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1. Những bài toán của nhiệm kỳ mới 
Chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính được thừa hưởng nhiều 
di sản nhưng cũng đối diện với nhiều thách thức, đặc biệt về cải cách 
thể chế, để hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phát triển ở tầm 
cao. 

Nền tảng di sản 

Phát biểu lần cuối cùng trước Quốc hội trong vai trò là người đứng đầu 
Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhớ lại một 
kỷ niệm ông nêu khi nhậm chức. 

Lúc đó, Thủ tướng nêu một thực trạng: Quy mô nền kinh tế Việt Nam chỉ 
đứng thứ 48 trên thế giới, không tương xứng với quy mô dân số đứng thứ 
14. 

 

Tân Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi đến Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuân Phúc bó hoa tươi thắm thể hiện tình cảm sâu sắc, sự kính trọng, 
quý mến đối với người tiền nhiệm. Ảnh: Minh Đạt 

Bảng xếp hạng này đã thay đổi sau 5 năm trong nhiệm kỳ Chính phủ. Theo 
IMF, GDP năm 2020 của Việt Nam đạt 340,6 tỷ USD, vượt Singapore với 
337,5 tỷ USD, Malaysia 336,5 tỷ USD, trở thành nền kinh tế có quy mô lớn 
thứ 4 trong ASEAN và đứng thứ 37 thế giới. 

Ông nói: “Năm 2020, quy mô GDP của Việt Nam tăng khoảng 1,4 lần so 
với của năm 2015, đạt trên 340 tỷ USD. Trong 5 năm qua, chúng ta đã 



cùng nhau tạo ra tổng số khoảng 1.300 tỷ USD giá trị tăng thêm… Chúng 
ta rất tự hào là đến nay xếp hạng của nước ta đã tăng 11 bậc, vượt qua 11 
quốc gia, đứng thứ 37 thế giới”. 

Ông Phúc gửi gắm: “Dù con đường đi lên còn đầy khó khăn, thử thách, 
nhưng chúng ta hoàn toàn tin tưởng không lâu nữa Việt Nam sẽ bước 
sang ngưỡng thu nhập trung bình cao và gia nhập Nhóm nước phát triển 
có thu nhập cao vào 2045”. 

Chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên cho rằng, Chính phủ nhiệm kỳ 2016-
2021 đã để lại một số thành tựu kinh tế, trong đó nổi bật ở 3 lĩnh vực. 

Thứ nhất là ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, giảm nợ công xuống 
mức thấp, tăng xuất khẩu và dự trữ ngoại tệ, tạo dư địa cho chính sách tài 
khóa, tiền tệ để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. 

Thứ hai là cải cách thể chế kinh tế, trong đó tập trung cải cách thủ tục hành 
chính, thúc đẩy chính phủ điện tử. Chính phủ đã xóa bỏ hàng ngàn giấy 
phép con, đơn giản hóa một nửa thủ tục kiểm tra chuyên ngành. 

Thứ ba là hội nhập quốc tế sâu rộng với các hiệp định thương mại thế hệ 
mới như CPTPP, EVFTA, vừa mở ra thị trường mới, vừa tạo áp lực để tiếp 
tục cải cách trong nước. 

TS Võ Trí Thành, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế 
trung ương đồng tình và bổ sung: “Những nền tảng này đã tạo nên những 
năng lượng mới tích cực cho người dân, doanh nghiệp, cho nền kinh tế. Vị 
thế của Việt Nam đã có bước tiến tích cực rất đáng kể trên trường quốc 
tế”. 

Bên cạnh đó, di sản của Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để 
lại cho nhiệm kỳ sau là thành tích chống dịch khá thành công, giúp nền 
kinh tế không bị phong tỏa quá nhiều lần. Nhờ đó, triển vọng phát triển kinh 
tế của đất nước khá hứa hẹn qua hàng loạt đánh giá của các định chế tài 
chính quốc tế. 



 

Điểm yếu cốt tử của nền kinh tế hiện nay là hiệu quả sử dụng nguồn lực 
rất thấp... Ảnh: T.Tùng 

Ví dụ, ngân hàng Standard Chartered nhận định triển vọng kinh tế Việt 
Nam ổn định và dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ quay trở lại mức 6-8% trong 
năm nay và những năm tới. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự kiến nền kinh tế 
Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm 2021; Fitch dự báo GDP có thể 
tăng trưởng tới 7,5% trong năm 2021; tổ chức Euromonitor còn dự báo 
tăng trưởng lên đến 11% trong năm nay. 

Các thách thức phát triển 

Những nền tảng kinh tế và vị thế đất nước ngày nay, muốn nói gì thì nói, 
phải là kết quả của biết bao nỗ lực của nhiều thế hệ đi trước trong đấu 
tranh giữa cái cũ và mới, giữa cái đổi mới và lạc hậu trong suốt hành trình 
dài kể từ khi bắt đầu Đổi mới và mở cửa cách đây 35 năm. 

Trong hành trình đó, nền kinh tế đến nay vẫn ở giai đoạn chuyển đổi với 
nhiều khiếm khuyết, lạc hậu cần nhận diện để khắc phục, vươn lên. Chẳng 
hạn, tốc độ phát triển kinh tế, dù cao bậc nhất thế giới, đang chững lại. 

Một báo cáo của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương cho biết, tốc 
độ tăng trưởng GDP có xu hướng giảm dần, từ 7,34%/năm giai đoạn 
1991-2000 xuống còn 6,82%/năm giai đoạn 2001-2010, và ước 5,9% giai 
đoạn 2011-2020 - thấp xa so với mục tiêu bình quân phải tăng từ 7-
8%/năm của Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020. 

