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1. Hai nghị quyết quan trọng “tạo đà” cho năm 2021 
Cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số là những 
nhiệm vụ, giải pháp không chỉ tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2021, mà còn cho cả giai đoạn tiếp theo. 

Cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh 

Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP là 2 văn bản quan 
trọng đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành vào 
ngày đầu tiên của năm 2021. Điều này cũng đã trở thành “thông lệ” hàng 
năm kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhằm đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yếu thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách 
nhà nước và tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia. 

“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, 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”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính 
phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh tại buổi họp báo chuyên đề hôm 4/1 về 2 
nghị quyết này. 

 

Ngành y tế chuyển đổi số để tạo sức bật cho tăng trưởng 



Đặt mục tiêu tiếp tục thực hiện 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, phấn đấu tốc độ tăng trưởng 
GDP năm 2021 đạt khoảng 6,5% (cao hơn mức Quốc hội giao là khoảng 
6%), tinh thần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh được 
thể hiện một cách xuyên suốt trong cả 2 nghị quyết. 

Cụ thể, Nghị quyết 01/NQ-CP nêu rõ, Chính phủ tiếp tục 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. 

Đối với Nghị quyết 02/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa 
phương tập trung vào các nhóm chỉ số, chỉ tiêu cụ thể, như cấp phép xây 
dựng, đăng ký tài sản, giải quyết tranh chấp hợp đồng, giải quyết phá sản 
doanh nghiệp… 

Đồng thời, tập trung chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế, vướng mắc 
trong phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị theo hướng: xác định rõ cơ 
quan, đơn vị đầu mối chủ trì; 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. 

Cùng với đó, 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. 

Về phía Chính phủ, sẽ tập trung 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; đẩy mạnh tiến độ thanh toán không dùng tiền mặt và phát 
triển thương mại điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin để minh bạch 
hóa quy trình, thủ tục… 

Chuyển đổi số để tạo sức bật cho tăng trưởng 

Một nội dung quan trọng mang tính giải pháp được nhấn mạnh trong cả 2 
nghị quyết là thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia và triển khai 
Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025. 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, chuyển đổi số quốc gia thực tế là tiến 
tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Muốn vậy, ngoài việc phải giải 
quyết trọn vẹn 3 khâu thể chế, nền tảng, đào tạo nguồn nhân lực, thì phải 
xử lý 3 mối quan hệ. 



Thứ nhất, Chính phủ điện tử phải xử lý mối quan hệ của các cơ quan 
hành chính nhà nước. Hiện đã thực hiện kết nối các cơ quan Đảng, Quốc 
hội và 4 cấp chính quyền (Trung ương, tỉnh, huyện, xã). 

Thứ hai, Chính phủ hay cơ quan nhà nước phải xử lý mối quan hệ với 
người dân và doanh nghiệp thông qua dịch vụ công, thủ tục hành chính 
trên môi trường điện tử. Ông Dũng dẫn chứng, Cổng dịch vụ công quốc 
gia mới triển khai hơn 1 năm và đã có trên 100 triệu hồ sơ, trên 400.000 
tài khoản đăng nhập một lần duy nhất và làm giàu dữ liệu. Các cơ quan 
đang tiếp tục thực hiện dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai và rất nhiều 
ngành đã và đang tích cực thực hiện như nông nghiệp, ngân hàng, công 
thương, tài chính... 

Thứ ba, phải xử lý mối quan hệ giữa các doanh nghiệp với đơn vị cung 
cấp dịch vụ công; thanh toán không dùng tiền mặt. 

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, việc 
chuyển đổi số quốc gia không chỉ trong phạm vi các cơ quan của Nhà 
nước, Chính phủ, mà còn gắn với quá trình tái cơ cấu của doanh nghiệp 
kết hợp với chuyển đổi số, công nghệ số. 

“Đây là một đòi hỏi hết sức khách quan và bức thiết để phục vụ tăng 
trưởng. Đó cũng là điều kiện tiên quyết để chúng ta có sức bật tăng 
trưởng trong giai đoạn tới. Nếu như chúng ta không chuyển đổi số kịp 
thời, thì đây sẽ là yếu tố dẫn tới nguy cơ nền kinh tế bị tụt hậu, bản thân 
doanh nghiệp cũng bị tụt hậu so với các doanh nghiệp trên thế giới”, ông 
Phương khẳng định. 

Ông Phương nhận định, đây cũng là điều kiện giúp doanh nghiệp của Việt 
Nam có sự liên kết với nhau để tạo sức mạnh tổng hợp cũng như hỗ trợ 
các doanh nghiệp phát triển, lớn mạnh. “Đây là yếu tố mà chúng tôi rất kỳ 
vọng, như một cú huých cho các doanh nghiệp phát triển, xã hội phát 
triển”, Thứ trưởng Phương nói. 

Phương châm hành động của Chính phủ năm 2021 

Phương châm hành động của Chính phủ trong năm nay được xác định là 
“Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”. Theo Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, đây là chủ đề 
rất quyết liệt, mạnh mẽ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

“Trong những năm qua, chúng ta luôn giữ vững đoàn kết, kỷ cương, đổi 
mới, sáng tạo. Với 5 mệnh đề bao hàm rất rộng, nhưng khái quát, nếu có 
sự đoàn kết và có sự tin tưởng tuyệt đối, có thể thấy rằng, chưa bao giờ 
chúng ta thấy niềm tin của người dân với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và 
các cơ quan nhà nước được như bây giờ, thể hiện ở ý thức thực hành, 
sự tuân thủ của người dân trong phòng, chống đại dịch Covid-19 và trong 
tình thương yêu, đùm bọc, lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái của 



người dân cả nước đối với đồng bào bị ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi 
khí hậu. Sự đoàn kết ấy cực kỳ quan trọng”, ông Dũng khẳng định. 

 Nguồn: https://baodautu.vn/hai-nghi-quyet-quan-trong-tao-da-cho-nam-
2021-d136077.html 

 

2. Văn phòng Bộ Tài chính phối hợp, rà soát, đề xuất 
cắt giảm nhiều thủ tục hành chính 
Văn phòng Bộ Tài chính đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trình 
Bộ ban hành 14 quyết định công bố bãi bỏ 37 thủ tục hành chính; 
sửa đổi, bổ sung, thay thế 60 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: 
hải quan, kho bạc, công sản, thuế và kế toán, kiểm toán, quản lý nợ. 

 

Quang cảnh hội nghị tổng kết năm 2020 do Văn phòng Bộ Tài chính tổ 
chức ngày 4/1/2020. Ảnh: Đức Minh 

Ngày 4/1, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị Tổng 
kết thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. 

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2020, mặc dù khối lượng các đề án 
và công việc phát sinh trong năm khá lớn, song nhờ sự phối kết hợp chặt 
chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo 
Bộ Tài chính, các đề án về cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ đã đăng 
ký. 

Đơn cử trong năm 2020, Văn phòng Bộ Tài chính đã tham mưu cho Lãnh 
đạo Bộ Tài chính ký ban hành 60 quyết định chỉ đạo, điều hành; đồng thời 
theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Bộ, 
nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong giải quyết 



công việc, thực hiện chương trình công tác của Bộ Tài chính và Chính 
phủ. 

