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1. Thủ tướng yêu cầu thực hiện 4 trọng tâm chống 
Covid-19 và phát triển kinh tế 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cho rằng bên cạnh dập dịch thì phải 
phát triển kinh tế. Để thực hiện mục tiêu kép này, phải tập trung thực 
hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm. 

Sáng nay (2/2), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp trực 
tuyến thường kỳ tháng 1/2021 của Chính phủ với các địa phương. 

 

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phải thực hiện 4 nhiệm vụ 
trọng tâm để chống Covid-19 và phát triển kinh tế 

Kết luận phiên họp, Thủ tướng dành lời khen ngợi nhiều cơ quan, đơn vị, 
địa phương rất trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch; nhất là 
ngành y tế, các vùng có dịch Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng 
Ninh… 

Theo Thủ tướng, trước tình hình phức tạp hiện nay của dịch bệnh, Chính 
phủ phải bản lĩnh, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trước và sau Đại hội 



XIII, với tinh thần cao nhất phục vụ người dân. Đó là, tập trung phát triển 
kinh tế, bên cạnh quyết liệt phòng, chống dịch. 

Để làm được mục tiêu kép, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và các địa 
phương tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm: 

Thứ nhất, tập trung triển khai Nghị quyết của Đại hội Đảng XIII, cán bộ, 
đảng viên phải thấm nhuần tư tưởng này. 

Tập trung tổng kết nhiệm kỳ và đề ra kế hoạch phát triển 5 năm tới bài bản. 
Trong đó, phải biết đổi mới tư duy phát triển, không ngừng đổi mới cách 
nghĩ, cách làm. 

Thứ hai, tiếp tục quyết liệt phòng, chống, dập dịch với tinh thần không 
được chủ quan, kịp thời, đi trước dịch; đồng thời, phải thực hiện tốt mục 
tiêu kép. 

Ban chỉ đạo, Bộ Y tế phải có kế hoạch cụ thể chỉ đạo các địa phương chủ 
động cách làm, ngăn chặn dịch kịp thời. 

“Chính phủ đồng ý xem xét việc mua và đưa vắc-xin đến người dân ngay 
trong quý này”, Thủ tướng cho biết và chỉ đạo ngành y tế bên cạnh mua 
vắc-xin cần đẩy nhanh nghiên cứu, sản xuất trong nước. 

Thứ ba, tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2021. 
Trong đó, đẩy mạnh kinh tế trong nước, kinh tế quốc tế và kinh tế số. 

Thứ tư, tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, phấn 
đấu đưa Việt Nam trở thành nước sản xuất công nghệ cao hàng đầu khu 
vực và thế giới. 

Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành và các 
lực lượng liên quan kiểm soát tốt biên giới, ngăn chặn nhập cảnh trái phép, 
ngăn chặn hàng lậu, hàng giả và kiểm soát việc tàng trữ, sử dụng pháo nổ 
dịp tết. 

Hồ Văn 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/thu-tuong-yeu-cau-thuc-
hien-4-trong-tam-chong-covid-19-va-phat-trien-kinh-te-710286.html 

 

2. Đề xuất điều kiện ủy quyền cấp C/O 
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo 
Thông tư quy định nghĩa vụ, trách nhiệm và điều kiện đối với các Ban 
quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế và các cơ quan, tổ chức được 
ủy quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O). 



 

Ảnh minh họa 

Theo dự thảo, các cơ quan, tổ chức chỉ khi đáp ứng các điều kiện sau mới 
được xem xét ủy quyền cấp C/O: 

Có đội ngũ cán bộ, nhân viên được tập huấn kiến thức chung về xuất xứ 
hàng hóa và quy tắc xuất xứ hàng hóa phù hợp với loại mẫu C/O đề nghị 
ủy quyền do Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương tổ chức hoặc chỉ định 
các tổ chức, đơn vị khác tổ chức. 

Có hệ thống máy tính và đường truyền Internet được kết nối với Hệ thống 
quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương (sau đây 
gọi là hệ thống eCoSys) tại địa chỉ www.ecosys.gov.vn. Hệ thống này phải 
hoạt động tốt để đảm bảo chất lượng các quy trình trong việc cấp C/O điện 
tử và cập nhật báo cáo, truyền dữ liệu cho Bộ Công Thương theo quy định; 
Có cơ sở vật chất, điều kiện lưu trữ tốt hồ sơ, chứng từ cấp C/O dưới 
dạng văn bản hoặc dạng điện tử. 

Dự thảo cũng nêu rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức được 
ủy quyền cấp C/O. Cụ thể về quản lý nguồn nhân lực: Cần duy trì, đảm 
bảo nguồn nhân lực có chuyên môn về xuất xứ hàng hóa; Thông báo với 
Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương khi có sự thay đổi về cán bộ chịu 
trách nhiệm ký C/O và nhân viên chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ đề nghị cấp 
C/O; chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những sai phạm của cán bộ 
chịu trách nhiệm ký C/O và nhân viên chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ đề nghị 
cấp C/O. 

Bên cạnh đó xây dựng quy trình cấp C/O, bao gồm cả Giấy chứng nhận 
hàng hóa không thay đổi xuất xứ (CNM) đảm bảo các nguyên tắc công 
khai, minh bạch, cải cách hành chính và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. 



Truyền dữ liệu cấp C/O với hệ thống eCoSys của Bộ Công Thương. Thực 
hiện định kì báo cáo theo quy định và đột xuất theo yêu cầu của Bộ Công 
Thương; Chủ động báo cáo những phát sinh trong quá trình cấp C/O cho 
Bộ Công Thương. Tăng cường công tác phòng chống gian lận xuất xứ 
hàng hóa; cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan và phối hợp với cơ quan có 
thẩm quyền trong việc kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa theo quy định. 

Thời hạn ủy quyền cấp C/O tối đa là 5 năm kể từ ngày quyết định ủy quyền 
của Bộ Công Thương có hiệu lực. 

Hết thời hạn ủy quyền nêu trên, căn cứ nhiệm vụ, nhu cầu, kết quả thực 
hiện ủy quyền cấp C/O và đề nghị của các cơ quan, tổ chức được ủy 
quyền cấp C/O, Bộ Công Thương xem xét tiếp tục hay không tiếp tục ủy 
quyền cấp C/O cho các cơ quan, tổ chức này. 

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này 
tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ. 

Khánh Linh 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/De-xuat-dieu-kien-uy-quyen-
cap-CO/421812.vgp 

 

3. Dự thảo Nghị định về cấp phép hoạt động vận chuyển 
qua lại biên giới: Còn nhiều vướng mắc 
Chủ trương cải tiến về mặt thủ tục hành chính cho các đơn vị kinh 
doanh vận tải và phương tiện qua biên giới, tuy nhiên, Dự thảo Hồ sơ 
xây dựng Nghị định của Bộ GTVT vẫn còn nhiều vướng mắc… 

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Dự thảo Hồ sơ 
lập đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về trình tự, thủ 
tục cấp các loại giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt 
động vận chuyển đường bộ qua lại biên giới của Bộ Giao thông vận tải (Bộ 
GTVT) dự kiến sẽ có các thay đổi so với những quy định hiện hành như: 

Đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho các đơn vị kinh doanh vận tải và 
phương tiện qua biên giới, thể hiện tại Phần 2, Chương I, Báo cáo đánh 
giá tác động chính sách; 

Bổ sung các quy định quản lý với hoạt động vận tải qua biên giới thể hiện 
tại Gạch đầu dòng số 2, Phần 3, Chương I Báo cáo đánh giá tác động 
chính sách. 



