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1. Cải cách hành chính: Tập trung hiện đại hoá cơ chế 
một cửa 
Cải cách hành chính trong thời gian đến sẽ tập trung vào việc thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng chuyển đổi số, 
bắt kịp xu thế cách mạng 4.0, nâng cao chất lượng phục vụ, lấy người 
dùng làm trung tâm. 

 

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: VGP/Minh Trang 

Nhiều rào cản trong việc chuyển đổi số 

Tại Hội thảo tham vấn “Đề án thí điểm đổi mới việc thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)” do 
Cục Kiểm soát TTHC tổ chức tại TP. Đà Nẵng, ông Ngô Hải Phan, Cục 
trưởng Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ), cho biết triển khai 
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, đến nay 100% các bộ, ngành, 
địa phương đã hoàn thành việc kiện toàn bộ phận một cửa các cấp để giải 
quyết TTHC, trong đó, 59/63 địa phương thành lập Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp tỉnh. 

Thực tiễn cho thấy cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã góp phần tạo 
chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với 
các tổ chức và công dân, đơn giản hóa các TTHC, giảm phiền hà, chi phí, 
thời gian, công sức... 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả, thành tựu đã đạt được, việc thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông còn những hạn chế chủ yếu như sau: 
Thẩm quyền giải quyết các TTHC còn cắt khúc nhiều cửa và khâu trung 



gian; cách thức giải quyết TTHC còn mang tính truyền thống, thủ công, 
giấy tờ, chưa tích cực áp dụng những tiến bộ công nghệ tin học để phù 
hợp với nhu cầu trong điều kiện hội nhập quốc tế. 

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến được quan tâm đẩy nhanh về số 
lượng, song số lượng hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến còn thấp, 
việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến còn nhiều bất cập. Các hệ thống 
thông tin dữ liệu liên quan đến việc giải quyết TTHC còn cục bộ, cắt khúc, 
chưa có sự kết nối, chia sẻ, liên thông, đồng bộ, thống nhất… 

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

Việc đổi mới dự kiến tập trung vào 6 nội dung chính: Tổ chức Bộ phận một 
cửa theo hướng phi địa giới hành chính, về nhân sự làm việc tại Bộ phận 
một cửa; về thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC của 
Bộ phân một cửa; thực hiện số hoá quy trình giải quyết TTHC; xây dựng 
hệ thống thông tin một cửa điện tử, cổng dịch vụ công hiện đại; nâng cao 
tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3,4, thực hiện TTHC trên môi 
trường điện tử. 

Tăng cường ứng dụng điện tử và số hoá 

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngân, Phó Trưởng Phòng Kiểm soát TTHC (Văn 
phòng Chính phủ), đến thời điểm hiện nay, tất cả các bộ, ngành, địa 
phương đều đã xây dựng và đưa vào sử dụng Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử và Cổng Dịch vụ công. Tuy nhiên, việc đầu tư còn thiếu đồng bộ, 
thiếu thống nhất khi mỗi bộ, ngành, địa phương xây dựng một hệ thống 
riêng, thiếu sự kết nối, chia sẻ dữ liệu trong toàn Hệ thống thông tin một 
cửa điện tử cả nước. 

Đối với trường hợp Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện 
tử được xây dựng tách biệt nhau thì cần thiết phải có giải pháp kỹ thuật để 
đáp ứng theo yêu cầu thực tế và công tác quản lý nhà nước. Đồng thời, 
quy định pháp luật hiện hành có liên quan cũng cần phải được rà soát, sửa 
đổi, bổ sung cho phù hợp. 

Bà Ngân cũng cho biết về việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ 
phận một cửa, kết quả khảo sát thực tế và qua phản ánh khiếu nại của 
người dân và doanh nghiệp cũng cho thấy, kết quả giải quyết TTHC đúng 



và trước hạn trên 90% cũng chưa hẳn đã phản ánh một cách chân thực về 
chất lượng giải quyết TTHC, thậm chí còn gây ra những bất cập khi cơ 
quan hành chính nhà nước chạy theo thành tích hay muốn “làm đẹp” số 
liệu. Bởi mọi hành vi gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu đa phần phát 
sinh trong giai đoạn xem xét, kiểm tra trước khi CBCCVC của cơ quan Nhà 
nước quyết định việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC.  

“Chính vì vậy, cần thiết phải đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc 
giám sát thông qua bên thứ ba, hoặc sử dụng hệ thống giám sát, đánh giá 
tự động thông qua việc phân tích các dữ liệu đầu vào là rất cần thiết”, bà 
Ngân đề nghị.  

Ông Nguyễn Văn Huy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm Giám đốc 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi đề nghị tăng cường 
cơ chế phối hợp giữa bộ ngành với địa phương. “Có những thủ tục cần 
thay đổi, địa phương đã nêu từ 3,4 năm nay nhưng bộ ngành chưa có 
động thái gì. Nếu không thay đổi trong việc phối hợp giữa bộ ngành với 
các địa phương thì đó là một trở ngại lớn đối với việc xây dựng Chính phủ 
điện tử”, ông Huy nhấn mạnh. 

Góp ý với ban soạn thảo đề án, ông Daniel Fitzpatrick, Giám đốc Dự án 
Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và 
vừa do USAID tài trợ, cho rằng các vấn đề trong giải quyết TTHC hầu hết 
đều xuất phát từ việc tiếp xúc giữa người với người, chính vì thế các mục 
tiêu của đề án cần hướng đến việc làm giảm sự tiếp xúc này thông qua các 
ứng dụng điện tử và số hoá. 

Kết luận buổi làm việc, ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát 
TTHC, ghi nhận ý kiến tâm huyết của các đại biểu trong việc xây dựng nền 
hành chính công hiện đại. Tất cả các ý kiến sẽ được xem xét và bổ sung 
nhằm mục tiêu đổi mới cách thức tổ chức bộ phận một cửa nâng cao chất 
lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin, giảm chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, 
doanh nghiệp. Qua đó, góp phần thiết thực vào việc xây dựng nền hành 
chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; hiện thực hóa mục tiêu đẩy mạnh xã hội 
hóa dịch vụ công, xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành 
động, phục vụ nhân dân. 

Minh Trang 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-Bo-nganh/Cai-cach-hanh-chinh-
Tap-trung-hien-dai-hoa-co-che-mot-cua/421564.vgp 

 



2. Bước tiến mới trong phục vụ người dân và doanh nghiệp 

Cán bộ bảo hiểm xã hội hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VssID tại Bệnh 
viện tỉnh Kon Tum. Ảnh: TÂM TRUNG 

Cuối năm 2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã triển khai bổ sung 
chín dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 4 dành cho tổ chức và cá 
nhân. Đây là một dấu mốc quan trọng đánh dấu ngành BHXH Việt Nam 
hoàn thành cung cấp 100% DVC mức độ 4 cho các thủ tục hành chính của 
mình, nâng cao chất lượng phục vụ. 

Ngồi nhà xin cấp lại thẻ BHYT, đóng BHXH tự nguyện… 

Năm 2020, BHXH Việt Nam đã hoàn thành cung cấp DVC mức độ 4 cho 
tất cả các thủ tục hành chính của ngành, việc này đã giúp cho tổ chức, cá 
nhân có thể thực hiện thao tác trực tiếp trên Cổng Giao dịch điện tử của 
ngành BHXH Việt Nam, tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn 
hoặc thông qua 11 tổ chức I-VAN (nhà cung cấp dịch vụ kê khai giao dịch 
điện tử trong lĩnh vụ BHXH). Theo thống kê toàn ngành, BHXH Việt Nam 
đã tiếp nhận và giải quyết gần 85 triệu hồ sơ giao dịch điện tử với gần sáu 
triệu giao dịch, chưa kể 170 triệu hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí khám, 
chữa bệnh (KCB) liên thông trên hệ thống Giám định bảo hiểm y tế 
(BHYT). Ðến hết năm 2020, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và giải quyết 
gần 10.000 giao dịch trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia, trong đó: Tiếp 
nhận và giải quyết cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất cho 2.614 trường hợp; 
6.411 giao dịch thanh toán trực tuyến thành công (thanh toán gia hạn thẻ 
BHYT theo hộ gia đình cho 4.389 trường hợp; đóng tiếp BHXH tự nguyện 



cho 2.022 trường hợp; đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp là 144 
trường hợp); tiếp nhận, xử lý 916 hồ sơ đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng dịch 
Covid-19. 

Bác Nguyễn Thị Liên, 52 tuổi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (Hà 
Nội), kinh doanh tạp hóa tại nhà chia sẻ: Nhiều năm nay, gia đình được 
cán bộ đến tận nhà vận động tham gia BHYT hộ gia đình, nhờ vậy việc 
KCB của hai vợ chồng rất thuận tiện. Bác cũng đắn đo chưa tham gia 
BHXH tự nguyện do ngại phải đi đóng tiền. Ngay khi biết có dịch vụ thanh 
toán trực tuyến đóng BHXH tự nguyện, rồi thanh toán trực tuyến, gia hạn 
thẻ BHYT hộ gia đình…, hai vợ chồng bác quyết định tham gia. 