Thực hiện vai trò là đầu mối, Tổ trưởng Tổ công tác xây dựng Trung tâm 
chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính, Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ với 
thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và đơn vị tư vấn trong việc nghiên cứu, 
tập hợp, cung cấp số liệu, xây dựng bài toán nghiệp vụ, phạm vi, cách 
thức hiển thị, các chỉ tiêu chính, trọng yếu... phục vụ công tác xây dựng 
hệ thống Trung tâm điều hành của Bộ Tài chính (IOC). 

Cũng theo báo cáo tại hội nghị, tính đến hết 10/12/2020, Văn phòng Bộ 
Tài chính đã phối hợp với các đơn vị thực hiện đánh giá tác động đối với 
372 thủ tục hành chính (TTHC) tại các dự thảo văn bản quy phạm pháp 
luật (QPPL) thuộc lĩnh vực thuế, chứng khoán, bảo hiểm, tài chính ngân 
hàng. 

Từ 1/1/2020 đến hết ngày 10/12/2020, Văn phòng Bộ Tài chính đã phối 
hợp với các đơn vị thuộc Bộ trình Bộ ban hành 14 quyết định công bố bãi 
bỏ 37 TTHC; sửa đổi, bổ sung, thay thế 60 TTHC trong các lĩnh vực: hải 
quan, kho bạc, công sản, thuế và kế toán, kiểm toán, quản lý nợ. Nhờ 
vậy, tính đến 10/12/2020, tổng số TTHC còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản 
lý của Bộ Tài chính là 979 TTHC. 

Cũng trong năm 2020, Văn phòng tiếp tục vận hành mô hình tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại trụ sở cơ quan Bộ ổn 
định và hiệu quả. Tính từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 8/12/2020, tổng số 
hồ sơ tiếp nhận là 1.151 hồ sơ; số hồ sơ đang xử lý trong hạn: 335 hồ sơ; 
không có hồ sơ quá hạn. 

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, Văn phòng Bộ Tài chính đã rà soát 
và tổng hợp báo cáo kết quả cải cách TTHC, cắt giảm điều kiện kinh 
doanh và cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành giai đoạn từ năm 
2016 đến tháng 3/2020 gửi Văn phòng Chính phủ. Theo đó, tổng số điều 
kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính còn hiệu lực hiện 
nay là 290 điều kiện thuộc 20 ngành, nghề kinh doanh theo quy định tại 
Phụ lục IV Luật Đầu tư, giảm 80 điều kiện so với năm 2018. Trên cơ sở 
đó, Văn phòng đã phối hợp với Cục THTK cập nhật và công bố đầy đủ 
các điều kiện kinh doanh trên Cổng thông tin điện tử của Bộ theo quy 
định./. 

Minh Đức 

 Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2021-
01-04/van-phong-bo-tai-chinh-phoi-hop-ra-soat-de-xuat-cat-giam-nhieu-

thu-tuc-hanh-chinh-97823.aspx 

 



3. Cụ thể hóa một số chỉ tiêu về thủ tục hành chính 
liên quan người dân, doanh nghiệp 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi Ban Chỉ đạo cải cách hành 
chính của Chính phủ góp ý về Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện 
Chương trình tổng thể Cải cách hành chính và Dự thảo Chương trình 
tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất đến năm 2025, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành 
chính bình quân giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt tối thiểu 50%. 

Ảnh minh họa: Hoàng Ngà 

Đối với Dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình tổng thể cải cách 
hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề 
nghị nghiên cứu, cân nhắc sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu về thủ tục 
hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp vì các chỉ tiêu đưa ra 
cần cụ thể đối với thủ tục hành chính giữa cơ quan hành chính nhà nước 
với người dân và doanh nghiệp. Tránh quy định chung chung, gồm cả thủ 
tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau trong hệ 
thống cơ quan hành chính nhà nước. Ngoài ra, về thủ tục hành chính 
giữa các cơ quan hành chính nhà nước, hiện nay việc gửi/nhận văn bản 
đã được thực hiện qua hệ thống E-Office. Vì vậy, các chỉ tiêu cần cụ thể 
để xác định kết quả đạt được thuận lợi và chính xác hơn. 

Chẳng hạn, mục tiêu đến năm 2025 có 80% thủ tục hành chính liên quan 
đến người dân và doanh nghiệp có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công 
mức độ 3 và 4; 50% số thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 3,4 của 



các bộ, ngành, địa phương liên quan đến người dân và doanh nghiệp 
được tích hợp, chia sẻ và cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ 
hồ sơ thủ tục hành chính bình quân giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 
đạt tối thiểu 50%; 50% thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính 
nhà nước được thực hiện việc nhận văn bản qua hệ thống E-Office… 

 Nguồn: https://baodauthau.vn/cu-the-hoa-mot-so-chi-tieu-ve-thu-tuc-
hanh-chinh-lien-quan-nguoi-dan-doanh-nghiep-post101209.html 

 

4. Bãi bỏ xác nhận tờ khai nguồn gốc phương tiện 
nhập khẩu: Bước đột phá cải cách 
Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết 169/NQ-CP ngày 11/11/2020 của 
Chính phủ, về việc bãi bỏ thủ tục “xác nhận tờ khai nguồn gốc phương 
tiện giao thông cơ giới nhập khẩu”, thực hiện khai điện tử và chia sẻ dữ 
liệu điện tử về thông tin phương tiện giao thông nhập khẩu, cho thấy, việc 
này mang lại nhiều lợi ích cho cả nhà nước, người dân và doanh nghiệp. 

Liên quan đến phương tiện giao thông nhập khẩu, theo quy định tại 
Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an và Thông 
tư số 102/2016/TT-BQP ngày 29/6/2016 của Bộ Quốc phòng, khi làm thủ 
tục đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có nguồn gốc nhập 
khẩu, chủ phương tiện phải nộp cho cơ quan đăng ký chứng từ chứng 
minh phương tiện có nguồn gốc nhập khẩu là tờ khai nguồn gốc xe ô tô, 
xe gắn máy nhập khẩu theo mẫu của Bộ Tài chính. 

Tổng cục Hải quan cho biết, thời gian thực tế để thực hiện thủ tục cho 
một lần xác nhận tờ khai nguồn gốc phương tiện nhập khẩu (từ khi chuẩn 
bị hồ sơ đến khi có kết quả xác nhận), tùy theo số lượng phương tiện 
đăng ký trên tờ khai hải quan có thể kéo dài từ 2 đến 5 ngày làm việc. 
Sau khi nhận được kết quả, doanh nghiệp giao cho bộ phận giao nhận 1 
liên để chuyển đến các đại lý bán hàng để đại lý bán hàng giao cho khách 
hàng khi mua xe để làm thủ tục đăng ký phương tiện vận tải. Sau đó, 
người mua phương tiện nộp tờ khai nguồn gốc cho cơ quan đăng ký 
phương tiện vận tải khi làm thủ tục đăng ký. Qui trình hoàn tất một thủ tục 
này rất phiền toái và mất nhiều thời, gian, chi phí cho người dân, doanh 
nghiệp. Các doanh nghiệp còn cho biết, nếu không may bị mất tờ khai 
nguồn gốc, thủ tục để xin xác nhận lại cũng rất phức tạp… Trong bối cảnh 
đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử, Tổng cục Hải quan và các doanh 
nghiệp cho rằng, thủ tục này đến nay là không cần thiết và không còn phù 
hợp. 

