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1. Ngân hàng cam kết đồng hành với Cổng dịch vụ 
công quốc gia 
VPBank là một trong những ngân hàng tích cực phối hợp cùng Văn 
phòng Chính phủ xây dựng phát triển Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 
Người dân có thể kết nối và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia một cách thuận tiện với VPBank. 

Thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đang tạo ra một 
bước ngoặt trong việc cải cách thủ tục hành chính, đem lại nhiều lợi ích 
cho người dân và xã hội như: tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho dân, đồng 
thời tăng tính minh bạch trong thu ngân sách là những lợi ích thấy rõ của 
hình thức thanh toán này. Bên cạnh đó, trước tình hình dịch COVID-19 vẫn 
đang diễn biến phức tạp, việc đẩy mạnh thanh toán trực tuyến sẽ góp phần 
phòng, chống dịch, hạn chế nguy cơ lây lan virus ra cộng đồng. Người dân 
có thể kết nối và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 
một cách thuận tiện với VPBank. 

 

Đại diện VPBank cùng một số ngân hàng, trung gian thanh toán 
tích cực đồng hành cùng Cổng dịch vụ công quốc gia. 

VPBank tiếp tục song hành cùng Văn phòng Chính phủ để triển khai thanh 
toán qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm đem lại các tiện ích tối đa cho 
người dân, gồm: nộp phạt xử lý vi phạm hành chính; nộp phí, lệ phí trong 
thực hiện thủ tục hành chính; nộp thuế; đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế; nộp học phí và các khoản phí khác (nếu có) trong dịch vụ giáo dục và 
đào tạo; nộp án phí,… 



Trước đó, vào tháng 6/2020, VPBank cũng đã ký kết hợp tác song phương 
với Kho bạc Nhà nước, trở thành ngân hàng được lựa chọn đầu tiên trong 
khối các Ngân hàng thương mại cổ phần để triển khai hợp tác song 
phương với Kho bạc Nhà nước trong lĩnh vực phối hợp thu ngân sách nhà 
nước và ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước, nhằm tăng cường cải cách 
hành chính và thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ tốt hơn cho người 
dân, doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. 

Với mục tiêu đưa công nghệ số trở thành tiện ích không thể thiếu với mọi 
người dân Việt Nam, biến các dịch vụ tài chính trở nên gần gũi, thân thiện 
và phổ biến hơn, VPBank đã liên tục cải tiến và ứng dụng chuyển đổi số 
trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của mình. Giải thưởng 
“Ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu Việt Nam 2020” mà Tập đoàn dữ liệu 
quốc tế IDG đã trao tặng VPBank năm thứ ba liên tiếp là minh chứng thiết 
thực cho thành công bước đầu đáng ghi nhận của VPBank trong tiến trình 
số hóa ngân hàng và là tiền đề vững chắc để VPBank trở thành ngân hàng 
thân thiện nhất qua công nghệ trước năm 2022. 

Dịch vụ Công Quốc gia là nỗ lực số hóa của Văn phòng Chính phủ 
trong xu thế thời đại công nghệ 4.0, cung cấp các thủ tục hành chính 
và dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ thực hiện, giám sát, đánh giá việc 

giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực truyến và tiếp nhân, xử 
lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên toàn quốc. Cá nhân/tổ 
chức có thể thanh toán các dịch vụ công bao gồm dịch vụ thanh toán 

trực tuyến với các nhóm dịch vụ của Cổng Dịch vụ công quốc gia, 
gồm: nộp phạt xử lý vi phạm hành chính; nộp phí, lệ phí trong thực 

hiện thủ tục hành chính; nộp thuế; đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế; đóng tiền điện, tiền nước; nộp viện phí và các khoản phí khác (nếu 

có) trong thực hiện dịch vụ y tế; nộp học phí và các khoản phí khác 
(nếu có) trong dịch vụ giáo dục và đào tạo; nộp án phí… 

Anh Minh 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/Ngan-hang-cam-ket-dong-
hanh-voi-Cong-dich-vu-cong-quoc-gia/420081.vgp 

 

2. Bộ Giao thông cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh, 
hỗ trợ doanh nghiệp 
Bộ Giao thông vận tải đã cắt giảm, đơn giản hóa những quy định không 
cần thiết, là rào cản cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người 



dân. Đặc biệt, bảo đảm công khai, minh bạch trong việc thực hiện các thủ 
tục hành chính liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải. 

 

Ảnh: TL. 

Cắt giảm gần 70% điều kiện kinh doanh 

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Ngọc Đông, năm 
2020, bộ này đã quyết liệt cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều 
kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó, bộ đã phê duyệt 
phương án cắt giảm 35 TTHC, đơn giản hóa 166 TTHC, cắt giảm 384 điều 
kiện trên tổng số 570 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực GTVT (đạt tỷ lệ 
67,36%); sửa đổi, bổ sung 10/10 văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, 
hoàn thành các nhiệm vụ triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết TTHC, cổng dịch vụ công và hệ thống điện tử một cửa của 
bộ. 

Bên cạnh đó, ngành Giao thông cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong giải quyết TTHC, đến nay đã có 254 TTHC được cung cấp 
ở mức độ 3, 4, trong đó có 87 TTHC tham gia Cơ chế một cửa quốc gia, 
một cửa ASEAN; hoàn thành 5/5 chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao 
về cung cấp dịch vụ công và tích hợp 114 TTHC trên Cổng dịch vụ công 
quốc gia. 

Đơn cử như, kết nối dịch vụ công mức độ 4 cấp, đổi giấy phép lái xe, hoàn 
thành phối hợp với Bộ Y tế để tích hợp thông tin kết quả khám sức khoẻ 
người lái xe và Bộ Công an để tích hợp thông tin về xử lý vi phạm hành 
chính, triển khai thí điểm tại Hà Nội và Hà Nam từ 1/7/2020; kết nối, chia 
sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đăng kiểm và cơ quan thuế, đảm bảo triển 



khai việc khai, thu lệ phí trước bạ điện tử, hoàn thành chia sẻ dữ liệu điện 
tử có ký số liên quan đến xe nhập khẩu, lắp ráp với Tổng cục Thuế từ 
tháng 6/2020… 

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết, Bộ GTVT cũng đã ban hành Kiến 
trúc chính phủ điện tử Bộ GTVT (Phiên bản 2.0); chương trình Chuyển đổi 
số Bộ GTVT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; cùng với đó, xây 
dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý điều hành GTVT, tập trung đối với lĩnh vực đường 
bộ; hoàn thành kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản của 54/54 
đơn vị cấp 2 thuộc bộ, kết nối với trục văn bản quốc gia để gửi, nhận văn 
bản điện tử 4 cấp, theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. 

Đồng thời, Bộ GTVT đẩy mạnh sử dụng ký số trong xử lý hồ sơ, công việc 
trên môi trường mạng; tỷ lệ gửi, nhận văn bản điện tử trong cơ quan nhà 
nước đạt tỷ lệ gần 98%, góp phần tiết giảm thời gian, chi phí. Ngoài ra, Bộ 
GTVT còn đẩy mạnh xây dựng các cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung về 
kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, người điều khiển phương tiện, 
hướng tới quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu số; đưa vào sử dụng nền 
tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu Bộ GTVT kết nối với nền tảng tích hợp, chia 
sẻ dữ liệu quốc gia để kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa 
phương khác. 

Đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy người dân là trung tâm phục vụ 

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, năm 2021, Bộ GTVT cần nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực; kiện toàn và nâng cao năng lực của bộ 
máy trong quyết định đầu tư, tổ chức quản lý; ứng dụng công nghệ thông 
tin và phương pháp quản lý hiện đại nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả 
trong tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông. Đi 
đôi với đó, ngành GTVT tăng cường hợp tác trong và ngoài nước về phát 
triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ từ các tổ chức tư 
vấn quốc tế có năng lực, kinh nghiệm. 

