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1. Triển khai ngay mô hình kiểm tra chuyên ngành 
mới, khi được Thủ tướng phê duyệt 
Sau hơn 5 năm thực hiện cải cách kiểm tra chuyên ngành (KTCN) 
hàng hóa xuất nhập khẩu theo hướng quản lý rủi ro, cải cách thủ tục 
hành chính, tạo thuận lợi thương mại, cắt giảm chi phí…, công tác 
KTCN vẫn còn nhiều bất cập. Tổng cục Hải quan cho biết, sẽ triển 
khai ngay Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an 
toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu” mới đề xuất khi được 
Thủ tướng phê duyệt để khắc phục bất cập hiện nay. 

Để cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu, 
ngày 17/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2026/QĐ-
TTg phê duyệt Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra 
chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, giao các bộ, ngành liên 
quan triển khai thực hiện. Một trong những mục tiêu đề án này đặt ra là 
đẩy mạnh cải cách, cắt giảm các thủ tục bất hợp lý, tạo thuận lợi cho 
thương mại, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. 

Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) với vai trò là đầu mối chủ trì thực hiện đề 
án, đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành rà soát các bất cập 
pháp lý về kiểm tra chuyên ngành, kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhiều văn 
bản pháp luật theo hướng áp dụng quản lý rủi ro; ban hành danh mục hàng 
hóa phải kiểm tra kèm mã số HS; chuyển nhiều hàng hóa nguy cơ rủi ro 
thấp sang kiểm tra sau thông quan; cắt giảm danh mục hàng hóa thuộc 
diện phải kiểm tra; đơn giản hóa quy trình, thủ tục kiểm tra; tăng đối tượng 
được miễn kiểm tra; đơn giản trình tự, thủ tục kiểm tra và bãi bỏ những 
quy định không cần thiết… 



 

Kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu vẫn còn nhiều bất 
cập. Ảnh minh họa 

Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho thấy, sau 5 năm thực hiện đề án, tính 
đến tháng 11/2020, các bộ, ngành đã sửa đổi, bổ sung 27/38 văn bản 
(chiếm 71,05%); ban hành 49/60 danh mục hàng hóa kèm mã số HS; ban 
hành quy chuẩn, tiêu chuẩn cho 18/22 nhóm hàng theo Quyết định 
1254/QĐ-TTg và Quyết định số 1258/QĐ-TTg. Tổng cục Hải quan đã 
hướng dẫn hải quan các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp thực hiện thống 
nhất Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 về thực hiện thủ tục 
hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và 
kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; trình Thủ tướng 
ban hành Quyết định 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020 sửa đổi, bổ sung 
Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 về thực hiện Cơ chế một cửa 
quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác KTCN đối với hàng 
hóa xuất nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020. 

Tính đến ngày 15/12/2020, có 13 Bộ, ngành tham gia kết nối, 207 thủ tục 
hành chính được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia với tổng số hồ sơ hành 
chính đã được xử lý trên 3,5 triệu bộ hồ sơ và trên 43.460 doanh nghiệp 
tham gia. Việt Nam đã kết nối chính thức Cơ chế một cửa ASEAN để trao 
đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với 9 nước ASEAN, số 



C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 247.858 C/O, số C/O Việt Nam 
gửi sang các 
nước là 
313.859 C/O. 

Hiện nay, 
công tác 
chuẩn bị điều 
kiện kỹ thuật 
để trao đổi 
thông tin tờ 
khai hải quan 
ASEAN và 
chứng nhận kiểm dịch thực vật đang được khẩn trương triển khai… Tổng 
cục Hải quan đã đề xuất bãi bỏ thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với 
ô tô, xe máy và các phương tiện vận tải nhập khẩu. Kết quả khảo sát 
doanh nghiệp và báo cáo của hải quan các tỉnh, thành phố cho thấy, nếu 
bãi bỏ thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc, hải quan sẽ tiết kiệm được 
hàng trăm ngàn giờ công mỗi năm; các doanh nghiệp nhập khẩu cũng tiết 
kiệm được hàng chục tỷ đồng. 

Tuy nhiên, đến nay, công tác KTCN hàng hóa xuất nhập khẩu vẫn còn 
nhiều bất cập, gây khó khăn cho doanh nghiệp như: Phạm vi quản lý và 
kiểm tra rộng, nhiều mặt hàng chưa có mã số HS, chưa có đầy đủ tiêu 
chuẩn, quy chuẩn để thực hiện kiểm tra; còn quy định chồng chéo một 
hàng hóa phải thực hiện cùng lúc nhiều thủ tục, chịu nhiều hình thức quản 
lý, kiểm tra chuyên ngành do cùng một bộ hoặc nhiều bộ quy định; thực 
hiện KTCN không thống nhất giữa các bộ, ngành hoặc giữa các văn bản 
hướng dẫn và văn bản có pháp lý cao hơn; quy định kiểm tra quá mức cần 
thiết… Những bất cập này vẫn đang là gánh nặng về chi phí và tốn kém 
thời gian cho doanh nghiệp, là một trong những yếu tố chiếm tỷ trọng khá 
lớn cấu thành trong thời gian thông quan hàng hóa chưa được cải thiện 
đáng kể theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), từ đó dẫn đến giảm 
năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong trao đổi thương mại qua biên giới. 

Để khắc phục những bất cập công tác KTCN, Tổng cục Hải quan đã trình 
Thủ tướng Chính phủ Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm 
tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”. Tại đề án này, mô 
hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa 
nhập khẩu được đề xuất cơ quan hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra, 
các bộ chuyên ngành hậu kiểm... Mục tiêu nhằm cải cách toàn diện công 
tác KTCN đối với hàng hóa nhập khẩu, giải quyết triệt để những tồn tại, bất 

Đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, đã và đang tích 
cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển 
khai Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, 
kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập 
khẩu”, ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt để khắc phục những bất cập trong công tác 
KTCN hiện nay. 



cập; cắt giảm thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí và thời gian thông quan 
hàng hóa; nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp trong tuân thủ 
pháp luật về chất lượng, về an toàn thực phẩm của hàng hóa, bảo vệ an 
toàn cho cộng đồng, người tiêu dùng... 

Theo đánh giá của Dự án Tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ, nếu 
Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm 
đối với hàng hóa nhập khẩu” được Thủ tương phê duyệt và triển khai, sẽ 
cắt giảm được khoảng 86.166 tờ khai nhập khẩu (khoảng 54,4%) phải 
kiểm tra (so với số liệu năm 2019); tiết kiệm được 2.484.038 ngày công; 
tiết kiệm được hơn 881 tỷ đồng (xấp xỉ 37,8 triệu USD); tiết kiệm cho nền 
kinh tế 9.285 tỷ đồng (xấp xỉ 399 triệu USD). 

Ngọc Quỳnh 

Nguồn: https://congthuong.vn/trien-khai-ngay-mo-hinh-kiem-tra-chuyen-
nganh-moi-khi-duoc-thu-tuong-phe-duyet-149936.html 

 

2. Thẳng thắn, cởi mở đóng góp ý kiến để tham mưu 
hiệu quả hơn 
Với vai trò "vừa tham mưu vừa tổ chức thực hiện", năm 2020, Văn phòng 
Chính phủ đã mạnh dạn đề xuất nhiều vấn đề trong thời điểm đại dịch 
COVID-19 diễn biến phức tạp để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đưa ra 
các quyết định chống dịch hiệu quả. 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị - 
Ảnh: VGP/Nhật Bắc 



Sáng 25/12, Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức hội nghị tổng kết công 
tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị diễn ra trong vòng 
một ngày và được tường thuật trực tuyến đến đầu cầu TPHCM. 

Phiên họp nội bộ buổi sáng có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực VPCP Trần Văn Sơn; các Phó 
Chủ nhiệm VPCP: Nguyễn Cao Lục, Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Sỹ 
Hiệp, Cao Huy; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị và công chức, viên chức, 
người lao động của VPCP. 

Phát biểu gợi ý thảo luận tại phiên họp buổi sáng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, hội nghị nhằm đánh giá những kết quả 
công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 về công tác đảng, 
chuyên môn, công đoàn. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị các ý kiến phát biểu của đại diện các 
vụ, cục, đơn vị tại phiên họp cần hết sức thẳng thắn về những kết quả 
công tác năm 2020 và những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong năm 
2021 để phục vụ, tham mưu tốt hơn nữa cho Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ. 

"Tinh thần chung là VPCP tổ chức hội nghị tổng kết hết sức thiết thực, 
thẳng thắn, cởi mở", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh. 

Gợi ý về nội dung thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, 
phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị 
tuy đánh giá về năm 2020 nhưng cần nhìn nhận cả giai đoạn 2016-2019, 
trong 5 năm qua với những nhiệm vụ đã thực hiện được, nhiệm vụ còn 
chưa thực hiện được với cơ quan tham mưu của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ. Vì vậy, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá về các trụ cột 
trong chức năng, nhiệm vụ của VPCP nhằm rút ra các bài học để thực hiện 
nhiệm vụ tốt hơn. 



 

Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Bộ trưởng, chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh năm 2020 là năm đặc biệt khi thế 
giới và Việt Nam bị tác động bởi dịch COVID-19. Trước diễn biến phức tạp 
của dịch bệnh, VPCP đã phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác tham 
mưu, đề xuất đến Thủ tướng, Chính phủ để quyết định nhiều chủ trương, 
chính sách hiệu quả chống dịch. 

Trong đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh đến vai trò "vừa tham 
mưu vừa tổ chức thực hiện", mạnh dạn đề xuất nhiều vấn đề trong thời 
điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp để Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ quyết định nhanh, chính xác. 

Bên cạnh đó là tham mưu vấn đề liên quan đến hạn hán, lũ lụt. Các nhiệm 
vụ Thủ tướng giao cho các địa phương được VPCP đôn đốc, điều phối, 
chia sẻ cách làm với các bộ, ngành, địa phương, góp phần giảm nợ đọng 
văn bản. 