 
Dự thảo Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về 

trình tự, thủ tục cấp các loại giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và 
phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua lại biên giới của Bộ Giao 

thông vận tải, vẫn còn nhiều vướng mắc - Ảnh minh họa 

Mặc dù, đây đều là các quy định có khả năng ảnh hưởng lớn đến hoạt 
động của doanh nghiệp, tuy nhiên, theo VCCI, các quy định này lại chưa 
được nêu bật, phân tích rõ ràng và thực hiện đánh giá tác động chính 
sách. 

Liên quan đến vấn đề này, VCCI cũng đề nghị cơ quan soạn thảo thực 
hiện bổ sung đánh giá tác động chính sách với các nhóm vấn đề đã nêu. 

Bên cạnh đó, về Giấy phép kinh doanh cho đơn vị kinh doanh vận tải quốc 
tế đường bộ tại Điều 7.1 Dự thảo. 

Theo VCCI, quy định này là chưa thống nhất và vượt quá yêu cầu tại một 
số Hiệp định về vận tải đường bộ mà Việt Nam đã ký kết, như Điều 3.1 
Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại 
biên giới Việt Nam – Lào chỉ yêu cầu giấy phép vận tải đối với phương 
tiện, mà không yêu cầu giấy phép với đơn vị kinh doanh vận tải hay với 
Điều 1 Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam 
– Campuchia; 

Cũng theo VCCI, quy định này dường như chưa cần thiết, có thể suy đoán 
rằng đây là quy định nhằm đảm bảo năng lực của các đơn vị kinh doanh 
vận tải, tuy nhiên, việc này đã được giải quyết do các doanh nghiệp kinh 
doanh trong lĩnh vực này đều đã phải đáp ứng các điều kiện về kinh doanh 



vận tải và được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định của Luật 
Giao thông đường bộ, như vậy sẽ tạo ra sự chồng lấn và gánh nặng đáp 
ứng hai lần điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp. 

“Đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ quy định trên, bởi việc cấp Giấy phép vận 
tải cho các đơn vị kinh doanh vận tải chỉ nên thực hiện nếu Hiệp định về 
vận tải quốc tế mà Việt Nam đã ký có quy định như vậy”, VCCI góp ý. 

 
Nhiều quy định trong Dự thảo Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định của 
Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp các loại giấy phép cho đơn vị 

kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua lại 
biên giới của Bộ Giao thông vận tải sẽ gây khó cho doanh nghiệp  

- Ảnh minh họa 

Ngoài ra, theo VCCI, Dự thảo đang được thiết kế theo hướng thủ tục cấp 
giấy phép vận tải được thực hiện độc lập theo từng Hiệp định, Nghị định 
thư về vận tải đường bộ qua biên giới, tuy nhiên, cách quy định như vậy 
chưa thực sự phù hợp, khiến doanh nghiệp mất nhiều thời gian và chi phí 
thực hiện thủ tục hành chính, đặc biệt, với các doanh nghiệp có hoạt động 
vận tải liên vận trên nhiều tuyến vận tải quốc tế khác nhau. 

“Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đề nghị cơ quan soạn thảo 
cân nhắc bổ sung các nội dung sau vào nội dung đề xuất sửa đổi cấp đồng 
thời các loại giấy phép cho phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ 
qua biên giới như: 



Sửa đổi quy định về cấp giấy phép cho phương tiện vận tải theo các Hiệp 
định khác nhau theo hướng các thành phần hồ sơ đều giống nhau với tất 
cả các giấy phép; 

Thực hiện cấp đồng thời nhiều loại giấy phép cho phương tiện vận tải theo 
các Hiệp định khác nhau nếu có cùng yêu cầu về thành phần hồ sơ cấp 
phép;”, VCCI góp ý. 

Nguồn: https://enternews.vn/du-thao-ho-so-xay-dung-nghi-dinh-hoat-dong-
van-chuyen-qua-lai-bien-gioi-con-nhieu-vuong-mac-190857.html 

 

4. Tạo cơ chế thúc đẩy các tập đoàn kinh tế tư nhân 
vươn tầm quốc tế 

 

Tự động hóa trong dây chuyền sản xuất của một doanh nghiệp tư nhân 
Việt Nam. Ảnh: minh trang 

Khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam đang phát triển rất năng động. Để tạo 
động lực phát triển cho nền kinh tế, ngoài việc Nhà nước có những chính 
sách khuyến khích, doanh nghiệp kỳ vọng có thêm hỗ trợ thúc đẩy hình 
thành các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, vươn tầm quốc tế, dẫn dắt doanh 
nghiệp nội địa. 

Thúc đẩy xây dựng các tập đoàn tư nhân 

Sự vươn lên của một số doanh nghiệp tư nhân thành Tập đoàn kinh tế dẫn 
đầu trong một số lĩnh vực tại Việt Nam những năm gần đây như một tất 



yếu khách quan, giúp cho khối kinh tế tư nhân chuyển biến mạnh mẽ về 
“chất” và ngày càng khẳng định vai trò to lớn của mình trong nền kinh tế. 

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Đại Nghĩa - Giám đốc Cty CP Đầu tư 
Aloe Food Factory - cho biết, Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh 
đại dịch COVID-19 toàn cầu diễn biến phức tạp. Song với nhiều nội dung 
quan trọng, trong đó các vấn đề liên quan tới kinh tế được đưa ra trong dự 
thảo văn kiện trình đại hội đã quyết tâm và tiếp tục đẩy mạnh phát triển khu 
vực kinh tế tư nhân với mục tiêu xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, hỗ trợ kinh 
tế tư nhân đổi mới sáng tạo. Đồng thời, khuyến khích hình thành, phát triển 
những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, có khả năng cạnh tranh trên trường 
quốc tế là rất đáng tự hào. 

Vị giám đốc doanh nghiệp kỳ vọng Đại hội XIII sẽ tạo ra những quyết sách 
đúng đắn để xử lý những bất cập về thủ tục hành chính, tạo môi trường 
thông thoáng để nâng tầm, phát huy năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp. Cũng theo ông Nghĩa, những tâm tư, nguyện vọng mà doanh 
nghiệp gửi gắm tới Đại hội XIII của Đảng không gì khác hơn ngoài mong 
muốn là đại hội thành công sẽ mở ra một thể chế, cơ chế mở, thuận lợi 
hơn nữa cho doanh nghiệp có cơ hội được cống hiến để phát triển sâu, 
rộng. 

“Chúng tôi kỳ vọng Đại hội XIII sẽ phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của 
Đảng, giải quyết những bất cập, đưa ra những quyết sách đúng đắn, thông 
thoáng về thể chế để “cởi trói” cho doanh nghiệp. Hạn chế, thậm chí xoá 
bỏ tư tưởng “hình sự hoá quan hệ kinh tế dân sự” đối với doanh nghiệp, để 
doanh nghiệp yên tâm đầu tư, kinh doanh và có cơ hội phát triển mạnh 
hơn nữa” - ông Nghĩa nói và cho biết, khi đã có sự thông qua chủ trương, 
cần có một đầu mối trực tiếp triển khai và hỗ trợ doanh nghiệp, tránh 
những rườm rà không đáng có về mặt thủ tục hành trình. 