Ðặc biệt, tháng 11-2020, ứng dụng BHXH số - VssID trên nền tảng thiết bị 
di động chính thức được triển khai, với mục tiêu công khai, minh bạch quá 
trình tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; các chế độ BHXH đã được 
hưởng; sổ theo dõi quá trình KCB và rất nhiều tiện ích khác, đã thiết lập 
được kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực hiện DVC cho cá nhân một 
cách tiện lợi, dễ dàng nhất cho người dân. Ðồng thời, BHXH Việt Nam và 
Bộ Y tế đã triển khai thí điểm sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID đi 
KCB BHYT cho 10 tỉnh miền trung trong đợt lũ lụt vừa qua. Là người trực 
tiếp trải nghiệm VssID khi đi khám bệnh, chỉ cần nhân viên y tế quét mã 
QRcode, thông tin cá nhân, thậm chí cả quá trình KCB hiện lên đầy đủ, 
anh Hoàng Minh Giang, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho rằng, đây là ứng 
dụng rất hữu ích đối với người dân khi đi KCB BHYT, nhất là nhiều người 
dân miền trung do bị ảnh hưởng của bão lũ vừa qua, thẻ BHYT bị mất 
hoặc hỏng. 

Cung cấp tối đa dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp 

Hướng tới phương châm "Cần nghĩ lớn, nghĩ tổng thể nhưng bắt đầu từ 
cái nhỏ nhất, hành động nhanh, kết quả lớn, làm đâu chắc đấy", Phó Giám 
đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) của BHXH Việt Nam Nguyễn 
Hoàng Phương cho biết, ngành BHXH Việt Nam phấn đấu hoàn thành các 
mục tiêu về CNTT, trong đó, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng dịch 
vụ, cung cấp tối đa các DVC trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp; 
nâng cao mức độ trải nghiệm cho người dùng khi người dân thực hiện các 
DVC trên Cổng thông tin điện tử của ngành; cung cấp tất cả các DVC trên 
ứng dụng VssID; tích hợp thanh toán điện tử trên ứng dụng VssID. Ðến 
nay, BHXH các địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai ứng dụng 
VssID, giới thiệu, hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký và cài đặt. Trong 
thời gian tới, Trung tâm sẽ tích hợp, cung cấp các dịch vụ thanh toán trực 
tuyến dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID, để bảo đảm người dân có 
thể giao dịch với cơ quan BHXH tại bất cứ đâu, bất kỳ lúc nào. 



Ðồng thời, ngành BHXH Việt Nam sẽ khai thác tối đa việc chia sẻ, liên 
thông dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, trong đó đặc biệt khai 
thác liên thông cơ sở dữ liệu về dân cư và thẻ căn cước công dân gắn chip 
để tiết giảm thủ tục hành chính khi có nhu cầu định danh công dân. Cung 
cấp chính thức hệ thống tổng đài tự động (ChatBot) hoàn thiện hệ sinh thái 
4.0 của ngành BHXH Việt Nam. 

Nhật Anh 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/bhxh-va-cuoc-song/buoc-tien-moi-trong-
phuc-vu-nguoi-dan-va-doanh-nghiep-633735/ 

 

3. Tiêu chuẩn-Quy chuẩn hỗ trợ doanh nghiệp phát triển: 
Bài 1-Từng bước hài hòa với quốc tế 
Giai đoạn 2016-2020, triển khai các Chương trình hành động của Bộ 
Khoa học và Công nghệ thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, 
Nhà nước, Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng đã nỗ lực vượt 
qua mọi khó khăn, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và phục 
vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng. 

 

Hệ thống TCVN, QCVN giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, 
khẳng định vị thế trong bối cảnh hội nhập. Ảnh minh họa: tcvn.gov.vn 

Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng xác định, nhiệm vụ trọng tâm 
là hoàn thiện thể chế về hoạt động tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng phù 
hợp với tình hình thực tế, tránh chồng chéo, đáp ứng yêu cầu của xã hội 
và tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý nhà nước.  



Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình kinh tế-xã hội 
trong nước và quốc tế có những biến động không nhỏ, nhưng Tổng cục 
tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện 
ứng phó, giảm thiểu tác động của dịch COVID-19, hỗ trợ doanh nghiệp 
phục hồi, phát triển, thúc đẩy các hoạt động kinh tế-xã hội để thực hiện 
“mục tiêu kép”. Phóng viên TTXVN thực hiện loạt 3 bài viết về những kết 
quả đạt được của ngành tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng thời gian qua. 

Tiêu chuẩn, quy chuẩn từng bước hài hòa với quốc tế 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng Nguyễn 
Hoàng Linh nhấn mạnh: Với chức năng là cơ quan tham mưu cho Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và đầu mối tổ chức triển khai thực hiện 
công tác tiêu chuẩn hóa, Tổng cục đã chủ động hướng dẫn, đôn đốc và 
phối hợp các bộ, ngành, địa phương xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật đối với nhóm sản phẩm hàng hóa chủ lực, hàng hóa chưa có tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần cho phát triển kinh tế-xã hội, phù hợp với 
các yêu cầu, quy định của các Hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam 
cam kết và tham gia thực hiện như: WTO/TBT, EVFTA, CPTPP… Công 
tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật được nâng cao, 
đổi mới, tăng cường sự chủ động để hỗ trợ các bộ, ngành. 

Riêng năm 2020, công tác soạn thảo và ban hành TCVN, QCVN được đẩy 
mạnh với tỷ lệ hơn 90% TCVN được xây dựng mới hài hòa với quốc tế và 
khu vực. Các TCVN mới chủ yếu được xây dựng trên cơ sở tham khảo 
các tiêu chuẩn quốc tế, nước ngoài, áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện 
đại, kế thừa các thành tựu khoa học công nghệ của thế giới.  

Giai đoạn 2016-2020, Tổng cục đã tiếp nhận, thẩm định, trình công bố 
3973 TCVN (Tiêu chuẩn Việt Nam), trong đó khoảng 88% TCVN hài hòa 
với tiêu chuẩn quốc tế, nâng tổng số TCVN trong hệ thống TCVN hài hòa 
với tiêu chuẩn quốc tế đạt 60% (năm 2020 là 895 TCVN); tiếp nhận, thẩm 
tra và thẩm định 411 dự thảo QCVN (Quy chuẩn Việt Nam) của các bộ, 
ngành; hướng dẫn, góp ý hơn 86 quy chuẩn của địa phương, góp phần 
hoàn thiện hệ thống TCVN, QCVN theo hướng đảm bảo tính hiệu quả, 
đồng bộ, thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, hội nhập quốc tế, năng suất, 
chất lượng, nâng cao năng lực doanh nghiệp, tiếp cận thị trường xuất khẩu 
lớn. 

Trong quá trình thẩm định QCVN, Tổng cục đã tham mưu các bộ, ngành 
khi xây dựng QCVN phải loại bỏ các điều kiện kinh doanh trong QCVN 
nhằm tạo thuận lợi, minh bạch trong quản lý nhà nước và hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  



Để thúc đẩy phát triển kinh tế, giai đoạn 2016-2020, Tổng cục Tiêu chuẩn-
Đo lường-Chất lượng đã ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt 
động thương mại, sản xuất hàng hóa trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, vật 
tư nông nghiệp, lĩnh vực môi trường, xây dựng... 

Tổng cục đã thẩm định, công bố và ban hành 723 TCVN, 199 QCVN về vật 
tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, thủy sản; xây dựng, thẩm định 189 
TCVN trong lĩnh vực môi trường về kiểm soát chất lượng môi trường 
nước; kiểm soát chất lượng môi trường đất; kiểm soát chất lượng môi 
trường không khí; kiểm soát quản lý môi trường tiếng ồn. 

Bên cạnh đó, Tổng cục xây dựng bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành 
xây dựng gồm 15-20 QCVN để phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà 
nước về an toàn xây dựng; lợi ích, an ninh quốc gia; bảo vệ tài nguyên, 
môi trường; tiết kiệm năng lượng; phù hợp với các công nghệ xây dựng 
tiên tiến trong nước và quốc tế; quy hoạch và định hướng hệ thống tiêu 
chuẩn quốc gia ngành xây dựng… 

Đổi mới hoạt động chuyên ngành tiết kiệm chi phí 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng Nguyễn 
Hoàng Linh cho biết: Giai đoạn 2016-2020, Tổng cục luôn thực hiện các 
nhiệm vụ trọng tâm triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà 
nước một cách hiệu quả, hoàn thiện thể chế pháp lý về hoạt động Tiêu 
chuẩn-Đo lường-Chất lượng nhằm phù hợp với tình hình thực tế, tránh 
chồng chéo, đáp ứng các yêu cầu của xã hội và tạo cơ sở pháp lý cho hoạt 
động quản lý nhà nước. 

Tổng cục đã chủ trì tham mưu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban 
hành 7 Nghị định và 21 Thông tư về các lĩnh vực nhằm cải thiện môi 
trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đổi mới hoạt động 
kiểm tra chuyên ngành và hậu kiểm. 



