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1. Những thành tựu kép trong nhiệm kỳ đặc biệt 
Trong nhiệm kỳ này – một nhiệm kỳ đặc biệt với những đột biến tình 
hình chưa từng có trong lịch sử, nhưng chúng ta đã đạt được nhiều 
thành tựu kép, xử lý được nhiều bài toán khó... 

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và 

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tại phiên khai mạc Hội 
nghị Trung ương 14 khóa XII. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Đại biểu Quốc hội Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI), Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền 
vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh, nhấn mạnh điều này khi trao đổi 
với Báo điện tử Chính phủ về những thành tựu và dấu ấn trong nhiệm kỳ 
vừa qua, trước thềm Hội nghị Chính phủ với các địa phương dự kiến diễn ra 
đầu tuần tới.  

Khẳng định thế nước đang lên, niềm tin trở lại, TS Vũ Tiến Lộc cho rằng, 
có thể kể ra rất nhiều mục tiêu kép đã đạt được trong cả nhiệm kỳ: Phát 
triển kinh tế xã hội và chỉnh đốn xây dựng Đảng; ổn định kinh tế vĩ mô và 
duy trì tăng trưởng; đối nội và đối ngoại; hội nhập và tự chủ; đẩy lùi dịch 
bệnh và duy trì được sinh kế cho dân…  Đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch 
nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ 
có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”... 

Kinh tế vĩ mô ổn định hơn hẳn, cải cách thể chế được đẩy mạnh 



Riêng trên mặt trận kinh tế, thành quả lớn nhất là Chính phủ đã thiết lập 
được nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định hơn hẳn so với các nhiệm kỳ trước 
đây, thể hiện ở việc kiềm chế lạm phát, nợ công ở mức thấp, cán cân 
thanh toán vãng lai ổn định, xuất khẩu kỷ lục, dự trữ ngoại tệ tăng lên… 
Nước ta đã có “của ăn của để” và nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định là một bệ 
đỡ rất quan trọng để chúng ta có thể vững vàng, ổn định đất nước, kiên 
cường chống chịu và tăng trưởng trong bối cảnh khó khăn. 

Cùng với đó, cải cách thể chế kinh tế mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành 
chính được đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết 
về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; Chính phủ đã phát động thành 
công 3 đợt sóng cải cách hành chính lớn. Năm 2016, xoá bỏ hàng ngàn 
giấy phép con. Năm 2018, cắt giảm, đơn giản hoá 50% điều kiện kinh 
doanh và thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành. Năm 2020, đưa ra 
mục tiêu tiếp tục cắt giảm và đơn giản hoá 20% các quy định hành chính 
về kinh doanh và tiến hành tổng rà soát để xoá bỏ tình trạng chồng chéo, 
bất cập trong các quy phạm pháp luật về kinh doanh hiện hành. 

Chính phủ yêu cầu chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, áp dụng nguyên 
tắc quản lý rủi ro giảm thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, mỗi năm chỉ thanh 
tra và kiểm tra doanh nghiệp một lần... 

Chính phủ điện tử cũng được đẩy mạnh, dịch vụ công trực tuyến được áp 
dụng. Việt Nam tăng 20 bậc về môi trường kinh doanh, tăng 10 bậc về 
năng lực cạnh tranh theo các bảng xếp hạng toàn cầu. Khoảng cách điểm 
số về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh  của nước ta so với 
nhóm các nước dẫn dầu ASEAN đang thu hẹp lại. 

Doanh nghiệp phát triển, hội nhập đỉnh cao 

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp cũng nhắc tới những dấu mốc cho thấy 
sự quan tâm chưa từng có của Đảng, Nhà nước với các doanh nghiệp 
trong nhiệm kỳ này. 

Đảng ta ra Nghị quyết về phát triển các thành phần kinh tế, nhấn mạnh vai 
trò động lực quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân. Nghị quyết về kinh tế 
tư nhân được mang tên Nghị quyết số 10, mang theo niềm tin: sự phát 
triển khu vực kinh tế tư nhân sẽ là động lực đưa nền kinh tế Việt Nam tới 
đích mạnh giàu, giống như khoán 10 trong nông nghiệp đã mở đầu cho 
hành trình đổi mới ở Việt Nam. Quốc hội đã sửa Luật Đầu tư, Luật Doanh 
nghiệp, ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa… 



 

Đại biểu Quốc hội Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tại một cuộc tọa đàm do 

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức. 

Lần đầu tiên trong lịch sử, Chính phủ ra Nghị quyết số 35/NQ-CP về 
Chương trình phát triển doanh nghiệp cho cả nhiệm kỳ với phương châm 
“doanh nghiệp là động lực, Chính phủ sẽ đồng hành” và ban hành loạt 
Nghị quyết 19, 02/NQ-CP hằng năm, xác lập hành trình cải cách để cải 
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh ở Việt Nam 
theo những chuẩn mực toàn cầu. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: “Vấn đề 
của doanh nghiệp phải được ghi trên trang đầu tiên trong cuốn sổ tay công 
tác của những nhà lãnh đạo các địa phương”. 

Nhờ đó, tổng số doanh nghiệp trong cả nước đã tăng gấp 1,5 lần chỉ trong 
5 năm, đây là kỳ tích. Cùng với đó, đất nước đã không chỉ có hơn 800.000 
doanh nghiệp mà còn có 5,4 triệu hộ kinh doanh và theo quan niệm phổ 
biến của thế giới thì đó cũng là doanh nghiệp – doanh nghiệp nhỏ và siêu 
nhỏ (MSMEs) trong nền kinh tế. 

“Chúng ta vui mừng khu vực kinh tế tư nhân trong nước đã đóng góp hơn 
40% GDP cho đất nước và đang ngày càng khởi sắc. Chúng ta đã có 
những tập đoàn doanh nghiệp tư nhân và thương hiệu Việt được vinh 
danh trong các bảng xếp hạng toàn cầu. Các sản phẩm Made in Việt Nam; 
Make in Việt Nam; Made by Việt Nam được thế giới ngày càng ưa thích. 
Đó là "mầu cờ sắc áo" Việt Nam trong cuộc đua tranh kinh tế toàn cầu”, 
ông Vũ Tiến Lộc chia sẻ. 



Cũng trong 5 năm qua, Việt Nam đã lên đường cao tốc ra thế giới và cam 
kết vươn tới những chuẩn mực toàn cầu. Phát triển bền vững được nhấn 
mạnh, quan hệ lao động được đề cao, thân thiện với môi trường, phát triển 
bao trùm là hướng đi đúng đắn… CPTPP, EVFTA và các hiệp định thương 
mại tư do không chỉ mở không gian thị trường mà còn mở không gian cải 
cách của nền kinh tế Việt. 

Vị thế của Việt Nam trong quan hệ quốc tế được tăng cường. Việt Nam là 
Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc. Việt Nam 
đã đăng cai thành công các cuộc hội ngộ lịch sử: APEC 2017, ASEAN 
2020. Việt Nam đã ghi dấu ấn không chỉ là thành viên tích cực mà còn là 
thành viên đóng vai trò kiến tạo trong cộng đồng quốc tế; là mẫu hình của 
một đối tác năng động và có trách nhiệm trong nền kinh tế toàn cầu. 

