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1. Năm 2021, các chính sách cần đi vào thực chất để 
phát huy hiệu quả 
Các DN mong muốn trong năm 2021 các chính sách hỗ trợ phát huy 
được tác dụng và môi trường kinh doanh được cải thiện... nhằm tạo 
sức bật cho DN, góp phần vào quá trình phục hồi và thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế. 

Năm 2020 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN) vượt qua dịch Covid 19, Chính 
phủ đã triển khai các gói hỗ trợ 250.000 tỷ đồng về hỗ trợ tín dụng; 62.000 tỷ 
đồng về an sinh xã hội, 16.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp trả lương cho 
người lao động… Cùng với đó, là các chính sách gia hạn, giãn, hoãn tiền 
thuế… cũng phần nào giúp doanh nghiệp vượt khó. 

Tuy nhiên, theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 
việc các bộ, ngành thiết kế các chính sách chưa thật sự bám sát thực tiễn 
của cuộc sống, vẫn còn nhiều thủ tục hành chính gây phiền hà chưa đáp 
ứng được kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp. Chính những điều này 
khiến nhiều doanh nghiệp vẫn chưa tiếp cận được các gói hỗ trợ dịch Covid-
19 của Chính phủ. Đáng chú ý là việc xác nhận của cơ quan chính quyền địa 
phương đang là một rào cản. 

 

Năm 2021, cộng đồng doanh nghiệp cần tiếp tục đồng hành, nỗ lực định 
hình theo hướng phát triển bền vững, chuyển đổi số 



Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc May 10 cho rằng, thời gian tới là cơ hội 
rất tốt để toàn ngành và Chính phủ thiết lập lại chính sách mạnh hơn cho 
phát triển công nghiệp hỗ trợ. Việt Nam phải chớp lấy cơ hội này để phát 
triển sản xuất nguyên phụ liệu ở Việt Nam. Cùng với đó, các chính sách hỗ 
trợ từ phía Chính phủ tiếp tục phát huy tác dụng nhằm giúp doanh nghiệp 
phục hồi kinh doanh. 

“Chúng tôi mong muốn chính sách lãi suất, hoãn giãn nợ được duy trì và kéo 
dài vì năm 2021 vẫn khó khăn. Đồng thời, mong Chính phủ tiếp tục không 
chủ quan, nhưng không bi quan, phải tiếp tục chỉ đạo đảm bảo được dịch ở 
Việt Nam kiểm soát tốt thì doanh nghiệp mới yên tâm và người những khách 
hàng trên thế giới cũng sẽ yên tâm để đặt hàng. Nếu có bất thường như 
năm 2020 thì Chính phủ cũng có những chính sách hỗ trợ như giãn hoãn nợ 
thuế, gói hỗ trợ cho người lao động có việc làm…”, ông Thân Đức Việt nói. 

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, ngay từ những ngày đầu năm 
mới 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 02 tập trung vào cải thiện môi 
trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. 
Theo đó, Nghị quyết đã bổ sung mở rộng các giải pháp trọng tâm thực hiện 
để phù hợp với tình hình mới, thích ứng với bối cảnh dịch Covid-19 và mục 
tiêu phát triển bền vững. Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn Chính phủ có 
cơ chế, chính sách tài chính ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và cơ 
cấu lại sản xuất kinh doanh. 

Ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí 
Minh cho rằng, các chính sách đi vào thực thi cần phải thực chất, tạo thuận 
lợi thông thoáng cởi mở hơn cho các doanh nghiệp để vực dậy khó khăn do 
ảnh hưởng của dịch Covid 19. 

“Động lực phát triển và tăng trưởng kinh tế của nước ta phải xác định rõ vai 
trò doanh nghiệp. Đảng ta cũng ngày càng khẳng định rõ ràng vai trò của 
kinh tế tư nhân, các doanh nghiệp tư nhân ngày càng đóng góp quan trọng 
trong các vấn đề phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Chúng tôi mong đợi các 
Nghị quyết đã được ban hành và các chủ trương đã quyết rồi thì phải rất 
quyết liệt và thứ hai là rất thấu hiểu, thứ ba là thực sự đồng hành. Trong quá 
trình đó, đồng hành với doanh nghiệp phải cùng rủi ro”, ông Chu Tiến Dũng 
nêu quan điểm. 



 

Năm 2021, các doanh nghiệp, ngành hàng kỳ vọng, dịch bệnh tiếp tục được 
kiểm soát, đi lại thông thương 

Các chuyên gia kinh tế khuyến nghị, trước những bất cập trong việc thực thi 
chính sách các cơ quan ban, ngành và địa phương cần nắm bắt kịp thời 
những vướng mắc trong việc triển khai để điều chỉnh cho phù hợp. Tiếp tục 
thiết kế các hình thức hỗ trợ phù hợp với các doanh nghiệp ở từng ngành, 
lĩnh vực và trong từng giai đoạn. Ưu tiên các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, 
vừa; bởi khả năng chống chịu kém của loại hình doanh nghiệp này chưa 
cao. Nếu các thủ tục hành chính được cải thiện một cách tích cực theo 
hướng đơn giản hóa, thì sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề, không phải chỉ có 
vấn đề là các gói giải pháp, các gói hỗ trợ bằng tiền bạc, mà chính là tác 
động cải cách về thể chế, về thủ tục hành chính để thúc đẩy nhanh các dự 
án xuất kinh doanh vào hoạt động. 

“Động lực tăng trưởng kinh tế năm 2021 vẫn là cải cách và tái cơ cấu, cải 
cách thể chế theo hướng giảm bớt các chi phí về thời gian và tiền bạc cho 
doanh nghiệp. Tiếp nữa, cần phải khai thác thị trường trong nước- khu vực 
kinh tế tư nhân, đầu tư và mở rộng các doanh nghiệp nhỏ và vừa; liên kết 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa vào chuỗi giá trị để có thể đẩy mạnh xuất khẩu 
sang các thị trường. Tôi nghĩ rằng, thị trường trong nước bây giờ không phải 
là tách rời đối với thị trường bên ngoài mà chúng ta phải xem thị trường 



trong nước là kết nối với bên ngoài”, Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh 
khuyến cáo. 

Trước thực tế biến thể mới khiến dịch bệnh Covid-19 phức tạp hơn so với 
dự báo do đó cùng với Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp cần tiếp tục 
đồng hành, nâng cấp hoạt động kinh doanh, nỗ lực định hình theo hướng 
phát triển bền vững, chuyển đổi số. Đây chính là con đường bắt buộc các 
doanh nghiệp phải đi để tiếp tục phát triển trong bối cảnh hiện nay./. 

Nguyễn Hằng/VOV1 

Nguồn: https://vov.vn/kinh-te/nam-2021-cac-chinh-sach-can-di-vao-thuc-
chat-de-phat-huy-hieu-qua-838300.vov 

 

2. Kỳ tích xuất siêu mở ra vị thế mới của Việt Nam 
Năm 2020, xuất siêu của Việt Nam lần đầu tiên vượt lên mức hơn 19 tỉ 
USD, trong khi trước năm 2016, chúng ta triền miên trong nhập siêu. 

 “Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 song Việt Nam vẫn duy trì 
được đà tăng trưởng ổn định trong hoạt động xuất nhập khẩu với tổng kim 
ngạch xuất nhập khẩu năm thứ hai liên tiếp đạt mức trên 500 tỉ USD. 

Chỉ tính riêng hoạt động xuất khẩu, với giá trị 281,5 tỉ USD, tăng 6,5% so với 
năm 2019, Việt Nam đã vượt lên là một trong những nền kinh tế có tốc độ 
xuất khẩu cao nhất trên thế giới trong bối cảnh đại dịch COVID-19; xuất siêu 
ở mức cao kỷ lục hơn 19 tỉ USD, qua đó ghi nhận năm năm liên tiếp thặng 
dư cán cân thương mại”. 

Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bộ 
trưởng Bộ Công Thương, đã chia sẻ như trên với Pháp Luật TP.HCM nhân 
dịp đầu xuân Tân Sửu 2021. 



 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn 

Anh tại lễ ký Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) ngày 15-11-
2020. Ảnh: VGP 

Củng cố và ổn định thế đứng của Việt Nam 

. Phóng viên: Một trong những dấu ấn nổi bật của Bộ Công Thương trong 
nhiệm kỳ 2016-2020 là tăng trưởng hoạt động xuất nhập khẩu, tỉ lệ xuất siêu 
năm sau đều cao hơn năm trước. Để đạt được kết quả này hẳn không phải 
là điều dễ dàng, thưa ông? 

+ Ông Trần Tuấn Anh: Giai đoạn 2016-2020 chứng kiến tốc độ tăng trưởng 
xuất khẩu luôn ở mức rất cao và thậm chí là ở mức kỷ lục. Có những năm 
xuất khẩu tăng trưởng tới trên 20%-22%. Đó là con số có thể đủ sức gây ấn 
tượng với bất kỳ nhà kinh tế, doanh nghiệp (DN) nào trên thế giới. 

Đặc biệt trong bối cảnh giai đoạn 2016-2020, tình hình thế giới phức tạp của 
chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ. Giai đoạn này cũng chứng kiến 
các liên kết của khu vực kinh tế liên tục được hình thành và một phần đóng 
góp vào việc tiếp tục củng cố, phát triển hệ thống thương mại đa phương 
dựa trên luật lệ; đồng thời cũng cho thấy xu thế co cụm và liên kết giữa các 
nền kinh tế khu vực thương mại đối với các chủ thể đó. Việt Nam sẽ rất dễ bị 
bỏ rơi nếu như không có chiến lược, không có kế hoạch và những quyết 
sách, biện pháp quyết liệt. 

Bởi vậy, có thể nói xuất nhập khẩu của giai đoạn 2016-2020 được gắn chặt 
và được đặt trong một nền tảng của chiến lược hội nhập của chúng ta. Và 



chúng ta đã làm tốt nhiệm vụ mở cửa hội nhập mang tính chủ động, sâu 
rộng trong kinh tế và thương mại để làm nền tảng, thực hiện thành công 
chiến lược hội nhập mà Đảng đã đề ra. Từ đó chúng ta mới có vị thế, có cơ 
đồ như lời Tổng bí thư đã nói. 

