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1. Nghị quyết 02 về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia năm 2021 
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện 
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. 

 

Nghị quyết nêu rõ, năm 2020, cùng với nỗ lực phòng chống, kiểm soát tốt 
đại dịch COVID-19, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, 
ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp 
khắc phục tác động tiêu cực nhiều mặt của dịch bệnh, tạo môi trường đầu 
tư kinh doanh thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc 
đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Năm 2021 có ý nghĩa quan trọng 
đối với phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong tình hình mới; là năm đẩy 
mạnh phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19; là năm đầu thực hiện 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Việc thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 sẽ tạo tiền đề và khích lệ mạnh mẽ cho 
các năm tiếp theo. 

Để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, Chính phủ ban hành Nghị quyết về 
tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia. 

Nghị quyết nhằm tập trung hoàn thành mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ 
thể năm 2021 đã đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 
năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. 



Để đạt được mục tiêu trên, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh) tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ và giải 
pháp sau đây: 

1- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các nhiệm vụ, giải 
pháp nhằm đạt mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP 
(năm 2019 và 2020). Trong đó, tập trung vào các nhóm chỉ số, chỉ tiêu cụ 
thể, gồm: cấp phép xây dựng, Đăng ký tài sản, Giải quyết tranh chấp hợp 
đồng, Giải quyết phá sản doanh nghiệp, Chất lượng quản lý hành chính 
đất đai, ứng dụng công nghệ thông tin, Chất lượng đào tạo nghề, Kỹ năng 
của sinh viên, Đăng ký phát minh sáng chế, Kiểm soát tham nhũng, Mức 
độ tham gia giao dịch trực tuyến, Cơ hội việc làm trong các ngành thâm 
dụng tri thức, Môi trường sinh thái bền vững. 

2- Tập trung chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế, vướng mắc trong 
công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị theo hướng: (i) Xác định rõ 
cơ quan, đơn vị đầu mối chủ trì; (ii) Phân định minh bạch, cụ thể quyền và 
trách nhiệm của cơ quan, đơn vị đầu mối và các cơ quan, đơn vị phối 
hợp. Đồng thời, chú trọng giải quyết các bất cập do quy định chưa cụ thể, 
chồng chéo, mâu thuẫn về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, đất 
đai, xây dựng và tài nguyên, môi trường; thực hiện tích hợp các văn bản 
quy phạm pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch, dễ 
tra cứu, dễ hiểu và dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật. 

3- Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo 
Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030” đồng bộ với thực hiện cải cách hành 
chính; nhấn mạnh các giải pháp tăng mức độ sẵn sàng thích ứng với nền 
sản xuất mới trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tập trung 
thực hiện: (i) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó 
phấn đấu áp dụng 100% cho dịch vụ công thiết thực đối với người dân 
(như các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, an sinh xã hội); (ii) Đẩy mạnh 
tiến độ thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển thương mại điện tử; 
(iii) ứng dụng công nghệ thông tin để minh bạch hóa quy trình, thủ tục; 
huy động sự tham gia, đóng góp của doanh nghiệp và người dân vào xây 
dựng chính quyền; kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ 
công tác quản lý nhà nước; (iv) Xây dựng và triển khai Chương trình Hỗ 
trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. 

4- Tập trung chỉ đạo xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch trung, 
dài hạn với mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể để tạo chuyển biến vững chắc 
đối với các chỉ tiêu có tính chất nền tảng nhưng khó cải thiện trong thời 
gian ngắn như bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nghèo đa chiều, phát 



triển miền núi, vùng sâu, vùng xa, v.v...; phấn đấu giữ vững và cải thiện 
thứ hạng phát triển bền vững. Đồng thời, thực hiện các giải pháp truyền 
thông nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là cộng đồng doanh nghiệp 
về nội dung và ý nghĩa của phát triến bền vững nhằm phát triển nhanh 
cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững. 

5- Tiếp tục chú trọng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất 
kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19. 

Vũ Phương Nhi 

 Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-
tuong-Chinh-phu/Nghi-quyet-02-ve-nhiem-vu-giai-phap-cai-thien-moi-

truong-kinh-doanh-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-quoc-gia-nam-
2021/418727.vgp 

 

2. Nỗ lực giảm chồng chéo trói buộc doanh nghiệp  

Tình trạng "Một cái kẹo chocolate mà 13 giấy phép", "nuôi gà còn 
ngắn hơn cả thời gian xin giấy phép"... đã được cắt giảm mạnh mẽ 
nhờ những kết quả tích cực trong cải cách TTHC, cắt giảm các quy 
định, điều kiện kinh doanh không cần thiết, chồng chéo trói buộc 
doanh nghiệp và người dân. 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPPC Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác 
của Thủ tướng kiểm tra hạ tầng CNTT tại Trung tâm hành chính công 



tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VGP/Gia Huy 

Yêu cầu cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh 

Còn nhớ tháng 5/2018, trong một phiên thảo luận của Quốc hội, đại biểu 
Vũ Tiến Lộc (đoàn Thái Bình) nêu thực trạng: "Có những câu chuyện 
cười ra nước mắt chỉ có ở Việt Nam như một thỏi chocolate phải “cõng” 
13 giấy phép hay thời gian nuôi gà còn ngắn hơn cả thời gian xin giấy 
phép được bán gà... vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi". 

Theo đại biểu Vũ Tiến Lộc, không thể phủ nhận rằng chúng ta đã đạt 
được nhiều tiến bộ về cải cách thể chế, đã có những nỗ lực rất tích cực 
trong việc bổ sung sửa đổi các chính sách pháp luật và đã đạt được nhiều 
tiến bộ trong cắt giảm thủ tục hành chính nhiêu khê liên quan đến nộp 
thuế, đăng ký kinh doanh, đầu tư, kiểm tra chuyên ngành... Tuy nhiên, 
theo đại biểu, một số bộ, ngành mới chỉ thực hiện cắt giảm thủ tục hành 
chính ở những lĩnh vực chịu sức ép lớn từ Chính phủ, từ Thủ tướng 
Chính phủ và từ dư luận xã hội. 

Trả lời báo chí vào cuối tháng 12/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai 
Tiến Dũng cho biết, ở một số nơi, việc cắt bỏ thủ tục vẫn cơ học, hình 
thức, thậm chí bỏ cái này nhưng lại sinh ra những quy chuẩn, tiêu chuẩn 
khác, gây khó khăn hơn đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, 
người dân. 

Bên cạnh đó, một thực tế là trong các văn bản pháp luật hiện nay vẫn còn 
tồn tại nhiều quy định bất cập, đang là rào cản với hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, chưa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân. 

"Cho nên, phải cải cách mạnh mẽ, làm liên tục, làm cương quyết, đi vào 
cụ thể. Như trường hợp 1 cái kẹo chocolate mà 13 giấy phép. Ăn cái kẹo 
thế này thì đau hết cả răng, làm sao ăn được", Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
VPCP đã nhấn mạnh. 

Với quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành 
động, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, trong những năm qua, Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy mạnh 
cải cách hành chính nói chung và cải cách TTHC, cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh gắn kết chặt chẽ với xây dựng Chính phủ điện tử  nói 
riêng. 

Cũng theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Văn phòng Chính phủ đã luôn phát 
huy vai trò tiên phong, cùng với các bộ, ngành, địa phương, các chuyên 
gia, tổ chức trong nước và quốc tế nỗ lực, chủ động triển khai nhiệm vụ 
được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đóng góp vào những kết 
quả nổi bật của các công tác này trong thời gian vừa qua.  



Đến nay các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, 
ngành, địa phương và việc thực thi của cán bộ, công chức đã chuyển 
biến rất mạnh mẽ. Không riêng gì với cơ quan ở Trung ương mà chuyển 
từ Trung ương tới bộ, ngành, địa phương. Đặc biệt, doanh nghiệp và 
người dân cũng thấy rõ những chuyển biến trong cải cách thủ tục hành 
chính, cắt giảm quy định, thể chế chồng chéo, trói buộc doanh nghiệp và 
người dân... 

3.893 điều kiện kinh doanh, 6.776 danh mục hàng hóa được cắt giảm 

Từ khi được thành lập, Tổ công tác của Thủ tướng do Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng làm Tổ trưởng đã tiến hành 103 cuộc làm 
việc. Trong đó có các cuộc kiểm tra chuyên đề về nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả công tác kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa các điều 
kiện kinh doanh. 

Kết quả các cuộc kiểm tra đã kịp thời phát hiện nhiều quy định bất cập, 
chồng chéo về kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh không cần 
thiết, bất hợp lý, đang gây cản trở, khó khăn cho hoạt động đầu tư kinh 
doanh của doanh nghiệp, cần được bãi bỏ. 

"Đồng thời, qua các buổi làm việc với các bộ, cơ quan, Tổ công tác cũng 
thẳng thắn chỉ ra sự trì trệ, hạn chế của các đơn vị thực thi, cần chấn 
chỉnh", Tổ trưởng Tổ công tác cho biết. 

Tính từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV đến nay, đã có 3.893/6.191 
điều kiện kinh doanh (63%), 6.776/9.926 danh mục hàng hóa phải kiểm 
tra chuyên ngành (68%) được cắt giảm, đơn giản hóa; góp phần tiết kiệm 
chi phí xã hội với hơn 18 triệu ngày công/năm, tương đương hơn 6.300 tỷ 
đồng/năm. 

Đồng thời, triển khai thực hiện các phương án xử lý theo hướng tập trung 
đầu mối kiểm tra chuyên ngành đối với 1.501 mặt hàng có chồng chéo về 
thẩm quyền. 

Bộ Tài chính đã xây dựng, trình Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất 
lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm theo đúng chỉ đạo của Chính phủ về 
việc giao cơ quan hải quan làm đầu mối kiểm tra chuyên ngành, các bộ 
quản lý chuyên ngành thực hiện hậu kiểm và đề xuất 7 nội dung cải cách 
hoạt động kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu nhằm đơn giản quy trình, 
thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, quản lý rủi ro, giảm đầu mối tiếp xúc 
của doanh nghiệp, cắt giảm chi phí, thời gian thông quan hàng hóa xuất 
nhập khẩu nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước. 

Đặc biệt, với các cuộc kiểm tra chuyên đề về nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
công tác kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa các đăng ký 
kinh doanh, đã kịp thời phát hiện nhiều quy định bất cập, chồng chéo về 
kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp 



lý, đang gây cản trở, khó khăn cho hoạt động đầu tư kinh doanh của 
doanh nghiệp, cần được bãi bỏ. Đồng thời, qua các buổi làm việc với các 
bộ, cơ quan, Tổ công tác cũng thẳng thắn chỉ ra sự trì trệ, hạn chế của 
các đơn vị thực thi, cần chấn chỉnh. 

Các cuộc kiểm tra đã tạo hiệu ứng tích cực, thúc đẩy các bộ, cơ quan 
nhận diện ra vấn đề để thay đổi, cải cách; tạo bước chuyển căn bản cả về 
chất và lượng trong cải cách và thực thi của các bộ, cơ quan, địa phương 
trong công tác cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, 
đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh. 

Kết quả này đã khẳng định hoạt động hiệu quả, sự nỗ lực, quyết liệt, 
quyết tâm, trách nhiệm của Tổ công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ 
được Thủ tướng Chính phủ giao. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban 
Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, tại Hội nghị công bố Chỉ số 
cải cách hành chính năm 2019 đã yêu cầu đẩy mạnh cải cách TTHC, 
thực hiện nhanh, quyết liệt, thực chất hơn việc cắt giảm, đơn giản hóa 
TTHC, điều kiện kinh doanh; cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành 
tạo điều kiện cho khởi nghiệp, đầu tư trong nước và đón nhận làn sóng 
FDI từ nước ngoài; thúc đẩy mạnh mẽ việc giải quyết TTHC trên môi 
trường điện tử; đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ các TTHC thiết yếu cho 
người dân, doanh nghiệp cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia... 

Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, Văn phòng Chính phủ đã xây dựng, 
trình Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định 
liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 (Nghị quyết số 
68/NQ-CP ngày 12/5/2020), với mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 
20% quy định, 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động 
kinh doanh. 

"Đây là Chương trình cải cách có phạm vi bao phủ rộng nhất từ trước đến 
nay, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ nhằm thúc đẩy cải cách 
quy định và tổ chức thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động kinh 
doanh với quan điểm lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm, tạo 
động lực phát triển kinh tế-xã hội của đất nước", Bộ trưởng Mai Tiến 
Dũng cho biết. 

 Xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu giai đoạn 2016-2020 của 
Ngân hàng Thế giới, Việt Nam tăng 20 bậc, xếp thứ 70/190 quốc gia, 
nền kinh tế và xếp thứ 5 trong ASEAN; Xếp hạng Năng lực cạnh 
tranh toàn cầu GCI 4.0 do Diễn đàn kinh tế thế giới thực hiện, năng 
lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 10 bậc giai đoạn 2018-2019, từ 77 
lên 67/141 quốc gia và xếp thứ 7 trong ASEAN; Tạp chí US News 



&World xếp Việt Nam đứng thứ 8/80 và thuộc trong số 10 quốc gia 
top đầu có nền kinh tế tốt nhất để đầu tư... 

Gia Huy 

 Nguồn: https://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/No-luc-giam-chong-cheo-troi-
buoc-doanh-nghiep/418462.vgp 

 

3. Họp báo thông tin về Nghị quyết 01, 02 của Chính 
phủ 
Sáng 04/1, ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2021, Văn phòng Chính 
phủ tổ chức Họp báo thông tin về Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết 
02/NQ-CP. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Người phát 
ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo. 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chủ trì họp báo. 
Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Theo thông lệ kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bước vào năm mới, Chính 
phủ ban hành các Nghị quyết 01 và 02 nhằm đề ra các giải pháp quyết 
liệt triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ngay từ những ngày 
đầu, tuần đầu của năm mới. 

Trong đó, Nghị quyết 01/NQ-CP đề cập đến các nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH và Dự toán ngân sách nhà nước 



năm 2021. Nội dung Nghị quyết 02/NQ-CP tập trung vào cải thiện môi 
trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. 

Phát biểu mở đầu họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 
Mai Tiến Dũng gửi lời chào, lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, thành công, 
thịnh vượng đến đại diện lãnh đạo các Bộ và tất cả phóng viên cùng gia 
đình. 

Người phát ngôn của Chính phủ nhắc lại, vừa qua, trong các ngày 28 và 
29/12/2020, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa 
phương. Tại Hội nghị, Chính phủ và các địa phương đã thảo luận, thống 
nhất đánh giá đánh giá tình hình, kết quả năm 2020 và 5 năm giai đoạn 
2016-2020. Đồng thời thống nhất cao đối với 02 dự thảo Nghị quyết của 
Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển 
KTXH, dự toán NSNN và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Đến nay, dự thảo 2 Nghị quyết đã 
được hoàn thiện, tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị. Ngày 01/01/2021, Thủ 
tướng Chính phủ đã thay mặt Chính phủ ký ban hành 02 dự thảo Nghị 
quyết nêu trên. 