“Lửa thử vàng” và khát vọng hùng cường 

Nhắc tới câu nói được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiều lần nhấn 
mạnh “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, TS Vũ Tiến Lộc cho rằng, thời đại 
dịch, thế giới trở nên mong manh, sức mạnh của các cường quốc kinh tế 
và công nghệ bị đe doạ, nền kinh tế thế giới lún sâu trong khủng hoảng, 
nhưng Việt Nam đã kiềm chế được dịch bệnh và duy trì tăng trưởng 
dương trong tâm thế vững vàng. 

“Một lần nữa khi đất nước khó khăn thì tinh thần đoàn kết và ý chí kiên 
cường của dân tộc Việt lại bừng dậy. Cả hệ thống chính trị vào cuộc. Sự 
lãnh đạo của Đảng, sự chung tay của Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành 
quyết liệt của Chính phủ và sự đồng lòng của toàn dân là nguyên nhân để 
chúng ta làm nên chiến thắng trong công cuộc “chống dịch như chống 
giặc”. Khả năng chống chịu, kiên cường đang trở thành một năng lực canh 
tranh cốt lõi của người Việt và nền kinh tế Việt trong bối cảnh một thế giới 
bất định và biến đổi khó lường. Bạn bè quốc tế khâm phục và Việt Nam 
đang trở thành điểm đến an toàn của các nhà đầu tư quốc tế trên hành 
trình chuyển dịch làn sóng đầu tư có trách nhiệm và bền vững toàn cầu”, 
TS Vũ Tiến Lộc nói. 

Sau một phần tư thế kỷ, từ đổ nát của chiến tranh, công cuộc Đổi mới của 
Việt Nam do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã làm nên một kỳ tích: 45 
triệu người dân Việt thoát khỏi đói nghèo và Việt Nam đã trở thành nước 
có thu nhập trung bình (thấp) và đang khát vọng trở thành một đất nước 
hùng cường. Dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đặt mục 
tiêu đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam trở thành 
nước có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm Ngày 
thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao. 



Ông Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh, để thực hiện được các mục tiêu này, việc 
xây dựng một thể chế kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập phải là bệ đỡ 
và phát triển nền kinh tế số phải là đôi cánh để bay lên. Ba mũi giáp công: 
thể chế, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng là các khâu đột phá. Quốc gia 
khởi nghiệp là hệ sinh thái dẫn đường.  

“Bác Hồ nói: “Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh 
của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng”. Tổng Bí thư, Chủ 
tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Xây dựng đội ngũ doanh 
nhân lớn mạnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị” và Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng: “Các doanh nghiệp – doanh nhân sẽ định 
hình tương lai của đất nước này”. Do đó, theo tôi, doanh nghiệp phải là lực 
lượng chủ công trong công cuộc phát triển lâu dài sắp tới, hiện thực hóa 
khát vọng đất nước tự cường, thịnh vượng”, TS Vũ Tiến Lộc chia sẻ. 

Hà Chính 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-
nuoc/Nhung-thanh-tuu-kep-trong-nhiem-ky-dac-biet/417281.vgp 

 

2. Năm 2023 sẽ vận hành Cổng dữ liệu tài nguyên và 
môi trường 
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu 
tài nguyên và môi trường (TN&MT) kết nối liên thông với các hệ thống 
thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương” (Quyết định 
số 2178/QĐ-TTg). Bộ TN&MT là cơ quan được giao chủ trì, phối hợp 
với các Bộ, ngành, địa phương  tổ chức thực hiện Đề án và là đầu 
mối tổ chức tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông 
tin/cơ sở dữ liệu của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. 

Trong Đề án mới phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ các mục tiêu cụ 
thể đặt ra cho giai đoạn đến năm 2023 và đến năm 2025. Theo đó, đến 
năm 2023, sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ thu nhận, tạo lập, 
quản lý, kết nối, chia sẻ toàn diện nguồn tài nguyên số về TN&MT. Cơ bản 
hoàn thiện nền tảng quản trị, tích hợp, kết nối, liên thông, chia sẻ và khai 
thác sử dụng dữ liệu TN&MT. 

Đề án cũng đặt ra mục tiêu năm 2023 triển khai, vận hành, kết nối và chia sẻ 
các cơ sở dữ liệu quốc gia mang tính nền tảng, nhu cầu khai thác sử dụng lớn 
gồm: nền địa lý quốc gia, đất đai quốc gia; quan trắc quốc gia về TN&MT, 
kết quả giải quyết các thủ tục hành chính có liên qua.  30% cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành TN&MT được hoàn thiện; kết nối, chia sẻ phục vụ phát triển 



kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh - quốc phòng; cung cấp dịch vụ công 
phục vụ người dân, doanh nghiệp; góp phần phát triển Chính phủ điện tử 
tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh. 

 

Mục tiêu năm 2023 sẽ triển khai, vận hành, kết nối và chia sẻ các 
cơ sở dữ liệu quốc gia 

Đến năm 2025 sẽ hoàn thiện nền tảng quản trị, tích hợp, kết nối, liên 
thông, chia sẻ và khai thác sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường, cung 
cấp được các sản phẩm tri thức cho cơ quan quản lý nhà nước, doanh 
nghiệp và người dân thông qua các kênh thông tin hiện đại, trực tuyến. 
100% cơ sở dữ liệu quốc gia về TN&MT tạo nền tảng Chính phủ điện tử 
được hoàn thành và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc; 80% cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành TN&MT được hoàn thiện, đảm bảo an toàn, an ninh; phục 
vụ cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, 
tạo lập môi trường, điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, 
cộng đồng hoạt động điều tra, khảo sát, đo đạc, quan trắc, thu nhận, triển 
khai xây dựng hạ tầng dữ liệu số, cung cấp dịch vụ số… về TN&MT. 

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, Đề án chỉ rõ 5 nhóm nhiệm vụ. Đó là,  
xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ thu nhận, tạo lập, quản lý, 
kết nối, chia sẻ toàn diện nguồn tài nguyên số về TN&MT; xây dựng các 
nền tảng quản trị, tích hợp, kết nối, liên thông, chia sẻ và khai thác sử dụng 
dữ liệu TN&MT; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu TN&MT bảo đảm kết 



nối, liên thông, cung cấp, chia sẻ dữ liệu; xây dựng Cổng dữ liệu ngành 
TN&MT và nâng cấp, xây dựng nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin. 

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/nam-2023-se-van-hanh-cong-du-
lieu-tai-nguyen-va-moi-truong-318507.html 

 

3. Năm 2021 giải quyết thủ tục hành chính tối đa 30 
phút mỗi trường hợp 
Trong năm 2021, Việt Nam dự kiến sẽ hoàn thiện hệ thống văn bản 
quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá Đề 
án thí điểm đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã cho thấy những 

tiền bộ rõ nét trong giải quyết thủ tục hành chính. (Ảnh: Lâm 
Khánh/TTXVN) 

Chiều 23/12, Chủ nhiệm, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng 
đã làm việc với Ban soạn thảo Đề án “Thí điểm đổi mới việc thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.” 

Năm 2021 giải quyết thủ tục hành chính tối đa 30 phút/trường hợp 

Dự kiến, trong năm 2021, nước ta sẽ hoàn thiện hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Thời hạn hoàn 
thành đề án vào năm 2024. 