Đồng thời, ngành này sẽ đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử và chuyển 
đổi số Bộ GTVT theo hướng lấy người dân là trung tâm phục vụ; tiếp tục 
xây dựng, cung cấp các dịch vụ công mức độ 3, 4 và tích hợp với Cổng 
Dịch vụ công quốc gia; xây dựng các cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung 
và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hướng tới quản lý, điều hành dựa trên 
dữ liệu số. 

“Ngành GTVT sẽ tiếp tục rà soát, đẩy mạnh việc cắt giảm, đơn giản hóa số 
quy định và chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh theo đúng chỉ đạo 



của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ” - Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông 
nhấn mạnh/. 

Bộ GTVT vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) 
năm 2021 nhằm nâng cao chất lượng toàn diện đối với công tác 
CCHC tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, bao gồm: cải cách 
thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà 
nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cải cách chế độ 
công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng và phát triển chính 
phủ điện tử, chính phủ số; gắn kết chặt chẽ công tác CCHC với 
các nhiệm vụ quản lý nhà nước; xác định rõ trách nhiệm người 
đứng đầu trong công tác CCHC và cải cách TTHC… 

Văn Nam-Trí Dũng 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2021-01-18/bo-
giao-thong-cat-giam-nhieu-dieu-kien-kinh-doanh-ho-tro-doanh-nghiep-

98508.aspx 

 

3. Cải thiện môi trường kinh doanh: Chỉ cần công 
chức thay đổi, doanh nghiệp sẽ đỡ khổ 
Nhiều khó khăn của doanh nghiệp bắt nguồn từ chính cấp thực thi, 
chứ không phải từ hệ thống quy định. 

Doanh nghiệp bị xuất toán vì… chi nhiều, vay nhiều 

Trong báo cáo gửi tới Thủ tướng Chính phủ mới đây của Ban Nghiên cứu 
phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), các vấn đề của ngành thuế lại có mặt. 

Một số doanh nghiệp bị xuất toán các hóa đơn, chứng từ của các công ty 
đã phá sản hoặc giải thể tại thời điểm kiểm tra, mặc dù đó là chi phí hợp lý 
tại thời điểm phát sinh hóa đơn. Một số doanh nghiệp có nhiều hoá đơn bị 
loại với lý do là “chi nhiều quá” và thường rơi vào các khoản chi phí tiếp 
khách, xăng xe, quảng cáo... Có doanh nghiệp bị xuất toán các khoản lãi 
vay ngân hàng với lý do “vay nhiều quá”. 

Trong phần giải trình, doanh nghiệp đều nêu căn cứ pháp lý mà họ tuân 
thủ. Đơn cử, với chi phí quảng cáo, sau khi Thông tư 96/2015/TT-BTC của 
Bộ Tài chính ngày 22/6/2015 có hiệu lực, mức 15% khống chế đã được bỏ. 
Điều này có nghĩa là việc xuất toán chi phí quảng cáo của doanh nghiệp là 
do khâu thực thi, chứ không phải do quy định. 



Thực ra, Ban IV từng có đánh giá rất cao về những nỗ lực cải cách thủ tục 
hành chính trong ngành thuế. Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, 
Ban IV cũng ghi rõ điều này. Nhưng các phát sinh thực tiễn đang khiến 
mong muốn của doanh nghiệp với ngành thuế nặng hơn. Các doanh 
nghiệp đã gửi 2 vấn đề chính tới ngành thuế, đề nghị tiếp tục cải cách. 

Một là, tính ổn định và mức độ hỗ trợ doanh nghiệp khi sử dụng Cổng 
thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Nhiều doanh nghiệp phản ánh, họ 
vẫn thường xuyên gặp trường hợp lỗi hệ thống khi thực hiện khai hồ sơ 
thuế và nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, đặc biệt 
là trong thời điểm cuối tháng hoặc cuối kỳ quyết toán thuế. 

Hai là, việc thực hiện các thủ tục về thuế giữa các địa phương chưa có sự 
thống nhất, mỗi tỉnh đề ra những quy định khác nhau, khiến doanh nghiệp 
gặp vướng mắc khi thực hiện cùng một thủ tục, làm kéo dài thời gian thực 
hiện thủ tục do phải chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ. 

Tất nhiên, không chỉ có cơ quan thuế xuất hiện trong báo cáo của Ban IV. 
Những tồn tại trong công tác hải quan, kiểm tra chuyên ngành, các vướng 
mắc, chồng chéo trong các quy định về đầu tư, đất đai, môi trường tiếp tục 
được gửi đến Thủ tướng Chính phủ.  

Gỡ từ công chức thực thi 

Bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Phó giám đốc thường trực Văn phòng Ban IV đã 
rất hào hứng chia sẻ câu chuyện về một cục thuế không thanh tra, kiểm tra 

 

Khái niệm “sơ chế” và “chế biến” cần được làm rõ để phù hợp với 
thực tế thị trường và theo kịp các công nghệ chế biến hiện đại 



doanh nghiệp trong năm 2020. “Đó là Cục Thuế tỉnh Bình Định. Tôi đã xin 
phép Cục trưởng Cục Thuế Bình Định lan tỏa câu chuyện này, để doanh 
nghiệp các tỉnh khác hy vọng về… một ngày không xa ở tỉnh mình”, bà 
Thủy hào hứng. 

Cả năm 2020, Cục Thuế Bình Định đã thực hiện kiểm tra 10.556 hồ sơ 
khai thuế các loại tại cơ quan thuế, chấp nhận hơn 9.300 hồ sơ, số còn lại 
yêu cầu thông giải trình, điều chỉnh. Chỉ có 23 hồ sơ đề nghị kiểm tra tại 
doanh nghiệp. Kết quả là số thu của Cục Thuế Bình Định năm 2020 cao 
hơn năm 2019, về đích trước 1 tháng. 

So với con số 909 đơn vị mà Cục Thuế tỉnh Bình Định đã thanh tra, kiểm 
tra trực tiếp trong năm 2019, một không khí làm việc hoàn toàn khác đã 
diễn ra tại Bình Định, ở cả cơ quan thuế và doanh nghiệp. 

Nhưng quan trọng hơn, theo bà Thủy, nhận thức và hành động đã chuyển 
từ quản lý doanh nghiệp sang phục vụ doanh nghiệp. Giả thiết là các 
doanh nghiệp có các vướng mắc trên hoạt động tại Bình Định trong năm 
vừa rồi, thì những lý do chi phí nhiều quá, vay nhiều quá khó có thể xuất 
hiện. 

“Khi các công chức thuế nhắc doanh nghiệp thời gian nộp tờ khai thuế để 
tránh bị phạt hành chính, thì tôi tin, doanh nghiệp sẽ tập trung vào sản 
xuất, kinh doanh, tự giác tuân thủ pháp luật thay vì… lách luật”, bà Thủy 
nói. 

Bà Thủy cũng nhấn mạnh, Cục Thuế Bình Định là cục thuế duy nhất của 
cả nước làm được việc này. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, có lẽ cũng không 
có nhiều ví dụ tích cực như vậy trong các ngành khác. 

Ngay trong các vướng mắc gửi Thủ tướng Chính phủ lần này, Hiệp hội Hồ 
tiêu Việt Nam lại góp thêm đề xuất… cũ. Đó là việc một số doanh nghiệp 
đầu tư nhà máy chế biến hồ tiêu chất lượng cao đang bị áp mức thuế thu 
nhập doanh nghiệp là 20% thay vì 15%. 

Theo quy định, 20% áp dụng cho hình thức sơ chế sản phẩm tương tự các 
xưởng sản xuất thủ công, chứ không phải là các doanh nghiệp có nhà máy 
chế biến hồ tiêu đạt chuẩn. Hiệp hội Hồ Tiêu Việt Nam tiếp tục đề nghị cho 
phép các doanh nghiệp này áp mức thuế 15% dành cho doanh nghiệp chế 
biến. 