Để nhìn nhận đầy đủ về giai đoạn 5 năm 2016-2020, trước hết chúng ta 
đánh giá giai đoạn 4 năm 2016-2019 khi chưa xuất hiện đại dịch COVID-
19. 

Như các đồng chí đã biết, năm 2019 là năm thứ  2 liên tiếp chúng ta thực 
hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 12/12 chỉ tiêu chủ yếu 
Quốc hội giao; là nền tảng để chúng ta hoàn thành thắng lợi kế hoạch 
phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 như nhận định 
của nhiều chuyên gia, nhà phân tích kinh tế. 

Tăng trưởng kinh tế bình quân 6,8%/năm trong giai đoạn 2016-2019, Việt 
Nam nằm trong top 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất thế giới. Tổng kim 
ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá tăng từ 327,8 tỷ USD năm 2015 lên 
khoảng 517 tỷ USD năm 2019; liên tục xuất siêu, năm sau cao hơn năm 
trước. Tỉ lệ huy động vào ngân sách nhà nước đạt bình quân 25,5% GDP, 
cao hơn mức bình quân giai đoạn 2011-2015 (23,4% GDP). Bội chi ngân 
sách nhà nước ở mức  3,5% GDP, giảm mạnh so với giai đoạn 2011-
2015 (5,4% GDP). Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào 
tăng trưởng đạt 45,88% (cao hơn nhiều so với mức 33,58% giai đoạn 
2011-2015). Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt 6%/năm (so với 
mức 4,27% giai đoạn 2011-2015). Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 
giai đoạn 2016-2019 đạt 33,5% GDP (đạt mục tiêu đề ra là 32-34%). Cơ 
cấu đầu tư chuyển dịch tích cực, tỉ trọng đầu tư của khu vực nhà nước 
giảm. Tính đến hết năm 2019, 54% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 
hoàn thành trước 1,5 năm và vượt mục tiêu 10 năm (2010-2020). 



Giai đoạn 2016-2019, Chính phủ đã tập trung cải thiện môi trường kinh 
doanh, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử. 

Cụ thể: Đã xây dựng và đưa vào vận hành các hệ thống thông tin nền 
tảng của Chính phủ điện tử, giúp đổi mới lề lối làm việc trong các cơ quan 
hành chính nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số, 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, như: 
Trục liên thông văn bản quốc gia; Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý 
công việc của Chính phủ (E-Cabinet); Cổng Dịch vụ công quốc gia; Hệ 
thống Thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều 
hành Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Các giải pháp quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ đã góp phần cải thiện rõ 
rệt xếp hạng quốc tế của Việt Nam. So với giai đoạn 2011-2015, Việt Nam 
đã tăng 20 bậc trên Bảng xếp hạng về Môi trường kinh doanh của WB, 
tăng 10 bậc trên Bảng xếp hạng về Năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của 
IMF; tăng 12 bậc trên Bảng xếp hạng về Năng lực cạnh tranh du lịch của 
Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF; tăng 25 bậc trên Bảng xếp hạng về Hiệu 
quả logistics của Ngân hàng Thế giới WB; tăng 17 bậc trên Bảng xếp 
hạng về Đổi mới sáng tạo toàn cầu của WIPO; tăng 3 bậc trên Bảng xếp 
hạng về Chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc. 

Những kết quả đó là những thuận lợi, động lực để chúng ta bước vào 
năm 2020 với quyết tâm cao hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế-xã 
hội của cả nhiệm kỳ. Tuy nhiên, dịch COVID-19 xuất hiện và bùng phát từ 
đầu năm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện mục tiêu này. 
Nếu như quý I/2020, GDP tăng trưởng 3,82% do còn có những tác động 
trễ của quý IV/2019 thì đến quý II/2020, tăng trưởng GDP chỉ còn 0,36% 
đã cho thấy những tác động rất nặng nề của dịch COVID-19 đến tăng 
trưởng kinh tế của chúng ta. 

Tuy nhiên, trước khó khăn, chúng ta càng nỗ lực, cố gắng để thực hiện 
được lời hiệu triệu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ. 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã xác định khó khăn gấp đôi thì phải 
cố gắng gấp 3; đồng thời xác định phương châm “chống dịch như chống 
giặc” và quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, 
vừa phục hồi và phát triển KTXH. Chúng ta đã ứng phó nhanh chóng, kịp 
thời, linh hoạt có hiệu quả, đã giảm thiểu tối đa thiệt hại; được nhiều tổ 
chức quốc tế đánh giá cao và trở thành một “hình mẫu” về cách thức kiểm 
soát dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất với mức chi phí tối thiểu. Sự vào 
cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành đã góp phần 
phát huy tính ưu việt của hệ thống chính trị nước ta, ý chí, sức mạnh Việt 
Nam, truyền thống yêu nước, đoàn kết, tương thân, tương ái, và sức 



sống mãnh liệt của dân tộc ta trong phòng chống dịch bệnh, khắc phục 
hậu quả thiên tai, lũ lụt. 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại họp báo. 
Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Chúng ta đã nỗ lực duy trì, phục hồi, phát triển kinh tế đạt kết quả cao 
nhất có thể. Nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp đúng đắn đã được 
ban hành kịp thời và tổ chức thực hiện tốt để duy trì ở mức cao các hoạt 
động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, hỗ 
trợ người dân và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bảo đảm 
an sinh và phúc lợi xã hội. 

Trong năm 2020, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, 
các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. GDP tiếp tục tăng trưởng 
2,91%, là một trong số ít nền kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng 
dương trong năm 2020 (cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương), là 
một trong số 10 nước trên thế giới có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất; 
một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất trong năm 2020. 

Quy mô nền kinh tế tăng, đứng thứ 4 khu vực Đông Nam Á, tổng kim 
ngạch xuất nhập khẩu đạt 543,9 tỷ USD (tăng 5,2% so với năm 2019), 
xuất siêu đạt mức kỷ lục 19,1 tỷ USD trong bối cảnh thương mại toàn cầu 
sụt giảm mạnh. Xuất khẩu nông sản đạt hơn 41 tỷ USD. Thu NSNN đạt 
99,4% dự toán, hụt thu NSNN khoảng 36.000 tỷ đồng, giảm mạnh so với 



mức dự báo khi báo cáo Trung ương tại Kỳ họp 13 và Quốc hội tại Kỳ họp 
10 (189.200 tỷ đồng). Tỉ trọng chi thường xuyên giảm, còn khoảng 62-
63% (giai đoạn 2011-2015 là khoảng 65%), tăng tỉ trọng cho chi đầu tư 
phát triển. Bội chi NSNN còn 4,1-4,2% GDP, giảm so với mức dự báo khi 
báo cáo Trung ương tại Kỳ họp 13 và Quốc hội tại Kỳ họp 10 (4,99%). Nợ 
công chỉ còn 55-56% GDP (giảm so với mức 63,7% cuối năm 2016), nằm 
trong giới hạn an toàn được Quốc hội quy định. Lạm phát tiếp tục được 
kiểm soát tốt, bình quân cả năm ở mức 3,23%. 

Giải ngân vốn đầu tư công đạt con số ấn tượng 82,8% kế hoạch giao, là 
mức cao nhất trong nhiệm kỳ này (năm 2016 đạt 80,3%,  năm 2017 đạt 
73,3%, năm 2018 đạt 66,87% và năm 2019 đạt 67,46%). An sinh xã hội 
và đời sống nhân dân được bảo đảm, công tác đối ngoại đạt được nhiều 
dấu ấn quan trọng. Trong năm, giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam 
đã tăng 29% lên mức 319 tỷ USD, là mức tăng cao nhất thế giới, xếp 
hạng 33 trên 100 thương hiệu lớn nhất thế giới (tăng 9 bậc so với năm 
2019). 

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công 
nghệ... tiếp tục phát triển và có nhiều tiến bộ. Công tác giảm nghèo, chính 
sách ưu đãi đối với người có công, người có hoàn cảnh khó khăn và công 
tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Kinh tế-xã hội khu vực 
nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều đổi mới và 
được cải thiện rõ rệt. 63% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt xa mục 
tiêu 50% đã đề ra; 91% dân số tham gia bảo hiểm y tế; 9 bác sĩ và 28 
giường bệnh trên một vạn dân; giảm tỉ lệ hộ nghèo đa chiều từ gần 10% 
năm 2015 xuống còn dưới 3% năm 2020. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn 
cầu của Việt Nam năm 2020 được xếp thứ 42/131 nước, đứng đầu nhóm 
29 quốc gia có cùng mức thu nhập. Xếp hạng về phát triển bền vững của 
Việt Nam đã tăng từ thứ 88 năm 2016 lên thứ 49 năm 2020, cao hơn 
nhiều so với các nước có cùng trình độ phát triển kinh tế. 

Nhiều hoạt động đối ngoại được triển khai có chất lượng, hiệu quả cao, 
góp phần hoàn thành tốt vai trò của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN, 
Chủ tịch AIPA và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp 
Quốc. Trong năm 2020 đã hoàn thành việc đàm phán, ký kết 2 Hiệp định 
rất quan trọng là: Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh châu Âu 
(EVFTA) và Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP). 

Quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường; chủ quyền quốc gia, môi 
trường hoà bình, ổn định được giữ vững, tạo thuận lợi cho phát triển đất 
nước. Tham nhũng, tiêu cực từng bước được kiềm chế, có chiều hướng 
thuyên giảm. Nhiều vụ việc, vụ án lớn, nghiêm trọng được phát hiện, điều 
tra, tiến hành khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, được nhân dân đồng 
tình ủng hộ. 



Tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, đồng chí Tổng 
Bí thư, Chủ tịch nước đã có bài phát biểu rất quan trọng đánh giá thành 
công, kết quả của công tác phòng, chống tham nhũng đồng thời cũng đưa 
ra những chỉ đạo, định hướng rất lớn. Không có lý do gì nói làm tốt công 
tác phòng chống tham nhũng là kìm hãm, chúng ta phải tiếp tục làm tốt 
công tác phòng chống tham nhũng, tạo ra sự minh bạch, lòng tin của 
nhân dân cả nước đối với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ để đầu 
tư hiệu quả, phát triển, thúc đẩy khởi nghiệp của các doanh nghiệp trong 
nước và niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. 
Chúng ta chứng minh chúng ta đã có sự tăng trưởng rất thành công, rất 
ngoạn mục. 

Đồng thời, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị để tạo điều kiện phát 
triển kinh tế-xã hội. Thời gian qua, chúng ta đã làm tốt công tác này. 
Chúng ta thấy có lẽ chưa bao giờ tình cảm, tấm lòng của người dân cả 
hướng về miền Trung bị ảnh hưởng của lũ bão lớn như vừa qua. Trên 
đường, cứ 3 xe thì có 2 xe chở hàng ủng hộ nhân dân miền Trung, vô 
cùng ấm áp, cảm động. 

Tựu chung lại, như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú 
Trọng đã nhận xét tại Hội nghị ngày 28/12/2020, năm 2020 được xem là 
năm thành công hơn năm 2019 và là năm thành công nhất trong 5 năm 
qua với những kết quả, thành tích đặc biệt có ý nghĩa quan trọng trong 
việc nêu cao lòng yêu nước, tình đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, niềm tin 
của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và tính 
ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Nhìn lại cả chặng đường 5 năm giai đoạn 2016-2020, chúng ta đã đạt 
được nhiều kết quả tích cực. 

Đó là: Đã tạo ra hơn 1.200 tỷ USD giá trị GDP; riêng năm 2020, duy trì 
mức tăng trưởng dương dù đối mặt với sự suy thoái nghiêm trọng của 
kinh tế thế giới kể từ Đại suy thoái 1929-1932. Quy mô kinh tế đạt hơn 
340 tỷ USD – đứng trong tốp 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Năng suất 
lao động được cải thiện rõ nét, vượt mục tiêu đề ra (5%). Đóng góp của 
năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) bình quân 5 năm đạt khoảng 
45,2% (vượt mục tiêu đề ra là 30 - 35%). Tăng trưởng từng bước chuyển 
dịch từ chiều rộng sang chiều sâu, trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ hơn 
khoa học, công nghệ. Bội chi NSNN bình quân giai đoạn ở mức 3,6-3,7% 
GDP, đạt mục tiêu đề ra (khoảng 4%) và giảm so với giai đoạn trước 
(khoảng 5,4% GDP theo Luật NSNN 2015). 

Bên cạnh đó, hơn 8 triệu việc làm mới đã được tạo ra, thu nhập của 
người dân ngày càng tăng lên. Tính cả nhiệm kỳ qua, thu nhập bình quân 
của người dân đã tăng gần 145%. WB đánh giá nếu tính theo sức mua 



tương đương, thu nhập trung bình đầu người của chúng ta đạt tương 
đương gần 9.000 USD. 

Vai trò của kinh tế tư nhân ngày càng được khẳng định là một động lực 
quan trọng của đất nước. Doanh nghiệp của Việt Nam đang dần chiếm 
lĩnh một số vị trí then chốt của nền kinh tế. Ngày càng nhiều doanh 
nghiệp Việt Nam chuyển hướng đầu tư vào công nghệ, sáng tạo, nắm bắt 
và làm chủ các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0. Nhiều sản 
phẩm hàng hóa do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất đã gia nhập vào 
chuỗi giá trị toàn cầu. Kinh tế phát triển nhanh nhưng tình trạng bất bình 
đẳng được kiểm soát tốt, cả bình đẳng về thu nhập lẫn bình đẳng giới. 
Báo cáo gần đây của UNDP đã xếp Chỉ số Phát triển con người (HDI) của 
Việt Nam vào nhóm phát triển cao của thế giới. 

Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế; an ninh 
lương thực được bảo đảm; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ đang trở thành xu hướng. Xây dựng nông 
thôn mới hoàn thành trước thời hạn gần 2 năm. Công nghiệp chuyển biến 
theo chiều sâu với tỉ trọng hàng xuất khẩu qua chế biến tăng từ 65% năm 
2016 lên 85% năm 2020; tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao 
tăng từ 23% lên 50% trong cùng kỳ. Nhiều ngành dịch vụ có tiềm năng, 
lợi thế, hàm lượng khoa học, công nghệ cao như viễn thông, công nghệ 
thông tin, tài chính, ngân hàng, du lịch, thương mại điện tử phát triển khá 
nhanh. 

Công tác cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách hành chính, trọng tâm 
là cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả ấn tượng. 