VPCP đã chuyển hướng rõ nét trong xây dựng văn phòng không giấy tờ, 
từ tháng 6/2018, chuyển sang VPCP phi giấy tờ. Những bước đi tiên 
phong này mang lại hiệu quả khi góp phần giảm chi phí, giảm thời gian, 
giảm tiêu cực, giảm tham nhũng vặt. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cũng đề nghị các cán bộ nêu ý kiến thẳng 
thắn, đánh giá về: Công tác cải cách thể chế, tổ chức bộ máy, công tác 
hiện đại hóa cơ quan hành chính nhà nước tại VPCP trong thời gian qua; 
tham mưu giúp Chinh phủ, Thủ tướng Chính phủ hiệu quả trong cải cách 



hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến nền kinh tế số, xã hội 
số. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm đánh giá cao cán bộ VPCP trong năm qua đã nâng 
cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao chất lượng 
quản lý công việc bằng tư tưởng hiện đại khi quản lý bằng chất lượng công 
việc. Đây là sự cố gắng của các vụ, cục, đơn vị cũng như các đơn vị sự 
nghiệp. 

Bên cạnh đó là công tác thông tin truyền thông, giải pháp để tiếp tục đổi 
mới, kịp thời hơn nữa trong cung cấp thông tin và truyền thông; công tác 
phục vụ, hậu cần, kỹ thuật; giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả 
hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Bên cạnh đó là các hoạt động công đoàn như giải pháp chăm lo đời sống 
tinh thần, vật chất, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động một cách thiết thực, hiệu quả; hỗ trợ đoàn viên có 
hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động phong trào, các hoạt động xã 
hội, từ thiện, về nguồn. 

Năm 2021 là năm mở đầu của giai đoạn tiếp theo, VPCP tự hào góp phần 
nhỏ bé vào thành công chung này trong sự chỉ đạo, điều hành của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị đội ngũ 
cán bộ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm, 
đóng góp ý kiến thẳng thắn, cởi mở để hoàn thành tối hơn nữa nhiệm vụ 
chính trị được giao. 

 Gia Huy 

Nguồn: https://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Thang-than-coi-mo-dong-gop-y-
kien-de-tham-muu-hieu-qua-hon/417957.vgp 

 

3. Tạo môi trường đột phá để đón cơ hội năm 2021 
Việt Nam được đánh giá là điểm đến của dòng vốn đầu tư, song để 
tận dụng tối đa cơ hội này, cải cách thể chế, môi trường kinh doanh 
vẫn là câu chuyện mà các doanh nghiệp đặt ra. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coi Việt Nam là ngôi nhà thứ hai 

“Các bạn hãy coi Việt Nam chính là ngôi nhà thứ hai và chúng ta sẽ cùng 
nhau có một Lễ Giáng sinh ấm áp, an toàn và nhiều niềm vui”. Thông điệp 
này được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng bày tỏ tại 
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) cuối kỳ 2020 diễn ra mới đây. 

Đáp lại kỳ vọng trên, rất nhiều ý kiến từ các hiệp hội doanh nghiệp, nhóm 
công tác của VBF đã được đề cập một cách thẳng thắn tại VBF. 

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, không chỉ các chuyên gia, nhà đầu tư 
nước ngoài lựa chọn ở lại Việt Nam như là ngôi nhà thứ hai để đón Giáng 
sinh, mà có lẽ Việt Nam cũng đã trở thành ngôi nhà thứ hai để các tập 
đoàn, doanh nghiệp FDI lớn đặt “đại bản doanh”. 

Ghi nhận và đánh giá cao các góp ý, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng 
định: “Các bạn đã nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong 
việc đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam”. 

Tính đến hết tháng 11/2020, số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam bao gồm đăng ký cấp 
mới, điều chỉnh tăng và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước 
ngoài đạt khoảng 26,43 tỷ USD. Đặc biệt, có tới 1.051 lượt dự án điều 
chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 6,3 tỷ USD, tăng 7,8%. 

 

Việt Nam đang nổi lên là một địa chỉ đỏ thu hút đầu 
tư trong khu vực. 



Trong đại dịch Covid-19, thông tin các nhà đầu tư ngoại mở rộng, đầu tư 
mới vào Việt Nam vẫn liên tục được cập nhật, đặc biệt là các nhà sản xuất 
gia công lớn cho Apple như Foxconn, Luxshare, Pegatron... đều có động 
thái mở rộng đầu tư tại Việt Nam. 

Theo Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông Takio Yamada, 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 khống chế được dịch, giúp kinh tế tăng trưởng 
dương, tổng giá trị xuất khẩu 11 tháng của năm 2020 tăng 3,5% so với 
cùng kỳ năm trước. "Trên thế giới chỉ Việt Nam mới có thành công lớn như 
vậy", ông Takia Yamada nói tại Hội nghị Đối thoại với doanh nghiệp Nhật 
Bản tại Việt Nam diễn ra đầu tuần này. 

Đại sứ Takio Yamada cũng tiết lộ, các nhà đầu tư, trong đó có Nhật Bản 
đang quan tâm đến Việt Nam như là điểm đến đầu tư sau Covid-19. 

Báo cáo “Điểm lại” mới nhất của Ngân hàng Thế giới (World Bank) cũng 
nhận định: “Việt Nam đã và đang kiểm soát rất tốt khủng hoảng Covid-19”. 
Cơ quan này cũng dự báo trong thời gian tới, triển vọng của Việt Nam 
được cho là tích cực khi nền kinh tế được dự báo tăng trưởng ở mức 
khoảng 6,8% trong năm 2021 và sẽ ổn định quanh mức 6,5% các năm tiếp 
theo. 

Những góp ý chân thành 

Mặc dù đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc tạo lập một 
môi trường kinh doanh ổn định, vững chắc và khuyến khích tinh thần khởi 
nghiệp, song cộng đồng doanh nghiệp vẫn cho rằng, Chính phủ cần tiếp 
tục những nỗ lực thực chất và đồng bộ trong cải thiện môi trường đầu tư, 
kinh doanh để đạt được các mục tiêu chiến lược. 

“Đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ, song cộng đồng doanh nghiệp 
vẫn khuyến nghị, Chính phủ cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh 
doanh thông thoáng hơn để đạt được các mục tiêu chiến lược.” 

Điều tra thường niên 10.000 doanh nghiệp tại 63 tỉnh, thành phố của 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) năm 2019 cho thấy, 
tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn khi xin giấy phép giảm còn 35%, từ con 
số 42% của năm 2018. “Tuy nhiên, 35% doanh nghiệp gặp khó khăn khi 
xin giấy phép kinh doanh có điều kiện vẫn là con số tương đối lớn”, báo 
cáo của VCCI nhìn nhận. 

Ghi nhận Việt Nam đang nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, nhưng theo 
ông Sudo Kazunori, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt 



Nam, vẫn còn tồn tại một số vấn đề liên quan đến công khai thông tin của 
doanh nghiệp nhà nước, đến việc đẩy nhanh thời gian triển khai và đơn 
giản hóa quy trình thủ tục cấp phép đầu tư, áp dụng ưu đãi đầu tư, tỷ lệ nội 
địa hóa, hoàn thiện hạ tầng, vấn đề nhập cảnh... 

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

Đi vào vấn đề cụ thể của doanh nghiệp, ông Hatakiyama Yuki, Phó tổng 
giám đốc Công ty TNHH Nipro Vietnam cho biết, doanh nghiệp hiện mất 
nhiều thời gian làm thủ tục hoạt động kinh doanh. Trong các dự án phát 
triển, có dự án phải mất hơn 1 năm làm thủ tục từ khi nộp hồ sơ đến khi 
được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyền sử dụng đất. Đặc biệt, 
đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì khi điều chỉnh quy 
hoạch tổng thể sẽ mất nhiều thời gian hơn so với dự án do thành phố hay 
tỉnh phê duyệt. 

Ông Hatakiyama đề nghị đẩy nhanh quy trình cấp phép đầu tư, các cơ 
quan hữu quan ở Trung ương và địa phương rút ngắn thời gian thực hiện 
trong các khâu thủ tục hành chính từ khi nộp hồ sơ đến khi được cấp 
phép. 

“Điều này sẽ thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp, thu hẹp tổn thất lợi nhuận 
nhờ rút ngắn thời gian làm thủ tục và hiệu quả kinh tế nhờ sớm triển khai 
dự án”, ông Hatakiyama Yuki nói. 

Nguồn: https://baodautu.vn/tao-moi-truong-dot-pha-de-don-co-hoi-nam-
2021-d135477.html 

 

4. Tăng quyền, tăng trách nhiệm trong hoạt động nghệ 
thuật biểu diễn 
Với nhiều điểm mới được đánh giá là tiến bộ, phù hợp với tình hình 
phát triển văn hóa nghệ thuật, giải trí của đất nước và thế giới, Nghị 
định số 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn 
(NTBD) vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 14-12 (thay 
thế Nghị định số 79/2012/NĐ-CP) và có hiệu lực từ ngày 1-2-2021. 

Tạo hành lang thông thoáng 

Nghị định số 144/2020/NĐ-CP (Nghị định 144) quy định về hoạt động 
NTBD gồm 5 chương và 31 điều với nhiều nội dung được cho là thông 
thoáng, “cởi trói” nhiều thủ tục hành chính, "giấy phép con”, như: Bỏ khái 



niệm “tác phẩm sáng tác trước năm 1975 tại các tỉnh phía Nam” (hay được 
gọi “ca khúc trước 1975”), trước đây nếu muốn phổ biến các tác phẩm này 
phải có hồ sơ xin cấp phép riêng; bỏ khái niệm “cấp phép”, thay bằng cụm 
từ “văn bản chấp thuận” của cơ quan quản lý nhà nước; cá nhân muốn thi 
người đẹp quốc tế không cần phải có danh hiệu nào từ một cuộc thi sắc 
đẹp trong nước, chỉ cần có thư mời của ban tổ chức và không có tiền án, 
tiền sự, không đang trong giai đoạn bị cấm biểu diễn... Ngoài ra, một điểm 
mới khác trong Nghị định 144 được dư luận rất quan tâm là không còn quy 
định cấm sử dụng bản ghi âm để thay cho giọng thật của người biểu diễn 
(hát nhép) hoặc thay cho âm thanh thật của nhạc cụ biểu diễn (đàn nhái) 
như ở Nghị định 79. 

