nghiệp là các lĩnh vực đất đai, thuế, bảo 
hiểm xã hội, xây dựng, quản lý thị trường, giao thông, phòng cháy, môi 
trường, kho bạc và lao động. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tập 
trung rà soát và tối ưu hóa quy trình thủ tục hành chính liên ngành, đặc biệt 
là các thủ tục liên quan tới đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường.  

Đồng thời, triển khai thực chất việc xây dựng chính quyền điện tử, trong đó 
cần ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành 
chính, tăng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Hướng tới 
việc tạo lập và kết nối liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước cơ sở 
dữ liệu doanh nghiệp để đảm bảo công tác quản lý đối với doanh nghiệp 
thực hiện thống nhất, đồng bộ.  

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách quy định về điều kiện kinh doanh. Cộng đồng 
doanh nghiệp kỳ vọng các bộ ngành và chính quyền các địa phương thực 
thi đầy đủ, nghiêm túc Nghị quyết 68 của Chính phủ mà trọng tâm cắt giảm 
gánh nặng chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Tiếp tục giảm thiểu gánh 
nặng thanh, kiểm tra doanh nghiệp, theo hướng áp dụng nguyên tắc quản 
lý rủi ro trong thực hiện thanh tra kiểm tra. Cải cách mạnh mẽ hơn về kiểm 
tra chuyên ngành đối với hàng hoá xuất nhập khẩu. Quan trọng nữa là 
Chính phủ cần 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. 

Nguồn: https://vneconomy.vn/giai-quyet-nut-that-can-tro-doanh-nghiep-
20201222161702309.htm 

 

7. Bình Dương triển khai dịch vụ thanh toán không 
dùng tiền mặt khi giải quyết TTHC 
Dịch vụ này được triển khai với 2 hình thức: Thanh toán trực tiếp tại 
quầy một cửa qua mã quét (QR code) và sử dụng các loại ví điện tử, 
các ứng dụng ngân hàng để quét, thanh toán thông qua 1 mã duy 
nhất trên biên nhận hồ sơ. 



 

Lãnh đạo Sở TT&TT tặng hoa chúc mừng người dân thanh toán không 
dùng tiền mặt khi giải quyết TTHC tại Sở Tư pháp sáng 22/12.  

Ảnh: Báo Bình Dương 

Ngày 22/12, tỉnh Bình Dương công bố dịch vụ thanh toán không dùng tiền 
mặt khi giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính 
công tỉnh. 

Dịch vụ này được triển khai với 2 hình thức thanh toán. Một là thanh toán 
trực tiếp tại quầy một cửa thông qua mã quét (QR code) theo tiêu chuẩn 
quốc tế (EMVCo) mà không lệ thuộc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ thanh 
toán điện tử nào. 

Hai là thông qua 1 mã duy nhất trên biên nhận hồ sơ, người dân có thể sử 
dụng các loại ví điện tử, các ứng dụng ngân hàng để quét và thanh toán. 
Theo đó, thanh toán qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh cho phép người dân, 
doanh nghiệp thanh toán TTHC thông qua các dịch vụ của VNPT Pay tại 
địa chỉ: http://dichvucong.binhduong.gov.vn. 

Sở TT&TT Bình Dương cho biết, trong thời gian tới, Cổng Dịch vụ công 
của tỉnh tiếp tục nâng cấp để cung cấp 1 mã QR code và bổ sung thêm 
một số phương thức thanh toán khác giúp người dân và doanh nghiệp đa 
dạng hóa việc lựa chọn dịch vụ thanh toán điện tử. Sau khi triển khai dịch 



vụ này, thời gian tới tỉnh dự kiến mở rộng đến UBND cấp huyện, thị vào 
quý I/2021. 

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tiếp tục cải tiến hệ thống cung cấp đa dạng các 
hình thức thanh toán cho người dân bằng hệ thống hiện tại và cung ứng 
thêm tiện ích biên lai điện tử thu phí hoàn toàn trên môi trường điện tử cho 
người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, đồng hành cùng Sở thực hiện tiến 
trình chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh của tỉnh, hướng 
đến mục tiêu 80% dân số có tài khoản thanh toán điện tử theo chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 749/QĐ-TTg ngày về việc phê duyệt 
Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030. 