Cần thêm các chính sách khuyến khích 

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFI) - GS Nguyễn 
Mại - cũng thừa nhận vai trò của doanh nghiệp và doanh nhân trong quá 
trình xây dựng đất nước. 

Ông cho rằng, cùng với việc khuyến khích, tạo thuận lợi để phát triển 
doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cần đẩy nhanh quá trình hình thành nhiều tập 
đoàn kinh tế. Theo đó, cần có chính sách thúc đẩy, gây dựng một số tập 
đoàn tư nhân lớn, vươn tầm quốc tế, dẫn dắt doanh nghiệp nội địa. 

Theo GS Mại, việc hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân khá đa dạng. 
Một số đi lên từ bất động sản, số khác khởi nghiệp bằng kinh doanh 
thương mại, mở các cửa hàng bán buôn, bán lẻ ở trong nước và xuất 



nhập khẩu. Cũng không ít doanh nghiệp nhờ vào tích lũy vốn từ kinh 
doanh ở nước ngoài, chuyển về đầu tư trong nước đạt kết quả tăng trưởng 
rất nhanh. 

Ông mong muốn Nhà nước có chính sách khuyến khích phát triển tập 
đoàn lớn trong nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, công 
nghiệp, dịch vụ hiện đại, nghiên cứu và phát triển… Đội ngũ này giúp làm 
hạt nhân trong từng chuỗi cung ứng sản phẩm. 

Trong khi đó, ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn xây 
dựng Hòa Bình cho rằng, đại dịch COVID-19 thực sự là một phép thử 
khiến nhiều người phải nhìn lại. Việt Nam đã khẳng định mình bằng nỗ lực 
duy trì một nền hòa bình bền vững, sự tiến bộ về văn hóa, khoa học kỹ 
thuật và công nghệ, sự ổn định về chính trị xã hội và sự phát triển về kinh 
tế với một tốc độ cao trong nhiều thập niên. 

Để xây dựng các tập đoàn tư nhân lớn, theo ông Hải cần có chiến lược 
kinh doanh dài hạn, tầm nhìn toàn cầu, quản trị hiện đại và minh bạch, 
nhanh chóng mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị 
trường. 

CAO NGUYÊN 

Nguồn: https://laodong.vn/kinh-te/tao-co-che-thuc-day-cac-tap-doan-kinh-
te-tu-nhan-vuon-tam-quoc-te-876169.ldo 

 

5. Năm mới - bứt phá mới, thành tựu mới! 

 



Khép lại năm 2020 trong bối cảnh khó khăn chồng chất khó khăn do đại 
dịch Covid-19 bùng phát ba lần ở nước ta và tiếp tục lan rộng trên toàn 
cầu, gây ra nhiều hệ lụy rất tiêu cực và khó lường trên mọi bình diện. Cùng 
với thử thách to lớn đó, là tình hình bão lũ triền miên ở các tỉnh miền trung 
và những biến đổi khắc nghiệt của khí hậu, đã gây ra thiệt hại lớn lao về 
người và của... 

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, với tinh thần lao động dũng 
cảm, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, sự hiệp đồng chặt chẽ của các 
lực lượng vũ trang, chúng ta đã lần lượt đẩy lùi đại dịch và khắc phục 
nhanh các hậu quả thiên tai. Thế giới đánh giá cao Việt Nam vì trong tình 
hình như vậy, nền kinh tế vẫn tăng trưởng dương, đạt 2,91%, góp phần 
làm cho GDP trong 5 năm vẫn tăng trung bình 5,9%/năm, thuộc nhóm 
nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực và thế giới. Quy mô 
nền kinh tế tăng 1,4 lần so với đầu nhiệm kỳ, trở thành nền kinh tế có quy 
mô đứng thứ tư trong ASEAN. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục 
- đào tạo, khoa học - công nghệ... tiếp tục phát triển và có nhiều tiến bộ. 
Quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường, chủ quyền quốc gia, môi 
trường hòa bình, ổn định được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ 
thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả nổi bật, ấn 
tượng, có sự chuyển biến rất tích cực, tạo niềm tin mới trong toàn xã hội. 
Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được duy trì, đạt nhiều 
kết quả quan trọng, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên 
thế giới. Đây là cơ sở quan trọng tạo nên động lực mới để triển khai thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XIII đề ra. 

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp, khó lường của khu vực và thế giới, 
không cho phép các ngành, các địa phương tự mãn, lơ là, chủ quan trước 
nguy cơ tiềm ẩn của dịch Covid-19 và sự biến đổi tiêu cực của khí hậu, đã 
và đang tác động xấu tới kinh tế và môi trường. Nhiều yếu kém trong kinh 
tế chậm được khắc phục, làm cho kinh tế tăng trưởng chậm lại; sản xuất, 
kinh doanh bị suy giảm; việc làm và thu nhập của người dân bị ảnh hưởng 
lớn. Việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật, chính sách, 
thực thi công vụ vẫn là khâu yếu. Hiện tượng cán bộ né tránh, đùn đẩy 
trách nhiệm; nạn “tham nhũng vặt” vẫn diễn ra tinh vi; vai trò gương mẫu 
của người đứng đầu các ngành, đơn vị, cơ quan... ở đâu đó chưa được 
thực hiện nghiêm túc... 

Hơn bao giờ hết, công tác tư tưởng cần làm tốt hơn nữa vai trò “đi trước, 
mở đường”, góp sức tích cực nâng cao nhận thức, thống nhất hành động, 
khơi gợi và bồi đắp tinh thần yêu nước, đoàn kết, nhân ái của con người 



Việt Nam; từ đó tạo ra niềm tin mới, sức mạnh mới. Các cơ quan quản lý 
Nhà nước, nhất là các đơn vị hoạch định chủ trương, chính sách cần bám 
sát thực tiễn đời sống để điều chỉnh, bổ sung kịp thời các giải pháp cấp 
bách, đáp ứng yêu cầu phát triển. Cần thúc đẩy mạnh mẽ công tác cải 
cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; khẩn trương tận dụng thời cơ 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại, và một số Hiệp định thương 
mại thế giới đã ký, coi trọng việc nâng cao chất lượng cạnh tranh; đặc biệt 
là áp dụng “số hóa” trong quản lý, điều hành phát triển kinh tế và các lĩnh 
vực chủ yếu khác... 

Năm mới hy vọng sự bứt phá mới với niềm tin nhân lên những thành tựu 
của năm qua và nhiệm kỳ qua! 

 Hồng Vinh 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/chinh-tri-hangthang/nam-moi-but-pha-moi-
thanh-tuu-moi--633876/ 

 

6. Cải cách kiểm tra chuyên ngành, nền kinh tế tiết 
kiệm gần 400 triệu USD/năm 
Với việc cải cách kiểm tra chuyên ngành của hải quan, ước tính giá trị 
tiết kiệm cho nền kinh tế khi áp dụng mô hình mới này lên đến 9.285 
tỷ đồng/năm (xấp xỉ 399 triệu USD). 