 

Các nghệ sĩ Việt Hoàn, Thanh Lam, Đăng Dương, Trọng Tấn biểu 
diễn trong Liveshow "Đường chúng ta đi". 

Một trong những điểm thay đổi lớn trong Nghị định 144 là các cơ quan 
quản lý nhà nước sẽ có quyền thu hồi danh hiệu, giải thưởng của các cuộc 
thi, liên hoan khi phát hiện một trong các trường hợp, như: Danh hiệu, giải 
thưởng không đúng với nội dung đề án theo hồ sơ đề nghị cấp văn bản 
chấp thuận hoặc nội dung thông báo; cuộc thi vi phạm quy định cấm trong 
hoạt động NTBD. Việc phân cấp, phân quyền cấp phép tổ chức các hoạt 
động NTBD cũng chỉ rõ: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) chấp 
thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của 



các hội chuyên ngành về NTBD thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công 
lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương; UBND cấp tỉnh, 
thành phố chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật được tổ chức trên địa 
bàn quản lý. 

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của nghệ sĩ 

Trước thông tin cho rằng, nghệ sĩ có thể hát nhép thoải mái trên sân khấu, 
không bị cấm hay việc bỏ quy định giới hạn số lượng cuộc thi sắc đẹp dễ 
dẫn tới loạn danh xưng hoa hậu, người đẹp... NSND Nguyễn Quang Vinh, 
quyền Cục trưởng Cục NTBD (Bộ VHTTDL) cho hay: Nghị định bỏ cấm hát 
nhép nhưng không có nghĩa khuyến khích việc hát nhép. Ông Vinh nói: 
“Trên hết, mỗi nghệ sĩ biểu diễn phải có trách nhiệm với uy tín của mình và 
khán giả. Đặc biệt, khán giả có thể sử dụng quyền người tiêu dùng sản 
phẩm văn hóa để yêu cầu cơ quan quản lý xử lý với các ca sĩ hát nhép. 
Chấp nhận hay tẩy chay ca sĩ hát nhép là quyền của công chúng. Bởi, nghị 
định mới được xây dựng trên tinh thần tăng quyền và trách nhiệm của tổ 
chức và cá nhân nghệ sĩ khi tham gia các hoạt động NTBD, giảm những 
cấm đoán, tăng hậu kiểm, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý”. 

Ca sĩ Tùng Dương nêu quan điểm: “Ban soạn thảo và các cơ quan có 
trách nhiệm đã phải nghiên cứu rất kỹ để đưa ra những quy định mới về 
NTBD. Nghị định mới ban hành không cấm hát nhép nhằm mở rộng cho 
các nhà tổ chức khi có những chương trình nghệ thuật đòi hỏi phải sử 
dụng bản ghi âm trước thay cho hát trực tiếp (hát live). Nên chăng, cơ 
quan quản lý nhà nước cần có thêm thông tư hướng dẫn cụ thể những 
trường hợp nào, quy mô tổ chức nào thì có thể sử dụng bản ghi âm. Khán 
giả là "quan tòa" khách quan và dĩ nhiên những người không đủ tài năng, 
hát giả dối sẽ không bao giờ có chỗ và vị trí trong đời sống âm nhạc”. 

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Giám đốc Công ty Elite-đơn vị nắm giữ bản 
quyền các cuộc thi sắc đẹp quốc tế tại Việt Nam, cho biết: “Nghị định có 
nhiều quy định mới rất phù hợp với thực tế của Việt Nam và quốc tế. Việc 
không giới hạn số lượng cuộc thi sẽ để các công ty tổ chức phải nâng cao 
năng lực cạnh tranh. Đó là xu hướng tất yếu của thị trường, nếu sản phẩm 
tốt sẽ ngày càng phát triển, và nếu cuộc thi không có uy tín, chất lượng sẽ 
bị khán giả, nhãn hàng tẩy chay và tự đào thải. Việc cho địa phương cấp 
phép cũng là bước tiến rất cởi mở cho các công ty tổ chức biểu diễn, giúp 
các đơn vị tổ chức rút ngắn được thời gian xin cấp phép, chủ động hơn 
trong công việc”. 

Theo NSND Nguyễn Quang Vinh: Trong thời gian sớm nhất, Cục NTBD sẽ 
tổ chức hội nghị phổ biến về Nghị định 144 tới sở VHTTDL, sở VHTT các 



tỉnh, thành phố, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động NTBD triển khai 
thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ. Khi Nghị định 144 chính thức 
có hiệu lực từ ngày 1-2-2021, toàn bộ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật 
trên toàn quốc sẽ được điều chỉnh theo nội dung của nghị định. Trong quá 
trình triển khai, Cục NTBD sẽ thường xuyên tiếp nhận các thông tin để kịp 
thời có những hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện theo đúng quy 
định pháp luật. 

CHÂU XUYÊN 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/tang-
quyen-tang-trach-nhiem-trong-hoat-dong-nghe-thuat-bieu-dien-647484 

 

5. 10 sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2020 do 
TTXVN bình chọn 
Tổ chức thành công đại hội các Đảng bộ trực thuộc TW; Việt Nam là điểm 
sáng của thế giới trong kiểm soát COVID-19, mưa lũ, sạt lở nghiêm trọng 
tại miền Trung... là một số điểm nổi bật của năm 2020. 

Dưới đây là 10 sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2020 do Thông tấn xã 
Việt Nam (TTXVN) bình chọn. 

1. Tổ chức thành công đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương; 
hoàn tất các văn kiện, nhất trí nhân sự trình Đại hội XIII của Đảng 

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, toàn bộ 67 Đảng bộ trực 
thuộc Trung ương đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, 
sớm hơn so với ba nhiệm kỳ gần đây, bảo đảm đúng quy định, chất lượng 
trong bối cảnh có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, 
thiên tai, bão, lũ... 

Sau ba hội nghị Trung ương tổ chức trong năm, Ban Chấp hành Trung 
ương đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của toàn Đảng, toàn dân để hoàn tất 
các văn kiện và nhất trí cao nhân sự trình Đại hội XIII của Đảng. 



Quang cảnh Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng 
sản Việt Nam. (Nguồn: TTXVN) 

Các tổ chức Đảng đã phát huy dân chủ, trí tuệ, làm sáng tỏ thời cơ cũng 
như thách thức để đề ra phương hướng, nhiệm vụ, các đột phá chiến 
lược, giải pháp phù hợp, có tính khả thi cao trong 5 năm tới. Số lượng ủy 
viên ban chấp hành giảm theo quy định nhưng vẫn đảm bảo cơ cấu và 
chất lượng. 

2. Việt Nam là điểm sáng của thế giới trong kiểm soát đại dịch COVID-19 

Với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân, Việt 
Nam cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19. Tính đến 18h ngày 24/12, 
Việt Nam đã ghi nhận 1.433 ca mắc COVID-19 (đã chữa khỏi cho 1.281 
ca) trong bối cảnh thế giới ghi nhận hơn 79 triệu ca mắc, trong đó trên 1,7 
triệu ca tử vong). 

Ngay từ khi dịch xâm nhập vào Việt Nam, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đã 
xác định “chống dịch như chống giặc” và kiên định thực hiện phương châm 
“ngăn chặn; phát hiện; cách ly; khoanh vùng dập dịch; điều trị hiệu quả” 
nhằm “bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân." Kết quả kiểm soát dịch 
của Việt Nam được thế giới ghi nhận như một điểm sáng. 



Vắcxin Nano Covax do Công ty Nanogen sản xuất. (Ảnh: Hiếu 
Hoàng/Vietnam+) 

Bên cạnh những dấu ấn trong công tác điều trị, Việt Nam cũng đã thành 
công trong phân lập virus SARS-CoV-2 từ tháng 2 và bắt đầu thử nghiệm 
vắcxin COVID-19 trên người vào cuối tháng 12. 

3. Ngoại giao đa phương Việt Nam có nhiều dấu ấn quan trọng 

Việt Nam đảm nhận thành công trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ 
tịch Hội đồng liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA 41) 
và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 
2020-2021, chủ động đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa 
phương. 

Với tinh thần “Gắn kết và chủ động thích ứng," Việt Nam đã tổ chức thành 
công bằng hình thức trực tuyến, bán trực tuyến Hội nghị Cấp cao ASEAN 
36 và 37 cùng các Hội nghị cấp cao liên quan; đề xuất 13 sáng kiến, nỗ lực 
hợp tác kiểm soát dịch COVID-19; triển khai Kế hoạch phục hồi tổng thể... 



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao 
ASEAN lần thứ 37 qua hình thức trực tuyến. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) 

Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 đã thông qua hơn 80 văn kiện, số lượng cao 
nhất trong các kỳ họp ASEAN, trong đó có Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn 
diện khu vực châu Á-Thái Bình Dương (RCEP). 

Trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, 
Việt Nam đã có các sáng kiến: tổ chức phiên thảo luận mở đầu tiên về hợp 
tác giữa Liên hợp quốc-ASEAN “Thúc đẩy tuân thủ Hiến chương Liên hợp 
quốc trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế”; xác lập Ngày Quốc tế sẵn 
sàng chống dịch bệnh vào ngày 27/12 hằng năm. 