Theo Bộ Giao thông Vận tải, hiện nay 100% xe ô tô, xe mô tô, xe gắn 
máy nhập khẩu đều thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ 



thuật và bảo vệ môi trường trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia. Tất cả 
kết quả kiểm tra chất lượng xe nhập khẩu (giấy chứng nhận chất lượng, 
thông báo miễn kiểm tra…) đều đã được truyền dữ liệu điện tử tới Cổng 
Thông tin một cửa quốc gia, đáp ứng các yêu cầu giải quyết thủ tục nhập 
khẩu... Do vậy, việc bãi bỏ thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc phương 
tiện nhập khẩu là phù hợp. 

 

Giải quyết thủ tục hải quan. Ảnh Cấn Dũng 

Từ những lý do trên, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ liên quan đề 
xuất Chính phủ cho bãi bỏ thủ tục “xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nhập khẩu” và được Chính phủ 
thông qua tại Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11/11/2020. Theo đó, Tổng 
cục Hải quan đã dừng thực hiện thủ tục “xác nhận tờ khai nguồn gốc đối 
với các phương tiện giao thông đường bộ nhập khẩu” từ ngày 
01/12/2020, đồng thời thực hiện chỉa sẻ dữ liệu điện tử với các cơ quan 
liên quan. 

Qua một tháng đầu tiên bãi bỏ thủ tục “xác nhận tờ khai nguồn gốc đối 
với phương tiện giao thông nhập khẩu”, ông Âu Anh Tuấn - Cục trưởng 
Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan), cho biết: Nhiều 
thủ tục, giấy tờ không cần thiết đã được bãi bỏ. Dữ liệu điện tử khai báo 
về nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu được chia sẻ đảm bảo 
chính xác, hạn chế được việc làm giả hồ sơ giấy tờ, phù hợp với chủ 
trương của Chính phủ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sử dụng 
dịch vụ công quốc gia. 



Theo tính toán sơ bộ dựa trên kết quả khảo sát từ các doanh nghiệp và 
báo cáo của hải quan các tỉnh, thành phố, nếu bãi bỏ thủ tục “xác nhận tờ 
khai nguồn gốc phương tiện giao thông cơ giới nhập khẩu” sẽ giúp cơ 
quan hải quan tiết kiệm hàng trăm ngàn giờ công mỗi năm; doanh nghiệp 
và người dân sẽ tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng chi phí tuân thủ mỗi 
năm, giảm bớt được nhiều nhân lực phục vụ cho công việc này. Đây có 
thể coi là một giải pháp đột phá cải cách thủ tục hành chính liên quan đến 
nhập khẩu và đăng ký phương tiện giao, không chỉ tiết kiệm được thời 
gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp mà cho cả các cơ quan quản 
lý nhà nước. 

Để đảm bảo yêu cải cách trên cơ sở đảm bảo hiệu qủa công tác quản lý, 
mới đây Tổng cục Hải quan đã tổ chức cuộc họp với các bên liên quan 
gồm đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Cục Đăng kiểm Việt 
Nam (Bộ Giao thông Vận tải), Cục Xe - Máy (Bộ Quốc phòng), Cục Kiểm 
soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) và Hiệp hội Các nhà sản 
xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trao đổi, hướng dẫn cách thức khai báo thông 
tin phương tiện nhập khẩu; khắc phục các lỗi thường gặp trong quá trình 
khai báo thông tin phương tiện nhập khẩu; thống nhất cách thức chia sẻ 
dữ liệu điện tử về phương tiện giao thông nhập khẩu giữa hải quan và 
các cơ quan đăng ký phương tiện... 

Đại diện Tổng cục Hải quan, cho biết, trong thời gian tới sẽ phối hợp với 
Bộ Quốc phòng triển khai việc kết nối, chia sẻ dữ liệu điện tử để chính 
thức dừng thủ tục “xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với các phương tiện 
giao thông nhập khẩu” thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 
102/2016/TT-BQP ngày 29/6/2016 của Bộ Quốc phòng theo đúng chỉ đạo 
của Chính phủ. Đồng thời, sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an nhằm 
đảm bảo việc chia sẻ dữ liệu điện tử giữa cơ quan hải quan và Cục Cảnh 
sát giao thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia để phục vụ cho việc đăng 
ký phương tiện được thông suốt. 

Ngọc Quỳnh 

Nguồn: https://congthuong.vn/bai-bo-xac-nhan-to-khai-nguon-goc-
phuong-tien-nhap-khau-buoc-dot-pha-cai-cach-150484.html 

 

5. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Y tế 
toàn quốc 



 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI) 

Ngày 6-1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Y tế toàn 
quốc đánh giá kết quả đạt được năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 
2021. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư. 

Theo báo cáo của Bộ Y tế, bên cạnh phòng, chống dịch Covid-19, ngành 
y tế chủ động phòng, chống các bệnh truyền nhiễm khác, đặc biệt là dịch 
bệnh bạch hầu ở khu vực Tây Nguyên, bệnh Whitmore ở miền trung, 
bệnh sốt mò ở một số tỉnh miền bắc, không để xảy ra "dịch chồng dịch". 
Dịch bệnh HIV/AIDS tiếp tục được kiểm soát, năm 2020 là năm thứ 12 
liên tiếp giảm cả ba tiêu chí: Số người nhiễm mới HIV, số người chuyển 
sang giai đoạn AIDS và tử vong liên quan đến AIDS. Việt Nam cùng với 
Anh, Đức, Thụy Sĩ là bốn quốc gia có chất lượng điều trị HIV/AIDS tốt 
nhất thế giới. 

Chương trình Sức khỏe Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 
bước đầu triển khai có hiệu quả. Theo kết quả Tổng điều tra dinh dưỡng 
năm 2020, tầm vóc người dân được cải thiện, chiều cao trung bình của 
thanh niên: Nam đạt 168,1 cm, tăng 3,7cm so với năm 2009; nữ đạt 
156,2cm, tăng 2,6cm so với năm 2009. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thấp 
còi dưới 5 tuổi của Việt Nam  19,6%, được coi là mức thấp theo phân loại 
của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Hoạt động của y tế cơ sở theo nguyên 
lý y học gia đình được đổi mới. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin 
quản lý tổng thể hoạt động trạm y tế, hồ sơ sức khỏe điện tử, tỷ lệ dân số 



được quản lý, theo dõi sức khỏe là 23,9% năm 2019, ước 45,6% năm 
2020. 

Tuổi thọ trung bình của dân số cả nước năm 2020 là 73,7 tuổi (tăng 0,1 
tuổi so với năm 2019: 73,6 tuổi). Duy trì 14 năm liên tiếp từ năm 2006 đạt 
mức sinh thay thế, tổng tỷ suất sinh năm 2020 ước tính là 2,12 con/phụ 
nữ. Tỷ số giới tính khi năm 2020 là 112,1 bé trai/100 bé gái. 