 
Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo 

lường-Chất lượng. Ảnh: dantri.com.vn 

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế 
giới cũng như tại Việt Nam, Tổng cục đã đẩy mạnh việc đổi mới hoạt động 
chuyên ngành để tiết kiệm chi phí. Theo đó, các sản phẩm, hàng hóa phải 
kiểm tra chuyên ngành và thủ tục kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, đã được triển khai áp dụng cơ 
chế “chuyển mạnh sang hậu kiểm” từ năm 2017 theo Thông tư số 
07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017, để chuyển 91% nhóm sản phẩm, 
hàng hóa với 93,3% loại sản phẩm cụ thể phân theo mã HS (mã quốc tế 
quy định cho hàng hóa xuất khẩu) do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý 
sang cơ chế hậu kiểm. Cụ thể, đã cắt giảm từ 24 nhóm sản phẩm, hàng 
hóa với 299 loại sản phẩm cụ thể phân theo mã HS phải kiểm tra trước 
thông quan xuống còn 2 nhóm sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra là xăng 
dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).  

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh nhấn mạnh: Việc triển khai áp 
dụng Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN đã giúp cắt giảm khoảng 96% số lô 
hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ phải kiểm 
tra trước thông quan; đồng thời giảm thời gian kiểm tra chất lượng nhập 
khẩu từ 23 ngày trước đây xuống còn 1 ngày, vượt yêu cầu về thời gian 
của ASEAN+4 (là 90 giờ).  



Ngoài ra, Tổng cục cũng tham mưu để Bộ Khoa học và Công nghệ trình 
Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 
quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu áp dụng biện pháp hậu kiểm, thời gian 
kiểm tra và thông quan hàng hóa chỉ còn tối đa 1 ngày. Với cách đổi mới 
hoạt động, giai đoạn 2017-2020, chi phí đối với gần 280.000 lô hàng nhập 
khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ chuyển 
sang cơ chế hậu kiểm đã giảm khoảng 3.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp 
(bao gồm chi phí lưu kho, bãi; chi phí cho người đi làm thủ tục nhập khẩu). 
Riêng năm 2020, chi phí đối với hàng hóa nhập khẩu cho hơn 84.000 lô 
hàng thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ chuyển 
sang cơ chế hậu kiểm đã giảm hơn 832 tỷ đồng cho doanh nghiệp. 

HL (TTXVN) 

Nguồn: https://baotintuc.vn/kinh-te/tieu-chuanquy-chuan-ho-tro-doanh-
nghiep-phat-trien-bai-1tung-buoc-hai-hoa-voi-quoc-te-

20210131065955403.htm 

 

4. Tiêu chuẩn-Quy chuẩn hỗ trợ doanh nghiệp phát triển: 
Bài 2- Nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa 
Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi chưa từng có “tiền lệ” trước 
tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cùng với đó, 
dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã đặt tất cả các quốc gia, trong đó 
có Việt Nam trước thách thức phải luôn đổi mới, nâng cao chất lượng 
hàng hóa, cũng như giải pháp quản lý, điều hành để thích ứng với 
trạng thái bình thường mới. 



 

Ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL phát 
biểu tại Hội thảo 15 năm công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa. 

Ảnh minh họa: tcvn.gov.vn 

Quản lý chất lượng hàng hóa 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh: 
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 diễn ra mạnh mẽ, 
cũng như ảnh hưởng của dịch COVID-19, vai trò của khoa học công nghệ 
cùng với việc đẩy mạnh áp dụng các tiêu chuẩn – quy chuẩn trở nên quan 
trọng hơn bao giờ hết, thúc đẩy tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa, cũng như tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền 
kinh tế, góp phần giúp Chính phủ thực hiện "mục tiêu kép", vừa đảm bảo 
phòng, chống dịch, vừa nhanh chóng phục hồi kinh tế. 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng Nguyễn 
Hoàng Linh cho biết: Liên quan đến việc quản lý chất lượng hàng hóa, giai 
đoạn 2016-2020, Tổng cục đã phối hợp với các đơn vị, Ban Chỉ đạo 389 
Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra chất lượng, đo lường và ghi nhãn các 
hàng hóa thuộc các lĩnh vực: Xăng dầu; điện - điện tử; mũ bảo hiểm; vàng, 
trang sức, mỹ nghệ; thực phẩm đóng gói sẵn…  

Theo đó, Tổng cục đã khảo sát tại 2.932 cơ sở sản xuất, kinh doanh và 
nhập khẩu các mặt hàng: Xăng dầu; điện - điện tử; mũ bảo hiểm; vàng, 
trang sức, mỹ nghệ và kiểm tra 1.535 cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập 
khẩu. Tổng cục đã lấy 8.446 mẫu kiểm tra; kết quả có 1.607/8.299 mẫu 
được kiểm tra không đạt về ghi nhãn; 299/3.943 mẫu được kiểm tra không 
có CR; qua kiểm tra nhanh có 68/755 mẫu không đạt; kiểm tra nhà nước 



tổng số 5.601 lô xăng, dầu diesel, cồn, LPG và dầu nhờn động cơ đốt 
trong nhập khẩu với tổng khối lượng 37.486.932,8 tấn; xử lý theo thẩm 
quyền và chuyển hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trên 64 cơ sở với tổng 
số tiền xử phạt gần 3 tỷ đồng. 

Tổng cục luôn chú trọng hướng dẫn các bộ, ngành, Chi cục Tiêu chuẩn-Đo 
lường-Chất lượng, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thực hiện đầy đủ quy 
định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản quy phạm 
dưới luật, đồng thời giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình triển 
khai đối với hoạt động đánh giá và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa. 

Giai đoạn 2016-2020, Tổng cục đã rà soát, loại bỏ khỏi danh mục hàng 
hóa nhóm 2 đối với những hàng hóa không thực sự gây mất an toàn hoặc 
chưa xác định được cách thức quản lý hoặc chưa có QCVN; bổ sung mã 
HS (nếu chưa có mã HS); đồng thời xác định rõ loại hàng hóa nhập khẩu 
phải áp dụng biện pháp quản lý tiền kiểm, biện pháp hậu kiểm để tạo môi 
trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Công tác 
quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thông qua số lượng hồ sơ giải 
quyết thủ tục hành chính tăng mạnh qua các năm, năm 2016 là 90 hồ sơ; 
năm 2017 là 343 hồ sơ; năm 2018 là 428 hồ sơ; năm 2019 là 640 hồ sơ, 
năm 2020 là 804 hồ sơ (tăng 25,6% so với năm 2019). 

Thực hiện Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP, 
Tổng cục đã thực hiện xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động đăng ký và chỉ định, 
các tổ chức đăng ký và chỉ định, đáp ứng điều kiện quy định tại 2 Nghị định 
này (không phân biệt các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế) đều được 
tham gia hoạt động đăng ký và chỉ định trên lãnh thổ Việt Nam. Tính đến 
ngày 30/12/2020, đã cấp Giấy chứng nhận hoạt động đăng ký và chỉ định 
cho 563 tổ chức thử nghiệm, 104 tổ chức chứng nhận, 77 tổ chức giám 
định, 5 tổ chức kiểm định, 3 tổ chức công nhận; cấp Thông báo tiếp nhận 
hồ sơ công bố năng lực thực hiện hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá 
chứng nhận sản phẩm, chứng nhận hệ thống cho 14 cơ sở đào tạo, góp 
phần quản lý và nâng cao chất lượng hàng hóa, sản phẩm. 

Đẩy mạnh cơ chế một cửa quốc gia, nâng cao năng suất, chất lượng 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng Nguyễn 
Hoàng Linh khẳng định: Thực hiện nhiệm vụ được giao, Tổng cục tập trung 
triển khai hệ thống hải quan điện tử, đổi mới kiểm tra hàng hóa chuyên 
ngành, tăng cường hậu kiểm; kiểm soát hoạt động tạm nhập, tái xuất; cơ 
chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, giảm thời gian thông quan, tháo 



gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia và chính phủ điện tử. 

Tổng cục đã triển khai quyết liệt và hoàn thành xây dựng phần mềm, kết 
nối với cơ chế 1 cửa quốc gia đối với 6 thủ tục hành chính của Bộ Khoa 
học và Công nghệ. Hiện nay, Tổng cục tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng 
cục Hải quan (Bộ Tài chính) triển khai cơ chế một cửa quốc gia đối với các 
thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời duy trì 6 thủ 
tục hành chính kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia, với khoảng 
hơn 120.000 lượt hồ sơ được giải quyết, góp phần tiết kiệm hàng trăm tỷ 
đồng mỗi năm cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 
và chỉ số cải cách hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ.  

Giai đoạn 2016 - 2020, Tổng cục đã triển khai Chương trình quốc gia nâng 
cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt 
Nam đến năm 2020 theo Quyết định số 712/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ về Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” (Chương 
trình 712). 

Chương trình đã được thực hiện, xây dựng phong trào nâng cao năng 
suất, chất lượng tại tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước, đóng góp vào 
tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn đạt trên 40%; xây dựng hơn 100 bộ 
chương trình, tài liệu đào tạo về tiêu chuẩn hóa, quản lý chất lượng, quản 
lý đo lường, đánh giá và chỉ định, kỹ năng quản lý dự án năng suất, chất 
lượng… 

Tổng cục tiếp tục triển khai Chương trình 712 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp 
phục hồi, tăng trưởng trong và sau dịch COVID-19, tổng kết 10 năm thực 
hiện Chương trình quốc gia năng suất, chất lượng để đánh giá hiệu quả 
Chương trình giai đoạn 2011-2020 và bàn các biện pháp triển khai Quyết 
định số 1322/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chương trình 
hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa; 
từng bước hình thành hệ sinh thái truy xuất nguồn gốc, tạo cơ sở cho bộ, 
ngành, địa phương trên cả nước thống nhất về kế hoạch thực hiện, thúc 
đẩy sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường quốc tế. 

