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1. Vẫn còn tư duy cũ trong hoạt động hoạch định 
chính sách 
Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI nhấn mạnh một số 
văn bản đã được soạn thảo/ban hành vẫn còn thấp thoáng của “tư 
duy cũ” khi áp đặt các biện pháp quản lý khắt khe quá mức cần thiết. 

Báo cáo Dòng chảy Báo cáo Dòng chảy Pháp luật kinh doanh vừa được 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố. 

Đây là một trong những ấn phẩm nổi bật của VCCI về pháp luật kinh 
doanh. 

 

Trong mấy năm trở lại đây, Chính phủ đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động 
thúc đẩy môi trường kinh doanh, đặc biệt liên quan đến cải cách thể chế. 

Thấp thoáng tư duy cũ trong soạn thảo chính sách 

Nhìn lại Dòng chảy pháp luật kinh doanh trong thời gian qua, VCCI nhận 
định “quyền tự do kinh doanh” ngày càng được nhấn mạnh và thể hiện 
theo hướng ngày càng rộng mở trong Hiến pháp (1992, 2013) đến các văn 
bản pháp luật quan trọng, nền tảng của hoạt động kinh doanh như Luật 
Doanh nghiệp (2005, 2014, 2020), Luật Đầu tư (2005, 2014, 2020), tư duy 
quản lý về kinh doanh của các nhà soạn chính sách đã có những bước 
chuyển mình mạnh mẽ. 

VCCI đánh giá, trong mấy năm trở lại đây, Chính phủ đã có nhiều nỗ lực 
trong hoạt động thúc đẩy môi trường kinh doanh, đặc biệt liên quan đến cải 



cách thể chế. Các đợt rà soát để cắt bỏ, đơn giản hóa điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành chính liên tiếp được tiến hành. 

Các quy định liên quan đến quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp được kiểm 
soát chặt chẽ khi ban hành, chính sách quản lý về kinh doanh cũng cởi mở 
và thông thoáng hơn, thể hiện đậm nét quan điểm về “quyền tự do kinh 
doanh” của doanh nghiệp, người dân. 

Về cơ bản, các văn bản pháp luật về kinh doanh được soạn thảo và/hoặc 
ban hành trong năm nay đã thể hiện được đúng hướng về tinh thần cải 
cách, thúc đẩy môi trường đầu tư, kinh doanh mà Chính phủ đã đề ra và 
theo đuổi trong suốt thời gian qua. Nhưng điều này không có nghĩa là các 
chính sách hiện tại đã hoàn hảo 

Tuy nhiên, theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam thì trong năm 2020, một số văn bản đã được 
soạn thảo/ban hành vẫn còn thấp thoáng của “tư duy cũ”– áp đặt các biện 
pháp quản lý khắt khe quá mức cần thiết; chưa tạo hành lang pháp lý cho 
các doanh nghiệp dân doanh hoạt động hay thủ tục hành chính còn chưa 
minh bạch. 

Gia tăng biện pháp quản lý quá mức cần thiết? 

Ông Tuấn dẫn chứng theo quy định của pháp luật hiện hành, cơ chế quản 
lý đối với hoạt động cung cấp dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, tổ chức thi 
người đẹp, người mẫu là cấp phép cho từng hoạt động. 

Cơ chế này có thể là hợp lý, bởi vì đối tượng cần quản lý ở đây là từng 
hoạt động/sự kiện nghệ thuật cụ thể (chương trình biểu diễn nghệ thuật, tổ 
chức thi người đẹp, người mẫu, thời trang) – xem xét các hoạt động này 
có nội dung vi phạm các chuẩn mực đạo đức, truyền thống văn hóa, thuần 
phong mỹ tục hay không? 



 

Các đợt rà soát để cắt bỏ, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành 
chính liên tiếp được tiến hành. 

Cuối năm 2019, đầu năm 2020, dự thảo Nghị định quy định về hoạt động 
nghệ thuật biểu diễn thay thế Nghị định 79/2012/NĐ-CP và Nghị định 
15/2016/NĐ-CP đã được soạn thảo, trong đó đã thay đổi cơ chế quản lý 
đối với hoạt động kinh doanh này. 

“Cụ thể, bên cạnh cơ chế quản lý theo hoạt động như hiện tại, dự thảo đã 
bổ sung thêm cơ chế quản lý theo chủ thể kinh doanh bằng cách bổ sung 
thêm quy định về điều kiện kinh doanh của các chủ thể cung cấp dịch vụ 
này”, ông Tuấn nói và nhấn mạnh quan điểm đây là biện pháp quản lý này 
là chặt chẽ quá mức cần thiết. 

Từ những lập luận ở trên, ông Tuấn cho rằng đối tượng cần quản lý trong 
hoạt động kinh doanh này chính là các hoạt động/sự kiện nghệ thuật. Và 
các đối tượng này đã được kiểm soát thông qua giấy phép được cấp cho 
từng hoạt động/sự kiện. Như vậy, nguy cơ có thể tác động đến các lợi ích 
công cộng đã được kiểm soát một cách tuyệt đối. Do đó, đặt ra điều kiện 
đối với chủ thể cung cấp dịch vụ là không phục vụ gì cho mục tiêu quản lý 
(vì doanh nghiệp có thể đã đáp ứng tất cả các điều kiện yêu cầu khi xin 
phép hoạt động nhưng không có gì bảo đảm rằng một hoạt động nghệ 
thuật cụ thể mà doanh nghiệp này tổ chức đáp ứng yêu cầu) và đây là biện 
pháp quản lý chưa hợp lý và sẽ tạo rào cản đáng kể cho các chủ thể muốn 
kinh doanh trong lĩnh vực này 



Theo quan điểm của ông Tuấn cũng như nghệ thuật biểu diễn, trình diễn 
thời trang, thi người mẫu, lĩnh vực thẩm định giá cũng dự kiến bổ sung 
thêm điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thẩm định giá và bổ sung về 
nghĩa vụ của thẩm định viên về giá hành nghề trong dự thảo Nghị định sửa 
đổi, bổ sung Nghị định 89/2013/NĐ-CP được soạn thảo cuối 2019 và trong 
năm 2020. 

Dự thảo Nghị định đã bổ sung điều kiện đối với người đại diện theo pháp 
luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá (yêu 
cầu về số năm kinh nghiệm và số lượng tối thiểu bộ Chứng thư và Báo cáo 
kết quả thẩm định giá đã ký) với mục đích là “đảm bảo chất lượng của dịch 
vụ cung cấp”, “hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh về giá giữa 
các doanh nghiệp thẩm định giá” và cơ quan soạn thảo cho rằng quy định 
này là đảm bảo về tính pháp lý do “phù hợp với Luật Đầu tư 2014 khi xác 
định thẩm định giá là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”. 

“Chưa bàn đến tính hợp lý và khả năng đáp ứng được mục tiêu quản lý 
hay không, việc bổ sung thêm điều kiện cho người đại diện theo pháp luật, 
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá là chưa 
phù hợp với Luật Giá về điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thẩm định 
giá. Thẩm định giá là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy 
định tại Luật Đầu tư – việc ban hành điều kiện kinh doanh cho ngành nghề 
này là phù hợp, tuy nhiên những điều kiện kinh doanh thể hiện cụ thể như 
thế nào tại Nghị định phải phù hợp với Luật Giá” ông Tuấn nhấn mạnh. 

Theo quan điểm của ông Tuấn, tính pháp lý của quy định này cần được 
xem xét lại. Tính pháp lý có thể khắc phục bằng cách sửa Luật Giá, nhưng 
vấn đề đặt ra là có hợp lý hay không khi nâng điều kiện của người đại diện 
theo pháp luật của doanh nghiệp thẩm định giá? Và việc nâng điều kiện 
này liệu có đạt được các mục tiêu ở trên không? 

“Theo quy định của pháp luật về giá thì người chịu trách nhiệm đối với chất 
lượng của Báo cáo thẩm định giá, chứng thư thẩm định là thẩm định viên 
về giá hành nghề tại doanh nghiệp”, ông Tuấn nhấn mạnh. 

Do đó, đại diện của VCCI cho rằng việc áp đặt điều kiện cho người đại 
diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa đủ sức thuyết phục để khẳng 
định đảm bảo chất lượng của dịch vụ thẩm định giá. 

“Còn những lo ngại về cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp 
thẩm định giá thì điều kiện của người đại diện theo pháp luật của các 
doanh nghiệp này khó có thể giải quyết được vấn đề và là biện pháp quản 
lý chưa thích hợp. 



Tựu chung lại, VCCI nhấn mạnh trong xu hướng cải cách về các điều kiện 
kinh doanh, thúc đẩy môi trường kinh doanh thuận lợi, thì những chính 
sách đang được soạn thảo và hoặc ban hành trên dường như đang đi 
ngược lại các mục tiêu mà Chính phủ đang theo đuổi. 

Dẫu biết các quy định nhằm hướng đến giảm thiểu những rủi ro có thể có 
tác động đến môi trường kinh doanh, lợi ích công cộng của hoạt động kinh 
doanh trong lĩnh vực trên, nhưng những biện pháp quản lý theo hướng thắt 
chặt này dường như chưa giải quyết đúng vấn đề mà còn tạo ra gánh nặng 
cho doanh nghiệp”, đại diện VCCI nhấn mạnh. 