. Nhiều ý kiến đánh giá chưa có nhiệm kỳ nào mà chúng ta ký và triển khai 
được nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) lớn như nhiệm kỳ này. Các 
FTA có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam 
trong giai đoạn vừa qua, thưa ông? 

+ Giai đoạn 2016-2020 đã chứng kiến những nỗ lực bật lên của Việt Nam 
trong tiếp cận và mở cửa thị trường, đặc biệt là thị trường mà chúng ta đã có 
được thông qua các hiệp định như Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do  giữa Việt 
Nam và Liên minh châu âu (EVFTA), Hiệp định thương mại tự do giữa Việt 
Nam và Vương quốc Anh (UKVFTA)... 

Tôi nhớ vào năm 2016, xuất khẩu của chúng ta mới chiếm tỉ trọng khoảng 
80,7% GDP nhưng đến năm 2019, con số này đã là 107% GDP và chắc 
chắn sẽ tiếp tục đà tăng trưởng trên 100%. Quan trọng nhất là việc mở cửa 
thị trường liên tục và sôi động như vậy thì chúng ta đã tạo điều kiện cho quy 
mô của nền kinh tế, năng lực sản xuất của các ngành kinh tế của chúng ta 
được mở rộng liên tục. Cùng với đó là năng lực cạnh tranh của sản phẩm và 
của nền kinh tế được tiếp tục cải thiện. 

Tôi lấy ví dụ, năm 2016 chúng ta chỉ có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ 
USD/năm. Đến nay, chúng ta đã có 31 sản phẩm có quy mô xuất khẩu trên 1 
tỉ USD. Trước kia cơ cấu sản phẩm xuất khẩu của chúng ta phụ thuộc chủ 
yếu vào các sản phẩm thô nhưng nay chúng ta thấy trong tốp 10 các sản 
phẩm xuất khẩu thì gần như toàn bộ là sản phẩm của các ngành công 
nghiệp chế biến, chế tạo... 

Những FTA này còn giúp chúng ta củng cố và ổn định thế đứng của Việt 
Nam khi mà 15/20 đối tác trong G20 đều có FTA với Việt Nam. 

Mục tiêu trong chiến lược xuất nhập khẩu phấn đấu tới năm 2020 sẽ cân 
bằng cán cân xuất nhập khẩu. Nhưng ngay từ năm 2016, chúng ta đã xuất 
siêu và điều rất đáng mừng là xu thế xuất siêu này tiếp tục được duy trì ổn 
định liên tục năm năm liền. 



 
Xuất siêu của Việt Nam liên tục tăng trong các năm từ 2016 đến 2020. 

Đồ họa: TRẦN HOAN 

Ấn tượng với con số xuất siêu năm 2020 

. Và dấu ấn đó được thể hiện rất mạnh mẽ trong năm 2020, thưa ông… 

+ Đúng vậy, như tôi đã nói năm 2020 là năm vô cùng khó khăn của hoạt 
động thương mại quốc tế, phần lớn các quốc gia đều tăng trưởng âm trong 
xuất nhập khẩu, riêng chúng ta tăng trưởng dương và đạt con số kỷ lục về 
xuất siêu. 

Lần đầu tiên xuất siêu của chúng ta đã vượt lên con số hơn 19 tỉ USD. Đây 
quả thực là một con số vô cùng ấn tượng khi nhớ lại năm năm trước và trở 
về giai đoạn trước, chúng ta triền miên trong nhập siêu. Việc nhập siêu ở 
mức độ lớn chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro và những nguy cơ mất ổn định vĩ 
mô, kinh tế thương mại cũng như các khía cạnh khác phát triển của đất 
nước. Tất nhiên, đằng sau các con số đó còn nhiều vấn đề mà các nhà kinh 
tế và cộng đồng DN có thể tìm hiểu, phân tích ở nhiều khía cạnh nhưng rõ 



ràng nó có giá trị rất lớn cho chúng ta trong việc đảm bảo mục tiêu phát triển 
bền vững của đất nước. 

Chúng ta rất tự hào khi Việt Nam là quốc gia đứng thứ 22 trên thế giới xét về 
kim ngạch xuất khẩu và năng lực xuất khẩu đứng thứ 26 trong quy mô của 
thương mại quốc tế. Đó là những nỗ lực không ngừng nghỉ, đã mang đến 
những giá trị, kết quả rất ấn tượng của Việt Nam. 

. Cùng với việc kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng nhanh thì số lượng 
các vụ việc điều tra thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam 
cũng tăng lên, ông đã chịu những áp lực gì?  

+ Những câu chuyện mà các vụ kiện tranh chấp thương mại dưới hình thức 
thuế chống bán phá giá, rồi điều tra chống bán phá giá, điều tra chống trợ 
cấp, thậm chí kể cả tự vệ đã trở thành những hiện tượng rất phổ biến trong 
quan hệ thương mại quốc tế của Việt Nam với các đối tác, nhất là khi chúng 
ta tham gia rất nhiều FTA. Tôi còn chưa kể đến câu chuyện gian lận thương 
mại dẫn đến nguy cơ trừng phạt thương mại trong quan hệ với các đối tác 
thương mại quốc tế. 

Chúng ta đã tiến một bước rất dài và có thể nói là rất ổn định trên con đường 
này. Điều đó được thể hiện không phải chỉ qua số lượng vụ kiện tranh chấp 
thương mại mà chúng ta xử lý thành công, mà vấn đề là các DN Việt Nam 
đã hiểu biết được cơ bản về các vấn đề này. Các hiệp hội đã tham gia sâu 
hơn, có hiệu quả hơn trong phối hợp và xử lý để bảo vệ những lợi ích cho 
các DN của mình. Chúng ta đã có kinh nghiệm, bài học, đã có thành công và 
thắng lợi trong các vụ kiện tranh chấp, kể cả dưới góc độ của Chính phủ đối 
với các đối tác bên ngoài. 

Tôi nhớ lại vụ kiện tôm của WTO, một số DN của ta khi bị Mỹ đánh thuế 
trừng phạt. Chúng ta đã đưa vụ kiện ra WTO và đã đạt được những kết quả 
rất tích cực. Đây là một yếu tố rất quan trọng. 

Với bối cảnh hội nhập thương mại quốc tế, bất kể DN nào, dù lớn hay nhỏ, 
trong lĩnh vực nào, dù trong nước, nước ngoài đều có thể trở thành những 
đối tượng của những vụ kiện tranh chấp thương mại. Nếu như chúng ta 
không có chuẩn bị trước và không phổ biến, tuyên truyền cho cộng đồng DN 
những thông tin liên quan đến các vụ tranh chấp thương mại thì đây là một 
điều thiệt thòi đối với DN. 

Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín 
như ngày hôm nay. 

Tổng bí thư, Chủ tịch nước NGUYỄN PHÚ TRỌNG 



Năm 2016: Xuất khẩu chiếm tỉ trọng 80,7% GDP 

Năm 2019:  Xuất khẩu chiếm tỉ trọng 107% GDP 

Quyết tâm đổi mới, sáng tạo và hành động 

. Có những chuyên gia kinh tế, bản thân Thủ tướng cũng từng nói là với các 
FTA mà chúng ta vừa đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua như đã mở ra những 
con đường lớn. Bộ trưởng có kỳ vọng gì sắp tới? 

+ Điều này rất đúng. Trước đó, Thủ tướng đã dự buổi lễ ký kết FTA giữa Việt 
Nam-EU, Thủ tướng nói “con đường cao tốc đã được mở ra”. Vấn đề là bây 
giờ chúng ta phải làm gì để cho tất cả phương tiện đều có thể tiếp cận và di 
chuyển trên hệ thống xa lộ này. Một ví dụ rất nôm na, rất hình ảnh nhưng tôi 
cho rằng rất đầy đủ. 

Bởi, để mà di chuyển trên hệ thống xa lộ và đường cao tốc này chúng ta cần 
phải có hệ thống biển báo hướng dẫn, quy định để tổ chức vận hành cho các 
luồng giao thông. Chúng ta phải có hệ thống hạ tầng, đường lối dẫn để 
chúng ta kết nối với hệ thống giao thông trên đó. Chúng ta phải có sự đào 
tạo để cho những chủ thể khai thác tốt, khai thác sớm xa lộ cao tốc. 

Vậy thì Chính phủ yêu cầu, Chính phủ chỉ đạo, Chính phủ đòi hỏi chúng ta 
phải thực thi, nội luật hóa các cam kết hội nhập, chúng ta đã cam kết rồi thì 
chúng ta phải tổ chức xây dựng, hoàn thiện hệ thống khuôn khổ luật pháp và 
những điều đó đều hướng tới sự phát triển mang tính văn minh, tiến bộ của 
đất nước, của xã hội, của nền kinh tế.  

Thứ ba là hội nhập mang lại tất cả cơ hội nhưng cũng có những thách thức. 
Vì vậy, chúng ta phải có các kế hoạch để thực hiện và cụ thể những đề án, 
nhất là trong tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và tổ chức 
lại theo quan điểm, cách tiếp cận mới của chuỗi cung ứng trong bối cảnh 
chúng ta có dư địa, có không gian rộng lớn của hội nhập. 

Chắc chắn còn một nhiệm vụ cũng rất quan trọng, đó là tiếp tục thực hiện 
các cải cách, hoàn thiện về thể chế pháp luật, nhất là theo môi trường kiến 
tạo và đặc biệt phải hướng vào người dân, DN, lấy người dân, DN làm mục 
tiêu. 

Tinh thần là quyết tâm đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động, trách nhiệm, 
hiệu quả trong chỉ đạo điều hành. Lấy phát triển của DN làm mục tiêu và là 
trọng tâm cho hoạt động của ngành công thương. Các cơ chế, chính sách, 
chương trình hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong ngành công thương 
phải lấy hiệu quả, sự hài lòng của DN và người dân làm thước đo của quá 
trình đổi mới và tái cơ cấu. 



. Xin cám ơn ông. 

Hai vấn đề còn day dứt, chưa hài lòng 

 . Nếu nhìn lại cả nhiệm kỳ vừa qua, ông cảm thấy chưa hài lòng điều 
gì? 