Đến nay, Bình Dương đã xây dựng được 2 trung tâm dữ liệu cho chính 
quyền điện tử và hạ tầng truyền dẫn phủ đến cấp xã từ năm 2015; tất cả 
cơ quan tỉnh, huyện, xã đã được đầu tư hoàn chỉnh hệ thống mạng nội bộ. 
Hội nghị truyền hình trực tuyến đã được đầu tư giai đoạn 1 tại 13 điểm cầu 
cấp tỉnh, tất cả các điểm cầu cấp huyện, cấp xã; đã mở rộng giai đoạn 2 
với 110 điểm cầu phủ đến tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn 
tỉnh… 

Để tạo thuận lợi hơn về môi trường đầu tư, trong thời gian tới, mục tiêu 
của Bình Dương tiếp tục nâng tầm cải cách hành chính. Đây là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. 

 Nguồn: http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-dia-phuong/Binh-Duong-trien-
khai-dich-vu-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-khi-giai-quyet-

TTHC/417683.vgp 

 

8. Quảng Ngãi: Chủ động khắc phục khó khăn sau khi 
sáp nhập đơn vị hành chính 
Sáp nhập đơn vị hành chính, cải cách bộ máy, tiết kiệm ngân sách để 
đầu tư phát triển là một chủ trương đúng đắn, mang tính đột phá theo 
tinh thần Nghị quyết Trung ương 6.  



 

Nhiều trụ sở cơ quan bỏ hoang dẫn đến xuống cấp nghiêm trọng. 

Tuy nhiên, tại Quảng Ngãi, sau khi sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và 
quy mô dân số của huyện Tây Trà và huyện Trà Bồng kể từ ngày 1/4/2020 
theo Nghị quyết số 867 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều khó khăn 
đã dần bộc lộ, khiến chính quyền loay hoay tìm lời giải. 

Cụ thể, tại huyện Tây Trà (cũ), sau khi cán bộ, công chức, viên chức 
chuyển công tác về trung tâm hành chính huyện Trà Bồng, rất nhiều trụ sở 
phải bỏ hoang, trong đó một số trụ sở vừa mới xây dựng hoàn thành với 
nguồn kinh phí hàng tỷ đồng, gây lãng phí. Điển hình như trụ sở Công an 
xã Trà Phong, đang tận dụng trụ sở của Công an huyện Tây Trà cũ làm 
việc. 

Ông Hồ Văn Non, xã Trà Phong, chia sẻ, mỗi lần ra ruộng, lên non nhìn trụ 
sở hoang hóa, xuống cấp, không có người quét dọn thấy thật tiếc. 

Dù huyện Trà Bồng đã bố trí tổ công tác túc trực tại đây, nhưng theo người 
dân địa phương, do lực lượng mỏng nên tình hình an ninh trật tự trên địa 
bàn có chiều hướng phức tạp, nạn trộm cắp vặt thường xuyên xảy ra. 

Trong khi đó, huyện Trà Bồng lại đang chật vật giải "bài toán" thiếu cơ sở 
vật chất, phòng làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức. 
 
Ông Hồ Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng cho hay: Nguyên 
nhân dẫn đến tình trạng trên là do số lượng cán bộ không chuyên trách 



cấp xã dôi dư sau khi tiến hành sáp nhập các huyện, xã, đặc biệt là 9 xã 
phía Tây. Một tồn tại khác là một số phòng, ban của huyện có đông cấp 
phó (Ban Dân vận 7 phó; Văn phòng UBND huyện 8 phó …) dẫn đến việc 
khó phân công, bố trí nhiệm vụ cụ thể cho từng người, buộc phải chia nhỏ 
các mảng, ngành, lĩnh vực để giao phó. Việc này đi ngược lại chủ trương 
tinh giản biên chế của Trung ương.  