Đề án hướng đến xây dựng bộ phận một cửa hiện đại, hiệu quả, có thẩm 
quyền tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tất cả các thủ tục hành chính 
theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức (phi địa giới hành chính về thẩm quyền 
tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại 
bộ phận một cửa); xây dựng hệ thống thông tin một cửa điện tử hiện đại 
đáp ứng yêu cầu đổi mới, có khả năng số hóa, có khả năng kết nối với các 
kho dữ liệu cá nhân, bản đồ nhiệt phân tích các dữ liệu… 

Theo đó, rút ngắn thời gian xếp hàng, chờ đợi của người dân, với lộ trình 
cụ thể năm 2021 tối đa 30 phút/trường hợp và đến năm 2023 tối đa còn 15 
phút/trường hợp. 

Theo tính toán sơ bộ, tổng số tiền có thể tiết kiệm được khi thực hiện các 
phương án đổi mới khoảng trên 8.800 tỷ đồng/năm. 

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối 
hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các cơ quan, địa phương 
có liên quan xây dựng đề án thí điểm đổi mới việc thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng 
nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường 
ứng dụng công nghệ thông tin - giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo 
thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp để trình Thủ tướng Chính phủ trong 
quý I năm 2021. 

Đến nay, 100% các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành việc kiện toàn 
bộ phận một cửa các cấp để giải quyết thủ tục hành chính; trong đó, 59 
trong số 63 địa phương thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp 
tỉnh. 

Đặc biệt, nhiều địa phương đã gắn kết chặt chẽ giữa việc thiết lập một cửa 
“vật lý” và một cửa điện tử để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện 
thủ tục hành chính như: Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Tháp, Thừa Thiên-Huế, 
Đồng Nai, Kon Tum, Lâm Đồng... 

Giải pháp đổi mới hữu hiệu về phương thức làm việc 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả, thành tựu đã đạt được, việc thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông còn những hạn chế chủ yếu như thẩm 
quyền giải quyết các thủ tục hành chính còn cắt khúc nhiều cửa và khâu 
trung gian, chưa rõ ràng trong các quy định về thẩm quyền của các cơ 
quan trong quản lý một số lĩnh vực; cách thức giải quyết thủ tục hành 
chính của các cơ quan hành chính Nhà nước còn mang tính kinh nghiệm, 
thủ công, giấy tờ, chưa tích cực áp dụng những tiến bộ công nghệ tin học 
để phù hợp với nhu cầu trong điều kiện hội nhập quốc tế. 



 
Người dân tham gia dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi giải quyết 
thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương. (Ảnh: 

Chí Tưởng/TTXVN) 

Theo thống kê, số hồ sơ giấy chiếm tới 94,32%, song chưa được quan tâm 
số hóa và lưu trữ điện tử; đặc biệt không có giá trị khai thác để sử dụng lại 
đã tạo ra áp lực lớn đối với cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa. 

Việc bố trí nhân sự tại bộ phận một cửa còn gặp nhiều khó khăn, bất cập, 
nhất là việc thiếu nguồn nhân lực, động lực để tối ưu hóa năng suất lao 
động, trong khi phải thực hiện lộ trình tinh giản biên chế... 

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai 
Tiến Dũng nhấn mạnh, cơ chế một cửa, một cửa liên thông là giải pháp đổi 
mới hữu hiệu về phương thức làm việc của cơ quan hành chính Nhà 
nước, tạo chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính Nhà 
nước với các tổ chức và công dân, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, 
giảm phiền hà, chi phí, thời gian, công sức; đồng thời điều chỉnh một bước 
về tổ chức bộ máy và đổi mới, cải tiến chế độ làm việc và quan hệ công tác 
trong cơ quan hành chính Nhà nước. 

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã cơ bản thay đổi bộ mặt của cơ 
quan hành chính các cấp, nâng cao chất lượng hiện đại hóa công sở hành 
chính theo chủ trương của Chính phủ. 



Ở nhiều tỉnh, thành phố bộ phận một cửa đã được hiện đại hóa với việc 
ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, người dân, cán bộ có thể kiểm tra 
được quá trình giải quyết thủ tục tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một 
cách thuận tiện, đơn giản qua hệ thống máy vi tính, phần mềm tra cứu thủ 
tục và thời gian giải quyết hồ sơ; xác lập trật tự, kỷ cương mới trong quản 
lý thu phí và lệ phí. 

Mặt khác, cơ chế một cửa liên thông đã điều chỉnh mối quan hệ giữa nhân 
dân và công chức, tạo cơ chế giám sát, quản lý của nhân dân đối với cơ 
quan Nhà nước; giữa lãnh đạo với cán bộ, công chức thuộc quyền, thể 
hiện rõ bản chất của công tác cải cách thủ tục hành chính./. 

Xuân Tùng (TTXVN/Vietnam+) 

 Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/nam-2021-giai-quyet-thu-tuc-hanh-
chinh-toi-da-30-phut-moi-truong-hop/685973.vnp 

 

4. KBNN hoàn thành kết nối 100% đơn vị qua dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 4 
Thực chiện chủ trương của Chính phủ, triển khai đề án Dịch vụ công 
trực tuyến (DVCTT), Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã cung cấp 9 thủ tục 
DVCTT mức độ 3, 4. Tính đến nay, hệ thống KBNN đã hoàn thành kết 
nối 100% đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc đối tượng giao 
dịch qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; tỷ lệ lượng giao dịch chi 
NSNN tháng 11/2020 đi qua DVCTT đạt 98%. 

Đây là một thông tin được trao đổi tại cuộc họp báo chuyên đề “Kết quả 
công tác trọng tâm năm 2020 của hệ thống KBNN” ngày 23/12 tại Hà Nội. 

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc KBNN cho biết, Nghị định 
số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh 
vực KBNN và có hiệu lực từ ngày 16/3/2020. Nghị định này đã tạo cơ sở 
pháp lý hoàn chỉnh, đồng bộ để điều chỉnh tất cả các thủ tục hành chính 
thuộc lĩnh vực KBNN theo hướng cải cách, đơn giản hóa và phù hợp với 
cơ chế, chính sách mới được ban hành nhằm tạo ra một cơ chế quản lý có 
hiệu quả, tạo thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân trong quá trình giao dịch 
thu, chi với KBNN. 



 

Lãnh đạo KBNN trao đổi thông tin tại buổi họp báo. 
Ảnh:VGP/Huy Thắng. 

KBNN đã cắt giảm được 41 thành phần hồ sơ, bãi bỏ một số chỉ tiêu của 
43 mẫu tờ khai TTHC; giảm thời hạn giải quyết của tất cả TTHC; bổ sung 
thêm quy định việc gửi, nhận và trả kết quả kiểm soát chi NSNN qua Trang 
thông tin dịch vụ công của KBNN; quy định cụ thể lộ trình thực hiện TTHC 
qua dịch vụ công mức độ 4. Đối với lĩnh vực thu NSNN, thủ tục nộp tiền 
vào NSNN quy định rõ thời hạn giải quyết là không quá 5 phút theo 
phương thức điện tử; bổ sung việc nộp tiền vào NSNN qua Cổng dịch vụ 
công quốc gia, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán... qua đó 
tăng không gian và thời gian thu nộp NSNN (24 giờ/7 ngày). 