+ Ông Trần Tuấn Anh: Đây là một câu hỏi khó. Vì cá nhân tôi cùng 
các đồng nghiệp tại bộ, tại ngành công thương cũng như trong Chính 
phủ sẽ vẫn còn cảm thấy chưa hài lòng. Nếu phải lựa chọn thì tôi có 
hai lựa chọn. Một là mặc dù chúng ta đã rất quyết liệt và tương đối 
đồng bộ nhưng chúng ta vẫn chưa làm hết, chưa đáp ứng được hết 
các yêu cầu. Đây vẫn còn có những vấn đề trong sự phối hợp, trong 
sự đồng bộ giữa các cơ quan chủ thể, nhất là giữa các bộ, ngành các 
cơ quan chính phủ, hoặc trong các đánh giá tiếp cận vấn đề. 

Vấn đề thứ hai mà tôi thấy đáng tiếc và day dứt đó là câu chuyện về tổ 
chức, phổ biến pháp luật, tuyên truyền, hướng dẫn để hỗ trợ DN, để 
làm sao DN có thái độ tích cực và chủ động hơn trong bối cảnh của 
môi trường hội nhập. Chúng ta đã có rất nhiều hiệp định thương mại 
tự do, thử hỏi trong cộng đồng DN, nhất là khối DNNVV có bao nhiêu 
DN thực sự hiểu rõ và sẵn sàng cho môi trường hội nhập. Bao nhiêu 
DN hiểu thấu đáo, hiểu được và nắm được những thách thức, cơ hội 
từ các hiệp định thương mại tự do để chủ động trong chiến lược và kế 
hoạch đầu tư sản xuất, kinh doanh. Việc này còn rất hạn chế, chính vì 
vậy chúng ta vẫn bị động…, nguyên nhân thì còn nhiều nhưng Bộ 
Công Thương sẽ rút kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa. 

Chưa kể đến môi trường kinh doanh, cách mạng 4.0, bối cảnh mới 
của nền kinh tế số, bối cảnh chuyển trạng thái đón đợi những cơ hội. 
Tôi nói những day dứt ở đây không phải chỉ để xót xa mà là để chúng 
ta hướng đến những hành động cụ thể sẽ phải thực hiện trong thời 
gian tới đây. 

 

Ý KIẾN CHUYÊN GIA 

Ông TRƯƠNG ĐÌNH HÒE, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu 
thủy sản Việt Nam (VASEP): 



 
  

Tập trung khơi dậy tiềm lực từ thị trường châu Âu 

Các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là Hiệp định thương mại tự do giữa 
Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) sẽ tạo ra những thay đổi đáng kể vì 
mở ra thị trường tiêu thụ rộng lớn với nhiều ưu đãi. Trong ngành thủy sản, 
chúng tôi sẽ tập trung khơi dậy tiềm lực ở thị trường châu Âu, là thị trường 
mà chúng ta đang đặt ra mục tiêu phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 2 tỉ 
USD. Nếu chinh phục được thị trường châu Âu thì chắc chắn các thị trường 
khác chúng ta cũng chinh phục thành công. 

Vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp cần tập trung đầu tư vào xây dựng một 
liên kết chuỗi bài bản, đảm bảo khả năng xuất khẩu ổn định, lâu dài. 

Trong năm 2021, tôi cho rằng thị trường của thủy sản Việt Nam vẫn ổn định. 
Các thị trường chính của thủy sản Việt Nam trong năm nay sẽ vẫn là các thị 
trường truyền thống như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc... Tăng trưởng của các 
thị trường này sẽ cao hơn năm 2020 khi tình hình dịch bệnh đang có dấu 
hiệu ổn hơn. 

Ông VŨ ĐỨC GIANG, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS): 



 
  

Tăng cường liên kết sản xuất theo mô hình chuỗi cung ứng khép kín 

Đại dịch COVID-19 đã chỉ ra một điều rằng ngành dệt may Việt Nam đang 
phụ thuộc quá lớn vào bên ngoài, đó là các bên trung gian, các nhà sản xuất 
nguyên phụ liệu. Cuộc chơi này chúng ta tham gia nhưng chưa thể nắm 
hoàn toàn trong tay. Để xoay chuyển cục diện, không còn cách nào khác là 
chúng ta cần liên kết sản xuất theo mô hình chuỗi cung ứng khép kín. 

Việc liên kết sản xuất theo mô hình chuỗi cung ứng khép kín cũng giúp 
ngành dệt may Việt Nam phát huy lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do 
như Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP), Hiệp định EVFTA, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và 
Vương quốc Anh (UKVFTA)… Riêng với Hiệp định EVFTA, để được hưởng 
ưu đãi thuế quan thì nguyên liệu vải sẽ phải được sản xuất trong nước. Như 
vậy, việc tạo liên kết chuỗi giá trị dệt may, nắm giữ các khâu trong phân khúc 
sản xuất nguyên phụ liệu sẽ là chiến lược dài hạn để duy trì và nâng cao lợi 
thế cạnh tranh trong xuất khẩu hàng may mặc. 

Hiệp hội Dệt may Việt Nam cam kết là “người se duyên” cho các doanh 
nghiệp trong các khu vực sợi - dệt - nhuộm liên kết với nhau. Như một bó 
đũa, chúng ta sẽ không thể bị bẻ gãy và nhất quyết không bỏ lỡ cơ hội. 

PGS-TS ĐINH TRỌNG THỊNH, chuyên gia kinh tế - tài chính cấp cao Học 
viện Tài chính: 



 
  

Dự báo kinh tế Việt Nam vẫn phát triển mạnh trong năm 2021 

Năm 2021, nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ phục hồi và phát triển 
mạnh mẽ. Lý do là Việt Nam đã triển khai quyết liệt việc phòng chống và 
kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. 

Các doanh nghiệp Việt Nam cũng thích ứng nhanh chóng với trạng thái kinh 
tế mới. Cơ cấu nền kinh tế đã có những chuyển biến đáng kể từ phát triển 
theo chiều rộng sang chiều sâu, năng suất lao động tăng đáng kể; việc cải 
cách hành chính, cắt giảm các điều kiện kinh doanh đã góp phần tiết giảm 
chi phí sản xuất, kinh doanh và các chi phí tiếp cận cho các doanh nghiệp. 

Cùng với những yếu tố trên, việc hội nhập mạnh mẽ của nền kinh tế Việt 
Nam với nền kinh tế thế giới thông qua việc ký kết các hiệp định thương mại 
tự do như RCEP (Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực), EVFTA, 
UKVFTA… giúp các doanh nghiệp Việt Nam được hưởng các ưu đãi thuế, 
mở ra nhiều thị trường xuất khẩu mới. 

Dự báo trong năm 2021, nếu dịch bệnh được khống chế sớm, kinh tế thế 
giới phục hồi tốt, kinh tế Việt Nam tận dụng tốt các cơ hội, nắm bắt và thích 
ứng với các hiệp định thương mại tự do và những thay đổi lớn trong nền 
kinh tế thế giới thì mức tăng trưởng có thể nằm trong khoảng 6,8%-7,4%. 

Trường hợp dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi 
chậm, nền kinh tế Việt Nam vẫn có thể tăng trưởng mức 6%-6,7%. 



TRÀ PHƯƠNG - AN HIỀN 

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/ky-tich-xuat-sieu-mo-ra-vi-the-moi-cua-viet-nam-
968426.html 

 

3. Tiếp tục xóa bỏ “quyền anh, quyền tôi”, cắt giảm 
thủ tục hành chính 

 

CIEM cho rằng, thủ tục hành chính cần tiếp tục được cải cách. Ảnh: Vũ Long 

Hơn 50% thủ tục hành chính, kiểm tra chuyên ngành... đã được cắt giảm 
trong 5 năm qua, tuy nhiên, vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục cắt giảm. 

Còn nhiều dư địa để cải cách hành chính 

Mới đây, trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ của Ban Nghiên cứu Phát 
triển Kinh tế tư nhân do ông Trương Gia Bình - Trưởng ban ký, đã nêu dẫn 
chứng về bất cập, vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục hải quan và 
kiểm tra chuyên ngành. 

Qua phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp, các vấn đề bất cập hiện đang 
nằm cả ở khâu quy định lẫn thực thi, thậm chí vẫn còn có yếu tố “lạm dụng 
quy định để gây khó” hoặc sự cứng nhắc trong quá trình xử lý thủ tục hành 
chính, đẩy rủi ro cho doanh nghiệp. 

Theo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), mặc dù trong 5 
năm qua, hàng nghìn thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm 



tra chuyên ngành đã được cắt giảm, đơn giản hóa, nhưng dư địa để tiếp tục 
thực hiện vẫn còn rất nhiều. 

Bà Nguyễn Minh Thảo - Trưởng Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và 
năng lực cạnh tranh (CIEM), cho rằng, hơn 50% số đăng ký kinh doanh có 
quy định chung chung, thiếu rõ ràng, can thiệp sâu vào hoạt động sản xuất 
kinh doanh hoặc dễ tạo sự tùy ý trong thực thi đã được cắt giảm. Công tác 
cải cách quản lý, kiểm tra chuyên ngành thời gian qua cũng đạt được nhiều 
kết quả. 

Cụ thể, quá trình cải cách đã giảm được trên 12.600 mặt hàng phải thực 
hiện quản lý, kiểm tra chuyên ngành, từ khoảng 82.698 mặt hàng (năm 
2015) xuống còn 70.087 mặt hàng (hiện nay); tỉ lệ các lô hàng xuất nhập 
khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan khoảng 19,4% 
lĩnh vực; trên nhiều lĩnh vực, các quy định về kiểm tra chuyên ngành đang 
từng bước áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro (kiểm tra chặt, kiểm tra thông 
thường, kiểm tra giảm, miễn kiểm tra); 

Hầu hết các thủ tục về quản lý chất lượng được chuyển sang giai đoạn sau 
thông quan, thành phần hồ sơ và thời gian thực hiện thủ kiểm tra chuyên 
ngành đã được rút ngắn đáng kể... 

Tuy nhiên, bà Thảo cho rằng, môi trường kinh doanh ở nước ta vẫn còn 
nhiều rào cản, ẩn chứa nhiều rủi ro, bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn… hạn 
chế về quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp. 

Chuyển đổi số, dọn dẹp "rừng thủ tục", xóa bỏ cài cắm lợi ích 

 
Cắt giảm tủ tục hành chính sẽ tạo đà cho kinh tế tư nhân phát triển. 