Hệ thống cung ứng thuốc phủ rộng khắp toàn quốc, mật độ trung bình đạt 
khoảng 1.600 người dân có một cơ sở bán lẻ thuốc. Các nhà máy sản 
xuất vaccine trong nước đã cung ứng được 10 trong tổng số 11 vaccine 
của Chương trình Tiêm chủng mở rộng. 

Trong bối cảnh tác động của dịch bệnh, việc phát triển đối tượng tham gia 
bảo hiểm y tế gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Bộ Y tế phối hợp BHXH 
Việt Nam vẫn nỗ lực phấn đấu vượt mục tiêu tỷ lệ dân số tham gia BHYT, 
giao 90,7%, đạt 90,85%. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện thông tuyến 
tỉnh trong khám chữa bệnh BHYT từ 1-1-2021. 

Hoàn thành việc hoàn thiện hồ sơ quản lý sức khỏe cho 98 triệu hồ sơ 
sức khỏe cá nhân; kết nối, chia sẻ dữ liệu y tế cơ sở, dùng chung cho 
10.600 trạm y tế xã; quyết tâm thực hiện công khai minh bạch với hơn 60 
nghìn dược phẩm, 17 nghìn trang thiết bị, vật tư y tế, gần 100 nghìn kết 
quả đấu thầu và hơn 1.400 cơ sở y tế công khai giá dịch vụ trên Cổng 
Công khai y tế. 

 

Năm 2021, Bộ Y tế cho rằng, công cuộc phòng chống đại dịch Covid-19 
chưa có điểm kết thúc; sự biến đổi của virus đòi hỏi phải có sự quyết tâm 
cao hơn nữa trong đại chiến cam go này. “Bảo vệ cho nhân dân được 



hưởng một cái Tết bình an”, “Để cuộc sống trở lại cuộc sống bình thường, 
bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân” - là niềm mong muốn và là 
mục đích trước mắt và lâu dài là cấp bách và cũng là trường kỳ trong năm 
2021. 

Ngành y tế cũng phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT đạt khoảng 91%. Tháng 3-
2021, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong cấp phép ngành dược, an toàn 
thực phẩm. Tháng 7-2021, thực thi khám chữa bệnh ngoại trú không 
dùng giấy, đặt khám trực tuyến trên toàn quốc. Áp dụng trên diện rộng 
phương thức chi trả dịch vụ khám, chữa bệnh theo nhóm chẩn đoán 
(DRG). Toàn bộ dữ liệu y tế được lưu trữ tập trung... 

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho 
rằng, năm 2020 là một năm dài đối với những “chiến sĩ áo trắng”, những 
người đã nỗ lực, dấn thân, nhất là những người trực tiếp phòng, chống 
đại dịch Covid-19 với tinh thần không quản khó khăn, sẵn sàng cống hiến, 
hy sinh, cùng với lực lượng quân đội, công an, ngoại giao… để bảo vệ 
sức khỏe, tính mạng cho nhân dân. 

Đầu nhiệm kỳ gặp sự cố Formosa, cuối kỳ gặp Corona (virus) hoành 
hành, nhưng chúng ta đã cố gắng vượt qua. Chống dịch Covid-19 thành 
công là một thí dụ đẹp về “ý Đảng, lòng dân”, là tổng hòa của ý chí và 
hành động của cả hệ thống chính trị. Nhân dịp này, Thủ tướng biểu 
dương và gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến lãnh đạo Bộ Y tế, đến đội ngũ 
giáo sư, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, công chức, viên chức, người lao 
động tại các cơ sở cách ly, các cơ sở y tế dự phòng, các cơ sở khám, 
chữa bệnh trong suốt một năm qua với tinh thần làm việc không biết mệt 
mỏi, không ngừng nỗ lực, cống hiến cao cả, tận tâm hết mình vì một Việt 
Nam an toàn trước đại dịch. 

Điểm lại một số thành quả nổi bật của ngành y tế, Thủ tướng nhìn nhận, 
công tác xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 
nhân dân trong thời gian qua đã tạo được nền tảng rất quan trọng. 

Năng lực điều trị ở các tuyến được nâng lên rõ rệt; hầu hết các kỹ thuật 
cao trên thế giới đã được thực hiện ở Việt Nam, như ghép tạng, phẫu 
thuật nội soi, can thiệp tim mạch, điều trị ung thư, góp phần điều trị hiệu 
quả, cứu sống được nhiều người bệnh. Nhiều kỹ thuật trước đây chỉ làm 
được ở các bệnh viện T.Ư, tuyến cuối nay đã trở thành thường quy ở 
nhiều bệnh viện tỉnh, huyện. Số giường bệnh trên 1 vạn dân tăng từ 25 
năm 2016 lên 28 năm 2020. 

“Chúng ta đã rất chú ý đến việc tiếp tục nghiên cứu sản xuất vaccine. Tôi 
được biết ngày 21-1 tới đây, các đồng chí đưa vaccine thứ hai và tháng 3 
tới đưa vaccine thứ ba vào thử nghiệm lâm sàng trên người”, Thủ tướng 



nói. Điều này thể hiện năng lực nghiên cứu, tinh thần trách nhiệm, đạo 
đức nghề nghiệp và cả sự nhanh nhạy, chạy đua với thời gian cũng như 
sự khát khao, niềm tự hào, tự tôn dân tộc trong bảo vệ người dân trước 
đại dịch lịch sử này. 

Thủ tướng cũng bày tỏ vui mừng vì trong giai đoạn 2016 - 2020, hầu như 
năm nào ngành y tế cũng có những thành tích nổi bật trong lĩnh vực này. 
Đó là ca mổ tách cặp song sinh Trúc Nhi và Diệu Nhi tại Bệnh viện Nhi 
đồng TP Hồ Chí Minh; lần đầu tiên ghép ruột thành công tại Bệnh viện 
Quân y 103; Bệnh viện Việt Đức tiếp tục phá vỡ kỷ lục trong ghép tạng do 
chính Bệnh viện lập trong năm 2019 với 10 ngày thực hiện liên tiếp 23 ca 
ghép tạng. 

Tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam không ngừng tăng và đã đạt 
73,7 tuổi, đứng thứ 56 trong tổng số 138 quốc gia, vùng lãnh thổ; đứng 
thứ 2 khu vực ASEAN chỉ sau Singapore. Đây là những thành tựu đáng 
tự hào của đất nước, của ngành y tế, góp phần thực hiện thành công các 
mục tiêu của Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, tình trạng quá tải ở một số bệnh viện T.Ư 
và tuyến cuối chưa khắc phục tốt, “giải pháp nào đặt ra trong năm 2021”. 
Cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh còn là vấn đề, “cần 
tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân về khám chữa bệnh”. Thủ tướng đề 
nghị bản thân ngành y tế cũng phải biến nguy cơ thành thời cơ để tạo 
chuyển biến cơ bản, toàn diện trong thời gian đến. 