Theo đại diện Tổng cục Hải quan, Công tác kiểm tra chuyên ngành thời 
gian qua đã đạt một số kết quả, song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu cải cách, 
vẫn tồn tại nhiều bất cập từ trình tự, thủ tục, phương thức kiểm tra. 

Trong nhiều báo cáo, cũng như ý kiến của doanh nghiệp (DN), hiệp hội DN 
cho thấy, còn tình trạng xung đột trong các văn bản quy phạm pháp luật về 
quản lý chuyên ngành, trong khi đó, hiệu quả kiểm tra không cao. Trong 
vòng 5 năm, tỷ lệ phát hiện lô hàng không đáp ứng chất lượng chưa đến 
0,03% so với tỉ lệ mẫu đưa ra. Bên cạnh đó, vấn đề đáng lo ngại chính 
hiện nay là chưa đầy đủ tiêu chuẩn tiêu chuẩn, quy chuẩn. 



 

Công chức Hải quan Quảng Trị kiểm tra hàng hóa xuất khẩu tại Khu kinh tế 
- thương mại Lao Bảo 

Có danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, nhưng tiêu chuẩn, quy 
chuẩn chưa đầy đủ dẫn tới khó khăn cho cơ quan thực thi, ảnh hưởng tới 
quá trình thông quan hàng hóa của DN. 

“Với những bất cập hiện nay, thủ tục kiểm tra chuyên ngành vẫn là gánh 
nặng cho DN, là một trong yếu tố chiếm tỷ trọng khá lớn cấu thành thời 
gian thông quan hàng hóa mà hiện vẫn chưa được cải thiện đáng kể theo 
đánh giá của Ngân hàng Thế giới, từ đó dẫn đến giảm năng lực cạnh tranh 
của Việt Nam trong trao đổi thương mại qua biên giới”, ông Nguyễn Văn 
Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết. 

Trước thực tế trên, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án 
“Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với 
hàng hóa nhập khẩu”. Đề án nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; nâng 
cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối 
với hàng hóa nhập khẩu. 

Đề án cải cách toàn diện các quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, 
kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo hướng đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quản lý rủi ro, đơn giản hóa 
quy trình, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với 
hàng hóa nhập khẩu, giảm đầu mối tiếp xúc giữa doanh nghiệp với các cơ 
quan, tổ chức; cắt giảm chi phí, thời gian thông quan hàng hóa nhập khẩu. 



 

Ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan 

Ông Nguyễn Văn Cẩn cho biết, năm 2021, ngành Hải quan sẽ tập trung 
nhân lực khẩn trương triển khai đề án này. Theo đó, lực lượng hải quan sẽ 
chủ trì thực hiện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu đối với các mặt hàng 
về lương thực thực phẩm, trừ hàng liên quan đến an ninh quốc phòng, 
kiểm dịch về thú y. 

Tổng cục Hải quan sẽ hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về cơ chế 
quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an 
toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu lấy ý kiến các bộ, ngành trình 
Bộ Tài chính xem xét, trình Chính phủ phê duyệt trong quý II/2021 để làm 
cơ sở triển khai đề án. 

Theo ông Cẩn, cơ quan hải quan sẽ thực hiện kiểm tra chuyên ngành, có 
nghĩa là doanh nghiệp chỉ nộp hồ sơ, còn hải quan có trách nhiệm đưa vào 
hệ thống để các bộ, ngành lấy thông tin và trên cơ sở danh mục, tiêu 
chuẩn, quy chuẩn về kiểm tra chuyên ngành để cơ quan hải quan thực 
hiện. 

"Việc này sẽ rút ngắn thời gian thông quan, tiết kiệm được rất nhiều kinh 
phí cho doanh nghiệp. Thời gian thông quan sẽ giảm đi rất nhiều, chưa nói 
đến tiền bạc liên quan đến chi phí lấy mẫu, chi phí gửi tài liệu, đi lại… Như 
trước đây, DN phải đi 4 lần lấy kết quả kiểm tra chuyên ngành để thông 
quan hàng hóa. Khi áp dụng mô hình kiểm tra mới, theo đánh giá tác động 
do các chuyên gia của Dự án Tạo thuận lợi thương mại do Cơ quan Phát 
triển quốc tế Mỹ thực hiện, chi phí thời gian tiết kiệm được cho doanh 
nghiệp trong một năm quy ra tiền là hơn 880 tỷ đồng", ông Cẩn chia sẻ. 



Nêu thực tế hiện nay, các doanh nghiệp nhập lô nào phải đi kiểm tra 
chuyên ngành lô đó. Ví dụ như sữa Ensure, "doanh nghiệp nhập lô nào, từ 
to đến nhỏ cũng phải lấy mẫu đi kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm". 
Nhưng tới đây khi áp dụng mô hình kiểm tra mới, các tập đoàn lớn có các 
sản phẩm đã được đăng ký bản quyền ở Việt Nam thì hải quan "không 
kiểm tra theo lô, lô nào cũng kiểm tra, mà theo rủi ro", trường hợp phát 
hiện vi phạm thì lô hàng sẽ bị đình chỉ toàn bộ và kiểm tra ở tất cả các cửa 
khẩu để ngăn chặn. 

Dựa trên dữ liệu trong Báo cáo Môi trường kinh doanh của WB, ước tính 
giá trị tiết kiệm cho nền kinh tế khi áp dụng mô hình mới này lên đến 9.285 
tỷ đồng/năm (xấp xỉ 399 triệu USD). Theo đánh giá của nhiều tổ chức quốc 
tế, nếu mô hình được triển khai sẽ giúp cắt giảm thủ tục hành chính; giảm 
thời gian thông quan; cắt giảm nguồn lực và chi phí cho doanh nghiệp và 
cơ quan quản lý nhưng vẫn nâng cao tính tuân thủ pháp luật của doanh 
nghiệp, bảo vệ an toàn cho người tiêu dùng; phù hợp với thông lệ quốc 
tế./. 

Cẩm Tú/VOV.VN 

Nguồn: https://vov.vn/kinh-te/cai-cach-kiem-tra-chuyen-nganh-nen-kinh-te-
tiet-kiem-gan-400-trieu-usdnam-834690.vov 

 

7. Bộ Thông tin và Truyền thông lập Ban Chuyển đổi 
số và an toàn, an ninh mạng 
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng làm 
Trưởng ban Chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng... 

  



 

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng trong một sự kiện về công nghệ thông tin - 
truyền thông. 

THỦY DIỆU 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký Quyết định số 91/QĐ-BTTTT về 
việc thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng Bộ 
Thông tin và Truyền thông. 

Theo đó, ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng làm Trưởng Ban chỉ đạo. 
Cục trưởng Cục An toàn thông tin Nguyễn Thành Phúc làm Phó trưởng 
Ban. 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với các cấp có thẩm quyền 
về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc 
đẩy xây dựng, phát triển Bộ Thông tin và Truyền thông trở thành Bộ đi đầu 
về chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng. 

Ngoài ra, Ban chỉ đạo cũng có nhiệm vụ tham gia ý kiến về các chiến lược, 
chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến chính phủ 
điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng Bộ Thông tin và 
Truyền thông. 

Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 
về phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn, an 
ninh mạng Bộ Thông tin và Truyền thông; thực hiện chế độ thông tin, báo 
cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Uỷ ban quốc gia về Chính phủ điện 
tử… 

Nguồn: https://vneconomy.vn/bo-thong-tin-va-truyen-thong-lap-ban-
chuyen-doi-so-va-an-toan-an-ninh-mang-20210201124520961.htm 



8. Nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội 
Năm 2021, tỉnh đặt mục tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 
trưởng từ 8,5 - 8,7% trở lên. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa 
phương đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh; tiếp 
tục bám sát vào kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh để có so sánh, 
đánh giá, xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hoàn 
thành các mục tiêu đã đề ra. 

 

Đầu năm 2021, Bình Dương đã triển khai đồng loạt giải pháp phát triển 
kinh tế - xã hội với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Trong 

ảnh: Sản xuất tại một doanh nghiệp may trên địa bàn 

 Tín hiệu tốt 

Theo báo cáo tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
(KT-XH) năm 2021, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, 
các sở, ngành địa phương của tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt 
các giải pháp nhằm giữ vững địa bàn an toàn và nỗ lực mục tiêu tăng 
trưởng trong năm. Theo đó, KT-XH tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt nhiều 
kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong tháng 1, tình 
hình KT-XH cơ bản duy trì ổn định, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước 
tăng 6,55% so với tháng trước và tăng 38,96% so với cùng kỳ năm 2020; 
kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,98 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,1% so với tháng 
trước và tăng 61,7% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2,35 tỷ 
đô la Mỹ, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 69% so với cùng kỳ… Thu 



ngân sách ước đạt 8.000 tỷ đồng, bằng 95% so với cùng kỳ, đạt 15% dự 
toán. 

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 1, tỉnh thu hút 76,3 triệu đô la 
Mỹ vốn đầu tư nước ngoài. Tỉnh cũng chủ động triển khai quyết liệt các giải 
pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cho 
các doanh nghiệp. Đến nay, đã thu hút được 154 doanh nghiệp đăng ký 
kinh doanh mới, với tổng số vốn đăng ký 1.179 tỷ đồng, 9 doanh nghiệp 
điều chỉnh tăng vốn, với tổng số vốn tăng thêm 1.968 tỷ đồng. Các dự án 
công trình trọng điểm, động lực tiếp tục được quan tâm, đẩy nhanh tiến độ. 
Công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, tài nguyên môi 
trường tiếp tục được quan tâm. 

Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cho 
biết năm 2020, Bình Dương cơ bản đạt được “mục tiêu kép” theo chỉ đạo 
của Chính phủ là vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, vừa 
phát triển KT-XH. Bình Dương đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành 
tựu ấn tượng, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của cả nước. 
Những thành quả quan trọng đã đạt được là hành trang để Bình Dương 
vững bước, tự tin trong năm 2021. 

Triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bình Dương cũng đang đứng trước 
nhiều khó khăn, thách thức. Năm 2021, bối cảnh thế giới và khu vực còn 
nhiều yếu tố khó dự báo do dịch bệnh Covid-19 trên thế giới diễn biến 
phức tạp, theo đó sẽ còn nhiều thách thức ảnh hưởng đến phát triển KT-
XH địa phương. Năm 2021, tỉnh đề ra 33 chỉ tiêu, trong đó, phấn đấu tăng 
trưởng GRDP đạt từ 8,5 - 8,7% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 
161,8 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng định hướng với tỷ 
trọng các ngành công nghiệp - dịch vụ - nông, lâm nghiệp, thủy sản - thuế 
sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tương ứng đạt 65,1% - 23,73% - 3,17% - 
8%... 

Ông Mai Bá Trước, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cho biết để nắm bắt 
cơ hội dịch chuyển các dòng vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài, sở sẽ 
tham mưu UBND tỉnh xây dựng và công bố các dự án kêu gọi đầu tư theo 
từng giai đoạn, từng lĩnh vực cụ thể. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin trong cải cách hành chính để giảm thời gian và chi phí 
giải quyết hồ sơ; xây dựng các cơ chế liên thông, cải thiện môi trường đầu 
tư… 

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công 



tác phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục bám sát vào kịch bản tăng trưởng 
kinh tế của tỉnh để có so sánh, đánh giá, xây dựng và triển khai thực hiện 
các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Quyết liệt, đẩy 
nhanh hơn nữa tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của năm 2020; đồng 
thời, khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư công 
khởi công mới trong năm 2021. 

“Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cấp, ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch, cụ 
thể hóa các chỉ thị, kế hoạch của UBND tỉnh tại từng địa phương, từng đơn 
vị phụ trách; bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để triển khai các biện 
pháp cần thiết, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 
2021”, ông Nguyễn Hoàng Thao nhấn mạnh. 

 Để hoàn thành 33 chỉ tiêu của năm 2021, UBND tỉnh đề ra 10 nhiệm vụ và 
giải pháp trọng tâm. Tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với 
chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu 
quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế dựa trên nền tảng khoa 
học công nghệ, đổi mới sáng tạo; đẩy nhanh việc lập và phê duyệt quy 
hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tăng cường huy 
động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đẩy nhanh tiến độ lập, phê 
duyệt quy hoạch, triển khai các dự án kết cấu hạ tầng KT-XH trọng điểm; 
tăng cường liên kết vùng; phát huy vai trò các vùng kinh tế trọng điểm, đô 
thị lớn; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng và sử 
dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng 
dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ; đẩy mạnh cải cách hành 
chính… 

 NGỌC THANH 

Nguồn: http://baobinhduong.vn/no-luc-hoan-thanh-cac-muc-tieu-phat-trien-
kinh-te-xa-hoi-a239942.html 

 

9. Nền tảng để Quảng Ninh bứt phá 
Những triết lý phát triển như cải cách môi trường kinh doanh, cải 
cách bộ máy hành chính, thu hút đầu tư tư nhân cho cơ sở hạ tầng và 
chuyển đổi nền kinh tế ở Quảng Ninh suốt thập kỷ qua đã và đang 
phát huy hiệu quả. 

Phát biểu tại Đại hội Đảng 13 tuần trước tại Hà Nội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cho biết, để đưa tỉnh trở thành 
một trong những cực tăng trưởng kinh tế toàn diện là nhờ vào cả quá trình 
cải cách của nhiều thế hệ đổi mới trước đó. 



Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đi thăm một nhà máy tại 
khu công nghiệp Đông Mai, thị xã Quảng Yên 

Ông Ký nói: “Với tinh thần kế thừa, phát huy thành tựu chung của đất nước 
và của tỉnh sau gần 35 năm đổi mới, tiếp nối đà tăng trưởng và phát triển 
sáng tạo của nhiệm kỳ Đại hội đảng bộ lần thứ 13 (2010 - 2015), 5 năm 
qua tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu đáng trân trọng trên mọi phương 
diện,… đưa Quảng Ninh trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh 
tế toàn diện của phía Bắc”. 

Tạo dựng nền tảng 

Khi ông Phạm Minh Chính trở thành Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh năm 2011, 
ông cho rằng nền kinh tế không thể phát triển bền vững nhờ khai thác than 
- nguồn tài nguyên đã gắn liền với tỉnh trong hàng thập kỷ trước đó. 
“Chúng ta phải đổi mới phương thức phát triển từ ‘nâu’ sang ‘xanh’” - ông 
chỉ đạo. 