4. GDP tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái nghiêm 
trọng 

Năm 2020, kinh tế toàn cầu suy thoái nặng nề do ảnh hưởng của đại dịch 
COVID-19, Việt Nam là một trong số ít quốc gia có tốc độ tăng trưởng tổng 
sản phẩm (GDP) từ 2-3%. 

Kinh tế Việt Nam cũng ghi nhận những điểm sáng như: xuất siêu đạt mức 
kỷ lục hơn 20 tỷ USD; thu hút 2.500 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với 
tổng số vốn đăng ký đạt gần 15 tỷ USD. Khoảng 180.000 doanh nghiệp 
thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 0,9% so với năm trước. Giải 
ngân vốn đầu tư công tăng mạnh nhất trong giai đoạn 2011-2020, đạt hơn 
90%... 



Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu. (Nguồn: Vietnam+) 

Đây là thành quả nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế 
trong thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh 
tế” và của việc Việt Nam gia nhập các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ 
mới, trong đó nổi bật là Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh 
châu Âu (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 1/8. 

5. Mưa bão, ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng ở miền Trung, làm 249 
người chết, mất tích 

Trong tháng 10-11/2020, 7 cơn bão liên tiếp đổ bộ vào khu vực miền Trung 
gây ra mưa lớn chưa từng có về cường độ và thời gian, gây ngập lụt trên 
diện rộng, làm 249 người chết, mất tích; khoảng 50.000ha lúa, hoa màu bị 
thiệt hại; hơn 4,5 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 149.000ha 
rừng bị ảnh hưởng; nhiều cơ sở hạ tầng và công trình dân sinh bị hư hỏng. 



Phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam quay máy đi chỗ khác, nghẹn khóc 
khi một em bé được đưa ra từ bùn đất trong vụ sạt lở ở Trà Leng (Quảng 

Nam). (Ảnh: Hoàng Thế Lực/Trang Thông tin Chính phủ) 

Đặc biệt, lũ dữ, sạt lở kinh hoàng tại Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên-
Huế); Nam Trà My và Phước Sơn (Quảng Nam), Hướng Hóa (Quảng Trị) 
khiến nhiều người chết, mất tích, gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương 
này. 

6. Tiếp tục xử lý, kỷ luật nghiêm minh nhiều cán bộ cấp cao có sai 
phạm 

Năm 2020, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban 
Kiểm tra Trung ương đã xử lý nghiêm minh nhiều cán bộ cấp cao diện 
Trung ương quản lý (trong đó có 2 Ủy viên Bộ Chính trị, 1 nguyên Ủy viên 
Bộ Chính trị; 5 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng) do có sai phạm 
liên quan đến các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. 



Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 'Chiếm đoạt tài liệu bí mật 
nhà nước' liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường. (Nguồn: TTXVN) 

Một số vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp đã được 
tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý như các vụ liên quan tới Công ty 
Hải Thành, Quân chủng Hải Quân, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam, BIDV, Sacombank, Công ty Gang thép Thái 
Nguyên, các vụ vi phạm về quản lý đất đai, quản lý, sử dụng tài sản nhà 
nước tại Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh… Tỷ lệ thu hồi tài sản tham 
nhũng trong các vụ án được nâng lên rõ rệt. 

7. Bước đột phá trong chương trình chuyển đổi số quốc gia 

“Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, với tầm nhìn đến năm 
2030 Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong 
thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới. 



Khai mạc Ngày Internet Việt Nam (Internet Day 2020). (Ảnh: Minh 
Sơn/Vietnam+) 

Chương trình hướng tới mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh 
tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 
có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Chính phủ xác định chuyển đổi số bằng 
những nền tảng công nghệ Việt “Make in Vietnam” để Việt Nam có thể 
dùng công nghệ, đi tắt, đón đầu, phát triển đột phá và trở thành quốc gia 
công nghệ hùng cường trong 5 năm tới. 

Hiện thực hóa mục tiêu phát triển Chính phủ số, trong năm 2020, Cổng 
Dịch vụ Công quốc gia đã tích hợp và cung cấp hơn 2.650 dịch vụ công 
trực tuyến, trên 6.700 thủ tục hành chính tại 4 cấp chính quyền. 

8. Lần đầu tiên Việt Nam thực hiện một khung chương trình có nhiều 
bộ sách giáo khoa 

Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1 năm học 
2020-2021, Việt Nam, lần đầu tiên, có nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau 
theo cùng một khung chương trình giáo dục phổ thông thống nhất, hiện 
thực hóa chủ trương xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa và xóa bỏ sự 
độc quyền trong công tác xuất bản, phát hành sách giáo khoa. 



Bộ sách giáo khoa lớp 1 Cánh Diều. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN) 

Tuy nhiên, vấn đề giá sách giáo khoa cao, việc sử dụng, lựa chọn ngữ liệu 
trong một số cuốn sách mới chưa phù hợp đã gây nhiều băn khoăn trong 
dư luận. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp thu và điều chỉnh một số nội dung. 

9. Kỳ tích ghép bàn tay từ người hiến sống đầu tiên trên thế giới 

Ngày 24/2/2020, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 công bố thực hiện 
thành công ca ghép bàn tay từ người hiến sống. Đây là ca ghép chi thể 
đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, cũng là ca ghép đầu tiên trên thế giới 
được nhận chi hiến từ người cho sống. 



Cặp song sinh Trúc Nhi-Diệu Nhi chụp ảnh với các y, bác sỹ trong ngày 
xuất viện. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN) 

Trong năm qua, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện 
thành công ca tách dính hai bé song sinh Trúc Nhi-Diệu Nhi, giúp hai bé có 
thể độc lập đi trên đôi chân của mình. 

10. Công viên Đắk Nông gia nhập Mạng lưới Công viên địa chất toàn 
cầu của UNESCO 

Ngày 7/7/2020, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc 
(UNESCO) đã công nhận công viên địa chất Đắk Nông là Công viên Địa 
chất toàn cầu. 



Miệng hang động núi lửa C7 thuộc Công viên Địa chất Đắk Nông. (Ảnh: 
TTXVN phát) 

Với khoảng 65 điểm di sản địa chất, địa mạo, bao gồm hệ thống gần 50 
hang động với tổng chiều dài hơn 10.000m, các miệng núi lửa, thác 
nước..., Công viên địa chất Đắk Nông là nơi lưu trữ các giá trị đặc trưng về 
đa dạng sinh học, cùng với nhiều nét độc đáo về văn hóa, địa chất, tự 
nhiên cũng như dấu tích hoạt động của người tiền sử. 

Trước đó, Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) và Non nước Cao Bằng 
(Cao Bằng) đã được công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu./. 

(TTXVN/Vietnam+) 

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/10-su-kien-noi-bat-cua-viet-nam-nam-
2020-do-ttxvn-binh-chon/683827.vnp 

 

6. Huyện Tân Lạc: Nhiều giải pháp triển khai dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 
 Từ đầu năm đến ngày 6/11, huyện Tân Lạc mới triển khai thực hiện 
được 55 thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) 
mức độ (MĐ) 3, MĐ 4. Tuy nhiên, sau chưa đầy 2 tháng, với nhiều giải 
pháp hiệu quả, phù hợp thực tiễn được triển khai, đến nay, huyện đã 



tiếp nhận được 10.441 hồ sơ DVCTT MĐ 3, MĐ 4. Đây là một chuyển 
biến tích cực rất đáng ghi nhận. 

 

Trong gần 2 tháng, huyện Tân Lạc tiếp nhận hơn 10.400 hồ sơ thủ tục 
hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Chí Huyên, Phó Chủ tịch UBND huyện 
cho biết: Thẳng thắn nhìn nhận là công tác cải cách hành chính (CCHC), 
nhất là việc thực hiện DVCTT MĐ 3, MĐ 4 trên địa bàn huyện có một số 
hạn chế. Mấu chốt vấn đề được xác định là yếu ở khâu tuyên truyền. Do 
đó, ngày 18/9/2020, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND 
về việc "tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng, thực hiện DVCTT MĐ 3, MĐ 4 
trên địa bàn huyện Tân Lạc”. Trong đó, tập trung vào việc tuyên truyền để 
tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện hiểu được lợi ích cũng như dễ dàng 
tiếp cận, sử dụng các DVCTT MĐ 3, MĐ 4 đã được UBND huyện triển khai 
phục vụ. Nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu lực quản lý của các cơ quan 
Nhà nước trên địa bàn. Cải thiện cách thức thực hiện, đổi mới phương 
thức phục vụ trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính 
(TTHC) thông qua việc ứng dụng CNTT. Giảm chi phí hoạt động, tăng 
năng suất lao động, làm cho hoạt động của các cơ quan Nhà nước công 
khai, minh bạch hơn. Đồng thời, cung cấp thông tin, DVCTT cho người 
dân, doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi. Nhờ vậy, tiết kiệm chi phí, thời gian, 
tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các 



TTHC, nhằm góp phần đẩy mạnh công tác CCHC và nâng cao chỉ số 
CCHC của huyện.  

Việc tuyên truyền tập trung vào hướng dẫn quy trình, thủ tục, cách  sử 
dụng phần mềm DVCTT MĐ 3, MĐ 4 để tổ chức, cá nhân biết, khai thác, 
sử dụng tại địa chỉ: dichvucong.hoabinh.gov.vn. Tình hình, kết quả thực 
hiện, gương điển hình tiên tiến và những tồn tại, hạn chế trong việc tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua hình thức cung cấp DVCTT 
MĐ 3, MĐ 4. Đồng thời, công khai TTHC trên Cổng DVCTT của huyện, xã; 
niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện, xã, trang thông tin 
điện tử của huyện, xã đối với TTHC thực hiện DVCTT MĐ 3, MĐ 4. 

