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1. Tiếp tục "cởi trói” để kinh tế tư nhân phát triển, là 
cột trụ kinh tế 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt chú trọng phát 
triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện doanh nhân phát huy sáng tạo. 

 

Năm 2021, cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện để kinh 
tế tư nhân phát triển. Ảnh: Vũ Long 

Kinh tế tư nhân là động lực chính tăng trưởng kinh tế 2021 

Theo TS Hoàng Đức Long - Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - 
Marketing cho biết, khu vực kinh tế tư nhân có những đóng góp quan trọng 
trong sự phát triển năng động của nền kinh tế, góp phần tạo thêm việc làm, 
nâng cao thu nhập của người dân. Trong thời gian qua, kinh tế tư nhân liên 
tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, thu hút khoảng 85% lực lượng lao động; 
đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân trong cơ cấu GDP luôn ở mức trên 
43%, trong khi khu vực kinh tế nhà nước là 28,9% và khu vực có vốn đầu 
tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là 18% GDP. 

Ông Nguyễn Quốc Điển - Ban Kinh tế Trung ương nêu ví dụ: Trong giai 
đoạn đại dịch COVID-19 vừa qua, nhiều doanh nghiệp tư nhân đã chung 
tay cùng các bộ, ngành và Chính phủ góp phần chống dịch hiệu quả, động 



thái này thể hiện sự đồng hành hiệu quả của doanh nghiệp với Chính phủ 
và cho thấy vai trò của kinh tế tư nhân là vô cùng quan trọng.  

TS Nguyễn Thị Luyến - Phó trưởng Ban Nghiên cứu cải cách và phát triển 
doanh nghiệp (CIEM), cũng cho rằng: Các doanh nghiệp tư nhân đã đóng 
góp quan trọng trong những giai đoạn có tính bất định như dịch bệnh 
COVID-19. 

Tiếp tục cải cách để kinh tế tư nhân phát triển 

Theo số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư-
KHĐT), tháng 1.2021 có 25.750 doanh nghiệp rút khỏi thị trường kinh 
doanh, tăng 36% so với cùng kỳ. Trong số này có hơn 18.000 doanh 
nghiệp ngừng kinh doanh có thời hạn, phần còn lại là ngừng hoạt động 
chờ giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể. 

Mặc dù so sánh lượng doanh nghiệp giải thể tháng 1.2021 với tháng 
1.2020 là khập khiễng bởi thời điểm tháng 1.2020 dịch COVID-19 chưa 
xuất hiện ở Việt Nam, nhưng lượng doanh nghiệp ngừng kinh doanh tháng 
1.2021 tăng cao so với cùng kỳ cho thấy sự ảnh hưởng rộng và lâu dài của 
COVID-19.  

Để doanh nghiệp tư nhân, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, 
vượt qua đại dịch, cần tiếp tục cải cách hành chính, cắt giảm các điều kiện 
kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành, tạo độ thông thoáng. 

Theo ông Đậu Anh Tuấn – Trưởng Ban Pháp chế - VCCI, mặc dù trong 3 
năm qua Chính phủ đã nỗ lực cải cách hành chính, cắt giảm các thủ tục 
rườm rà trói buộc doanh nghiệp, làm thui chột ý chí sáng tạo của doanh 
nhân, nhưng thời gian qua, vẫn còn có tình trạng cải cách các điều kiện 
kinh doanh chưa thực chất. “Nhiều bộ, ngành đưa ra phương án cắt giảm 
cho có, mang tính đối phó, không thực chất” – ông Đậu Anh Tuấn nói.  

Một số chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, vẫn đang tồn tại tình trạng cắt 
giảm theo hình thức, không đi vào thực tế, gộp 3 điều kiện kinh doanh cụ 
thể làm 1 và thống kê là đã cắt giảm 2 điều kiện. Hay tình trạng chuyển 
điều kiện kinh doanh sang hình thức quản lý khác bằng quy chuẩn kỹ thuật 
hay quy định mới để giữ nguyên tinh thần xin phép, cấp phép. 

Để khu vực kinh tế tư nhân có thể trở thành một động lực quan trọng của 
nền kinh tế, có rất nhiều việc phải làm từ cả Nhà nước và phía doanh 
nghiệp. Trong đó, phải có các 'luật chơi" được xác định rõ ràng, minh bạch; 
hệ thống phân bổ nguồn lực của Nhà nước cần được cải cách mạnh mẽ. 

Ông Đậu Anh Tuấn cho rằng, giải pháp cần thực hiện thời gian tới là cần 
thực hiện rốt ráo Nghị quyết 68 đã được Chính phủ ban hành năm 2020, 



trong đó đẩy mạnh cắt giảm các quy định liên quan đến kinh doanh, giảm 
chi phí thực hiện cho doanh nghiệp, hạn chế ban hành thông tư cấp bộ. 

Nguồn: https://laodong.vn/kinh-te/tiep-tuc-coi-troi-de-kinh-te-tu-nhan-phat-
trien-la-cot-tru-kinh-te-877710.ldo 

 

2. Nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp 
Tính đến hết năm 2020, hệ thống đăng ký kinh doanh ghi nhận cả 
nước có khoảng 890 nghìn doanh nghiệp (DN), trong đó chưa loại trừ 
những DN đã ngừng kinh doanh và DN phá sản. Như vậy, mục tiêu có 
một triệu DN hoạt động vào năm 2020 đã không trở thành hiện thực, 
dù nhiều giải pháp đột phá đã được nỗ lực triển khai trong suốt 5 
năm qua. 

Đóng gói sản phẩm nước mắm tại Công ty cổ phần Chế biến hải sản Nam 
Định (tỉnh Nam Định). Ảnh: TRẦN QUỐC 

Nhiều chỉ tiêu không đạt 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong năm nhóm nhiệm vụ, giải pháp 
chính đề ra tại Nghị quyết 35 của Chính phủ, nhiều nội dung đạt được kết 
quả đáng kể. Nhờ nỗ lực triển khai các Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 
02 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, năm 2019, năng lực cạnh 
tranh quốc gia Việt Nam đã tăng 10 bậc so năm 2018. Chỉ số Đổi mới sáng 
tạo tăng ba bậc, đứng thứ nhất trong nhóm 26 quốc gia thu nhập trung 