Chúng ta đã cắt giảm, đơn giản hóa 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh, 
6.776/9.926 danh mục dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành và 30/120 
TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Tổng chi phí xã hội tiết kiệm 
được từ việc cắt giảm, đơn giản hóa vào khoảng hơn 18 triệu ngày 
công/năm, tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm. Cổng Dịch vụ công 
quốc gia sau hơn 1 năm đi vào hoạt động đã tích hợp, cung cấp hơn 
2.700 dịch vụ công trực tuyến trên 6.798 TTHC tại 4 cấp chính quyền (đạt 
tỷ lệ hơn 39%, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao 9%); hơn 100,5 triệu lượt truy 
cập; hơn 27,5 triệu hồ sơ TTHC được đồng bộ trạng thái lên cổng; hơn 
744,8 nghìn hồ sơ thực hiện trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia 
(cao điểm 1 ngày nhận 12.000 hồ sơ). 

Dịch vụ thanh toán trực tuyến đã tích hợp, cung cấp với 14 bộ, ngành và 
54/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đã có hơn 48.000 lượt giao 
dịch thành công qua Cổng... Tổng chi phí tiết kiệm khi thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia từ khi khai trương đến 
nay là khoảng 8 nghìn tỷ đồng/năm. Trục liên thông văn bản quốc gia đã 
kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử giữa 95/95 cơ quan trung 



ương, địa phương với hơn 3,8 triệu văn bản điện tử, chi phí tiết kiệm 
khoảng 1.200 tỷ đồng/năm. Hệ thống thông tin phục vụ họp và phục vụ xử 
lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) đã phục vụ 24 phiên họp Chính 
phủ, thay thế hơn 225.000 hồ sơ, phiếu lấy ý kiến Thường vụ Chính phủ, 
giúp tiết kiệm mỗi năm khoảng 169 tỷ đồng. Hệ thống thông tin báo cáo 
Chính phủ và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ đã kết nối với 14 bộ, cơ quan và 37 địa phương với 
106/200 chỉ tiêu kinh tế-xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ; 63/63 tỉnh, thành phố đã cung cấp dữ liệu trực 
tuyến về 8 chỉ tiêu kinh tế xã hội; chi phí tiết kiệm khi vận hành Hệ thống 
này khoảng 460 tỷ đồng/năm. 

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế tiếp tục được cải cách, đổi mới 
mạnh mẽ về tư duy, phương pháp xây dựng theo hướng tích hợp, cắt 
giảm tối đa số lượng đầu văn bản quy định chi tiết để đơn giản hóa hệ 
thống văn bản quy phạm pháp luật, tránh phát sinh thủ tục hành chính, 
giảm chồng chéo, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá 
trình tra cứu và thực thi. Số văn bản quy định chi tiết nợ đọng, chậm ban 
hành giảm thấp nhất từ trước đến nay; năm 2017 là năm đầu tiên không 
nợ văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Hết năm 
2020 chỉ còn nợ 6 văn bản, giảm mạnh so với số lượng văn bản nợ đọng 
cuối nhiệm kỳ khóa XII (58 văn bản) và nhiệm kỳ khóa XIII (39 văn bản). 

 

Quang cảnh họp báo. Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Người phát ngôn của Chính phủ nhấn mạnh: Các kết quả trên chính là 
những dấu ấn nổi bật của Chính phủ trong giai đoạn vừa qua, góp phần 
làm cho “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy 



tín quốc tế như ngày nay” như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng đã nhận định, tạo niềm tin, nguồn lực và động lực mới 
để chúng ta vững bước tiến tới Đại hội XIII của Đảng và thực hiện thắng 
lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội sẽ đề ra. 

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội 
đồng nhân dân các cấp và là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát 
triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 
5 năm 2021-2025. Với ý nghĩa như vậy, yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra là rất 
lớn. Trong khi đó, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến 
phức tạp, khó lường, đại dịch COVID-19 chưa thể sớm kết thúc, ảnh 
hưởng đến nhiều ngành, lĩnh vực. Ở trong nước, bên cạnh những thời 
cơ, thuận lợi, tác động của dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, 
xâm nhập mặn tiếp tục diễn biến phức tạp; yêu cầu cho đầu tư phát triển, 
phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội và củng cố 
quốc phòng, an ninh rất lớn trong khi nguồn lực còn hạn chế. Các xu 
hướng mới về dịch chuyển đầu tư, thương mại, chuyển đổi số, cùng với 
sự thay đổi nhanh chóng của các mô hình kinh doanh, phương thức sản 
xuất, tiêu dùng, khoa học công nghệ… vừa là thời cơ, vừa là thách thức, 
đòi hỏi chúng ta không được chủ quan với những kết quả đã đạt được mà 
cần phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trong năm 2021 và thời 
gian tới. 

Nhiều tổ chức quốc tế vẫn đánh giá rất cao về tiềm năng phát triển của 
Việt Nam trong năm 2021 (WB dự báo 6,8%; ADB dự báo 6,3%; IMF dự 
báo 6,7%, Standard Chartered dự báo 7,8%; Goldman Sachs dự báo 
8,1%...). Để hiện thực hóa tiềm năng tăng trưởng như đánh giá của các tổ 
chức quốc tế, Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết 01, 02 với nhiều 
nhiệm vụ, giải pháp hết sức cụ thể. 

Thông tin về Nghị quyết 01, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết Nghị quyết 
tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch 
phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. 

Cụ thể, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định thông điệp của năm 
2021 là: 

Tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn, 
quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, tận dụng 
tốt các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng 
dịch chuyển đầu tư, thương mại, chuyển đổi số trong khu vực và thế giới. 

Phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả hệ 
thống chính trị, với niềm tin, ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, nỗ 
lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu Kế 



hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 
2021, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp, tạo nền tảng vững 
chắc cho việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 
giai đoạn 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm giai 
đoạn 2021-2030, sớm hiện thực hóa khát vọng phát triển về tầm nhìn đến 
năm 2045 đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo Nghị 
quyết của Đảng, Quốc hội. 

Năm 2021 phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2020 như 
phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương tháng 
12/2020. 

Để thực hiện được những yêu cầu trên, phương châm hành động của 
năm 2021 được xác định là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát 
vọng phát triển” 

Cùng với việc thực hiện mục tiêu hoàn thành toàn diện 12 chỉ tiêu chủ yếu 
được Quốc hội giao tại Nghị quyết số 124/2020/QH14, để tạo nền tảng 
cho tăng tốc phát triển ngay từ năm đầu của giai đoạn 2021-2025, hướng 
tới phát triển nhanh và bền vững theo đúng Nghị quyết của Đảng, Quốc 
hội; trên cơ sở nhận định, đánh giá của nhiều tổ chức quốc tế và với 
quyết tâm cao, Chính phủ đề ra mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng GDP năm 
2021 là khoảng 6,5% (cao hơn mức khoảng 6% Quốc hội giao). Đồng 
thời, Chính phủ đề ra 96 chỉ tiêu cụ thể cho các ngành, lĩnh vực làm cơ 
sở cho các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch phấn đấu thực 
hiện và là căn cứ để kiểm tra, đánh giá, đo lường kết quả thực hiện Nghị 
quyết của các bộ, ngành, địa phương. 

Để thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Chính phủ xác định 8 
trọng tâm chỉ đạo điều hành, với 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 
188 nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương. Trong đó, đặc biệt 
nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau: 

Một là, phục vụ tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng, bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chính phủ yêu cầu, các bộ khẩn trương xây 
dựng, ban hành chương trình hành động, kế hoạch công tác để triển khai 
thực hiện Nghị quyết. 

Hai là, tiếp tục thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa 
phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và 
phát triển kinh tế-xã hội. Vaccine của chúng ta chưa áp dụng được nên sẽ 
phải mua. Dù có vaccine vẫn phải thực hiện tốt việc phòng chống, đặc 
biệt quản lý nhập cảnh, truy vết, cách ly tốt, khuyến khích người dân tham 



gia phát hiện tốt các trường hợp nhập cảnh, cư trú trái phép, trốn tránh 
cách ly. 

- Tuyệt đối không chủ quan trước dịch bệnh, ngăn chặn hiệu quả nguồn 
bệnh xâm nhập từ bên ngoài. Đẩy nhanh việc nghiên cứu, hợp tác quốc 
tế trong phát triển vaccine và có giải pháp để người dân tiếp cận vaccine 
phòng dịch COVID-19 sớm nhất. 

- Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả các chính sách tài khóa, tiền tệ và 
các chính sách khác để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc 
đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững; đồng thời tiếp tục nhất quán mục 
tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân 
đối lớn của nền kinh tế. Ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, triệt để 
tiết kiệm các khoản chi chưa thật cần thiết, nhất là chi thường xuyên, 
giảm tối đa kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước để dành 
nguồn lực đầu tư cho phát triển. Chủ động bố trí nguồn lực và triển khai 
các giải pháp về tín dụng, tài chính, ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ 
phí… để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch 
COVID-19, nhất là trong các ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch, hàng 
không. 

- Mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất, nhập khẩu. Chủ động giải quyết 
hài hòa quan hệ thương mại với các đối tác lớn. Triển khai hiệu quả các 
FTA đã ký kết, tiếp tục đàm phán các FTA mới. Phát triển thị trường trong 
nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam”. 

- Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, 
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh 
của nền kinh tế dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. 

- Quyết liệt thực hiện ngay từ đầu năm các giải pháp đẩy mạnh giải ngân 
gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.  

Ba là, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, xác 
định thể chế là nền tảng quan trọng cho phát triển đất nước. Rà soát, sửa 
đổi, bổ sung khắc phúc kịp thời những hạn chế, bất cập về cơ chế, chính 
sách, quy định của pháp luật nhất là trong các lĩnh vực NSNN, thuế, đất 
đai, tài nguyên, môi trường, đầu tư, xây dựng, thương mại, quản lý thị 
trường... nhằm giải phóng các nguồn lực cho phát triển và tạo môi trường 
đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi. Kịp thời ban hành các văn bản 
quy định chi tiết thi hành Luật mới ban hành, bảo đảm chất lượng và giảm 
thiểu số lượng văn bản ban hành. 

Bốn là, xây dựng hệ thống hành chính Nhà nước kiến tạo, phát triển, liêm 
chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân. Tiếp tục hoàn thiện bộ 
máy Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện có hiệu quả công 



tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục 
hành chính, bảo đảm hiệu quả, thực chất gắn với đẩy mạnh thực hiện 
chuyển đổi số quốc gia, cung cấp các dịch vụ công cho người dân, doanh 
nghiệp, thu hút mạnh mẽ đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. 

Năm là, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, hoàn thiện khung khổ pháp lý 
cho các loại hình kinh doanh mới, kinh tế số, cung cấp dịch vụ công. Ban 
hành chính sách thử nghiệm các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ, mô hình 
kinh doanh, công nghệ mới, như: kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm, đô thị 
thông minh,… đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của nền kinh tế. Đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền 
kinh tế số và xã hội số. Tăng cường sử dụng văn bản điện tử, xử lý công 
việc trên môi trường mạng, đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4 và tích hợp thanh toán trên Cổng Dịch vụ công quốc 
gia. 

Sáu là, nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với 
đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học 
công nghệ. Xác định đây là yếu tố có vai trò đặc biệt quan trọng cho sự 
phát triển của quốc gia, dân tộc. 

Bảy là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng 
bộ, hiện đại, đặc biệt là về giao thông, năng lượng, đô thị lớn, ứng phó 
với biến đổi khí hậu. 

- Tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như 
đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Biên Hòa - Vũng Tàu, một số 
công trình trọng điểm, giao thông liên vùng ở phía Bắc, nhất là ở vùng 
Tây Bắc; đẩy nhanh thực hiện thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức 
điện tử không dừng; tập trung đầu tư giai đoạn 1 cảng hàng không quốc 
tế Long Thành, đầu tư, mở rộng các cảng hàng không quốc tế: Tân Sơn 
Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng. Chú trọng phát triển hạ tầng vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long và các vùng chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu. 
Đẩy nhanh tiến độ các dự án đường ven biển kết nối liên vùng và các khu 
kinh tế, đô thị lớn ven biển cả nước, các dự án bảo đảm an ninh nguồn 
nước, an toàn đập, hồ chứa nước. 

- Tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm ngành điện, huy động tối 
đa các nguồn lực bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt. 
Rà soát các thủy điện nhỏ và vừa, bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa các nguồn 
điện gắn với bảo vệ môi trường. 

- Khẩn trương lập và phê duyệt các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch 
vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn giai đoạn 
2021-2030. Bảo đảm mặt bằng cho thu hút đầu tư, phát triển sản xuất. 



Tám là, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xác định con 
người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển xã hội. Triển 
khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện tốt các 
chính sách giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao… bảo đảm 
cơ hội bình đẳng cho mọi người, thúc đẩy xã hội hóa gắn với hỗ trợ phù 
hợp cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người yếu thế trong xã hội. 

Chín là, chú trọng phát triển bền vững, xác định rõ và tập trung thực hiện 
đồng bộ hài hòa các mục tiêu về kinh tế, xã hội và môi trường. Kiên quyết 
không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế. Khẩn trương triển 
khai kế hoạch trồng 1 tỷ cây xanh (500.000 ha). Chủ động ứng phó hiệu 
quả với biến đổi khí hậu. Tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai và 
tìm kiếm, cứu nạn. Có giải pháp tổng thể phòng, chống thiên tai ở các 
vùng chịu nhiều rủi ro thiên tai. 

Mười là, tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và hội nhập 
quốc tế; nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Tiếp tục 
đảm nhiệm tốt vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên 
hợp Quốc. 

Mười một là, đẩy mạnh thông tin, truyền thông, kịp thời phản ánh, lan tỏa 
các nhân tố tích cực, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong 
toàn xã hội. 

Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương trước ngày 20/01/2021 xây dựng, ban hành chương 
trình, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết 01; theo 
chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc triển khai thực hiện nhanh, 
hiệu quả, thực chất và toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị 
quyết, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu năm; theo dõi sát diễn biến 
trong nước và quốc tế, chủ động phân tích, đánh giá, dự báo để có các 
giải pháp kịp thời, tổng thể, đồng bộ, tận dụng thời cơ, thuận lợi, giảm 
thiểu tác động tiêu cực, thúc đẩy phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương. 

Đối với Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải 
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 
2021, trong bối cảnh Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về 
Chương trình cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai 
đoạn 2020-2025, với mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy 
định và 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh 
doanh, Nghị quyết 02 năm nay đề ra thông điệp của Chính phủ là Cải 
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là 
nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, liên tục bởi nếu chúng ta đứng yên 
hoặc cải cách chậm hơn thì tức là thụt lùi và sẽ bị bỏ lại phía sau. 