Tìm hiểu thực tế tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện cũng 
như UBND các xã, thị trấn thời gian gần đây cho thấy, việc xử lý các TTHC 
bằng hình thức DVCTT MĐ 3, MĐ 4 cho tổ chức, cá nhân đã được các cơ 
quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện kịp thời, chính xác, 
đồng bộ. Đã xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, trách nhiệm chủ 
trì, cách thức phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn vị. Các cán bộ đã 
hướng dẫn người dân thực hiện việc tra cứu tình trạng hồ sơ qua trang 
thông tin điện tử của huyện, xã. Việc tổ chức triển khai thực hiện DVCTT 
MĐ 3, MĐ 4 đối với các TTHC tại cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 
được đưa vào là một trong những nội dung, tiêu chí quan trọng để đánh 
giá kết quả công tác CCHC hàng năm. Nhờ triển khai đồng bộ, thiết thực, 
hiệu quả, trong gần 2 tháng, (từ ngày 6/11 - 22/12), huyện Tân Lạc đã có 
thêm 10.441 hồ sơ được được xử lý bằng hình thức DVCTT MĐ 3, MĐ 4. 

Dương Liễu 

Nguồn: http://www.baohoabinh.com.vn/28/148272/Huyen-Tan-Lac-Nhieu-
giai-phap-trien-khai-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-3,-muc-do-4.htm 

 

7. Dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi giải 
quyết thủ tục hành chính: Tiện ích cho người dân, 
doanh nghiệp 
UBND tỉnh vừa tổ chức công bố dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt 
khi giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính tỉnh. 
Dịch vụ này giúp cho người dân, tổ chức nhiều tiện ích, tạo lập thói quen 
mới về thanh toán hiện đại, tiến tới xây dựng chính quyền số. 



 

Người dân thanh toán không dùng tiền mặt khi giải quyết TTHC tại Trung 
tâm Hành chính công 

Ông Lai Xuân Thành, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, 
việc thanh toán không dùng tiền mặt khi giải quyết TTHC được UBND tỉnh 
cho chủ trương thực hiện. Từ 7-2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã 
phối hợp các đơn vị tham mưu UBND tỉnh phương án đẩy mạnh thanh 
toán không dùng tiền mặt, cụ thể: Thanh toán trực tiếp tại quầy một cửa và 
thanh toán qua Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong. 
binhduong.gov.vn. Trong thời gian tới, Cổng dịch vụ công của tỉnh sẽ tiếp 
tục nâng cấp để cung cấp một mã quét (QR Code) theo tiêu chuẩn quốc tế 
(EMVCo) và bổ sung thêm một số phương thức thanh toán khác giúp 
người dân, doanh nghiệp đa dạng hóa việc lựa chọn dịch vụ thanh toán 
điện tử. 

Việc thực hiện dịch vụ này tại Trung tâm Hành chính công là phù hợp với 
chủ trương của Chính phủ về việc đẩy mạnh không dùng tiền mặt tại Chỉ 
thị số 22/CT-TTg ngày 26-5-2020 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp 
phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, qua đó cung cấp 
đa dạng hóa dịch vụ cho người dân sử dụng khi giao dịch với cơ quan Nhà 
nước, giúp cải thiện góc nhìn của quốc tế, hiện đại hóa nền hành chính 
tỉnh nhà, đồng thời sẽ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chủ động lựa chọn 
hình thức và dịch vụ thanh toán, không yêu cầu phải phụ thuộc số ít nhà 
cung cấp dịch vụ. 

Ông Lê Văn Sơn, phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, người trải nghiệm 
dịch vụ đầu tiên tại quầy Sở Tư pháp, cho biết: “Tôi có thói quen thanh 



toán không dùng tiền mặt. Do vậy, việc triển khai thanh toán không dùng 
tiền mặt khi giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính tỉnh là rất tiện ích, 
phù hợp với bước tiến về chính quyền số của tỉnh Bình Dương trong 
tương lai”. 

Ông Lai Xuân Thành cho biết, dự kiến dịch vụ thanh toán không dùng tiền 
mặt khi giải quyết TTHC sẽ được mở rộng đến UBND cấp huyện, xã vào 
quý I năm 2021. Tỉnh cũng sẽ tiếp tục cải tiến hệ thống cung cấp đa dạng 
các hình thức thanh toán cho người dân bên cạnh hệ thống hiện tại và 
cung ứng thêm tiện ích biên lai điện tử thu phí, lệ phí hoàn toàn trên môi 
trường điện tử cho người dân và doanh nghiệp. Ông Thành đề nghị đại 
diện các sở, ngành, các đơn vị cung cấp dịch vụ cùng khai thác hệ thống 
để phục vụ tốt nhất 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 Bình Dương, hướng đến mục tiêu 80% dân số của tỉnh có tài khoản 
thanh toán điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 
749/ QĐ-TTg về việc phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến 
năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 

 Hướng dẫn thanh toán trực tuyến: 

- Bước 1: Người dân, doanh nghiệp đăng nhập vào Cổng dịch vụ công của 
tỉnh sẽ nhận được thông báo trong phần “Quản lý hồ sơ” và bấm tiếp vào 
mục “Yêu cầu thanh toán”, tại bảng chi tiết chọn hồ sơ cần thanh toán phí, 
lệ phí trực tuyến và bấm vào biểu tượng “VNPT Pay”. 

- Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin vào mục “Nội dung thanh toán” và bấm 
nút “Thanh toán”. 

- Bước 3: Chọn hình thức thanh toán, bao gồm: 34 ngân hàng nội địa, 4 
thẻ quốc tế và ví điện tử VNPT Pay. 

- Bước 4: Thanh toán thành công sẽ bị trừ tiền trong tài khoản của ngân 
hàng tương ứng và trên Cổng dịch vụ công của tỉnh sẽ hiện ra thông báo 
“Giao dịch thành công”. Sau đó hồ sơ sẽ vào phần “Tiếp nhận hồ sơ qua 
mạng” và cán bộ một cửa sẽ xử lý bình thường trên phần mềm một cửa 
điện tử tập trung. 

HỒ VĂN 

Nguồn: http://baobinhduong.vn/dich-vu-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-
khi-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-tien-ich-cho-nguoi-dan-doanh-nghiep-

a237396.html 

 



8. VNPT xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số 
toàn diện cho tỉnh Quảng Trị 
UBND Quảng Trị và Tập đoàn VNPT vừa ký Thỏa thuận hợp tác chiến 
lược về Viễn thông-CNTT giai đoạn 2021-2025. 

Hợp tác với VNPT mang lại những kết quả thiết thực trong xây dựng Chính 
phủ điện tử tại Quảng Trị 

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, thỏa thuận hợp tác chiến lược về 
Viễn thông-CNTT giữa UBND tỉnh và VNPT giai đoạn 2015-2020 có ý 
nghĩa quan trọng, tạo ra nhiều thay đổi trong xây dựng Chính quyền điện 
tử trong thời gian qua. Đây là tiền đề để ngày 24/12, UBND Quảng Trị và 
Tập đoàn VNPT tiếp tục ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông-
CNTT giai đoạn 2021-2025. 

Thay đổi toàn diện trong phát triển Chính quyền điện tử 

Tại lễ ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông-CNTT giai đoạn 
2021-2025,  lãnh đạo UBND Quảng Trị khẳng định, triển khai thỏa thuận 
hợp tác giữa hai bên đã mang lại những lợi ích, hiệu quả thiết thực, đặc 
biệt là công tác triển khai Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh. Thuận lợi 
trong hợp tác cũng đã tạo điều kiện cho các cơ quan của tỉnh ứng dụng 
hiệu quả CNTT vào hoạt động quản lý nhà nước, tạo môi trường làm việc 
hiện đại, minh bạch, phục vụ tốt hơn cho cải cách hành chính. 

 

Lễ ý Thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông-CNTT giai đoạn 
2021-2025 giữa UBND Quảng Trị và Tập đoàn VNPT. 



Các hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice, dịch vụ công 
trực tuyến và một cửa điện tử, hội nghị truyền hình trực tuyến được duy trì, 
hoạt động hiệu quả. Đặc biệt là trong thời điểm thực hiện Chỉ thị 16/CT-
TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp 
cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, các cơ quan, đơn vị nhà nước của 
tỉnh đã bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại nhà sử dụng 
công nghệ thông tin, qua đó không làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu 
quả công tác. 

Cũng theo lãnh đạo UBND Quảng Trị, thỏa thuận hợp tác chiến lược 
về Viễn thông-CNTT giữa UBND tỉnh và VNPT có ý nghĩa quan trọng, mở 
ra nhiều thay đổi trong xây dựng Chính quyền điện tử. Hiện, Cổng dịch vụ 
công và hệ thống thông tin 1 cửa điện tử đã triển khai tích hợp, đồng bộ dữ 
liệu 2026  thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin 
một cửa điện tử của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của 
Văn phòng Chính phủ. UBND tỉnh cũng đã triển khai thực hiện thí điểm  
dịch vụ thanh toán trực tuyến dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng 
Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. 

Giải pháp Hội nghị truyền hình từ Trung ương đã được triển khai tới tất cả 
các huyện /thị/thành phố. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến hoạt 
động ổn định, hiệu quả, phục vụ tốt công tác điều hành. Hệ thống Quản lý 
văn bản và Hồ sơ công việc (VNPT – iOffice) được triển khai trên phạm vi 
toàn tỉnh. Các cơ quan nhà nước xử lý hồ sơ công việc trên môi trường 
mạng qua Hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, đồng thời thực 
hiện ký số văn bản điện tử, xử lý văn bản trên ứng dụng di động, liên thông 
gửi lên trục liên thông. 

Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác để chuyển đổi số toàn diện 

Với những kết quả thỏa thuận hợp tác đã đạt được trong 5 năm qua, lãnh 
đạo VNPT tin tưởng vào kế hoạch sắp tới: Nếu như các hợp tác trước đây 
giữa UBND Quảng Trị và VNPT chủ yếu tập trung vào triển khai phát triển 
hạ tầng Viễn thông-CNTT thì thỏa thuận hợp tác lần này sẽ mở rộng thêm 
trên nhiều lĩnh vực mới. Đó là hợp tác xây dựng Chính quyền điện tử, 
chuyển đổi số. Việc khai trương Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh 
IOC thành phố Đông Hà cùng trong lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh 
Quảng Trị và VNPT là minh chứng cho xu hướng hợp tác mới giữa hai 
bên. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IOC Đông Hà đã tích hợp các số liệu của ngành y tế, giáo dục và hệ thống 
camera giám sát an ninh, quản lý lưu trú… Các chỉ số về kinh tế xã hội, 
GRDP của tỉnh cũng đã được số hóa cụ thể thông qua các biểu đồ trên hệ 
thống IOC chắc chắn sẽ giúp cho lãnh đạo quan sát và quản lý một cách 
tổng thể, hỗ trợ ra quyết định và xây dựng các cơ chế, chính sách kịp thời. 
Các giải pháp được xây dựng cho thành phố Đông Hà nói riêng và tỉnh 
Quảng Trị nói chung sẽ phù hợp với định hướng phát triển của Chính phủ 
và điều kiện đặc thù, mức độ phát triển của địa phương. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Quảng Trị là địa phương có tốc độ đẩy mạnh 
CNTT trong tất cả các lĩnh vực hoạt động và được đánh giá là tỉnh đi đầu 
trong ứng dụng các thành tựu công nghệ vào sự phát triển chung của kinh 
tế, xã hội. Ngay từ năm 2019, Quảng Trị đã ứng dụng thành công phòng 
họp không giấy tờ VNPT eCabinet. Mạng giáo dục Việt Nam (VnEdu) đã 
triển khai đến hơn 150 Trường học, hệ thống tin nhắn VnEdu hơn 70.000 
sổ liên lạc điện tử. VNPT HIS đã phủ đến hơn 85% cơ sở y tế trên địa bàn. 
Dịch vụ Tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm VNPT Check cho hơn 80 đơn 
vị doanh nghiệp sản xuất và cung cấp sản phẩm nông nghiệp ra thị trường, 
Hệ thống quản lý hành trình tàu cá trên biển VNPT -VSS giúp chi cục thuỷ 
sản quản lý hơn 100 tàu thuyền trên biển. 

Tại Lễ Khai trương IOC Đông Hà, Tập đoàn VNPT cam kết sẽ tiếp tục huy 
động đội ngũ cán bộ, chuyên gia tốt nhất, bắt tay ngay vào việc triển khai 
thực hiện các kế hoạch đã được thống nhất để đảm bảo việc hợp tác giữa 

 

Khai trương Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh IOC 
thành phố Đông Hà 



hai bên hiệu quả, thiết thực, đồng lòng trong việc thúc đẩy triển khai các 
ứng dụng số nhằm đưa Quảng Trị trở thành một trong những địa phương 
đi đầu trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động điều hành. Điều 
này chắc chắn mang lại nhiều giá trị hơn cho xã hội, người dân và doanh 
nghiệp. Trên cơ sở đó tiếp tục giữ vững, cải thiện môi trường đầu tư, kinh 
doanh, hướng tới nâng cao hơn nữa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
PCI và chỉ số ICT Index. 

Nguồn: https://baodautu.vn/vnpt-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-chuyen-doi-
so-toan-dien-cho-tinh-quang-tri-d135503.html 

 

9. Liên thông phục vụ người dân khi lập TP Thủ Đức 

“Khi sáp nhập quận 2, 9, Thủ Đức thành TP Thủ Đức trực thuộc TPHCM, 
cũng như sắp xếp 19 phường để thành lập 10 phường mới, yêu cầu đầu 
tiên là việc sắp xếp phải đảm bảo sự ổn định. Mọi thủ tục hành chính liên 
quan đến người dân và doanh nghiệp vẫn tiến hành bình thường, không 
được gián đoạn”- Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn (ảnh) chia sẻ với 
PV Báo SGGP về việc TPHCM đang triển khai mô hình chính quyền đô thị, 
sắp xếp các phường và thành lập TP Thủ Đức. 

 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn 

Bộ máy tinh gọn, hợp lý 

- Phóng viên: Năm 2021, TPHCM triển khai chính quyền đô thị ở góc độ Bộ 
Nội vụ, ông kỳ vọng thế nào đối với việc thực hiện chính quyền đô thị tại 
TPHCM? 
 



Thứ trưởng Bộ Nội vụ TRẦN ANH TUẤN: Tôi rất vui mừng khi đề án về tổ 
chức chính quyền đô thị tại TPHCM đã được Chính phủ thống nhất, thông 
qua và Quốc hội ban hành Nghị quyết 131 về tổ chức chính quyền đô thị 
tại TPHCM. Việc tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM theo nghị quyết 
của Quốc hội chắc chắn sẽ tạo ra những dấu ấn, điểm nhấn làm cơ sở, 
điều kiện cho TPHCM phát triển thời gian tới. Bởi vì, mô hình tổ chức 
chính quyền đô thị giúp TPHCM tổ chức các đơn vị hành chính tinh gọn, 
hợp lý, có hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng người dân, 
doanh nghiệp một cách tốt nhất. Đây cũng là cơ sở để thực hiện tốt, hoàn 
thành các chỉ tiêu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 
2020-2025 đã đặt ra 

Quá trình triển khai thực hiện, đầu tiên, tôi mong muốn TPHCM phải căn 
cứ, bám sát vào Nghị quyết 131 của Quốc hội và nghị định hướng dẫn (dự 
thảo nghị định đang xây dựng - PV). Bên cạnh đó, TPHCM cần triển khai 
phù hợp với đặc điểm tình hình, đặc thù của TPHCM để tạo ra hiệu quả 
cao nhất trong thực tế. 

- Ông đánh giá như thế nào về sự chuẩn bị của TPHCM trước sự kiện 
ngày 31-12, TPHCM công bố Nghị quyết số 1111 về việc sắp xếp các đơn 
vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức? 

Tôi đánh giá cao sự chuẩn bị của TPHCM trong công tác chuẩn bị để thực 
hiện Nghị quyết số 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp 
các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. TPHCM đang làm rất tốt các 
khâu liên quan cho việc thành lập TP Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập 3 quận 
2, 9 và Thủ Đức với tổng diện tích hơn 211km2 và quy mô dân số hơn 1 
triệu người. 

Ở cấp xã, TPHCM sắp xếp 19 phường thuộc các quận 2, 3, 4, 5, 10, Phú 
Nhuận. TPHCM hiện có 24 quận, huyện với 322 phường, xã, thị trấn. Như 
vậy, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của TPHCM sau khi 
thực hiện sắp xếp được tinh giản 2 đơn vị hành chính cấp huyện; giảm 10 
đơn vị hành chính cấp xã, còn 312 đơn vị hành chính cấp xã. 



 

Xa lộ Hà Nội đoạn cầu vượt trạm 2. Ảnh: HOÀNG HÙNG 

Cơ chế nổi bật  

- TP Thủ Đức cần được trao cơ chế nổi bật nào để TP này phát triển mạnh 
mẽ như kỳ vọng? 

Nổi bật nhất là việc tổ chức bộ máy chính quyền tại TP Thủ Đức căn cứ 
theo Nghị quyết 1111 và dự thảo nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực 
hiện mà Bộ Nội vụ và các đơn vị liên quan đang gấp rút hoàn thiện, trình 
Chính phủ vào cuối tháng 12-2020. Quan trọng là làm sao để có bộ máy 
tinh gọn, hoạt động thật hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với mục tiêu xây dựng 
TP Thủ Đức là TP động lực, cực tăng trưởng mới cho TPHCM và Vùng 
kinh tế trọng điểm phía Nam.  

Về cơ cấu tổ chức và biên chế của UBND TP Thủ Đức, dự kiến gồm Chủ 
tịch UBND TP Thủ Đức và 4 Phó Chủ tịch. Căn cứ vào tình hình thực tiễn 
của công tác quản lý đô thị, UBND TP Thủ Đức có không quá 13 cơ quan 
chuyên môn, trong đó có phòng mới là Phòng Khoa học - Công nghệ. Số 
cấp phó của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP 
Thủ Đức không quá 39 người. 

 
Theo dự thảo nghị định, TP Thủ Đức được thực hiện nhiệm vụ chi trả cho 
hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ. UBND TPHCM trình HĐND 
TPHCM quyết định tỷ lệ điều tiết phù hợp cho ngân sách TP Thủ Đức để 
đảm bảo nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 
TP Thủ Đức. TP Thủ Đức cũng được thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách 
tiền lương theo quy định. Sau khi ngân sách TP Thủ Đức đảm bảo đủ 
nguồn cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh, xã hội cho 



thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định, HĐND TP Thủ Đức được quyết 
định sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách TP Thủ 
Đức để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội.  

- Việc thành lập TP Thủ Đức và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp 
phường cần được thực hiện ra sao để tránh gây xáo trộn trong việc phục 
vụ người dân, doanh nghiệp? 

Khi sáp nhập quận 2, 9, Thủ Đức thành TP Thủ Đức, cũng như sắp xếp 19 
phường để thành lập 10 phường mới, yêu cầu đầu tiên là việc sắp xếp 
phải đảm bảo sự ổn định. Hoạt động của các đơn vị hành chính phải diễn 
ra liên tục, thường xuyên, đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu của người dân 
trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh. Như vậy, cơ quan hành chính các 
phường và quận liên quan vẫn phải hoạt động cho đến khi bộ máy hành 
chính mới hoàn thiện, đi vào hoạt động. 

Để đáp ứng yêu cầu bộ máy tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp tại TP Thủ 
Đức và các phường, nhân sự được lựa chọn ở các vị trí phải đảm bảo 
đúng người đúng việc. Công tác nhân sự phải lựa chọn được những cán 
bộ có tâm, có tầm, đáp ứng được yêu cầu công tác trong giai đoạn mới. 
Cùng với đó, TPHCM cần có phương án sắp xếp, bố trí, hoặc giải quyết 
thôi việc với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư, đảm 
bảo quyền lợi hợp pháp của những người này. 