Lúc đó, Quảng Ninh cũng như các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ đang phát triển 
theo định hướng đã được đưa ra tại nghị quyết 54 của Bộ Chính trị khóa 9 
về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh đồng bằng 
sông Hồng, theo đó sẽ hình thành các trung tâm kinh tế lớn tại Hà Nội - Hải 
Phòng - Quảng Ninh; xây dựng khu kinh tế tổng hợp Vân Đồn, Quảng 
Ninh. 

Là lãnh đạo cao nhất ở địa phương, ông Phạm Minh Chính đã quyết tâm 
hiện thực hóa chủ trương đó với suy nghĩ “Quảng Ninh bứt phá được sẽ 
góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của quốc gia”. 



 

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đấu nối vào tuyến cao tốc Hạ Long - 
Vân Đồn, góp phần tạo đột phá trong không gian phát triển của tỉnh 

Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương 

Tỉnh bắt đầu thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế từ tăng trưởng 
nóng dựa trên ồ ạt khai thác tài nguyên, bán nguyên liệu thô sang tăng 
trưởng xanh theo hướng phát huy những giá trị vô hạn của dịch vụ du lịch, 
văn hóa, thương mại mậu dịch biên giới và phát triển kinh tế biển.  

Bổ sung cho các động lực đó, lãnh đạo Quảng Ninh suy nghĩ, điều quan 
trọng nhất là phải huy động được nguồn lực trong dân và doanh nghiệp 
cho phát triển trong bối cảnh khung pháp lý chưa hoàn thiện.  

Trong một hội nghị đầu năm 2012, ông Chính yêu cầu nghiên cứu để triển 
khai hình thức hợp tác công - tư (PPP), thí điểm và từng bước áp dụng các 
mô hình quản lý: “lãnh đạo công, quản trị tư”, “đầu tư công, quản lý tư”, 
“đầu tư tư, sử dụng công” cho việc xây dựng, vận hành các khu kinh tế, 
khu công nghiệp, các thiết chế kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế…  

Trong bối cảnh khuôn khổ luật pháp lúc đó mới chỉ dừng ở cấp nghị định, 
và luật PPP chỉ mới được thông qua cuối năm 2020, tư duy phát triển đó là 
bước đi mạnh dạn nhằm kết hợp và huy động nguồn lực từ khối tư nhân 
kết hợp với đầu tư công.  

Ông nói trong một cuộc xúc tiến đầu tư vào tỉnh năm 2014: “Chúng tôi 
nhận thức được đang phải đối mặt với hai mâu thuẫn xung đột: giữa việc 
giải phóng tiềm năng thế mạnh và không gian phát triển lớn với cơ chế 



chính sách còn hạn hẹp; mâu thuẫn giữa việc khai thác than, phát triển 
công nghiệp nặng với phát triển du lịch, dịch vụ trên cùng một địa bàn”.  

Thời điểm đó, ở Quảng Ninh, hạ tầng đồng bộ còn thiếu và yếu, nhất là hạ 
tầng giao thông. Đường sắt đang được xây dựng dở dang, đường cao tốc 
chuẩn bị khởi công trong tháng 7/2014, sân bay Vân Đồn đang kêu gọi đầu 
tư...  

Năm 2014, tỉnh đã báo cáo đề xuất và được Thủ tướng đồng ý giao UBND 
tỉnh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền của dự án cảng hàng không quốc 
tế Vân Đồn cùng dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và cải tạo, nâng cấp 
quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương.  

Tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái theo hình thức BOT, dài 80km kết nối 
cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đến cửa khẩu quốc tế Móng Cái được 
triển khai trong quý I/2019 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2021. Đến cuối 
năm 2020, tỉnh hoàn thành đầu tư gần 200km đường bộ cao tốc, đóng góp 
1/10 chiều dài đường cao tốc hoàn thành trên toàn quốc.  

Với cách làm đó, 10 năm gần đây, tỷ trọng đầu tư công của Quảng Ninh đã 
giảm dần từ 60% năm 2010 xuống 28% năm 2019 mà vẫn có nhiều công 
trình hạ tầng tốt nhất, chất lượng nhất của đất nước.  

Nền tảng phát triển đó, được sự chung tay của các thế hệ lãnh đạo và 
cộng đồng doanh nghiệp sau này, đã giúp kinh tế Quảng Ninh phát triển 
vượt bậc.  

Tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất nước  

Bước vào năm Covid thứ hai đầy khó khăn 2021, Quảng Ninh đặt ra các 
mục phát triển khá tham vọng: giữ vững tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm 
trên địa bàn (GRDP) hơn 10%; tổng thu ngân sách nhà nước 51.000 tỷ 
đồng.  

Bên cạnh đó, tỉnh quyết tâm phấn đấu giữ nhịp tăng trưởng bình quân đạt 
khoảng 10%/năm trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 
2025.  

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, lãnh đạo tỉnh cũng đặt ra các nhóm 
giải pháp rất rõ ràng.  

Thứ nhất là duy trì vị trí trong nhóm đầu cả nước về chỉ số Năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số Cải cách hành chính (PAR), chỉ số Hài lòng của 
người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà 
nước (SIPAS) và chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 
(PAPI).  



Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, ưu tiên các 
công trình, dự án giao thông trọng điểm, có tính liên kết cao, các khu kinh 
tế, khu công nghiệp, hạ tầng cảng biển để tạo ra các trung tâm kết nối hạ 
tầng dịch vụ, giao thông quốc tế dựa trên triết lý phát triển “đường đi trước 
một bước”, “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”.  

Đó là những mục tiêu phát triển rất lớn kèm theo các giải pháp thực hiện rõ 
ràng, đòi hỏi quyết tâm cao trong bối cảnh đại dịch còn diễn biến phức tạp 
chưa lường được, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh 
vực dịch vụ, du lịch.  

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cho biết tại Đại hội Đảng 13: 
“Chúng tôi kiên trì thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền 
vững gắn với đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh 
tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ ‘nâu’ sang ‘xanh’”.  

Các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới, theo ông Ký, là có cơ sở trên 
nền tảng hiện nay. Trong 5 năm qua, kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn 
định, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,7%, quy mô, tiềm lực của nền 
kinh tế tăng lên rõ rệt, đến năm 2020 đạt khoảng 220.000 tỷ đồng, gấp 
1,86 lần năm 2015; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng bền 
vững.  

Môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện, tỉnh luôn nằm 
trong nhóm đứng đầu cả nước, cải cách hành chính có bước đột phá. 

Để Quảng Ninh phát triển thành một cực tăng trưởng toàn diện là một quá 
trình dài của nhiều thế hệ trước đây. 

Doanh nghiệp hài lòng  

Quảng Ninh giữ vững vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng PCI 2019 với 
73,40 điểm.  

Ứng dụng công nghệ thông tin là một điểm sáng. Năm vừa qua, số thủ tục 
hành chính cấp tỉnh mức độ 3, mức độ 4 đạt 84,6%. Việc thanh toán phí, lệ 
phí tại Trung tâm hành chính công trở nên thuận lợi hơn, khi doanh nghiệp 
và người dân có thể lựa chọn thanh toán trực tuyến (Internet banking) 
hoặc thanh toán thẻ (máy POS), mã QR, tiền mặt.  