Đối với lĩnh vực kiểm soát chi NSNN qua KBNN, quy trình, thủ tục được 
đơn giản hóa, rút ngắn thời gian kiểm soát và phân định rõ trách nhiệm, 
quyền hạn của các cơ quan, đơn vị trong chu trình kiểm soát chi; đối với 
kiểm soát chi đầu tư, thời gian kiểm soát chi đã được rút ngắn từ 7 ngày 
xuống còn 3 ngày làm việc. 

KBNN áp dụng nguyên tắc "thanh toán trước, kiểm soát sau" đối với hợp 
đồng thanh toán nhiều lần, rút ngắn tối đa thời gian thanh toán xuống còn 1 
ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ, chứng từ hợp pháp hợp lệ 
của đơn vị… 

Đề án DVCTT, KBNN đã cung cấp 9 thủ tục DVCTT mức độ 3, 4; hoàn 
thành tích hợp 7 thủ tục hành chính KBNN lên Cổng Dịch vụ công quốc 
gia, vượt 47.8% kế hoạch Chính phủ và Bộ Tài chính giao. Tính đến nay 



Hệ thống KBNN đã hoàn thành kết nối 100% đơn vị sử dụng ngân sách 
nhà nước thuộc đối tượng giao dịch qua DVCTT mức độ 4; tỉ lệ lượng giao 
dịch chi NSNN tháng 11/2020 đi qua DVCTT đạt 98%. Trung bình mỗi 
ngày phát sinh khoảng 150.000 giao dịch, ngày cao điểm 200.000 giao 
dịch qua DVCTT. 

Về thu ngân sách, Phó Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Quang Vinh cho 
biết, tính đến ngày 21/12, lũy kế thu ngân sách Nhà nước năm đã đạt 
1.378.307 tỷ đồng, bằng 91,14% dự toán. 

Theo đó, thu nội địa (không kể dầu thô) đạt 1.166.669 tỷ đồng, bằng 
92,29% dự toán năm. Số thu từ dầu thô đạt 33.974 tỷ đồng, bằng 96,52% 
dự toán năm, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 176.726 tỷ 
đồng, tương đương 84,96% so với dự toán. Ông Nguyễn Quang Vinh cho 
biết, trong kiểm soát chi ngân sách, lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến 
15/12, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát 993.729 tỷ 
đồng, bằng 88,9% dự toán chi thường xuyên năm của ngân sách Nhà 
nước qua Kho bạc (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự 
trữ tài chính, dự phòng). 

Đáng chú ý, thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách 
Nhà nước, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện 62.196 khoản chi 
chưa đủ thủ tục theo quy định và đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết, 
từ chối thực hiện thanh toán 39,6 tỷ đồng. 

Còn theo ông Trần Mạnh Hà, Vụ trưởng Vụ Kiểm soát chi (Kho bạc Nhà 
nước) thì trong năm 2020 số tiền tiết kiệm chi đối với các khoản chi lễ hội, 
khánh tiết, công tác nước ngoài với các bộ, ngành trung ương là khoảng 
700 tỷ đồng. Trong hoạt động chi đầu tư, đến giữa tháng 12 năm nay, số 
giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 đạt 356.809 tỷ trên 471.789 
tỷ đồng, tương đương 75,6% kế hoạch năm và tăng 12,4% so với cùng kỳ 
năm trước. 

Số giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2019 kéo dài sang năm 2020 
là 64.941 tỷ trên tổng số 94.972 tỷ đồng, tương đương 68,4%. Cũng thông 
qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh 
toán 51,9 tỷ đồng tiền chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh 
nhưng chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy 
định… 

Đối với hoạt động chi phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân 
gặp khó khăn, đến ngày 17/12, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tổng 
số chi theo Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về chế độ 
đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19 đã đạt 1.220 tỷ và số chi theo 



Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của chính phủ về các biện pháp hỗ 
trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 là 12.820 tỷ đồng. 

Về huy động vốn cho ngân sách, lãnh đạo KBNN cho biết, đến ngày 22/12, 
Kho bạc Nhà nước đã huy động tổng cộng 320.929 tỷ đồng, tương đương 
94,6% kế hoạch năm (bao gồm cả kế hoạch được Bộ Tài chính giao đầu 
năm và kế hoạch giao bổ sung). 

Trái phiếu Chính phủ phát hành mới có kỳ hạn bình quân là 13,93 năm, 
thấp hơn năm trước 0,49 năm; lãi suất phát hành bình quân là 2,87%/năm, 
thấp hơn 1,64 điểm % và kỳ hạn còn lại của doanh mục trái phiếu là 8,37 
năm. Theo đó, hiện lãi suất phát hành trái phiếu của Việt Nam đối với kỳ 
hạn 10 năm đang ở mức thấp thứ 3 khu vực Đông Nam Á. 

“Theo tiến độ hiện nay, dự kiến đến 31/12, Kho bạc Nhà nước sẽ cơ bản 
hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn được Bộ Tài chính giao”, ông Nguyễn 
Quang Vinh nói. 

Lãnh đạo KBNN khẳng định luôn bám sát chủ trương điều hành của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN đã nắm chắc diễn biến 
tình hình thu, chi NSNN, xây dựng phương án điều hành ngân quỹ nhà 
nước (NQNN) hàng quý và tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước linh 
hoạt, chặt chẽ, bảo đảm đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của 
NSNN và các đơn vị có giao dịch với KBNN. 

Trong năm 2020 đã tiến hành triển khai quy trình đấu thầu gửi tiền có kỳ 
hạn tại ngân hàng thương mại theo phương thức điện tử và ký kết phụ lục 
hợp đồng gửi tiền điện tử. Từ đó, góp phần thực hiện quản lý ngân quỹ 
nhà nước hiệu quả, công khai và minh bạch. 

“Trên cơ sở công tác quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu 
quả. Năm 2020 là năm thứ 2, do quản lý tồn ngân quỹ hiệu quả nên KBNN 
đã nộp vào ngân sách Trung ương đến 3.000 tỷ đồng từ nguồn thu hoạt 
động nghiệp vụ”, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Vinh nói. 

Huy Thắng 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-Bo-nganh/KBNN-hoan-thanh-ket-
noi-100-don-vi-qua-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-4/417794.vgp 

 

5. 10 điểm đổi mới thủ tục hành chính để tiết kiệm 
8.800 tỉ đồng/năm 

 



 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại 
cuộc họp. Ảnh: Gia Huy 

Theo tính toán sơ bộ thì tổng số tiền có thể tiết kiệm được khi thực hiện 
các phương án đổi mới về cải cách thủ tục hành chính khoảng trên 8.800 tỉ 
đồng/năm. 

Đổi mới phương thức làm việc của cơ quan nhà nước 

Chiều 23.12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, 
Trưởng ban soạn thảo Đề án: "Thí điểm đổi mới cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông trong giải quyết Thủ tục hành chính" chủ trì cuộc họp với đại diện 
một số bộ, địa phương để lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo Đề án. 