Nguồn: https://enternews.vn/van-con-tu-duy-cu-trong-hoat-dong-hoach-
dinh-chinh-sach-191098.html 

 

2. Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ 
số, chuyển đổi số ngành tài nguyên môi trường 
Sáng 4/2, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã có buổi làm 
việc trực tuyến với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi 
trường (Cục CNTT&DLTNMT) về Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, 
phát triển chính phủ số, chuyển đổi số ngành tài nguyên môi trường. 

 

Toàn cảnh buổi họp trực tuyến 

Báo cáo tại buổi họp, ông Lê Phú Hà – Cục trưởng Cục CNTT&DLTNMT 
cho biết, Căn cứ theo Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ 
Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 
của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính 



phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Trong giai đoạn 
2021 - 2025, Cục sẽ tập trung hướng tới công tác quản lý, hoạch định 
chính sách, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn của ngành tài nguyên và 
môi trường cơ bản dựa trên dữ liệu và kết quả phân tích, xử lý dữ liệu sử 
dụng công nghệ số, thông minh. 

Cụ thể, đối với từng lĩnh vực dự kiến đạt được như: Hoàn thiện cơ bản hệ 
thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kinh tế 
- kỹ thuật đáp ứng tiến trình chuyển đổi số, tiến tới Chính phủ số; 100% 
báo cáo tổng hợp, báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê của Bộ được thực 
hiện hoàn toàn trên môi trường mạng, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với 
Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; 100% người làm việc trong ngành 
được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng số, trong đó, 30% được tập huấn, 
bồi dưỡng về kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu;… 

Theo đó, các nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025 sẽ được thực hiện gồm: 
Kiến tạo, cải cách thể chế đáp ứng cho chuyển đổi số; phát triển hạ tầng 
số; phát triển hạ tầng dữ liệu; xây dựng nền tảng ứng dụng, dịch vụ số; 
bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; phát triển chính phủ số ngành tài 
nguyên và môi trường; phát triển kinh tế số; cung cấp dịch vụ phát triển xã 
hội số;... 

Bên cạnh đó, Cục sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan điều phối, đôn 
đốc, kiểm tra việc thực hiện các chương trình chuyển đổi số tài nguyên và 
môi trường đến năm 2025, định hướng năm 2030. Đảm bảo các kế hoạch 
được thực hiện đúng tiến độ, mục tiêu, hiệu quả. 

Liên quan đến vấn đề về pháp luật, ông Phan Tuấn Hùng - Vụ trưởng Vụ 
pháp chế (Bộ TN&MT) cho rằng: Trong các văn bản pháp luật, cần xác 
định nội dung chuyển đổi số cần sửa đổi là gì? Hiện nay các lĩnh vực đều 
có cơ sở dữ liệu và các văn bản quy định về vấn đề này. Thế nhưng liên 
quan đến cơ sở dữ liệu trong ngành tài nguyên môi trường vẫn còn phân 
nhánh nhiều, cần tích hợp, có mục thống nhất, đặc biệt là ở các Sở, việc 
tổng hợp, lưu trữ rất khó khăn do nhiều lĩnh vực. 

Theo ông Hùng cần có sự phân định rõ ràng, thứ nhất là về thể chế cần 
xác định các nội dung cần sửa đổi, tích hợp, thống nhất để phục vụ cho 
chuyển đổi số. Thứ hai, đối với thủ tục hành chính, xây dựng quy phạm 
pháp luật, hiện nay một số đã làm trực tuyến nhưng mà hành lang pháp lý 
để làm trực tuyến vẫn còn chưa đồng bộ. Theo quy định pháp luật vẫn 
thực hiện trên giấy tờ, vậy còn làm trực tuyến nhưng giá trị pháp lý sẽ như 
thế nào? 



Tại buổi làm việc, các đơn vị tham dự cơ bản nhất trí với Kế hoạch Ứng 
dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ số, chuyển đổi số ngành tài 
nguyên môi trường. 

Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đề nghị Cục 
CNTT&DLTNMT tiếp thu ý kiến của các đơn vị để sớm hoàn thiện kế 
hoạch trình lên Chính phủ, rà soát sửa đổi về chính tả, phối hợp với các 
đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ cần cân đối, sắp xếp. 

Thứ trưởng cũng đề nghị, Cục cần hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị 
thuộc Bộ trong việc xây dựng, thẩm định, trình phê duyệt và thực hiện các 
dự án, nhiệm vụ trong Kế hoạch; tham gia thẩm định, kiểm tra và nghiệm 
thu dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong Kế hoạch theo 
quy định. Đồng thời, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện Kế hoạch đảm 
bảo tiến độ, mục tiêu, hiệu quả; tổng hợp tình hình báo cáo Bộ theo chế độ 
quy định. 

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/ung-dung-cong-nghe-thong-tin-
phat-trien-chinh-phu-so-chuyen-doi-so-nganh-tai-nguyen-moi-truong-

320147.html 

 

3. Xây dựng "hải quan số" 
Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) là một trong những hệ 
thống quan trọng nhất của ngành Hải quan. Tuy nhiên, thời gian gần 
đây đã xuất hiện dấu hiệu rủi ro, ảnh hưởng sự hoạt động ổn định 
cũng như mức độ an ninh, an toàn trong công tác quản lý. 

Ðại diện Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải 
quan) cho biết, nguyên nhân là do một số trang thiết bị phần cứng của hệ 
thống sẽ hết hạn bảo hành, không bán trên thị trường sau năm 2022, nhiều 
cấu phần cũng đạt ngưỡng giới hạn về dung lượng. Hơn nữa, mức độ tích 
hợp giữa các hệ thống công nghệ thông tin của ngành còn hạn chế, không 
hỗ trợ hoặc hỗ trợ yếu việc ứng dụng các kỹ thuật về phân tích Big data, 
AI, IoT... 

Ðiều này làm hạn chế khả năng hỗ trợ quản lý nghiệp vụ của hệ thống. 
Cùng với đó, một số lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan vẫn chưa 
được tin học hóa và tự động hóa một cách đầy đủ như: Thanh tra; kiểm 
tra, miễn, giảm, hoàn thuế… Yêu cầu đặt ra là phải hướng tới "hải quan 
số", có khả năng tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, 
doanh nghiệp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia và sẵn sàng trao đổi dữ 



liệu hải quan với các nước trên thế giới, đáp ứng các yêu cầu về an toàn 
thông tin. 

Ðể triển khai yêu cầu nêu trên, ngành Hải quan tiến tới áp dụng các công 
nghệ mới về trí tuệ nhân tạo, phân tích thông minh, kho tri thức để phân 
tích tìm các điểm bất thường trong hoạt động xuất, nhập khẩu của doanh 
nghiệp, đưa ra các cảnh báo hỗ trợ cán bộ thực thi công vụ, từ đó thay đổi 
về cách thức xử lý nghiệp vụ. Các mô hình phân tích dữ liệu cũng được 
ứng dụng nhằm phân tích dự báo về kim ngạch, số thu, xu hướng xuất, 
nhập khẩu, làm căn cứ đề xuất các quy định phục vụ điều hành, điều tiết 
kinh tế của Nhà nước... 

Qua đó, giúp cơ quan hải quan có đầy đủ thông tin về đối tượng; quản lý 
xuyên suốt hàng hóa nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất, hàng chuyển tiêu thụ 
nội địa, quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu cũng như hàng hóa 
mua bán, trao đổi của cư dân biên giới từ khi có thông tin dự kiến vào lãnh 
thổ Việt Nam cho tới khi được thông quan đưa vào nội địa; hàng hóa xuất 
khẩu từ khi có dự kiến xuất khẩu đến khi thông quan và thực xuất khỏi Việt 
Nam. Ðồng thời, quản lý phương tiện vận tải nhập cảnh từ khi có thông tin 
dự kiến vào lãnh thổ đến khi phương tiện vận tải thật sự nhập cảnh, các 
hàng hóa được phương tiện nhập cảnh chuyên chở và các thông tin khác 
liên quan phương tiện vận tải nhập cảnh. Các thông tin hàng hóa chuyên 
chở trên phương tiện vận tải phải được kết nối với thông tin hàng hóa khi 
thực hiện thủ tục hải quan để thực hiện kiểm tra, kiểm soát và xác định 
chính xác hàng hóa chưa thực hiện thủ tục hải quan... 

Ðáng chú ý, hệ thống mới cho phép cung cấp thông tin về nhân thân chủ 
doanh nghiệp, quá trình hình thành và phát triển, lịch sử xuất, nhập khẩu 
hàng hóa, các mặt hàng thường xuyên xuất, nhập khẩu, lịch sử tuân thủ 
pháp luật… và tự động phân tích thông tin hàng hóa trên tờ khai hải quan 
để cảnh báo những bất thường cho công chức hải quan, từ đó đưa ra 
quyết định chính xác đối với từng lô hàng cụ thể. 