bình thấp, đứng thứ ba trong ASEAN và là năm thứ ba liên tiếp thăng 
hạng. Với tinh thần đồng hành cùng DN, Chính phủ đã ban hành và thực 
hiện nhiều giải pháp tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy khởi nghiệp và đổi 
mới sáng tạo; khuyến khích hộ gia đình chuyển đổi lên DN. Nhằm bảo đảm 
quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh 
doanh của nhà đầu tư, giai đoạn 2017 - 2019, Chính phủ cũng đã ban 
hành gần 40 văn bản chỉ đạo nội dung cải cách điều kiện kinh doanh, tập 
trung cắt bỏ, đơn giản hóa 50% số điều kiện kinh doanh đã ban hành. Về 
cơ bản, các điều kiện kinh doanh quy định chung chung, khó tiên liệu, 
không rõ ràng đã được cắt giảm. Mục tiêu giảm chi phí kinh doanh cho DN 
cũng được triển khai tại các cấp, các bộ, ngành. Qua đó, tỷ lệ hàng hóa 
kiểm tra chuyên ngành trong giai đoạn thông quan đã giảm từ 30 đến 35% 
năm 2015 xuống còn khoảng 19,1% năm 2019. Đáng lưu ý, Chính phủ đã 
ban hành các chỉ thị yêu cầu chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối 
với DN, không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá một lần/năm; 
trong thủ tục hành chính, không được yêu cầu người dân, DN bổ sung hồ 
sơ, tài liệu quá một lần kể từ ngày tiếp nhận. Đây cũng là giai đoạn Thủ 
tướng Chính phủ luôn dành sự quan tâm rất lớn cho cộng đồng DN thông 
qua các hội nghị hằng năm do Thủ tướng trực tiếp chủ trì và ban hành, 
thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 
thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo,... 

Việc không đạt số lượng một triệu DN hoạt động như mục tiêu đề ra có 
nguyên nhân chủ yếu từ thực trạng chính sách, giải pháp phát triển và hỗ 
trợ DN chưa được triển khai hiệu quả vào cuộc sống. Theo phản ánh của 
cộng đồng DN, nhiều địa phương thiết lập đường dây nóng, hộp thư điện 
tử để tiếp nhận và giải quyết khó khăn cho DN nhưng các kênh liên lạc này 
hầu như không hoạt động, gửi câu hỏi nhưng không nhân được phản hồi. 
Bên cạnh đó, mức độ tiếp cận, thụ hưởng chính sách hỗ trợ của các DN 
còn hạn chế. Ngoài ra, dịch Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020 cũng 
khiến cho số lượng DN thành lập mới giảm mạnh, trong khi số DN thua lỗ, 
đóng cửa tăng lên. 

Chất lượng, hiệu quả và bền vững 

Sách trắng DN 2020 ghi nhận, kết quả tăng trưởng kinh tế Việt Nam có sự 
đóng góp hơn 60% GDP từ khu vực DN. Nhiều chuyên gia kinh tế cho 
rằng, mặc dù không đạt mục tiêu một triệu DN vào năm 2020 nhưng tiếp 
tục đặt ra mục tiêu có một lực lượng DN nhất định vào năm 2025 là cần 
thiết. Bởi đó không phải để có một con số đẹp mà phải đạt được một 
ngưỡng nhất định về quy mô DN để hình thành sức sản xuất hàng hóa lớn, 
tạo việc làm cho xã hội. Vấn đề là cần rút kinh nghiệm, bài học từ quá trình 



thực hiện Nghị quyết 35 để có cách làm hiệu quả hơn. TS Cấn Văn Lực, 
Chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
(BIDV) khuyến cáo: Với giai đoạn 5 đến 10 năm tới, mục tiêu phát triển DN 
phải khác đi, không phải là số lượng mà là chất lượng, hiệu quả và tính 
bền vững. Theo đó, cần xác định rõ hơn mục tiêu phát triển DN. Quan 
trọng là mức độ tự chủ, mức độ tham gia vào chuỗi giá trị, năng lực cạnh 
tranh - trong đó có năng lực, trình độ về quản trị, công nghệ, nguồn nhân 
lực và sản phẩm, dịch vụ. Tiếp tục cải thiện thực chất môi trường đầu tư, 
kinh doanh theo hướng đơn giản hóa, công khai minh bạch, bình đẳng và 
kiến tạo, hỗ trợ thay vì thanh tra, kiểm soát quá nhiều. Kiên định, nhất quán 
và nghiêm túc thực hiện các quy định về hỗ trợ, phát triển DN như Luật Hỗ 
trợ DN nhỏ và vừa, Nghị quyết 10-NQ/TW năm 2017 của Bộ Chính trị về 
phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 115/2020/NQ-CP của Chính 
phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ,… Bên cạnh 
đó, cần tuyên truyền và tạo điều kiện để DN thật sự tuân thủ, thượng tôn 
pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng và phát triển lành mạnh, bền vững. 

Khác với nhiều nền kinh tế, Việt Nam có số lượng hộ kinh doanh gia đình 
rất lớn, khoảng hơn 5,5 triệu hộ, trong đó khoảng 3,5 triệu hộ được cấp mã 
số thuế. Chính phủ có chủ trương khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển 
lên DN để khẳng định về địa vị pháp lý và luật hóa các quyền, nghĩa vụ của 
người kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, cạnh tranh bình 
đẳng nhưng chưa tạo được làn sóng hưởng ứng sâu rộng. Theo Chủ tịch 
Hội Tư vấn thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc, muốn các hộ kinh doanh đủ 
điều kiện tích cực chuyển đổi lên DN đúng theo quy định của pháp luật, 
cần có giải pháp hợp lý từ chính sách thuế và tạo kênh hỗ trợ vốn, kỹ 
thuật, khoa học - công nghệ đem lại hiệu quả thiết thực. Từ đó, hộ kinh 
doanh tính toán bài toán lợi ích - chi phí để quyết định có chuyển đổi hay 
không. Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ 
ngày 1-1-2021 với nhiều thay đổi trong các quy định về hoạt động đầu tư, 
kinh doanh được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt quan trọng thúc đẩy hình 
thành đội ngũ DN Việt Nam lớn mạnh hơn về cả chất lượng và số lượng, 
đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới. Đơn cử, Luật DN 2020 tạo 
thuận lợi hơn cho DN từ khi thành lập và trong cả quá trình gia nhập thị 
trường, nhất là quản trị DN, như: DN được tự làm con dấu thay vì do cơ 
quan công an cấp; đăng ký kinh doanh dễ dàng hơn do được thực hiện 
hoàn toàn qua mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính. Để nâng cao khả năng 
quản trị cho DN, luật cho phép cổ đông được kiện người quản lý để bảo vệ 
quyền lợi của mình; cổ đông chỉ cần sở hữu 5% cổ phần là có thể triệu tập 
cuộc họp,... 



Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của DN Việt Nam, cần 
khuyến khích phát triển DN khu vực tư nhân có quy mô vừa và lớn; xây 
dựng các thương hiệu mạnh của DN Việt Nam trên thị trường trong nước 
và ngoài nước. Cần đổi mới tư duy quản lý nhà nước về DN, coi DN vừa là 
khách hàng được phục vụ vừa là đối tượng quản lý. Tạo môi trường thuận 
lợi cho DN tư nhân phát minh, đổi mới, sáng tạo và áp dụng mô hình kinh 
doanh, dịch vụ sản phẩm chưa từng có tiền lệ. Muốn vậy, trước hết, phải 
hỗ trợ DN sau tác động của dịch Covid-19 bằng cách nghiên cứu xu 
hướng dịch chuyển chuỗi giá trị các ngành tiềm năng mới liên quan dịch vụ 
trực tuyến, sức khỏe, y tế...; hỗ trợ DN phục hồi, đổi mới mô hình kinh 
doanh, sản phẩm, phương thức kinh doanh để phù hợp tình hình mới; thúc 
đẩy chuyển đổi số trong DN. Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị thực hiện 
nhóm giải pháp phát triển DN có quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt trong một 
số ngành, tạo cực tăng trưởng mới cho nền kinh tế; thúc đẩy nghiên cứu 
phát triển, đổi mới sáng tạo trong DN. Đồng thời có các giải pháp tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao cho DN; tăng cường liên kết DN, tham gia 
chuỗi giá trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với phát 
triển DN. 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/nang-cao-hieu-qua-cua-
doanh-nghiep-635545/ 

 

3. Khát vọng chuyển đổi số Việt Nam 
Chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội 
số là hành trình đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ 
mới.  

Năm 2020 được xác định là năm khởi động chuyển đổi số quốc gia. Nhận 
thức của toàn xã hội về chuyển đổi số đã có nhiều thay đổi. Giai đoạn 
2021 - 2025 sẽ là giai đoạn tăng tốc với những hành động triển khai cụ thể 
theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương. 

Khát vọng chuyển đổi số Việt Nam 

Năm 2020, Việt Nam bắt đầu khởi động chuyển đổi số quốc gia với 3 trụ 
cột chính là Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Có thể nói, Việt Nam là 
một trong những quốc gia tiên phong trên thế giới đã xây dựng một 
chương trình chuyên đề về chuyển đổi số quốc gia, được Chính phủ phê 
duyệt. 



Năm 2021 được nhận định là thời điểm "vàng" cho chuyển đổi số. Tất cả 
các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cần phải hành động ngay để 
khát vọng chuyển đổi số của Việt Nam sớm thành hiện thực.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ 
điện tử phát biểu tại hội nghị trực tuyến với các Ban chỉ đạo xây dựng 

CPĐT bộ, ngành và Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử 63 tỉnh, 
thành phố ngày 26/8/2020. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN  

* Phát triển 3 trụ cột 

Ngày 3/6/2020, Quyết định số 749/QĐ-TTg về "Chương trình Chuyển đổi 
số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" được Thủ tướng 
phê duyệt đã nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp tạo nền móng cho quá trình 
chuyển đổi số của Việt Nam.  

Theo đó, chuyển đổi số quốc gia được thực hiện trên thế "kiềng 3 chân" là 
Chính phủ số - kinh tế số - xã hội số. Việc xây dựng Chính phủ điện tử 
được nhận định tạo điều kiện kiên quyết để xây dựng thành công Chính 
phủ số tại Việt Nam.  

Thời gian qua, việc xây dựng Chính phủ điện tử được Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc tập trung chỉ đạo sát sao với 2 mảng chính là cải cách thủ tục 
hành chính và trục liên thông văn bản quốc gia. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, theo 
cách tính của Ngân hàng Thế giới, cải cách thủ tục hành chính và xây 
dựng Chính phủ điện tử sẽ giúp Việt Nam tiết kiệm khoảng 14.900 tỷ 
đồng/năm.  



Với nỗ lực tổng thể nhằm xây dựng Chính phủ điện tử, năm 2020, Việt 
Nam được Liên hợp quốc xếp hạng 86/193 quốc gia, vùng lãnh thổ, tăng 2 
bậc so với năm 2018.  

Việt Nam đã duy trì việc tăng hạng liên tục trong giai đoạn 2014-2020, từ vị 
trí 99 lên vị trí 86; được xếp vào nhóm các nước phát triển Chính phủ điện 
tử ở mức cao, thậm chí cao hơn chỉ số trung bình thế giới.  
Thời gian qua kinh tế số của Việt Nam có bước phát triển ấn tượng. Theo 
Báo cáo “Nền kinh tế số Đông Nam Á 2019”, nền kinh tế số Việt Nam năm 
2019 trị giá 12 tỷ USD (đóng góp 5% GDP quốc gia trong năm 2019), cao 
gấp 4 lần so với năm 2015 và dự đoán chạm mốc 43 tỷ USD vào năm 
2025.   

Kinh tế số, thương mại điện tử tại Việt Nam đang có sự tăng trưởng mạnh 
mẽ với tốc độ trung bình những năm qua từ 25- 30%/năm.  
Theo Tổng cục Thống kê, năm 2020, GDP Việt Nam tăng 2,91%. Tuy đây 
là mức tăng thấp nhất trong thập kỷ gần đây nhưng trong bối cảnh dịch 
COVID-19 diễn biến phức tạp thì đây lại là thành công lớn của Việt Nam 
trong việc hoàn thành mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.  

Năm 2020, Việt Nam thuộc nhóm các nước tăng trưởng kinh tế cao nhất 
thế giới với sự thay đổi đột biến khi chuyển đổi số trở thành điều kiện sống 
còn của các doanh nghiệp.  

Để đẩy nhanh quá trình xây dựng Chính phủ số thì phát triển kinh tế số là 
một trong những yếu tố then chốt. Trong kinh tế số, toàn bộ hoạt động của 
doanh nghiệp hướng tới môi trường số, đặc biệt hướng đến các doanh 
nghiệp số phát triển đóng góp cho kinh tế số và ứng dụng các công nghệ 
số vào hoạt động của các doanh nghiệp truyền thống.  

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 4 đề ra mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số chiếm tỷ lệ 20% GDP và 
khoảng 30% GDP vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này cần sự nỗ lực 
đồng bộ từ Chính phủ đến người dân, doanh nghiệp.  

Trên cơ sở định hướng phát triển Chính phủ số, nền tảng của kinh tế số, 
xã hội số trở thành yếu tố tất yếu đối với mọi người dân, hoạt động xã hội. 
Ở phạm vi rộng, xã hội số bao trùm lên mọi hoạt động của con người.  

Động lực chính của xã hội số là công nghệ số, dựa trên sự tăng trưởng 
thông tin, dữ liệu một cách nhanh chóng, làm thay đổi mọi khía cạnh của tổ 
chức xã hội.  



Ở phạm vi hẹp hơn, xã hội số gồm công dân số và văn hóa số. Xã hội số 
để cải thiện chất lượng sống của người dân một cách cơ bản, hướng đến 
chuyển đổi số quốc gia.  

* Tận dụng thời cơ 

Ngày chuyển đổi số Việt Nam 

Chuyển đổi số mở ra cơ hội to lớn cho Việt Nam phát triển đột phá, nhanh 
chóng bắt kịp các nước phát triển cũng đang bắt đầu quá trình chuyển đổi 
số. Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 14/1/2020 
về thúc đẩy phát triển công nghệ số Việt Nam đã đưa ra nhận định: Dựa 
trên nền tảng của nhiều công nghệ mới mà cốt lõi là công nghệ số (trí tuệ 
nhân tạo, học máy sâu, dữ liệu lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây, 
internet vạn vật,...), chuyển đổi số đang tạo ra không gian mới để phát triển 
Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.  