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng đề nghị trước hết, thực hiện đồng 
bộ các biện pháp ngành y tế, đặc biệt “Thông điệp 5K” của Bộ Y tế về 
phòng, chống Covid-19. Các ngành chức năng như công an, quân đội, 
các tỉnh có biên giới cần các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn nhập cư 
trái phép. Nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với biểu hiện lơ là, chủ 
quan, coi thường lợi ích cộng đồng trong phòng, chống dịch Covid-19 để 
đón Tết lành mạnh, an toàn. 

Thủ tướng hoan nghênh quyết định của lãnh đạo Sở Y tế TP Hà Nội tạm 
đình chỉ công tác Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ do 
chưa thực hiện đúng quy trình trong việc tổ chức cách ly tập trung 
khi  cho một người ra khỏi nơi cách ly khi chưa đủ 14 ngày. Thủ tướng 
nhấn mạnh: “Chúng ta cương quyết, xử lý nghiêm, kể cả hành chính và 
hình sự, những cá nhân, tổ chức vi phạm quy định phòng chống dịch. 
Thái độ dứt khoát như vậy để ngăn chặn có hiệu quả, không để dịch lây 
lan ra cộng đồng”. 

Với việc đã hoàn thiện 98 triệu hồ sơ sức khỏe cá nhân, ngành y tế đã tạo 
được tiền đề quan trọng để hiện thực hiện hóa chủ trương mọi người dân 
Việt Nam đều được bác sĩ quản lý, theo dõi, tư vấn và chăm sóc sức 



khỏe toàn diện. Vì vậy, ngành y tế phải tiếp tục đổi mới, với trọng tâm là y 
tế cơ sở, phải có những giải pháp đột phá về chuyên môn, cơ chế tài 
chính cho y tế cơ sở, trạm y tế xã, đặc biệt phải tiếp tục hoàn thành gói 
dịch vụ y tế cơ bản cho y tế công cộng, y tế dự phòng, tạo động lực cho 
hoạt động y tế cơ sở; sớm hoàn thành Đề án phát triển nguồn nhân lực y 
tế vùng khó khăn trình Chính phủ phê duyệt. 

Không ngừng cải thiện chất lượng, lấy chất lượng và sự an toàn, sức 
khỏe của người bệnh, người dân là mục tiêu quan trọng nhất. Tăng 
cường quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm; trước mắt tập trung chỉ đạo 
bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. 

Thực hiện công khai chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh để người dân 
được biết và có quyền lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh. Phải thực hiện 
việc liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm, liên thông kết quả chẩn 
đoán hình ảnh giữa các bệnh viện, hạn chế tình trạng lạm dụng chỉ định 
xét nghiệm, góp phần tiết kiệm chi phí hàng trăm tỷ đồng trong hoạt động 
khám, chữa bệnh, tiến tới bệnh án dùng chung cho các tuyến. 

Từ ngày 1-1-2021 theo quy định của Luật BHYT, chúng ta đã thực hiện 
thông tuyến tỉnh trên phạm vi toàn quốc, đây là thách thức không nhỏ của 
cả ngành và cả các chính quyền địa phương, khi người dân được lựa 
chọn cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh theo nhu cầu và theo nguyện 
vọng; do đó ngành y tế và chính quyền các địa phương phải chủ động 
nâng cao chất lượng, không để tình trạng người bệnh dồn về một số bệnh 
viện, gây quá tải cục bộ, dẫn đến giảm chất lượng điều trị, chăm sóc nhân 
dân. 

Phải công khai, minh bạch trong quản trị ngành, trong mua sắm, đấu 
thầu; tập trung hoàn thành cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện 
Việt Đức, không được để chậm trễ lâu hơn nữa. 



 

Thủ tướng đồng ý với quan điểm của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long 
về vấn đề xã hội hóa, kinh tế trong y tế cần phải phát huy mạnh mẽ trên 
cơ sở công khai, minh bạch, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, 
“để người dân không phải gánh chịu chi phí không cần thiết, không thể 
đưa giá thiết bị lên 5-7 lần để lấy chi phí của người bệnh cao hơn 5-7 lần 
so với bình thường”. 

Ngành y tế phải đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý cũng như cơ chế quản 
trị trong từng bệnh viện, cơ sở y tế; sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư 
công cho ngành. Chính phủ quyết tâm cải thiện tình trạng quá tải bệnh 
viện, chất lượng dịch vụ y tế gắn với cơ chế tiền lương, giá dịch vụ y tế, 
BHYT. Do đó, Bộ Y tế cần chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tiếp tục 
triển khai lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế gắn với thực hiện 
BHYT, phấn đấu đạt mục tiêu hơn 95% vào năm 2025. 

Chính phủ đã phê duyệt Nghị quyết về thí điểm tự chủ cho bốn bệnh viện: 
Bạch Mai, Việt Đức, Bệnh viện K, Chợ Rẫy và phê duyệt các đề án tự chủ 
cụ thể cho Bệnh viện: Bạch Mai, K. Bộ Y tế và các bệnh viện khẩn trương 
thực hiện, sơ kết thí điểm để đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng, theo 
phương châm tự chủ không phải là tăng thu mà tự chủ là tạo điều kiện để 
các bệnh viện phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và tiếp thêm 
nhiệt huyết, sức mạnh để cán bộ y tế cống hiến hết mình cứu chữa, chăm 
sóc người bệnh. 

Nghiên cứu đề xuất tăng mức đóng BHYT phù hợp, bảo đảm phục vụ tốt 
nhất quyền lợi của người bệnh, sử dụng quỹ hợp lý và hiệu quả, bảo đảm 
cân đối quỹ BHYT; phối hợp giải quyết dứt điểm tình trạng treo, nợ quỹ. 



Ngành y tế phải có trách nhiệm bảo đảm hơn nữa tính minh bạch về viện 
phí, kiểm soát tốt hơn chi phí dược phẩm, phác đồ và thuốc chữa bệnh 
cũng như vật tư, thiết bị y tế. Chống tiêu cực, tham nhũng và đẩy mạnh 
công khai, minh bạch hóa bằng ứng dụng công nghệ thông tin ở các cơ 
sở khám chữa bệnh trên toàn quốc. Đồng thời, phải khẩn trương hoàn 
thành, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển công 
nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045. 

Công tác dân số và phát triển phải luôn là trọng tâm ưu tiên lâu dài của 
ngành y tế. Trong năm vừa qua, Thủ tướng đã phê duyệt năm Đề án; Bộ 
Y tế và các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện bằng những kế 
hoạch, chương trình hành động cụ thể để duy trì và tận dụng tối đa thời 
kỳ dân số vàng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đồng thời 
thích ứng được với xu hướng già hóa dân số trong những năm sắp tới. 

Nhấn mạnh vai trò nhân lực ngành y tế, Thủ tướng cho rằng, việc đào tạo 
bác sĩ, dược sĩ, y tá, hộ lý, điều dưỡng phải được kiểm soát chặt chẽ 
hơn, tất cả các cơ sở đào tạo không đủ điều kiện phải xem xét cho dừng. 