Tốc độ tăng trưởng Việt Nam thấp hơn các nước trong cùng thời kỳ phát 
triển. Tính từ năm 1990 đến nay, Việt Nam mới chỉ đạt mức tăng trưởng 
bình quân 8,21%/năm có 5 năm trong giai đoạn 1991-1995. Các nước 



khác trong giai đoạn có trình độ tương đương của Việt Nam hiện nay đều 
duy trì được tốc độ tăng trưởng rất cao trong một thời gian tương đối dài. 

Ví dụ, Hàn Quốc tăng trưởng GDP trung bình đạt 9,58%/năm trong 30 năm 
(1960-1990), có 14 năm tăng trưởng trên 10%; cao nhất đạt 14,8% (năm 
1973); quy mô kinh tế theo giá USD cố định năm 2010 tăng 15,4 lần, theo 
giá hiện hành tăng hơn 70 lần. Trung Quốc trong 30 năm cải cách và phát 
triển (1977-2007), tăng trưởng GDP bình quân là 10,02%/năm; mức tăng 
trưởng cao nhất (năm 1984) là 15,14%; có 15 năm tăng trưởng GDP đạt 
hơn 10%. 

Như vậy, so với thành tích tăng trưởng trong quá khứ của chính chúng ta 
cũng như các nước láng giềng, tăng trưởng hơn một chục năm nay đều 
kém xa, thụt lùi. 

 

So với thành tích tăng trưởng trong quá khứ của chính chúng ta cũng như 
các nước láng giềng, tăng trưởng hơn một chục năm nay đều kém xa. 

Ảnh: Lê Anh Dũng 

Để minh họa rõ nét thách thức tăng trưởng, xin nêu một thực tế là chỉ trong 
vòng 30 năm, một số quốc gia trong khu vực đã vươn lên thành nước công 
nghiệp phát triển và có GDP đầu người ở mức cao. 

Ví dụ, GDP/đầu người của Hàn Quốc là 100 USD vào  năm 1960, đến năm 
1990 tăng lên 6.516 USD, tức tăng gấp hơn 65 lần trong 30 năm. Đến năm 
2020, GDP của họ đã là hơn 31.000 USD/người. 



Cũng tính cho khoảng 30 năm, GDP đầu người của nước ta chỉ tăng từ 
khoảng 100 USD năm 1990 lên 2.750 USD năm 2020, tăng gấp hơn 27 
lần. Dù mức tăng trưởng duy trì cao, nhưng nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập 
trung bình là rất hiện hữu. 

Nút thắt và bệ phóng 

Nghị quyết Đại hội Đảng 13 đặt ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 
khoảng 6,5 - 7%/năm trong giai đoạn 2021-2025, GDP bình quân đầu 
người khoảng 4.700 - 5.000 USD đến năm 2025. 

Mục tiêu tăng trưởng như vậy là thấp hơn so với 7-8% của giai đoạn trước, 
nhưng vẫn rất thách thức trong bối cảnh Covid hoành hành, kinh tế thế giới 
bất định và nền kinh tế đang đối diện với nhiều nút thắt mang tính cơ cấu 
không tháo gỡ nổi trong nhiều năm. 

TS Trần Đình Thiên góp ý: “Vấn đề trọng tâm nhất trong xây dựng thể chế 
cho phát triển cấu trúc mới, đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội 
nhập mà chúng ta đang còn 'nợ'". 

Ông Thiên nhận xét, 5 thị trường nhân tố sản xuất (đất đai, lao động, năng 
lượng, khoa học - công nghệ, hàng hóa) cần phát triển thực chất và khu 
vực kinh tế tư nhân phải phát triển lành mạnh để thúc đẩy nền kinh tế thị 
trường. 

Theo ông, trong 5 loại thị trường, chỉ có thị trường tiêu dùng phát triển theo 
quy luật thị trường, còn tất cả các thị trường khác rất méo mó. 

Cần đặt câu hỏi tại sao thị trường tư liệu sản xuất khó phát triển, trong khi 
thị trường tiêu dùng lại phát triển dễ dàng? 

Nhận thức về phát triển thị trường kém, cơ chế phân bổ nguồn lực không 
tuân theo nguyên tắc thị trường, cơ chế xin - cho còn phổ biến, tư duy kế 
hoạch tập trung làm các thị trường vận hành thiếu đồng bộ, ông nói. 

Theo nguyên Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế trung ương, điểm yếu cốt tử 
của nền kinh tế hiện nay là hiệu quả sử dụng nguồn lực rất thấp, đặc biệt 
là hiệu quả đầu tư. 

Ông Nguyễn Đình Cung tính toán, với mức đầu tư thuộc loại cao, bằng 
khoảng 1/3 GDP, nếu hiệu quả đầu tư (ICOR) của Việt Nam đạt tương 
đương Hàn Quốc giai đoạn 1961-2000 (ICOR = 4), hay của Nhật Bản giai 
đoạn 1955-1973 (ICOR = 3), thì nền kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 
khoảng 8,5 - 11%, thay vì trung bình khoảng 5,9%/năm trong thời kỳ 2011-
2020. 

Điều đáng lưu ý là, xu hướng tăng trưởng đang giảm dần khá rõ nét. Giai 
đoạn 1991-2000 tăng trưởng bình quân đạt 7,58%; giai đoạn 2001-2010 
đạt 6,8%, 2011-2020 ước đạt khoảng 6,4% (nếu không có dịch Covid-19), 



và nay chỉ còn khoảng 5,9% mà thôi. Nhìn chung, hiệu quả sử dụng vốn 
đầu tư vẫn ở mức thấp và chưa có cải thiện đáng kể. 