Trên cơ sở phân tích thông tin từ dữ liệu hiện có, hệ thống quyết định mức 
độ kiểm tra, kiểm tra tự động một số thông tin và tự động ra quyết định. Với 
những nội dung không thể tự động kiểm tra, hệ thống sẽ tự động phân tích 
và cảnh báo công chức những nội dung cần kiểm tra trên một giao diện 
duy nhất. 

VĨNH KHANG 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/xay-dung-hai-quan-so--
634484/ 



4. Thái Bình đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá phát triển, 
5 nhiệm vụ trọng tâm 
Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khẳng định: 3 
đột phá phát triển và 5 nhiệm vụ trọng tâm… là trụ cột nền tảng để tạo 
bước nhảy vọt cho nền kinh tế Thái Bình trong năm 2021 

 

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái 
Bình cho biết, tuy năm 2020 chịu tác động đại dịch COVID-19, nhưng với 
nỗ lực cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của Thái Bình cơ bản 
ổn định và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Tổng sản phẩm trên 
địa bàn GRDP theo giá so sánh ước đạt 53.393 tỷ đồng, tăng 3,23% so với 
năm 2019 (kế hoạch tăng 10%). Tổng giá trị sản xuất ước đạt 154.251 tỷ 
đồng, tăng 1,8%... Trong 21 chỉ tiêu kế hoạch, có 13 chỉ tiêu vượt/đạt kế 
hoạch; 08 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. 

- Mặc dù tác động của đại dịch, nhưng bức tranh kinh tế của Thái Bình vẫn 
có nhiều điểm sáng. Động lực từ đâu thưa ông? 

Tăng trưởng kinh tế của tỉnh dù không đạt kế hoạch đã đề ra, song nền 
kinh tế vẫn đạt mức tăng trưởng khá, GRDP tăng 3,23%, cao hơn mức 
tăng trưởng dự kiến của cả nước. Có được kết quả khả quan trên, tôi cho 
rằng có 4 động lực chính duy trì, phát triển kinh tế Thái Bình. 

Thứ nhất, là sự tập trung cao độ, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải 
pháp do Trung ương Đảng, Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. 
Thái Bình đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy 



giải ngân vốn đầu tư công; bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ người lao 
động… 

Thứ hai, trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, thúc đẩy giải 
ngân vốn đầu tư công được chỉ đạo quyết liệt. Mặc dù rất khó khăn do đại 
dịch nhưng Thái Bình là một trong những tỉnh có tỷ lệ giải ngân cao trong 
cả nước (tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 94%). Việc triển khai lập, 
thẩm định dự án, tạm ứng và thanh toán vốn đầu tư được thực hiện 
nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định. 

Thứ ba, chương trình xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành 
triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, huy động tối đa sự đóng góp của các tổ 
chức, cá nhân và người dân. Kết cấu hạ tầng nông thôn được nâng cấp và 
dần hoàn thiện tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn… 

Thứ tư, công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền được quan 
tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt. 

- Năm 2020 số lượng doanh nghiệp trên cả nước giải thể khá lớn, còn với 
Thái Bình, để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng từ đại 
dịch, UBND tỉnh đã có những giải pháp nào? 

Năm 2020, cơ quan đăng ký kinh doanh của tỉnh Thái Bình đã cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 629 doanh nghiệp, 75 chi nhánh, văn 
phòng đại diện với tổng vốn đăng ký mới trên 5.300 tỷ đồng, giảm 20,4% 
về số lượng doanh nghiệp và giảm 32,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ. 
255 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, 59 doanh nghiệp tự giải 
thể. Tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp và việc làm, thu nhập, đời sống của người lao 
động. Một số doanh nghiệp đã cắt giảm lao động, tạm dừng một phần 
hoặc toàn bộ dây chuyền sản xuất. 



 

Xác định được những thách thức này của doanh nghiệp, ngay từ đầu năm 
chúng tôi đã kịp thời ban hành một số chính sách để hỗ trợ tháo gỡ khó 
khăn cho doanh nghiệp như miễn giảm, giảm mức thu phí, lệ phí... 

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ 
của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức. Đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin, cắt giảm thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ 
tục hành chính. 

Tỉnh chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Chủ động rà 
soát, điều chuyển kế hoạch vốn năm 2020 của các dự án chậm tiến độ 
thực hiện và giải ngân. 

- Thu hút đầu tư vào tỉnh vẫn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh 
đã có những chính sách, cơ chế gì để tạo môi trường kinh doanh thông 
thoáng cho doanh nghiệp? 

Thái Bình xác định việc thu hút đầu tư vào tỉnh là một nhiệm vụ quan trọng 
hàng đầu. Đồng hành cùng các doanh nghiệp, coi thành công hay thất bại 
của doanh nghiệp là thành công, thất bại của tỉnh. Với tinh thần đó, chúng 
tôi luôn quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện mạnh mẽ công tác cải cách 
hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, 
kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, 
tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh. 



Tỉnh đã thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả cấp huyện trên cơ sở trên cơ sở đổi tên và tổ chức lại 
Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện. Trung tâm phục vụ Hành 
chính công hoạt động theo phương châm “5 tại chỗ” bao gồm: tiếp nhận hồ 
sơ, thẩm định hồ sơ, phê duyệt hồ sơ, đóng dấu hồ sơ và trả kết quả. Đến 
nay đã có 100% sở, ngành của tỉnh với 100% số thủ tục hành chính được 
triển khai thực hiện thủ tục “5 tại chỗ”. Ngoài ra, đã có huyện Đông Hưng 
và Thành phố Thái Bình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo 
phương châm “5 tại chỗ” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của địa 
phương. 

 

Khu công nghiệp Tiền Hải hiện đã thu hút được hơn 60 doanh nghiệp vào 
đầu tư. 

Không chỉ vậy, các sở, ngành, địa phương thường xuyên rà soát, cắt giảm 
thời gian giải quyết các thủ tục hành chính so với quy định hiện hành, tạo 
thuận lợi và giảm đáng kể chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Tỉnh đã 
quan tâm huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội 
như hệ thống giao thông, các khu, cụm công nghiệp... thu hút đầu tư. 

- Năm 2021 được đánh giá là năm tiếp tục khó khăn với nền kinh tế. Để tạo 
bước phát triển đột phá trong năm 2021, Thái Bình sẽ phải làm những gì 
thưa ông? 

Năm 2021 là năm đầu tiên, giữ vai trò động lực trong việc thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội 5 năm 2021-2025. Để tạo bước đột phá trong năm 2021, làm động lực 



để thực hiện thắng lợi các mục tiêu giai đoạn 2021-2025, tỉnh sẽ khẩn 
trương, tích cực xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương 
trình, đề án, dự án để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XX. 

Theo đó, tỉnh tập trung đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá phát triển và 5 nhiệm 
vụ trọng tâm. Cụ thể, 3 đột phá: tập trung triển khai là tăng cường cải cách 
hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, 
kinh doanh; tập trung xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; 
đẩy mạnh phát triển ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, chú trọng 
ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ cho phát triển nông nghiệp và đời 
sống nhân dân. 

5 nhiệm vụ: tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, 
vững mạnh; tích cực đổi mới sáng tạo và thực hiện đồng bộ, quyết liệt, 
hiệu quả cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; đ ẩy mạnh cơ 
cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng 
trưởng, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa quy mô lớn và tham 
gia vào chuỗi giá trị; thường xuyên củng cố, xây dựng quốc phòng, an ninh 
vững mạnh; xây dựng con người Thái Bình phát triển toàn diện cả về đạo 
đức, nhân cách, trí tuệ, thể chất và năng lực. 

Ngoài ra, tỉnh tiếp tục đổi mới cơ cấu nền kinh tế và các ngành sản xuất 
gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển các ngành, sản 
phẩm có lợi thế cạnh tranh, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh 
tranh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thúc đẩy chuyển 
dịch nội ngành theo hướng tăng nhanh hơn tỷ trọng khu vực công nghiệp, 
xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy 
sản. 

Đặc biệt, tập trung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình trở thành trọng điểm, 
động lực phát triển kinh tế của tỉnh; tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu 
hạ tầng kinh tế - xã hội, hợp tác phát triển kinh tế vùng với các tỉnh, thành 
phố lân cận và cả nước… 

- Xin cảm ơn ông! 

Nguồn: https://enternews.vn/thai-binh-day-manh-thuc-hien-3-dot-pha-phat-
trien-5-nhiem-vu-trong-tam-191099.html 

 



5. Sớm ban hành cơ chế, chính sách đặc thù thúc đẩy 
Thừa Thiên Huế phát triển 
Bộ Tư pháp vừa tổ chức thẩm định dự thảo Nghị quyết của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân 
sách đặc thù đối với tỉnh Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn và 
phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa xứ Huế. 

 

Di sản văn hóa của xứ Huế cần được giữ gìn và phát huy. 