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, năm 2018, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Đây là cơ sở quan trọng để thành lập Trung tâm hành chính công tại các 
bộ, ngành, địa phương. Đến nay 100% các bộ, ngành, địa phương đã 
hoàn thành việc kiện toàn bộ phận Một cửa các cấp để giải quyết thủ tục 
hành chính; trong đó, 59/63 địa phương thành lập Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp tỉnh. 

"Các Trung tâm hành chính công ra đời trong điều kiện đổi mới mạnh mẽ, 
góp phần thay đổi trách nhiệm, thái độ cán bộ thi hành công vụ", Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết. 



Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, cơ chế "một cửa, một cửa liên thông" là 
giải pháp đổi mới hữu hiệu về phương thức làm việc của cơ quan hành 
chính nhà nước, tạo chuyển biển cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành 
chính nhà nước với các tổ chức và công dân, đơn giản hóa các TTHC, 
giảm phiền hà, chi phí, thời gian, công sức. 

Bên cạnh đó đổi mới, cải tiến chế độ làm việc và quan hệ công tác trong 
cơ quan hành chính nhà nước, đã bản thay đổi bộ mặt của cơ quan hành 
chính các cấp, nâng cao chất lượng hiện đại hóa công sở hành chính theo 
chủ trương của Chính phủ. 

Tiết kiệm 8.800 tỉ đồng mỗi năm 

Thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ giao, VPCP đã chủ trì, phối hợp với Bộ 
Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các cơ quan, địa phương có liên quan 
xây dựng Đề án nêu trên theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không 
theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng CNTT, giảm thời gian đi 
lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, trình Thủ 
tướng Chính phủ trong Quý I năm 2021. 

10 điểm đổi mới của Đề án bao gồm: 

(1) Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng 
dẫn triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết TTHC; 

(2) Xây dựng bộ phận một cửa hiện đại, hiệu quả; 

(3) Số hóa, giá trị pháp lý của tài liệu, hồ sơ thực hiện TTHC đã được số 
hóa; lưu trữ, khai thác, chia sẻ hồ sơ, tài liệu thực hiện TTHC của tổ chức, 
cá nhân đã được số hóa; 

(4) Thực hiện dịch vụ công trực tuyến, TTHC trên môi trường điện tử; 

(5) Thuê dịch vụ để thực hiện một số công việc trong quy trình giải quyết 
TTHC; 

(6) Đẩy mạnh việc số hóa, lưu trữ tài liệu, hồ sơ giải quyết TTHC; 

(7) Nâng cao tỉ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, thực hiện 
TTHC trên môi trường điện tử; 

(8) Nâng cao năng suất, chất lượng giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3, 4 và TTHC; 

(9) Giảm thời gian chờ đợi nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC của 
cá nhân, tổ chức; 

(10) Đổi mới về nhân sự trực tại bộ phận một cửa. 



Theo tính toán sơ bộ thì tổng số tiền có thể tiết kiệm được khi thực hiện 
các phương án đổi mới về cải cách thủ tục hành chính khoảng trên 8.800 tỉ 
đồng/năm. 

ÁI VÂN 

Nguồn: https://laodong.vn/thoi-su/10-diem-doi-moi-thu-tuc-hanh-chinh-de-
tiet-kiem-8800-ti-dongnam-864820.ldo 

 

6. Bãi bỏ 22 văn bản QPPL do Thủ tướng Chính phủ 
ban hành 
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg 
bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ 
ban hành. 

Cụ thể, bãi bỏ toàn bộ 22 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 11 
Quyết định và 11 Chỉ thị, gồm: 

1.Quyết định số 93/1999/QĐ-TTg ngày 05/4/1999 của Thủ tướng Chính 
phủ về chế độ bồi dưỡng đối với kiểm soát viên đê điều tham gia trực tiếp 
xử lý sự cố khi có báo động lụt, bão. 

2.Quyết định số 150/2003/QĐ-TTg ngày 22/7/2003 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg về quản lý 
xuất  khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001 - 2005 và Quyết định  số 
79/2002/QĐ-TTg về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của 
nước ngoài. 

3.Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính 
phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh 
hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn. 

4.Quyết định số 198/2007/QĐ-TTg ngày 31/12/2007 của  Thủ tướng Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg 
ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất 
sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số 
nghèo, đời sống khó khăn. 

5.Quyết định số 10/2006/QĐ-TTg ngày 11/1/2006 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thuỷ sản đến năm 
2010 và định hướng đến năm 2020. 

6.Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg ngày 09/8/2007 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây 
dựng tại Việt Nam. 



7.Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính 
phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. 

8.Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn 
thám quốc gia. 

9.Quyết định số 76/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg 
 ngày 13/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ; 
xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia. 

10.Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai 
đoạn 2011 - 2015. 

11.Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ. 

12.Chỉ thị số 08/1998/CT-TTg ngày 18/02/1998 của Thủ tướng Chính phủ 
về tổng kết 5 năm thi hành Luật Đất đai. 

13.Chỉ thị số 10/1998/CT-TTg ngày 20/02/1998 của Thủ tướng Chính phủ 
về đẩy mạnh và hoàn thành việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất nông nghiệp. 

14.Chỉ thị số 18/1999/CT-TTg ngày 01/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ 
về một số biện pháp đẩy mạnh việc hoàn thành cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất ở nông thôn vào năm 
2000. 

15.Chỉ thị số 16/2002/CT-TTg ngày 31/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt 
động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp tận thu cát, 
sỏi lòng sông. 

16.Chỉ thị số 24/2003/CT-TTg ngày 08/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ 
về phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản. 

17.Chỉ thị số 05/2004/CT-TTg ngày 09/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003. 

18.Chỉ thị số 05/2006/CT-TTg ngày 22/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành 
Luật Đất đai. 

19.Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg ngày 06/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ 
về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư. 



20.Chỉ thị số 29/2007/CT-TTg ngày 11/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất cảnh, 
nhập cảnh của cán bộ, công chức, công dân. 

21.Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà 
nước giao đất, cho thuê đất. 

22.Chỉ thị số 18/2008/CT-TTg ngày 06/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác các mỏ đá 
nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác. 

Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 30/12/2020. 

Chí Kiên 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-
tuong-Chinh-phu/Bai-bo-22-van-ban-QPPL-do-Thu-tuong-Chinh-phu-ban-

hanh/417647.vgp 

 

7. Xây dựng thị xã Quảng Yên thành động lực tăng 
trưởng mới của Quảng Ninh 
Tối 24/12 đã diễn ra Lễ công bố thành lập Khu Kinh tế ven biển Quảng 
Yên; Thị xã Quảng Yên đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì, 
hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, đạt đô thị loại III. 

 



Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương 
Độc lập hạng Nhì cho Thị xã Quảng Yên. Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ 
chức Trung ương Phạm Minh Chính; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc 
Thịnh; Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng. 

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc 
Thịnh đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Thị xã Quảng Yên.  