 
Trên cơ sở đó, Nghị quyết yêu cầu tiếp tục thực hiện các mục tiêu cụ thể 
của Nghị quyết 68, và đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chung cho các 
bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, gồm: (1) Đề ra phương hướng, yêu cầu tập 
trung chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế, vướng mắc trong công tác 
phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị bởi đây vẫn là khâu yếu; (2) Tập trung 
chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo Quyết định 
số 749/QĐ-TTg ngày 3 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030” đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính; (3) Tập trung 
chỉ đạo xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch trung, dài hạn với 
mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể để tạo chuyển biến vững chắc đối với các 
chỉ tiêu có tính chất nền tảng nhưng khó cải thiện trong thời gian ngắn; (4) 
Tiếp tục chú trọng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất 
kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19. 

Để tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết này, Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ giao: VCCI tiếp tục thực hiện việc đánh giá độc lập và 
công bố Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 02, 
kịp thời đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Các bộ, ngành, địa phương: 

- Chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết 
số 02 năm 2021, trong đó xác định cụ thể, đầy đủ các nhiệm vụ, gắn với 
trách nhiệm và thời hạn hoàn thành, nhất là đối với các bộ chỉ số mà 
nhiều năm chúng ta chưa có tiến bộ, còn nhiều dư địa để cải cách như: 
Đăng ký tài sản, Giải quyết tranh chấp hợp đồng, Giải quyết phá sản 
doanh nghiệp….; có kế hoạch tái cấu trúc quy tình nghiệp vụ để triển khai 
các dịch vụ công mức độ 3, 4 theo đúng yêu cầu của Nghị quyết, nhất là 
trong các lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, an sinh xã hội; Đẩy mạnh xây 
dựng Chính phủ điện tử và chính quyền điện tử, tận dụng thế mạnh của 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tập trung chuyển đổi số trong nội khối 
cơ quan hành chính để tạo thuận lợi trong cung cấp dịch vụ công, tiết 
giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. 

- Lưu ý tới tác động đến các chỉ số môi trường kinh doanh, năng lực cạnh 
tranh và phát triển bền vững của đất nước trong quá trình tham mưu cho 
Chính phủ trong hoạch định chính sách liên quan đến doanh nghiệp để 
cải thiện các chỉ số này trên trường quốc tế. 

- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, bảo đảm tính đầy đủ, toàn 
diện và khách quan khi đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 
được giao. 



TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh chủ động đề ra các nhiệm vụ, giải pháp 
để có thể giúp cải thiện điểm số và thứ hạng môi trường kinh doanh Việt 
Nam do WB đánh giá về kết quả cải thiện môi trường kinh doanh thời 
gian sắp tới. 

 

Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: "Để thực hiện 
thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và các Nghị quyết 01, 02 
của Chính phủ, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của các bộ, cơ quan, địa 
phương, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, 
không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của các cơ quan thông tấn, 
báo chí mà trực tiếp, thường xuyên là các phóng viên, báo chí có mặt 
ngày hôm nay. Việc đưa tin kịp thời, truyền tải đầy đủ thông tin đến các 
cấp, các ngành, csộng đồng doanh nghiệp, nhân dân có ý nghĩa hết sức 
quan trọng để chúng ta có thể tập trung triển khai một cách đồng bộ, 
quyết liệt và hiệu quả 2 Nghị quyết này ngay từ những ngày đầu tiên của 
năm 2021, góp phần khơi dậy ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, nỗ lực, 
cố gắng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân, phấn đấu thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 
năm 2021, kế hoạch 05 năm và Chiến lược 10 năm theo Nghị quyết của 
Đảng, Quốc hội. Tôi mong rằng, các đồng chí phóng viên báo chí có mặt 
hôm nay sẽ chung sức, đồng lòng, cùng với Chính phủ thực hiện thành 
công nhiệm vụ này". 

Nhóm PV 

 Nguồn: http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-
nuoc/Hop-bao-thong-tin-ve-Nghi-quyet-01-02-cua-Chinh-phu/418726.vgp 

 

 



 

4. Ngành Hải quan hoàn thành nhiệm vụ “kép” 
Năm 2020, trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn do tác động 
của Covid-19, là một trong những lực lượng ở tuyến đầu biên giới, 
thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, ngành Hải 
quan cùng một lúc phải thực hiện mục tiêu kép: phòng chống Covid-
19 và tạo thuận lợi thương mại. 

 

Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và các đơn vị liên quan bấm 
nút khai trương hệ thống một cửa quốc gia và quản lý giám sát hải quan 

tự động tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài. 

Chủ động hỗ trợ, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu 

Năm 2020, trong điều kiện tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngành 
Hải quan thường xuyên nắm bắt, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh 
liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa, báo cáo tình hình hàng ngày đến 
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của Bộ Tài chính và Chính phủ. 

Có thể kể ra một số điểm nổi bật của ngành Hải quan về cải cách thủ tục 
hành chính trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, điển hình 
như: Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố tập 
trung rút ngắn thời gian thông quan, giải phóng hàng hóa thông qua việc 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực 
tiếp giữa công chức hải quan với người làm thủ tục. 

Đặc biệt  thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, cơ quan hải 
quan đã triển khai thông quan nhanh hàng hóa, nhất là đối với hàng viện 
trợ trong phòng, chống dịch; giảm các trường hợp phải lấy mẫu để phân 
tích, giám định, phân loại hàng hóa, rút ngắn thời gian trả mẫu, nâng tỷ lệ 



thông báo kết quả phân tích, phân loại trước hạn và đúng hạn; đẩy mạnh 
áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan… 

Bên cạnh đó, để ứng phó linh hoạt với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, 
ngành Hải quan đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thông qua rà soát 
một số hoạt động nghiệp vụ; kịp thời tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính 
sách, pháp luật hải quan nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN) trong xuất nhập 
khẩu (XNK) hàng hóa. 

Cụ thể, Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư 
47/2020/TT-BTC quy định về chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng 
hóa (C/O) nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch Covid-19. Việc ban 
hành thông tư đã giải quyết được vướng mắc, khó khăn của DN trong vấn 
đề nộp bản gốc C/O do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cơ quan hải quan 
cũng hỗ trợ DN trong việc xem xét cho hưởng ưu đãi đặc biệt khi DN 
chưa có bản  gốc C/O, cũng như kéo dài thời gian chậm nộp chứng từ 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho cơ quan hải quan để DN hưởng ưu đãi 
đặc biệt, hỗ trợ DN trong bối cảnh dịch bệnh tại một số quốc gia vẫn đang 
diễn biến phức tạp... 

Cùng với đó, trước nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn thường trực bùng phát 
bất cứ lúc nào, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 1616/QĐ-
TCHQ ngày 19/6/2020 về Kế hoạch hành động đẩy mạnh cải cách hành 
chính, hỗ trợ DN trong hoạt động XNK hàng hóa trong và sau dịch Covid-
19, triển khai trong toàn ngành, qua đó có những giải pháp kịp thời hỗ trợ 
cho hoạt động XNK hàng hóa. 

Điểm sáng về cải cách thủ tục hành chính 

Cũng theo Tổng cục Hải quan, bên cạnh việc nỗ lực ứng phó dịch bệnh, 
năm 2020, ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục hành chính và đạt được những bước tiến đáng ghi 
nhận, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và kỳ vọng 
của DN. 

Điểm sáng đáng ghi nhận thứ nhất là ngành đã tham mưu cho Bộ Tài 
chính trình Chính phủ ban hành Nghị định 67/2020/NĐ-CP, cắt giảm 6, 
đơn giản hóa 13 trên tổng số 29 điều kiện kinh doanh; cắt giảm 22 trên 
tổng số 52 thành phần hồ sơ của các thủ tục công nhận cửa hàng miễn 
thuế, kho, bãi, địa điểm quy định tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP. 

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang tích cực rà soát, cắt giảm, đơn giản 
hóa ít nhất 20% số quy định và ít nhất 20% chi phí liên quan đến hoạt 
động kinh doanh trong giai đoạn 2020 – 2025, theo yêu cầu tại Nghị quyết 
68/NQ-CP (ngày 12/5/2020). 

Về thực hiện chính phủ điện tử, ngành Hải quan hoàn thành tích hợp 72 
thủ tục hải quan lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đẩy mạnh thu thuế điện 



tử, hạn chế thanh toán tiền mặt. Đến nay, ngành Hải quan đã ký kết với 
43 ngân hàng, trong đó có 31 ngân hàng phối hợp thu 24/7; số thu chiếm 
trên 98,7% tổng số thu ngân sách của ngành. Ngành Hải quan phối hợp 
với các bộ, ngành tăng số lượng thủ tục kiểm tra chuyên ngành được 
thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia theo yêu cầu của Chính phủ. Đến 
nay đã có 13 bộ, ngành triển khai 202 thủ tục với 43.000 DN tham gia, xử 
lý hơn 3,4 triệu bộ hồ sơ trên Cơ chế một cửa quốc gia. Việt Nam cũng 
đã trao đổi C/O mẫu D với 9 nước ASEAN, thông qua Cơ chế một cửa 
ASEAN. 

 

Cán bộ Hải quan Đà Nẵng tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho 
doanh nghiệp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện 
giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ. Ảnh: Nguyễn Sơn 

Về cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành theo chỉ đạo tại Nghị quyết 
99/NQ-CP, Tổng cục Hải quan chủ động phối hợp với các bộ, ngành 
chuẩn bị triển khai mô hình cơ quan hải quan làm đầu mối trong kiểm tra 
chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu ngay 
khi được Chính phủ phê duyệt. Theo tính toán của USAID (Cơ quan Phát 
triển quốc tế Hoa Kỳ), triển khai mô hình này giúp tiết kiệm cho DN trong 
một năm hơn 881 tỷ đồng (xấp xỉ 37,8 triệu USD); dựa trên dữ liệu trong 
Báo cáo môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, ước tính giá trị 
tiết kiệm cho nền kinh tế khi áp dụng mô hình mới lên đến 9.285 tỷ đồng 
(xấp xỉ 399 triệu USD) mỗi năm. Theo đánh giá của nhiều tổ chức quốc 
tế, nếu mô hình được triển khai sẽ giúp cắt giảm thủ tục hành chính; giảm 
thời gian thông quan; cắt giảm nguồn lực và chi phí cho DN và cơ quan 
quản lý nhưng vẫn nâng cao tính tuân thủ pháp luật của DN, bảo vệ an 
toàn cho người tiêu dùng; phù hợp với thông lệ quốc tế. 



Nỗ lực phòng dịch, đảm bảo thương mại không bị gián đoạn 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến khó lường, Tổng cục Hải 
quan đã chỉ đạo toàn ngành thực hiện nghiêm các biện pháp 
phòng chống, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho cán bộ toàn lực 
lượng. Đến nay ngành Hải quan chưa có trường hợp cán bộ bị 
mắc Covid-19. 

Nhờ đó, tại các cửa khẩu hàng không, đường biển, đường bộ 
biên giới, các cục hải quan tỉnh, thành phố đã đảm bảo bố trí đủ 
cán bộ túc trực và xử lý các hoạt động nghiệp vụ, không để ảnh 
hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Thống kê 
đến 15/12, toàn ngành giải quyết thủ tục cho lượng hàng hóa xuất 
nhập khẩu đạt tổng trị giá 515,27 tỷ USD, tăng 4,5%  so với cùng 
kỳ năm 2019. 

Phúc Hải 

 Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2021-
01-02/nganh-hai-quan-hoan-thanh-nhiem-vu-kep-97749.aspx 

 

5. Loạt thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ trong 
năm 2021 
Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy 
định chi tiết thi hành Luật Đất đai sẽ chính thức có hiệu lực từ 
8/2/2021, trong đó có một số điểm thay đổi quan trọng liên quan đến 
sổ đỏ. 

Thêm cơ quan được quyền cấp, cấp lại, cấp đổi sổ đỏ 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục cấp, cấp đổi, 
cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) được Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP (Nghị định 
48). Theo đó, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục 
đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ 
là Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (hiện 
nay, tại Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP chỉ quy định Văn phòng 
đăng ký đất đai); 



 

Từ ngày 8/2/2021, người dân được chọn thời gian, địa điểm làm sổ đỏ 
(Ảnh minh hoạ) 

Với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký 
quyền sử dụng đất cấp tỉnh sẽ tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cơ sở tôn 
giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ 
chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện sẽ tiếp nhận hồ 
sơ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư 
ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại 
Việt Nam. 

Như vậy, từ 8/2/2021, thêm một cơ quan nữa được quyền cấp, cấp đổi, 
cấp lại sổ đỏ là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. 

Người dân có thể làm thủ tục cấp sổ đỏ tại nhà 

Về việc nộp hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, 
Nghị định 148/2020 đã bổ sung nội dung: Đối với trường hợp Văn phòng 
đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác 
gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận theo nhu cầu của 
người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì thời gian, địa 
điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục được thực hiện theo 
thỏa thuận giữa người có nhu cầu và Văn phòng đăng ký đất đai, Chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nhưng không quá thời gian thực hiện 
thủ tục do UBND cấp tỉnh quy định. 

Địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa thì thực hiện việc tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả thông qua bộ phận một cửa, trừ trường hợp tiếp nhận 



hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn 
liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận tại địa điểm ngoài trụ 
sở Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai theo 
nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

Theo đó, người dân có thể yêu cầu làm sổ đỏ nhanh, tại nhà theo nhu cầu 
song phải đáp ứng thời gian theo quy định của UBND cấp tỉnh từ 
8/2/2021. 

Quy định mới về cơ quan thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định 

Nghị định 148 sửa đổi khoản 4 và khoản 5 Điều 87 của Nghị định 43 về 
việc thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định. Trong đó bổ sung một quy 
định như sau: 

Cơ quan có thẩm quyền thu hồi sổ đỏ trong các trường hợp thu hồi sổ đỏ 
theo bản án, quyết định của Tòa án; theo kết luận thanh tra của cơ quan 
thanh tra; theo thông báo của người sử dụng đất, theo quyết định của cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền là cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ tại 
thời điểm thu hồi sổ đỏ. 

Dồn điền đổi thửa không còn được cấp đổi sổ đỏ 

Nghị định 148 quy định một trong những trường hợp được cấp đổi sổ đỏ 
cũng như cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng 
nhận sở hữu công trình xây dựng đã cấp là “do đo đạc xác định lại diện 
tích, kích thước thửa đất”. 

Trước đây theo điểm c khoản 1 Điều 76 Nghị định 43 quy định trường 
hợp trên còn bao gồm “do dồn điền đổi thửa”. 