Tổng cục đã xây dựng kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất quốc gia dựa 
trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tiếp tục thúc đẩy 
nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trong thời gian tới, đóng góp 
vào phát triển kinh tế-xã hội. 

HL (TTXVN) 



Nguồn: https://baotintuc.vn/kinh-te/tieu-chuanquy-chuan-ho-tro-doanh-
nghiep-phat-trien-bai-2nang-cao-nang-suat-chat-luong-hang-hoa-

20210131070922331.htm 

 

5. Tiêu chuẩn-Quy chuẩn hỗ trợ doanh nghiệp phát triển: 
Bài cuối-Nâng cao hạ tầng chất lượng quốc gia 
Giai đoạn 2021-2025, Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng (Bộ 
Khoa học và Công nghệ) tập trung nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu 
chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các 
văn bản có liên quan phù hợp với các cam kết tại Hiệp định CPTPP, các 
Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới và đáp ứng tình hình thực tiễn. 

 

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo 
lường-Chất lượng báo cáo công tác triển khai hoạt động Giải thưởng Chất 

lượng Quốc gia 2020. Ảnh: tcvn.gov.vn 

Đồng thời, Tổng cục chú trọng nâng cao hạ tầng chất lượng quốc gia phục 
vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030, triển khai 
Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị 
quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng, đóng góp vào sự phát triển khoa học công nghệ cũng 
như kinh tế-xã hội của đất nước giai đoạn 2021-2025. 

Nâng cao hạ tầng chất lượng quốc gia phục vụ phát triển kinh tế-xã 
hội 



Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng Nguyễn 
Hoàng Linh nhấn mạnh: Giai đoạn 2021-2025, Tổng cục xây dựng mới các 
TCVN chiến lược, chủ chốt, đáp ứng Chiến lược phát triển ngành công 
nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, logistic, hàng hóa xuất khẩu chủ 
lực, y tế, an toàn thực phẩm, công nghệ thông tin, đô thị thông minh, sản 
xuất thông minh, năng lượng quốc gia... Tổng cục xây dựng TCVN cho sản 
phẩm, hàng hóa chủ lực Việt Nam có tính đến tính cạnh tranh, lợi thế của 
sản phẩm, hàng hóa Việt Nam; đồng thời duy trì hệ thống TCVN và đảm 
bảo sự tiếp cận nhanh nhất với sự phát triển của hệ thống tiêu chuẩn thế 
giới. 

Bên cạnh đó, Tổng cục thúc đẩy xã hội hóa hoạt động tiêu chuẩn, lấy 
doanh nghiệp làm trung tâm, các TCVN gắn chặt với hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của doanh nghiệp, kết nối TCVN với công nghệ mới, sản phẩm 
khoa học để TCVN đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước. 

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh cho rằng: Trong bối cảnh cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 diễn ra nhanh chóng, Việt Nam cần đẩy 
mạnh việc nâng cao năng lực, hạ tầng chất lượng quốc gia, đảm bảo thống 
nhất cơ sở hạ tầng đo lường quốc gia, đảm bảo các hệ thống chuẩn đo 
lường quốc gia hoạt động ổn định, tin cậy, chính xác, giải quyết kịp thời 
các yêu cầu, đòi hỏi của các bộ, ngành, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 
trong tình hình mới, đảm bảo phù hợp với hệ thống đo lường thế giới. 
Ngoài ra, Tổng cục mở rộng phạm vi thừa nhận quốc tế về khả năng đo, 
hiệu chuẩn (CMC) của Việt Nam; tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao vị 
thế, uy tín về đo lường của Việt Nam trong khu vực, cũng như thế giới. 

Giai đoạn 2021-2025, Tổng cục sẽ thúc đẩy hoạt động cung cấp dịch vụ đo 
lường, hiệu chuẩn, kiểm định, đo thử nghiệm và hoạt động nghiên cứu 
khoa học về đo lường trong cả nước, gắn với hoạt động đổi mới, sáng tạo, 
nâng cao năng suất, chất lượng để đảm bảo sự đúng đắn, thống nhất, 
phục vụ kịp thời nhu cầu về đo lường của các cơ quan quản lý, doanh 
nghiệp tại mỗi địa phương. 

Tổng cục chú trọng những nghiên cứu nhằm theo kịp sự thay đổi về 
phương thức sản xuất, quản lý mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thương mại hóa các kết quả nghiên 
cứu khoa học về chuẩn đo lường, phương tiện đo lường. 

Đặc biệt, thời gian tới, Tổng cục triển khai có hiệu quả Quyết định 
1322;/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình 
quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, 



hàng hóa giai đoạn 2021-2030, cũng như tăng cường quản lý nhà nước về 
hoạt động mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc để nâng cao chất lượng 
hàng hóa, sản phẩm. 

Để hỗ trợ thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm Việt Nam ra thị trường quốc tế, 
Tổng cục tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về mã số, mã vạch, 
đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; xây dựng 
cổng truy xuất nguồn gốc quốc gia; đẩy mạnh áp dụng mã số, mã vạch và 
truy xuất nguồn gốc, tạo ra sự minh bạch trong sản xuất, chống hàng giả, 
hàng nhái, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hỗ trợ sản xuất của doanh 
nghiệp. 

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh cho rằng, cần đẩy mạnh đầu tư 
hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất cho các đơn vị sự nghiệp của Tổng cục 
theo chuẩn mực quốc tế, đáp ứng nhu cầu quản lý và phục vụ việc thừa 
nhận lẫn nhau kết quả đánh giá, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh 
doanh; nâng cao hạ tầng chất lượng quốc gia phục vụ phát triển kinh tế-xã 
hội. 

 

Doanh nghiệp tham dự Hội thảo Tổng kết Chương trình “Nâng cao năng 
suất Chất lượng” của quốc gia, do QUATEST 3 tổ chức. Ảnh minh 

họa: tcvn.gov.vn. 

Tổng cục đẩy mạnh xã hội hóa trong các lĩnh vực, chú trọng hoạt động 
đăng ký và chỉ định; hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức hoạt động đăng ký 



và chỉ định; khuyến khích các tổ chức đầu tư trang thiết bị, đổi mới công 
nghệ để nâng cao năng lực đánh giá sự phù hợp. 

Đồng thời, Tổng cục định hướng phát triển các tổ chức hoạt động đăng ký 
và chỉ định phục vụ đắc lực cho nhóm sản phẩm hàng hóa chủ lực, nhóm 
sản phẩm hàng hóa có nguy cơ gây mất an toàn nhập khẩu vào Việt Nam; 
thúc đẩy hoạt động thừa nhận kết quả hoạt động đăng ký và chỉ định được 
các nước nhập khẩu chấp nhận... 

Thúc đẩy cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế trong nền kinh tế 
số, xã hội số 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng Nguyễn 
Hoàng Linh cho biết: Giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021, Tổng 
cục thúc đẩy cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế trong nền kinh tế số, 
xã hội số, liên thông xử lý công việc trên môi trường mạng; sửa đổi phần 
mềm điều hành, xử lý văn bản; giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4. 

Tổng cục triển khai có hiệu quả Quyết định 100/QĐ-TTg, trong đó tập trung 
xây dựng cổng truy xuất nguồn gốc quốc gia và triển khai có hiệu quả 
Quyết định 996/QĐ-TTg về đo lường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung theo định hướng 
của Chính phủ; triển khai việc kết nối chia sẻ dữ liệu hành chính giữa các 
cơ quan quản lý từ Trung ương đến địa phương về Tiêu chuẩn-Đo lường-
Chất lượng. 

Thực hiện cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế trong nền kinh tế số, xã 
hội số, Tổng cục sẽ đẩy mạnh nghiên cứu đề xuất phương án sắp xếp, tổ 
chức các đơn vị thuộc Tổng cục theo Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, Nghị 
định số 120/2020/NĐ-CP để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong 
lĩnh vực Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng. 

Tổng cục phát triển các dịch vụ mới và duy trì, phát triển năng lực của các 
đơn vị sự nghiệp đảm bảo phục vụ đắc lực cho quá trình phát triển kinh tế - 
xã hội; đồng thời xây dựng Chiến lược tiêu chuẩn hóa giai đoạn 2021-
2025, tầm nhìn 2030; Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng 
cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030. Trong 
đó, Tổng cục tập trung hoàn thiện cơ chế tài chính; cơ chế tổ chức, quản lý 
chương trình và xác định các nhiệm vụ trọng tâm hỗ trợ tổ chức, doanh 
nghiệp, dành ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng 
theo hướng gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Thực hiện phương hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025 và nhiệm vụ 
trọng tâm năm 2021, Tổng cục tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, đảm bảo 
đáp ứng kịp thời nhu cầu quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất 



lượng; xây dựng đồng bộ phần mềm tiếp nhận giải quyết thủ tục hành 
chính để đẩy mạnh chỉ số cải cách hành chính, tạo áp lực cạnh tranh trong 
môi trường kinh doanh để thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng công nghệ, tăng 
năng suất lao động, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, 
Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng mở rộng và nâng cao hệ thống 
tiêu chuẩn quốc gia hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế; tiếp tục hoàn thiện hệ 
thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, góp phần 
vào sự phát triển kinh tế-xã hội đất nước thời gian tới. 