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng ngành y tế chúng ta tiếp tục 
phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả đạt được, hoàn thành 
xuất sắc sứ mệnh cao cả bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 
dân được Đảng, Nhà nước giao phó. 

THANH GIANG 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/thu-tuong-nguyen-xuan-
phuc-du-hoi-nghi-y-te-toan-quoc-630832/ 

 

6. Bộ Tài chính lên kế hoạch cải cách hành chính 
năm 2021 
Bộ Tài chính vừa có quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành 
chính năm 2021. Kế hoạch này được ban hành hàng năm, nhằm duy 
trì những kết quả đã đạt được và phấn đấu tiếp tục thực hiện cải 
cách mạnh mẽ hơn nữa, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. 



 

Trung tâm dữ liệu của ngành Hải quan đảm bảo cho hoạt động của ngành 
được hiệu lực, hiệu quả. Ảnh: T.T. 

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), đảm bảo triển 
khai có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 
2030, triển khai đồng bộ và toàn diện từ công tác thể chế, cải cách thủ tục 
hành chính đến hiện đại hoá hành chính trên tất cả các lĩnh vực tài chính. 

Theo Bộ Tài chính, việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021 nhằm tiếp 
tục khẳng định vị trí, vai trò của Bộ Tài chính trong việc chủ trì, tham mưu 
giúp Chính phủ triển khai thực hiện công tác cải cách tài chính công, 
hướng đến việc xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh. 

Thực hiện kế hoạch cũng nhằm mục tiêu xây dựng, hoàn thiện hệ thống 
thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng hệ 
thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở của 
ngành Tài chính đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. 

Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ 
chức thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính; thay đổi 
phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự 
hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển 
chính phủ điện tử ngành Tài chính… 

Kế hoạch CCHC năm 2021 của Bộ Tài chính đã nêu rõ các nhiệm vụ cụ 
thể gắn với 7 nội dung: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải 
cách tổ chức bộ máy; cải cách công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng 
và phát triển chính phủ điện tử; công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành 
chính. 



Căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch CCHC năm 2021 của Bộ Tài 
chính, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính sẽ ban hành kế hoạch chi tiết để 
triển khai công tác CCHC có hiệu quả tại đơn vị. 

Bộ Tài chính được đánh giá là đơn vị đi đầu trong thực hiện cải cách 
hành chính của Chính phủ. Bộ Tài chính đã ứng dụng hiện đại hóa công 
nghệ thông tin (CNTT), CCHC trong lĩnh vực tài chính, các quy trình quản 
lý hiện đại vào công tác quản lý tài chính – ngân sách. 

Bộ Tài chính cũng là đơn vị đầu tiên trong khối bộ, ngành đã ban hành 
nghị quyết và kế hoạch hành động triển khai ứng dụng công nghệ của 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ. Hiện nay, Bộ Tài chính đã ứng dụng sâu, rộng vào hầu 
hết các hoạt động nghiệp vụ tài chính. 

Đồng thời, Bộ Tài chính đã 8 năm liền dẫn đầu khối các bộ, ngành về chỉ 
số mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT (ICT Index). 

Đặc biệt, năm 2018 Bộ Tài chính đã được Tổ chức Công nghiệp điện toán 
châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) trao giải thưởng ASOCIO trong hạng 
mục Tổ chức ứng dụng CNTT xuất sắc. Đây là lần đầu tiên một cơ quan 
của Chính phủ Việt Nam nhận được giải thưởng danh giá này./. 

Minh Anh 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2021-
01-06/bo-tai-chinh-len-ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nam-2021-

97912.aspx 

 

7. Từ ngày 4-1 triển khai thực hiện thủ tục hành chính 
của BHXH tại Trung tâm Hành chính công tỉnh 
Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Nguyễn Thị Thanh Thảo 
cho biết, từ ngày 4-1-2021, triển khai thực hiện các thủ tục hành 
chính của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tại Trung tâm Hành chính 
công tỉnh theo nội dung Quyết định số 1493/QĐ-UBND của UBND 
tỉnh trước đó. 



 

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành 
chính công tỉnh 

Các thủ tục hành chính lĩnh vực BHXH thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 
tại Trung tâm Hành chính công tỉnh từ ngày 4-1 bao gồm: Đăng ký, điều 
chỉnh đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 
hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y 
tế; đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế; giải quyết hưởng chế độ thai sản 
(thực hiện đối với trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm 
sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi). 

Cùng với đó là các thủ tục: giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo 
hiểm xã hội hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người 
xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án 
hủy quyết định tuyên bố mất tích; giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng 
theo Quyết định số 613/QĐ-TTg; giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà 
giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong 
lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg. Đồng thời, cấp lại, đổi, 
điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (thực hiện đối với 
trường hợp cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng; cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế). 

Tin, ảnh: Hồ Thảo 

Nguồn: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202101/tu-ngay-4-1-trien-
khai-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-cua-bhxh-tai-trung-tam-hanh-chinh-

cong-tinh-3037906/ 



8. Nam Định tạo đà phát triển kinh tế - xã hội trong 
nhiệm kỳ tới 
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 Nam Định đã đưa Nghị quyết số 05-
NQ/TU vào thực tiễn, tạo bước đột phá chiến lược thu hút đầu tư 
phát triển kinh tế - xã hội. 

Nhân dịp đầu Xuân Tân Sửu 2021, phóng viên Báo Đầu tư có cuộc trò 
chuyện với ông Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám 
đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nam Định về nội dung này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin ông cho biết những giải pháp tỉnh Nam Định đã thực hiện trong 
nhiệm kỳ 2015 - 2020 để cải thiện môi trường đầu tư và cơ chế, chính 
sách thu hút các nhà đầu tư? 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban 
hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 9/6/2016 về đẩy mạnh cải cách hành 
chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến, thu hút đầu tư giai đoạn 
2016-2020. Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 05 làm cơ sở để các cấp, các 
ngành tích cực triển khai thực hiện, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 
58/KH-UBND ngày 1/7/2016. 

 

Ông Trần Anh Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Nam Định 



Tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch liên 
quan trực tiếp đến xúc tiến, thu hút đầu tư như quy hoạch sử dụng đất; 
quy hoạch các khu, cụm công nghiệp; quy hoạch vùng của các huyện. 
Tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch 
giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đang triển khai xây dựng 
quy hoạch; hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP. Nam 
Định đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050; triển khai thực hiện quy hoạch 
Khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông... tạo điều kiện thuận lợi cho 
nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm kiếm cơ hội đầu tư. 

Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là hạ tầng giao thông và khu, cụm 
công nghiệp. Một loạt tuyến đường mới được đưa vào sử dụng như 
Tuyến đường nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 21 và cầu Tân Phong vượt sông 
Đào; Tỉnh lộ 489C đoạn từ nút giao Quốc lộ 21 (Cầu Lạc Quần) đến Cầu 
Sa Cao; Đường dẫn và cầu Thịnh Long vượt sông Ninh Cơ... Đẩy nhanh 
tiến độ dự án Tuyến đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển với 
đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; tỉnh lộ 485B, 487B, 488B, 488C... 
Khởi công xây dựng Tuyến đường bộ ven biển đoạn đi qua tỉnh Nam 
Định. Hoàn thiện hạ tầng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông, thành lập 
mới, mở rộng 10 cụm công nghiệp. Đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng các 
công trình cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc. 