Nghị định 48 cũng quy định về việc làm sổ đỏ mới khi dồn điền đổi thửa 
trong trường hợp đất bị thế chấp. 

Theo đó, khi thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp 
của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dồn điền đổi thửa, trong trường 
hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đang bị thế chấp tại ngân 
hàng thì người sử dụng đất phải nộp bản sao hợp đồng thế chấp quyền 
sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho sổ đỏ đã cấp để làm thủ tục 
cấp sổ đỏ mới. 

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thông báo danh sách các 
trường hợp làm thủ tục cấp sổ đỏ cho tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp 
sổ đỏ, xác nhận việc đăng ký thế chấp vào sổ đỏ sau khi được cơ quan 
có thẩm quyền ký cấp. 

Việc trao sổ đỏ được thực hiện đồng thời giữa ba bên gồm Văn 
phòng đăng ký đất đai, người sử dụng đất và tổ chức tín dụng. 



Trong đó, người sử dụng đất ký, nhận sổ đỏ mới từ Văn phòng đăng ký 
đất đai để trao cho tổ chức tín dụng nơi đang nhận thế chấp; tổ chức tín 
dụng có trách nhiệm trao sổ đỏ cũ đang thế chấp cho Văn phòng đăng ký 
đất đai để quản lý. 

Nhật Minh 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/thi-truong/loat-thay-doi-
quan-trong-lien-quan-den-so-do-trong-nam-2021-702336.html 

 

6. Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KTXH 2021 
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự 
toán ngân sách nhà nước năm 2021. 

 

Nghị quyết nhận định: Năm 2020, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, 
thách thức, nhất là tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch 
COVID-19 và thiên tai, bão lũ, nhưng nhờ sự vào cuộc tích cực với quyết 
tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp 
thời, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự nỗ lực của các 
cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
đất nước ta đã đạt được những kết quả ấn tượng, toàn diện trên các lĩnh 
vực, thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-
19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và 
đời sống, sức khỏe của nhân dân; tăng trưởng kinh tế đạt 2,91%, là một 
trong số ít nền kinh tế có mức tăng trưởng dương trên thế giới và khu 
vực, trong khi giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo 
đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Quốc phòng, an ninh được tăng 



cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; vị thế, uy tín của nước ta 
trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên. Niềm tin của Nhân dân vào 
Đảng, Nhà nước được củng cố, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã 
hội. Năm 2020 được xem là năm thành công hơn năm 2019 và là năm 
thành công nhất trong 5 năm qua với những kết quả, thành tích đặc biệt, 
góp phần tô đậm thành tựu của cả nhiệm kỳ 2016-2020. 

8 trọng tâm chỉ đạo điều hành 

Kế thừa những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được, phát huy tinh 
thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, với niềm 
tin, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách 
thức, tận dụng tốt thời cơ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các 
nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự 
toán ngân sách nhà nước năm 2021, tạo nền tảng vững chắc cho việc 
thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 
2021-2025, Chính phủ xác định phương châm hành động của năm 2021 
là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển” với 08 trọng 
tâm chỉ đạo điều hành như sau: 

1. Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để phục vụ tổ chức thành công Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu 
cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết liệt hành 
động, có chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện hiệu quả các mục tiêu, 
nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai 
đoạn 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai 
đoạn 2021-2030 ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ. 

2. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa 
phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và 
phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Phối hợp chặt 
chẽ, đồng bộ, hiệu quả các chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách 
khác để kích thích tổng cầu phù hợp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh 
doanh, thúc đẩy tăng trưởng; đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, 
kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền 
kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Theo dõi sát diễn biến tình 
hình trong nước và quốc tế, kịp thời dự báo và chuẩn bị phương án, kịch 
bản, biện pháp, đối sách ứng phó hiệu quả với những biến động, vấn đề 
mới phát sinh. 

3. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập; giải 
quyết tốt mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội, giữa tăng 
trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội 
và bảo vệ môi trường. Huy động, sử dụng các nguồn lực theo cơ chế thị 
trường. Nâng cao kỷ cương, hiệu quả trong xây dựng, hoàn thiện hệ 



thống pháp luật gắn với thực thi nghiêm pháp luật. Đổi mới quản trị quốc 
gia theo hướng hiện đại. Xây dựng bộ máy Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả công tác 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

4. Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục 
hành chính, bảo đảm hiệu quả, thực chất gắn với đẩy mạnh thực hiện 
chuyển đổi số quốc gia, cung cấp các dịch vụ công cho người dân, doanh 
nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi hơn, thu hút 
mạnh mẽ đầu tư, thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. 

5. Phát huy mạnh mẽ giá trị văn hoá, trí tuệ con người Việt Nam; khơi dậy 
khát vọng phát triển đất nước, ý chí tự cường, niềm tự hào dân tộc. Đổi 
mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; chú 
trọng phát triển nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh thu hút, trọng dụng 
nhân tài. Phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức 
cạnh tranh của nền kinh tế. Thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ; 
làm chủ một số công nghệ mới, công nghệ có tính chiến lược. Chú trọng 
bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường quản 
lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và 
thích ứng với biến đổi khí hậu. 

6. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, 
hiện đại, đặc biệt là về giao thông, năng lượng, đô thị lớn, ứng phó với 
biến đổi khí hậu; phát triển mạnh, đồng bộ hạ tầng số, tạo nền tảng phát 
triển kinh tế số, xã hội số. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan 
trọng, công trình trọng điểm quốc gia, các dự án liên kết vùng, bảo đảm 
an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước; tăng cường, nâng cao 
hiệu quả liên kết vùng, phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, 
các đô thị lớn. 

7. Củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và 
hội nhập quốc tế; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và môi 
trường hòa bình, ổn định cho phát triển nhanh, bền vững; nâng cao vị thế, 
uy tín của nước ta trên trường quốc tế. 

8. Làm tốt công tác thông tin, truyền thông, kịp thời phản ánh, lan tỏa các 
nhân tố tích cực, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã 
hội. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan trong hệ 
thống chính trị, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 
góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã 
hội đề ra. 

11 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

Chính phủ đề ra 11 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau: 



1. Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ tổ chức Đại hội Đảng, bầu 
cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; chuẩn bị, ban hành và triển 
khai ngay các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng, 
Quốc hội. 

2. Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống 
đại dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng 
thái bình thường mới. 

3. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, tạo thuận lợi cho phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền 
vững trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo 
đảm các cân đối lớn; nâng cao khả năng thích ứng và sức chống chịu của 
nền kinh tế. 

4. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức 
cạnh tranh của nền kinh tế dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi 
mới sáng tạo. 

5. Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đẩy 
nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch, triển khai các dự án kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội trọng điểm; phát triển mạnh kinh tế biển; tăng cường 
liên kết vùng; phát huy vai trò các vùng kinh tế trọng điểm, đô thị lớn; đẩy 
mạnh xây dựng nông thôn mới. 

6. Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy 
mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công 
nghệ. 

7. Phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, gắn kết 
hài hòa với phát triển kinh tế. 

8. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, 
bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; tăng 
cường phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. 

9. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 
nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng 
hệ thống hành chính nhà nước kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động 
quyết liệt, phục vụ nhân dân; tăng cường phòng, chống tham nhũng, thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

10. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ 
vững môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi cho phát triển đất nước. 

11. Đẩy mạnh thông tin truyền thông, tạo niềm tin, đồng thuận xã hội; 
nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ 



sở, tăng cường phối hợp công tác với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ 
chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân. 

Mục tiêu phấn đấu năm 2021 của Chính phủ: 

1. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP): Khoảng 6,5% (kế 
hoạch năm 2021 Quốc hội giao là khoảng 6%). 

2. GDP bình quân đầu người: Khoảng 3.700 USD 

3. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân: Khoảng 4% 

4. Tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào 
tăng trưởng: Khoảng 45-47% 

5. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội: Khoảng 4,8% 

6. Tỷ lệ lao động qua đào tạo: Khoảng 66% (trong đó: Tỷ lệ lao động 
qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ khoảng 25,5%) 

7. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: Khoảng 91% 

8. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều: 1 - 
1,5 điểm % 

9. Tỷ lệ dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ 
thống cấp nước tập trung: Trên 90% 

10. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị: Trên 87% 

11. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống 
xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường: Khoảng 91% 

12. Tỷ lệ che phủ rừng : Khoảng 42%. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-
tuong-Chinh-phu/Chinh-phu-ban-hanh-Nghi-quyet-01NQCP-ve-nhiem-vu-

giai-phap-chu-yeu-phat-trien-KTXH-2021/418730.vgp 

 

7. 10 kết quả nổi bật của BHXH Việt Nam năm 2020 
Năm 2020, toàn ngành BHXH Việt Nam đã nỗ lực thực hiện nhiều giải 
pháp đồng bộ, qua đó đạt nhiều kết quả ấn tượng trên nhiều 
phương diện. Trong đó, nhiều kết quả đã tạo dấu ấn rõ nét, tiếp tục 
khẳng định vai trò trụ cột của chính sách BHXH, BHYT trong hệ 
thống an sinh xã hội, góp phần nâng cao vị thế ngành BHXH Việt 
Nam ở trong nước cũng như quốc tế. 

Dưới đây là những kết quả nổi bật của ngành BHXH Việt Nam đã đạt 
được trong năm 2020: 



 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các Bộ, ngành ra 
mắt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số -VssID. 

1- Ngành BHXH Việt Nam hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm 
vụ được giao. 

Năm 2020, trong bối cảnh khó khăn chung do dịch bệnh COVID-19 và 
bão lũ liên tiếp tại miền Trung - Tây Nguyên đã tác động sâu sắc, toàn 
diện tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, hưởng ứng lời kêu gọi của 
Đảng, Chính phủ, ngành BHXH Việt Nam đã đoàn kết một lòng, thống 
nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, luôn 
đổi mới sáng tạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được Đảng, Chính 
phủ giao. 

Diện bao phủ BHXH được mở rộng với hơn 16,1 triệu người tham gia, đạt 
32,6% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó, số người tham gia 
BHXH tự nguyện gần 1,1 triệu người, tăng 90% so với năm 2019, tăng 
1,2% so với chỉ tiêu tại Nghị quyết số 28 của Đảng và tăng gấp 5 lần so 
với năm 2015; số người tham gia BHYT khoảng 88 triệu người, chiếm 
90,85% dân số, vượt 0,15% chỉ tiêu Nghị quyết số 01 của Chính phủ, 
tăng 25,6% so với năm 2015. 

Đặc biệt, chỉ tiêu bao phủ BHYT có bước tăng trưởng ấn tượng: So với 
mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 
và Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị vượt 10,85%. Với tỷ lệ bao phủ này, 
Việt Nam cơ bản đã hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân và về đích trước 
thời hạn. So với các quốc gia phát triển trên thế giới, để đạt mục tiêu 
BHYT toàn dân cần từ 40 đến 80 năm, trong khi Việt Nam là 17 năm. 



2- Công tác đảm bảo quyền lợi người tham gia và thụ hưởng chính 
sách luôn được thực hiện chính xác, kịp thời, linh hoạt, thuận tiện. 

Đảm bảo quyền lợi người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT được xác 
định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và luôn được Ngành thực 
hiện chính xác, kịp thời, linh hoạt và thuận tiện. 

Đặc biệt, năm 2020, trước tình hình dịch bệnh, thiên tai phức tạp, để 
quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách được đảm bảo tốt nhất, 
BHXH Việt Nam luôn trăn trở, theo sát diễn biến tình hình thực tế, kịp thời 
thực hiện các giải pháp linh hoạt trong giải quyết, chi trả các chế độ 
BHXH, BHYT. 

Trong điều kiện cách ly, giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19, BHXH 
Việt Nam đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thực hiện các giải 
pháp linh hoạt trong giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT như: Chi 
trả lương hưu tại nhà; linh hoạt trong chuyển tuyến khám chữa bệnh 
BHYT; cấp thuốc BHYT cho người bị mắc bệnh mãn tính; thực hiện tạm 
dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho các doanh nghiệp gặp khó khăn 
do dịch bệnh theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ… 

Trong bối cảnh bão lũ liên tiếp tại Miền Trung-Tây Nguyên, BHXH Việt 
Nam đã chỉ đạo BHXH 10 tỉnh, thành phố theo sát diễn biến tình hình, kịp 
thời thăm hỏi, nắm bắt tình hình và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người 
tham gia; đặc biệt người có thẻ BHYT tại các tỉnh này có thể sử dụng hình 
ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID thay thế thẻ BHYT giấy để đi khám, 
chữa bệnh BHYT. 

Trong năm 2020, ngành BHXH Việt Nam đã giải quyết gần 134 nghìn 
người hưởng mới BHXH hàng tháng; gần 9,6 triệu lượt người hưởng chế 
độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, tăng 27,1% so với 
năm 2015; hơn 1 triệu người hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 91,2% so 
với năm 2015;... Duy trì việc chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng cho 
trên 3,2 triệu người (trong đó: chi trả bằng tiền mặt cho gần 2,5 triệu 
người; chi trả cho trên 700 nghìn người qua tài khoản cá nhân). 

Trong khi mức đóng BHYT bình quân ở nước ta chỉ khoảng 1,1 triệu đồng 
(so với các nước trong khu vực như Philippines, chúng ta chỉ bằng 1/3, so 
với Thái Lan chỉ bằng 1/4), nhưng số chi từ quỹ BHYT cho người tham 
gia luôn chiếm tỷ lệ cao trong chi phí khám, chữa bệnh. Trong năm, quỹ 
BHYT đã chi trả phí KCB BHYT cho gần 167,3 triệu lượt người, tăng 
28,4% so với năm 2015. 

3- BHXH Việt Nam công bố “Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số” 
trên nền tảng thiết bị di động. 

Thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương, hướng tới 
xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, vì sự hài lòng 



của người tham gia, thụ hưởng chính sách, BHXH Việt Nam luôn quyết 
liệt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện số hóa trong tất cả 
các lĩnh vực hoạt động của ngành. 

Nhằm tiếp tục cung cấp những dịch vụ tiện ích nhất phục vụ người dân, 
ngày 16/11/2020, BHXH Việt Nam chính thức công bố ứng dụng VssID - 
BHXH số trên thiết bị di động. Đây chính là bước đi quan trọng, thúc đẩy 
mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam, góp phần 
xây dựng quốc gia số, xã hội số của Chính phủ. 

Ứng dụng VssID cung cấp các tiện ích, thông tin thiết yếu như: thông tin 
quá trình tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, thẻ BHYT, dịch vụ hỗ trợ 
24/7, Tổng đài hỗ trợ khách hàng 1900.9068.... 