HL (TTXVN) 

Nguồn: https://baotintuc.vn/kinh-te/tieu-chuanquy-chuan-ho-tro-doanh-
nghiep-phat-trien-bai-cuoinang-cao-ha-tang-chat-luong-quoc-gia-

20210131072410889.htm 

 

6. Dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia 
về y tế 
Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về y 
tế. 

 

Ảnh minh họa 

Bộ Y tế cho biết, trong thời gian qua, ngành y tế đã từng bước đẩy mạnh 
và có bước phát triển đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận 
các công nghệ số như vạn vật y tế kết nối, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, điện 
toán đám mây, di động, phân tích dữ liệu lớn... 



Một số kết quả ứng dụng công nghệ thông tin y tế nổi bật như: Đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin trong bệnh viện: 100% các bệnh viện trên 
toàn quốc đã triển khai hệ thống thông tin quản lý bệnh viện; có 10 bệnh 
viện và 01 phòng khám đã triển khai bệnh án điện tử thay cho bệnh án 
giấy; có 23 bệnh viện đã triển khai hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh 
(PACS) thay cho in phim. Một số bệnh viện ở thành phố Hà Nội, thành phố 
Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh đã sử dụng mạng xã hội trong tương 
tác người bệnh hay ứng dụng điện toán đám mây trong khám bệnh, chữa 
bệnh như ở Nghệ An, Tiền Giang, Kon Tum.... 

Đã triển khai thành công kết nối liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh 
bảo hiểm y tế giữa 99.5% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có ký hợp đồng 
khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo 
hiểm y tế) với cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Xây dựng hệ thống tư vấn khám, chữa bệnh từ xa và kết nối vạn vật trong 
y tế với sự tham gia của 1.000 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Xây dựng hồ 
sơ sức khỏe điện tử và bước đầu đã triển khai để quản lý sức khỏe người 
dân liên tục, suốt đời tại một số địa phương như tỉnh Phú Thọ, Tỉnh Bình 
Dương, …. Xây dựng phần mềm quản lý trạm y tế xã để đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin tại y tế cơ sở. 

Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19 như đã triển khai các phần mềm khai báo y tế tự nguyện 
(NCOVI), khai báo y tế bắt buộc cho người nhập cảnh (Vietnam Health 
Declaration), Bluezone, An toàn COVID …. 

Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của 
ngành y tế còn tồn tại một số vấn đề sau đây: Số liệu thống kê manh mún, 
thiếu tập trung và nhiều thông tin bị trùng lặp do có sự giao thoa về đối 
tượng quản lý. Phương pháp thống kê và định dạng thông tin chi tiết cần 
thống kê không đồng nhất dẫn đến việc số liệu không chính xác, không mô 
tả đúng thực trạng. Đối tượng chịu trách nhiệm thống kê phải thực hiện 
việc thống kê báo cáo thành nhiều lần. Không thể thực hiện việc kết nối dữ 
liệu phục vụ cho quản lý và mất nhiều thời gian khi thực hiện khai thác số 
liệu. 

Nhiều lĩnh vực trong ngành y tế chưa có cơ sở dữ liệu để quản lý như dữ 
liệu về cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe (cơ sở đào tạo để cấp văn 
bằng, cơ sở đào tạo để cấp chứng chỉ, chứng nhận…); dữ liệu về ngân 
hàng mô; dữ liệu về cơ sở sản xuất mỹ phẩm; cơ sở sản xuất trang thiết bị 
y tế; dữ liệu về giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm 
thần… 



Theo Bộ Y tế, cần xây dựng Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về y 
tế nhằm hướng đến việc tạo các cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, quản lý, 
khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế để phục vụ việc quản 
lý nhà nước, tổ chức thực hiện chính sách, nhu cầu của cơ quan, tổ chức 
và người dân; góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng 
mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; cung 
ứng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực y tế. 

Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế 

Theo dự thảo, cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế là tập hợp thông tin, dữ liệu 
về khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng, dược - mỹ phẩm, quản lý trang 
thiết bị y tế, thực phẩm thuộc quản lý nhà nước của Bộ Y tế, dân số - kế 
hoạch hóa gia đình và các thông tin khác có liên quan đến lĩnh vực y tế. 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế được xây dựng đồng bộ, tập trung, thống 
nhất, dùng chung trên phạm vi toàn quốc do Bộ Y tế xây dựng và quản lý. 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế được xây dựng tuân thủ các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin; bảo đảm an ninh, an toàn 
thông tin và sự tương thích, thông suốt giữa các hệ thống thông tin. 

Thiết kế cấu trúc của cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế phải có tính tương 
thích, khả năng tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành khác có liên quan; bảo đảm việc mở rộng, nâng cấp và phát triển. 

Tuệ Văn 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Du-thao-Nghi-dinh-quy-dinh-
co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-y-te/421317.vgp 

 
7. “Kích hoạt” các giải pháp để Thủ đô cất cánh 
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, Hà 
Nội không chỉ trở thành một trong những trung tâm kinh tế của cả 
nước, mà còn là nơi khởi nghiệp của nhiều giá trị tinh hoa trong 
nước và quốc tế, thu hút nhiều tập đoàn, nhà đầu tư danh tiếng hàng 
đầu thế giới và là động lực tăng trưởng quan trọng trong tiến trình 
hội nhập và toàn cầu hóa nền kinh tế. Nhân dịp Xuân mới, mùa xuân 
của “niềm tin và hy vọng”, báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi 
bàn tròn với một số chuyên gia, nhà quản lý để lắng nghe những ý 
kiến gợi mở góp phần đưa Thủ đô thân yêu của chúng ta ngày càng 
phát triển đẹp - giàu! 



Ông Lê Thanh Vân - Đại biểu Quốc hội:Kiến tạo chính sách để doanh 
nghiệp tham gia chuỗi giá trị 

Hà Nội là nơi tập trung nhiều doanh nhân, doanh nghiệp lớn, là nơi có quá 
nhiều đầu mối kinh tế. Vấn đề chính là để mở đường, chọn điểm kích hoạt 
cho các lực lượng này đồng hành với Đảng, chính quyền và Nhân dân 
tham gia các chuỗi giá trị kinh tế thì trước hết Hà Nội phải rà soát lại các 
nhóm doanh nghiệp, doanh nghiệp, phân loại để từ đó xác định các nhóm 
ưu tiên tương ứng. Ví dụ nhóm doanh nghiệp có tính chất sáng tạo thì sẽ 
hỗ trợ cho họ làm những việc có tính chất sáng tạo, phát triển. 

Ông Lê Thanh Vân 

Cụ thể là mở đường cho các ứng dụng công nghệ trong quản lý để thay 
thế cho con người, tiết giảm bộ máy các doanh nghiệp đang đi vào hoạt 
động ứng dụng công nghệ trong quản lý bằng công nghệ số. Hà Nội cần 
đầu tư trong giai đoạn ngắn để hiện đại hóa theo hướng công nghệ 4.0, có 
chính sách đặt hàng, tạo thị trường cạnh tranh cho các doanh nghiệp. 

Hay với nhóm doanh nghiệp kiến trúc, Thành phố bằng chủ trương chính 
sách để làm sao cho họ phát huy sáng tạo. Rồi các doanh nghiệp dịch vụ 
công, chẳng hạn như các doanh nghiệp vận tải, giao thông họ có thể tham 
gia chuỗi giá trị mà không ảnh hưởng đến dịch vụ công ích, thậm chí hỗ 
trợ, bổ trợ cho nhau. 



Ví dụ đơn vị cung ứng mạng lưới xe buýt ở Hà Nội hiện nay đang quá tải, 
trong khi Khu đô thị Ecopark có đội xe buýt phục vụ cho cư dân ở đó, nếu 
được hòa mạng, tham gia, chia sẻ giao thoa cùng hệ thống xe buýt của 
Thành phố thì sẽ mang lại nhiều lợi ích. Chúng ta không nên cắt khúc, 
phân chia ranh giới, mà sự giao thoa ấy một mặt giúp Thành phố quản lý 
tốt hơn, cư dân thuận lợi hơn và rộng hơn là người dân nói chung được 
hưởng lợi. 

Vấn đề ở đây là cần đưa ra khung chính sách để các doanh nghiệp khởi 
sướng, kiến tạo chính sách để các nhóm doanh nghiệp, doanh nghiệp thấy 
có cơ hội để đầu tư, tham gia vào chuỗi giá trị. Chứ chỉ đưa ra định hướng 
chung chung thì rất khó để hình dung và cụ thể được. Đó là những bài 
toán cần tính đến để đánh thức tiềm năng và sự tham gia hàng loạt chuỗi 
giá trị mà các doanh nghiệp có thể tham gia. 

Theo tôi, trước mắt là Hà Nội không chỉ chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp 
trong đại dịch Covid-19 thực hiện đồng bộ với chính sách của Trung ương, 
mà Hà Nội nên có chính sách riêng để chia sẻ với doanh nghiệp, đó là nuôi 
dưỡng nguồn thu cho chính Hà Nội bởi cơ thể họ khỏe thì họ mới tạo ra 
của cải vật chất khỏe hơn. 

Cụ thể, với thẩm quyền của Hà Nội nên ban hành các chính sách giảm phí 
và lệ phí, chia sẻ với doanh nghiệp trong ngắn hạn để họ có cơ hội phục 
hồi, tích hợp sức mạnh, sau này họ nhả tơ nhả kén, lúc đó nguồn thu sẽ 
tăng lên. 