Theo đó, sau 10 năm Thừa Thiên Huế thực hiện Kết luận 48-KL/TW ngày 
25/5/2009 của Bộ Chính trị vẫn chưa hoàn thành được mục tiêu “Xây dựng 
Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”. Do đó, với 
cách tiếp cận, cách nhìn và quan điểm mới để phát triển Thừa Thiên Huế 
lên một tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của một thành 
phố có đặc thù về di sản, bề dày lịch sử văn hóa, thành phố xanh, thông 
minh và hiện đại, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 
10/12/2019 về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045” với mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở 
thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá 
trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế. 

Do vậy, việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính 
sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế để trở thành 
thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị 
di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế khác so với quy định của luật hiện 



hành đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế đi đôi với bản tồn và 
phát huy giá trị di sản văn hóa Huế; phù hợp với quy mô kinh tế - xã hội, 
trình độ và yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội - văn hóa. Mô hình đô thị đối với 
Thừa Thiên Huế là cần thiết để tạo điều kiện cho tỉnh có thêm cơ hội huy 
động nguồn lực, tập trung đầu tư, tiếp tục phát triển nhanh, bền vững hơn, 
giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa, phấn đấu trở thành thành phố 
trực thuộc Trung ương như mục tiêu tại Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ 
Chính trị đã đề ra. 

Đây là quyết sách, công cụ quan trọng nhất để xây dựng Thừa Thiên Huế 
trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trong đó cho phép áp dụng 
các tiêu chí đặc thù về quy mô, mất độ dân số, cân đối thu chi ngân sách, 
thu nhập bình quân đầu người… trong đánh giá phân loại đô thị và phân 
loại đơn vị hành chính đô thị; thí điểm mô hình đô thị Thừa Thiên Huế trực 
thuộc trung ương; và xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù nhằm góp phần 
giúp Thừa Thiên Huế phát huy nội lực, huy động được tối đa các nguồn 
lực cho đầu tư phát triển, đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với 
phát triển văn hóa; tạo nguồn thu ngân sách bền vững, từng bước nâng 
cao thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi 
trường đầu tư theo hướng thông thoáng, thân thiện, hiệu quả, minh bạch 
tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kêu gọi, thu hút đầu tư và sản xuất 
kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Để đạt được mục tiêu xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành 
thành phố trực thuộc Trung ương như đã đặt ra tại Nghị quyết số 54-
NQ/TW của Bộ Chính trị, Dự thảo Nghị quyết tập trung đề xuất 04 chính 
sách gồm: Phí tham quan di tích; Quỹ bảo tồn di sản Huế; Quy định mức 
dư nợ vay; sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất do các cơ quan, tổ chức, đơn 
vị thuộc Trung ương quản lý. 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nhất trí cao về sự cần thiết xây 
dựng dự thảo Nghị quyết, từ khía cạnh triển khai để thực hiện nhiệm vụ đã 
được xác định trong Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị, đến khía cạnh thực 
hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ đã giao, nhất là xuất phát từ đòi hỏi 
của thực tiễn. Thứ trưởng đề nghị cần diễn đạt để làm rõ hơn nội dung của 
phạm vi điều chỉnh; căn cứ vào đó rà soát kỹ để phù hợp với thẩm quyền 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, tính tương thích với điều ước 
quốc tế, cần làm rõ một số nội dung liên quan đến đơn vị hành chính gắn 
với đặc điểm của Thừa Thiên Huế, có yếu tố lịch sử, văn hóa, yếu tố pháp 
lí… Đồng thời, rà soát kỹ các quy định trong dự thảo Nghị quyết để tránh 
chồng chéo, mâu thuẫn với các văn bản pháp luật khác, đặc biệt là với 



Luật Ngân sách Nhà nước 2015, Luật Tổ chức Chính phủ 2015, Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương 2015… Trong đó, làm rõ căn cứ pháp lý về 
nội dung phân loại đô thị và tiêu chuẩn đơn vị hành chính đô thị có tính 
chất đặc thù đối với Thừa Thiên Huế; xem xét kỹ lưỡng thí điểm mô hình 
đô thị Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương; làm rõ định mức phân bổ 
chi thường xuyên… 

Lê Sơn 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Du-lich/Som-ban-hanh-co-che-chinh-sach-
dac-thu-thuc-day-Thua-Thien-Hue-phat-trien/422226.vgp 

 

6. Giải quyết hồ sơ qua mạng, người dân hưởng lợi 
Trước đây, người dân, doanh nghiệp khi làm thủ tục hành chính 
(TTHC) phải gặp trực tiếp cán bộ để yên tâm công việc được giải 
quyết; cũng từ việc gặp trực tiếp đó dẫn đến ở một số nơi phát sinh 
những bất cập, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết TTHC. Nhưng 
với yêu cầu của xã hội điện tử, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến 
đã tạo sự thay đổi, giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện hơn, góp 
phần giảm “tham nhũng vặt” và đặc biệt có ý nghĩa trong giai đoạn cả 
nước quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

 

Người dân làm thủ tục hành chính, đóng tiền phí qua ngân hàng tại Trung 
tâm Hành chính công và ký chuyển nhận hồ sơ tại nhà qua bưu điện 



 Trang dịch vụ công tỉnh Bình Dương, địa chỉ: dichvucong.binhduong. 
gov.vn và các Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Công 
thương, Sở Giao thông - Vận tải… lượt người truy cập tăng gấp hơn 2 lần 
so với trước đây. Nhiều người dân truy cập để tìm hiểu thông tin, tìm hiểu 
biểu mẫu TTHC mức độ 3, mức độ 4 để thực hiện. Tại các Cổng thông tin 
điện tử của cấp huyện, như: TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An, TP.Dĩ An, 
TX.Bến Cát, TX.Tân Uyên… lượt người truy cập cũng tăng nhanh, nhất là 
trong thời gian toàn tỉnh chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ông 
Định Thanh Hùng, ngụ phường An Phú, TP.Thuận An, cho biết cách làm 
TTHC qua môi trường mạng trong giai đoạn hiện nay rất hay và cần thiết, 
tạo nhiều tiện ích cho người dân và tổ chức. 

Ông Hùng cho biết thêm, vừa rồi ông đã hoàn thành hồ sơ xin thành lập 
doanh nghiệp qua mạng theo 5 bước sau: Bước 1, tạo tài khoản, gửi yêu 
cầu cấp tài khoản, xác nhận tài khoản đăng nhập. Bước 2, tạo hồ sơ, nhập 
thông tin. Bước 3, scan và tải tài liệu đính kèm. Bước 4, ký xác nhận và 
nộp hồ sơ. Sau đó, tôi đã nhận được kết quả. “Trong thời gian làm hồ sơ, 
tôi đã được cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch - Đầu tư trao 
đổi qua điện thoại hướng dẫn cách thức thực hiện rất tận tình, nhất là trong 
giai đoạn Việt Nam triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19. Tôi đánh giá rất cao việc thực hiện TTHC qua mạng nhằm 
hạn chế tiêu cực, người dân tiết kiệm được thời gian đi lại cho người dân, 
hạn chế đến nơi đông người nhưng hồ sơ vẫn thực hiện tốt”, ông Hùng 
khen ngợi. 

Không chỉ có cấp tỉnh, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Thủ Dầu 
Một và các phường Phú Thọ, Phú Mỹ, Phú Lợi… đã có các cách làm hay 
tại bộ phận “một cửa”, thời Covid-19 và được nhân dân đánh giá rất cao. 
Ông Trịnh Văn Trương, người dân khu phố 8, phường Phú Thọ, TP.Thủ 
Dầu Một, cho biết: “Là người dân trong giai đoạn cách ly xã hội, tôi cứ nghĩ 
tại phường không làm việc. Nào ngờ, khi đến làm thủ tục đất đai, tôi được 
giải quyết nhanh chóng hồ sơ, không cần phải chờ đợi lâu như trước đây, 
vì UBND phường đã chỉ đạo bộ phận “một cửa” giải quyết nhanh chóng hồ 
sơ cần thiết cho người dân, hạn chế chờ đợi tại bộ phận “một cửa” của 
phường”. 

Chính quyền điện tử, chính quyền số là vấn đề mới, khó nhưng nếu không 
có quyết tâm, không dỡ bỏ nếp cũ thì khó thành công. Nói như ông Đỗ 
Thanh Sử, Phó Chủ tịch UBND TP.Thuận An: “Thuận An trực tuyến”; thực 
hiện việc thanh toán các khoản phí, lệ phí qua máy POS được bố trí tại bộ 
phận một cửa... là chính quyền số. Tất cả điều này đều hướng về nhân 
dân phục vụ, phù hợp với xu thế phát triển thời công nghệ số, xây dựng 



Chính phủ điện tử. Tuy nhiên, cái khó là công tác tuyên truyền phải quyết 
tâm, quyết liệt để mọi người dân biết và thực hiện, vì thực tế số hồ sơ phát 
sinh không nhiều. Trong thời gian tới, UBND TP.Thuận An sẽ quyết tâm 
thực hiện đạt mục tiêu của Đảng bộ TP.Thuận An đề ra, đó là xây dựng bộ 
máy chính quyền vì nhân dân phục vụ. 