Đến nay, đã có gần 300 nghìn lượt cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. 
Ứng dụng đã được đông đảo người lao động đón nhận và đánh giá cao; 
coi như một người bạn đồng hành thân thiết trong suốt quá trình tham gia, 
thụ hưởng BHXH, BHYT. 

Thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai tích 
hợp các dịch vụ công, tiện ích thanh toán trực tuyến trên ứng dụng 
VssID… để người dân có thể giao dịch với cơ quan BHXH ở bất cứ đâu 
và bất kỳ lúc nào. 

4- Ngành BHXH Việt Nam hoàn thành việc cung cấp các dịch vụ công 
mức độ 4. 

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, BHXH 
Việt Nam đã chủ động, tích cực triển khai các dịch vụ công (DVC) trực 
tuyến. Ngày 15/12/2020, BHXH Việt Nam đã ban hành văn bản số 
3968/BHXH-CNTT triển khai bổ sung 09 DVC trực tuyến mức độ 4 dành 
cho tổ chức và cá nhân trên Cổng DVC của Ngành. Theo đó, BHXH Việt 
Nam đã hoàn thành việc cung cấp các DVC mức độ 4 cho tất các thủ tục 
hành chính của Ngành. 

Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đem lại nhiều tiện ích cho 
người dân, doanh nghiệp, được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh 
giá cao, được người dân và doanh nghiệp ghi nhận và ủng hộ. Người dân 
chỉ cần có máy tính hoặc điện thoại thông minh kết nối mạng Internet là 
có thể thực hiện các DVC của ngành BHXH Việt Nam ở bất cứ đâu, bất 
kỳ khi nào, giúp cắt giảm thời gian, chi phí đi lại của người dân, doanh 
nghiệp trong các giao dịch với cơ quan BHXH. 

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng đã chủ động tích hợp, cung cấp 15 DVC 
mức độ 4 của Ngành, DVC liên thông với các Bộ, Ngành trên Cổng DVC 
Quốc gia. Dự kiến trong quý I/2021, sẽ hoàn thành việc cung cấp, liên 
thông 100% dịch vụ công mức độ 4 của Ngành trên Cổng DVC quốc gia. 



Tính đến ngày 23/12/2020, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và giải quyết 
hơn 9.000 giao dịch trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia, trong đó: Tiếp 
nhận và giải quyết cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất cho 2.616 trường hợp; 
5.859 giao dịch thanh toán trực tuyến thành công (thanh toán gia hạn thẻ 
BHYT theo hộ gia đình cho 4.022 trường hợp; đóng tiếp BHXH tự nguyện 
cho 1.706 trường hợp; đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN là 131 trường 
hợp); tiếp nhận, xử lý 916 hồ sơ đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng COVID-19. 
Các DVC cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất; đóng tiếp BHXH tự nguyện, gia 
hạn thẻ BHYT hộ gia đình, thanh toán trực tuyến nộp tiền đóng BHXH tự 
nguyện… là những DVC mức độ 4 được nhiều người thực hiện nhất. 

5- Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2020/NĐ-CP quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam. 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 
Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 
chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Chính phủ ban hành Nghị 
định số 89/2020/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của BHXH Việt Nam. 

Toàn ngành đã được đổi mới, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Ở 
Trung ương đã giảm từ 24 đơn vị trực thuộc xuống còn 21 đơn vị (giảm 
03 đơn vị cấp Ban), không tổ chức cơ cấu cấp phòng tại 4 đơn vị (giảm 
13 đơn vị cấp Phòng); Cơ cấu, kiện toàn lại và thành lập Trung tâm Dịch 
vụ, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng - để giải đáp, hỗ trợ, tư vấn chế độ 
chính sách cho người tham gia, hướng tới sự hài lòng của người dân, 
doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 28. Ở địa phương đã giảm 65 
đầu mối cấp Phòng trực thuộc BHXH cấp tỉnh; giảm 58 BHXH thành phố, 
thị xã trực thuộc BHXH cấp tỉnh nơi có trụ sở BHXH tỉnh đóng trên địa 
bàn... 

6- BHXH Việt Nam tổ chức thành công: Đại hội đại biểu lần thứ VII 
của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước ngành BHXH Việt Nam lần thứ 
V. 

Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần 
thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025: Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, 
hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Đại hội đã phát huy sức mạnh tập thể, 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị 
của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, 
đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; phấn đấu xây dựng 
ngành ngày càng phát triển, đóng góp nhiều thành tựu cho sự nghiệp an 
sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, góp phần vào công cuộc đổi mới, xây 
dựng và phát triển đất nước. 



 

Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần 
thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025. 

Phát huy dân chủ, bám sát quy định về bầu cử trong Đảng, tại Đại hội, 
các đại biểu đã lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan BHXH 
Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 26 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ 
cấu theo quy định, tiêu biểu cho trên 500 đảng viên trong toàn Đảng bộ, 
thể hiện được tính liên tục, kế thừa và đổi mới. 

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 
2020-2025 đã họp Phiên họp lần thứ nhất, tiến hành bầu: Ban Thường vụ 
Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 6 đồng chí; 
đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam được bầu 
giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tiếp đó, cũng trong năm 2020, BHXH Việt Nam tổ chức thành công Đại 
hội Thi đua yêu nước ngành BHXH Việt Nam lần thứ V: Đại hội đã tổng 
kết, đánh giá kết quả, thành tựu phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 
2015-2020, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc đại diện 
cho 1.400 tập thể trong toàn ngành. 

Các phong trào thi đua được BHXH Việt Nam phát động kịp thời, với nội 
dung thiết thực, sát với tình hình thực tiễn tại cơ sở, qua đó góp phần 
quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của toàn Ngành. 

Công tác thi đua khen thưởng của BHXH Việt Nam đã và đang có nhiều 
đổi mới tích cực, thực sự trở thành động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân 
trong toàn ngành nỗ lực vươn lên, vượt mọi khó khăn, thách thức hoàn 
thành xuất sắc những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 



7- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao trình 
độ, kỹ năng, thay đổi tác phong phục vụ của đội ngũ công chức, 
viên chức toàn ngành. 

Với phương châm lấy người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, 
BHYT làm trung tâm phục vụ, BHXH Việt Nam luôn xác định cải cách thủ 
tục hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục để cắt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục, đưa công nghệ thông tin vào các quy trình nghiệp vụ, rút 
ngắn thời gian giải quyết; thực hiện công khai 27/27 thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt 
Nam và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Kết quả các thủ tục hành chính đã 
tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí đối với người dân và doanh 
nghiệp. 

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính trong nội bộ ngành được đẩy 
mạnh. Đến nay, toàn bộ văn bản đến của BHXH Việt Nam đều được số 
hóa, xử lý văn bản qua phần mềm trong phạm vi toàn Ngành, thực hiện 
mục tiêu văn phòng không giấy tờ, tiết kiệm chi phí in ấn, phát hành văn 
bản trong toàn ngành. 

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực thi nhiệm vụ, BHXH Việt 
Nam luôn đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cho 
đội ngũ công chức, viên chức trong Ngành; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, 
quyết liệt chuyển đổi tác phong làm việc từ hành chính sang phục vụ 
trong toàn ngành. 

8- Ngành BHXH Việt Nam chung tay phòng, chống dịch COVID-19 
theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ ngành BHXH Việt Nam; cùng 
cả nước hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt. 

Năm 2020, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, toàn ngành 
BHXH Việt Nam chung tay cùng cả nước góp phần phòng chống dịch 
bệnh COVID-19, khắc phục khó khăn do bão lũ liên tiếp tại miền Trung - 
Tây Nguyên. 

Ngoài việc nỗ lực triển khai hàng loạt giải pháp linh hoạt nhằm đảm bảo 
kịp thời quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trong 
bối cảnh dịch COVID-19, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động của Ngành đã tự nguyện đóng góp với số tiền 2 tỷ đồng để ủng 
hộ “Quỹ phòng chống dịch COVID-19”. 

Chia sẻ với những khó khăn do bão lũ gây ra với Nhân dân các tỉnh miền 
Trung - Tây Nguyên, BHXH Việt Nam đã kịp thời triển khai nhiều giải 
pháp thiết thực như: tổ chức phát động quyên góp tự nguyện với số tiền 1 
tỉ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ; tổ chức 5 đoàn 
công tác do Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn 



tới thăm hỏi, tặng quà và tặng thẻ BHYT cho người dân tại các vùng bị 
thiệt hại do bão, lũ. 

Đặc biệt, nhằm hỗ trợ thiết thực cho nhân dân trong tình hình dịch bệnh, 
bão lũ tác động sâu sắc tới đời sống, sức khỏe của người dân, trong năm 
2020, ngành BHXH Việt Nam đã huy động được gần 11,6 tỷ đồng từ 
nguồn hỗ trợ tự nguyện của tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong 
toàn ngành và nguồn ủng hộ của các nhà tài trợ, các mạnh thường quân 
tại 22 tỉnh, thành phố để kịp thời trao tặng gần 73,5 nghìn thẻ BHYT và 
940 sổ BHXH cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 22 địa phương. 
Qua đó góp phần làm sâu sắc thêm truyền thống tương thân tương ái của 
dân tộc ta. 

9- Hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân theo Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam tổ chức thành công 
Lễ ra quân trên phạm vi toàn quốc. 

Năm 2020 là năm đầu tiên Chính phủ chính thức lấy tháng 5 là tháng vận 
động triển khai BHXH toàn dân theo quy định tại Quyết định số 1676/QĐ-
TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân. 

Hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, lần đầu tiên BHXH 
Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ ra 
quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân. Tuyên 
truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện trên phạm vi cả 
nước. Và đến tháng 7/2020, BHXH Việt Nam tiếp tục tổ chức Lễ ra quân 
hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam. Tuyên truyền, vận động người dân 



tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Kết quả, qua 2 Lễ ra quân, 
toàn ngành đã vận động, phát triển được 62.522 người tham gia BHXH tự 
nguyện và 71.300 người tham gia BHYT hộ gia đình, góp phần đẩy nhanh 
lộ trình tiến tới BHXH, BHYT toàn dân. 

Với việc tổ chức đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, từ Trung ương tới cấp 
tỉnh và huyện, 2 Lễ ra quân đã tạo được dấu ấn trực quan trong việc nhận 
diện chính sách BHXH, BHYT là các chính sách an sinh xã hội của Đảng, 
Nhà nước; giúp người dân hiểu rõ hơn về lợi ích, tính nhân văn của chính 
sách BHXH, BHYT; tạo thêm sự yên tâm, tin tưởng khi tham gia BHXH tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình; góp phần khẳng định hình ảnh, vị thế của cơ 
quan BHXH các cấp trong công tác đảm bảo an sinh xã hội của đất nước. 

10- BHXH Việt Nam - 25 năm xây dựng và phát triển. 

Để nhìn lại các thành tựu sau 25 năm xây dựng và phát triển, BHXH Việt 
Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đánh giá kết quả 25 năm 
thực hiện chính sách BHXH, BHYT; các giải pháp triển khai Nghị quyết số 
28-NQ/TW và nhiệm vụ công tác năm 2020”, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc chúc mừng và ghi nhận những thành tựu nổi bật trong tổ chức 
thực hiện các chính sách BHXH, BHYT của BHXH Việt Nam suốt 25 năm 
qua, góp phần quan trọng trong việc thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, 
bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền 
vững đất nước. 

Quỹ BHXH đã trở thành quỹ an sinh lớn nhất, hoạt động theo nguyên tắc 
đóng - hưởng và chia sẻ giữa những người lao động cùng thế hệ và giữa 
các thế hệ tham gia BHXH. Số người tham gia BHXH, BHYT ngày càng 
được mở rộng, vượt mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân theo tinh thần Nghị 
quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và hướng tới bao phủ BHXH toàn 
dân theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TWcủa Ban Chấp hành Trung 
ương khóa XII. 

XC/Báo Tin tức 

Nguồn: https://baotintuc.vn/chinh-sach-bhxh-bhyt/10-ket-qua-noi-bat-cua-
bhxh-viet-nam-nam-2020-20201231194400804.htm 

 

8. Doanh nghiệp Việt Nam năm 2021: Những trải 
nghiệm quý báu và bài học vượt lên sau bão 



Những bài học từ đổi thay của thị trường góp gió, đưa con thuyền 
doanh nghiệp Việt Nam vươn ra biển lớn. Ông Bùi Anh Tuấn, Cục 
trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh tin chắc như vậy. 

Phía sau bức tranh nhiều màu  của DOanh nghiệp 

Theo báo cáo Thương hiệu Quốc gia năm 2020 (Nation Brands 2020) của 
Hãng Định giá thương hiệu Brand Finance (Vương quốc Anh), Việt Nam 
nổi lên là thiên đường sản xuất mới tại Đông Nam Á và có giá trị thương 
hiệu quốc gia tăng mạnh nhất thế giới trong năm 2020. So với năm ngoái, 
giá trị thương hiệu tăng 29%, lên tới 319 tỷ USD và tăng 9 bậc, lên vị trí 
thứ 33 trong Top 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới. 

Các báo cáo cập nhật triển vọng phát triển của các tổ chức quốc tế cũng 
ghi nhận, kinh tế Việt Nam đang dần phục hồi khi là nền kinh tế tăng 
trưởng dương duy nhất trong khu vực Đông Nam Á năm 2020… 

Trong các thông tin, nhận định tích cực về triển vọng phục hồi của kinh tế 
Việt Nam, có bóng dáng bươn trải của cộng đồng doanh nghiệp Việt. 

Thưa ông, bức tranh đăng ký doanh nghiệp năm 2020 chắc chắn rất 
khác, khi đại dịch Covid-19 đưa kinh tế toàn cầu rơi vào khủng 
hoảng, nhiều nền kinh tế tăng trưởng âm; thương mại, đầu tư, du 
lịch đình trệ… 

Sự khác biệt có thể nhìn thấy theo diễn biến của dịch bệnh. 

 

Dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng đây là lúc để doanh 
nghiệp làm mới mình, tìm ra hướng đi phù hợp với nhu cầu thị trường 



Nếu như tháng 1/2020, tình hình phát triển khá ổn định, thì đến tháng 
2/2020, khi ca nhiễm đầu tiên được phát hiện vào ngày 23/1, mọi việc 
thay đổi chóng mặt. Trong tháng 3/2020, tình hình đăng ký doanh nghiệp 
tiếp tục xấu hơn nhiều khi xuất hiện những ca bệnh Covid-19 đầu tiên 
trong cộng đồng tại Hà Nội, dẫn đến việc cả nước phải thực hiện giãn 
cách xã hội trong tháng 4/2020. 

Điều này khiến cho tháng 4 là tháng có tình hình phát triển doanh nghiệp 
ảm đạm nhất trong năm nay. 