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trao Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ về thành lập Khu Kinh tế ven biển Quảng Yên; Quyết định công 
nhận Thị xã Quảng Yên hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới 
năm 2019. Thị xã Quảng Yên cũng nhận Quyết định công nhận đạt đô thị 
loại III. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, tỉnh 
Quảng Ninh nói chung và thị xã Quảng Yên nói riêng là vùng đất giàu 
truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng gắn với quá trình xây dựng, 
phát triển và bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Tỉnh Quảng Ninh nằm ở địa 
đầu vùng Đông Bắc, có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an 
ninh, có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển, từng được cố Thủ tướng 
Phạm Văn Đồng ví như "một Việt Nam thu nhỏ". 

Nằm trong hành lang ven biển Quảng Ninh, thị xã Quảng Yên có vị trí và 
vai trò rất quan trọng để phát triển kinh tế, là cửa ngõ giao lưu thương mại, 
đồng thời cũng là vị trí quan trọng đảm bảo quốc phòng, an ninh của khu 
vực phía Bắc và của cả nước.  



 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh cùng phát triển kinh tế, 
Quảng Yên phải hết sức chú ý đến phát triển văn hóa, xã hội, giữ gìn 

và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Là một trong những địa bàn phát triển năng động tỉnh Quảng Ninh, Đảng 
bộ, chính quyền, nhân dân thị xã Quảng Yên đã rất nỗ lực để tranh thủ thời 
cơ, phát huy lợi thế, vượt qua những khó khăn, thách thức và đạt được 
nhiều thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế-xã hội. 

Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã luôn duy trì mức 
tăng trưởng cao, bình quân là 16,8 % năm, cao hơn nhiều so bình quân 
chung của cả tỉnh và của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã 
hội trên địa bàn được ưu tiên đầu tư gắn với việc phát triển xây dựng 
Quảng Yên trở thành một trung tâm kinh tế mới của tỉnh Quảng Ninh, Khu 
kinh tế ven biển Quảng Yên.  

Sự nghiệp giáo dục đào tạo có nhiều tiến bộ, chính sách an sinh xã hội, 
chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt nhiều kết quả và đã góp phần cải thiện 
và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. 

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng biểu dương và 
chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh 
Quảng Ninh và thị xã Quảng Yên đã đạt được trong thời gian vừa qua.  



Theo Phó Thủ tướng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 
2025 đã xác định mục tiêu xây dựng "Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ 
công nghiệp hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, 
toàn diện của phía Bắc". Trong đó định hướng không gian phát triển "một 
tâm, hai tuyến, đa chiều, hai mũi đột phá". 

Tâm là thành phố Hạ Long, trung tâm chính trị - hành chính - kinh tế - văn 
hóa. Phía Tây xuất phát từ Hạ Long - Đông Triều hướng đến đồng bằng 
sông Hồng, Hà Nội thì phát triển công nghiệp xanh, công nghệ cao và du 
lịch, văn hóa, lịch sử tâm linh, trong đó khu kinh tế ven biển Quảng Yên là 
động lực tăng trưởng mới.  

Để thực hiện mục tiêu trên, Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền 
và nhân dân tỉnh Quảng Ninh và thị xã Quảng Yên cần tập trung thực hiện 
hiệu quả 3 đột phá chiến lược, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy phát 
triển kinh tế-xã hội của địa phương. 

Trong đó cần chú trọng đầu tư hệ thống hạ tầng kinh tế-xã hội nói chung, 
đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu kinh tế, hạ tầng công nghiệp, 
hạ tầng đô thị và phát triển nông thôn gắn với bảo vệ môi trường. Chú 
trọng khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, của thị xã ven biển. 
Hoàn thiện đồng bộ về hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, hạ tầng đô thị và 
hạ tầng nông thôn. Xây dựng cơ chế phù hợp với điều kiện của địa 
phương để huy động các nguồn lực, đặc biệt là huy động nguồn lực xã hội 
cho đầu tư phát triển kinh tế, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới. Cải 
thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút mọi nguồn lực cho 
đầu tư phát triển. Đẩy mạnh phát triển giáo dục đào tạo, chú trọng đào tạo 
nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ cho hệ thống chính trị, đặc biệt là nguồn 
nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển và sẵn sàng nắm bắt 
cơ hội mới.  



 

Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Tỉnh Quảng Ninh nói chung, thị xã Quảng Yên nói riêng cần tập trung để tái 
cấu trúc nền kinh tế gắn với tiềm năng, lợi thế của địa phương và toàn 
vùng, gắn với nhu cầu thị trường trong nước, khu vực và thế giới, đồng 
thời đảm bảo ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, thiên tai. 

Trên cơ sở tái cấu trúc, tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy 
hoạch ngành, đặc biệt là quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, 
hạ tầng và các luật chuyên ngành khác.  

Đồng thời đẩy nhanh việc lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh 2030 tầm nhìn 
đến năm 2045 gắn với quy hoạch vùng và quy hoạch quốc gia. Trong đó 
sớm hoàn thiện quy hoạch chi tiết khu kinh tế ven biển quả hơn gắn với 
quy hoạch vùng và phát triển kinh tế liên vùng Quảng Yên, Uông Bí, Đông 
Triều trên cơ sở phải xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn. 

"Trong đó xác định rõ công trình, dự án quan trọng và những nguồn lực ưu 
tiên để phát triển, khắc phục tình trạng phát triển dàn trải, phong trào, nâng 
cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.  

Bên cạnh đó là tập trung chủ động quỹ đất để phát triển kinh tế-xã hội, đặc 
biệt là phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án nông nghiệp, công nghiệp, dịch 
vụ và đô thị, thực hiện tốt chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái 
định cư để người dân đồng thuận với quá trình phát triển. 



Địa phương cần tăng cường công tác quản lý, kiểm soát phát triển kinh tế-
xã hội, trong đó tập trung kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và có 
kế hoạch cần tập trung nguồn lực để chỉnh trang, xây dựng mới đồng bộ 
về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đầu tư nâng cao chất lượng hạ tầng 
nông thôn.  

Đặc biệt thị xã cần quan tâm phát triển nhà ở cho người dân, nhất là nhà ở 
xã hội, cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và công nhân 
các khu kinh tế, khu công nghệ. Chú trọng quản lý kiến trúc, cảnh quan 
gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh, của 
dân tộc. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành 
chính, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh 
nghiệp và người dân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Tiếp tục nâng 
cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền đô thị, xây 
dựng thị xã Quảng Yên thành một đô thị thông minh, hiện đại, văn hóa, 
đáng sống. 

Cùng phát triển kinh tế, Quảng Yên phải hết sức chú ý đến phát triển văn 
hóa, xã hội, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh, 
của dân tộc, chăm lo đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống của người 
dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.  

Phó Thủ tướng mong muốn Thị xã Quảng Yên phát huy tối đa những lợi 
thế và những thành tựu, kinh nghiệm có được trong quá trình đổi mới, chủ 
động nắm bắt các cơ hội phát triển, xây dựng thị xã ngày càng giàu đẹp, 
hiện đại, văn minh và trở thành thành phố trước năm 2025; là trung tâm 
công nghiệp, dịch vụ cảng biển và logistics, đạt đô thị loại II trước năm 
2030./. 

Nhật Bắc 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-
nuoc/Xay-dung-thi-xa-Quang-Yen-thanh-dong-luc-tang-truong-moi-cua-

Quang-Ninh/417940.vgp 

 

8. 100% hồ sơ "một cửa tại chỗ" được giải quyết đúng hạn 
Theo Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh, từ đầu năm đến nay, bộ 
phận “một cửa tại chỗ” đã tiếp nhận 275 hồ sơ và đều giải quyết đúng 
hạn. 