Đây cũng là kiến nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt 
Nam (VASEP) liên tục từ năm ngoái. 

Lần này, Ban IV kiến nghị Chính phủ về việc chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn chủ trì làm việc, đối thoại với các doanh nghiệp trong 



lĩnh vực nông nghiệp, chế biến các sản phẩm nông nghiệp để nghiên cứu, 
làm rõ 2 khái niệm “sơ chế” và “chế biến”, từ đó ban hành văn bản định 
nghĩa rõ ràng, phù hợp với thực tế thị trường và theo kịp các công nghệ 
chế biến hiện đại… 

Nếu các công chức thực sự muốn làm sáng tỏ vấn đề này để gỡ khó cho 
doanh nghiệp, có lẽ không phải quá khó và cần mất quá nhiều thời gian 
như vậy. 

Doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều rủi ro rất lớn liên quan tới thuế 
xuất nhập khẩu. Điều này xuất phát từ việc các mô tả hàng hóa gắn với mã 
HS chưa thực sự rõ ràng, chưa giúp người thực thi có thể phân định thuận 
lợi. Có tình trạng một mã hàng (mã HS) có thể áp cho vài mặt hàng hoặc 
nhiều mã hàng có thể áp cho một mặt hàng trong thực tế. Hệ quả là, ở thời 
điểm nhập khẩu, doanh nghiệp được cơ quan hải quan ấn định một mã, 
sau vài năm khi kiểm tra sau thông quan thì lại yêu cầu áp mã khác và truy 
thu thuế. 

Có nhiều trường hợp mặt hàng “lưỡng tính”, có thể áp các mã HS khác 
nhau tùy thuộc vào quan điểm của cơ quan hải quan.  

Nguồn: Ban IV 

Nguồn: https://baodautu.vn/cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-chi-can-cong-
chuc-thay-doi-doanh-nghiep-se-do-kho-d136770.html 

 

4. Nghị định 01/2021: Bảo vệ quyền sở hữu công 
nghiệp với tên doanh nghiệp 
Không chỉ tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, Nghị 
định số 01/2021/NĐ-CP còn quy định xử lý đối với trường hợp tên 
doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp… 

Nhiều năm qua, xâm phạm sở hữu công nghiệp đã và đang trở thành vấn 
đề nhức nhối khiến dư luận vô cùng quan ngại, việc làm này không chỉ gây 
hiểu lầm cho khách hàng, người tiêu dùng mà còn đe dọa trực tiếp đến 
hoạt động kinh doanh, sản xuất của các doanh nghiệp chân chính. 

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 
doanh nghiệp, không chỉ tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành 
chính mà còn nâng cao mức độ bảo vệ sở hữu công nghiệp, xử lý đối với 
trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm. 



 

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP nâng cao mức độ bảo vệ quyền sở hữu công 
nghiệp - Ảnh minh họa 

Cụ thể, Điều 19 Nghị định này quy định: các tổ chức, cá nhân không được 
sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đã 
được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp 
được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu đó. 

Theo đó, trước khi đăng ký đặt tên doanh nghiệp, người thành lập doanh 
nghiệp hoặc doanh nghiệp tham khảo các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã 
đăng ký và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý 
của cơ quan quản lý Nhà nước về sở hữu công nghiệp. Căn cứ để xác 
định tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được thực 
hiện theo các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

Ngoài ra, doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu đặt 
tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, trường hợp tên 
doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thì doanh nghiệp có 
tên vi phạm phải đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp. 

Về phía chủ thể quyền sở hữu công nghiệp, khi phát hiện doanh nghiệp 
khác có dấu hiệu xâm phạm sở hữu công nghiệp của mình, có quyền gửi 
văn bản đề nghị đến Phòng Đăng ký kinh doanh để yêu cầu doanh nghiệp 
có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải thay đổi tên doanh 
nghiệp cho phù hợp. 



Kèm theo văn bản đề nghị, chủ thể quyền sở hữu công nghiệp cũng phải 
gửi kèm theo những giấy tờ chứng minh như: Văn bản kết luận của cơ 
quan có thẩm quyền về việc sử dụng tên doanh nghiệp là xâm phạm quyền 
sở hữu công nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Giấy chứng 
nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý; bản trích lục sổ đăng ký quốc gia về nhãn 
hiệu, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu 
công nghiệp cấp;… 

 

Nhiều quy định chi tiết được đưa vào Nghị định số 01/2021/NĐ-CP để xử lý 
xâm phạm sở hữu công nghiệp - Ảnh minh họa 

Trao đổi với PV, Luật sư Phạm Văn Phất – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho 
biết, việc đưa quy định xử lý xâm phạm sở hữu công nghiệp vào trong 
Nghị định sẽ tạo ra bước đột phá mới, thể hiện sự quyết liệt của Chính phủ 
trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp, nâng cao 
công tác quản lý của các cơ quan, đơn vị. Đây đều là những quy định chi 
tiết có tính răn đe cao, cụ thể, đối với trường hợp chủ thể quyền sở hữu 
công nghiệp có đề nghị và cung cấp giấy tờ pháp lý liên quan, khoản 4 
Điều 19 quy định: 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ giấy tờ theo 
quy định tại khoản 3 Điều này, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo 
yêu cầu doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải 
thay đổi tên doanh nghiệp và tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh 
nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo… Sau thời hạn 



trên, nếu doanh nghiệp không đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp theo yêu 
cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền đề xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

“Ngoài ra, trường hợp cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm ra quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính, theo đó áp dụng biện pháp khắc phục hậu 
quả là buộc thay đổi tên doanh nghiệp hoặc buộc loại bỏ yếu tố vi phạm 
trong tên doanh nghiệp nhưng tổ chức, cá nhân vi phạm không thực hiện 
trong thời hạn do pháp luật quy định thì cơ quan có thẩm quyền xử lý vi 
phạm thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh để yêu cầu doanh nghiệp 
báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp. Đối 
với doanh nghiệp không báo cáo, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện thu 
hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm d khoản 
1 Điều 212 Luật Doanh nghiệp…”, Luật sư Phất nói. 

Nguồn: https://enternews.vn/nghi-dinh-so-01-2021-nd-cp-bao-ve-quyen-so-
huu-cong-nghiep-189879.html 

 

5. Bến Tre phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử 
phiên bản 2.0 
Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bến Tre phiên bản 2.0 được bổ 
sung, cập nhật mô hình kiến trúc phù hợp với sự phát triển của xu 
hướng phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. 

Nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ công trực tuyến 

Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 2.0 đã được Chủ tịch UBND 
tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam ký quyết định ban hành mới đây. Đây là cơ 
sở đưa ra các quyết định đầu tư triển khai chính quyền điện tử kịp thời, 
chính xác; nâng cao hiệu quả chất lượng các dịch vụ công trực tuyến của 
tỉnh; đảm bảo tính kết nối, tránh trùng lặp, lãng phí và đạt được mục tiêu 
xây dựng chính quyền điện tử tỉnh. 



 

Nghị quyết 01/2020 về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, 
tầm nhìn đến 2030 đã xác định chuyển đổi số trong hoạt động chính 
quyền phải tiên phong, đi trước, làm dịch chuyển toàn bộ hoạt động 
tương tác giữa chính quyền các cấp với người dân, doanh nghiệp. 

Được áp dụng cho các cơ quan nhà nước trong tỉnh, kiến trúc chính quyền 
điện tử tỉnh Bến Tre phiên bản 2.0 là căn cứ để định hướng và xây dựng 
kế hoạch phát triển và lộ trình triển khai ứng dụng CNTT trong giai đoạn 
2021 – 2025, hướng tới một hệ thống quản lý số toàn diện, hỗ trợ tích cực 
cho việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của tỉnh. 