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, chuyển đổi số cần sự đóng góp rất lớn 
của cộng đồng làm công nghệ thông tin tại Việt Nam - đội ngũ "cần tiên 
phong, giữ đội hình, nắm tay nhau bước thật đều, thật nhanh để đưa Việt 
Nam phát triển vượt bậc”, Phó Thủ tướng đề nghị.  

Nhận sứ mệnh quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số, Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ: Ngành thông tin và 
truyền thông sẽ phải nỗ lực hơn nữa để tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt quá 
trình chuyển đổi số quốc gia, ở mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, trên 
cơ sở tập hợp, phát huy sức mạnh của toàn xã hội.  



Để tiến hành chuyển đổi số ở quy mô quốc gia, trước tiên mỗi cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp cần nhanh chóng hoạch định chiến lược và kế hoạch 
hành động thực hiện chuyển đổi số tại đơn vị.  

Các doanh nghiệp công nghệ lớn cần tập trung phát triển hạ tầng, nền 
tảng, tạo không gian để các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động, kết nối 
kinh doanh, đổi mới sáng tạo. Đây là cách để tạo ra hệ sinh thái ứng dụng 
và dịch vụ đa dạng, bền vững với sự tham gia của nhiều loại hình doanh 
nghiệp khác nhau.  

Để đánh giá các bước đi của quá trình chuyển đổi số, Bộ Thông tin và 
Truyền thông đã ban hành bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của 
các cơ quan, tổ chức nhà nước.  

Các bộ, ngành, địa phương sử dụng bộ chỉ số này để tự đánh giá các 
bước đi trên tiến trình chuyển đổi số. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, chuyển đổi số chỉ thành công nếu 
có sự tham gia của toàn dân.  

Muốn hiện thực hoá khát vọng phát triển đất nước, Việt Nam phải nắm bắt 
thời cơ của cách mạng công nghiệp 4.0, thực hiện công cuộc chuyển đổi 
số nhanh, mạnh và rộng hơn nữa./. 

Nguồn: https://bnews.vn/khat-vong-chuyen-doi-so-viet-nam/186837.html 

 

4. Trường hợp phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân 
theo Luật Quản lý thuế 
Theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38, các cá nhân phải quyết 
toán thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp: có số thuế phải 
nộp thêm, hoặc có số thuế nộp thừa và có đề nghị hoàn thuế.  

Đây là hướng dẫn chính thức của Tổng cục Thuế vừa truyền tải đến người 
nộp thuế chiều 28/1. 

Bên cạnh việc quy định các trường hợp phải quyết toán thuế, để cắt giảm 
thủ tục hành chính cho người nộp thuế và giảm áp lực xử lý hồ sơ quyết 
toán cho cơ quan thuế, theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 
38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP cũng quy định miễn thuế 
thu nhập cá nhân phải nộp thêm đối với cá nhân có số thuế phải nộp thêm 
sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống. 
Như vậy, các cá nhân này sẽ không phải nộp thêm thuế, cũng như không 
phải thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân thực hiện 
việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo hình thức tự quyết toán, hoặc 



ủy quyền quyết toán cho tổ chức trả thu nhập theo quy định. 
Về ủy quyền quyết toán thuế, theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, cá nhân 
thực hiện việc ủy quyền quyết toán cho tổ chức trả thu nhập trong các 
trường hợp sau: 

Thứ nhất, cá nhân có thu nhập duy nhất tại một nơi theo hợp đồng lao 
động; cá nhân có thu nhập duy nhất tại một nơi theo hợp đồng lao động 
đồng thời có thu nhập vãng lai tại ở các nơi khác bình quân tháng trong 
năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 
theo tỷ lệ 10%; cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ 
đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, 
chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong 
cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức 
mới. 

Người nộp thuế làm thủ tục quyết toán thuế tại Cục Thuế TP. Hà Nội. Ảnh: 
Nhật Minh. 

Thứ hai, cá nhân ủy quyền quyết toán cũng được áp dụng các quy định về 
mức giảm trừ gia cảnh mới theo Nghị quyết số 954/NQ-UBTVQH của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội và được áp dụng quy định về miễn thuế thu nhập 
cá nhân phải nộp thêm nếu phát sinh số thuế phải nộp thêm sau quyết 
toán từ 50.000 đồng trở xuống theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 
38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. 



Tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm xác định nghĩa vụ thuế của cá nhân, 
điều chỉnh mức giảm trừ, xác định số thuế thu nhập cá nhân được miễn 
theo đúng quy định nêu trên mà cá nhân ủy quyền quyết toán thuế không 
phải thực hiện các thủ tục hành chính nào khác./. 

Nguồn: https://bnews.vn/truong-hop-phai-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-
nhan-theo-luat-quan-ly-thue/186379.html 

 

5. Nghị quyết 02/2021: Nâng cấp tính thị trường của nền 
kinh tế 
Nếu được thực hiện thành công, Nghị quyết 02/2021 về cải thiện môi 
trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia sẽ mở 
ra dư địa lớn cho tăng trưởng. 

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện 
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. 

 

Không gian cải cách còn rộng 

Bình luận về những điểm mới của Nghị quyết 02, ông Phan Đức Hiếu, Phó 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhấn mạnh, với 
Nghị quyết 2020, vấn đề cải cách thủ tục hành chính vẫn là tiến trình cần 
kiên quyết thực hiện. Không gian cải cách còn rộng, bởi lẽ sức cản vẫn rất 



lớn, bằng chứng là Việt Nam vẫn chưa vào được tốp 4 ASEAN về mức độ 
chuyên nghiệp và thuận lợi trong thủ tục hành chính. 

Cùng với đó, điểm khác biệt là không chỉ dừng lại ở cải cách thủ tục hành 
chính, nâng cao năng lực cạnh tranh như giai đoạn 2016-2020, việc cải 
thiện môi trường kinh doanh tới đây còn phải nâng cấp tính thị trường cho 
nền kinh tế; đồng nghĩa với việc tập trung phát triển các thị trường là nhân 
tố sản xuất, để các loại thị trường này thực hiện vai trò chủ yếu trong huy 
động, phân bố và sử dụng nguồn lực. 

Ông Hiếu cũng nhấn mạnh, không còn dừng lại ở việc ban hành các văn 
bản quy phạm pháp luật, năm 2021 sẽ là năm tập trung thực hiện, phát huy 
những giải pháp mạnh mẽ đã có. Trong số những dấu ấn quan trọng của 
Quốc hội khóa XIV, không thể không kể đến hàng loạt đạo luật về môi 
trường kinh doanh như Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Doanh 
nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). 
Thẳng thắn mà nói, hiệu quả thực thi của các đạo luật này vẫn còn hạn 
chế. Nhiều doanh nghiệp cho biết họ gần như chưa nhận được lợi ích gì từ 
Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa... Bên cạnh đó, nhiều cơ hội đã 
được mở ra từ các FTA thế hệ mới, nhưng làm thế nào để tận dụng được 
một cách hiệu quả nhất… 

Việt Nam có thể tăng trưởng cao hơn nữa 

 

Cải thiện môi trường kinh doanh là một yêu cầu cần thiết để cải thiện chất 
lượng và thứ hạng Việt Nam trên các bảng xếp hạng thế giới. 