Ảnh: Vũ Long 



Nói về vấn đề thực chất của cải cách hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư 
kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành, Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, con số 60% thủ tục 
được cắt giảm chỉ là trên giấy tờ, còn thực tế chỉ cắt giảm được khoảng 30-
40% và trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang gây khó khăn cho doanh 
nghiệp, việc cắt giảm điều kiện kinh doanh cần phải tiếp tục thực hiện và 
"phải thực chất, chứ đừng nói suông”. 

Đánh giá về việc tiếp tục cải cách hành chính trong năm 2021, Tiến sĩ 
Nguyễn Đình Cung (nguyên Viện trưởng CIEM), cho rằng: Thực hiện chuyển 
đổi số theo Quyết định số 749 đã được Chính phủ nêu rõ tại Nghị quyết 02 
lần này là yêu cầu rất phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hiện nay. 

Nhiều chuyên gia kinh tế cũng đánh giá, dịch bệnh đã làm tăng sức ép, đồng 
thời tạo cơ hội thúc đẩy chuyển đổi số, số hoá của doanh nghiệp. Đổi mới 
sáng tạo, kinh tế số sẽ góp phần giảm thủ tục hành chính, xóa cài cắm lợi 
ích cá nhân, "quyền anh, quyền tôi" trong quá trình thực hiện. 

Theo đánh giá của Tổ Công tác của Thủ tướng, đến nay, có 1.501 mặt hàng 
kiểm tra chuyên ngành chồng chéo đã được các bộ, cơ quan xử lý và 6.776 
trong số 9.926 danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, 3.893 trong số 
6.191 điều kiện kinh doanh không cần thiết đã được cắt giảm, giúp tiết kiệm 
cho người dân, xã hội 18 triệu ngày công/năm, tương đương 6.300 tỉ 
đồng/năm. 

VŨ LONG 

Nguồn: https://laodong.vn/kinh-te/tiep-tuc-xoa-bo-quyen-anh-quyen-toi-cat-
giam-thu-tuc-hanh-chinh-881985.ldo 

 

4. Công dân số - nền tảng để chuyển đổi số 
Người dân với tư cách các công dân số phải tích cực hợp tác bằng 
cách chủ động sử dụng các dịch vụ số 

Một trong 3 khâu đột phá chiến lược được nêu lên trong Nghị quyết Đại hội 
Đảng XIII là chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng 
cho công cuộc chuyển đổi số (CĐS) quốc gia, từng bước phát triển kinh tế 
số, xã hội số. Người thực hiện cũng như vận hành một quốc gia số chính là 
các công dân số. Vì vậy, trước hết và điều kiện nền tảng cho CĐS thành 
công là hình thành cộng đồng công dân số. 

Số hóa thủ tục hành chính, giấy tờ 



Theo định nghĩa của Karen Mossberger, một trong nhóm tác giả của cuốn 
sách "Quyền công dân số: internet, xã hội và sự tham gia", công dân số là 
người dùng công nghệ thông tin để tham gia vào các hoạt động của xã hội, 
chính trị và chính quyền. Công dân số là những người sử dụng internet 
thường xuyên và hiệu quả. 

Nguyên nhân nền tảng của việc Việt Nam có nhiều người dùng internet hàng 
đầu thế giới chính là độ phủ sóng internet cũng thuộc hàng đầu thế giới, kết 
hợp với khả năng người dân dễ dàng tiếp cận với internet rất cao. Việt Nam 
là 1 trong 20 nước có số người sử dụng internet cao nhất thế giới. Theo 
thống kê của We Are Social/Hootsuite vào tháng 1, trong tổng số dân hơn 97 
triệu người của Việt Nam, có tới 68,72 triệu người sử dụng internet, chiếm 
70,3% tổng số dân. 

Trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong năm 2020 khi cả thế giới khốn đốn 
vì đại dịch Covid-19, Việt Nam cho thấy rõ quyết tâm tiến hành công cuộc 
CĐS một cách toàn diện trên quy mô quốc gia. Ngay từ bộ máy quản lý đất 
nước cao nhất cũng đã thể hiện rõ ý chí và quyết tâm tiến hành CĐS. Chưa 
bao giờ như hiện nay, Việt Nam có rất nhiều thuận lợi thúc đẩy công cuộc 
CĐS, có thể biến đại dịch Covid-19 với những đặc thù khác thường của nó 
thành một cơ hội để đẩy nhanh tiến trình số hóa toàn diện quốc gia. Xã hội 
thật sự có nhu cầu phải CĐS nhanh và hiệu quả. Trong thời gian đại dịch 
bùng phát, cả xã hội đã cùng học hành, làm việc online, hầu như mọi hoạt 
động xã hội truyền thống giờ đây diễn ra trên không gian mạng, hàng loạt 
dịch vụ công, dịch vụ tư đã được chuyển lên mạng. Tất cả giúp người dân 
làm quen và thấy rõ hơn giá trị và lợi ích của CĐS. 

Để phát triển giáo dục số, ngành giáo dục đã xây dựng được cơ sở dữ liệu, 
số hóa thông tin của gần 53.000 trường học các cấp, 25 triệu học sinh và 1,5 
triệu giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Tết Tân Sửu 2021 đến giữa tình 
hình bùng phát dịch trong nước căng thẳng, cũng là cái Tết được số hóa 
toàn diện nhất từ trước đến nay. Các nền tảng dịch vụ số như Google, 
TikTok… đều xây dựng hàng loạt chương trình giúp người dân có thể vui Tết 
trên internet. Các sàn thương mại điện tử kết hợp với các dịch vụ giao 
chuyển hàng hóa đã đẩy mạnh hoạt động phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của 
người dân. Các ngân hàng và các trung gian thanh toán như ví điện tử đã 
tăng cường dịch vụ thanh toán điện tử, thậm chí lì xì số. 



 

TP Hà Nội cấp thẻ CCCD có chip cho người dân Ảnh: Nguyễn Hưởng 

Năm 2020, Việt Nam đã đạt được những đột phá trong việc đưa dịch vụ 
hành chính công lên internet, thực hiện việc ứng dụng dịch vụ công trực 
tuyến, góp phần đẩy nhanh quá trình hiện thực hóa Chính phủ điện tử. Đến 
trung tuần tháng 8-2020, Cổng Dịch vụ Công quốc gia đã tích hợp, cung cấp 
được hơn 1.000 dịch vụ công trực tuyến. Và sau 1 năm vận hành, tính đến 
tháng 12-2020, cổng đã đem lại nhiều tiện ích cho người dân, đồng thời giúp 
xã hội tiết kiệm được tổng chi phí trên 6.700 tỉ đồng/năm. Các quy định pháp 
lý về số hóa các thủ tục, giấy tờ đã được Việt Nam hoàn thiện dần là những 
nền tảng cho các công dân số. 

Từ tháng 2 năm nay, Việt Nam bắt đầu cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) 
có gắn chip điện tử giúp chống giả mạo tốt hơn, tạo cơ sở cho người dân 
tham gia tiện lợi hơn vào các lĩnh vực số. Theo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh 
của công dân Việt Nam 2019, kể từ ngày 1-7-2020, Việt Nam bắt đầu phát 
hành hộ chiếu điện tử có gắn chip lưu giữ thông tin nhưng do bị ảnh hưởng 
bởi dịch Covid-19 nên cơ quan chức năng vẫn chưa thể triển khai theo kế 
hoạch. Theo Luật Cư trú năm 2020, từ ngày 1-7-2021, Việt Nam sẽ bỏ 
phương thức quản lý cư trú truyền thống thông qua sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
để chuyển sang quản lý bằng số hóa. Để tránh xáo trộn, sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận 
về cư trú cho đến hết ngày 31-12-2022. Ngay từ năm 2009, Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh đã công nhận bệnh án điện tử và vào tháng 12-2018, Bộ Y 
tế đã ban hành Thông tư 46/2018/TT-BYT quy định hồ sơ bệnh án điện tử. 



Dùng thành thạo mạng xã hội là lợi thế 

Rõ ràng, sau một năm 2020 phải sống trong môi trường được số hóa gần 
như toàn diện với những mức độ khác nhau, người dân đã quen nhiều hơn 
bao giờ hết với một xã hội số. 

Ở đây, việc xây dựng cộng đồng công dân số phải bao gồm cả 2 vế. Một là, 
các nhà cung cấp các loại hình số hóa phải bảo đảm vừa đem lại lợi ích cho 
mình, đồng thời phải định hướng phục vụ người dân. Hai là, người dân với 
tư cách các công dân số phải tích cực hợp tác bằng cách chủ động sử dụng 
các dịch vụ số. Thực tế công dân số ở Việt Nam hiện nay chủ yếu là tự phát 
và là những người sử dụng các mạng xã hội. Việc chuyển họ vào một môi 
trường xã hội số, kinh tế số mà khởi đầu từ chính quyền số không hề dễ 
dàng và nhanh chóng. Tuy nhiên, cản trở chủ yếu chính là thói quen và việc 
người dân dùng mạng xã hội thành thạo chính là lợi thế để trở thành những 
công dân số thực thụ. 

Vì thế, điều quan trọng nhất là cơ quan hữu trách - ở đây là bộ máy quản lý 
nhà nước - phải chuẩn bị sẵn giải pháp để duy trì được hoạt động số đã hình 
thành và hoạt động trong mùa dịch Covid-19. Nếu không, nhiều khả năng 
người ta sẽ quay lại "truyền thống" như cũ và lại là một cơ hội nữa bị bỏ lỡ.  

Gấp rút cập nhật dữ liệu quốc gia về dân cư 

Ngày 20-2, đại diện Bộ Công an cho biết đối với dự án Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương lập ban chỉ 
đạo dự án và triển khai quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành 
và UBND cấp quận, huyện đẩy nhanh tiến độ thu thập, cập nhật dữ liệu quốc 
gia về dân cư. Đến nay, công an nhiều tỉnh, TP đã cơ bản hoàn thành việc 
thu thập phiếu thông tin dân cư phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư. Theo đó, khi công dân làm các thủ tục hành chính có liên quan sẽ 
không cần xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú mà dữ liệu sẽ được khai thác 
thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua mã số định danh 
cá nhân. 