Việc hình thành, xây dựng và triển khai áp dụng hiệu quả, chặt chẽ, đồng 
bộ kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bến Tre phiên bản 2.0 sẽ giúp hướng 
tới đạt được các mục tiêu như: tăng cường khả năng kết nối, chia sẻ dữ 
liệu, dùng chung các tài nguyên CNTT trong nội bộ tỉnh và giữa tỉnh với 
các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trên phạm vi toàn quốc; hướng tới 
tiết kiệm chi phí, thời gian trong hoạt động nội bộ của tỉnh, cung cấp hiệu 
quả các dịch vụ tích hợp cho người dân và doanh nghiệp, coi người dân và 
doanh nghiệp là trung tâm. 

Đồng thời, tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư CNTT, hướng 
tới triển khai chính quyền điện tử của tỉnh đồng bộ, lộ trình phù hợp, tránh 
trùng lặp. Tăng cường khả năng chuẩn hóa, bảo đảm an toàn thông tin 
trong triển khai chính quyền điện tử. 



So với kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 1.0, bản kiến trúc mới của 
tỉnh Bến Tre đã cập nhật, bổ sung những khái niệm “Khung kiến trúc chính 
phủ điện tử”, “Kiến trúc chính phủ điện tử cấp bộ”, “Kiến trúc chính quyền 
điện tử cấp tỉnh”; cập nhật các nguyên tắc xây dựng kiến trúc, tầm nhìn 
kiến trúc, định hướng phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam phù hợp với 
hiện tại và các xu thế phát triển công nghệ như Cloud Computing, AI, Big 
Data cùng hạ tầng truyền dẫn mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ 
quan Đảng, Nhà nước. 

Bên cạnh đó, kiến trúc phiên bản mới cũng thể hiện rõ 5 mô hình tham 
chiếu để tỉnh Bến Tre xây dựng kiến trúc bao gồm kiến trúc nghiệp vụ, kiến 
trúc dữ liệu, kiến trúc ứng dụng, kiến trúc kỹ thuật công nghệ và kiến trúc 
an toàn thông tin. Ban hành kèm theo kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh 
Bến Tre phiên bản 2.0 còn có chi tiết các hệ thống thông tin, hệ thống cơ 
sở dữ liệu tạo nền tảng để tham chiếu khi xây dựng. 

Ba nhóm mục tiêu cần đạt đến năm 2025 

Cũng trong kiến trúc chính quyền điện tử mới phê duyệt, UBND tỉnh Bến 
Tre xác định rõ những mục tiêu cần đạt được đến năm 2025 về phát triển 
hạ tầng kỹ thuật CNTT, ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước và 
ứng dụng CNTT phục vụ người dân. 

Theo đó, đảm bảo hạ tầng CNTT phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, với 
mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ máy tính trên cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp 
huyện đạt 100%, cấp xã đạt tối thiểu 90%. 

Hoàn thiện việc chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ, ứng dụng, phần 
mềm và thiết bị trên địa bàn tỉnh đảm bảo sự phát triển, tính sẵn sàng 
tương thích với sự phát triển mạnh mẽ của nhiều xu hướng công nghệ mới 
trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

Về ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước, các mục tiêu tỉnh Bến 
Tre đặt ra đến năm 2025 gồm có: tối thiểu 80% báo cáo định kỳ (trừ nội 
dung mật) được gửi, nhận qua hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; rút 
ngắn 80% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua 
hệ thống hội nghị truyền hình và phần mềm quản lý văn bản và điều 
hành… 

Cũng đến năm 2025, ứng dụng CNTT phục vụ người dân hướng đến đạt 
được những mục tiêu như: tích hợp 70% các dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3, 4 của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia; 20% dịch vụ công sử 
dụng chữ ký số để thực hiện thủ tục hành chính; 70% dịch vụ công trực 
tuyến xử lý bằng hồ sơ điện tử; phát triển dịch vụ mạng di động 5G, tăng 
tốc độ mạng di động phục vụ công dân… 



Cùng với việc nêu rõ kiến trúc mục tiêu và các kiến trúc thành phần của mô 
hình chính quyền điện tử phiên bản mới, UBND tỉnh Bến Tre cũng đưa ra 
các nhiệm vụ, giải pháp sẽ được tập trung triển khai thời gian tới. Trong 
đó, nhóm giải pháp chủ yếu gồm: giải pháp quản trị kiến trúc, giải pháp về 
nguồn nhân lực, giải pháp về cơ chế, chính sách và giải pháp về tài chính.  

Trong tham luận tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai 
nhiệm vụ năm 2021 của Bộ TT&TT, ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy Bến 
Tre, Trưởng ban Ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh này đã cho biết, bằng 
nỗ lực của địa phương, cùng với sự hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp của Bộ 
TT&TT và các doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài tỉnh, Bến Tre đã 
cung cấp 100% thủ tục hành chính phù hợp lên thành  dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 4, tạo dấu mốc quan trọng, lan tỏa tinh thần chuyển đổi số. 
Hiện tại, toàn bộ dịch vụ công trực tuyến được 17 đơn vị sở, ngành, chính 
quyền thành phố và 157 xã, phường, thị trấn cung cấp phục vụ người dân, 
doanh nghiệp. Theo thống kê, tổng hồ sơ kết luận và giải quyết trên cổng 
dịch vụ công của Bến Tre năm 2020 là 78.946 hồ sơ. 

M.T 

Nguồn: https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/ben-tre-phe-duyet-kien-
truc-chinh-quyen-dien-tu-phien-ban-moi-275351.html 

 

6. Quảng Bình: Khởi đầu một chu kỳ phát triển mới 

 

Lễ trao chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp tại Hội nghị xúc tiến đầu tư 
tỉnh Quảng Bình. Ảnh: TT 



Trước những khó khăn do thiên tai và dịch COVID-19 gây ra trong năm 
2020, tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề: 
“Quảng Bình - Tiềm năng, An toàn và Khác biệt” với mong muốn đây sẽ là 
điểm khởi đầu cho một chu kỳ phát triển mới. Để Quảng Bình vượt khó 
vươn lên, lãnh đạo địa phương này quyết tâm đồng hành, chung vai sát 
cánh cùng nhà đầu tư bằng những cam kết cụ thể để nâng cao môi trường 
đầu tư kinh doanh. 

Mảnh đất nhiều tiềm năng 

Nói về những thế mạnh của tỉnh Quảng Bình, ông Trần Thắng - Chủ tịch 
UBND tỉnh Quảng Bình cho biết: Địa phương có hệ thống giao thông khá 
đồng bộ với đường sắt Bắc Nam, Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh 2 nhánh 
Đông và Tây, Quốc lộ 12A qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo; sân bay Đồng 
Hới, cảng biển Hòn La. Đặc biệt, Quảng Bình được thiên nhiên ưu đãi, có 
rừng, có biển và có nhiều cảnh quan thiên nhiên, danh thắng đẹp. 

Với bờ biển dài 116km, Quảng Bình được Guinness công nhận là tỉnh có 
dải cát ven biển dài nhất Việt Nam với nhiều bãi tắm đẹp; có suối nước 
nóng Bang thích hợp cho du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh… Nơi này có 
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng với diện tích hơn 123.000ha, bạt 
ngàn rừng nguyên sinh, 2 lần được UNESCO vinh danh là Di sản thiên 
nhiên thế giới, là nơi được mệnh danh “Vương quốc hang động” với nhiều 
tiêu chí nhất thế giới. “Quảng Bình có đủ điều kiện để trở thành làn gió Đại 
Phong của du lịch Việt Nam và khu vực như kỳ vọng của Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc” - ông Trần Thắng nói. 