Về phần mình, TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên 
cứu quản lý kinh tế Trung ương, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ 
tướng nhấn mạnh, nếu Nghị quyết 02 được thực hiện thành công thì nền 
kinh tế Việt Nam còn có thể tăng trưởng cao hơn nữa, trên mức 7%. 

Tuy nhiên, dư địa tăng trưởng, theo TS Cung, còn rất lớn. Khởi đầu cho 
một nhiệm kỳ mới, năm 2021, Chính phủ mới chắc chắn sẽ hành động 
quyết liệt để tạo đà bứt phá cho cả kế hoạch 5 năm 2021-2025.  

Đồng quan điểm, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhấn mạnh, vừa qua, Việt 
Nam đã đi những bước dài trong mở cửa kinh tế. Chúng ta đã ký kết nhiều 
hiệp định thương mại tự do quan trọng. 

Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và 
Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA) đã có 
hiệu lực thực thi và - ngay trước khi năm 2020 khép lại - từ 23 giờ ngày 
31/12/2020, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp 
Vương quốc Anh và Bắc Ai len (UKVFTA) cũng vậy; tạo ra thị trường cực 
kỳ rộng lớn cho một nền kinh tế hướng xuất khẩu như Việt Nam. 

Có thể nói, Việt Nam đã có những bước đi vững chắc, bài bản, tạo đà để 
tiếp tục nhân lên những thành công của năm 2020. 

Nguồn: https://enternews.vn/nghi-quyet-02-2021-nang-cap-tinh-thi-truong-
cua-nen-kinh-te-191632.html 

 

6. Biến khó khăn thành cơ hội chuyển đổi số trong bối 
cảnh dịch bệnh COVID-19 
Việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến không chỉ đáp ứng 
yêu cầu trong thời điểm phòng chống dịch COVID-19 mà còn mang lại 
nhiều lợi ích như minh bạch, công khai trong giải quyết thủ tục hành 
chính, giảm tải lượng giấy phải sử dụng làm hồ sơ, tiết kiệm chi phí 
lưu trữ. 

Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều 
địa phương như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều Bộ, ngành đã 
chuyển các hình thức hội họp trực tiếp sang trực tuyến, nhiều trường học 
đã chuyển đổi thích ứng cho học sinh học trực tuyến. Nhiều địa phương 
cũng đã tiến hành chỉ đạo các đơn vị tăng cường sử dụng dịch vụ công 
trực tuyến phục vụ người dân. 



 

Đại biểu Đinh Duy Vượt - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

của Quốc hội. Ảnh Quochoi.vn 

Cụ thể như UBND TP.Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các 
quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn đẩy mạnh cung cấp dịch vụ 
hành chính công trực tuyến bảo đảm chất lượng, thuận tiện cho người 
dân, doanh nghiệp qua môi trường điện tử.  

Thành phố cũng yêu cầu Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải rà soát, 
đánh giá chất lượng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến các dịch vụ 
công gồm: Thông báo hoạt động khuyến mại; đổi giấy phép lái xe do ngành 
giao thông vận tải cấp, tránh để tình trạng chậm tiếp nhận giải quyết trên 
Cổng Dịch vụ công quốc gia…  

Hay UBND TP.Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện trên 
địa bàn tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

Trao đổi với phóng viên Lao Động, đại biểu Đinh Duy Vượt - Phó Trưởng 
Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ủy ban 
Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nhận định: Việc đẩy 
mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến không chỉ đáp ứng yêu cầu trong 
thời điểm phòng chống dịch COVID-19 mà còn mang lại nhiều lợi ích như 
minh bạch, công khai trong giải quyết thủ tục hành chính, giảm tải lượng 
giấy phải sử dụng làm hồ sơ, tiết kiệm chi phí lưu trữ.  



Đây cũng là bước ngoặt trong việc tiến tới số hóa dữ liệu, xây dựng Chính 
phủ điện tử. 

Tuy nhiên, theo ông Vượt, muốn thực hiện thủ tục hành chính trên môi 
trường điện tử thì cần sự nỗ lực lớn từ các Bộ, ngành, địa phương trong 
việc xây dựng cơ sở dữ liệu, tích hợp, đồng bộ các thông tin mới có thể 
vận hành được.  

Đồng thời, các địa phương cũng cần chủ động trong việc cài đặt, hướng 
dẫn người dân sử dụng cụ thể, rõ ràng để áp dụng thì dần dần mới thay 
thế được tình trạng “cứ phải đến công sở” mới giải quyết được dịch vụ 
công. 

Ở góc độ đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng, theo Thiếu 
tướng Nguyễn Thanh Hồng – Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và 
An ninh của Quốc hội cho rằng, để thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến 
trên môi trường điện tử cần có những quy định về việc chứng minh tính 
chính danh của người thực hiện; tính chính xác, hợp pháp của tài liệu; việc 
công nhận và sử dụng lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử; hỗ 
trợ lưu trữ thông tin trên hệ thống Cổng dịch vụ công.  

Điều này dẫn đến tâm lý yên tâm hơn cho người dân trong việc thực hiện 
các giao dịch. 

“Như vừa qua, việc đăng ký cấp lại giấy phép lái xe, việc đăng ký khai sinh 
hay nộp phạt giao thông, người dân có thể ngồi nhà mà vẫn có thể thực 
hiện được các dịch vụ này trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.  

Việc này giúp giảm được thời gian đi lại, bớt phiền hà, tránh được tình 
trạng nhũng nhiễu và tiết kiệm cho cả người dân lẫn nhà nước. 

Như vậy, tiến tới những dịch vụ công khác cũng cần được tích hợp để 
người dân ngày càng có thể sử dụng nhiều hơn để tiết kiệm chi phí, giảm 
bớt thời gian đi lại” – ông Hồng nói. 

Nguồn: https://laodong.vn/thoi-su/bien-kho-khan-thanh-co-hoi-chuyen-doi-
so-trong-boi-canh-dich-benh-covid-19-880785.ldo 

 

7. Gia tăng giá trị bất động sản nhờ công nghệ 
Theo quan niệm của người Việt Nam là “an cư lạc nghiệp” nên bất 
động sản luôn được xem là tài sản lớn nhất của mỗi gia đình. 

Trong xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ  tư, cùng với các 
lĩnh vực khác, bất động sản đã chọn lựa việc ứng dụng công nghệ trong 
hoạt động để gia tăng giá trị và tạo thêm niềm tin cho nhà đầu tư. 