Ông Lai Xuân Thành, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cho biết để 
hoàn thiện chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số trước năm 2025, 
sở sẽ tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND 
cấp huyện, cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như: Xây dựng 
chương trình nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số, phát 
triển chính quyền số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 
trong cơ quan Nhà nước; phát triển hạ tầng chính quyền số phục vụ cơ 
quan Nhà nước trên cơ sở kết hợp thế mạnh của mạng TSLCD, mạng 
internet, trung tâm dữ liệu của tỉnh; nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ ảo 
hóa và điện toán đám mây của các trung tâm dữ liệu phục vụ việc kết nối, 
quản lý các nguồn lực, dữ liệu của cơ quan Nhà nước một cách hiệu 
quả… 

 Cổng dịch vụ công của tỉnh đã cung cấp 1.088 dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số 1.964 TTHC. Cùng với đó, Bình Dương 
đã chính thức vận hành Hệ thống đường dây “nóng” 1022… Đây là những 
thành quả quan trọng để tỉnh Bình Dương quyết tâm xây dựng chính quyền 
điện tử, chính quyền số. 

 HỒ VĂN 

Nguồn: http://baobinhduong.vn/giai-quyet-ho-so-qua-mang-nguoi-dan-
huong-loi-a240207.html 

 

7. Trung tâm hành chính công: Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ chuyên môn năm 2020 
Trong năm 2020, Trung tâm hành chính công (TTHCC) đã tổ chức 
triển khai thực hiện các công việc theo nhiệm vụ được giao và đã 
hoàn thành công tác trọng tâm theo tiến độ kế hoạch, chương trình 
công tác đề ra. Cùng với đó, trung tâm đã tham mưu kịp thời, có chất 
lượng cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh các 
vấn đề thuộc thẩm quyền, phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao về 
công tác một cửa, một cửa liên thông. 



 

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (phải) trao 
bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương cho TTHCC 

 Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

Năm qua, TTHCC thực hiện tốt các giải pháp an toàn phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19. Cụ thể, TTHCC bố trí nước rửa tay tại các quầy làm việc, 
bố trí các khu vực làm việc, khu vực ngồi chờ giải quyết TTHC của người 
dân, doanh nghiệp (DN) đảm bảo duy trì khoảng cách tối thiểu theo quy 
định để hạn chế việc tập trung đông người theo quy định và văn bản chỉ 
đạo của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Đồng thời, TTHCC thực hiện 
sắp xếp, bố trí phòng khách, phòng họp cho các cơ quan, đơn vị tiếp, làm 
việc với ngườ i dân, DN, đơn vị ngoài tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh 
đến liên hệ công tác. Trong năm, TTHCC đã thực hiện sắp xếp, bố trí 720 
cuộc họp, tiếp khách của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, cơ 
quan Đảng, đoàn thể và các đơn vị có trụ sở làm việc tại Trung tâm Hành 
chính tỉnh. 

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ thường niên, TTHCC phối hợp và theo dõi 
việc tổ chức thực hiện hoạt động tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, 
đơn vị tại trung tâm để đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, DN 
khi thực hiện TTHC; đồng thời đảm bảo việc thực hiện tốt các giải pháp 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Trung tâm 
theo dõi tình hình thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại UBND các 
cấp trên địa bàn tỉnh để kịp thời phối hợp, hỗ trợ giải quyết những khó 
khăn, vướng mắc trong giải quyết TTHC cho người dân, DN trong giai 



đoạn phòng, chống dịch bệnh. Cùng với đó, trung tâm phối hợp các sở, 
ban, ngành thực hiện thông báo công khai danh mục TTHC thực hiện trực 
tiếp, trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thông qua bưu điện để thuận tiện 
cho người dân, DN trong quá trình thực hiện. 

Trung tâm thực hiện tuyên truyền các thông tin cần biết về phòng, chống 
dịch Covid-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thông qua việc xây dựng 
và phát các clip trên 8 màn hình tivi; phát các khẩu hiệu tuyên truyền trên 2 
bảng điện tử; phát các tờ rơi tuyên truyền thông tin về phòng, chống dịch 
bệnh và hướng dẫn cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần qua phầm 
mềm ứng dụng Bluezone. 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2020, TTHCC đã ban 
hành 133 văn bản; tham mưu Văn phòng UBND tỉnh ban hành 34 văn bản; 
tham mưu trình UBND tỉnh ban hành 20 văn bản và phối hợp ban hành các 
văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện; các báo cáo theo định kỳ và đột xuất 
theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh 
và của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ về một cửa, một cửa 
liên thông, hành chính công, hoạt động ứng dụng CNTT trong giải quyết 
TTHC. Trung tâm đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển 
khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định. Cụ thể, phối hợp Phòng Nội 
chính (Kiểm soát TTHC) triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch 
về truyền thông, kiểm tra và cải cách, kiểm soát TTHC; ứng dụng CNTT và 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên 
địa bàn tỉnh năm 2020. 

Song song đó, trung tâm phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân 
công trong cung cấp TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia; xử lý bất cập 
và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử phục vụ kết 
nối Cổng dịch vụ công quốc gia; báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể 
CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030; 
báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về giám sát việc thực 
hiện kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020. 
Trung tâm đã tổng hợp, thực hiện một số báo cáo đột xuất và chuyên đề, 
như: Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP vàChỉthịsố26/CT-TTg 
định kỳ hàng quý và giai đoạn năm 2016-2020; tự đánh giá, chấm điểm Chỉ 
số CCHC tỉnh Bình Dương năm 2019 lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông; đánh giá kết quả ứng dụng CNTT; số liệu phát triển 
Chính phủ điện tử hàng quý và năm; kết quả Chỉ số SIPAS năm 2019… 



Năm 2021, TTHCC phối hợp tham mưu trình UBND tỉnh và triển khai thực 
hiện các kế hoạch truyền thông, tuyên truyền; kế hoạch kiểm tra và kế 
hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông và ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC năm 
2021. Trong đó, tập trung tham mưu kế hoạch thực hiện số hóa kết quả 
giải quyết TTHC giai đoạn 2021-2025 theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 
ngày 8-4-2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, 
văn bản số 2995/ VPCP-KSTT ngày 16-4-2020 của Văn phòng Chính phủ 
và văn bản số 2232/UBND-NC ngày 13-5-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
Song song đó, TTHCC còn, thực hiện tốt các giải pháp an toàn phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 và tham mưu xây dựng ứng dụng “Hành chính 
công” - ứng dụng thành phần của ứng dụng 1022 - Bình Dương để tăng 
cường tương tác và cung cấp các tính năng, tiện ích hỗ trợ cho người dân 
và DN trong thực hiện TTHC; hoàn thiện và tiếp tục thực hiện nâng cấp 
tính năng đánh giá của phần mềm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 
trên thiết bị di động và Cổng dịch vụ công… 

 HỒ VĂN 

Nguồn: http://baobinhduong.vn/trung-tam-hanh-chinh-cong-hoan-thanh-tot-
nhiem-vu-chuyen-mon-nam-2020-a240122.html 

 

8. Quảng Ninh dẫn đầu bằng khát vọng cháy bỏng và 
triết lý xuyên suốt 
“Tiếp xúc với nhiều lãnh đạo trẻ ở tỉnh Quảng Ninh, tôi thấy một hiện tượng 
đặc biệt. Đó là trong họ luôn cháy bỏng ngọn lửa khát vọng phát triển và 
họ sẵn sàng lăn xả thực hiện khát vọng đó”, ông Đậu Anh Tuấn, VCCI 
nhận xét. 

Quảng Ninh là một hiện tượng rất đáng chú ý trong mấy năm gần đây. Đây 
không chỉ là một trong số không nhiều tỉnh, thành phố có đóng góp ngân 
sách về Trung ương hàng năm mà còn nổi bật lên như một địa phương 
đang tạo lập được một hình ảnh năng động, hiệu quả và thân thiện với các 
doanh nghiệp và nhà đầu tư.  

Tỉnh Quảng Ninh đi tiên phong với nhiều sáng kiến, mô hình được đánh 
giá cao và được nhiều địa phương khác học hỏi như Trung tâm hành chính 
công tập trung và đặc biệt là mô hình Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh 
(IPA Quảng Ninh).  

IPA Quảng Ninh - theo sát bước chân nhà đầu tư 



Đầu năm 2012, Chủ tịch UBND tỉnh khi ấy là ông Nguyễn Văn Đọc đã 
quyết định thành lập IPA Quảng Ninh với mong muốn tạo lập hệ thống một 
cửa minh bạch, rút gọn và là đầu mối chính thức để hỗ trợ các nhà đầu tư 
tìm kiếm và thực hiện dự án đầu tư hiệu quả nhất.  

IPA Quảng Ninh cùng đại diện tập đoàn Lotte Hotel khảo sát khu kinh tế 
Vân Đồn. Ảnh: Báo Quảng Ninh 

Lúc đó, IPA gặp phải những khó khăn trong việc khớp nối với hệ thống 
hành chính hiện nay. Đây là mô hình tổ chức chưa có sẵn trong hệ thống 
hành chính, các bộ, ngành và địa phương rất lúng túng trong việc triển khai 
thực hiện. Cả nước hiện không có mô hình chung, thống nhất cả về bộ 
máy, vị trí và cả tên gọi cho tổ chức hỗ trợ và xúc tiến đầu tư này. 