“Thay đổi căn bản thể chế về cách thức phân bố và sử dụng nguồn lực xã 
hội được xác định là một trọng tâm cải cách để tái cơ cấu kinh tế, chuyển 
đổi mô hình tăng trưởng”, ông Cung nói. 

Theo ông, các chủ trương, giải pháp lớn nói trên bao gồm hoàn thiện thể 
chế về thị trường các yếu tố sản xuất, bảo đảm để thị trường đóng vai trò 
chủ yếu trong huy động và phân bố hiệu quả sử dụng nguồn lực; thực hiện 
phân bố nguồn lực theo nguyên tắc thị trường vào những ngành, lĩnh vực 
và vùng có hiệu quả cao, có tác động lan tỏa; khắc phục tư tưởng bao cấp, 
xin cho, ỷ lại của các cấp, các ngành, địa phương và trong xã hội. 

Trong khi đó, ông Võ Trí Thành nhắc lại 6 quan điểm phát triển đã nêu 
trong Báo cáo Việt Nam 2035 do WB hỗ trợ như là các nhiệm vụ phát triển 
đất nước tới đây. 

Đó là hiện đại hóa kinh tế và phát triển khu vực tư nhân; xây dựng năng 
lực đổi mới sáng tạo quốc gia; nâng cao hiệu quả kinh tế của đô thị hóa và 
phát triển lãnh thổ; phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả 
năng thích ứng với biến đổi khí hậu; đảm bảo công bằng và thúc đẩy hòa 
nhập xã hội; tạo dựng thể chế hiện đại và nhà nước hiệu quả. 

“Đến thời điểm này, không thể chần chừ, do dự với các cải cách trên được 
nữa”, ông nói. 

Những nút thắt phát triển trên, nếu được Chính phủ nhiệm kỳ này tháo gỡ, 
sẽ biến thành bệ phóng cho cả nền kinh tế. 

Tư Giang - Lan Anh 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/viet-nam-hung-cuong/nhung-
bai-toan-cua-nhiem-ky-moi-725424.html 

 

2. Quản lý rủi ro: Khuyến khích người nộp thuế tự 
nguyện tuân thủ pháp luật 
Luật Quản lý thuế giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tiêu chí đánh 
giá việc tuân thủ pháp luật của người nộp thuế, phân loại mức độ rủi 
ro và việc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế. 



 

Việc áp dụng quản lý rủi ro vừa nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế, vừa 
đảm bảo yêu cầu cải cách hệ thống thuế. Ảnh: Tuấn Văn 

Theo đó, một trong những giải pháp được Bộ Tài chính sử dụng là tăng 
cường áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế nhằm phát hiện, xử lý kịp 
thời các hành vi vi phạm pháp luật về thuế và quản lý thuế. 

Quy định bao quát, toàn diện hơn 

Căn cứ vào quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định 
126/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo thông 
tư quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế, lấy ý kiến góp ý 
rộng rãi. 

Bộ Tài chính cho biết, việc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế đã 
được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước đó. Tuy nhiên, 
quá trình triển khai áp dụng thời gian qua cho thấy một số nội dung cần 
tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để phù hợp với tình hình thực tế, đáp 
ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế và phù hợp với thông lệ 
quốc tế, cũng như để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục đẩy mạnh 
thực hiện áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế. 

Cũng theo Bộ Tài chính, nội dung dự thảo thông tư này quy định một cách 
bao quát, toàn diện; việc áp dụng quản lý rủi ro xuyên suốt trong các chức 
năng, nghiệp vụ quản lý thuế từ đăng ký thuế, khai thuế, nợ thuế và cưỡng 
chế thi hành quyết định hành chính thuế, hoàn thuế, kiểm tra, thanh tra 
thuế, quản lý hóa đơn, chứng từ và các chức năng, nghiệp vụ quản lý thuế 
khác. 

Đặc biệt, dự thảo thông tư quy định công khai các tiêu chí đánh giá tuân 
thủ pháp luật thuế và mức độ rủi ro người nộp thuế (NNT), nhằm đảm bảo 



tính công khai, minh bạch trong đánh giá NNT, đồng thời cũng để NNT tự 
so chiếu các tiêu chí đánh giá để hoàn thiện, từ đó nâng cao tính tuân thủ 
tự nguyện của NNT. 

Theo đó, dự thảo thông tư của Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế có trách 
nhiệm ban hành các chỉ số tiêu chí, giúp cho cơ quan thuế các cấp triển 
khai công tác quản lý rủi ro được linh hoạt, chủ động trong việc thay đổi 
các chỉ số tiêu chí cho phù hợp với thực tế quản lý thuế trong từng thời kỳ; 
góp phần giảm thiểu thủ tục hành chính không cần thiết. 

Việc kiểm soát, giám sát trọng điểm đối với NNT có dấu hiệu vi phạm pháp 
luật thuế, dự thảo thông tư quy định NNT có một trong các dấu hiệu sau: 
Thứ nhất, NNT thực hiện các giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng 
ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền có liên quan đến 
trốn thuế, gian lận thuế. 

Thứ hai, NNT hoặc người đại diện hợp pháp của NNT bị khởi tố về các 
hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn, chứng từ. 

Thứ ba, NNT có dấu hiệu rủi ro cao về thuế thuộc chuyên đề trọng điểm 
hoặc qua thu thập thông tin từ công tác quản lý của cơ quan thuế cần giám 
sát quản lý thuế. 