Tỉnh đã ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính liên 
quan đến các dự án đầu tư không sử dụng vốn ngân sách, đơn giản hóa, 

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Ba 
và Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới cho tỉnh Nam Định 



không phát sinh thêm thủ tục, giảm thời gian, chi phí cho nhà đầu tư. 
Thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết theo cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính quyền 
điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính và 
chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Họp và giải quyết thủ tục 
hành chính trên cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được 
Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá trong 7 tỉnh, thành phố đầu tiên 
hoàn thành chỉ tiêu cung cấp trên 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, cơ hội và các cơ chế chính 
sách thu hút đầu tư của tỉnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có 
năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm cao trong giải quyết công việc 
cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. 

Những kết quả nổi bật trong thu hút đầu tư giai đoạn 2015-2020 từ 
những chính sách, cơ chế trên, thưa ông? 

Trong giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh đã thu hút được 520 dự án đầu tư 
cấp mới và điều chỉnh tăng vốn (Trong đó có 118 dự án đầu tư trực tiếp 
nước ngoài và 402 dự án trong nước) với tổng đầu tư ước đạt 3,5 tỷ USD 
vốn FDI (tăng 8 lần so với giai đoạn 2010-2015), trên 32.000 tỷ đồng vốn 
đầu tư trong nước (tăng 2,7 lần so với giai đoạn 2010-2015). Nhiều dự án 
đầu tư sản xuất kinh doanh quy mô lớn có tác động lan tỏa đã đi vào hoạt 
động như Dự án Nhà máy dệt Bảo Minh (80 triệu USD); Dự án khách sạn 
Nam Cường đạt 4 sao đầu tiên tại tỉnh… Một số dự án đang được triển 
khai như Dự án xây dựng Nhà máy Sản xuất vật liệu cao cấp cho hệ 
thống công ty may của Tập đoàn Toray, quy mô 203 triệu USD; Dự án 
Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp dệt may Rạng 
Đông, tổng vốn 4.628 tỷ đồng… Chuẩn bị khởi công dự án Nhà máy Nhiệt 
điện BOT Nam Định I tại huyện Hải Hậu (2.072 triệu USD). 

Trong thời gian tới, Nam Định sẽ tiếp tục có những giải pháp, cơ chế 
chính sách như thế nào nhằm thu hút và giữ chân nhà đầu tư, doanh 
nghiệp, thưa ông? 

Tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý thực 
hiện quy hoạch phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế. Trong đó, tập trung 
xây dựng và hoàn thành lập quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo đồng bộ, thống 
nhất với quy hoạch vùng và quy hoạch quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi 
cho xúc tiến và thu hút đầu tư. Thực hiện tốt các Quy hoạch trọng điểm: 
Quy hoạch chung xây dựng TP. Nam Định đến 2040, tầm nhìn đến 2050; 
Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông 
đến 2040... Tổ chức lập Quy hoạch hai bên tuyến đường trục phát triển 
nối vùng kinh tế biển của tỉnh với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình; Quy 



hoạch hai bên tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh cùng các quy 
hoạch xây dựng khác. 

Huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại phục vụ xúc tiến, thu hút đầu tư, 
trước mắt hoàn thành một số công trình trọng điểm như: Giai đoạn II 
tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển với cao tốc Cầu Giẽ - 
Ninh Bình; Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh cùng các cầu lớn kết 
nối; Hoàn thành cụm kênh nối sông Đáy với sông Ninh Cơ. Đẩy nhanh 
tiến độ hoàn thiện hạ tầng một số khu, cụm công nghiệp thu hút các nhà 
đầu tư thứ cấp; tạo quỹ đất thu hút các dự án đầu tư có vốn lớn, thân 
thiện với môi trường. Nâng cấp hệ thống lưới điện, cấp nước, viễn thông, 
xử lý chất thải, nước thải,... tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư. 

Hoàn thành việc mở rộng địa giới hành chính thành phố trước năm 2025 
theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đẩy mạnh xây 
dựng đô thị thông minh và phát triển trung tâm công nghiệp, dịch vụ TP. 
Nam Định theo hướng hiện đại, có bản sắc riêng. Xây dựng không gian 
kinh tế liên kết khu vực biển huyện Nghĩa Hưng theo hướng đa ngành, đa 
lĩnh vực. Triển khai xây dựng Khu kinh tế Ninh Cơ theo Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ. 

Nâng cao tính năng động của các ngành, các cấp trong hỗ trợ, đồng hành 
cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp; kịp thời nắm bắt, giải quyết những khó 
khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư và sản xuất kinh doanh, đảm bảo 
nguyên tắc bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, các loại hình doanh 
nghiệp. Nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công 
chức, viên chức. Tạo môi trường an toàn, lành mạnh để nhà đầu tư và 
doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công - 
Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp. Hoàn thiện hạ tầng 
nền tảng Chính quyền điện tử gắn với xây dựng đô thị thông minh; giảm 
thời gian, chi phí các thủ tục đăng ký đầu tư, thành lập doanh nghiệp, 
giao, cho thuê đất, cấp phép xây dựng, thuế, hải quan, bảo hiểm, tiếp cận 
nguồn vốn, điện năng... 

Xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, gắn với định hướng quy hoạch 
phát triển ngành, lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh, tập trung vào các nhà 
đầu tư, tập đoàn lớn trong nước và quốc tế. Chú trọng xúc tiến đầu tư tại 
chỗ, hỗ trợ nhà đầu tư trong triển khai dự án, khuyến khích doanh nghiệp 
tái đầu tư và mở rộng sản xuất. 

Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp 
theo quy định của Chính phủ cùng những điều kiện hỗ trợ tốt nhất của 



tỉnh; phối hợp với nhà đầu tư nghiên cứu áp dụng các chính sách đặc thù 
với dự án có quy mô lớn. Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 
nhất là nhân lực chất lượng cao, công nhân lành nghề, đáp ứng yêu cầu 
của các doanh nghiệp. 

Nguồn: https://baodautu.vn/nam-dinh-tao-da-phat-trien-kinh-te---xa-hoi-
trong-nhiem-ky-toi-d135889.html 

 

9. Cục Hài quan Bình Dương: Phấn đấu thu vượt 
16.000 tỷ đồng 
Năm 2021, Cục Hải quan Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ 
tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; phấn đấu thu ngân 
sách vượt 5% so với chỉ tiêu dự toán được giao là 16.000 tỷ đồng. 

 

Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương Nguyễn Phước Việt Dũng phát 
biểu tại hội nghị. Ảnh: Phi Vũ 

Đây là nội dung cốt lõi phấn đấu thực hiện trong năm 2021 của Cục Hải 
quan Bình Dương được Cục trưởng Nguyễn Phước Việt Dũng nêu tại Hội 
nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, diễn ra ngày 
5/1/2020. 