Ngoài những tiềm năng do thiên nhiên ban tặng, Quảng Bình hiện có 2 khu 
kinh tế (KKT) và 8 khu công nghiệp (KCN). Hệ thống các KKT, KCN có vị 
trí địa lý thuận lợi, thích ứng với môi trường hợp tác, cạnh tranh. Trong đó, 
KKT Hòn La và KKT cửa khẩu Cha Lo được đánh giá là tiềm năng bậc 
nhất bởi vị trí và điều kiện tự nhiên thuận lợi để xây dựng các nhà máy, cơ 
sở kinh doanh thương mại dịch vụ có sức lan tỏa ra cả khu vực. 

Cùng với dịch vụ, du lịch, công nghiệp, địa phương còn có thế mạnh về 
năng lượng tái tạo, và có đầy đủ tiềm năng và điều kiện thuận lợi để phát 
triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, trong đó đặc biệt là nông nghiệp 
công nghệ cao và nuôi trồng thủy hải sản ở vùng nước sâu. 

Đồng hành với doanh nghiệp để phát triển 

Những năm qua, nhờ sự hỗ trợ hỗ trợ của Trung ương, sự đóng góp của 
cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, tỉnh Quảng Bình đã từng 
bước phát huy lợi thế, tiềm năng của tỉnh ven biển, tập trung huy động và 
sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, nền kinh tế - xã 



hội của tỉnh duy trì nhịp độ tăng trưởng khá, hạ tầng công nghiệp, giao 
thông, đô thị được đầu tư tương đối đồng bộ, đời sống vật chất và tinh 
thần của Nhân dân được nâng lên; quốc phòng an ninh được giữ vững. 

Hiện, Quảng Bình đã cơ bản định hướng phát triển khá rõ với những đột 
phá chiến lược: Du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; công nghiệp 
là ngành kinh tế trọng điểm; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng 
bộ, hiện đại; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải thiện môi trường 
đầu tư, kinh doanh. 

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2021, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình mong 
muốn đưa Quảng Bình bứt phá đi lên, trở thành một tỉnh phát triển khá 
trong khu vực, và đưa ra phương châm hợp tác cùng phát triển. Để làm 
được điều này, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cam kết làm hết sức mình, đồng 
hành, tạo môi trường an toàn, thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư, cùng 
nhà đầu tư để biến ý tưởng thành hiện thực. 

Tại hội nghị, Quảng Bình đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 
dự án của 12 nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư 71.151 tỉ đồng. Bên cạnh đó, 
UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã trao Biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư 
cho 22 dự án của 17 nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 70.000 tỉ đồng. 

Để đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư, tỉnh Quảng Bình cần tập trung cải 
cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính, trọng tâm là tạo đột phá 
trong cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị 
thông minh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch thông thoáng, 
thật sự hấp dẫn các nhà đầu tư; đồng thời xây dựng hệ thống chính quyền 
các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm sự hài lòng của người dân. 

LAM CHI - PHI LONG 

Nguồn: https://laodong.vn/kinh-te/quang-binh-khoi-dau-mot-chu-ky-phat-
trien-moi-871992.ldo 

 

7. Cải cách tổ chức bộ máy: Sắp xếp huyện, xã '3 
giảm, 5 tăng' 
Công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thôn, tổ 
dân phố có bước đột phá quan trọng, là cơ sở để các địa phương tổ 
chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII. 



 

Cán bộ xã Tân Long (sáp nhập từ 2 xã Tân Lập và Long Thành), thuộc 
huyện Thủ Thừa, Long An, hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. 

(Ảnh: Thanh Bình/TTXVN) 

Ở thời điểm năm 2017, Ban Chấp hành Trung ương đánh giá các đơn vị 
hành chính địa phương nhìn chung quy mô nhỏ, nhiều đơn vị không bảo 
đảm tiêu chuẩn theo quy định, nhất là cấp huyện, cấp xã; chưa phân định 
thật rõ tính đặc thù của chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo... 

Đến nay, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là một 
thành công nổi bật sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp 
tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả. 

Theo khẳng định của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, công 
tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thôn, tổ dân phố 
có bước đột phá quan trọng, là cơ sở để các địa phương tổ chức thành 
công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. 

Bước đột phá quan trọng 

Nghị quyết số 18-NQ/TW đã đề ra mục tiêu đến năm 2021, sắp xếp thu 
gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo 
quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng thôn, tổ 
dân phố. 

Từ năm 2021 đến năm 2030, phân định rõ và tổ chức thực hiện mô hình 
chính quyền nông thôn, đô thị, hải đảo và đơn vị hành chính-kinh tế đặc 



biệt; cơ bản hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp 
huyện, xã và thôn, tổ dân phố theo tiêu chuẩn quy định. 

[Cải cách tổ chức bộ máy: ''5 giảm'' ở bộ máy hành chính cấp tỉnh] 

Triển khai Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ về 
thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 
2019-2021, trong 2 năm, toàn ngành nội vụ đã tham mưu cấp có thẩm 
quyền tiến hành sáp nhập cấp huyện, cấp xã ở 45 tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương. 

Qua đó, cấp huyện giảm 8 đơn vị so với thời điểm năm 2015, còn 705 đơn 
vị hành chính, trong đó có 529 huyện (giảm 17 huyện), 46 quận (giảm 3), 
52 thị xã (tăng 1) và 78 thành phố (tăng 11). 

Cấp xã giảm 557 đơn vị, từ 11.160 đơn vị còn 10.603 đơn vị hành chính. 
Cùng với đó, số thôn, tổ dân phố cũng giảm 38.369 tổ chức so với năm 
2015, còn 98.455 tổ chức. 

“Trong giai đoạn 2016-2020, đã thực hiện sáp nhập, điều chỉnh địa giới các 
đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã bảo đảm đúng tiêu chí quy định; đổi 
mới việc phân loại đơn vị hành chính để làm cơ sở xác định cơ cấu tổ 
chức bộ máy và biên chế phù hợp với quy mô và đặc thù từng loại đơn vị 
hành chính. Rà soát tiêu chí và sắp xếp lại thôn, tổ dân phố, qua đó, giảm 
đầu mối, giảm số người hoạt động không chuyên trách, tăng cường hiệu 
quả hoạt động,” Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết. 

Theo Bộ trưởng, các Sở Nội vụ đã chủ động, tích cực, sáng tạo tham mưu 
cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chế độ, chính sách đối với 
đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan 
chuyên môn và địa giới hành chính, bảo đảm đúng quy định của Trung 
ương, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. 

“3 giảm,” “5 tăng” 

Đi đầu trong công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện (huyện), 
cấp xã (xã), tỉnh Hòa Bình đã giảm 1 huyện và 59 xã. 

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Chương cho 
biết xác định sắp xếp các đơn vị hành chính là một chủ trương lớn, quan 
trọng và đúng đắn của Đảng, Nhà nước; phù hợp với thực tiễn và xu thế 
phát triển của nước ta trong thời kỳ đổi mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã 
ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TU về thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị 
hành chính. 



Ngoài các xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, 
diện tích tự nhiên, tỉnh Hòa Bình quy định sắp xếp đối với các xã chưa đạt 
20% tiêu chuẩn về diện tích hoặc chưa đạt 30% tiêu chuẩn về quy mô dân 
số. 

Tỉnh khuyến khích nhập các xã với thị trấn để mở rộng quy hoạch đô thị và 
thuận lợi trong quy hoạch khu cụm công nghiệp, vùng kinh tế trọng điểm 
của tỉnh, của các huyện, thành phố. Đây là sự vận dụng sáng tạo, linh 
hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Hòa Bình. 

Với chủ trương này, từ tháng 2/2018 đến tháng 5/2019, các cấp ủy Đảng, 
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội từ tỉnh đến 
cơ sở đã thống nhất triển khai phương án: Hợp nhất huyện Kỳ Sơn vào 
thành phố Hòa Bình (giảm 1 huyện); sắp xếp 106 xã để hình thành 47 xã, 
giảm 31 đơn vị chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định. 

Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm của công dân, tạo sự đồng thuận 
của các tầng lớp nhân dân, sau khi nắm vững chủ trương và phương án 
sắp xếp, đến ngày 30/6/2019, đã có 100% xã, phường, thị trấn của Hòa 
Bình tổ chức xong việc lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp huyện, xã. 
Trong đó, 8 xã có 100% cử tri nhất trí, 82 xã có trên 90% cử tri nhất trí, 
không có đơn vị có dưới 60% cử tri nhất trí. 

Ngày 17/12/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 
830/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp 
xã thuộc tỉnh Hòa Bình, theo đó, giảm 1 huyện, giảm 59 xã. 

Hiện nay, tỉnh Hòa Bình còn 10 huyện, thành phố, 151 xã, phường, thị trấn, 
tỷ lệ giảm số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh đạt 28% trên tổng số 
đơn vị hành chính cấp xã trước khi sắp xếp, cao nhất cả nước. 

Trên cơ sở Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14, đến ngày 20/2/2020, chỉ 
chưa đầy 2 tháng, thành phố Hòa Bình và các xã, phường, thị trấn hợp 
nhất đã hoàn thành việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động; trụ sở, trang thiết bị và đi vào hoạt động theo 
đơn vị hành chính mới. 

Đặc biệt, sau khi tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã tháng 6/2020 và Đại hội 
Đảng bộ thành phố Hòa Bình tháng 8/2020, số lượng cấp ủy và các chức 
danh lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã 
được sắp xếp theo đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương. 

Quá trình sắp xếp, hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị đều 
thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng, 
Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội; tiếp tục duy trì phát triển kinh tế-



xã hội, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; đảm bảo 
giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; giải quyết tốt các nhu 
cầu của tổ chức và nhân dân. 

Đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn đã được kiện toàn, sắp xếp phù 
hợp với trình độ, năng lực và vị trí việc làm. Thành phố Hòa Bình đã giảm 
45 người so với trước khi sáp nhập huyện Kỳ Sơn vào thành phố. 

Đối với cấp xã đã sắp xếp, giải quyết chế độ cho 474 cán bộ, công chức; 
giải quyết cho 783 người hoạt động không chuyên trách. 

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Chương, việc sắp 
xếp huyện, xã đã giảm chi thường xuyên toàn tỉnh là 170,41 tỷ đồng/năm, 
trong đó, cấp huyện giảm 34 tỷ đồng, cấp xã giảm 136,41 tỷ đồng (trung 
bình mỗi xã giảm 2,312 tỷ đồng). 

Còn tại Hà Tĩnh, đánh giá của địa phương này cho thấy hiệu quả việc sáp 
nhập xã có 3 giảm: giảm 46 đơn vị hành chính, từ 262 còn 216 xã; giảm 
cán bộ, công chức, bán chuyên trách: giảm 1084/2321 người, tỷ lệ giảm 
46,7%; giảm chi hành chính 138 tỷ đồng/năm. 

Có 5 tăng là tăng không gian phát triển; tăng tư duy tầm nhìn, kết nối vùng 
cho đội ngũ cán bộ; tăng nguồn lực đầu tư phát triển; tăng hiệu lực, hiệu 
quả điều hành và đặc biệt là tăng niềm tin của nhân dân với Đảng. 

Một kết quả nổi bật khác qua 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW đã 
được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nêu lên tại Hội nghị triển khai công 
tác Nội vụ năm 2021 mới đây, đó là Quốc hội đã ban hành ba Nghị quyết 
về mô hình tổ chức chính quyền đô thị nhằm tổ chức hợp lý chính quyền 
địa phương, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước trên địa bàn 
các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. 

Đánh giá về việc cải cách bộ máy, Kết luận số 74-KL/TW của Bộ Chính trị 
nêu rõ: “Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn, 
sắp xếp tinh gọn, nhất là đầu mối bên trong của các tổ chức, cơ quan, đơn 
vị; mối quan hệ công tác của các cơ quan, tổ chức được bổ sung, hoàn 
thiện từng bước khắc phục sự trùng lắp, chồng chéo. Sự phân công, phân 
cấp giữa trung ương và địa phương, giữa cấp trên và cấp dưới hợp lý hơn; 
các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và các thôn, bản, ấp tổ dân được 
sắp xếp lại...; qua đó, đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động 
của hệ thống chính trị, giảm chi thường xuyên, góp phần phát triển kinh tế-
xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.”./. 

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+) 



Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/cai-cach-to-chuc-bo-may-sap-xep-
huyen-xa-3-giam-5-tang/690477.vnp 

 

8. Quản lý lưu trú trực tuyến: Tiện lợi, hiệu quả 

Qua hơn một năm triển khai ứng dụng phần mềm quản lý lưu trú trực 
tuyến (VNPT - ORM) đã giúp cho ngành công an thuận lợi trong việc 
quản lý, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động lưu trú tại các khách sạn, 
nhà nghỉ trên địa bàn toàn tỉnh. 

 
Công an phường Thuận Giao kiểm tra, đối chiếu thông tin khai báo lưu trú 

tại một khách sạn trên địa bàn phường 

Thủ tục rút gọn, tiết kiệm thời gian 

Theo quy định, hàng ngày các cơ sở kinh doanh lưu trú như khách sạn, 
nhà nghỉ hoạt động trên địa bàn tỉnh phải đến công an cấp xã/ phường để 
khai báo lưu trú khi khách đến thuê phòng. Trong thời đại internet bùng nổ 
như hiện nay, việc ứng dụng phần mềm quản lý lưu trú trực tuyến là bước 
đột phá mới, giúp giảm thiểu công việc lưu trữ giấy tờ và rút ngắn thời gian 
khai báo thông tin của các cơ sở lưu trú với công an. 



Tại khách sạn Bcons ở phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, trung bình 
mỗi năm khách sạn đón từ 3.000 - 5.000 lượt khách đến lưu trú, trong đó 
trước thời điểm xảy ra dịch bệnh Covid-19 khách nước ngoài đến lưu trú 
chiếm 70%. Bà Đoàn Ngọc Hân, Giám sát bộ phận lễ tân, khách sạn 
Bcons, cho biết: “Trước đây, khi chưa sử dụng phần mềm VNPT - ORM, 
bất kể mùa nắng hay mùa mưa, cứ khoảng 22 giờ đêm, nhân viên lễ tân 
khách sạn phải tổng hợp số lượng khách lưu trú rồi đến trụ sở công an 
phường nộp danh sách của khách. Sau khi khách sạn triển khai thực hiện 
khai báo lưu trú qua phần mềm quản lý lưu trú trực tuyến, tôi thấy rất thuận 
tiện. Bây giờ, mỗi khi có khách đến nhận phòng, nhân viên lễ tân chỉ việc 
cập nhật thông tin lý lịch, số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu của khách 
vào dữ liệu phần mềm trên máy tính là công an phường đã nắm bắt và 
theo dõi được ngay”. 

Thiếu tá Nguyễn Kim Phụng, Phó Trưởng Công an phường Thuận Giao, 
TP.Thuận An, cho biết: “Tại thời điểm này, trên địa bàn phường Thuận 
Giao, TP.Thuận An có khoảng 50 khách sạn, nhà nghỉ đang hoạt động. 
Qua rà soát, 100% các cơ sở lưu trú đều được triển khai thực hiện khai 
báo lưu trú trực tuyến, do vậy đã trợ giúp cho cán bộ, chiến sĩ công an 
trong việc quản lý và theo dõi tình trạng hoạt động của các khách sạn, nhà 
nghỉ trên toàn phường, đồng thời theo dõi được thời gian cụ thể khách đến 
thuê phòng và rời khỏi khách sạn. Việc thông báo lưu trú qua mạng 
internet góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, không chỉ 
giảm thời gian đi lại, công sức cho cơ sở kinh doanh lưu trú mà còn tạo 
điều kiện thuận lợi trong việc thông báo lưu trú được nhanh chóng; việc tra 
cứu thông tin phục vụ yêu cầu nghiệp vụ của cơ quan công an được kịp 
thời, giảm bớt áp lực cho cơ quan công an trong việc tiếp nhận danh sách 
khai báo lưu trú hàng ngày”. 