89% doanh nghiệp cho biết “UBND tỉnh vận dụng pháp luật linh hoạt nhằm 
tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân” (năm 
2018 là 84%) và 82% doanh nghiệp đồng ý với nhận định “UBND tỉnh năng 
động, sáng tạo trong giải quyết vấn đề mới phát sinh” (năm 2018 là 72%).  

Tư Hoàng   



Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/viet-nam-hung-cuong/nen-
tang-de-quang-ninh-but-pha-710179.html 

 

10. Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực 
cạnh tranh 
Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao năng lực cạnh tranh, 
góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2021, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp 
(DN) phục hồi và phát triển, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực 
hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2021 của Chính phủ về việc 
tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

 
Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Dĩ An hướng dẫn người 

dân và DN khi đến làm thủ tục hành chính 

Chuyển biến tích cực 

Năm 2020, trong bối cảnh khó khăn, thách thức, cùng với việc triển khai 
kịp thời các giải pháp hỗ trợ người dân và DN khắc phục tác động tiêu cực 
của dịch bệnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố trong 
tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh đã đề ra. Nhờ đó, nhiều 
rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh đã được dỡ bỏ, các chỉ số, 
tiêu chí xếp hạng năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị và hành chính 
công của tỉnh nhìn chung được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi để thúc 
đẩy phục hồi và phát triển KT-XH. 



Với những nỗ lực, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh liên tục được cải 
thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thuộc nhóm “Tốt”, đứng 
đầu khu vực Đông Nam bộ. Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) và Chỉ 
số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành 
chính Nhà nước (SIPAS), Bình Dương cũng đứng đầu khu vực Đông Nam 
bộ và xếp thứ 13 trong cả nước. 

Ông Mai Bá Trước, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cho biết nhờ những 
cải cách mang tính đột phá, với tinh thần lấy DN, người dân làm trung tâm 
phục vụ, những năm qua, Bình Dương luôn là một trong những địa 
phương đứng đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Đáng 
chú ý, trong năm 2020 Bình Dương vẫn thu hút ước đạt gần 1,9 tỷ đô la 
Mỹ vốn FDI. Thành tựu nổi bật về KT-XH của tỉnh được thể hiện rõ nét 
thông qua tốc độ tăng trưởng GRDP nhanh và bền vững qua các năm 
(tăng bình quân 9,35%/ năm), năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của 
nền kinh tế được nâng cao. 

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư 

Năm 2021 và các năm tiếp theo được dự báo còn nhiều khó khăn. Bình 
Dương xác định luôn là người bạn đồng hành cùng DN vượt qua khó khăn, 
ổn định sản xuất, kinh doanh, bứt phá vươn lên mạnh mẽ. Để cải thiện hơn 
nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút nhà đầu tư, DN đóng góp vào 
phát triển của tỉnh, thời gian tới Bình Dương sẽ tập trung triển khai một số 
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đó là, xây dựng chính quyền liên thông, 
phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 
tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với nâng cao chất lượng phục 
vụ, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Đổi mới, nâng cao 
chất lượng của Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp; tăng cường 
ứng dụng công nghệ thông tin, phấn đấu cung cấp 100% dịch vụ công 
mức độ 3, 4 trong các lĩnh vực thiết thực đối với người dân. Đẩy mạnh 
thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển thương mại điện tử; lồng 
ghép xây dựng và triển khai chương trình hỗ trợ DN chuyển đổi số trên địa 
bàn tỉnh với nội dung triển khai Đề án Thành phố thông minh giai đoạn 
2021-2025. 

Chỉ đạo thực hiện kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/ NQ-CP của Chính 
phủ, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, 
nhấn mạnh thời gian qua, tỉnh đã nỗ lực trong việc cải thiện các Chỉ số 
PCI, Par Index, PAPI… tạo ra một môi trường đầu tư tốt, thu hút nguồn 
vốn của DN trong nước, nước ngoài vào các lĩnh vực công nghiệp, thương 
mại - dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật để thúc đẩy KT-XH phát triển. Trong thời 
gian tới, các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục 



hành chính, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh 
tranh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN đến đầu tư trên địa 
bàn tỉnh yên tâm sản xuất, kinh doanh. 

“Việc tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh là một trong những giải pháp trọng tâm của Bình Dương để 
hiện thực hóa các chủ trương về thu hút đầu tư. Từ đó tạo điều kiện cho 
DN phát triển trong môi trường kinh doanh thuận lợi, cũng chính là giải 
pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh”, ông Nguyễn Hoàng Thao 
nhấn mạnh. 

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 1-1-2021. 
Theo đó, Nghị quyết 02 nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện các mục 
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 02 năm 2019, đồng thời 
bổ sung thêm 4 nhóm giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021, gồm: Giải 
quyết các vướng mắc, bất cập tạo ra đối với DN, người dân do sự 
thiếu kết nối, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan; chuyển 
đổi số trong quản lý nhà nước, hướng tới xây dựng Chính phủ số; 
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện các mục tiêu 
về phát triển bền vững; tiếp tục hỗ trợ DN phục hồi sản xuất kinh 
doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. 

 NGỌC THANH 

Nguồn: http://baobinhduong.vn/no-luc-cai-thien-moi-truong-dau-tu-nang-
cao-nang-luc-canh-tranh-a239873.html 

 

11. Hà Giang tạo đột phá về cải cách hành chính 
Hệ thống hành chính nhà nước luôn trong quá trình động, vừa bảo đảm sự 
quản lý nhà nước trên các lĩnh vực xã hội, vừa tìm cách thích ứng với 
những thay đổi của xã hội, của nền kinh tế. 

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính 
(CCHC) đối với sự phát triển của tỉnh, thời gian qua dưới sự lãnh đạo của 
Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng Hà Giang, công tác CCHC của tỉnh được đẩy 
mạnh và đạt được những kết quả rất tích cực. 

Tỉnh đã tâp trung rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm 
vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan đơn vị theo đúng quy định của Hiến 



pháp, pháp luật. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính 
sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh.  

 

Công chức xã Pải Lủng (Mèo Vạc) hướng dẫn người dân thực hiện thủ 
tục hành chính. Ảnh: BaoHaGiang 

Công tác CCHC được quan tâm chỉ đạo thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, 
đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), lấy công nghệ thông tin là 
phương tiện và cán bộ là then chốt. Theo đó, nhiều chủ trương, đề án, 
sáng kiến mang tính đột  phá được nghiên cứu xây dựng, triển khai thực 
hiện và thu được kết quả tích cực. 

Kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước được tăng 
cường. Chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính và dịch vụ công được 
cải thiện, nhất là qua triển khai cơ chế một cửa và Trung tâm phục vụ hành 
chính công; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt 69%.  

Trong tổng thể bức tranh màu sáng về tình hình phát triển kinh tế, xã hội 
của tỉnh giai đoạn vừa qua thì công tác CCHC đóng vai trò đặc biệt quan 
trọng. Các cấp, ngành cũng đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho lĩnh 
vực này. 

Để tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong CCHC, tỉnh đã quán triệt tới 
từng lãnh đạo đầu ngành và những người đứng đầu phải thể hiện tinh thần 
quyết tâm, phải triển khai đồng bộ các giải pháp theo từng lĩnh vực phụ 
trách. Bên cạnh đó, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ kịp 



thời những khó khăn vướng mắc mà các nhân, doanh nghiệp còn gặp phải 
trong quá trình giao dịch với cơ quan chức năng. 