Ng.Hưởng 

Phạm Hồng Phước 

Nguồn: https://nld.com.vn/cong-nghe/cong-dan-so-nen-tang-de-chuyen-doi-
so-20210220204527779.htm 

 

5. Những chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 
2/2021 



Sửa mức thu phí thẩm định cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke; Hướng 
dẫn xếp lương viên chức ngành khuyến nông, quản lý bảo vệ rừng; Bảy biểu 
mẫu hành chính sử dụng trong đăng ký nhận con nuôi trong nước; Thông tư 
02/2021/TT-BTC ngày 8/1/2021 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy... là các 
chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 2/2021. 

Sửa mức thu phí thẩm định cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke 

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 01/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh 
karaoke, vũ trường (có hiệu lực thi hành từ ngày 25/2/2021). 

Các quán karaoke đoạn Chợ Gạo, thành phố Hưng Yên (Hưng Yên) đóng 
cửa chấp hành nghiêm quy định chống dịch COVID-19.  

Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN 

Theo đó, quy định sửa đổi mức thu phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện 
kinh doanh dịch vụ karaoke như sau: 

Tại các thành phố trực thuộc trung ương; các thành phố, thị xã trực thuộc 
tỉnh: Từ 1 - 3 phòng là 4.000.000 đồng/giấy; Từ 4 - 5 phòng là 6.000.000 
đồng/giấy; Từ 6 phòng trở lên là 12.000.000 đồng/giấy. (Hiện hành Điều 4 
Thông tư 212/2016/TT-BTC quy định mức phí thẩm định từ 6.000.000 đồng 
đến 12.000.000 đồng tùy theo số phòng). 

Tại các khu vực khác: Từ 1 - 3 phòng là 2.000.000 đồng/giấy; Từ 4 - 5 phòng 
là 3.000.000 đồng/giấy; Từ 6 phòng trở lên là 6.000.000 đồng/giấy. (Hiện 



hành Thông tư 212 quy định mức phí thẩm định từ 3.000.000 đồng đến 
6.000.000 đồng tùy theo số phòng). 

Hướng dẫn xếp lương viên chức ngành khuyến nông, quản lý bảo vệ 
rừng 

Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư 18/2020/TT-BNNPTNT quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành 
khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng. 

Theo đó, các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khuyến nông, 
quản lý bảo vệ rừng quy định tại Thông tư 18 được áp dụng bảng lương 
tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP như sau: 

Chức danh nghề nghiệp khuyến nông viên chính, quản lý bảo vệ rừng viên 
chính: áp dụng hệ số lương viên chức loại A2, nhóm A2.2 (hệ số lương từ 
4,00 đến 6,38). 

Chức danh nghề nghiệp khuyến nông viên, quản lý bảo vệ rừng viên: áp 
dụng hệ số lương viên chức loại A1 (hệ số lương từ 2,34 đến 4,98). 

Chức danh nghề nghiệp kỹ thuật viên khuyến nông, kỹ thuật viên quản lý 
bảo vệ rừng: áp dụng hệ số lương viên chức loại B (hệ số lương từ 1,86 đến 
4,06). 

Thông tư 18/2020/TT-BNNPTNT có hiệu lực thi hành từ ngày 26/2/2021. 

Bảy biểu mẫu hành chính sử dụng trong đăng ký nhận con nuôi trong 
nước 

Bộ Tư pháp có Thông tư 10/2020/TT-BTP ban hành, hướng dẫn việc ghi 
chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi (có 
hiệu lực từ ngày 26/2/2021). 

Theo đó, ban hành 7 biểu mẫu sử dùng cho việc đăng ký nuôi con nuôi trong 
nước, cụ thể gồm: 

Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước (bản chính - có nội dung). 

Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước ((bản chính - phôi, không có nội 
dung). 

Trích lục nuôi con nuôi trong nước (Bản sao). 

Đơn xin nhận con nuôi trong nước. 

Đơn đăng ký nhu cầu nhận trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi 
trong nước. 

Văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, chỗ ở, điều kiện kinh tế của người 
nhận con nuôi. 



Báo cáo tình hình phát triển của con nuôi trong nước. 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định 
phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

Theo Thông tư 02/2021/TT-BTC ngày 8/1/2021 quy định về mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa 
cháy có hiệu lực từ ngày 22/2/2021 như sau: 

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng: Thông tư này quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và 
chữa cháy. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định 
phương tiện phòng cháy và chữa cháy; tổ chức thu phí kiểm định phương 
tiện phòng cháy và chữa cháy; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa 
cháy. 

Mức thu phí: Mức thu phí thực hiện theo quy định tại Biểu phí kiểm định 
phương tiện phòng cháy và chữa cháy ban hành kèm theo Thông tư này. 
Các chi phí nhiên liệu, công tác phí cần thiết phát sinh khi kiểm định phương 
tiện phòng cháy và chữa cháy; chi phí in và dán tem kiểm định do tổ chức, 
cá nhân yêu cầu kiểm định chi trả theo thực tế phát sinh, phù hợp quy định 
pháp luật. 

V.T/Báo Tin tức 

Nguồn: https://baotintuc.vn/chinh-sach-moi/nhung-chinh-sach-moi-co-hieu-
luc-tu-cuoi-thang-22021-20210221191314315.htm 

 

6. BHXH tỉnh Hải Dương: Tập trung thực hiện mục 
tiêu kép để ứng phó với Covid-19 
Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương sẽ tập trung thực hiện mục tiêu kép, 
vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và 
thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kịp thời, phù hợp, 
an toàn để ứng phó với dịch Covid-19. 



 

Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận “Một cửa”, BHXH Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải 
Dương sáng 19/02/2021. Ảnh: BHXH VN 

BHXH tỉnh Hải Dương vừa ban hành công văn số 180/BHXH-TT&PTĐT gửi 
ban tuyên giáo tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện 
thông tin về các giải pháp đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm 
xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), cũng như ứng phó với dịch Covid-19. 

Vẫn thực hiện tiếp nhận thủ tục hồ sơ BHXH, BHYT trực tiếp 

Về chế độ làm việc, để ứng phó với dịch Covid-19, BHXH tỉnh Hải Dương và 
BHXH cấp huyện vẫn duy trì chế độ làm việc trực tiếp, đảm bảo ít nhất 50% 
quân số làm việc tại trụ sở cơ quan; cử lãnh đạo trực cơ quan giải quyết 
công việc, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và 50% 
làm việc trực tuyến. 

Đồng thời, BHXH các địa phương tại Hải Dương sẽ tích cực, khẩn trương 
thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hồ sơ về BHXH, BHYT kịp thời, 
đảm bảo quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng, đặc biệt giải quyết kịp 
thời các chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp thất nghiệp đối với những trường 
hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Về việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính, trong thời gian cách ly 
toàn tỉnh, nhằm tránh tập trung đông người, giảm tải việc đi lại, người dân có 
nhu cầu giải quyết ngay các thủ tục hành chính về BHXH (hồ sơ giấy), đặc 
biệt là những vướng mắc phát sinh về cấp lại sổ BHXH và thẻ BHYT thì có 



thể gọi điện trực tiếp, thông tin đầy đủ các nội dung cần thiết và địa chỉ nơi 
cư trú, số điện thoại cho cán bộ BHXH để được hướng dẫn giải quyết kịp 
thời (qua Zalo, Messenger…). 

Cơ quan BHXH thực hiện giải quyết hồ sơ và chuyển trả kết quả qua dịch vụ 
bưu chính đến địa chỉ người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT (mọi chi 
phí giao dịch cơ quan BHXH chịu trách nhiệm chi trả). 

Mặt khác, cơ quan BHXH vẫn thực hiện tiếp nhận thủ tục hồ sơ BHXH, 
BHYT trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện; BHXH huyện. 

Các cơ quan BHXH tại Hải Dương thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính 
qua dịch vụ công ích (bưu điện). Cụ thể, các đơn vị, cá nhân có thể gửi hồ 
sơ qua các điểm bưu điện xã, phường, thị trấn, bưu điện cấp huyện để 
chuyển cơ quan BHXH, sau khi giải quyết cơ quan BHXH gửi trả kết quả 
thông qua dịch vụ công ích. 

Về việc tiếp nhận hồ sơ điện tử, các đơn vị, tổ chức đã thực hiện hình thức 
giao dịch điện tử, không phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia hoặc giải quyết 
chế độ BHXH, BHYT cho người lao động trực tiếp tại cơ quan BHXH. Sau 
khi hoàn thiện thủ tục, cơ quan BHXH sẽ gửi kết quả cho đơn vị qua dịch vụ 
bưu chính. 

Việc đóng, nộp tiền tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình của các cá 
nhân cũng được hỗ trợ hết sức. Trường hợp tham gia mới, người dân có thể 
nộp hồ sơ tại đại lý thu UBND xã, phường; bưu điện, hội phụ nữ; trạm y tế... 
Trường hợp tham gia tái tục, có thể nộp tiền tại đại lý thu hoặc vào tài khoản 
của cơ quan BHXH; nộp tiền qua hệ thống ngân hàng (Internet Banking, 
Mobile Banking). 

Đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT 

BHXH tỉnh Hải Dương cho biết, trước diễn biến của dịch Covid-19, công tác 
khám chữa bệnh (KCB) BHYT trên địa bàn tỉnh được triển khai theo đúng 
quy định, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT. 

Theo đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi KCB BHYT, cơ quan 
BHXH đã phân công cán bộ, viên chức thường trực tại các cơ sở KCB và cơ 
quan BHXH để giải quyết ngay những vướng mắc phát sinh về thẻ BHYT. 

Đồng thời, cơ quan BHXH cũng tiếp tục duy trì công tác hướng dẫn, tuyên 
truyền về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - 
bệnh nghề nghiệp đối với người dân, doanh nghiệp; chủ động phối hợp với 
các sở, ban, ngành báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những vướng mắc 



phát sinh, hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động khi bị ảnh hưởng 
bởi dịch Covid-19. 

Để khống chế dịch bệnh Covid-19, hiện toàn tỉnh Hải Dương đang thực hiện 
cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo báo cáo của 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, đến 15 giờ ngày 18/02/2021, 
tổng số ca mắc cộng dồn của tỉnh là 576 trường hợp. Đã có 78 trường hợp 
được điều trị khỏi và ra viện.  

Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Hải Dương đang diễn biến phức 
tạp, song với sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Hải Dương và BHXH Việt 
Nam, BHXH tỉnh luôn quyết tâm, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép. Các 
cơ quan BHXH trong toàn tỉnh sẽ đảm bảo mọi điều kiện thuận lợi cho người 
tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; tích cực đồng 
hành cùng toàn hệ thống chính trị và nhân dân ứng phó với dịch Covid-19. 

Thảo Miên 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2021-02-
19/bhxh-tinh-hai-duong-tap-trung-thuc-hien-muc-tieu-kep-de-ung-pho-voi-

covid-19-100004.aspx 

 

7. Lâm Đồng: Phát triển đồng bộ hạ tầng để thu hút 
đầu tư 
Để thu hút đầu tư, Lâm Đồng sẽ tập trung xây dựng, phát triển đồng bộ 
hạ tầng gắn với quy hoạch phát triển vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ 
và Duyên hải Nam Trung Bộ. 



 

Sân bay Liên Khương 

Thời gian qua, để thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ và cam kết với 
cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo 
với các giải pháp cụ thể cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn. Tỉnh 
cũng đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thông qua 
các chương trình hỗ trợ tiếp cận tín dụng, đất đai, khoa học công nghệ, 
khuyến công, hỗ trợ khởi nghiệp, tăng cường hiệu quả công tác đối thoại… 
Ngoài các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh 
Lâm Đồng còn giao Hiệp hội doanh nghiệp chủ trì các hội nghị đối thoại 
chuyên ngành; triển khai khảo sát, đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp 
thông qua bộ chỉ số DDCI... 

Đặc biệt, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng giải 
pháp duy trì và nâng cao điểm số của chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận 
thông tin” và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhằm phục vụ người dân và doanh 
nghiệp. 

Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thông qua các chương trình 
hỗ trợ tiếp cận tín dụng, đất đai, khoa học công nghệ, khuyến công, hỗ trợ 
khởi nghiệp… được tỉnh tích cực triển khai. 5 năm trở lại đây, năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh (PCI) được cải thiện tích cực và Lâm Đồng luôn được xếp 
hạng thuộc nhóm các địa phương có chất lượng điều hành khá và đứng đầu 
5 tỉnh Tây nguyên. 



Với những giải pháp đồng bộ, thời gian qua, môi trường đầu tư của tỉnh Lâm 
Đồng đã từng bước được cải thiện tích cực. Một số chỉ tiêu quan trọng như: 
Thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp, tiếp cận điện năng, thời gian nộp 
thuế, thẩm định và cấp phép xây dựng, thời gian hoàn thành thủ tục xuất 
nhập khẩu, ngành Thuế đã phấn đấu đạt mức ASEAN 4 về cải cách hành 
chính thuế đối với 03 nhóm chỉ tiêu mới là: Kiểm tra trước hoàn thuế, thực 
hiện quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế, thời gian và kết quả xử lý 
những khiếu nại về thuế... đã góp phần quan trọng cải thiện môi trường kinh 
doanh trên địa bàn. 

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, để thu hút đầu 
tư, tỉnh Lâm Đồng sẽ tập trung xây dựng, phát triển đồng bộ hạ tầng gắn với 
quy hoạch phát triển vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Duyên hải Nam 
Trung Bộ. Tỉnh sẽ huy động tối đa các nguồn vốn của các thành phần kinh 
tế, đặc biệt là nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước thông qua các hình thức 
đối tác công tư để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ: giao thông, đô 
thị, năng lượng, thủy lợi... gắn với quy hoạch phát triển vùng, tỉnh và huyện; 
bứt phá trong phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, Internet..., tạo 
cơ sở cho bước chuyển sang nền kinh tế số, hiện đại. 

Bên cạnh việc thúc đẩy tiến độ đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống đường 
vành đai các đô thị lớn, tỉnh sẽ tranh thủ nguồn vốn trung ương đầu tư dự án 
có quy mô lớn, có tính liên kết vùng như: đường cao tốc Dầu Giây - Liên 
Khương; các quốc lộ: 27, 27C, 28, 28B, 55; đường vành đai, đường tránh đô 
thị Đà Lạt, Bảo Lộc; nâng cấp Sân bay Liên Khương từ tiêu chuẩn 4D lên 
4E...  

Đồng thời, tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt 
bằng, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện các dự án, công trình 
theo đúng tiến độ. 



 

Lĩnh vực nông nghiệp là một thế mạnh được Lâm Đồng ưu tiên thu hút đầu tư. 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, tỉnh kiên trì thực hiện đồng bộ các biện 
pháp cải thiện căn bản môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh, phấn đấu đưa tỉnh Lâm Đồng đứng vào nhóm các tỉnh, thành 
phố trong cả nước có chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và nhóm 20 tỉnh có 
chỉ số Hiệu quả Quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tốt nhất vào 
năm 2025. Rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan 
đến đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là về giải phóng mặt bằng, 
giao đất, thuế, hải quan... 

Lâm Đồng cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin một cách toàn 
diện, đồng bộ trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện công khai, minh 
bạch về quy hoạch, thủ tục hành chính và chính sách thu hút đầu tư. Cùng 
với việc tiếp tục cơ cấu lại các dự án đầu tư đã được quyết định chủ trương 
đầu tư, Lâm Đồng sẽ thực hiện các biện pháp đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, 
tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư chiến lược đầu tư các dự án lớn 
có tầm ảnh hưởng rộng. Kiên quyết chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với 
các dự án không có khả năng triển khai, các dự án lập thủ tục để giữ đất, 
các dự án vi phạm pháp luật. Tiếp tục xây dựng, rà soát danh mục và cơ cấu 
lại các dự án thu hút đầu tư đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển 
KT-XH của địa phương...  

“Bên cạnh việc tiếp tục đổi mới, chủ động, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến 
đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm triển khai dự án, 
tỉnh Lâm Đồng cũng ưu tiên nhà đầu tư thực hiện dự án trong lĩnh vực thế mạnh 
của tỉnh là nông nghiệp và du lịch; khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược thực 



hiện dự án khu đô thị mới, khu dân cư; các ngành công nghiệp hỗ trợ, năng 
lượng tái tạo, vật liệu mới, các lĩnh vực xã hội hóa giáo dục và đào tạo, dạy 
nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường… " - ông Trần Văn Hiệp nhấn mạnh. 

Nguồn: https://enternews.vn/lam-dong-dong-bo-ha-tang-thu-hut-dau-tu-
191934.html 

 

8. TP Thủ Đức tăng tốc giải quyết việc dân 
Vừa hết kỳ nghỉ Tết Tân Sửu, TP Thủ Đức vận hành ngay bộ máy hành 
chính các cấp. Dù mới được thành lập, còn bộn bề công việc nhưng 
thành phố vẫn chạy đua với thời gian, sắp xếp công tác tổ chức và bố 
trí nơi làm việc để giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân. 

 

Người dân được hướng dẫn kỹ càng khi đến làm thủ tục hành chính tại điểm 
số 3 (46 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ) 

“Tôi thấy hài lòng” 

Vừa làm xong thủ tục về chuyển nhượng đất, ông Đinh Xuân Trường (ngụ 
số 210, đường 11, phường Trường Thọ), nhận xét: “Tôi thấy hài lòng. Cán 
bộ hướng dẫn tận tình, giải quyết nhanh, không phải chờ đợi lâu”. Ông 
Trường tâm sự, ban đầu nghe tin TP Thủ Đức phải sáp nhập từ 3 quận, ông 
và nhiều người hàng xóm khá lo lắng, nhất là khi biết trụ sở thành phố lại đặt 
tại quận 2 cũ. “Người dân đi làm thủ tục hành chính không chỉ xa, mà đường 
về cảng Cát Lái luôn ken đặc, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, phải 
chen chúc cùng xe container nên băn khoăn lắm. Nên việc thành phố lập các 
điểm giải quyết thủ tục hành chính theo khu vực là cách làm thuận lợi cho 
người dân”, ông Trường nói. 



Anh Nguyễn Trung Gia Hòa, nhân viên Sacombank, cũng vừa làm xong thủ 
tục đăng ký thế chấp tại điểm tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại 
phường Bình Thọ, phấn khởi: “Trước khi đến làm thủ tục, tôi cũng hơi lo lắng 
vì cán bộ thay đổi, thủ tục có thể chậm, không chạy việc. Nhưng thực tế chỉ 
mất 20 phút là mọi việc đã xong”. 

Tại điểm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ở phường Hiệp Phú, dù 
cơ sở chưa được khang trang, rộng rãi nhưng những ngày đầu năm Tân 
Sửu có khá nhiều người đến làm thủ tục. Để hỗ trợ người dân lần đầu đi làm 
thủ tục hành chính, tại cửa văn phòng, nhân viên hướng dẫn luôn túc trực 
giúp đỡ, chỉ dẫn cặn kẽ. 

Anh Hoàng Anh (ngụ phường Tăng Nhơn Phú A) làm thủ tục đăng bộ cho 
biết: “Lúc tôi đến lấy số thứ tự 157 nên phải chờ 20 người nữa mới đến lượt 
mình. Cứ nghĩ sẽ phải chờ lâu nhưng cán bộ xử lý hồ sơ thao tác nhanh 
nhẹn, thái độ chu đáo nên độ mươi phút đã đến lượt tôi”. 

Từ khi có quyết định thành lập, lãnh đạo TP Thủ Đức đã khẩn trương tổ 
chức nhân lực, cơ sở vật chất để phục vụ, giải quyết các nhu cầu hành 
chính của người dân. Theo đó, thành phố tổ chức 3 điểm tiếp nhận giải 
quyết và trả kết quả hành chính. Điểm số 1 ở số 45 đường Nguyễn Thanh 
Sơn, phường Thạnh Mỹ Lợi; điểm số 2 tại 2/304 Xa lộ Hà Nội, phường Hiệp 
Phú; điểm số 3 tại số 46 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ. 

Không để chậm trễ trong giải quyết việc dân 

Việc thành lập 3 điểm ở 3 khu vực giải quyết thủ tục hành chính và bố trí cán 
bộ có chuyên môn để giải quyết nhanh thủ tục hành chính làm người dân 
Thủ Đức an tâm, bớt đi những lo lắng khi thành phố mới thành lập. Ghi nhận 
những ngày làm việc đầu năm Tân Sửu, cán bộ, nhân viên tại cả 3 điểm đua 
với thời gian, làm thủ tục hành chính với sự tận tình, chu đáo. 