Thực hiện quy trình “một cửa tại chỗ”, tiếp nhận hồ sơ, ra phiếu hẹn, 
chuyển giao, giao trả kết quả, năm 2020 tiếp nhận và giải quyết 275 hồ sơ 
ở các lĩnh vực như: cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; cấp, 



cấp phép lao động lại cho người nước ngoài, gia hạn giấy phép xây dựng, 
thẩm định thiết kế cơ sở... đã giải quyết xong trong và trước hạn định cho 
100% hồ sơ, không có hồ sơ tồn đọng trễ hẹn. 

Đồng thời, tại trụ sở Ban Quản lý Các khu công nghiệp và trên trang thông 
tin điện tử của đơn vị này đã niêm yết công khai 51 thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết; kịp thời sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành 
chính theo các văn bản hướng dẫn. Việc tiếp nhận, hướng dẫn về thủ tục 
hành chính bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho cá 
nhân, tổ chức. Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, việc yêu cầu bổ sung hồ sơ 
được thực hiện một lần trong quá trình giải quyết; bảo đảm sự phối hợp 
chặt chẽ giữa các đơn vị. 

N. HOÀNG 

Nguồn: http://baovinhlong.com.vn/kinh-te/cong-nghiep/202012/100-ho-so-
mot-cua-tai-cho-duoc-giai-quyet-dung-han-3036248/#.X-V569IzYdU 

 

9. Ngành điện TPHCM tiếp tục cải cách thủ tục, nâng 
cao sự hài lòng của khách hàng 
Sáng 24.12 tại TP.HCM, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) 
đã tổ chức hội thảo Công tác cải cách hành chính (giai đoạn 2015-
2020) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành 
chính giai đoạn 2021-2025. 

 
Ông Phạm Quốc Bảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC chỉ đạo 

tiếp tục cải cách thủ tục, đem lại sự thuận lợi cao nhất cho khách hàng 
EVNHCMC 



Hội thảo quan trọng do ông Phạm Quốc Bảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội 
đồng thành viên (HĐTV) EVNHCMC trực tiếp chủ trì. 

Hội thảo Công tác cải cách hành chính có sự tham dự của Hội đồng thành 
viên, Ban Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên; 
các Ban thuộc HĐTV, các Ban tham mưu Tổng công ty; lãnh đạo các đơn 
vị trực thuộc; các luật gia thuộc Chi hội Luật gia của Tổng công ty và trực 
tuyến 24 điểm cầu tại các đơn vị thành viên. 

Nỗ lực cải tiến của EVNHCMC góp phần vào kết quả đánh giá chỉ số tiếp 
cận điện năng 

Theo báo cáo tại hội thảo: “Giai đoạn 2015 - 2020, EVNHCMC đã có 239 
giải pháp cải cách hành chính được công nhận và đưa vào áp dụng thực 
tiễn góp phần quan trọng nâng cao sự hài lòng của khách hàng, sự tin 
tưởng của đối tác và sự đồng thuận của người lao động. Từ đó điểm hài 
lòng khách hàng của EVNHCMC tăng hằng năm (đến cuối năm 2019 đạt 
8,66/100 điểm) và điểm thi đua hằng năm giai đoạn 2015 - 2019 của 
EVNHCMC dẫn đầu trong các TCT phân phối thuộc EVN”. 

Để đạt được kết quả đáng phấn khởi này, nhờ EVNHCMC từng bước cải 
tiến quy trình, quy định; xóa bỏ các thủ tục hành chính còn bất cập; cải 
thiện quy chế phối hợp nội bộ để rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, 
tiến tới xây dựng môi trường hành chính minh bạch, hiệu quả. Các nỗ lực 
cải tiến của EVNHCMC đã góp phần quan trọng trong kết quả đánh giá chỉ 
số tiếp cận điện năng của Việt Nam. Cụ thể, kết quả đánh giá chỉ số tiếp 
cận điện năng của Việt Nam tăng liên tục 81 bậc trong 5 năm qua, từ vị trí 
108 (năm 2015) lên vị trí 27 (năm 2018/2019) trên tổng số 190 quốc gia và 
nền kinh tế trên thế giới, giữ vững vị trí thứ 4 trong khu vực ASEAN, đạt 
sớm trước 2 năm mục tiêu của Chính phủ đối với ngành điện đến năm 
2020. 



Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm của đại diện các đơn vị thuộc 
EVNHCMC sáng 24.12 

Các thủ tục được rút ngắn dẫn tới thời gian cấp điện nhanh, đảm bảo cung 
cấp điện đầy đủ, liên tục - nâng chất lượng phục vụ khách hàng. Cụ thể, 
thời gian giải quyết thủ tục cấp điện qua trạm chuyên dùng của ngành điện 
bình quân là 2,51 ngày (ít hơn 2,49 ngày so với chỉ tiêu giao 5 ngày); số 
ngày giải quyết trung bình cho cấp điện 1 pha là 2,38 ngày và 3 pha là 2,41 
ngày. Độ tin cậy cung cấp điện cao, số lần mất điện/thời gian mất điện của 
một khách hàng chưa đến 1 lần/năm và chưa đến 1 giờ/năm (0,77 
lần/năm, 58,4 phút/năm). 

Bên cạnh đó, cải cách hành chính trong nội bộ cũng được EVNHCMC 
quan tâm đạt hiệu quả cao như: tinh giảm tối đa các loại báo cáo giấy, chỉ 
dùng trong các trường hợp cần đóng dấu để đáp ứng yêu cầu về pháp lý. 
Năm 2015 có 77 loại báo cáo giấy và 133 báo cáo qua E-Office, đến nay 
chỉ còn 07 loại báo cáo giấy, 35 báo cáo qua E-Office, 82 báo cáo qua 
cổng portal và 14 báo cáo qua mail. 

Kết quả công tác cải cách hành chính giai đoạn 2015-2020 đã góp phần 
cải tiến về thủ tục trong giao dịch với khách hàng, đối tác và trong các hoạt 
động nội bộ. Góp phần quan trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, sự hài 
lòng của khách hàng, năng suất lao động, uy tín thương hiệu của 
EVNHCMC. Công tác này còn giúp EVNHCMC từng bước triển khai các 
giải pháp và vận hành văn phòng điện tử, tiến đến mục tiêu xây dựng 
doanh nghiệp số hoàn thành vào năm 2022. 



 

Tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp, thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp 
của EVNHCMC 

Áp dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động 

Chủ tịch HĐTV Phạm Quốc Bảo chỉ đạo mục tiêu trong giai đoạn 2021-
2025: “EVNHCMC tiếp tục phấn đấu cắt giảm, giản lược hóa ít nhất 20% 
số quy định, thủ tục không cần thiết để đảm bảo tuân thủ quy định của 
pháp luật và quy định của EVN. 100% các văn bản được số hóa và xử lý 
qua E-Offic, 100% văn bản được ký điện tử trong giao dịch nội bộ; tiếp tục 
áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong mọi hoạt động, tăng cường 
giao dịch trực tuyến, tiến tới hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp giữa 
nhân viên ngành điện và khách hàng tại trụ sở, tạo thuận lợi tốt nhất cho 
khách hàng. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong mọi mặt hoạt động để 
hướng tới hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số vào năm 2022”. 