Hiện 100% lãnh đạo có thẩm quyền ký các cấp đã được trang bị chữ ký số 
chuyên dùng, tỷ lệ văn bản phát hành được ký số đạt 85%, tăng cường 
hợp, làm việc trực tuyến, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; 
phát huy tốt hiệu quả của hệ thống giao ban trực tuyến 4 cấp, đặc biệt 
trong việc tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp xã (tiêu biểu xã Linh Hồ, 
huyện Vị Xuyên) và tổ chức các hội nghị trực tuyến trong giai đoạn thực 
hiện giãn cách xã hội. 

Việc cải cách tổ chức bộ máy của cơ quan hành chính cũng được tỉnh đặc 
biệt chú trọng. Theo đó, bộ máy cơ quan hành chính nhà nước các cấp 
được sắp xếp, kiện toàn đúng quy định; tinh gọn tổ chức bên trong của các 
đơn vị hành chính và giảm đầu mối các đơn vị sự nghiệp; thực hiện đầy đủ 
phân cấp quản lý giữa T.Ư với địa phương và từng lĩnh vực.  

Năm 2020, tỉnh đã hoàn thành sắp xếp 4 đơn vị hành chính cấp xã tại 
huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần, hoàn thiện 11 đề án về sắp xếp, kiện 
toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đơn vị. Cùng với đó, công tác xây dựng 
và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan 
tâm và có nhiều đổi mới. Tỉnh đã hoàn thành triển khai xác định vị trí việc 
làm và cơ cấu công chức, viên chức, tổ chức thi nâng ngạch theo nguyên 
tắc cạnh tranh, thực hiện tinh giảm 732  chỉ tiêu biên chế so với năm 2019.  

 

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chánh tại Bộ phận một cửa xã 
Phú Quý,ảnh: Bích Quyền 



Theo kết quả công bố Chỉ số PCI năm 2019 của Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI): Hà Giang đạt 62,62 điểm, xếp thứ 60/63 
tỉnh, thành phố, giữ vị trí xếp hạng ở nhóm Trung bình. Chỉ số PCI năm 
2019 của tỉnh có 9/10 Chỉ số thành phần tăng điểm. 

Điều này chứng minh sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính 
quyền các cấp; sự vào cuộc của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh; nhất là 
sự cạnh tranh bình đẳng, gia tăng khả năng tiếp cận đất đai, giảm thiểu chi 
phí, thời gian cho doanh nghiệp. 

Đơn cử như tính năng động của tỉnh xếp thứ 40/63 tỉnh, thành phố. So với 
năm 2018, tăng 0,72 điểm và 7 bậc. Kết quả này phản ánh sự năng động, 
sáng tạo của chính quyền tỉnh trong giải quyết vấn đề mới phát sinh khi 
được DN đánh giá tỷ lệ này tăng 6%.  

Đồng thời, doanh nghiệp cho rằng thái độ của chính quyền tỉnh với khu 
vực kinh tế tư nhân là tích cực, tăng 8%. Hơn nữa, hoạt động gặp gỡ, đối 
thoại giữa chính quyền và cộng đồng DN, thông qua Chương trình Cà phê 
doanh nhân hàng tuần hay hội nghị đối thoại DN định kỳ đã kịp thời nắm 
bắt thông tin, phản ánh của DN về khó khăn, vướng mắc cũng như trao 
đổi, kết nối các cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, số lượng DN nhận 
được phản hồi của cơ quan nhà nước sau khi phản ánh khó khăn, vướng 
mắc đạt 100%... 

Trong giai đoạn tiếp theo, tỉnh Hà Giang xác định: Cần tiếp tục đẩy mạnh 
cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, 
ứng udngj công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng công vụ. Bên 
cạnh đó, cần tăng cường đẩy mạnh sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính 
nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, khắc phục tình 
trạng chồng chéo, trùng lặp nhiệm vụ. 

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; 
cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính), liên tục đổi mới trên tinh 
thần cầu thị, thường xuyên cập nhật các nội dung về thể chế, bộ máy, con 
người..để phù hợp với xu thế chung, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. 

Lê Dung-Khánh Linh 

Nguồn: https://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/ha-giang-tao-dot-pha-ve-
cai-cach-hanh-chinh-570890.html 

 

12. Đà Nẵng: Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, giảm 
giờ nộp thuế 



Trong năm 2021, Cục Thuế TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách 
thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế để giảm giờ 
nộp thuế, tạo điều kiện cho người nộp thuế để có thể huy động tốt 
nhất cho ngân sách nhà nước. 

 

Doanh nghiệp, người nộp thuế tại TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục được hỗ trợ 
chính sách thuế bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Nhật Minh. 

Ông Lưu Đức Sáu - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho 
biết, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, UBND TP. Đà Nẵng, năm 2021 
Cục Thuế TP. Đà Nẵng sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ những 
ngày đầu năm, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành dự toán được giao. 

Một trong những giải pháp mà cục thuế sẽ ưu tiên triển khai, đó là đẩy 
mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Theo đại diện Cục Thuế TP. Đà 
Nẵng, do tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, nên cục thuế 
sẽ tiếp tục duy trì các hình thức hỗ trợ, tập huấn, đối thoại bằng hình thức 
trực tuyến nhằm tuyên truyền và triển khai hướng dẫn kịp thời các chính 
sách mới. 

Đại diện Cục Thuế TP. Đà Nẵng cũng cho biết, sẽ tăng cường phối hợp 
với các sở, ban, ngành; các hiệp hội, hội đồng mạng lưới khởi nghiệp 
thành phố, vườn ươm doanh nghiệp thành phố, các cơ quan báo, đài trung 
ương, địa phương trên địa bàn tổ chức tốt công tác tuyên truyền, tập huấn 
và triển khai thực hiện chính sách thuế mới. 

“Chúng tôi sẽ đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn, 
hỗ trợ người nộp thuế thực hiện khai thuế, nộp, hoàn thuế điện tử; đăng ký 
thuế bằng phương thức điện tử; xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà 



nước bằng phương thức điện tử; việc sử dụng hóa đơn điện tử” - ông Sáu 
chia sẻ. 

Lãnh đạo Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho rằng, bên cạnh công tác tuyên 
truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đơn vị cũng đẩy mạnh công tác cải cách thủ 
tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Đây là nhiệm vụ hết 
sức quan trọng, giúp rút ngắn thời gian nộp thuế, góp phần nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia. 

“Cục Thuế TP. Đà Nẵng sẽ chủ động triển khai cải cách hành chính và 
hiện đại hoá công tác quản lý thuế theo chương trình hiện đại hoá của 
ngành, đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính theo phương thức trực 
tuyến mức độ 3 - 4; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các 
khâu của công tác quản lý thuế; tiếp tục triển khai kết nối trao đổi thông tin 
giữa cơ quan thuế với các cơ quan, ban ngành trên địa bàn nhằm phục vụ 
tốt công tác quản lý thu thuế...” - ông Sáu nói./. 

Nhật Minh 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2021-
02-01/da-nang-tiep-tuc-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-giam-gio-nop-thue-

99231.aspx 

 