Vì thế, việc vận hành mô hình tạo ra xung đột về chức năng và nhiệm vụ 
với các sở, ngành liên quan như tất cả các địa phương khác. Nhiều địa 
phương đã không vượt qua được trở ngại này nên Trung tâm xúc tiến đầu 
tư thường trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, do vậy vai trò chủ động và 
hiệu quả trong phối hợp, điều phối các sở, ngành liên quan rất hạn chế.  

Tuy nhiên, Quảng Ninh đã có cách làm mới khi IPA trực thuộc UBND tỉnh, 
Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban. Không chỉ thực hiện chức năng xúc 
tiến đầu tư, tư vấn hỗ trợ, IPA Quảng Ninh còn thực hiện một phần chức 
năng cơ quan nhà nước như trực tiếp tiếp nhận và xử lý thủ tục đầu tư. 

IPA Quảng Ninh là tổ chức cho mục tiêu xúc tiến đầu tư nhưng chức năng 
hỗ trợ đầu tư được nhấn mạnh ngang với mục tiêu xúc tiến. Hỗ trợ nhà 
đầu tư là cách xúc tiến quan trọng nhất. Khác với nhiều nơi, xúc tiến chỉ là 
tổ chức nhiều hoạt động hoành tráng, hội nghị lớn, đoàn đi nước ngoài 
đông đảo thì ở đây chức năng cốt lõi là hỗ trợ nhà đầu tư.  

Ở nhiều tỉnh, thành phố, sau những đợt truyền thông rầm rộ về môi trường 
đầu tư thì có thể chỉ là sự thất vọng, chán nản của nhà đầu tư vì họ phải 
đối mặt với hàng loạt khó khăn trên thực tế, đâm đầu vào những mê cung 
thủ tục liên ngành mà đôi khi không có lối ra. 

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam nhận xét, một trong những phương châm mà ông rất ấn 
tượng trong hoạt động của IPA Quảng Ninh là “theo sát bước chân nhà 
đầu tư”. 

“Phương châm này thể hiện sự thay đổi tư duy quan trọng từ xin cho, ban 
phát sang suy nghĩ và hành động từ như chính nhà đầu tư, cách tiếp cận 
từ cấp phép, cho phép sang phục vụ, chăm sóc nhà đầu tư”, ông nhận xét. 

Việc quan tâm tới từng dự án sau cấp phép có vai trò hết sức quan trọng 
trong thu hút đầu tư, là cách hữu hiệu để thu hút các DN làm ăn bài bản. 
Việc quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư sẽ trở nên thiết thực nhất khi 
lấy hiệu quả hỗ trợ, chăm sóc doanh nghiệp sau đầu tư làm thước đo về 
môi trường đầu tư.  

Về phía DN, sự trải nghiệm thực tế về môi trường đầu tư và thành công 
của các DN đến trước sẽ là bằng chứng thuyết phục hơn việc quảng bá, 
tuyên truyền hay bất kỳ chương trình xúc tiến đầu tư nào khác.  



 

Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. Ảnh: Đỗ Phương 

Nhờ những hoạt động cụ thể mà IPA Quảng Ninh đang tiến hành như thúc 
đẩy cải thiện môi trường đầu tư, rà soát và kiến nghị gỡ bỏ các rào cản, 
khó khăn mà nhà đầu tư gặp phải, chủ trì tham mưu đề xuất các giải pháp 
cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, phối hợp nghiên cứu và 
công bố bộ chỉ số xếp hạng các sở, ngành, huyện thị (bộ chỉ số DDCI), 
thúc đẩy đối thoại giữa chính quyền với DN, tìm tòi các sáng kiến mới để 
cải thiện môi trường kinh doanh… chính là những hoạt động rất quan trọng 
và có ý nghĩa. 

Thu hút đầu tư vượt trội 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn, môi trường đầu 
tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cấp sở, ngành, địa 
phương (DDCI) ở Quảng Ninh tiếp tục được cải thiện, giữ vững vị trí dẫn 
đầu các tỉnh, thành phố. 

Trong năm 2020 đầy khó khăn, Quảng Ninh cấp mới, điều chỉnh giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư cho 45 dự án có vốn đầu tư trong nước và 
nước ngoài, tổng mức đầu tư đăng ký đạt 24.109 tỷ đồng, tăng 55,5% 
cùng kỳ (trong đó có 28 dự án FDI, vốn đăng ký 526,2 triệu USD, tăng 
84,5% cùng kỳ). 



Có 2.000 DN thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt 24.109 tỷ đồng. Đến 
nay, toàn tỉnh có 19.600 DN, tổng vốn đăng ký 180.000 tỷ đồng.  

Hàng loạt sáng kiến  

Quảng Ninh là một “hiện tượng" rất đáng chú ý gần đây khi giữ vững ngôi 
đầu trong các chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI. Đây là địa phương có nhiều 
sáng kiến, đi đầu trong nhiều lĩnh vực, có thể kể đến: 

Tỉnh dẫn đầu trong việc xây dựng và công bố chỉ số đánh giá cấp sở, 
ngành, huyện thị bài bản và chuyên nghiệp. 

 

Cán bộ Trung tâm hành chính công TP Uông Bí hướng dẫn người 
dân kê khai hồ sơ qua hệ thống website 

Tỉnh đầu tiên thành lập và vận hành Trung tâm hành chính công tập trung 
trên cả nước. 

Tỉnh đầu tiên tự xây dựng đường cao tốc. Lần đầu tiên có sân bay quốc tế 
và cao tốc do tư nhân đầu tư. 

Tỉnh đầu tiên triển khai mô hình hợp tác công tư hiệu quả: đầu tư tư - sử 
dụng công. Mô hình trung tâm hành chính công liên cơ quan hiện nay do 
DN tư nhân trong nước đầu tư, nhà nước thuê 30 năm, trả tiền hàng năm. 

Tỉnh được nhắc nhiều nhất về sự tích cực trong báo cáo đánh giá thực 
hiện nghị quyết 19 của Chính phủ. 



Và tỉnh đầu tiên khai thác mạng xã hội để tương tác và xử lý phản hồi của 
doanh nghiệp và người dân… (Chương trình SNA), 

Việc đánh giá và công bố DDCI thúc đẩy sự giám sát thực thi, thể hiện 
mong muốn lắng nghe tiếng nói từ DN, thái độ cầu thị thay đổi và thúc đẩy 
tương tác giữa DN và người dân. 

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký, chất lượng cải 
cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh của Quảng Ninh nhiều năm liên tục nằm trong 
nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. 

 

Ảnh: Báo Quảng Ninh 

Chất lượng phục vụ người dân và DN của chính quyền địa phương được 
cải thiện rõ rệt: 3 năm liên tục từ 2017, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
(PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của Quảng Ninh đứng 
đầu cả nước; chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với 
cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) luôn đứng ở nhóm dẫn đầu; chỉ số 
hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tiếp tục tiến bộ về 
điểm số và thứ hạng. 

Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, vận hành hiệu quả Trung 
tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện trực thuộc UBND cùng 
cấp theo nguyên tắc “5 tại chỗ” và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại 
cấp xã; tập trung xây dựng khung kiến trúc chính quyền điện tử, đề án 
chính quyền số và Trung tâm điều hành thành phố thông minh; tăng tỷ lệ 



dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tạo thuận lợi lớn cho người 
dân, DN, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì nhân dân 
phục vụ. 

Quảng Ninh hiện là địa phương có khát vọng lớn, đã đạt được những 
thành công tích cực, và chắc chắn sẽ cần tiếp tục khẳng định một thương 
hiệu: Địa phương đi đầu, năng động nhất trong các tỉnh, thành phố của 
Việt Nam. 

Tư Giang 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/viet-nam-hung-cuong/quang-
ninh-dan-dau-bang-khat-vong-chay-bong-va-triet-ly-xuyen-suot-

710921.html 

 

9. Tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho người dân 

Giải quyết thủ tục hành chính tại UBND phường Phước Long B, khu vực 2, 
TP Thủ Đức. 

Sau khi đi vào hoạt động, toàn bộ bộ máy chính quyền TP Thủ Ðức đã tập 
trung ngay vào việc giải quyết các thủ tục hành chính. Ở hầu hết các văn 
phòng bộ phận một cửa, hồ sơ hành chính của người dân đều được giải 
quyết, không tồn đọng. 