Thị trường bất động sản Việt Nam đang trên đà tăng trưởng. Ảnh: Danh 
Lam – TTXVN 

Các chuyên gia phân tích, xu thế tất yếu và giá trị của đổi mới, ứng dụng 
công nghệ trong hoạt động bất động sảnđang ngày được chú trọng và ảnh 
hưởng đến sự tăng trưởng, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, dự án.  

Nhất là khi thị trường bất động sản Việt Nam đang trên đà tăng trưởng với 
sự tham gia của các thương hiệu lớn nước ngoài cùng hàng loạt thương 
hiệu mạnh trong nước.  

Chỉ tính riêng các đơn vị được cấp phép quản lý, vận hành tòa nhà đã lên 
tới con số hơn 100 doanh nghiệp với một số tên tuổi được đành giá tốt 
như: SAVILLS, CBRE, JLL, SAVISSTA…  

Thời gian qua, dịch vụ quản lý, khai thác bất động sản Việt Nam đóng vai 
trò quan trọng trong việc nâng tầm các dự án, gia tăng giá trị kinh doanh 
của bất động sản.  

Ông Matthew Powell, Giám đốc SAVILLS Hà Nội nhận xét, bất động sản từ 
trước tới nay vẫn luôn ít có sự thay đổi, từ quá trình xây dựng, kinh doanh 
đến quản lý tài sản. Việc áp dụng công nghệ sẽ góp phần thúc đẩy hiệu 
quả về mặt thời gian, tài chính và các mức độ tiện lợi. Đối với kinh doanh 
bất động sản nhà ở, việc số hóa các hoạt động kinh doanh giúp giảm thời 
gian nhân công, đặc biệt trong khâu liên quan đến giấy tờ, xử lý giao dịch 
và nghiên cứu.  

Công nghệ ứng dụng trong bất động sản – hay còn có thể được gọi với cái 
tên Proptech đang là hoạt động nổi bật của làn sóng công nghệ này. Nhiều 



công ty tại Việt Nam đang có những bước tiến lớn trong việc áp dụng 
chuyển đổi số.  

Ngay như Công ty SAVILLS cũng đã áp dụng nhiều loại hình công nghệ 
trong quá trình kinh doanh, nghiên cứu, định giá và quản lý bất động sản.  

Hay như tại danh mục hơn 100 dự án do SAVILLS Việt Nam quản lý, phần 
mềm ứng dụng Property Cube là công cụ giao tiếp chính thức giữa cư dân 
và Ban Quản lý tòa nhà cũng đang nhận được phản hồi rất tích cực từ phía 
sử dụng.  

Tại Việt Nam, một số công ty proptech đã đi vào hoạt động và dòng vốn 
đầu tư dần đổ về lĩnh vực này; thậm chí, proptech tại Việt Nam được áp 
dụng rộng rãi hơn so với các thị trường nước khác, kể cả các thị trường 
phát triển trên thế giới – chuyên gia này nhận xét. Đặc biệt, thuận lợi của 
Việt Nam còn ở chỗ Chính phủ đang tạo nhiều cơ hội cho lĩnh vực này; 
trong đó có việc kế hoạch số hóa các loại hồ sơ Chính phủ và quy trình 
đăng ký đất đai.  

Ứng dụng công nghệ trong hoạt động bất động sản đang ngày được chú 
trọng. Ảnh: Danh Lam – TTXVN 

Có trên 12 năm hoạt động trong lĩnh vực này, Công ty Tư vấn - quản lý và 
khai thác bất động sản SAVISTA xác định, ứng dụng công nghệ là giải 
pháp tối ưu nhằm nâng cao tính cạnh tranh và mang lại chất lượng dịch vụ 
tốt nhất cho khách hàng - ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản 
trị SAVISTA chia sẻ.  



SAVISTA đã chính thức đưa giải pháp công nghệ quản lý bất động sản 
mang tên PMSS (Property Management System Solution) vào áp dụng.  

PMSS được đóng gói và tích hợp toàn bộ các quy trình, quy định, quy chế, 
biểu mẫu giúp cho khâu quản lý, vận hành dễ dàng, nâng cao chất lượng 
dịch vụ, tiết kiệm tối đa chi phí, gia tăng giá trị bất động sản.  

Hiện SAVISTA đã áp dụng giải pháp công nghệ quản lý bất động sản 
PMSS và ứng dụng kết nối Salink tại hàng chục dự án đang quản lý và 
nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cư dân cũng như chủ đầu tư. 

Theo các chuyên gia, ứng dụng công nghệ vào quản lý và khai thác không 
chỉ gia tăng giá trị cho bất động sản mà còn giải tỏa được những mối bất 
hòa; thậm chí là những tranh chấp quyền lợi căng thẳng thường xảy ra 
giữa chủ đầu tư với nhà đầu tư, giữa cư dân với Ban Quản lý tòa nhà.  

Nhưng nhờ sự tiện lợi, minh bạch, nhiều người cùng chia sẻ thông tin, 
cùng quản lý và khác thác sẽ mang lại lợi ích cho nhau. Điều này góp phần 
đưa thị trường phát triển theo chiều hướng ngày càng chuyên nghiệp. 

Đánh giá vai trò quan trọng của ứng dụng công nghệ vào bất động sản, 
Tiến sỹ Cấn Văn Lực cho rằng, Nhà nước cần thành lập bộ phận chuyên 
trách để tổng hợp, quản lý và công bố thông tin, dữ liệu thị trường bất động 
sản định kỳ; đồng thời xây dựng cơ chế trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu 
giữa các thành phần trên thị trường.  

Ngoài ra, Nhà nước nên tiến hành số hóa thông tin, dữ liệu và tiến tới cho 
phép tra cứu công khai dữ liệu đất đai, dự án bất động sản, hỗ trợ phát 
triển tài chính bất động sản... 

Năm 2020, việc ứng dụng công nghệ đã trở thành cứu cánh cho các hoạt 
động trên thị trường bất động sản, nhất là khi dịch COVID-19 lan trên diện 
rộng. Các chủ đầu tư không thể quảng bá, giới thiệu sản phẩm hay mở 
bán trực tiếp theo phương thức truyền thống trước đây.  

Trong lúc khó khăn đó, nhiều doanh nghiệp đã đẩy mạnh áp dụng công 
nghệ 4.0 vào việc quản lý thông tin, giao dịch, thanh toán, quảng cáo và 
nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng. 

Thống kê từ Công ty cổ phần bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) cho thấy, 
năm 2020, lượng khách truy cập vào ứng dụng bán hàng trực tuyến 
Cenhomes.vn tăng gấp 5 lần so với năm 2019 với khoảng 14.000 giao 
dịch.  

Ứng dụng này hỗ trợ rất hiệu quả cho công ty trong việc phát triển kinh 
doanh, nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu chi phí... 