Cùng với đó là xem lại các rào cản về thủ tục hành chính, từ việc thành lập 
doanh nghiệp, đến việc triển khai các hoạt động, nhất là bảo đảm các hợp 
đồng, tài sản của các doanh nghiệp khi họ tham gia các hoạt động kinh tế, 
không chỉ với các cấp chính quyền thành phố mà với các doanh nghiệp, 
người dân với nhau. 

Cụ thể là đảm bảo môi trường trật tự xã hội để các doanh nghiệp trú chân 
trên địa bàn hoàn toàn yên tâm. Rồi các hợp đồng ký kết với chính quyền, 
thể nhân, pháp nhân khác trên địa bàn thì bộ máy phải đảm bảo cho họ 
vững chắc, đúng pháp luật. 

Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong - Chuyên gia kinh tế:Cải thiện chỉ số PCI 
“mấu chốt của mấu chốt” 



 

Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong 

Hà Nội có nhiều lợi thế và cả khó khăn khách quan trong hỗ trợ doanh 
nghiệp phát triển. Bởi vậy, việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh, thành phố (PCI) của Hà Nội là cấp thiết, nhưng không kỳ vọng giải 
quyết duy ý chí, đơn giản và đơn phương một lần tất cả các vấn đề, mà là 
quá trình liên tục, vừa tập trung giải quyết những vấn đề, chỉ số cấu thành 
PCI bức xúc, vừa phát huy những điều kiện có lợi thế nhất. 

Trước mắt, Hà Nội cần đặt trọng tâm chỉ đạo phát huy những lợi thế về lao 
động, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; theo đó, cần coi trọng nâng cao năng 
lực chính quyền điện tử và thành phố thông minh, cải thiện tính năng tiện 
ích thân thiện và hữu ích của trang web Hanoiportal và website của các 
các sở, ngành nhất là trong đăng ký kinh doanh, hải quan, quản lý đầu tư; 
tăng cường công khai, minh bạch hoá thông tin, các tài liệu pháp lý của cơ 
quan quản lý nhà nước, trong đó có các quy hoạch và kế hoạch sử dụng 
đất. 

Niêm yết công khai quy trình, thủ tục hành chính, các văn bản pháp lý liên 
quan tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ, đồng thời đăng tải trên website 
của các sở, ngành; chú trọng trong việc lập các mẫu giấy tờ, thủ tục để 
người dân và doanh nghiệp có thể dễ dàng điền, hoàn thiện khi khai nộp 
các hồ sơ để giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời có hướng dẫn rõ 
ràng phương thức hoàn chỉnh hồ sơ; nâng cao kiến thức, kỹ năng, đặc biệt 
là giáo dục là thái độ ứng xử của cán bộ công chức... 



Mỗi website đều phải duy trì tốt phần liên hệ để công dân, doanh nghiệp 
gửi thư và nhận được thông tin trả lời; qua đó cải thiện rõ rệt tính minh 
bạch và khả năng tiếp cận các thông tin quan trọng đối với các hoạt động 
sản xuất, kinh doanh. 

Đồng thời, Hà Nội cũng cần coi trọng quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, 
trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết công việc của cán bộ, công chức 
phù hợp với yêu cầu xây dựng bộ máy chính quyền các cấp chuyên nghiệp 
để giải quyết công việc một cách nhanh, chủ động và từng bước chấm dứt 
tình trạng đùn đẩy trách nhiệm qua lại hoặc đẩy lên cấp trên; tăng cường 
công tác thanh tra công vụ tập trung vào các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp; 

Tiếp tục duy trì và phát huy có hiệu quả hơn nữa mô hình “Tổ công tác liên 
ngành” trong giải quyết các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp; loại 
bỏ các đầu mối, công đoạn quản lý trung gian chồng chéo; thanh lọc và 
thay thế các cán bộ chủ chốt, cũng như công chức thừa hành kém hiệu 
năng, thiếu trách nhiệm công vụ và thái độ tích cực đối với khu vực tư 
nhân; phát triển đồng bộ các thể chế thị trường, các đường dây nóng, dịch 
vụ tư vấn và hỗ trợ kinh doanh, hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp (trực 
tiếp, qua điện thoại hay email...)...giúp giảm thiểu phí không chính thức và 
gia nhập thị trường của doanh nghiệp. 

Các cấp chính quyền cần tăng cường tần suất và nâng cao chất lượng các 
cuộc đối thoại doanh nghiệp – chính quyền, thông qua đoàn đại biểu Quốc 
hội của Thành phố, thông qua website của Thành phố và diễn đàn đối thoại 
trên mạng Internet, thông qua các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành 
nghề; sớm tổng kết và tạo đột phá thể chế nhằm tăng vai trò các hiệp hội 
doanh nghiệp, nghề nghiệp trên địa bàn. 

Cuối cùng, cần đặt quá trình cải thiện PCI trên địa bàn trong tổng thể hoạt 
động thực hiện Kế hoạch số 167/KH-UBND hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa trên địa bàn Thành phố năm 2021 và Chương trình hành động số 
217/CTr được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày 
11/11/2020, về triển khai thực hiện Kế hoạch số 210-KH/TU ngày 
8/10/2020 của Thành ủy, Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của 
Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của 
Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy 
các nguồn lực của nền kinh tế. 

Đặc biệt, nên nghiên cứu thành lập Ban chỉ đạo liên ngành về hội nhập và 
nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế của Thành phố; tăng cường liên kết 
với các địa phương trên cả nước, nhất là vùng Thủ đô; xem xét đề xuất 
mở rộng áp dụng Luật Thủ đô cho vùng Thủ đô về quy hoạch và cơ chế 



đầu tư hạ tầng; xây dựng và triển khai Đề án tái cơ cấu và nâng cao năng 
lực cạnh tranh tổng thể và cho từng ngành kinh tế, chuỗi sản phầm chủ lực 
và khu vực doanh nghiệp, làng nghề trên địa bàn Thủ đô theo yêu cầu hiện 
đại và phát triển bền vững; tăng cường khả năng phản ứng chính sách và 
phản ứng thị trường, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh vĩ mô và 
vi mô, đáp ứng tốt trước những thay đổi và yêu cầu mới của bối cảnh trong 
nước và quốc tế... 

Ông Vũ Vinh Phú - Nguyên Chủ tịch Hội Siêu thị Hà Nội: Phải là nơi 
“trú chân” cho hàng Việt 

Hà Nội là Thủ đô của cả nước, chỉ với 1% diện tích, 8,5% dân số nhưng đã 
đóng góp một phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của 
đất nước, cụ thể Hà Nội đạt 16,7% GDP và 19% thu ngân sách - Đây là 
một tỷ trọng đáng kể cho ngân sách quốc gia và tăng trưởng hàng năm. 

Ông Vũ Vinh Phú. 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc khắc phục tác động của dịch 
Covid - 19, Hà Nội cũng như các tỉnh thành phố khác trở lại trạng thái bình 
thường mới, thực hiện mục tiêu kép “Vừa tiếp tục phòng, chống dịch, vừa 
phát triển kinh tế sau dịch”. Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2020, tăng trưởng 
tổng sản phẩm địa phương (GRDP) đạt 3,27% - gấp 1,5 lần tăng trưởng 
GDP của cả nước. 

Có được kết quả này, ngoài sự hỗ trợ kịp thời của Nhà nước bằng nhiều 
chính sách đối với doanh nghiệp, thì nỗ lực chủ quan của các doanh 



nghiệp vươn lên sau đại dịch đã góp phần đạt được kết quả đáng ghi 
nhận. 

Trong đại dịch, Hà Nội cũng như cả nước chịu tác động kép cả đầu vào lẫn 
đầu ra của sản xuất; đầu vào là bị đứt gãy gián đoạn chuỗi cung ứng 
nguyên nhiên vật liệu mà đang phụ thuộc 70 – 80% vào nguồn của nước 
ngoài. Mặt khác, do dịch ở các nước vẫn còn lan rộng, chưa biết đến bao 
giờ có thể dừng lại nên việc xuất khẩu giải quyết đầu ra cho sản xuất cũng 
gặp một số khó khăn ở một số nhóm hàng. 

Chính vì vậy, trong thời gian 6 tháng cuối năm, các doanh nghiệp đã phải 
tìm kiếm các nguồn nguyên liệu khác, bao gồm cả nguyên liệu ở trong 
nước để tiếp tục sản xuất một cách ổn định. Từ đó có điều kiện giảm bớt 
những khó khăn về việc làm, đời sống, thu nhập của công nhân và người 
lao động trong các xí nghiệp. 

Với thị trường xuất khẩu, tìm kiếm thêm những thị trường ngách, thị 
trường mới để bù đắp lượng hàng hóa xuất khẩu bị suy giảm trong và sau 
khi có dịch. Ở thị trường nội địa, nhiều doanh nghiệp đã chủ động kết nối, 
xúc tiến thương mại kích cầu tiêu dùng các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ 
thông qua các hội chợ, tuần lễ hàng hóa của các địa phương, đặc sản 
vùng miền được diễn ra liên tục và đạt được những kết quả ban đầu. 
Phong trào mỗi làng, mỗi xã, mỗi địa phương có những sản phẩm OCOP 
của Hà Nội ngày càng phát triển và đem lại những hiệu quả cho sản xuất 
và tiêu thụ sản phẩm. 