Sau khi kết thúc giãn cách xã hội (ngày 22/4/2020), tình hình đăng ký 
doanh nghiệp dần ổn định. Những sắc màu hy vọng dần trở lại với bức 
tranh doanh nghiệp trong tháng 6, tháng 7, với sự phục hồi rõ nét khi các 
hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường và một loạt chính sách hỗ 
trợ của Chính phủ được triển khai. 

Tuy nhiên, việc dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp với làn sóng Covid-
19 thứ 2 cũng như xuất hiện các ca bệnh trong cộng đồng tại TP.HCM 
(sau gần 3 tháng không có ca nhiễm mới) đã khiến số doanh nghiệp 
thành lập mới trong những tháng cuối năm không thể bứt phá như các 
năm trước, chỉ dao động trong khoảng từ 10.000 - 13.000 doanh nghiệp. 

Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch bệnh, số doanh nghiệp thành lập mới ở 
nhóm ngành dịch vụ đã có sự giảm sút so với năm ngoái (giảm 7,6% so 
với năm 2019), trong đó, chủ yếu vẫn là các ngành chịu tác động lớn bởi 
dịch bệnh Covid-19 là nghệ thuật, vui chơi và giải trí (giảm 33,6%); hoạt 
động dịch vụ khác (giảm 31,1%); dịch vụ lưu trú và ăn uống (giảm 22%); 
dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch 
vụ hỗ trợ khác (giảm 17,7%)… 

Nhưng chúng ta lại thấy sự gia tăng đáng kể ở nhóm ngành nông 
nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, cũng như công nghiệp và xây 
dựng? 

Một phần do đây là những ngành nghề kinh doanh thiết yếu. 

Song, chúng tôi nhìn thấy sự chuyển dịch xu hướng kinh doanh từ các 
ngành bị ảnh hưởng nhiều do dịch bệnh sang những ngành nghề kinh 
doanh chịu ít rủi ro hơn. 

Nhóm ngành công nghiệp và xây dựng có chiều hướng gia tăng có lý do 
giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh. 11 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ 
giải ngân vốn đầu tư công đạt 79,3% kế hoạch, tăng 34% so với cùng kỳ, 
là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2020. 

Bên cạnh đó, trong bối cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19, nông nghiệp 
tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, nông nghiệp ứng dụng 



công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ được tập trung phát triển, 
doanh nghiệp nông nghiệp phát triển mạnh. 

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng có thể là một mảng 
màu tươi sáng, thưa ông? 

Đây là tín hiệu tích cực cho thấy, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch 
bệnh, nhưng hầu hết các lĩnh vực đã có dấu hiệu phục hồi, nhiều doanh 
nghiệp đã tìm được hướng kinh doanh mới, đặc biệt là các ngành nghề 
liên quan tới du lịch, lĩnh vực có sự tác động rất lớn đến nhiều ngành 
nghề dịch vụ khác. 

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới thì 
thị trường trong nước với gần 100 triệu dân chính là cơ hội cho doanh 
nghiệp phục hồi, là động lực chính cho sản xuất, phát triển kinh tế. 

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2020 tăng 11,9% so 
với năm 2019, với 44.096 doanh nghiệp. Không chỉ vậy, số doanh nghiệp 
quay lại hoạt động trong năm 2020 tăng trên hầu hết các lĩnh vực. 

Cơ hội của năng lực chống chịu và thích ứng tốt 

Một điều chắc chắn, tác động từ dịch Covid-19 đã làm thay đổi rất lớn thị 
hiếu tiêu dùng, cách thức giao dịch thương mại…, từ đó kéo theo sự xuất 
hiện các ngành nghề kinh doanh mới, trực tuyến mới dựa trên kinh tế 
số... tạo ra thay đổi về cầu đối với một số sản phẩm, dịch vụ thiết yếu 
như chế biến thực phẩm; y tế, hoá dược phẩm, chuyển đổi số, e-
logistics…. 

Điều này đem lại cơ hội thị trường mới, thúc đẩy doanh nghiệp tái cơ 
cấu sản xuất, hình thành các chuỗi giá trị mới và phát triển bứt phá. 

“Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam nhìn nhận, sát hạch lại 
năng lực thực sự, sức chống chịu, thích ứng trước biến cố thị trường… 
để đánh giá, cơ cấu lại nguồn nguyên vật liệu, khách hàng và tìm ra 
hướng đi mới chủ động hơn”, ông Bùi Anh Tuấn nhận định. 

Giới kinh doanh đang nhắc tới hiệu lực của Luật Doanh nghiệp, Luật 
Đầu tư… ngay từ đầu năm 2021. Môi trường kinh doanh – đầu tư sẽ 
có nhiều thay đổi tích cực… 

Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư sẽ tiếp tục tạo ra bước đột phá về thủ 
tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục cho doanh nghiệp khi thành lập và 
hoạt động kinh doanh thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho 
người dân khi gia nhập thị trường. 

Có thể nhắc đến những cải cách toàn diện, triệt để các quy định liên quan 
đến con dấu của doanh nghiệp; luật hóa toàn bộ quy trình đăng ký doanh 
nghiệp qua mạng điện tử, tạo khung khổ pháp lý cao nhất cho việc tiếp 



tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký doanh nghiệp; 
tạo thuận lợi hơn, giảm chi phí trong tổ chức lại doanh nghiệp: sáp nhập, 
hợp nhất, chia, tách và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp... 

Đồng thời, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông 
thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, 
khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã 
hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp… do Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư chủ trì xây dựng cũng là một bước tiến mới trong việc áp dụng 
công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục về khởi sự kinh doanh cho 
doanh nghiệp. 

Nghị định đã tích hợp 4 quy trình gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp, 
đăng ký bảo hiểm xã hội, khai trình lao động và đăng ký sử dụng hóa đơn 
vào 1 quy trình. 

Theo đó, doanh nghiệp chỉ cần  chuẩn bị 1 bộ hồ sơ, kê khai 1 biểu mẫu, 
thực hiện thủ tục tại 1 cơ quan và nhận 1 kết quả duy nhất. Các cơ quan 
nhà nước sẽ chia sẻ thông tin với nhau thay vì yêu cầu doanh nghiệp kê 
khai ở nhiều nơi như trước. 

Toàn bộ quy trình trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước 
sẽ được thực hiện qua mạng điện tử. Sau khi triển khai những cải cách 
này, quy trình khởi sự kinh doanh ở Việt Nam giảm từ 8 thủ tục với 16 
ngày xuống chỉ còn 3 thủ tục với 6 ngày, giúp tạo nên bước tiến lớn trong 
khởi sự kinh doanh ở Việt Nam. 

Ngoài ra, trong năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã chủ động đề 
xuất, phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 
04/10/2016 quy định về lệ phí môn bài, hiệu lực thi hành từ ngày 
25/02/2020. Từ ngày này, thủ tục khai, nộp lệ phí môn bài không còn là 
một trong tám thủ tục của Quy trình khởi sự kinh doanh tại Việt Nam. 

Trong bối cảnh doanh nghiệp cần nhanh chóng nắm bắt tín hiệu, nhu cầu 
mới của thị trường tái cơ cấu đầu tư, cơ cấu lại thị trường, sản phẩm chủ 
lực, thì sự thuận tiện, đơn giản của thủ tục hành chính sẽ là một động lực 
thúc đẩy. 

Dù vậy, doanh nghiệp thực sự đang phải đối mặt với những thách 
thức lớn, khi bất định có thể vẫn là từ khóa của năm 2021, thưa ông? 

Tác động và sức ảnh hưởng của dịch Covid-19 còn lâu dài và sâu rộng 
với nền kinh tế thế giới nói chung cũng như đối với Việt Nam nói riêng. 
Tuy nhiên, nguy cơ, thách thức luôn song hành cùng cơ hội. Đây là thời 
điểm thử thách các doanh nghiệp. 



Cũng phải nhắc lại, trong năm 2020, có 101.719 doanh nghiệp rút lui khỏi 
thị trường, tăng 13,9% so với năm 2019. Trong số này có 46.592 doanh 
nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 62,2% so với 
năm 2019). Rõ ràng, sự ảnh hưởng sâu rộng và lâu dài của dịch bệnh 
Covid-19 đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp. 

Thực tế cho thấy, dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng đây 
cũng là dịp để các doanh nghiệp tái cấu trúc, tự làm mới mình, tìm ra 
những hướng đi mới phù hợp với nhu cầu thị trường để tồn tại và phát 
triển mạnh mẽ hơn, bởi rủi ro luôn song hành cùng cơ hội.  

Doanh nghiệp nhạy bén sẽ chuyển trạng thái từ “đóng băng” sang nắm 
bắt ngay thời cơ mới để phát triển. Đây là cơ sở thúc đẩy việc nâng cao 
năng lực của nền kinh tế, làm tiền đề cho một sự phát triển bền vững 
hơn. 

Mặt khác, phần lớn doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh và giải thể 
là doanh nghiệp trẻ, quy mô nhỏ. Đây là đối tượng dễ chịu tổn thương do 
những cú sốc bên ngoài. 

Trong thời gian tới, để giảm số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, bên 
cạnh việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cũng cần hoạch định và 
thực thi có hiệu quả các chính sách thúc đẩy sự phục hồi và phát triển 
của các đối tượng này, đồng thời gia hạn các gói hỗ trợ doanh nghiệp 
vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Tuy nhiên, tôi tin rằng, những trải nghiệm, bài học quý giá từ khoảng thời 
gian khó khăn này sẽ giúp cho doanh nghiệp đủ sức khỏe, đủ tiềm lực để 
phát triển sau biến cố, đổi thay của thị trường, góp phần đưa doanh 
nghiệp Việt Nam vươn ra biển lớn. 

Nguồn: https://baodautu.vn/doanh-nghiep-viet-nam-nam-2021-nhung-trai-
nghiem-quy-bau-va-bai-hoc-vuot-len-sau-bao-d135954.html 

 

9. Hướng đến ‘Việt Nam số’ trong tương lai 
Các bộ, ngành, địa phương đang nỗ lực trong quá trình cải cách thủ 
tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thuận tiện cho người dân, DN 
theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Năm 2020 là năm 
chuyển đổi số quốc gia, là năm khởi động tiến trình hướng tới một 
"Việt Nam số". 



 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. 
Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Năm 2020, Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 
hướng 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với 3 trụ cột là Chính 
phủ số, kinh tế số và xã hội số. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính 
phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã chia sẻ với báo chí về những vấn đề liên 
quan đến khối hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, DN 
trong quá trình chuyển đổi số. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh, năm 2020 là năm chuyển 
đổi số quốc gia sâu rộng và toàn diện. Bộ trưởng, Chủ nhiệm có thể đánh 
giá tổng quát kết quả đạt được trong chuyển đổi số quốc gia? 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: Chuyển đổi số quốc gia là 
xu thế không thể khác trong yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập toàn 
cầu. 

Trước sự phát triển và ảnh hưởng ngày một sâu rộng của nền kinh trên 
thế giới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo mạnh mẽ việc xây 
dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số, xã hội 
số... Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định: Năm 2020 là năm chuyển đổi 
số quốc gia, là năm khởi động tiến trình hướng tới một "Việt Nam số". 

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai và đạt được 
những kết quả quan trọng, như thực hiện gửi nhận văn bản điện tử, tiến 
tới xây dựng Chính phủ phi giấy tờ, cung cấp các dịch vụ công, chuyển 
đổi từ Chính phủ quản lý sang phục vụ người dân, DN... 



Thứ nhất, đã xây dựng, phát triển một số hệ thống thông tin nền tảng 
quan trọng phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, đổi mới lề lối làm việc 
của các cơ quan nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ 
liệu số. 

VPCP đã phát huy tính tiên phong, xây dựng và đưa vào vận hành một số 
hệ thống thông tin như Trục liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống thông 
tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet), Hệ thống 
thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Cổng Dịch vụ công quốc gia… giúp tiết 
kiệm chi phí xã hội ước tính trên 8.500 tỷ đồng/năm. 

Bên cạnh đó, việc xây dựng hạ tầng viễn thông, hạ tầng dữ liệu, hạ tầng 
thông tin... bước đầu được thiết lập. Đây là cơ sở cho việc xây dựng 
chiến lược, kế hoạch chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực. 

Thứ hai, công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ trong cải cách thủ 
tục hành chính (TTHC), hiện đại hóa quản trị công, cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến mức độ cao và hỗ trợ người dân, DN thực hiện chuyển đổi số. 

Chẳng hạn như đối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, từ ngày khai trương 
9/12/2019 đến nay, đã có 2.700 dịch vụ công được tích hợp, cung cấp 
gần 6.700 TTHC tại 4 cấp chính quyền với hơn 100,5 triệu lượt truy cập, 
hơn 417.000 tài khoản đăng ký và gần 745.000 hồ sơ với hơn 48.000 
giao dịch thanh toán điện tử được thực hiện. 

Số hóa là phải thực hiện hồ sơ số, người dân, DN có thể ngồi bất cứ đâu 
đều có thể thực hiện TTHC. Số hóa ở đây là thay vì việc người dân phải 
mang hồ sơ đến cơ quan hành chính mỗi lần thực hiện TTHC, thì việc 
cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia giúp người dân 
chỉ cần đăng ký tài khoản 1 lần và nhập thông tin 1 lần, toàn bộ dữ liệu sẽ 
được số hóa. Bên cạnh đó là sự kết nối và chia sẻ thông tin của các cơ 
quan, đơn cử như thay vì đến kho bạc nộp tiền thì có thể ngồi tại nhà kê 
khai thuế, nộp thuế qua điện thoại di động, hoặc máy tính. 

Việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử này giúp hạn chế tiếp xúc 
với cán bộ thi hành công vụ. Như vậy, ngoài việc tiết kiệm thời gian, giúp 
minh bạch quá trình xử lý hồ sơ, còn góp phần giảm dịch bệnh trong thời 
điểm dịch COVID-19 vẫn đang phức tạp. 

Hệ thống pháp lý tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số quốc gia trên 
các lĩnh vực đến nay đã được thực hiện như thế nào, thưa Bộ trưởng? 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: Hành lang pháp lý phục vụ 
chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số được 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo xây dựng hoàn 
thiện, tạo thuận lợi cho hoạt động chuyển đổi số. Qua đó nhiều văn bản 
quy phạm pháp luật quan trọng đã được ban hành, như thực hiện cơ chế 



một cửa, một cửa liên thông; công tác văn thư, thực hiện TTHC trên môi 
trường điện tử, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; cơ 
sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; gửi, nhận văn bản 
điện tử; mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, 
chia sẻ dữ liệu; Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về phát triển 
Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025... 

Đặc biệt, tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương 
trình chuyển đổi số quốc gia (Quyết định số 749/QĐ-TTg), để thúc đẩy, 
tạo điều kiện thuận lợi trong chuyển đổi số của các ngành, lĩnh vực, DN. 