MẠNH HÒA thực hiện 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/lien-thong-phuc-vu-nguoi-dan-khi-lap-tp-
thu-duc-705143.html 

 

10. An Giang mời gọi đầu tư, hình thành doanh nghiệp 
dẫn dắt 
Định hướng thu hút đầu tư của tỉnh An Giang là tập trung vào lĩnh 
vực có thế mạnh của địa phương và lĩnh vực còn nhiều dư địa để 
phát triển. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bến đỗ” của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn 

Thu hút đầu tư vào tỉnh An Giang trong những năm gần đây tăng trưởng 
vượt bậc cả về số lượng dự án lẫn quy mô vốn đầu tư. Theo báo cáo của 
UBND tỉnh An Giang, trong 5 năm qua, tỉnh An Giang đã thu hút được 340 
dự án đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký 78.419 tỷ đồng (trong đó 
có 9 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài - FDI). So với giai đoạn 2011 - 
2015, số dự án tăng 60,4% và tổng vốn đăng ký tăng 1,8 lần. 

Riêng trong 11 tháng đầu năm nay, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh 
Covid-19, nhưng An Giang vẫn thu hút được 47 dự án đăng ký đầu tư 
(trong đó có 1 dự án FDI), với tổng vốn đăng ký mới 9.826 tỷ đồng. 

Cũng trong thời gian này, toàn tỉnh có 768 doanh nghiệp thành lập mới và 
495 đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký là 6.040 tỷ 
đồng. Điều phấn khởi là so với cùng kỳ, số doanh nghiệp đăng ký vẫn tăng 
gần 17% (tăng 111 doanh nghiệp) và vốn đăng ký tăng gần 35% (tăng 
1.558 tỷ đồng). Tính đến nay, có 10.853 doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn 
tỉnh An Giang, với tổng vốn đăng ký là 66.470 tỷ đồng. 

Một trong những điểm sáng trong thu hút đầu tư của An Giang là ngày 
càng có thêm nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn chọn địa phương này làm 
“bến đỗ”, với việc triển khai các dự án có quy mô vốn lên đến hàng ngàn tỷ 
đồng, cùng chiến lược đầu tư bài bản, có chiều sâu, theo hướng xây dựng 

 

Công nghiệp chế biến là lĩnh vực được tỉnh An Giang 
khuyến khích đầu tư. 



chuỗi liên kết, tạo ra sản phẩm giá trị gia tăng..., phù hợp với định hướng 
thu hút đầu tư của tỉnh. Đó là các tập đoàn TH, T&T, FLC, Sunrise… 

Các dự án phần lớn đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế 
biến nông sản, năng lượng tái tạo, du lịch, bất động sản. Đây là những 
ngành mà An Giang có nhiều tiềm năng, lợi thế và đang khuyến khích đầu 
tư. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư, các doanh nghiệp, chủ 
đầu tư đã tích cực triển khai thực hiện. Đến nay, nhiều dự án quy mô lớn 
đã hoàn thành thi công và đưa vào hoạt động, như Nhà máy Điện mặt trời 
Văn Giáo 1, Nhà máy Điện mặt trời Văn Giáo 2 do Công ty cổ phần Tập 
đoàn Sao Mai đầu tư với tổng vốn 2.276 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, nhiều dự án hoàn thành một phần hoặc toàn bộ thủ tục đất 
đai, xây dựng và đang thi công, như Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao nuôi trồng thủy sản Bình Phú, Khu sản xuất giống cá tra 3 
cấp chất lượng cao Nam Việt Bình Phú của Công ty TNHH một thành viên 
Nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú (vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng), Khu 
nông nghiệp công nghệ cao của Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Lư Gia 

 

An Giang chủ trương tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực có 
thế mạnh của địa phương, như phát triển hạ tầng các khu, cụm 
công nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao; sản xuất giống thủy 

sản và cây giống; công nghiệp chế biến... 



(vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng), Nhà máy Chế biến gạo xuất khẩu của Công ty 
cổ phần Gạo Hạnh Phúc - thành viên Tập đoàn Tân Long (1.100 tỷ đồng), 
Khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ của Công ty cổ phần MGA Việt 
Nam (686 tỷ đồng), Khu sản xuất giống thủy sản công nghệ cao của Công 
ty cổ phần Cá tra Việt Úc (200 tỷ đồng)... 

Một số dự án đã hoàn thành công tác tạo quỹ đất và đang làm thủ tục, xin 
phép xây dựng, như Nhà máy Chế biến gạo xuất khẩu Ngọc Thiên Phú 
của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Gạo Ngọc Thiên Phú (2.700 tỷ đồng), 
Dự án Đầu tư du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư của Công ty cổ phần Tập 
đoàn Sao Mai (131 tỷ đồng)... 

Các dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ du lịch TP. Châu Đốc của Công 
ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Hải Đến (vốn đầu tư 2.408 tỷ đồng) 
và Khu đô thị mới Tây Nam TP. Long Xuyên của Công ty TNHH một thành 
viên Khu đô thị mới Tây Nam thành phố Long Xuyên (1.574 tỷ đồng)... 
cũng đang trong quá trình bồi hoàn và triển khai các thủ tục phê duyệt thiết 
kế, xin phép xây dựng. 

Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trong thời gian qua, 
đặc biệt là việc thực hiện cách ly toàn xã hội trong tháng 4/2020 đã ảnh 
hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện dự án. Một số dự án có quyết định chủ 
trương đầu tư đã hoãn hoặc giãn tiến độ do các nhà đầu tư không thể đến 
các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục hành chính có liên 
quan. Trong khi đó, một số dự án đang triển khai thi công xây dựng cũng 
phải tạm ngưng hoặc thi công chậm lại. 

Sau khi Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các 
nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy 
giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh 
đại dịch Covid-19, tình hình triển khai các dự án đã tích cực hơn, các dự 
án bắt đầu khởi động trở lại, nhiều nhà đầu tư đã đến An Giang tìm hiểu 
môi trường đầu tư và mong muốn đầu tư tại An Giang trong thời gian tới. 

Kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng 

Sự khởi sắc trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tỉnh An Giang là 
kết quả từ việc thực thi đồng bộ nhiều giải pháp, trọng tâm là những nỗ lực 
của tỉnh trong việc tập trung kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh cạnh 
tranh, an toàn, thông thoáng, thân thiện, minh bạch, tạo điều kiện cho mọi 
tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa 
bàn tỉnh theo phương châm “Thành công của doanh nghiệp là thành công 
của An Giang”. 



Vừa qua, UBND tỉnh An Giang đã và cung cấp thông tin cho các nhà đầu 
tư lớn trong và ngoài nước tìm cơ hội đầu tư và khảo sát địa điểm, như 
Tập đoàn TATA (Ấn Độ), Công ty Narai (Hàn Quốc), Tập đoàn TH, Tập 
đoàn THACO, Công ty cổ phần Tập đoàn Tín Thành, Công ty cổ phần Đại 
Thành... 

Song song với việc tăng cường công tác xúc tiến đầu tư trong và ngoài 
nước nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương, hoạt động xúc 
tiến đầu tư "tại chỗ" được lãnh đạo tỉnh An Giang chú trọng thông qua việc 
tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông, tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành tiếp 
tục rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm thiểu thủ 
tục, thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. 

UBND tỉnh đã ban hành Quyế́t định số 562/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 
thành lập các tổ công tác theo dõi việc triển khai các dự án đầu tư vào tỉnh 
An Giang do Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng, thành viên là lãnh 
đạo các sở, ngành và địa phương có liên quan, để trực tiếp chỉ đạo, kiểm 
tra, đôn đốc, giám sát, theo dõi việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư, 
kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục 
về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, công tác tạo quỹ đất và các vấn 
đề khác có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án. 

Ngoài việc tổ chức các hội nghị đối thoại doanh nghiệp theo định kỳ, lãnh 
đạo tỉnh thường xuyên trao đổi và lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp 
đang đầu tư tại địa phương, qua đó nắm bắt, chia sẻ và giải quyết các khó 
khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai hoạt động đầu 
tư, sản xuất, kinh doanh nhanh chóng, hiệu quả. 

Kêu gọi đầu tư, hình thành các doanh nghiệp lớn dẫn dắt 

Với quan điểm nông nghiệp là nền tảng kinh tế tỉnh, trong khi dịch vụ, du 
lịch và công nghiệp là động lực phát triển, An Giang xác định công tác thu 
hút đầu tư phải gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng 
chuyển dịch hợp lý từ nông nghiệp sang công nghiệp và thương mại, dịch 
vụ; tăng chất lượng, giá trị lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và du lịch; nâng 
cao trình độ sản xuất, kinh doanh, năng lực cạnh tranh của các chủ thể 
kinh tế; chú trọng phát triển các ngành nghề để vừa tăng thu nhập cho 
người dân, vừa tạo nguồn thu ngân sách. 

Trong năm 2021 và các năm tiếp theo, định hướng thu hút đầu tư của tỉnh 
An Giang là tập trung thu hút vào lĩnh vực có thế mạnh của địa phương, 
lĩnh vực còn nhiều dư địa để phát triển, như phát triển hạ tầng các khu, 
cụm công nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao; sản xuất giống thủy sản và 



cây giống; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp chế biến; công nghiệp cơ khí; 
phát huy lợi thế trong phát triển du lịch đặc sắc và đa dạng trên địa bàn 
tỉnh như du lịch sinh thái, du lịch tâm linh. 

Ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, 
công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan 
tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. 

Tỉnh An Giang đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, hình thành các doanh nghiệp lớn 
dẫn dắt, liên kết với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia mạng lưới sản 
xuất, chuỗi giá trị, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, 
nông nghiệp, du lịch. 