Trao đổi về vấn đề này, ông Đoàn Dụng,  Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng 
Ngãi cho biết: Việc sắp xếp, tinh giảm số lượng cán bộ, công chức, viên 
chức dôi dư cần thời gian để thực hiện. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện 
Trà Bồng đã giảm được 22 cán bộ, công chức, viên chức (một số cán bộ 
tự nguyện chuyển công tác đến huyện khác vì lý do gần gia đình; số khác 
xin thôi việc). Dự kiến đến năm 2024, sẽ hoàn tất quy trình này. 

Cũng theo ông Đoàn Dụng, huyện Trà Bồng cần chủ động khắc phục tình 
trạng thiếu cơ sở vật chất, phòng ban làm việc, trước mắt là chia nhỏ các 
phòng hiện có để sử dụng thêm một thời gian, bởi nếu ồ ạt xây mới sẽ dẫn 
tới tình trạng thừa cơ sở hạ tầng, gây lãng phí ngân sách Nhà nước. Còn 
đối với tài sản công tại huyện Tây Trà (cũ) nên hướng đến phương án tận 
dụng làm "Văn phòng 2" để người dân đỡ vất vả hơn khi liên hệ giải quyết 
các thủ tục hành chính do khoảng cách di chuyển đến trung tâm huyện Trà 
Bồng tương đối xa. 

Tin, ảnh: Lê Ngọc Phước (TTXVN) 

Nguồn: https://baotintuc.vn/dia-phuong/quang-ngai-chu-dong-khac-phuc-
kho-khan-sau-khi-sap-nhap-don-vi-hanh-chinh-20201223103053903.htm 

 

9. Quảng Trị: Tập huấn thực hiện thủ tục hành chính trên 
môi trường điện tử 
Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tập huấn cho gần 400 nhân viên 
văn thư các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện thủ tục 
hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử… 



 

Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường 
điện tử… của ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị. 

Theo đó, các nhân viên văn thư thuộc các cơ sở giáo dục mầm non, phổ 
thông sẽ được hướng dẫn tạo tài khoản giao dịch điện tử, đăng ký tài 
khoản thực hiện thủ TTHC trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ 
công cấp bộ, cấp tỉnh hoặc sử dụng danh tính điện tử do các tổ chức cung 
cấp định danh điện tử đã kết nối. 

Việc làm này sẽ giúp các cơ sở giáo dục có thể tích hợp với nền tảng trao 
đổi định danh điện tử trên cổng dịch vụ công quốc gia để nộp các hồ sơ 
giải quyết TTHC nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí của các đơn vị. 

Ông Võ Văn Minh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết: Sở 
GD&ĐT đã tham mưu ban hành và triển khai các chính sách của tỉnh về 
lĩnh vực giáo dục và đào tạo, góp phần giải quyết những khó khăn, “nút 
thắt” của ngành, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy sự phát triển giáo dục trên 
địa bàn tỉnh. 

Cụ thể, cổng thông tin điện tử của Sở kết nối với hơn 400 đơn vị, trường 
học trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thông tin xuyên suốt phục vụ công tác quản 
lý và điều hành trong toàn Ngành. Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành từng 
bước được hoàn thiện, đã tự động cập nhật dữ liệu từ các đơn vị trường 
học để đồng bộ lên cơ sở dữ liệu của Bộ GD&ĐT. Ngành đã triển khai hệ 
thống hội nghị trực tuyến với 10 điểm cầu nối từ Sở về cơ sở, kết nối với 
Bộ GD&ĐT. 



Đến nay, tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua mạng internet đạt cao, trên 
90%; 100% các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở đã ứng dụng chữ ký số để 
ban hành các văn bản hành chính, thực hiện các giao dịch với kho bạc nhà 
nước, Bảo hiểm xã hội và các hình thức thanh toán khác phù hợp với quy 
định hiện hành, rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm chi phí. 

Các cơ sở giáo dục khai thác có hiệu quả các phần mềm dạy học, quản lý 
hành chính, tài chính, quản lý thi như các phần mềm kiểm định chất lượng, 
phần mềm quản lý học sinh, sổ điểm điện tử, phần mềm quản lý ngân 
hàng đề, phần mềm MISA, BUCA, dinh dưỡng... 