Có mặt tại UBND phường Hiệp Phú (khu vực 2), TP Thủ Ðức từ 7 giờ 30 
phút nhưng mãi đến 9 giờ, ông Lê Minh Tuấn mới đến lượt giải quyết hồ 



sơ hành chính. Ông Tuấn cho biết, từ ngày thành lập TP Thủ Ðức, số 
người đến làm thủ tục hành chính đã tăng lên gấp đôi. Quy trình làm thủ 
tục vẫn như trước, người dân bốc lấy số thứ tự rồi chờ đến lượt. Khi làm 
thủ tục, các cán bộ tiếp nhận nhiệt tình hướng dẫn, nếu hồ sơ bị thiếu đều 
được yêu cầu bổ sung ngay. Những thủ tục về đất đai, xây dựng vẫn là 
lĩnh vực được người dân yêu cầu xử lý nhiều nhất. Chị Quỳnh Thanh, 
nhân viên một ngân hàng tại quận 2 cho biết: Khi còn quận Thủ Ðức, tôi đi 
làm thủ tục hành chính chỉ mất khoảng 20 phút là đến lượt làm hồ sơ thì 
nay đã tăng lên 30 đến 45 phút (tùy ngày). 

Theo chị Thanh, nếu so sánh thì khu vực 2 có số người dân đến làm hồ sơ 
đông hơn khu vực 1 và 3 của TP Thủ Ðức. Nhiều người dân biết có thể 
nộp hồ sơ tại nơi làm việc của cả ba khu vực, thế nhưng, vẫn theo thói 
quen trước kia tìm về các văn phòng quen, dù đông đúc, để làm hồ sơ cho 
nên thời gian chờ đợi tăng lên. Theo một lãnh đạo Văn phòng UBND thành 
phố Thủ Ðức khu vực 2, giai đoạn đầu, người dân sợ thủ tục thay đổi cho 
nên có xu hướng đổ dồn đến UBND quận 9 cũ làm thủ tục. Ngày cao điểm, 
số người đến giải quyết hồ sơ tăng gấp ba đến bốn lần so thường ngày. 
Tuy nhiên, bộ phận một cửa vẫn nỗ lực giải quyết, không để tồn hồ sơ hay 
trễ hẹn. Theo vị cán bộ này, chỉ những hồ sơ cần sao y công chứng là mất 
thêm thời gian vì sau khi tiếp nhận, bộ phận một cửa phải chuyển về trụ sở 
UBND thành phố Thủ Ðức (số 168 Trương Văn Bang) để xác nhận và 
đóng dấu. Do vậy, với những hồ sơ này, người dân có thể đến trụ sở 
UBND các phường hoặc các phòng công chứng sẽ được giải quyết nhanh 
hơn. 

Chánh văn phòng UBND thành phố Thủ Ðức Võ Tấn Quan cho biết: Ðể 
không bị gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, 
UBND thành phố Hồ Chí Minh đã tạm thời chia TP Thủ Ðức thành ba khu 
vực giải quyết. Trong đó, khu vực 1 là địa bàn quận 2 cũ, khu vực 2 là 
quận 9 cũ và khu vực 3 tại quận Thủ Ðức cũ. Trong những ngày hoạt động 
đầu tiên của chính quyền TP Thủ Ðức, số lượng hồ sơ tiếp nhận từ cá 
nhân, tổ chức của bộ phận giải quyết thủ tục hành chính có tăng nhưng bộ 
máy chính quyền vẫn đáp ứng được yêu cầu. Hiện nay, toàn bộ bộ máy 
hành chính của TP Thủ Ðức đang nỗ lực, tập trung giúp mọi hoạt động 
diễn ra trơn tru, phục vụ người dân ở mức độ hài lòng cao nhất. 

Theo ông Quan, có một điểm mới đó là, nếu như trước đây, việc tiếp nhận 
hồ sơ của tổ chức, cá nhân được thực hiện theo phương thức tiếp nhận và 
gửi trả kết quả xử lý thì nay các chuyên viên tiếp nhận hồ sơ TP Thủ Ðức 
sẽ thường trực để giải thích mọi vấn đề từ lúc người dân tới làm việc. 
Công tác tập huấn cho các chuyên viên tiếp nhận hồ sơ cũng được chú 



trọng từ lâu cho nên hầu hết các bộ phận tiếp nhận đều giỏi về kỹ năng lẫn 
kiến thức chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của công việc. Bên cạnh đó, 
hiện văn phòng và các phòng, ban chuyên môn TP Thủ Ðức đang triển 
khai đề án chữ ký số và chữ ký điện tử để sau này có thể xử lý hồ sơ tại 
chỗ. Tuy nhiên, việc triển khai chữ ký số, chữ ký điện tử cần có lộ trình và 
phải thực hiện đồng bộ mới giải quyết được tình trạng cán bộ ôm hồ sơ đi 
nhiều nơi… 

Ngoài việc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc 
bảo đảm tính kế thừa và hoạt động ổn định của tổ chức bộ máy, không gây 
phiền hà cho người dân và tổ chức, hiện nay UBND thành phố Thủ Ðức 
cũng đang khẩn trương xây dựng quy trình xử lý công việc, làm rõ nhiệm 
vụ cụ thể của từng bộ phận, bảo đảm trình tự, thủ tục và thời gian xử lý 
đúng quy định của pháp luật; nâng cấp, hiệu chỉnh các phần mềm quản lý 
nhằm kết nối chặt chẽ và thống nhất trong hệ thống từng phòng chức năng 
và trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, đẩy nhanh quá trình sắp xếp trụ 
sở làm việc của các cơ quan, đơn vị khoa học, hợp lý, phù hợp điều kiện 
của địa phương nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả cơ sở vật chất hiện có. 

Bài và ảnh: VŨ NGUYÊN 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/tin-chung1/tap-trung-giai-quyet-thu-tuc-
hanh-chinh-cho-nguoi-dan-634466/ 

 

10. Phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một: Thực hiện 
tốt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 
nước 
UBND phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một đã thực hiện tốt Chương 
trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020. Đến 
nay, bộ phận “một cửa” của phường đã thực hiện đạt chuẩn theo đúng quy 
định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Các phòng chức năng làm việc 
được sắp xếp bài bản, có khu vực thông thoáng để người dân ngồi chờ 
nhận kết quả hồ sơ. Riêng các bảng thông tin công bố công khai về TTHC 
được đặt ở vị trí chính diện để người dân ra vào thuận tiện trong việc theo 
dõi hồ sơ, thủ tục. 

Trong 10 năm qua, phường Phú Cường đã thực hiện đạt mục tiêu Chương 
trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 nhằm 
mục đích tạo thuận tiện, mang đến sự hài lòng cho người dân khi đến làm 
TTHC. UBND phường không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ thông 
qua việc mạnh dạn áp dụng giải pháp, sáng kiến mới nhằm tạo đột phá 



trong CCHC. Trong đó, tập trung rà soát, đơn giản hoá TTHC thuộc các 
lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

HỒ VĂN 

Nguồn: http://baobinhduong.vn/phuong-phu-cuong-tp-thu-dau-mot-thuc-
hien-tot-chuong-trinh-tong-the-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-

a240120.html 

 

11. Nhiều tỉnh, thành ở miền Trung điều chỉnh mục 
tiêu tăng trưởng, tạo đà bứt phá mới 
Năm 2020 vừa khép lại với nhiều “giông bão” của người dân miền 
Trung. Đại dịch Covid-19, bão lũ dồn dập đã và đang gây nhiều thiệt 
hại, buộc các địa phương phải nhanh chóng điều chỉnh các giải pháp 
phù hợp để phát triển kinh tế. 

Đối với Việt Nam, đại dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng tiêu cực, kéo dài đến 
những năm đầu của kế hoạch 5 năm 2021-2025; đặt ra yêu cầu không chỉ 
hoá giải các nguy cơ, vượt qua khó khăn, thách thức mà mỗi chúng ta còn 
phải tích cực, chủ động trước vận hội mới, thời cơ mới. 

Từ những điểm sáng về phát triển kinh tế, các tỉnh Khánh Hòa, Quảng 
Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng trong năm vừa qua có tốc độ 
tăng trưởng âm. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục tác động bất 
lợi, các địa phương đã có sự điều chỉnh về phương hướng, mục tiêu, chiến 
lược phát triển cho phù hợp với tình hình mới. 

Qua Đại hội Đảng bộ các địa phương nhiệm kỳ 2020-2025 cho thấy, nội 
dung văn kiện trình bày tại Đại hội lần này cũng nêu rõ những giải pháp 
ứng phó với dịch bệnh, thiên tai; xác định lại cơ cấu kinh tế, điều chỉnh 
mục tiêu tăng trưởng, tạo đà bứt phá mới.  



 

Nhiệm kỳ mới của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng xác định tái 
cơ cấu kinh tế để bớt phụ thuộc dịch vụ-du lịch. 

Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 làm cho mọi hoạt động dịch vụ- du lịch ở 
tỉnh Khánh Hòa đều ngưng trệ. Trong khi đó, lĩnh vực công nghiệp của tỉnh 
này vẫn tăng trưởng dương 0,53%. Công nghiệp trở thành trụ cột để 
Khánh Hòa cân đối ngân sách, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh. 