Tương tự, Tập đoàn Sunshine ghi nhận lượng giao dịch bất động sản qua 
Sunshie App tăng đột biến, gấp 4-5 lần so với thời điểm ra mắt ứng dụng 
hồi tháng 1/2020. 

Với Tập đoàn Sunshine, đây chính là siêu ứng dụng bởi app này tích hợp 
nhiều tính năng từ mua, bán, cho thuê nhà online đến tư vấn dự án, đầu 
tư... trên nền tảng công nghệ hiện đại. 

Không chỉ ra mắt sàn giao dịch bất động sản trực tuyến Vinhomes Online 
với đầy đủ các tiện ích như một sàn giao dịch thực thụ, Công ty cổ phần 
Vinhomes (thuộc Tập đoàn VinGroup) còn bán hàng nghìn căn hộ qua sàn 
trực tuyến này; thậm chí, lượng truy cập trung bình luôn đạt 6.000 lượt 
khách/ngày. 

Ứng dụng công nghệ trong bất động sản phát triển theo xu hướng tăng 
trưởng của thị trường, mang lại cho lĩnh vực này nhiều cơ hội.  

Thông qua ứng dụng công nghệ, chủ đầu tư cung cấp thông tin chính xác, 
đầy đủ, bảo đảm sự an toàn cho khách hàng và giúp họ dễ lựa chọn.  

Thực tế đã ghi nhận, các ứng dụng đã mang lại cho nhiều doanh nghiệp 
bất động sản những kết quả kinh doanh bất ngờ ngay trong chính thời 
điểm khó khăn do ảnh hưởng từ dịch bệnh./. 

Nguồn: https://bnews.vn/gia-tang-gia-tri-bat-dong-san-nho-cong-
nghe/186833.html 

 

8. Trách nhiệm, chuyên nghiệp và thân thiện 
Đó là phương châm được Trung tâm Hành chính công tỉnh đặt ra 
trong  năm 2021 nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh 
nghiệp. Để làm tốt phương châm đó, Trung tâm đã đề ra những 
nhiệm vụ trọng tâm cụ thể và nỗ lực tập trung thực hiện. 

Trong đó, Trung tâm cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị vận hành 
phần mềm thu phí, lệ phí tại Trung tâm, hoàn thiện, khắc phục các vấn đề 
phát sinh trên phần mềm hỗ trợ. Hỗ trợ, rà soát việc tiếp nhận – trả kết quả 
tại các quầy của các sở, ngành để điểu chỉnh, bổ sung về thành phần hồ 
sơ tại bộ thủ tục hành chính, phần mềm. Tăng cường ghi nhận các phản 
ánh, kiến nghị của các quầy, cũng như người dân, doanh nghiệp để kịp 
thời báo cáo với UBND tỉnh và Sở Nội vụ. 

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng xác định sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả 
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ về cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông, trong đó tập trung kiện tòan hoạt động Trung 



tâm hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện, UBND 
cấp xã. Triển khai Nghị định số 45-2020/NĐ-CP ngày 8-4-2020 của Chính 
phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; triển khai 
đồng bộ Quyết định số 1291/QĐ-TTg về bố trí tiếp nhận các thủ tục hành 
chính ngành dọc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp 
huyện. 

 

Sinh viên tình nguyện hỗ trợ người dân đến giải quyết thủ tục hành 
chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. 

Cùng với đó, nỗ lực chuẩn hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính 
và cấu hành trên phần mềm một cửa egov; đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ trực 
tuyến và trả kết quả qua dịch vụ công ích; thực hiện chế độ hỗ trợ kịp thời 
cho công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa các đơn vị, địa phương… 

Nguồn: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202102/trach-nhiem-chuyen-
nghiep-va-than-thien-3043724/ 

 

 

 



9. Bộ Tài chính hỗ trợ Hà Nội đẩy mạnh cơ chế tài 
chính tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Bộ Tài chính hỗ trợ thành phố 
Hà Nội tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để tiếp tục đẩy mạnh cơ 
chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sử dụng biên chế và kinh phí 
quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính; đổi mới cơ chế 
tài chính các đơn vị sự nghiệp công theo hướng tăng cường phân 
cấp, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp 
công lập trong quản lý, sử dụng nguồn lực; đẩy nhanh tiến độ chuyển 
đổi từ phí sang thực hiện giá dịch vụ sự nghiệp công theo hướng nhà 
nước quy định khung giá dịch vụ, từng bước tính đủ các chi phí đối 
với các loại dịch vụ cơ bản, thiết yếu, đồng thời gắn với chính sách 
hỗ trợ phù hợp cho người nghèo, đối tượng chính sách; chuyển từ 
giao dự toán như trước đây sang đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch 
vụ công. 

Đây là một trong những nội dung được nêu trong Thông báo số 109-
TB/BCSĐ-TU về “kết quả hội nghị của Thường trực Thành ủy Hà Nội làm 
việc với Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính” (diễn ra ngày 4-12-2020) vừa 
được Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính và Thành ủy Hà Nội ban hành ngày 
13-1. 

Đáng chú ý, cũng theo văn bản trên, căn cứ quy định pháp luật và quy 
hoạch sử dụng đất, thành phố Hà Nội phối hợp với các bộ, cơ quan trung 
ương trên địa bàn để xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp do Trung ương quản lý và các địa phương 
khác quản lý trên địa bàn thành phố, gửi Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo 
cấp có thẩm quyền theo quy định... 

Bộ Tài chính phối hợp với thành phố Hà Nội giải quyết hoặc tổng hợp báo 
cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết các vướng mắc phát sinh 
trong quá trình sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp trên địa bàn... 

Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Tai-chinh/991270/bo-tai-chinh-ho-tro-
ha-noi-day-manh-co-che-tai-chinh-tu-chu-tu-chiu-trach-nhiem 

 

 

 

 



10. Công chức Hải Dương làm việc tại nhà để phòng 
dịch COVID-19 
Sau khi tỉnh Hải Dương quyết định thực hiện biện pháp cách ly xã hội 
từ 0h ngày 16.2, tỉnh này đã có chỉ đạo các cán bộ, công chức trên địa 
bàn sẽ làm việc tại nhà để phòng chống dịch COVID-19 lây lan. 

 

Ngoài việc cách ly xã hội, Hải Dương cũng yêu cầu cán bộ công chức làm 
việc tại nhà để phòng dịch COVID-19 lây lan. Ảnh Thủy Nguyên 

Dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương diễn biến phức tạp sau tết Tân 
Sửu với nhiều ca lây nhiễm mới. Tỉnh này đã yêu cầu người dân phải thực 
hiện biện pháp cách ly xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh 
COVID-19 kể từ 0h ngày 16.2. 

Cùng với đó, trong ngày 15.2, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dươngcũng có 
chỉ thị 11-CT/TU về việc thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng 
chống dịch bệnh. Theo Chỉ thị này, ngoài việc tỉnh sẽ thực hiện cách ly xã 
hội, tiếp tục thực hiện phong tỏa toàn bộ TP.Chí Linh và huyện Cẩm Giàng 
cho đến khi kiểm soát được tình hình dịch bệnh, tỉnh cũng yêu cầu các đơn 
vị chức năng thực hiện một loạt các biện pháp cấp bách khác.  