 

CBCNV EVNHCMC thường xuyên tham gia các hoạt động hiến máu 
tình nguyện, từ thiện xã hội, cùng lan tỏa những điều tốt đẹp đến 

cuộc sống. CHI LAN 

Để công tác cải cách hành chính trong giai đoạn 2021 - 2025 của 
EVNHCMC tiếp tục đạt được những kết quả tốt và bền vững thì mỗi cán 
bộ, đảng viên, người lao động, mọi bộ phận, tổ chức trong toàn Tổng công 
ty phải tiếp tục chung sức, đồng lòng triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, 
định hướng của lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban lãnh đạo Tổng 
công ty cũng đề ra rất nhiều giải pháp, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp, 
thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp của EVNHCMC thời kỳ 4.0 và hội 
nhập. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/nganh-dien-tphcm-tiep-tuc-cai-cach-
thu-tuc-nang-cao-su-hai-long-cua-khach-hang-1321388.html 

 

10. Bắc Ninh: Người dân 'gặp' chính quyền qua ứng 
dụng smartphone 
Chỉ cần mở ứng dụng trên điện thoại thông minh, người dân có thể 
phản ánh ngay với chính quyền về các vấn đề liên quan đến trật tự đô 
thị, vệ sinh môi trường... 

Được Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh triển khai thí điểm trên địa 
bàn thành phố Bắc Ninh, ứng dụng Phản ánh kiến nghị bước đầu đem lại 



hiệu quả tích cực trong công tác cải cách hành chính, tăng cường sự 
tương tác giữa chính quyền với người dân qua thiết bị di động. 

 

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh nhấn nút khai trương 
ứng dụng Phản ánh kiến nghị. 

Nếu như trước đây, người dân, doanh nghiệp muốn phản ánh, kiến nghị 
tới chính quyền phải lên UBND cấp xã hoặc chờ đến kỳ tiếp xúc cử tri, họp 
tổ dân phố hay gọi điện qua đường dây nóng thì nay có thể phản ánh tới 
chính quyền ở mọi lúc, mọi nơi một cách dễ dàng và nhanh chóng thông 
qua ứng dụng Phản ánh kiến nghị trên điện thoại thông minh. 

Chị Nguyễn Hà Linh, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh cho biết: 
"Ứng dụng Phản ánh kiến nghị dễ dàng tải về và cài đặt trên điện thoại. 
Sau khi tải, chỉ cần mở ứng dụng và bấm vào mục Thêm phản ánh, cửa sổ 
mới sẽ hiện ra với những mục cụ thể, rõ ràng như: Tải ảnh vi phạm, chọn 
địa bàn, lĩnh vực, mô tả vị trí vi phạm… Các thao tác thực hiện rất nhanh, 
dễ hiểu và tiện lợi…". 

Cũng theo chị Linh, thời gian qua, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường 
để tập kết vật liệu xây dựng ở đoạn đường gần nhà chị đã ảnh hưởng 
không nhỏ đến sinh hoạt của gia đình. 

Chị đã chụp hình ảnh và phản ánh việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường qua 
hệ thống Phản ánh kiến nghị. 

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã cử cán bộ phối hợp với đơn vị 
chức năng xuống hiện trường nhắc nhở, xử lý sự việc không để tái diễn. 



Ông Lê Hữu Hào, Chủ tịch UBND phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh 
cho biết: “Qua triển khai thực hiện, bước đầu chúng tôi đã nhận được 
nhiều hình ảnh và ý kiến kiến nghị của nhân dân. Khi người dân gửi nội 
dung phản ánh thì ngay lập tức cán bộ phụ trách lĩnh vực sẽ nhận được 
thông tin và giải quyết việc ngay trong ngày, trong buổi". 

"Đây là việc làm rất thuận lợi cho lãnh đạo, cán bộ cũng như mỗi người 
dân. Việc này khác rất nhiều so với trước đây là người dân phải lên tận 
nơi, rồi qua khâu trung gian hoặc tiếp nhận rồi chuyển đến đơn vị chuyên 
môn. Quá trình phản ánh hiện nay cũng bảo đảm tính bí mật, khách quan 
cho người dân, doanh nghiệp…", ông Hào cho biết thêm. 

Chỉ cần điện thoại thông minh có kết nối internet và cài đặt ứng dụng 
“Phản ánh kiến nghị”, người dân, doanh nghiệp có thể phản ánh ngay với 
chính quyền cơ sở về những vấn đề trên các lĩnh vực như: An toàn giao 
thông; trật tự đô thị hay vệ sinh môi trường, sự cố cây xanh. 

 



Một phản ánh của người dân trên hệ thống 

Quá trình tiếp nhận, xử lý phản ánh được theo dõi, tổng hợp, hiển thị trực 
quan trên bản đồ Google địa chỉ nơi xảy ra sự việc và báo cáo kết quả trực 
tiếp lên tài khoản lãnh đạo các cấp có thẩm quyền. 

Cụ thể, khi phát hiện vi phạm, người dân chụp ảnh hoặc quay video hiện 
trường và gửi phản ánh lên hệ thống. Sau đó, phản ánh được tự động gửi 
cho chủ tịch UBND cấp xã; chủ tịch UBND cấp xã sẽ giao việc cho cán bộ 
phụ trách xử lý; cán bộ phụ trách sẽ trực tiếp hoặc phối hợp giải quyết. 

Sau khi xử lý xong vấn đề phản ánh của người dân, cán bộ sẽ chụp lại 
hiện trường và gửi hình ảnh, kèm thông tin đã xử lý lên hệ thống. Hệ thống 
sẽ tự động báo cáo kết quả cho người dân và chủ tịch UBND cấp xã biết. 

Người dân cũng có thể đánh giá kết quả giải quyết phản ánh qua hệ thống. 
Toàn bộ quá trình tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị trên đều được báo 
cáo kết quả đến lãnh đạo tỉnh, ngành liên quan và UBND cấp huyện. 

Ứng dụng Phản ánh kiến nghị dễ dàng tải về và cài đặt trên điện thoại 
thông minh qua kho ứng dụng CH Play đối với điện thoại sử dụng hệ điều 
hành Android hoặc Apple Store đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành 
iOS. 

Người dân sau khi cài đặt có thể đăng ký tài khoản bằng tài khoản thư và 
đăng nhập. Đối với cán bộ cơ quan nhà nước sẽ sử dụng tài khoản thư 
công vụ để đăng nhập, sử dụng ứng dụng. 

Theo ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bắc 
Ninh, ứng dụng Phản ánh kiến nghị được ví như một kênh “cảm biến xã 
hội” thông qua việc tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, 
doanh nghiệp qua thiết bị di động. 

Việc đưa vào vận hành ứng dụng góp phần tích cực trong công tác cải 
cách hành chính, tăng cường sự tương tác giữa chính quyền với người 
dân, doanh nghiệp. 

Minh Phương 

 Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/bac-ninh-nguoi-
dan-gap-chinh-quyen-qua-ung-dung-smartphone-699759.html 

 
 

 