Hướng tới kết nối rộng 

Được biết việc tiếp nhận khai báo lưu trú hiện nay do công an cấp xã/ 
phường trực tiếp thực hiện. Đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú, khi có 
khách đến đặt phòng nghỉ, nhân viên khách sạn/ nhà nghỉ phải kiểm tra 
giấy tờ tùy thân, ghi lại thông tin lý lịch và thời gian lưu trú của khách vào 
sổ sách quản lý lưu trú, sau đó mang đến khai báo cho công an xã/ 
phường trên địa bàn sở tại nếu là khách Việt Nam; làm thủ tục đăng ký tạm 
trú nếu là người nước ngoài trước 23 giờ trong ngày, đồng thời phải lưu 
trữ thông tin của khách lưu trú trong thời hạn ít nhất 36 tháng. Công việc 
này trước đây thực hiện hoàn toàn bằng thủ công, dễ dẫn đến sai sót và 
bất tiện, gây nhiều bất cập trong việc thống kê, cập nhật thông tin của cơ 
quan công an, khó khăn trong công tác quản lý. Nhưng giờ đây, với phần 



mềm quản lý lưu trú trực tuyến, cơ sở kinh doanh chỉ cần ngồi tại đơn vị 
mình, cập nhật thông tin của khách lưu trú vào phần mềm là cơ quan công 
an đã nắm rõ mọi hoạt động của các cơ sở kinh doanh lưu trú đúng quy 
định của pháp luật. Qua hơn một năm triển khai thực hiện ứng dụng quản 
lý phần mềm lưu trú trực tuyến, đã mang lại hiệu quả cao trong công tác 
quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Cụ thể, mọi thông tin của khách đến 
lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ đều được cập nhật đầy đủ, chính xác, 
đồng bộ, tức thời từ các cơ sở kinh doanh lưu trú đến công an các cấp. 

Ông Nguyễn Minh Cường, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - 
VNPT Bình Dương, cho biết: “Phần mềm VNPT - ORM được thiết lập trên 
nền tảng công nghệ điện toán đám mây, bởi vậy ứng dụng đều tương thích 
với tất cả các trình duyệt trên máy tính bàn, máy tính xách tay hoặc trên 
điện thoại di động. Phần mềm cũng tích hợp nhiều tính năng ưu việt như: 
Quản lý thông tin, quản lý đối tượng, quản lý thuế, quản lý du lịch… Mặt 
khác, hệ thống phần mềm đã được kiểm định chức năng, hiệu năng bảo 
mật bởi VNCert; trung tâm Chính phủ điện tử và Bộ Thông tin và Truyền 
thông nên tính bảo mật cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ngoài chức năng 
khai báo lưu trú cho cơ quan công an, phần mềm VNPT - ORM còn tích 
hợp các công nghệ trong dự án du lịch thông minh, tạo cơ hội các cơ sở 
kinh doanh dịch vụ du lịch và lưu trú trên địa bàn tỉnh có cơ hội được kết 
nối, xúc tiến và quảng bá hình ảnh về ngành du lịch của tỉnh thông qua 
ứng dụng công nghệ thông tin”. 

Đại tá Nguyễn Văn Châu, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về 
Trật tự xã hội, Công an tỉnh, cho biết: “Thực hiện Nghị quyết số 112/NQ-
CP, ngày 30-10-2017 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính 
trong việc quản lý dân cư, thuộc phạm vi chức năng của đơn vị, Công an 
tỉnh đã phối hợp với Trung tâm viễn thông Bình Dương triển khai ứng dụng 
phần mềm quản lý lưu trú VNPT - ORM trên địa bàn Bình Dương. Qua hơn 
một năm triển khai thực hiện, đã có hơn 1.000 cơ sở kinh doanh lưu trú 
đăng ký phần mềm khai báo lưu trú trực tuyến; tập trung chủ yếu tại các 
địa bàn trọng điểm, như: TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An, TP.Dĩ An, 
TX.Bến Cát, TX.Tân Uyên. Việc triển khai phần mềm quản lý lưu trú trực 
tuyến là một bước đột phá về cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý 
Nhà nước về an ninh trật tự xã hội trong thời đại công nghệ 4.0, giúp tiết 
kiệm chi phí giấy tờ, công sức và thời gian. Sắp tới, Công an tỉnh Bình 
Dương sẽ triển khai rộng rãi đến các huyện, thị còn lại nhằm phục vụ cho 
công tác quản lý về an ninh trật tự ở các vùng xa của tỉnh đạt hiệu quả cao 
hơn”. 

 THU HƯỜNG 



Nguồn: http://baobinhduong.vn/quan-ly-luu-tru-truc-tuyen-tien-loi-hieu-qua-
a238934.html 

 

9. Đắk Lắk hợp tác chiến lược với VNPT phát triển 
chính quyền điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số 
Ngày 18-1, UBND tỉnh Đắk Lắk và Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt 
Nam (VNPT) đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn 
thông - công nghệ thông tin (VT-CNTT) giai đoạn 2021 - 2025. 

Theo thỏa thuận hợp tác vừa được ký kết, UBND tỉnh Đắk Lắk và Tập 
đoàn VNPT cùng thống nhất giai đoạn 2021 - 2025, hai bên sẽ tập trung 
vào 6 nội dung trọng tâm, gồm: Cung cấp các giải pháp, ứng dụng CNTT 
phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới 
chính quyền số; Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Xây dựng cơ sở hạ 
tầng VT-CNTT và phát triển đô thị thông minh; Phát triển nguồn nhân lực 
VT-CNTT; Công nghiệp công nghệ thông tin; Xây dựng nông nghiệp thông 
minh. 

Với việc ký kết thỏa thuận hợp tác lần này, UBND tỉnh Đắk Lắk và Tập 
đoàn VNPT mong muốn sẽ phát huy tối đa thế mạnh của mỗi bên, huy 
động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chức năng, 
nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời góp 
phần mang lại lợi ích chung cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp. 

Trong giai đoạn hợp tác trước đó (2016 - 2020), hai bên đã đạt 
nhiều kết quả quan trọng. Vùng phủ sóng mạng di động VinaPhone 
đạt trên 95% diện tích tỉnh Đắk Lắk, đáp ứng 100% dân cư của 
184/184 xã phường. Hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng đã 
quang hóa 100% hạ tầng đường truyền tới cơ quan, tổ chức các 
cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh… 

Sự hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn 2016 - 2020 cũng đã tạo 
được nền móng cho việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử 
và đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk như: đề án xây dựng 
thành phố Buôn Ma Thuột thành thành phố thông minh; xây dựng 
thí điểm 10 dịch vụ đô thị thông minh tại Trung tâm giám sát điều 
hành đô thị thông minh IOC; triển khai dịch vụ công quốc gia và vận 
hành hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến VNPT 
Igate; Triển khai hệ thống quản lý vnEdu với 17.700 tài khoản; Hệ 
thống VNPT HMIS được triển khai cho 7 Trung tâm y tế huyện; vận 



hành hệ thống khám chữa bệnh và thanh toán BHYT cho 7 cơ sở y 
tế tuyến 4 và 3 cơ sở y tế tuyến 3… 

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ Tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk 
Nguyễn Tuấn Hà đánh giá cao vai trò của Tập đoàn VNPT, đặc biệt là vai 
trò của VNPT Đắk Lắk đã đồng hành cùng với tỉnh trong việc xây dựng, 
phát triển hạ tầng VT-CNTT trong thời qua. Đồng thời mong muốn trong 
thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục huy động nguồn lực để hỗ trợ nhau thực 
hiện tốt các nội dung đã ký kết, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của 
mỗi bên, mang lại lợi ích chung cho chính quyền, người dân và doanh 
nghiệp; xây dựng thành công mô hình chính quyền điện tử, đô thị thông 
minh của tỉnh hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, góp phần 
xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, từng bước xứng đáng 
vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên. 