Theo bà Võ Thị Bích Thanh, chuyên viên Ban tiếp công dân điểm số 3, để 
người dân an tâm khi đến công sở làm thủ tục hành chính, việc giải quyết 
nhanh, kịp thời là chưa đủ mà còn phải tạo cảm giác thân thiện, an toàn. 
“Mỗi ngày, khu vực giải quyết thủ tục hành chính có hàng trăm lượt người 
dân đến làm thủ tục nên công tác đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, 
cán bộ trong tình hình dịch bệnh Covid-19 như hiện nay luôn đặt lên hàng 
đầu. Ngay tại cửa vào luôn có lực lượng Đoàn thanh niên túc trực để hướng 
dẫn, nhắc nhở người dân rửa tay sát khuẩn bằng cồn, đeo khẩu trang. 100% 
cán bộ, người dân được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào làm thủ tục hành 
chính để sàng lọc, đề phòng bệnh tật”, bà Thanh cho biết. 

Ông Võ Tấn Quan, Chánh Văn phòng UBND TP Thủ Đức, cho biết, chính 
quyền thành phố sắp xếp bộ máy con người, cơ sở vật chất đảm bảo không 



để chậm trễ, ngưng trệ trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho 
người dân. “Đội ngũ cán bộ, chuyên viên được xốc lại để điều chỉnh, hỗ trợ 
nhau khi cần thiết. Vì thế, công việc vẫn đảm bảo mà người dân khi cần làm 
thủ tục hành chính không phải đi xa. Ngoài ra, tại các điểm đều có tăng 
cường, bố trí nhân viên hướng dẫn đã giúp sức cho các quầy xử lý, giải 
quyết hồ sơ cho người dân nhanh hơn, gọn hơn”, ông Võ Tấn Quan nhấn 
mạnh. 

TRẦN YÊN 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/tp-thu-duc-tang-toc-giai-quyet-viec-dan-
714942.html 

 

9. Thừa Thiên Huế: Cơ quan hành chính Nhà nước 
phải đi đầu về chuyển đổi số 
Theo Chủ tịch Thừa Thiên Huế, chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan 
hành chính Nhà nước cần phải đi đầu, nhằm tạo ra thay đổi trong hoạt 
động cải cách thủ tục hành chính, hướng đến chính quyền phục vụ 
ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. 

Hoàn thiện hạ tầng, thể chế để chuyển đổi số 

Theo công bố của Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin - Truyền thông về báo cáo 
đánh giá mức độ công nghệ thông tin (CNTT) của các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương năm 2019 (ICT Index), Thừa Thiên Huế là tỉnh duy nhất 
trong 63 tỉnh, thành trên toàn quốc có chỉ số trên 0,9 điểm (0,9039 điểm), xếp 
vị trí thứ nhất. 

Đây là kết quả của sự nỗ lực trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trên tất 
cả lĩnh vực của tỉnh nhằm hướng đến lộ trình xây dựng thành phố thông 
minh, Chính quyền điện tử tiến đến chính quyền số trong tương lai. 



 

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ kiểm tra việc ứng dụng 
CNTT vào công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm điều hành đô 

thị thông minh. 

Nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong các cơ quan Nhà nước, 
đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã có các 
buổi làm việc với các ngành để quán triệt, triển khai chương trình, kế hoạch 
chuyển đổi số của từng ngành, từng lĩnh vực dịch vụ công, giáo dục và đào 
tạo, du lịch, giao thông vận tải, nông nghiệp và một số chuyên đề có sự phối 
hợp giữa các ngành để xây dựng kế hoạch chuyển đổi số. 

Cùng với đó, để thúc đẩy triển khai xây dựng chính quyền số, hướng tới phát 
triển kinh tế số, xã hội số, tỉnh đã hoàn thiện các thể chế về chuyển đổi số và 
nền tảng phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số; đồng thời từng 
bước hoàn thiện và tích hợp, liên thông các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, 
tiến hành số hóa các dữ liệu tại các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh và hạ 
tầng kết nối, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo an ninh mạng. 

Theo ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 
Thừa Thiên Huế, đến nay 100% các thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh 
được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trở lên; trong đó số dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3 với 1.296 dịch vụ; 976 số dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 4, giúp người dân, doanh nghiệp có thể tìm hiểu quy trình, thủ tục, 
thành phần hồ sơ... liên quan TTHC cần giao dịch. 

Tất cả hồ sơ của người dân, doanh nghiệp nộp được nhập vào hệ thống một 
cửa điện tử, do vậy người dân, doanh nghiệp có thể tra cứu trạng thái giải 



quyết hồ sơ trực tuyến qua mạng Internet, SMS, Zalo… Khi người dân nộp 
hồ sơ liên quan đất đai có cung cấp số di động sử dụng Zalo, trạng thái hồ 
sơ được thông báo cho người dân. Điều này giảm giấy tờ, thời gian, chi phí 
cho người dân và doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận cao trong giải quyết 
TTHC. 

Cơ quan hành chính Nhà nước phải đi đầu về chuyển đổi số 

Ngoài xây dựng, phát triển hạ tầng mạng, hiện tỉnh đang thí điểm Đề án 
chính quyền số với nhiều nội dung hướng đến mục tiêu lấy người dân làm 
trung tâm, như: Cung cấp tốt hơn các dịch vụ số sử dụng các công nghệ và 
công cụ hiện đại; nâng cao chất lượng các dịch vụ di động cho người dân, 
doanh nghiệp; đánh giá hiệu năng, chất lượng của dịch vụ và sự hài lòng 
của người dân để cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất. 

Các nội dung chính trong thí điểm là các dự án xây dựng các hệ thống thông 
tin, dịch vụ chính quyền số và cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành đảm bảo 
đồng bộ; tích hợp, chia sẻ các hệ thống thông tin dùng chung; nâng cao chất 
lượng hạ tầng mạng, đường truyền số liệu chuyên dùng để phục vụ phát 
triển chính quyền số, có thể chia sẻ, phục vụ tốt hơn trong công tác quản lý 
và cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. 

 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng giải pháp 
không dùng tiền mặt trong thanh toán. 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ, việc đẩy mạnh 
chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước góp phần 
quan trọng trong thực hiện cải cách hành chính, hiện thực hóa lộ trình giảm 
giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí trong quá trình giải quyết TTHC. 



Chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước cần phải đi 
đầu, là điều kiện quan trọng thúc đẩy và phát huy hiệu quả sự đồng bộ 
chuyển đổi số các lĩnh vực kinh tế, phục vụ tiến trình “Làm việc không giấy 
tờ, họp không tập trung, giải quyết thủ tục không gặp, thanh toán không 
dùng tiền mặt”, và tạo lập gắn với khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia. 

“Chuyển đổi số và các khái niệm liên quan vẫn còn mới mẻ đối với doanh 
nghiệp, người dân, cán bộ công chức trong quá trình tiếp cận và áp dụng. 
Do vậy, thời gian tới tỉnh sẽ cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao 
nhận thức về yêu cầu chuyển đổi số. Cạnh đó đề nghị Chính phủ tiếp tục 
thực hiện cải cách thể chế, kịp thời giải quyết, xử lý vướng mắc trong hệ 
thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm tránh rủi ro về pháp lý do thiếu sự 
đồng bộ của hệ thống văn bản; công khai, minh bạch, tạo lòng tin cho các 
doanh nghiệp cũng như sự tự tin của cơ quan chính quyền trong quá trình 
cấp phép đầu tư và tiếp cận đất đai”, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 
nhấn mạnh. 

Viên Hữu 

Nguồn: https://doanhnghiepvn.vn/chuyen-doi-so/chinh-phu-so/thua-thien-
hue-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-phai-di-dau-ve-chuyen-doi-

so/20210222060906505 

 

10. Thủ tướng: ‘Không nên chỉ chú trọng đại bàng mà 
cần có hình dung rõ ràng về chiếc tổ’ 
Chúng ta đang nói về một môi trường kinh doanh năng động và cởi mở 
trong việc lôi kéo “đại bàng” (doanh nghiệp lớn) về làm tổ ở tỉnh nhà. 
Tuy nhiên, không nên chỉ chú trọng đại bàng mà trước hết cần có 
những hình dung hết sức rõ ràng về những chiếc tổ mà mình mong 
muốn hiện. Không chỉ chú trọng quy mô vốn mà còn cần lưu tâm đến ý 
tưởng, tầm nhìn chiến lược của từng dự án cụ thể trong tổng thể chiến 
lược phát triển của tỉnh. 



 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên. 
Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này tại cuộc làm việc với 
lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Yên sáng 20/2. 

Phú Yên được biết đến với truyền thống lâu đời, vùng đất địa linh nhân kiệt; 
một vùng đất có bề dày lịch sử - văn hóa. Được khai khẩn, mở mang từ 
những năm cuối thế kỷ XVI, trải qua 400 năm, người dân Phú Yên vượt qua 
bao thách thức nghiệt ngã của thiên nhiên, dịch bệnh, xây làng lập ấp và 
phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gần 70 năm làm 
“Dinh trấn biên phía nam” của Tổ quốc, với cuộc khởi nghĩa Cần Vương 
rộng khắp tỉnh mang đậm hào khí “thà chết không chịu nhục” do danh nhân 
lịch sử Lê Thành Phương và các sĩ phu yêu nước lãnh đạo. 

Về vị trí địa lý, Phú Yên nằm trong vùng ảnh hưởng của vùng kinh tế trọng 
điểm miền Trung. Trong các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, Phú Yên là nơi 
có điều kiện thuận lợi nhất trong việc xây dựng tuyến đường sắt lên Tây 
Nguyên. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để Tỉnh trở thành đầu 
mối giao lưu kinh tế Bắc - Nam và Đông - Tây. 

Bên cạnh đó, “xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh” cũng sở hữu nguồn tài nguyên 
đất, tài nguyên nước, tài nguyên rừng phong phú, đa dạng. Đặc biệt, với bờ 
biển dài 189 km, có nhiều vịnh, bãi, vũng, đầm phá, ghềnh còn mang vẻ đẹp 
hoang sơ tạo nên những cảnh quan sinh thái phong phú, đa dạng là tiềm 
năng rất lớn cho du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái cho Phú 
Yên. Bên cạnh đó, với nhiều vùng bãi triều nước lợ, cửa sông, đầm phá, 



vịnh, Phú Yên có thuận lợi lớn cho phát triển nuôi trồng thủy sản xuất khẩu; 
là tiềm năng, lợi thế để tỉnh phát triển kinh tế biển. 