Các doanh nghiệp Hà Nội cũng rất quan tâm đến việc tự nâng cao năng 
lực cạnh tranh giữa các kênh thương mại hiện đại và thương mại truyền 
thống, bao gồm chợ, cửa hàng lẻ và cửa hàng tạp hóa. Giữa doanh nghiệp 
trong nước và doanh nghiệp nước ngoài trên lĩnh vực bán lẻ nội địa, Hà 
Nội hiện nay có 120 siêu thị, 25 trung tâm thương mại và 425 chợ và hàng 
nghìn cửa hàng tự chọn và siêu thị mini đã đóng góp một phần vào việc 
phát triển văn minh thương mại ở Thủ đô. 

Đi đôi với việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thì công tác chống buôn lậu, 
gian lận thương mại cũng được tăng cường, đánh trúng những ổ nhóm 
lớn, đạt được những hiệu quả tích cực. Tạo niềm tin phát triển cho các 
doanh nghiệp làm ăn chân chính. Đặc biệt tỷ lệ hàng Việt trong các siêu 
thị, nhất là nhóm hàng lương thực thực phẩm thiết yếu đã chiếm đến 80-
85%, hàng Việt đang vươn lên để chinh phục người tiêu dùng. 

Công tác xây dựng thương hiệu, văn hóa kinh doanh và văn hóa phục vụ 
cũng được nâng cao, góp phần vào việc vượt qua những khó khăn trước 



mắt, phấn đấu đạt những chỉ tiêu trong năm 2021 mà thành phố đã đề ra 
làm tiền đề những năm tiếp theo. 

Phương Linh 

Nguồn: https://laodongthudo.vn/kich-hoat-cac-giai-phap-de-thu-do-cat-
canh-117882.html 

 

8. Triết lý phát triển để Quảng Ninh dẫn đầu 
Dựa vào triết lý phát triển “đường đi trước một bước”, “lấy đầu tư 
công dẫn dắt đầu tư tư”, Quảng Ninh đã bứt phá thành cực tăng 
trưởng hàng đầu đất nước. 

Tại Đại hội Đảng 13, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cho 
biết, kinh tế Quảng Ninh liên tục tăng trưởng cao với tốc độ bình quân 
10,7%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 trên 6.700 USD, gấp 
hơn 2 lần mức chung cả nước. 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký 

Ông Nguyễn Xuân Ký nói, một trong những kinh nghiệm dẫn đến thành 
tích vượt trội đó là “đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển”, bám sát thực tiễn, 
hành động theo quy luật khách quan và xác định chiến lược dài hạn. 

“Chúng tôi thực hiện phương châm ‘Quy hoạch tổng thể; xây dựng từng 
phần’; cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 
nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện,…”, ông nói. 



Đó là một quá trình dài từ nhận thức đến hành động để biến Quảng Ninh 
từ một vùng đất từng dựa vào than và khai thác tài nguyên thành một cực 
tăng trưởng đầy sinh động của đất nước. 

Cải cách mạnh mẽ 

Năm 2016, trong lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, Chủ 
tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc gọi Quảng 
Ninh là một trong những “ngôi sao cải cách”. 

Năm đó, Quảng Ninh lần đầu tiên vươn lên vị trí á quân sau nhiều năm chỉ 
xếp bậc trung, khoảng thứ 20. Vị trí số 1 luôn được dành cho Đà Nẵng (7 
lần đứng đầu) trong khi các tỉnh cũng luôn cạnh tranh nhau để vươn lên. 

Quảng Ninh vươn lên thứ hạng cao nhờ hàng loạt cải cách sau khi thành 
lập Trung tâm hành chính công, ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư, thực hiện bộ 
chỉ số đánh giá chất lượng điều hành của các sở, ngành. 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khánh thành sân bay 
Vân Đồn ngày 30/12/2018 

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh ưu tiên mọi nỗ lực để cải cách 
hành chính, giảm gần 50% thời gian giải quyết thủ tục cho người dân và 
doanh nghiệp để thu hút đầu tư. 

Đến nay thì ngôi vương của Quảng Ninh trong bảng xếp hạng PCI đã trở 
thành quen thuộc. Tỉnh duy trì vị trí đầu bảng trong 3 năm liên tiếp gần đây 



và trong top 5 tỉnh, thành có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả 
nước trong 7 năm liên tiếp. 

Không chỉ PCI, các chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), hiệu quả quản 
trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số đo lường sự hài lòng của 
người dân, tổ chức đối với cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của 
Quảng Ninh luôn đứng ở nhóm dẫn đầu. 

Những kết quả đó là nhờ nỗ lực vận hành hiệu quả Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, triển khai mô hình chính quyền điện 
tử, đề án chính quyền số và Trung tâm điều hành thành phố thông minh… 

Ông Nguyễn Xuân Ký nói: “Những cố gắng đó nhằm tạo thuận lợi lớn cho 
người dân, doanh nghiệp, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát 
dân, vì nhân dân phục vụ”. 

Chuyển từ ‘nâu’ sang ‘xanh’ và 7 bản quy hoạch tạo hành lang cất 
cánh 

Trong buổi lễ khai trương cảng hàng không Vân Đồn, đường cao tốc Hạ 
Long - Vân Đồn, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long với tổng trị giá 20 ngàn 
tỷ đồng cuối năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói lãnh đạo tỉnh 
Quảng Ninh đã có tư duy, nhận thức, định hướng phát triển, triển khai chủ 
trương của Đảng, Nhà nước về xã hội hóa nguồn lực. Ông cũng đề nghị 
lãnh đạo các địa phương khác nghiên cứu mô hình phát triển để nhân lên 
ở địa phương mình. 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận hoa từ lãnh đạo tỉnh Quảng 
Ninh khi hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn ngày 30/12/2018 



Ba công trình do doanh nghiệp tư nhân đầu tư ở trên là một trong những 
điểm nhấn về cơ sở hạ tầng không những của Quảng Ninh, mà còn trong 
toàn quốc. 

Trước đó,  tháng 9/2014, UBND Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố 7 
quy hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và 
công bố danh mục 48 dự án động lực mới. Đây là các bản quy hoạch phát 
triển dài hạn, bài bản được các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới như 
McKinsey, BCG (Mỹ), Nikken Sekkei, Nippon Koei (Nhật Bản) giúp thành 
lập. 

Ông Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh lúc đó, một trong 
những người thúc đẩy phát triển các quy hoạch chiến lược này khẳng định: 
7 bản quy hoạch mà tỉnh chính thức công bố với các nhà đầu tư trong và 
ngoài nước thể hiện quyết tâm rất lớn của địa phương trong việc đẩy 
nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh hơn, bền vững hơn theo 
hướng chuyển đổi phương thức từ "nâu" - nặng về công nghiệp khai 
khoáng, sang "xanh" - phát triển dịch vụ du lịch, công nghệ cao. 

Các bản quy hoạch đó đã tạo một hành lang rộng mênh mông để Quảng 
Ninh cất cánh sau này. 

Đường đi trước một bước  

Ông Nguyễn Xuân Ký nói: “Chúng tôi bám sát 7 quy hoạch chiến lược, kiên 
trì thực hiện tổ chức không gian phát triển ‘một tâm, hai tuyến đa chiều và 
hai mũi đột phá’ nhằm bảo đảm mục tiêu liên kết, đồng bộ để phát huy thế 
mạnh của từng địa phương trong tỉnh cũng như thế mạnh của tỉnh trong 
Vùng đồng bằng sông Hồng và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. 

Quảng Ninh bám sát 7 quy hoạch chiến lược, kiên trì thực hiện tổ chức 
không gian phát triển ‘một tâm, hai tuyến đa chiều và hai mũi đột phá’ 
nhằm bảo đảm mục tiêu liên kết, đồng bộ để phát huy thế mạnh của 
từng địa phương trong tỉnh cũng như thế mạnh của tỉnh trong Vùng 
đồng bằng sông Hồng và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. 

Tỉnh dựa vào quan điểm ‘đường đi trước một bước’, ‘lấy đầu tư công 
dẫn dắt đầu tư tư’ để phát triển cơ sở hạ tầng.  

Chúng tôi dựa vào quan điểm ‘đường đi trước một bước’, ‘lấy đầu tư công 
dẫn dắt đầu tư tư’ để phát triển cơ sở hạ tầng. Đến nay, hàng loạt các 
công trình như tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long; tuyến cao tốc Hạ Long 
- Vân Đồn, và tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được đưa vào sử dụng, 
rút ngắn đáng kể thời gian đi từ Quảng Ninh đến các tỉnh trong vùng”. 



Các công trình này đã giúp Quảng Ninh vươn lên thành một tỉnh rất dễ tiếp 
cận với các nhà đầu tư, khách du lịch…, giải quyết được điểm nghẽn lớn 
nhất trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong thời gian trước đây. 

Theo ông Ký, trung bình cứ 1 đồng ngân sách bỏ ra thì huy động được 8 - 
9 đồng vốn ngoài ngân sách cho phát triển cơ sở hạ tầng. Tổng vốn đầu tư 
phát triển kết cấu hạ tầng đạt trên 123.000 tỷ đồng giai đoạn 2016-2020. 