Với sự chỉ đạo quyết liệt, ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã tập trung đổi 
mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành 
chính từ Sở tới cơ sở, với tinh thần thân thiện, tận tụy, trách nhiệm, kỷ luật, 
kỷ cương, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và hiệu quả. 

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức và nhân viên trong 
toàn ngành phấn đấu đạt nhiều kết quả tương đối toàn diện trên 8 lĩnh vực 
CCHC, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về 
giáo dục trên địa bàn tỉnh, tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục… 

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/quang-tri-tap-huan-thuc-hien-thu-
tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu-GaqXBDxGg.html 

 

10. Lâm Đồng đối thoại cùng “gỡ khó” cho doanh nghiệp 

 



Lãnh đạo địa phương trả lời kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp tại buổi 
đối thoại. 

Chiều 22-12, tại TP Đà Lạt, diễn ra hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh 
Lâm Đồng với các doanh nghiệp trên địa bàn lần thứ 2 - năm 2020, nhằm 
tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. 

Tại hội nghị, đại diện các nhà đầu tư, doanh nghiệp nêu kiến nghị đến lãnh 
đạo tỉnh Lâm Đồng và các sở, ngành, địa phương về những vấn đề đang 
gây trở ngại trong sản xuất, kinh doanh để cùng tháo gỡ. Nhất là trong giai 
đoạn phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đại dịch Covid-19 và 
đón đầu thị trường dịp cuối năm, như đề nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp về đóng bảo hiểm xã hội bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, xử lý 
những bất cập trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sớm xác định 
cụ thể các vùng được phép san gạt đất nông nghiệp để doanh nghiệp có 
định hướng phát triển sản xuất; xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại các 
khu sản xuất, tình trạng xâm lấn đất khu vực dự án; việc phát triển du lịch 
canh nông trên địa bàn; quyết liệt xử lý tình trạng giả mạo thương hiệu 
nông sản Đà Lạt - Lâm Đồng; thực hiện các chương trình kết nối, kích cầu 
du lịch cuối năm… 

Các kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư đã được lãnh đạo tỉnh Lâm 
Đồng; các sở, ngành liên quan giải đáp trực tiếp tại hội nghị. Đồng thời, ghi 
nhận để tiếp tục có phương án giải quyết thỏa đáng. Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Lâm Đồng Phạm S khẳng định: “Hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ là một 
số hoạt động trong một giai đoạn nhất định, mà là công việc thường xuyên, 
lâu dài. Qua đây, tôi đề nghị các sở, ngành, địa phương và các hiệp hội 
phải thường xuyên đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ tối đa để các 
doanh nghiệp được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, tiếp cận vốn, thị 
trường tiêu thụ sản phẩm, thị trường lao động, thủ tục hành chính…”. 

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tình hình kinh tế - xã hội 
tỉnh Lâm Đồng có sự phát triển đáng ghi nhận, tổng thu ngân sách nhà 
nước trên địa bàn 8.810 tỷ đồng, tăng 1,3% so năm 2019; GRDP bình 
quân đầu người đạt 71,2 triệu đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu 708,5 triệu 
USD; hơn 1.250 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 13,6% so năm 
2019. Toàn tỉnh có 31 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư và 
giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 19,2%. 

Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp 
khẳng định, địa phương luôn tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp tiếp 
tục phát triển, triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. Tuy 
nhiên, các doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, 



đồng thời phối hợp chính quyền để xử lý những bất cập, vướng mắc trong 
quá trình đầu tư sản xuất, kinh doanh. Đối với các sở, ngành, địa phương, 
đồng chí yêu cầu phải hạn chế nhũng nhiễu, gây khó khăn, phải chủ động 
tiếp cận và chấn chỉnh tác phong làm việc với doanh nghiệp trên cơ sở 
tuân thủ các quy định. 

MAI VĂN BẢO 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/lam-dong-doi-thoai-cung-go-
kho-cho-doanh-nghiep-629088/ 

 

 