Góp ý cho tỉnh Phú Yên, lãnh đạo các bộ, ngành cho rằng Phú Yên như “cô 
gái đẹp đang ngủ quên”, chưa phát huy hết các tiềm năng, lợi thế trong phát 
triển. Theo đó, một trong những lời giải quan trọng là tạo môi trường thu hút 
đầu tư tin cậy, thông thoáng khi mà chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 
năm 2019 của Phú Yên đạt 64,14 điểm, còn ở vị trí khiêm tốn, xếp thứ 43 cả 
nước. 

Đánh giá cao tiềm năng của Phú Yên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai 
Tiến Dũng cho biết tỉnh đã quan tâm chỉ đạo về cải cách thủ tục hành chính 
khi tỉnh có 2.000 thủ tục hành chính, trong đó số hồ sơ đã giải quyết đạt 
98%. 

Hôm nay, tỉnh đã ký một số thỏa thuận hợp tác với các nhà đầu tư, vấn đề là 
các cam kết phát triển cần được cụ thể hóa bằng các dự án đầu tư. Các bộ, 
ngành ủng hộ tạo các cơ chế, chính sách để tháo gỡ, thúc đẩy sự phát triển 
của vùng “đất Phú, trời Yên”, nơi có mũi Đại Lãnh đón ánh bình minh đầu 
tiên trên đất liền Việt Nam. 

Năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, tỉnh Phú Yên đặt mục tiêu duy 
trì tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 7,35%;  thu ngân sách trên địa bàn đạt 
8.635 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 22.000 tỷ 
đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 210 triệu USD… 

Lãnh đạo tỉnh cho biết hiện nay, lượng khách du lịch đến Phú Yên ngày một 
tăng, dự báo trong giai đoạn 2020-2030 năng lực hệ thống két cấu hạ tầng 
hiện hữu của Cảng hàng không Tuy Hòa sẽ quá tải. Tỉnh kiến nghị cơ chế 
đầu tư nâng cấp Cảng hàng không Tuy Hòa trong giai đoạn 2021-2025 bảo 
đảm công suất 5 triệu hành khách/năm. 

Tỉnh cũng nêu một số kiến nghị về cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển liên kết 
vùng giữa tỉnh Phú Yên với các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung 
Bộ, gồm bổ sung quy hoạch và triển khai đầu tư tuyến đường bộ cao tốc nối 
Phủ Yên với Tây Nguyên, đầu tư cảng Bãi Gốc. 

Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên nằm trong Quy hoạch chi tiết đường 
bộ ven biển Việt Nam đã được Thủ tướng phê duyệt, với tổng chiều dài 
tuyến 132,5 km. Đến nay, theo lãnh đạo tỉnh Phú Yên, đã đầu tư thực hiện 
hoàn chỉnh là 67,3 km, chiếm khoảng 52,78% tổng chiều dài tuyến; đang 
triển khai đầu tư 5 km và các đoạn tuyến chưa được đầu tư hoàn chỉnh theo 
quy hoạch là 56,4 km chiếm 44,23% tổng chiều dài tuyến. Để tạo điều kiện 
thuận lợi cho Phú Yên đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường bộ ven biển, tỉnh đề 
nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ. 



Trước mong muốn của Thủ tướng được nghe ý kiến của các nhà đầu tư tư 
nhân, phát biểu tại cuộc làm việc, một số nhà đầu tư nêu rõ cam kết đầu tư 
lâu dài vào Phú Yên, nhất là lĩnh vực du lịch, dịch vụ, hạ tầng; đề nghị tăng 
công suất, mở rộng Cảng hàng không Tuy Hòa để có thể đón thêm nhiều 
chuyến bay theo tinh thần xã hội hóa. Khi tỉnh xây dựng quy hoạch thì mời 
các nhà đầu tư đến góp ý; quy hoạch phải tạo liên kết vùng. 

 

Theo Thủ tướng, điều quan trọng nhất với Phú Yên là tinh thần đoàn 
kết, thống nhất và quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và 

nhân dân trong phát triển. Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Phải có quy hoạch phát triển đúng hướng để không bị lỗi lầm 

Ghi nhận các ý kiến, Thủ tướng nhắc lại cuộc xúc tiến đầu tư năm 2018 tại 
Phú Yên. Thủ tướng nói: “Tôi còn nhớ, tôi đưa ra tác phẩm của một người 
con Phú Yên, quê mẹ ở đây, có tên Phú Yên, miền sơn thủy bất tận, nói lên tiềm 
năng, lợi thế mà chính các tập đoàn lớn nghiên cứu về Phú Yên. Chúng ta 
phải nghiên cứu lợi thế so sánh này để phát triển trong thời gian tới”. 

Ở miền Trung thì Phú Yên còn là một tỉnh khó khăn nhưng đang vươn lên 
mạnh mẽ với bước đi, cách làm đúng đắn, đặc biệt là có quyết tâm rất cao 
ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đó là tinh thần đáng khuyến 
khích, đang khen ngợi. Tỉnh đã phát hiện ra các vấn đề qua trọng như đi 
trước về quy hoạch, ứng dụng khoa học cong nghệ, cải cách môi trường đầu 
tư, đặc biệt là xin cơ chế phát triển chứ không chỉ xin hỗ trợ tiền để phát 



triển. Động lực phát triển của tỉnh hướng vào toàn dân cùng hưởng lợi, đặc 
biệt làm tốt công tác dân vận chính quyền để người dân ủng hộ. 

Theo Thủ tướng, điều quan trọng nhất với Phú Yên là tinh thần đoàn kết, 
thống nhất và quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
trong phát triển. Đây cũng là bài học cần rút ra đối với các địa phương còn 
nhiều khó khăn khác. 

Còn nhiều thách thức mà tỉnh cần vượt lên, theo Thủ tướng, khu vực kinh tế 
tư nhân cần nhanh chóng lớn mạnh, năng động hơn với sức cạnh tranh khu 
vực và quốc tế, đặc biệt là ngành du lịch trong bối cảnh hậu COVID-19. Coi 
trọng kinh tế tư nhân, tạo mọi điều kiện, giải phóng nguồn lực để kinh tế tư 
nhân phát triển là điều cần thiết. “Cái gì thuận lợi, cần ủng hộ cho tư nhân 
làm, Nhà nước không làm thì chúng ta tạo điều kiện”. 

Thủ tướng nhấn mạnh du lịch Phú Yên vẫn là viên kim cương thô  quý hiếm 
rất cần bàn tay của người thợ khéo xứng tầm để gọt giũa, phát triển. 

“Chúng ta đang nói một môi trường kinh doanh năng động và cởi mở trong 
việc lôi kéo “đại bàng” (doanh nghiệp lớn) về làm tổ ở tỉnh nhà. 

Nhưng tôi nhấn mạnh không nên chỉ chú trọng đại bàng mà cần trước hết có 
những hình dung hết sức rõ ràng về những chiếc tổ mà mình mong muốn 
hiện diện của Phú Yên”.  

Thủ tướng đồng ý với ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy là không chỉ chú trọng quy 
mô vốn, cần lưu tâm đến ý tưởng, tầm nhìn chiến lược của từng dự án cụ 
thể trong tổng thể chiến lược phát triển của tỉnh nhà, cho nên vấn đề quy 
hoạch, khớp nối để phát triển bền vững của tỉnh Phú Yên rất quan trọng. 
Cho nên không chỉ ở Phú Yên, Việt Nam đứng trước thời cơ lớn, liên tục có 
những chặng đua mới, những vạch đích mới liên tiếp không ngừng với nhiều 
khúc cạnh tranh, nhiều bước ngoặt, kể cả đối tác trong phát triển, trên con 
đường hiện thực hóa phồn vinh đất nước, một giai đoạn dài đến 2045. Trong 
giai đoạn ấy, chúng ta phải có quy hoạch phát triển đúng hướng để không bị 
lỗi lầm. Tốc độ phát triển phải cao hơn, nếu không chúng ta sẽ tụt hậu. 

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng có ý kiến xử lý các kiến nghị của tỉnh trên tinh 
thần tạo mọi điều kiện cho Phú Yên phát triển. 



 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu chứng kiến lễ ký 
hợp tác đầu tư vào tỉnh Phú Yên. Ảnh VGP/Quang Hiếu 

*Trước đó, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đại 
diện lãnh đạo các bộ, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế và 
Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ, Tổng Biên tập Báo điện tử Chính 
phủ Nguyễn Hồng Sâm đã ký Chương trình phối hợp công tác 5 năm giai 
đoạn 2021-2025. 

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Phú Yên cũng ký kết hợp tác với một số doanh 
nghiệp, nhà đầu tư. Trong đó, UBND tỉnh Phú Yên đã ký biên bản ghi nhớ 
với Vietjet. Theo biên bản này, trong thời gian tới, bên cạnh đường bay kết 
nối Hà Nội và TPHCM với Tuy Hoà, Vietjet cam kết tăng tần suất bay và khai 
thác thêm các đường bay cả trong nước và quốc tế đến Cảng hàng không 
Tuy Hoà, Phú Yên. 

Tỉnh Phú Yên cũng ký hợp tác về tư vấn quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến 2050 với sự tham gia của Công ty Roland Berger 
và Công ty Tư vấn quy hoạch đô thị Subana Jurong của Singapore. 

Cũng trong chuyến công tác tại Phú Yên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã 
đến thăm, chúc Tết Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Phi 
Thưởng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy trưởng 
Bộ CHQS tỉnh, nguyên chiến sĩ bảo vệ Bến - Tàu Không số Vũng Rô và Anh 



hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh, nguyên Thuyền trưởng 
Tàu 41, Anh hùng Đoàn tàu Không số đường Hồ Chí Minh trên biển. 

Đức Tuân 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Thu-tuong-Khong-nen-chi-chu-trong-
dai-bang-ma-can-co-hinh-dung-ro-rang-ve-chiec-to/423748.vgp 

 

 