 Nguồn: https://baodautu.vn/an-giang-moi-goi-dau-tu-hinh-thanh-doanh-
nghiep-dan-dat-d135494.html 

 

11. “Chính quyền thân thiện”: Bước đột phá trong cải 
cách hành chính 
Hướng tới một nền hành chính vì nhân dân phục vụ 
Những mô hình “chính quyền thân thiện” đang được triển khai tại nhiều địa 
phương đã ngày càng khẳng định nỗ lực của Thành phố Hà Nội trong việc 
xây dựng một nền hành chính vì dân. Hànộimới Cuối tuần ghi lại ý kiến của 
lãnh đạo một số địa phương về việc thực hiện mô hình “chính quyền thân 
thiện” nhằm rút ra những bài học cần thiết để nhân rộng hơn nữa những 
điển hình sáng tạo. 

Bà Đinh Cẩm Nhung, Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ, quận Nam 
Từ Liêm: 

Nỗ lực giảm phiền hà cho nhân dân 



 

Mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm” được quận 
Nam Từ Liêm xây dựng từ năm 2017. Hiện mô hình này đang được triển 
khai tại 10 phường. Tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận Nam Từ Liêm đều 
treo bảng thể hiện phương châm hành động, đó là: “5 biết” (biết nghe dân 
nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi và biết cảm ơn), "5 rõ" (rõ 
người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả), "3 không" (không 
chậm trễ giải quyết hồ sơ và công việc; không sách nhiễu, phiền hà nhân 
dân; không để tổ chức, công dân đi lại nhiều lần)... 

Hưởng ứng ý tưởng xây dựng mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện 
và trách nhiệm” của quận Nam Từ Liêm, năm 2018, phường Đại Mỗ đã 
đăng ký mô hình “Chính quyền văn minh, thân thiện và chuyên nghiệp”. 
Với mô hình này, bên cạnh việc thực hiện những nội dung chung của mô 
hình “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm”, phường Đại Mỗ 
còn đặt ra mục tiêu bảo đảm 100% thủ tục hành chính được xử lý đúng 
hẹn và trước hẹn. Nếu không may bị chậm, phường sẽ gửi thư xin lỗi đến 
công dân kèm theo lời giải thích vì sao trễ hẹn. Với việc tang, phường sẽ 
cử cán bộ trực tiếp đến nhà dân để xử lý toàn bộ hồ sơ liên quan đến khai 
tử, hỏa táng..., tạo điều kiện cho công dân không phải đi lại nhiều lần. 

Về cơ sở vật chất, phường Đại Mỗ đã được UBND quận Nam Từ Liêm 
trang bị máy quét mã vạch (khi hồ sơ được quét mã vạch sẽ biết được hồ 
sơ ấy có bị trễ hẹn hay không, đang ở quy trình nào), máy scan hồ sơ, wifi, 
2 máy tính phục vụ người dân làm thủ tục dịch vụ công trực tuyến. Bên 
cạnh đó, nhằm thể hiện sự minh bạch, giúp người dân tự kiểm soát hoạt 
động của cán bộ, UBND phường đã đầu tư cài đặt phần mềm đánh giá sự 
hài lòng của người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính... 



Sau một thời gian triển khai mô hình “Chính quyền văn minh, thân thiện và 
chuyên nghiệp”, điều thay đổi rõ nhất chính là cách ứng xử văn hóa, văn 
minh nơi công sở đã có những chuyển biến tích cực. Giao tiếp, ứng xử của 
người dân khi đến trụ sở phường ngày càng văn minh, đúng mực, trang 
phục gọn gàng, lịch sự hơn. Cùng với đó, thái độ của cán bộ tại cơ quan 
hành chính cũng hòa nhã, niềm nở hơn. Đó là những tín hiệu rất đáng 
mừng. 

Ông Đào Văn Ta, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Cường, huyện Thường 
Tín: 
Đề cao thái độ hòa nhã, thân thiện của cán bộ 

 

Mô hình “Chính quyền thân thiện", "Công sở thân thiện” được xã Minh 
Cường triển khai từ tháng 1-2017. Ngoài việc trao giấy khai sinh tại nhà, xã 
Minh Cường còn tổ chức lễ trao giấy đăng ký kết hôn tập thể cho các cặp 
đôi. Trong buổi lễ đó, Chủ tịch UBND xã là người trực tiếp trao hoa, giấy 
đăng ký kết hôn kèm thư chúc mừng. Đồng thời, cán bộ tư pháp xã yêu 
cầu gia đình cam kết thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân theo quy định 
của pháp luật về hôn nhân và gia đình; trang bị kiến thức, cẩm nang về 
hôn nhân và cuộc sống gia đình, các quy định về phòng chống bạo lực gia 
đình, bình đẳng giới... Nhờ vậy, tình trạng tổ chức đám cưới tốn kém có 
chiều hướng giảm. Để giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, 
nâng cao tính phục vụ, xã Minh Cường còn triển khai mô hình khai tử trực 
tuyến tại gia đình, được người dân đánh giá rất cao... 

Sau gần 4 năm thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện", "Công sở thân 
thiện”, xã Minh Cường không có trường hợp nào bị chậm trễ về thủ tục 



hành chính. Đó là nhờ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện tốt 
quy chế dân chủ ở cơ sở, luôn chân thành lắng nghe, chia sẻ tâm tư, 
nguyện vọng và giải đáp kịp thời những khúc mắc của người dân đối với 
việc xử lý, giải quyết công việc hành chính. 

Để thực hiện tốt mô hình “Chính quyền thân thiện”, theo tôi, cần phải chú 
trọng đến chất lượng cán bộ. Đặc biệt, xã Minh Cường luôn chú trọng đến 
văn hóa ứng xử tại cơ quan hành chính và luôn đề cao thái độ hòa nhã, 
thân thiện của cán bộ khi giao tiếp với nhân dân. Ngoài việc thực hiện 
những nội dung trong Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, xã Minh Cường 
cũng xây dựng quy tắc riêng về việc tiếp công dân, về trang phục, thường 
xuyên vệ sinh cơ quan để bộ mặt công sở khang trang sạch đẹp, tạo cảm 
giác thân thiện với người dân... 

Ông Lương Thành Trung, Phó Chủ tịch phường Gia Thụy, quận Long 
Biên: 
Xây dựng hình ảnh người cán bộ “Tận tụy, trách nhiệm, thân thiện, 
gần dân” 

 



Mục tiêu của mô hình “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, giải quyết thủ tục 
hành chính thân thiện, gần dân” của phường Gia Thụy là bảo đảm công 
tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện 
chính xác, công khai, minh bạch, đúng pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi tối 
đa và bảo đảm sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại bộ phận 
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Đồng thời, UBND phường triển khai mô 
hình này nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử và 
chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức trong công 
tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện tốt việc phục vụ 
nhân dân khi đến giải quyết công việc hành chính trên tinh thần thân thiện 
vì nhân dân phục vụ, xây dựng hình ảnh người cán bộ “Tận tụy, trách 
nhiệm, thân thiện, gần dân”. 

Nhằm xây dựng văn hóa nơi công sở, UBND phường luôn hướng tới sự 
hài lòng của cá nhân, tổ chức khi đến liên hệ giải quyết công việc hành 
chính; thực hiện tốt việc cảm ơn với ý kiến đóng góp và sẵn sàng xin lỗi 
nếu xảy ra chậm muộn hồ sơ đối với tổ chức, cá nhân đến giao dịch; có 
thái độ tôn trọng cá nhân, tổ chức khi họ tới giải quyết công việc hành 
chính. Đặc biệt, UBND phường luôn đề cao văn hóa ứng xử tại cơ quan, 
tạo sự thân thiện, gần gũi với nhân dân khi đến giao dịch, thực hiện 
nghiêm chỉ đạo của Thành phố về thực hiện “10 tiêu chí khách đến giao 
dịch”, bảo đảm 100% cá nhân, tổ chức đến giao dịch đều hài lòng từ khâu 
hướng dẫn, thụ lý hồ sơ tới trả kết quả... Bên cạnh đó, UBND phường 
cũng luôn khuyến khích công chức tại bộ phận một cửa có thái độ giao tiếp 
lịch sự, đúng mực trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Chúng tôi 
thực hiện hướng dẫn kê khai hồ sơ chu đáo, dễ hiểu; niêm yết công khai, 
đầy đủ thông tin về đường dây nóng, bảng hướng dẫn tiếp nhận ý kiến 
phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính...  

Để mô hình “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, giải quyết thủ tục hành 
chính thân thiện, gần dân” thực sự hiệu quả, Đảng ủy phường luôn tăng 
cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công cụ thể. Đồng chí Phó Bí thư, 
Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm trước Đảng ủy về lĩnh vực cải 
cách hành chính của phường. Đảng ủy cũng chỉ đạo UBND phường tổ 
chức hội nghị đối thoại, xin ý kiến nhân dân về công tác cải cách thủ tục 
hành chính, giải quyết thủ tục hành chính và các hình thức lấy ý kiến khác. 
Bên cạnh đó, UBND phường vẫn tiếp tục rà soát các quy trình nội bộ để 
điều chỉnh, sửa đổi hoặc hủy bỏ các quy trình không còn phù hợp liên quan 
đến việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính một cửa. Đặc biệt, UBND 
phường rất chú trọng công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, 
cổng thông tin điện tử phường, thông qua các hội nghị giao ban tại 



phường, các hội nghị ở tổ dân phố, việc phát tờ rơi... để công dân hiểu về 
dịch vụ công mức độ 3, 4 trên địa bàn phường và thực hiện có hiệu quả. 
Nhờ những nỗ lực đó mà từ ngày 1-1-2019 đến nay, 100% hồ sơ được 
giải quyết đúng hạn hoặc sớm so với hạn định. 

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Cai-cach-hanh-
chinh/986931/huong-toi-mot-nen-hanh-chinh-vi-nhan-dan-phuc-vu 

 

 