Thứ tư, NNT được lựa chọn từ danh sách NNT thuộc mức không tuân thủ 
pháp luật thuế quy định tại điều 10 thông tư này, danh sách NNT thuộc 
mức rủi ro rất cao, rủi ro cao theo quy định tại điều 11 thông tư này và NNT 
không giải trình, bổ sung thông tin hoặc có giải trình, bổ sung thông tin 
nhưng không đầy đủ theo yêu cầu và thời hạn tại thông báo bằng văn bản 
của cơ quan quản lý thuế.  

Dự thảo thông tư giao, cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm theo dõi, giám 
sát, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế phù hợp với từng 
trường hợp. Riêng Tổng cục Thuế, chịu trách nhiệm quy định cụ thể việc 
thu thập, phân tích thông tin, xác định trọng điểm giám sát, biện pháp giám 
sát phù hợp với quy định của pháp luật trong từng thời kỳ. 

Nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế 

Để nâng cao tính tuân thủ pháp luật của NNT, dự thảo thông tư dành riêng 
chương IV gồm 14 điều quy định chi tiết việc nâng cao mức tuân thủ của 
NNT và áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế. Theo đó, dự thảo thông 
tư quy định, căn cứ kết quả đánh giá tuân thủ pháp luật thuế được quy 
định, cơ quan thuế thực hiện phân tích bản chất hành vi, quy mô của mỗi 
mức độ tuân thủ pháp luật thuế của NNT, xây dựng kế hoạch nâng cao 
tuân thủ pháp luật thuế với các biện pháp xử lý phù hợp với mỗi vấn đề 
tuân thủ. 



Đối với việc áp dụng quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra, căn cứ danh 
sách NNT phân loại theo các mức rủi ro, cơ quan thuế lựa chọn các 
trường hợp thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT. Trường hợp được lựa chọn 
qua phân tích, đánh giá phân loại tuân thủ và xếp hạng mức độ rủi ro 
không dưới 90% số lượng trường hợp được thanh tra, kiểm tra theo kế 
hoạch hàng năm. Trường hợp được lựa chọn ngẫu nhiên không quá 10% 
số lượng trường hợp được thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hàng năm. 

Việc lựa chọn NNT có dấu hiệu rủi ro để xây dựng kế hoạch thanh tra, 
kiểm tra thuế phải tránh trùng lặp, chồng chéo theo quy định tại Luật Quản 
lý thuế, Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành. Định kỳ, cơ 
quan thuế rà soát các trường hợp NNT không tuân thủ, có dấu hiệu rủi ro 
cao để lựa chọn bổ sung vào kỳ kế hoạch thanh tra kiểm tra điều chỉnh 
hàng năm hoặc thanh tra đột xuất. 

Tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế tự nguyện tuân 
thủ pháp luật thuế 

Đại diện Tổng cục Thuế cho rằng, những sửa đổi, bổ sung và 
hướng dẫn tại dự thảo thông tư quy định về áp dụng quản lý rủi 
ro trong quản lý thuế đều nhằm đến mục tiêu đảm bảo hiệu lực, 
hiệu quả của quản lý thuế; đối xử công bằng giữa những người 
nộp thuế (NNT) bằng việc quy định áp dụng các biện pháp xử 
phạt đối với NNT có rủi ro cao, vi phạm pháp luật về thuế và lựa 
chọn tuyên dương, khen thưởng NNT tuân phủ pháp luật thuế; 
đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để NNT tự nguyện 
tuân thủ tốt các quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế. 

Văn Tuấn 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2021-
04-06/quan-ly-rui-ro-khuyen-khich-nguoi-nop-thue-tu-nguyen-tuan-thu-

phap-luat-102127.aspx 

 

3. Cải thiện môi trường đầu tư: Xóa rào cản, tạo bình 
đẳng 
10,13 tỷ USD là tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong 3 
tháng đầu năm 2021. Theo nhìn nhận của nhiều doanh nghiệp ngoại, 
Việt Nam vẫn là quốc gia có môi trường đầu tư an toàn, hấp dẫn nhất 
khu vực châu Á trong những năm tới. Trong khi đó, nhiều DN nội lại 
than phiền “dưới thảm đỏ vẫn còn rất nhiều đinh”.  



 

Một loạt nhà máy mới đi vào hoạt động và sắp hoạt động tại KCN Hiệp 
Phước, huyện Nhà Bè. Ảnh: CAO THĂNG 

Tín hiệu tích cực từ khối FDI 

Thông tin từ Tổng cục Thống kê cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2021, 
tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam (bao gồm vốn đăng ký cấp mới, 
vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư 
nước ngoài) đạt gần 10,13 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước.  

Bà Hồ Thị Thu Uyên, Giám đốc Đối ngoại của Tập đoàn Intel, cho biết, 
công ty vừa được UBND TPHCM cấp phép mở rộng đầu tư nhà máy tại 
Khu Công nghệ cao TPHCM. Theo đó, công ty này đã điều chỉnh bổ sung 
vốn đầu tư thêm 475 triệu USD cho hạng mục nhà máy lắp ráp và kiểm 
định. Mức vốn đầu tư bổ sung trên cho phép tập đoàn này tăng cường sản 
xuất sản phẩm 5G của Intel, bộ vi xử lý Intel Core với công nghệ Intel 
Hybrid và bộ vi xử lý Intel Core thế hệ thứ 10. 

Cũng theo bà Uyên, nguồn vốn đầu tư bổ sung trên sẽ giúp công ty tiếp tục 
giải quyết hiệu quả những giới hạn trong đổi mới sáng tạo công nghệ và 
năng lực của đội ngũ nhân lực tại Việt Nam, góp phần rút ngắn thời gian 
thực hiện mục tiêu của tập đoàn. Tính đến nay, tổng vốn đầu tư của tập 
đoàn này tại Việt Nam đã hơn 1,5 tỷ USD.  