 

UBND tỉnh Đắk Lắk và Tập đoàn VNPT ký kết hợp tác chiến lược về VT-
CNTT giai đoạn 2021 - 2025 

 
Ông Tô Dũng Thái, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT nhấn mạnh, kết 
quả hợp tác của 5 năm qua là nền tảng vững chắc cho những bước hợp 
tác mạnh mẽ trong giai đoạn 2021 - 2025. Trong thời gian tới, VNPT và 
UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ mở rộng trên nhiều lĩnh vực trong đó trọng tâm là 
chính quyền điện tử, chuyển đổi số. Các giải pháp xây dựng cho tỉnh Đắk 
Lắk sẽ phù hợp với định hướng phát triển của Chính phủ và điều kiện đặc 
thù, mức độ phát triển của địa phương. “Tập đoàn VNPT cam kết sẽ tiếp 



tục huy động đội ngũ cán bộ, chuyên gia giỏi bắt tay vào việc triển khai 
thực hiện kế hoạch đã được thống nhất để đảm bảo việc hợp tác giữa hai 
bên hiệu quả, thiết thực. Với sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, kinh nghiệm 
của VNPT, hy vọng Đắk Lắk sớm khai trương Trung tâm giám sát điều 
hành thông minh IOC, hiện thực hóa mục tiêu đô thị thông minh trong 
tương lai” ông Tô Dũng Thái khẳng định. 

TRẦN BÌNH 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/dak-lak-hop-tac-chien-luoc-voi-vnpt-phat-
trien-chinh-quyen-dien-tu-va-thuc-day-chuyen-doi-so-709826.html 

 

10. Thúc đẩy mạnh mẽ việc giải quyết TTHC 
Kế hoạch đề ra một số mục tiêu, cụ thể: 100% cán bộ, công chức, viên 
chức (CBCCVC) được phổ biến, quán triệt, chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC giai đoạn 2021 - 2030. 
Trong đó, 100% văn bản quy phạm pháp luật được theo dõi, kiểm tra, rà 
soát hệ thống hóa theo đúng quy định, triển khai thống nhất từ tỉnh đến cơ 
sở; 100% cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, kiện toàn chức năng nhiệm 
vụ, bố trí CBCCVC đúng vị trí việc làm. 

Toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu tinh giản biên chế 10% giai đoạn 
2015 - 2021; bảo đảm 100% kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 
nhà nước về tài chính, ngân sách được các cơ quan, đơn vị, địa phương 
triển khai thực hiện. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương thúc đẩy 
mạnh mẽ việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện 
tử; đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ các TTHC cung cấp trên Cổng dịch vụ 
công của tỉnh, góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. 



 

Bộ phận một cửa các cấp nâng cao hiệu quả hoạt động để cải thiện 
chất lượng giải quyết TTHC cho người dân 

Trong quá trình thực hiện, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật cho ứng dụng công 
nghệ thông tin cơ bản được đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, đáp ứng được 
nhu cầu của sự phát triển và triển khai chính quyền điện tử. Từ đó, tỉnh 
phấn đấu nâng cao chỉ số CCHC, mức độ hài lòng của người dân, doanh 
nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị 
sự nghiệp công lập năm 2021 cao hơn năm 2020. 

Tiếp tục phát huy sáng tạo 

Trên cơ sở đánh giá xếp loại Chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2020, người đứng 
đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo tiến hành phân tích, rà soát 
cụ thể những kết quả đạt được, làm rõ những nguyên nhân hạn chế, 
khuyết điểm, đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể để cải thiện Chỉ số 
CCHC năm 2021. 

Về cải cách thể chế, cần nâng cao tính chủ động, hiệu quả trong công tác 
xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định rõ trách nhiệm 
của từng cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện văn bản được 
ban hành. Các cơ quan đơn vị tăng cường rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra và 
hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, cụ 
thể, hợp hiến, hợp pháp và khả thi của các văn bản. 

Đối với cải cách TTHC, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ của 
Trung tâm Hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND 



cấp huyện, UBND cấp xã và thường xuyên, kịp thời cập nhật, công khai 
TTHC dưới nhiều hình thức khác nhau, tạo thuận lợi cho người dân, tổ 
chức tìm hiểu và thực hiện. 

Đẩy mạnh việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử  gắn với việc hoàn 
thiện các quy trình giải quyết TTHC liên thông, bảo đảm rõ thời gian, rõ 
trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong từng bước của quy trình giải 
quyết; bảo đảm cắt giảm đáng kể thời gian và giảm số lần đi lại cho người 
dân, tổ chức khi giải quyết TTHC liên thông. 

 

Người dân đến nhận kết quả hồ sơ về đất đai tại bộ phận một 
cửa UBND huyện Đắk Glong 

Thực hiện nghiêm túc quy định về xin lỗi 

Bên cạnh đó, bộ phận một cửa các cấp đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt 
động để cải thiện chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức theo 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa 
phương thực hiện nghiêm túc quy định về văn bản xin lỗi trong trường hợp 
giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức đến ngày hẹn mà chưa có kết quả 
giải quyết. 

Tỉnh tiếp tục triển khai rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ 
quan, đơn vị, giảm đầu mối tổ chức trung gian, khắc phục triệt để sự trùng 
lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm nguyên tắc một tổ chức có 
thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và 
chịu trách nhiệm chính. Mặt khác, quản lý, sử dụng biên chế hành chính, 
sự nghiệp của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thực 
hiện theo hướng bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. 



Công tác cải cách chế độ công vụ tăng cường thực hiện nghiêm túc việc 
tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức theo quy 
định. Đội ngũ CBCCVC các cấp cơ cấu, sắp xếp lại theo vị trí việc làm, 
khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, 
hợp lý về cơ cấu. 

 

Kế hoạch xác định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 gồm 6 nội dung 
CCHC với 77 nhiệm vụ cụ thể, gắn với công tác chỉ đạo, điều hành CCHC. 
Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tiếp tục phát huy sáng tạo, chủ động 
tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp với đặc thù của tỉnh và 
từng địa phương. 

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính 
trong các hoạt động công vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, nhất là người 
đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu. 

Các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục triển khai cơ 
chế tự chủ về tài chính công và tăng cường kiểm soát, nâng cao trách 
nhiệm, hiệu quả sử dụng tài sản, kinh phí từ ngân sách Nhà nước, bảo 
đảm dân chủ, công khai, minh bạch, tiết kiệm, chống lãng phí. 

Xây dựng chính quyền điện tử phải gắn với công tác CCHC, chính quyền 
số, tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật và công nghệ số, khắc phục tình 
trạng không đồng bộ giữa phần mềm và trang thiết bị, nhất là đơn vị cấp 
xã. 

Các ngành, địa phương tích cực tuyên truyền cho CBCCVC, người dân, 
doanh nghiệp về dịch vụ công trực tuyến, tạo động lực, khuyến khích tin 
tưởng việc giải quyết TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 
và 4. 

UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ 
quan, đơn vị có liên quan theo dõi, nắm bắt tình hình và chỉ đạo kịp thời 
công tác CCHC và chịu trách nhiệm trước cấp trên về kết quả thực hiện 
CCHC tại cơ quan, đơn vị. 

Nguồn: http://m.baodaknong.org.vn/cai-cach-hanh-chinh/phan-dau-nang-
cao-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-muc-do-hai-long-cua-nguoi-dan-doanh-

nghiep-84225.html 

 

 