Hậu quả nặng nề của dịch bệnh buộc tỉnh Khánh Hòa phải xác định lại 
phương hướng phát triển, dựa trên lợi thế của các vịnh biển nước sâu để 
xây dựng địa phương thành “trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch 
vụ lớn của cả nước”. Những ngày đầu năm 2021, tỉnh Khánh Hòa đẩy 
mạnh thu hút các dự án công nghiệp lớn vào Khu kinh tế Vân Phong. Đến 
nay, dự án Nhiệt điện Vân Phong hoàn thành 1/4 khối lượng công việc, giải 
ngân hơn 700 triệu USD, dự kiến cuối năm 2023 sẽ phát điện, góp phần 
thay đổi cơ cấu kinh tế của địa phương. 

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa xác định rõ mục tiêu xây dựng một 
nền kinh tế bền vững trong phòng chống dịch. Trước mắt, phát triển du lịch 
chất lượng cao, thu hút các thị trường mới, nhiều tiềm năng thay vì lệ 
thuộc 1- 2 thị trường truyền thống như trước đây, đầu tư thêm cho các khu 
vui chơi, giải trí, phát triển kinh tế đêm. Nhiệm kỳ này, địa phương đẩy 
mạnh sản xuất công nghiệp sạch gắn với bảo vệ môi trường, ưu tiên phát 
triển công nghiệp ở Khu Kinh tế Vân Phong, phát huy tối đa lợi thế của 
Cảng biển nước sâu tầm cỡ thế giới. 



 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa xác định tái cơ cấu kinh tế, để phát triển 
bền vững. 

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, hiệu quả 
trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã tạo cơ hội cho địa phương 
đón nhận luồng vốn đầu tư mới từ nước ngoài. “Xác định, phát triển kinh tế 
thật sự bền vững, an toàn. Khánh Hòa nắm lấy được thời cơ thuận lợi, 
biến nguy thành cơ, bằng cách kêu gọi các nhà đầu tư chuyển nguồn vốn 
từ các nước đang gặp khó khăn, trong đầu tư thời kỳ Covid-19. Khánh Hòa 
với Nha Trang, Vân Phong sẵn sàng kêu gọi các nhà đầu tư đến với thị 
trường rất mới, rất quan tâm". 

Ở tỉnh Quảng Ngãi, từ nhiều năm nay nguồn thu ngân sách của tỉnh phụ 
thuộc rất lớn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nhà máy Lọc dầu 
Dung Quất với tỉ lệ lên đến 45%. Năm 2020, do giá dầu thô giảm mạnh, 
ảnh hưởng của dịch Covid-19 và hoạt động bảo dưỡng nhà máy đã dẫn 
đến hụt thu ngân sách tỉnh khoảng 3.055 tỷ đồng. Những năm trước đây, 
Quảng Ngãi là địa phương có điều tiết ngân sách về Trung ương nhưng 
năm vừa qua, tỉnh này lại đề nghị Trung ương hỗ trợ hơn 1.800 tỷ đồng để 
chi cho các hoạt động an sinh xã hội. 

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Quảng 
Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2025 trở thành tỉnh khá, mức thu nhập bình 
quân đầu người tăng lên gấp đôi so với mức 2.200 USD như hiện nay. 
Ông Đặng Văn Minh cho biết thêm, tỉnh đã bàn nhiều giải pháp tập trung 



thu hút những dự án công nghiệp quy mô lớn, có tính động lực để vá “lỗ 
thủng”, không quá phụ thuộc vào nguồn thu từ Nhà máy Lọc dầu Dung 
Quất. 

Theo ông Minh: "Muốn giảm phụ thuộc vào nguồn thu của Nhà máy Lọc 
dầu Dung Quất, chúng ta thu hút các doanh nghiệp lớn vào đầu tư phát 
triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi 
trường đầu tư thông thoáng, tạo quỹ đất sạch... để doanh nghiệp có đủ 
điều kiện vào đầu tư". 

 

Các dự án công nghiệp tại KKT Vân Phong sẽ tăng thu ngân sách,thu hút 
nhiều người lao động 

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và bão 
lũ, thiên tai dồn dập khiến cho nhiều lĩnh vực kinh tế của địa phương này 
suy giảm nặng. Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng 
Nam cho biết, đại dịch Covid-19 ập đến, mọi hoạt động du lịch- dịch vụ và 
nhiều ngành nghề khác cũng ngưng trệ, buộc địa phương phải tìm giải 
pháp thay thế, đảm bảo cho nền kinh tế phát triển bền vững, an toàn trong 
dịch bệnh. 

Theo ông Minh: “Định hướng phát triển về nông nghiệp công nghệ cao, 
phát huy tiềm năng lợi thế nông nghiệp của tỉnh tiếp tục đứng vững trong 
đại dịch này. Cùng với đó, tập trung phát triển công nghiệp, tập trung thực 
hiện một số dự án lớn... để chúng ta có thể hạn chế bớt thiệt hại do đại 
dịch Covid-19 gây ra". 

Thành phố Đà Nẵng từng là tâm dịch Covid-19. Dịch bệnh tái bùng phát đã 
làm cho tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố giảm sâu; hơn 190 ngàn 



người lao động bị mất việc làm, tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong 10 năm 
gần đây. 

 

Các dự án công nghiệp lớn được triển khai nhanh, điểm sáng của kinh tế 
Khánh Hòa. 

Khi xây dựng Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-
2025, Thành ủy Đà Nẵng đã 3 lần điều chỉnh tỷ lệ mục tiêu tăng trưởng, 
phương hướng và nhiệm vụ phát triển một cách bền vững, an toàn. Theo 
đó, thành phố này phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa 
bàn giai đoạn 2020-2025 đạt 9%-10%/năm; Duy trì cơ cấu kinh tế phù hợp, 
phát triển bền vững với tỷ lệ dịch vụ từ 63%-65%, công nghiệp- xây dựng 
từ 23%-25%. 

Thành phố Đà Nẵng đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, thực hiện đồng 
bộ các giải pháp khắc phục ảnh hưởng đại dịch Covid-19, sớm lấy lại đà 
tăng trưởng kinh tế- xã hội của địa phương. Đà Nẵng sẽ đổi mới mạnh mẽ 
mô hình tăng trưởng, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ 
thông tin, gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông 
minh, tạo nền tảng thúc đẩy các ngành lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã 
hội số, chính quyền số. 



 

Bãi biển Nha Trang vốn đông đúc cũng trở nên vắng vẻ trong những ngày 
giãn cách. 

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho 
biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã xác định, xây dựng Đà 
Nẵng thành một trung tâm mạnh về công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, 
ứng dụng trí tuệ nhân tạo. 

“Trước đây, một thời Đà Nẵng khao khát tăng lên dần, 65%-67% cơ cấu. 
Tuy nhiên, qua làn sóng Covid-19, tác động quá lớn, quy mô dịch vụ càng 
cao cũng có tính bấp bênh. Bây giờ vẫn giữ dịch vụ ở mức không tăng 
nữa, nhưng trong nội bộ có sự thay đổi. Đẩy các ngành về công nghệ 
thông tin, kỹ thuật số... có tính bền vững so với các ngành nặng về du lịch, 
thương mại dịch vụ" - ông Vĩnh cho biết. 

Năm 2020 vừa khép lại với nhiều “giông bão” của người dân miền Trung. 
Đại dịch Covid-19, bão lũ dồn dập đã và đang gây nhiều thiệt hại, buộc các 
địa phương phải nhanh chóng điều chỉnh các giải pháp phù hợp để phát 
triển bền vững, an toàn, nâng cao đời sống nhân dân. 

Với bản lĩnh và kinh nghiệm của những người thường xuyên đối mặt với 
thiên tai, địch họa, chính quyền và người dân miền Trung sẽ vượt qua mọi 
khó khăn, thách thức. Và quan trọng hơn, nơi đây sẽ dồn sức xây dựng 
một nền kinh tế phát triển bền vững, thích ứng với dịch bệnh, phù hợp với 



trạng thái bình thường mới trong xu thế toàn cầu hóa ngày càng sâu 
rộng./.  

Thái Bình /VOV-Miền Trung 

Nguồn: https://vov.vn/kinh-te/nhieu-tinh-thanh-o-mien-trung-dieu-chinh-
muc-tieu-tang-truong-tao-da-but-pha-moi-835348.vov 

 

12. Giải quyết 100% kiến nghị, phản ánh 
Trong năm 2020, TP.Thuận An nhận được 192 phản ánh, kiến nghị được 
gửi qua tổng đài 1022, trong đó chủ yếu là các kiến nghị về các thủ tục đất 
đai, quản lý đô thị. Các vấn đề phản ánh đều được giải quyết trong khoảng 
thời gian quy định và không có vấn đề giải quyết bị trễ hẹn. Về mức độ 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến, TP.Thuận An đã đăng ký đầy đủ các 
TTHC nằm trong danh mục phải đăng ký lên dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 1, 2, 3, 4 theo những đợt đăng ký chung của tỉnh cho cấp xã và cấp 
huyện trên địa chỉ https://dichvucong. binhduong.gov.vn. 

Tính đến thời điểm hiện tại, 100% các TTHC phải đăng ký lên dịch vụ công 
trực tuyến đã được thực hiện theo tiến độ chung. 

SÔNG TRÀ 

Nguồn: http://baobinhduong.vn/giai-quyet-100-kien-nghi-phan-anh-
a240204.html 

 

 