Cùng thời điểm, hàng loạt tập đoàn đình đám cũng đổ mạnh vốn vào Việt 
Nam, trong đó có TPHCM. Đáng chú ý như Công ty TNHH Điện tử 
Samsung HCMC EC Complex đã tăng thêm vốn đầu tư 330 triệu USD cho 
dự án sản xuất, sửa chữa, lắp ráp, gia công thiết bị và kinh doanh, xuất 



nhập khẩu, phân phối các sản phẩm điện tử gia dụng; Công ty TNHH Nipro 
Việt Nam đầu tư thêm 6.473 tỷ đồng vào dây chuyền sản xuất thiết bị y 
khoa; Tập đoàn CJ đầu tư thêm dự án sản xuất bánh ngọt, kem cà phê với 
mức vốn 486 tỷ đồng…  

Đánh giá môi trường đầu tư tại Việt Nam, ông Hirai Shinji, Trưởng đại diện 
Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại TPHCM, khẳng định, 
môi trường đầu tư tại Việt Nam trong 5 năm trở lại đây có nhiều cải thiện rõ 
nét. Những chỉ số như cải cách thủ tục hành chính, nguồn nhân lực lao 
động, tỷ lệ cung ứng nội địa… đều liên tục tăng điểm. 

Đặc biệt, tại khu vực phía Nam, TPHCM được các nhà đầu tư nước ngoài 
ví như viên kim cương có 8 cạnh. Bởi nếu chọn trụ sở UBND TPHCM làm 
tâm thì chỉ mất 2-4 giờ để đến các tỉnh lân cận như Long An, Đồng Nai, 
Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Tiền Giang… 
bằng ô tô. Không chỉ vậy, từ TPHCM cũng chỉ mất khoảng hơn 1-5 giờ bay 
đến các quốc gia trong khu vực châu Á. 

Chính vì vậy, thời gian gần đây rất nhiều DN Nhật Bản đã thay đổi kế 
hoạch đầu tư và chính sách “Việt Nam + 1” được áp dụng phổ biến nhất. 
Theo đó, DN đầu tư trụ sở chính hoặc đặt văn phòng giao dịch, thương 
mại tại Việt Nam, rồi mở rộng đầu tư nhà máy sản xuất ra các vùng phụ 
cận khác.  

Doanh nghiệp nội còn tâm tư 

Trái chiều với sự hồ hởi của DN ngoại, nhiều DN nội cho rằng đang chịu 
thiệt thòi bởi chính sách “tham đó bỏ đây”. Trong bối cảnh DN ngoại được 
tạo nhiều điều kiện để đầu tư phát triển tại Việt Nam thì DN nội phải chật 
vật đấu tranh để tháo gỡ rào cản đầu tư kinh doanh. 

Ông Nguyễn Văn Bé, Chủ tịch Hội DN  Khu chế xuất - Khu công nghiệp 
(KCX-KCN), cho biết, với một DN ngoại đầu đàn, chỉ cần vài tháng là có 
thể hoàn tất thủ tục đầu tư, xây dựng tại Việt Nam. Với DN trong nước, 
cũng công việc ấy nhưng thường phải mất vài năm. Đơn cử, tại KCN Hiệp 
Phước, do chưa xác định được đơn giá đất cho thuê nên đến nay nhiều 
DN vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ảnh hưởng 
tiêu cực đến việc huy động vốn của DN. 

Về phía chủ đầu tư KCN Hiệp Phước cũng gặp khó khăn khi hơn 200ha 
đất của KCN đã hoàn thiện hạ tầng và sẵn sàng thu hút nhà đầu tư nhưng 
đến nay vẫn chưa thể triển khai. Trường hợp Công ty Cơ khí Duy Khanh là 
một điển hình. Để có thể hoàn tất giấy phép đầu tư và khởi công xây dựng 
Nhà máy cơ khí chính xác Duy Khanh tại Khu Công nghệ cao TPHCM, 
công ty phải mất 4 năm.  



 

Hoạt động sản xuất tại một doanh nghiệp trong nước 

Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành, địa phương thực hiện cơ chế một cửa 
nhưng thực tế chưa hiệu quả. Các nhà đầu tư vẫn phải đi qua nhiều phòng 
ban, sở ngành để xin được giấy phép đầu tư. 

Theo ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch Hiệp hội Cơ khí điện TPHCM, cho 
biết, hiện còn rất nhiều nhà máy sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 
nằm xen cài trong khu dân cư. Bản thân DN rất muốn di chuyển nhà máy 
sản xuất vào các KCX-KCN, khu công nghệ cao nhưng quá khó để chen 
chân. Chưa hết, nhằm tăng cơ hội kết nối giữa các DN hoạt động cùng 
ngành, nhiều DN cho rằng nên xây dựng các KCN chuyên ngành, nhưng 
vấn đề này cũng rất ít được các địa phương quan tâm và triển khai.  

Không chỉ gặp phải rào cản trong hoạt động đầu tư, hoạt động xuất nhập 
khẩu, kinh doanh, thương mại… cũng có rất nhiều quy định bất cập gây 
khó cho DN. Nhiều nhất là những quy định về kiểm tra chuyên ngành - vẫn 
tiếp tục là nút thắt làm nghẽn sự bứt phá của DN. 