Như vậy, có thể thấy rằng, sự quyết tâm của Chính phủ, người đứng đầu 
Chính phủ, sự nỗ lực đổi mới, sự vào cuộc của cả hệ thống các cơ quan 
hành chính nhà nước, các tổ chức, DN… đã và đang góp phần thúc đẩy 
mạnh mẽ tiến trình chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới 
Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, xây 
dựng nền tảng số, hạ tầng số, dịch vụ số để hình thành hệ sinh thái phục 
vụ phát triển kinh tế-xã hội, hướng đến “Việt Nam số” trong tương lai. 

Chương trình chuyển đổi số quốc gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong 
chuyển đổi số của các ngành, lĩnh vực, DN. Vậy DN sẽ được tạo điều kiện 
như thế nào thưa Bộ trưởng? 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: Vấn đề được Chính phủ, 
Thủ tướng quan tâm hàng đầu để tạo động lực, cơ hội cho DN trong quá 
trình này, đó là thể chế. 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một loạt quy định pháp 
luật, cơ chế chính sách thúc đẩy, hỗ trợ, tạo điều kiện cho DN phát triển, 
như gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, tháo gỡ khó khăn cho sản 
xuất kinh doanh; hỗ trợ tối đa về vốn, thủ tục, cũng như các cơ chế, chính 
sách ưu đãi cao nhất cho dự án khởi nghiệp thuộc Trung tâm Đổi mới 
sáng tạo quốc gia; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự 
an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19, tháo gỡ khó khăn cho 
DN khi thực hiện một số quy định của Nghị định số 40/2013/NĐ-CP, cắt 
giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; thúc 
đẩy phát triển công nghệ số (Chỉ thị số 01/CT-TTg), Chương trình chuyển 
đổi số quốc gia. Sắp tới sẽ ban hành Chiến lược quốc gia về phát triển 
DN công nghệ số Việt Nam. Bên cạnh đó, một số bộ đã và đang xây 
dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch hỗ trợ DN chuyển đổi số. 

Vấn đề thứ hai là cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, nhất là đối với quy định 
liên quan đến hoạt động kinh doanh, hỗ trợ DN tái cấu trúc quy trình 
nghiệp vụ phục vụ chuyển đổi số. Đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa 
3.893/6.191 điều kiện kinh doanh, 6.776/9.926 danh mục hàng hóa phải 
kiểm tra chuyên ngành. Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khoảng hơn 18 



triệu ngày công (tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm). Các bộ, ngành đã 
có phương án xử lý 1.501 mặt hàng có chồng chéo về thẩm quyền. 

Tất cả những điều đó cho thấy, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, 
ngành đã ban hành các chính sách kịp thời để hỗ trợ DN thích ứng, đứng 
vững và phát triển trong giai đoạn vừa qua. Đồng thời, hỗ trợ DN thực 
hiện chuyển đổi số toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh trên môi 
trường số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia đạt được mục tiêu đã đề ra. 

Bộ trưởng có thể cho biết các giải pháp đã được đặt ra để có kết quả tích 
cực cho chuyển đổi số Việt Nam ở giai đoạn tiếp theo? 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: Trước hết chúng ta cần 
nhìn một cách tổng thể theo xu hướng phát triển, hội nhập. Trên cơ sở 
yêu cầu của xã hội, chúng ta không làm theo chủ quan, áp đặt. Thủ tướng 
Chính phủ yêu cầu không mang tính hình thức, mà phải thực chất, thể 
hiện qua các con số "biết nói". 

Vậy muốn có con số "biết nói", chúng ta cần tiếp tục hoàn thiện khung khổ 
pháp lý nền tảng góp phần đẩy mạnh giải quyết TTHC trên môi trường 
điện tử, xây dựng công dân điện tử, phát triển Chính phủ điện tử hướng 
đến Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội, như ban hành Nghị định về định 
danh và xác thực điện tử, về bảo vệ dữ liệu cá nhân... 

Thứ hai, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, nhất là các quy định về 
hoạt động kinh doanh; thực hiện tái cấu trúc quy trình dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4 và tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hỗ trợ DN 
tái cấu trúc quy trình, chuyển đổi số... để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. 

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện các hệ thống nền tảng phát triển Chính phủ 
điện tử hướng đến Chính phủ số phục vụ sự chỉ đạo, điều hành dựa trên 
dữ liệu số, lấy người dân, DN làm trung tâm. Tiếp tục phát triển các nền 
tảng, hạ tầng số hỗ trợ 8 lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số quy định tại 
Chương trình chuyển đổi số quốc gia. 

Thứ tư, các DN thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ để tiếp tục thực hiện 
tốt mục tiêu kép là vừa phát triển kinh tế số, xã hội số, vừa phát triển để 
hình thành các DN có năng lực đi ra toàn cầu, cạnh tranh được với các 
DN trên thế giới, đặc biệt là các DN công nghệ thông tin, viễn thông, các 
DN nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... 

Trong thời gian tới, tôi tin tưởng chúng ta sẽ đạt được nhiều kết quả tích 
cực hơn nữa trong quá trình chuyển đổi số hướng đến Việt Nam số, góp 
phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 
cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động xã hội. 

Chính phủ đã dấn thân thì các DN cũng cần dấn thân để đưa Việt Nam và 
DN Việt Nam lên một vị thế mới. 



Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP! 

Gia Huy 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/thoi-su/huong-den-viet-nam-so-trong-tuong-
lai/418610.vgp 

 

10. Tăng trưởng GDP 2,91% một phần do Việt Nam 
quyết liệt cải cách hành chính 

 

Chính phủ đã nỗ lực cải cách hành chính hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới 
sáng tạo trong năm 2020. Ảnh: Vũ Long 

Thực hiện mục tiêu kép vừa khống chế dịch bệnh COVID-19 vừa tăng 
trưởng kinh tế, năm 2020 Chính phủ đã quyết liệt cải cách thủ tục hành 
chính. 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức 
tạp trên toàn cầu, nhiều nước tăng trưởng âm nhưng tổng sản phẩm 
trong nước (GDP) của Việt Nam năm 2020 vẫn tăng 2,91% so với năm 
2019. 

Theo đánh giá của bà Nguyễn Thị Hương – Tổng cục trưởng Tổng cục 
Thống kê, dù mức tăng trưởng năm 2020 ở mức 2,91% - là mức tăng 
trưởng thấp nhất trong các năm giai đoạn 2011-2020, nhưng đây là kết 
quả rất đáng ghi nhận. 



Năm 2020, dịch COVID-19 đã gây nhiều ảnh hưởng đến nền kinh tế của 
thế giới và của Việt Nam: Sản xuất, dịch vụ bị đứt gãy, thương mại bị 
“đóng băng”… Bên cạnh đó, Việt Nam cũng phải chịu nhiều loại hình 
thiên tai nghiêm trọng: Hạn hán, xâm nhập mặn kỷ lục; sạt lở đất, lũ lụt 
lịch sử tại miền Trung… 

Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã xác định nhiệm vụ quan trọng trong năm 
2020 để thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa khống chế dịch bệnh hiệu quả vừa 
đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo ra của cải cho xã hội. 

Chính phủ và các bộ, ban, ngành đã đẩy mạnh cải cách hành chính, kiến 
tạo môi trường thuận lợi để giúp cộng đồng doanh nghiệp sớm phục hồi 
và vươn lên, lấy lại động lực phát triển trong trạng thái bình thường mới. 

Theo TS Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam, năm 2020, nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, Chính phủ đã đề 
ra mục tiêu tiếp tục cắt giảm và đơn giản hoá 20% các quy định hành 
chính về kinh doanh và chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. 

Chính phủ cũng đã thành lập Tổ công tác tiến hành tổng rà soát để xoá 
bỏ tình trạng chồng chéo, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật 
hiện hành. Chính phủ yêu cầu chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; áp 
dụng nguyên tắc quản ký 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 triển khai, dịch vụ công trực tuyến được áp 
dụng, chương trình chuyển đổi số quốc gia được ban hành. 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” – TS Vũ Tiến Lộc nói. 

Tiếp tục "gỡ khó" cho doanh nghiệp 

Trong thời gian tới, để đồng hành và hỗ trợ tối đa cộng đồng doanh 
nghiệp khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19, Chính phủ Việt Nam 
sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định chính trị xã hội, 
bình ổn kinh tế vĩ mô, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy 
tăng trưởng. 



 

Nhờ cải cách hành chính, vải thiều Việt Nam đã được xuất khẩu sang 
Nhật Bản. Ảnh: CT 

Trong đó, Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục cải cách hành chính, hỗ trợ các 
doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiếp cận các 
nguồn vốn và cơ hội đầu tư, kinh doanh. Chính phủ sẽ tăng cường 
khuyến khích đầu tư tư nhân, đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư vào hạ 
tầng cơ sở, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để chủ động đón 
làn sóng đầu tư mới gắn với tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu 
và chuyển giao công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường... 

VŨ LONG 

Nguồn: https://laodong.vn/kinh-te/tang-truong-gdp-291-mot-phan-do-viet-
nam-quyet-liet-cai-cach-hanh-chinh-867314.ldo 

 
11. Cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho dân 
Năm 2020 là năm cuối thực hiện đề án cải cách thủ tục hành chính 
(TTHC) giai đoạn 2018 – 2020, do vậy, UBND tỉnh đã quan tâm, tăng 
cường chỉ đạo các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh công 
tác cải cách TTHC. Qua đó, đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần 
công khai, minh bạch TTHC, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời 
gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân. 



Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, 
Văn phòng UBND tỉnh cho biết: Ngay từ đầu năm 2020, chúng tôi đã tham 
mưu cho UBND tỉnh ban hành các kế hoạch để chỉ đạo, triển khai thực hiện 
công tác kiểm soát, cải cách TTHC. Trong đó, nhấn mạnh việc tiếp tục nâng 
cao chất lượng thực hiện TTHC trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh 
vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh 
nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. 

 

Người dân thực hiện TTHC lĩnh vực tư pháp – hộ tịch tại Bộ phận “một cửa” 
xã Đề Thám, huyện Tràng Định 

Cụ thể, năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh ban hành 
nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác này, tổ chức 2 
cuộc họp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét quy trình thực hiện 
TTHC để ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành bám sát với yêu cầu của 
cơ quan cấp trên. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 28 quyết 
định công bố 1.197 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính 
quyền trên địa bàn tỉnh, trong đó, cấp tỉnh 1.019 thủ tục, cấp huyện 100 
thủ tục, cấp xã 78 thủ tục. Sau công bố đã cập nhật 1.197 TTHC lên Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, niêm yết 
công khai trên bảng điện tử và bảng gắn tại trụ sở các cơ quan, đơn vị có 
thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC, trên trang tin điện tử của 
cơ quan, đơn vị,… Tính đến ngày 14/12/2020, toàn tỉnh có 1.769 TTHC 
thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền (công bố theo 
quyết định của các bộ, ngành trung ương), trong đó, cấp tỉnh có 1.416 
TTHC, cấp huyện có 252 TTHC, cấp xã có 101 TTHC. 

Song song với đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch về rà soát, đánh giá 
TTHC năm 2020. Theo đó, tính đến tháng 12/2020, về rà soát, cắt giảm 
thời hạn giải quyết có 925/806 TTHC (vượt kế hoạch 119 TTHC) được rà 



soát, trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 16 quyết định phê duyệt 
cắt giảm 916/925 TTHC với tổng thời gian cắt giảm là 6.816/20.048 giờ, 
đạt tỷ lệ cắt giảm 34% (vượt 4% so với kế hoạch đề ra). Về rà soát, đơn 
giản hóa có 99/97 TTHC (do các cơ quan Trung ương ban hành), vượt 2 
TTHC, đạt 102% kế hoạch đề ra, trong đó đã ban hành 9 quyết định 
thông qua phương án đơn giản hóa đối với 30 TTHC thuộc 9 sở, ngành, 
đơn vị. 

Cũng trong năm 2020, UBND tỉnh đã phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 
TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” thuộc thẩm quyền giải 
quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, 
UBND cấp xã đối với 1.290 TTHC, gồm 1.036 TTHC cấp tỉnh, 194 TTHC 
cấp huyện và 45 cấp xã. Ngoài ra, năm 2020, theo nhiệm vụ được phân 
công, Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành kế hoạch kiểm tra công tác 
kiểm soát, cải cách TTHC đối với 11 sở, ngành, UBND huyện, xã. 

Nhờ đó, hiện nay, 100% TTHC đã được công khai trên Cổng thông tin 
điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và trang thông tin điện tử 
của các cơ quan, đơn vị; 100% TTHC của 228 cơ quan, đơn vị trên bàn 
tỉnh được cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 647 TTHC mức 
độ 2, 561 TTHC mức độ 3 và 574 TTHC mức độ 4; toàn tỉnh có 
1.362/1.782 TTHC thực hiện theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. 

Việc thực hiện hiệu quả công tác cải cách TTHC trên địa bàn toàn tỉnh đã 
tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian chi phí cho tổ chức, cá nhân. 
Anh Nguyễn Vĩnh Tùng, khối 7, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc cho biết: 
Gia đình tôi làm nhà nên tôi có nhu cầu xin cấp giấy phép xây dựng. Đến 
bộ phận “một cửa” của UBND thị trấn nộp hồ sơ, được cán bộ hướng dẫn 
tận tình, chu đáo thành phần hồ sơ cần nộp. Sau khi nộp hồ sơ hợp lệ chỉ 
ít ngày sau là tôi có giấy phép, tôi thấy rất hài lòng. 

Một năm đã khép lại, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với 
sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo UBND tỉnh và nỗ lực của các cấp chính 
quyền từ tỉnh đến cơ sở, công tác cải cách TTHC đã đạt được nhiều kết 
quả quan trọng. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo 
các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện tốt 
công tác cải cách TTHC. Đặc biệt, nâng cao hơn nữa trình độ, năng lực 
của các cán bộ, công chức đầu mối tiếp nhận và giải quyết TTHC nhằm 
đem lại sự hài lòng cho người dân và tổ chức. 

Tính đến hết năm 2020, các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh đã 
tiếp nhận 624.679 hồ sơ TTHC, đã giải quyết 621.860 hồ sơ (ước 
đạt 99,5% tổng số hồ sơ tiếp nhận), trong đó, giải quyết đúng hạn 
khoảng 620.860 hồ sơ, ước đạt 99,8%, tăng 0,1% so với năm 2019. 



HOÀNG HIẾU 

Nguồn:http://baolangson.vn/xa-hoi/cai-cach-hanh-chinh/334404-cai-cach-
thu-tuc-hanh-chinh-tao-thuan-loi-cho-dan.html 

 
 

 