Kiến nghị tăng phân cấp, phân quyền 

Phát biểu tại Đại hội 13, Bí thư Quảng Ninh cho biết, trong bối cảnh gặp 
nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có do Covid-19 gây ra, tỉnh đã ưu 
tiên cao nhất cho công tác phòng chống dịch, kiểm soát tốt được tình hình 
đảm bảo thành công “mục tiêu kép” vừa chăm lo, bảo vệ an toàn sức khỏe 
nhân dân, vừa ổn định kinh tế - xã hội, nhanh chóng phục hồi sản xuất - 
kinh doanh, lấy lại đà tăng trưởng. 

GRDP cả năm đạt 10,05%, đứng thứ ba cả nước, tổng thu ngân sách nhà 
nước đạt 49.500 tỷ đồng, vượt 10% so với dự toán, hoàn thành các mục 
tiêu quan trọng của cả giai đoạn 2016 - 2020. Quy mô của nền kinh tế đến 
năm 2020 đạt khoảng 220.000 tỷ đồng, gấp 1,86 lần của năm 2015. 

Bí thư Quảng Ninh cũng kiến nghị cần tăng cường phân cấp, phân quyền 
mạnh mẽ, hợp lý hơn giữa Chính phủ, các bộ, ngành với chính quyền địa 
phương và thí điểm áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù, tăng 
quyền chủ động về quản lý ngân sách, đầu tư phát triển, cơ chế huy động 
nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển, quản lý quy hoạch, kế hoạch 
phát triển kinh tế xã hội, hạ tầng đô thị, tổ chức bộ máy, biên chế... để tạo 
đột phá về tăng trưởng. 

Tư Giang 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/viet-nam-hung-cuong/triet-ly-
phat-trien-de-quang-ninh-dan-dau-709762.html 

 

9. Hơn 99% khách hàng thanh toán tiền điện qua trung gian 
Điện lực Đồng Nai cho biết, thực hiện lộ trình thu, hướng tới mục tiêu 
không sử dụng tiền mặt theo Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2019 của 
Chính phủ về tiếp tục thực hiện những giải pháp chủ yếu cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 
2019 và định hướng đến năm 2021, đơn vị đã thực hiện thu tiền điện 
qua ngân hàng và các tổ chức trung gian đạt tỷ lệ 99%, cao nhất khu 
vực miền Nam. 



 

Người dân H.Trảng Bom đóng tiền điện tại Điện Lực Trảng Bom 

Bên cạnh việc hợp tác với các ngân hàng và Kho bạc Nhà nước trong dịch 
vụ thu tiền điện, ngành Điện cũng mở rộng hợp tác với các tổ chức trung 
gian thanh toán như: ECPay, Payoo, Momo, VNPay, Zalopay, Viettel, 
VNPost... để khách thanh toán tiền điện qua ứng dụng. Khi thanh toán qua 
các ngân hàng và tổ chức trung gian, khách hàng có thể lựa chọn các hình 
thức thanh toán: trích nợ tự động tài khoản; qua internet banking/mobile 
banking/ví điện tử; ủy nhiệm chi; tại phòng giao dịch các ngân hàng hoặc 
thanh toán tiền mặt tại các điểm thu hộ. 

Tính đến hết năm 2020, Điện lực Đồng Nai có hơn 891 ngàn khách hàng. 
Sản lượng điện công nghiệp chiếm gần 75%, tiêu dùng khoảng 17%, còn 
lại là các lĩnh vực khác. 

Lê An 

Nguồn: http://baodongnai.com.vn/kinhte/202101/hon-99-khach-hang-thanh-
toan-tien-dien-qua-trung-gian-3041922/ 

 

10. Tháo gỡ bất cập trong cải cách hành chính 
Thực hiện chủ trương của Đảng, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã 
đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn, tạo nhiều 
chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, quá trình triển khai trong thực tế 



cũng bộc lộ một số bất cập cần sớm được tháo gỡ để nâng cao chất 
lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của tổ chức, công 
dân. 

 

Hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” quận 
Bắc Từ Liêm. Ảnh: Nhật Nam 

Còn nhiều vướng mắc 

Ngày 13-1-2021, bà Nguyễn Thị Thơm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai) tới làm chứng thực tại bộ phận “một cửa” UBND phường Tân Mai 
(quận Hoàng Mai) thì được hẹn hôm sau đến lấy kết quả vì hệ thống phần 
mềm tiếp nhận hồ sơ bị lỗi. Vì cần gấp, bà Thơm sang một số phường lân 
cận, song đều nhận được câu trả lời tương tự. 

Thông tin từ nhiều quận, huyện cho biết, tình trạng lỗi phần mềm trên hệ 
thống của thành phố đã xảy ra vài lần trong năm 2020. Để khắc phục 
những sự cố như vậy, cán bộ bộ phận “một cửa” của UBND các quận 
Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Chương Mỹ, Phú Xuyên… phải tiếp nhận hồ sơ 
giấy của tổ chức, công dân. 

Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Hoàng Minh Hiến cho biết: “Hệ 
thống “một cửa” điện tử dùng chung 3 cấp của thành phố chưa đồng bộ, 
phát sinh lỗi trong quá trình vận hành”… Ngoài ra, không phải hệ thống 
máy lấy số xếp hàng tự động, máy tra cứu thông tin, máy tính để thực hiện 
dịch vụ công trực tuyến ở bộ phận “một cửa” nào cũng hoạt động tốt.   



Từ thực tế triển khai công việc, Trưởng phòng Nội vụ quận Ba Đình Phạm 
Thanh Hà cho rằng, theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 
23-4-2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên 
thông” trong giải quyết thủ tục hành chính và Quyết định số 18/2020/QĐ-
UBND ngày 4-9-2020 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định thực 
hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành 
chính trên địa bàn thành phố Hà Nội đang áp dụng thì với trường hợp có 
từ 2 phòng, ban chuyên môn trở lên có số lượng thủ tục hành chính giao 
dịch không nhiều (dưới 50 hồ sơ/năm) hoặc thủ tục hành chính không phát 
sinh thường xuyên (hồ sơ theo đợt), quận phải cử công chức của 1 phòng 
chuyên môn làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ hành chính tại bộ phận “một 
cửa”. 

“Ví dụ, 2 phòng, ban chuyên môn đó có 100 hồ sơ/ năm thì tính trung bình 
3 ngày công chức được cử ra bộ phận “một cửa” mới tiếp nhận 1 hồ sơ, 
như vậy là không hiệu quả”, ông Phạm Thanh Hà nhận xét. 

Cũng liên quan đến quy định của các cấp, hiện Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội Hà Nội đang phải sử dụng đồng thời nhiều phần mềm trong 
việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính dẫn đến việc xử lý gặp nhiều 
khó khăn. 

Theo Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính (Sở Nội vụ Hà Nội) Lưu 
Kiếm Anh: Kiểm tra tại những đơn vị có ghi nhận phản ánh về một số khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cho thấy, việc hệ thống phần 
mềm bị lỗi gây ảnh hưởng tới quá trình giải quyết thủ tục hành chính. 
Thậm chí đôi khi còn làm cho công chức bị “oan” vì họ đã giải quyết hồ sơ 
ở khâu của mình xong nhưng trên máy vẫn báo chậm… 

Cần sớm tháo gỡ   

Theo Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021, Hà Nội phấn đấu 
mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về giải quyết thủ 
tục hành chính đạt tối thiểu 85%; tối thiểu 99% số hồ sơ thủ tục hành chính 
được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn… Để hiện thực hóa các 
mục tiêu trên, những khó khăn, bất cập trong thực hiện thủ tục hành chính 
cần sớm được tháo gỡ. 

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Hoàng Minh Hiến 
kiến nghị, UBND thành phố chỉ đạo đơn vị triển khai phần mềm “một cửa” 
điện tử dùng chung 3 cấp sớm khắc phục những lỗi phát sinh trong quá 
trình vận hành. Cùng với đó là điều chỉnh quy trình giải quyết đối với thủ 
tục “Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở”; cập nhật, bổ sung 



thủ tục “Hỗ trợ vùng bị thiệt hại do dịch bệnh” trên phần mềm để các xã, thị 
trấn triển khai tiếp nhận hồ sơ. 

Trong khi đó, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bạch Liên 
Hương cho biết: “Sở đã kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
xây dựng phần mềm dựa trên các chuẩn kỹ thuật chung, bảo đảm việc kết 
nối với phần mềm của các địa phương; đồng thời kiến nghị thành phố triển 
khai hệ thống xác thực chữ ký số để thuận tiện cho việc cung cấp dịch vụ 
công mức 3, 4”. 

Cũng nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính, một số quận, huyện 
như: Ba Đình, Hà Đông, Phú Xuyên, Ba Vì… đang thực hiện việc rà soát, 
đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa theo thẩm quyền các thủ tục hành 
chính; tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện thủ tục hành 
chính cho cán bộ, công chức... 

Hiện Văn phòng Chính phủ đang chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư 
pháp và các cơ quan liên quan hoàn thiện đề án thí điểm đổi mới việc thực 
hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành 
chính. Do đó, vướng mắc từ các đơn vị là cơ sở để đổi mới, khắc phục, 
góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận “một cửa”, tạo thuận 
lợi cho người dân, doanh nghiệp. 

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Cai-cach-hanh-
chinh/990083/thao-go-bat-cap-trong-cai-cach-hanh-chinh 

 
 