Đơn cử, cùng một giấy phép xây dựng nhưng với ngành công nghiệp chế 
tạo phải đồng thời được ngành công thương và ngành xây dựng cấp phép. 
Hoặc cùng sản xuất sản phẩm lương thực, thực phẩm, nhưng DN bị buộc 
phải tách thành 2 dây chuyền sản xuất (một cho xuất khẩu và một cho thị 
trường trong nước). Nguyên nhân, Bộ Y tế yêu cầu sản phẩm chế biến cho 
thị trường trong nước phải thêm vi chất dinh dưỡng. Trong khi đó, với sản 
phẩm xuất khẩu thì nhiều nước trên thế giới không cho phép bổ sung vi 
chất dinh dưỡng này. 



Hay như, Chính phủ đã chỉ đạo thanh tra, kiểm tra DN không quá 2 
lần/năm và phải hợp nhất các cơ quan chức năng khi tiến hành thanh  tra, 
kiểm tra. Thế nhưng, trên thực tế, DN trong nước vẫn phải tiếp cả hàng 
chục đoàn thanh tra, kiểm tra với nội dung tương tự.  

Khảo sát của Viện Nghiên cứu kinh tế Trung ương cũng chỉ rõ, hiện vẫn 
còn nhiều quy định kiểm tra chuyên ngành chưa được các bộ ngành tháo 
gỡ. Thậm chí có bộ ngành báo cáo Chính phủ đã tháo gỡ 50% quy định 
kiểm tra chuyên ngành không phù hợp, nhưng thực chất chỉ là “đánh tráo” 
từ kiểm tra trước sang kiểm tra sau tại kho của DN. Công tác thanh tra, 
kiểm tra của nhiều bộ ngành, địa phương vẫn đang gây khó cho DN. Đáng 
quan ngại hơn, một số bộ ngành còn “nhét” các quy định “thắt chặt” hơn so 
với luật vào các thông tư, hướng dẫn của ngành. Nếu tình trạng này không 
được xử lý triệt để, DN nội rất khó để bứt phá. 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, về số DN nội, nếu tính theo quy mô 
vốn, năm 2015, cả nước có 441.486 DN. Trong đó có 21.571 DN quy mô 
lớn - có tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng trở lên (DN hoạt động trong lĩnh vực 
nông, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp và xây dựng) hoặc trên 50 tỷ
đồng (DN hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ). 

Đến năm 2020, cả nước có 758.610 DN đang hoạt động. Trong đó, 
541.753 DN có quy mô nhỏ và vừa (DNNVV). Hàng năm, các DNNVV 
đóng góp khoảng 40% GDP, nộp ngân sách nhà nước 30%, đóng góp giá 
trị sản lượng công nghiệp 33%, giá trị hàng hóa xuất khẩu 30% và thu hút 
gần 60% lao động. 

Ngoài ra, số lượng DN qua các năm đều có mức tăng trưởng cao, đặc biệt, 
từ năm 2016 số DN thành lập mới luôn tăng hơn 100.000 DN mỗi năm. 

Thế nhưng, đi cùng với sự phát triển trên cũng có hàng chục ngàn DN rời 
bỏ thị trường. Chỉ riêng năm 2020 đến hết quý 1-2021, đã có hơn 140.000 
DN rời thị trường. Phần lớn trong số đó là DNNVV. Nguyên nhân, một mặt 
là do vốn mỏng, nội lực yếu nên không chịu được cú sốc trên thị trường 
như dịch bệnh, thiên tai, nhất là khả năng cạnh tranh với DN ngoại trong 
bối cảnh DN ngoại đang ồ ạt vào Việt Nam. 

Mặt khác, các DNNVV không có nhiều điều kiện để tiếp cận những chính 
sách hỗ trợ từ phía Chính phủ, đặc biệt là gói hỗ trợ tài chính. Theo nhiều 
chuyên gia về kinh tế, đây là đối tượng DN dễ bị “tổn thương” nhất. 

ÁI VÂN 

 Nguồn: https://saigondautu.com.vn/kinh-te/cai-thien-moi-truong-dau-tu-
xoa-rao-can-tao-binh-dang-89589.html 

 



4. Khuyến khích cá nhân sáng tạo, đưa đất nước phát 
triển nhanh, bền vững 
Nhiều đại biểu Quốc hội tin tưởng công tác phòng, chống tham 
nhũng sẽ tiếp tục được chú trọng, khuyến khích các cá nhân phát 
huy khả năng đổi mới, sáng tạo, đưa đất nước phát triển nhanh, bền 
vững. 

 

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Chủ nhiệm một số Ủy ban của 
Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước. (Ảnh: 

TTXVN) 

Ngày 7/4, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc về công tác nhân sự. 

Chia sẻ những mong muốn, kỳ vọng vào Chính phủ nhiệm kỳ mới, 
nhiều đại biểu Quốc hội tin tưởng công tác phòng, chống tham nhũng sẽ 
tiếp tục được chú trọng; đồng thời, có cơ chế bảo vệ những người dám 
nghĩ, dám làm, khuyến khích các cá nhân phát huy khả năng đổi mới, sáng 
tạo, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. 

Khuyến khích đổi mới, sáng tạo 

Ấn tượng với bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi nhấn 
mạnh việc khuyến khích đổi mới sáng tạo và phải có cơ chế bảo vệ những 
người dám nghĩ, dám làm, đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) cho rằng 
sáng tạo là nền tảng để tạo ra được đột phá, chuyển biến nhanh chóng, 
vươn lên là một nước công nghiệp phát triển, tiến tới trở thành quốc gia có 
thu nhập cao vào năm 2045 như mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra. 



Tuy nhiên, đại biểu thành phố Hà Nội phân tích trong công tác quản lý, mọi 
việc phải thực hiện theo các quy trình, quy định. 