Nhìn lại năm 2020, ông Nguyễn Phước Việt Dũng đánh giá, đây là một 
năm khó khăn đối với đơn vị trong việc nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được 
giao. Trong bối cảnh dịch Covid-19, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các 
cấp trên, lãnh đạo Hải quan Bình Dương và thủ trưởng các chi cục hải 
quan trực thuộc đã đến từng doanh nghiệp (DN) có khó khăn để nắm lại 
tình hình sản xuất, kinh doanh; tích cực tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục 
và dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, các phương thức giao dịch từ xa, 
nhằm hỗ trợ DN trên địa bàn vượt qua khó khăn. “Nếu như quý I và 



II/2020 có gần 1.000 DN gặp khó khăn, sang quý II và IV/2020 đã giảm 
xuống còn khoảng hơn 800 DN…” - ông Việt Dũng nói. 

Nhờ vào việc tích cực triển khai có hiệu quả các giải pháp tạo thuận lợi 
thương mại, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hải quan 
Bình Dương vẫn thu hút được số lượng DN làm thủ tục hải quan tăng 
3,2%. Kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) đạt trên 50 tỷ USD, tăng 9%; làm 
thủ tục đạt gần 1,7 triệu tờ khai, tăng trên 6% so với năm 2019. 

Về số thu nộp ngân sách nhà nước, ông Việt Dũng cho biết, đơn vị đã thu 
đạt 15.505 tỷ đồng, tuy chỉ đạt 90,7% chỉ tiêu pháp lệnh nhưng đã vượt số 
báo cáo HĐND tỉnh Bình Dương (15.400 tỷ đồng), góp phần vào kết quả 
hoàn thành vượt chỉ tiêu pháp lệnh về thu ngân sách của tỉnh Bình 
Dương là 103% (thu thuế nội địa: 107,7%, thu từ XNK 90,7%). 

Đề cập đến nhiệm vụ năm 2021, ông Việt Dũng xác định, dịch Covid-19 
vẫn đang diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, XNK của DN và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Do 
đó, đơn vị tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo thận lợi tối đa cho hoạt 
động XNK nhưng vẫn đảm bảo giám sát, quản lý theo quy định của pháp 
luật và thông lệ quốc tế. 

Đặc biệt, đơn vị đặt mục tiêu quyết 
tâm phấn đấu thu vượt 5% chỉ tiêu dự 
toán, đạt 16.000 tỷ đồng do HĐND tỉnh 
Bình Dương giao. 

Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ này, 
đơn vị sẽ phối hợp Becamex triển khai 
thành công mô hình “Thương mại điện 
tử”, nhằm góp phần nâng cao giá trị 
hoạt động XNK và số thu trên địa bàn. 

Về công tác kiểm soát hải quan, Hải 
quan Bình Dương sẽ tăng cường công 

tác kiểm soát chống buôn lậu, gian lận xuất xứ hàng hóa; nâng cao tính 
tuân thủ của các DN qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn, quản lý rủi ro 
và kiểm tra sau thông quan; không để hình thành đường dây, ổ nhóm 
buôn lậu trên địa bàn và trở thành điểm nóng của công tác đấu tranh 
chống buôn lậu, gian lận thương mại… 

Ngoài ra, trong năm 2021, Hải quan Bình Dương tập trung công tác đào 
tạo, bồi dưỡng để không ngừng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức ngày 
càng chuyên nghiệp, chuyên sâu đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội và XNK trên địa bàn; tăng cường kỷ cương kỷ luật công vụ, kiên 
quyết xử lý hành vi phiền hà, nhũng nhiễu DN…/. 

Với tinh thần "nhập cuộc" ngay 
từ đầu năm 2021, Cục Hải quan 
Bình Dương đã chỉ đạo bố trí 
công chức trực Tết Dương lịch 
từ ngày 1/1 đến hết ngày 
3/1/2021 tại các điểm thông 
quan, đảm bảo làm thủ tục 
thông quan hàng hóa cho hơn 
100 doanh nghiệp với hơn 700 
tờ khai, kim ngạch đạt hơn 41 
triệu USD. 

 

  



Phi Vũ- Ngọc Linh 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2021-
01-05/cuc-hai-quan-binh-duong-phan-dau-thu-vuot-16000-ty-dong-

97877.aspx 

 

10. Phú Yên đưa vào hoạt động hệ thống báo cáo tự 
động 
Ngày 5/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức khai trương hệ 
thống báo cáo tự động. Đây là nhiệm vụ được thực hiện theo Quyết 
định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các 
cơ quan hành chính Nhà nước”. 

Các đại biểu ấn nút khai trương hệ thống báo cáo tỉnh Phú Yên. 

Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh Phú Yên được xây dựng, vận hành 
bởi VNPT Phú Yên và các đơn vị liên quan. Địa chỉ hoạt động 
http://baocao.phuyen.gov.vn kết nối liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã, 
phường, thị trấn. 

Ông Trần Thanh Hưng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú 
Yên cho biết: Sau thời gian vận hành thử nghiệm hệ thống báo cáo đáp 
ứng yêu cầu theo quy định và đã kết nối thông suốt, ổn định với Hệ thống 
thông tin báo cáo Chính phủ. Hệ thống này sẽ cung cấp dữ liệu ban đầu 
hỗ trợ công tác tổng hợp và phân tích các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh, 



phục vụ hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh. Hệ 
thống báo cáo cấp tỉnh được triển khai tại 33 đơn vị trực tiếp thực hiện 
các chỉ tiêu báo cáo kinh tế - xã hội. 

Tính đến cuối tháng 12/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên 
đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho 180 cán bộ lãnh đạo, công chức văn phòng 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo, công chức, viên chức các sở, 
ban, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 
phố để hướng dẫn sử dụng và thực hiện báo cáo trực tiếp trên hệ thống 
báo cáo. 

Ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên biểu dương 
sự nỗ lực của các đơn vị liên quan đã phối hợp tích cực triển khai để đưa 
hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Phú Yên vào hoạt động. Đây là nhiệm vụ 
quan trọng để thực hiện cải cách hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ. 

Đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên (thứ 2 từ trái sang) 
kiểm tra hệ thống cấp Căn cước công dân. 

Tỉnh Phú Yên hướng tới sẽ xây dựng trung tâm thông tin chỉ đạo điều 
hành nhằm đảm bảo hiệu quả công tác chỉ đạo, thân thiện và thuận lợi 
cho người dân và doanh nghiệp. Thời gian tới, để đảm bảo việc triển khai 
vận hành hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Phú Yên đạt kết quả cần số hóa 
các mẫu báo cáo phù hợp với điều kiện địa phương; hướng dẫn, đôn đốc 
các đơn vị trong quá trình thực hiện báo cáo điện tử, cập nhật dữ liệu báo 
cáo lên hệ thống, góp phần để Phú Yên hoàn thiện chính quyền điện tử 
trong thời gian sớm nhất. 



Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN) 

Nguồn: https://baotintuc.vn/dia-phuong/phu-yen-dua-vao-hoat-dong-he-
thong-bao-cao-tu-dong-20210105174204599.htm 

 
 

 