Trong đó, Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận tổ 
quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội bố trí cho cán bộ, công chức, viên 
chức ứng dụng công nghệ thông tin và làm việc tại nhà. Chỉ những trường 
hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng 



hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo 
yêu cầu mới đến làm việc tại công sở (không quá 50% số người đến làm 
việc).  

Các cuộc họp sẽ được tổ chức họp trực tuyến để giải quyết công việc. 
Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm xây dựng 
kế hoạch, phương án làm việc cho cơ quan, đơn vị mình một cách phù 
hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để đình trệ công việc, nhất là các 
công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật. Triển khai các 
dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp đến làm 
thủ tục.  

"Nếu để xảy ra sai sót, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch 
bệnh thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách 
nhiệm" - Chỉ thị nêu rõ.  

Ngoài ra, Hải Dương cũng tiếp tục cho học sinh các cơ sở giáo dục và giáo 
dục nghề nghiệp trên địa bàn tạm dừng đến trường sau kỳ nghỉ Tết đến 
hết ngày 2.3. Yêu cầu sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch 
học trực tuyến cho học sinh trong thời gian tạm dừng đến trường.  

Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cũng yêu cầu các đơn vị chức năng 
tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả để nhanh chóng kiểm 
soát, khống chế và ngăn chặn, dập dịch kịp thời, kiên quyết không để bùng 
phát trong cộng đồng. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến từng thôn, khu 
dân cư, tổ dân phố để cán bộ, đảng viên và nhân dân không chủ quan, lơ 
là và nâng cao tinh thần cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch. Yêu 
cầu người dân tăng cường cài đặt Bluezone để hỗ trợ công tác truy vết. 

Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/cong-chuc-hai-duong-lam-viec-tai-nha-de-
phong-dich-covid-19-880585.ldo 

 

11. Kiên Giang: Điểm thu hút đầu tư 
Tăng trưởng toàn diện và không ngừng. Đó là một trong những cảm 
nhận rất rõ nét về Kiên Giang trong 10 năm trở lại đây, đặc biệt là giai 
đoạn 2016 - 2020. 

Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư 
thương mại và du lịch Kiên Giang, bà Nguyễn Duy Linh Thảo cho biết, 
trong những năm qua, Kiên Giang luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 
ổn định với quy mô kinh tế ở mức khá của cả nước.  



 

- Tăng trưởng kinh tế Kiên Giang những năm qua khá ấn tượng, đâu 
là những kết quả mà các nhà đầu tư quan tâm, thưa bà? 

Tăng trưởng toàn diện và không ngừng. Đó là một trong những cảm nhận 
rất rõ nét về Kiên Giang trong 10 năm trở lại đây, đặc biệt là giai đoạn 2016 
- 2020. Với tư duy và tầm nhìn đổi mới, dám nghĩ dám làm, Đảng bộ và 
chính quyền tỉnh Kiên Giang đã đưa vùng đất được ví như một Việt Nam 
thu nhỏ vươn lên mạnh mẽ, trở thành “điểm sáng” trong 4 tỉnh kinh tế trọng 
điểm của khu vực ĐBSCL. 

Với cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực phù hợp với điều kiện thực tế địa 
phương, khai thác tốt hơn các lĩnh vực có tiềm năng lợi thế, thu hút nhiều 
nhà đầu tư và huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển. 

Mặc dù dịch COVID-19 trong năm 2020, nhưng tổng mức bán lẻ hàng hóa 
và doanh thu dịch vụ đạt 82.705 tỷ đồng, tăng gần 5% so với năm 2019. 
Kim ngạch xuất khẩu có bước chuyển biến tích cực hàng năm đạt trên 700 
triệu USD; thị trường tiêu thụ hàng hóa nông - thủy sản xuất khẩu ngày 
càng được mở rộng. Lĩnh vực nông - lâm - thủy sản tăng trưởng bình quân 
2,5%/năm. Sản lượng lương thực năm 2020 đạt 4,3 triệu tấn, lúa chất 
lượng cao chiếm 72%. 

- Theo bà, Kiên Giang đang thực hiện các khâu đột phá chiến lược 
như thế nào? 

Thực hiện một trong các nhiệm vụ chiến lược mang tính đột phá ở Kiên 
Giang là đẩy mạnh huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội. Thực hiện tái cơ cấu đầu tư công, giảm đầu tư dàn 
trải, tập trung cho các ngành, lĩnh vực trọng điểm... 



 

Đáng kể nhất là về hoạt động du lịch thực sự đã trở thành ngành kinh tế 
mũi nhọn của tỉnh trừ năm 2020 bị dịch COVID-19 lượng du khách giảm 
khoảng 40%. 

Cụ thể, năm 2016 đạt 5,41 triệu lượt khách; năm 2017 là 6,07 triệu lượt; 
năm 2018 là 7,62 triệu lượt và năm 2019 là 8,78 triệu lược khách, đóng 
góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh. Doanh thu du lịch hàng năm 
đạt hơn 22.918 tỷ đồng. 

- Để thu hút đầu tư, Kiên Giang tạo môi trường đầu tư như thế nào, 
thưa bà? 

Thời gian qua lãnh đạo tỉnh Kiên Giang rất quyết liệt trong việc chỉ đạo rà 
soát, tái cấu trúc đơn vị hành chính, cắt giảm các khâu trung gian, đơn 
giản hóa, công khai, minh bạch thủ tục hành chính, giảm 40 - 50% thời 
gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định. 

Cùng với đó, hệ thống trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh đã đi 
vào hoạt động, tiếp tục xây dựng trung tâm hành chính công cấp huyện 
hoạt động theo nguyên tắc 5 tại chỗ: “tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, 
đóng dấu và trả kết quả”... nhằm tạo môi trường đầu tư lành mạnh và công 
bằng. 

Để đón được dòng vốn đầu tư đang dịch chuyển từ nước ngoài, đặc biệt 
từ các nước Thái lan, Indonesia, Ấn độ, Trung Quốc... các cơ quan chức 
năng tại địa phương đang tiếp tục đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư, 
tham mưu cơ chế, chính sách phù hợp cho từng đối tượng nhà đầu tư; 
Thúc đẩy liên kết doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu nhằm 
phát huy thế mạnh, tiềm năng của các tập đoàn lớn vào địa phương. 



Với các giải pháp đột phá trên, kỳ vọng dòng vốn đầu tư trong và ngoài 
nước sẽ làm đòn bẩy tăng trưởng kinh tế cho Kiên Giang. 

- Xin cảm ơn bà! 

Nguồn: https://enternews.vn/kien-giang-diem-thu-hut-dau-tu-190571.html 

 