Những người muốn đổi mới để tạo ra cách làm khác hiệu quả hơn, dễ vi 
phạm quy định và không tuân thủ đúng nguyên tắc; động cơ tốt nhưng xét 
về quy định vẫn là sai. 

Từ thực tế trên, đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng cần có cơ chế đặc 
biệt để bảo vệ những người có tư duy mới, đột phá, khuyến khích các cá 
nhân đổi mới, sáng tạo... 

“Thay đổi được phương thức quản lý, chúng ta mới có thể thay đổi được 
những rào cản, ràng buộc mà bấy lâu nay thường nói đến như vì thủ tục 
hành chính. Nếu giải quyết được các 'nút thắt' trong khâu quản lý, sẽ khơi 
thông các nguồn lực, sức mạnh, phát huy giá trị sáng tạo làm nền tảng 
quan trọng cho phát triển,” đại biểu Hoàng Văn Cường khẳng định. 

Khẳng định nhiệm kỳ qua, Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong đối 
ngoại và hội nhập đỉnh cao, đại biểu Vũ Tiến Lộc (Thái Bình) nhấn mạnh 
Việt Nam thành công trong phòng, chống đại dịch COVID-19 cũng là một 
tấm huân chương nữa dành cho cả hệ thống chính trị, cho toàn dân và cho 
Chính phủ. 

Nhiệm kỳ 2016-2020 cũng là một nhiệm kỳ mà công cuộc cải cách được 
thúc đẩy. Hàng ngàn giấy phép con bị xóa sổ, 50-60% điều kiện kinh 
doanh và thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành được đơn giản hóa và 
cắt bỏ. 

Chính phủ điện tử được khởi động; đổi mới sáng tạo được đề cao; khởi 
nghiệp được khơi dậy. Chỉ số hài lòng của người dân được cải thiện. Việt 
Nam thăng hạng trong các bảng xếp hạng toàn cầu... 

Tuy nhiên, theo đại biểu Vũ Tiến Lộc, hành trình cải cách và phát triển đất 
nước còn rất nhiều việc phải làm và rất gian nan. 



 
Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình Vũ Tiến Lộc phát biểu. 

(Ảnh: Phương Hoa/TTXVN) 

Đại biểu Vũ Tiến Lộc đánh giá cao năng lực của tân Thủ tướng Phạm Minh 
Chính về những kết quả ông đã làm được khi giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy 
Quảng Ninh, đưa tỉnh này trở thành “chiếc nôi cải cách” trong thời kỳ mới ở 
Việt Nam. 

"Với những sáng kiến và mô hình cải cách đầy thuyết phục mang dấu ấn 
tiên phong, với tư duy và tầm nhìn sắc sảo, với sự quyết đoán trong hành 
động, chúng ta kỳ vọng người đứng đầu Chính phủ sẽ thúc đẩy một Chính 
phủ hành động," đại biểu Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh. 

Bày tỏ tin tưởng vào các chức danh lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong 
nhiệm kỳ mới, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, đại biểu 
tỉnh Vĩnh Long mong muốn, bằng những kinh nghiệm trong hoạt động 
Quốc hội của mình, các lãnh đạo sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho 
phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. 

Theo đại biểu Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và 
Thủ tướng Chính phủ đều là những đồng chí được Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư, Trung ương đánh giá tín nhiệm với số phiếu rất cao. 

Trong phát biểu khi nhậm chức, các đồng chí đều nói lên tâm huyết, trách 
nhiệm, cũng như định hướng rất rõ cho từng vị trí công tác. 



"Tôi tin rằng, tập thể các đồng chí lãnh đạo mới sẽ tiếp tục phát huy truyền 
thống đoàn kết, thống nhất, cũng như thực hiện dân chủ thực sự, huy động 
tối đa sự đóng góp trí tuệ của nhân dân, của tầng lớp trí thức, những 
người có kinh nghiệm, năng lực trong quản lý để góp phần xây dựng đất 
nước phát triển,” đại biểu Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh. 

Tăng cường phòng, chống tham nhũng 

Một trong những nội dung mà đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) rất 
quan tâm là làm sao để công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan 
liêu đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, đáp ứng nguyện vọng, mong mỏi 
của cử tri cả nước. 

“Đây là vấn đề cốt lõi mà người dân mong muốn, đặt niềm tin vào Chính 
phủ mới - Chính phủ liêm khiết, công chính, liêm minh, trung thực, quyết 
tâm xử lý tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu,” đại biểu tỉnh Đồng 
Tháp cho biết. 

Chính phủ, Nhà nước đã xử lý nhiều vụ án tham nhũng lớn được nhân dân 
tín nhiệm và tin tưởng. Tuy nhiên, tình trạng tham nhũng vẫn là vấn nạn 
đang tồn tại. “Đây là vấn đề làm nhức nhối trong chỉ đạo điều hành của 
Chính phủ trong thời gian qua, Thủ tướng tiền nhiệm đã nhìn nhận vấn đề 
tham nhũng vặt vẫn còn len lỏi, tồn tại ở nhiều nơi,” đại biểu Phạm Văn 
Hòa cho biết. 

Đại biểu đại biểu Phạm Văn Hòa khẳng định đây là vấn đề hết sức cơ bản, 
căn cơ, mà quần chúng nhân dân đặc biệt tin tưởng và chờ đợi hành động 
quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới. 

Bên cạnh đó, một trong những vấn đề quan trọng mà Thủ tướng Phạm 
Minh Chính nêu ra là tăng cường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của 
nhân dân, để mỗi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an toàn, văn 
minh. Việc thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người 
dân, với mục đích “không để ai bị bỏ lại phía sau” là một vấn đề hết sức 
quan trọng. 

Để đạt được mục tiêu đó, đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng Chính phủ cần 
chỉ đạo các cơ quan, chức năng tạo mọi điều kiện cho người dân, doanh 
nghiệp phát triển kinh tế để ổn định cuộc sống; quan tâm chăm sóc những 
người yếu thế, các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 
đồng bào dân tộc thiểu số... 

Những vấn đề người dân thắc mắc, kiến nghị chính đáng, Chính phủ cần 
giải quyết đến nơi, đến chốn; một số trường hợp bị oan sai cần được giải 
quyết công tâm, khách quan và đền bù thích đáng cho người dân theo quy 
định của Nhà nước. 



Theo đại biểu, Nhà nước, Chính phủ đã ban hành rất nhiều chính sách để 
ổn định cuộc sống, chăm lo cho người nghèo, tạo mọi điều kiện thuận lợi 
cho doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất. 

Tuy nhiên, trên thực tế, một số cá nhân đã cấu kết, lợi dụng chính sách để 
trục lợi bằng nhiều cách, gây bức xúc trong nhân dân. Tình trạng tham 
nhũng vặt khiến người dân không hài lòng, cần phải bài trừ, xóa bỏ trong 
nhiệm kỳ tới. 

Chia sẻ những kỳ vọng vào các tư lệnh ngành trong nhiệm kỳ tới, đại biểu 
Phạm Văn Hòa cho biết rất tin tưởng những lãnh đạo được bầu lần này, 
bởi đã có nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn, có năng lực, trình độ, phẩm 
chất đạo đức, tính tiền phong, gương mẫu, được đông đảo đại biểu Quốc 
hội, thành viên Chính phủ tín nhiệm. 

“Nhiệm vụ trong 5 năm tới tuy không ngắn, mà cũng không dài, nhưng đủ 
để các vị tư lệnh ngành thực hiện nhiệm vụ của mình, thỏa lòng mong đợi 
của các vị đại biểu Quốc hội đã tín nhiệm phê chuẩn theo đề xuất của 
Chính phủ,” đại biểu Phạm Văn Hòa cho hay./. 

Đỗ Bình (TTXVN/ Vietnam+) 

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/khuyen-khich-ca-nhan-sang-tao-dua-
dat-nuoc-phat-trien-nhanh-ben-vung/704579.vnp 

 

5. Dẹp “hung thần tiếng ồn” từ karaoke, vũ trường: 
Không còn lúng túng trách nhiệm 



 

Từ 1.6, kinh doanh dịch vụ karaoke bằng loa kéo sau 0h sẽ bị phạt nặng. 
Ảnh: B.L 

Kinh doanh dịch vụ karaoke bằng loa kéo sau 0 giờ, vũ trường hoạt động 
sau 2h sáng sẽ bị xử lý hành chính với mức phạt nặng, cao nhất lên đến 
30 triệu đồng. Đó là một trong những quy định mới có hiệu lực từ 1.6.2021. 

Xử lý tiếng ồn từ karaoke từng “lúng túng trách nhiệm” 

Một tờ báo mới đây đã mở diễn đàn “hung thần karaoke” và đặt ra câu hỏi: 
“Đã có nhiều cuộc họp, chỉ đạo từ các cấp để dạo vấn nạn này. Theo bạn 
đến nay tình trạng có thuyên giảm hay không?”. Kết quả đưa ra rất đáng 
suy nghĩ: 23% cho rằng có thuyên giảm nhưng đến 77% cho rằng hệ luỵ từ 
tiếng ồn không hề thuyên giảm. 

Phải chăng, cơ quan chức năng và chính quyền đang bất lực? 

Trên thực tế tại nhiều địa phương, trong các loại ô nhiễm thì ô nhiễm tiếng 
ồn là ít bị xử phạt nhất dù tác hại của nó đối với sức khoẻ và cuộc sống 
người dân rất lớn. Tiếng karaoke suốt ngày đêm, tiếng cơ sở sản xuất, 
tiếng động cơ mô tô đã được độ lên… tạo thành một thứ nạn được truyền 
thông nâng lên mức “hung thần”, tra tấn người dân, tác oai tác quái bao 
nhiêu năm chưa dẹp nổi. Lý do là thiếu dụng cụ đo lường, thiếu cả lực 
lượng kiểm tra giám sát. 

Có đến 4 Nghị định có thể áp dụng để ngăn chặn “hung thần tiếng ồn” là 
Nghị định 100 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 
thông đường bộ và đường sắt, Nghị định 167 xử phạt về hành vi vi phạm 



trật tự xã hội, Nghị định 155 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường, Nghị định 98 về xử lý vi phạm hành chính 
trong hoạt động thương mại. 

Thế nhưng đi vào chi tiết thì xử lý tiếng ồn lại dường như quá khó. Ở một 
thành phố đông dân như TPHCM nhưng một năm chỉ phạt được 20 trường 
hợp vi phạm tiếng ồn là điều rất vô lý. Và vô lý hơn nếu nhìn vào mức phạt: 
cao nhất chỉ 300.000 đồng căn cứ vào Nghị định 167. 

Đây là một mức xử phạt nhẹ tới mức gần như không có tính chất răn đe. 
Năm 2020, tại kỳ họp thứ 20 HĐND TPHCM khóa IX, Chủ tịch HĐND 
TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ khi bàn về chuyện xử lý tiếng ồn, cụ thể là 
karaoke loa kéo đã dùng cụm từ “lúng túng về trách nhiệm” và cho rằng 
“Ngành Môi trường nói Văn hóa, ngành Văn hóa nói Công an, Môi trường 
rồi xuống quận huyện… Vậy cuối cùng không biết ai giải quyết vấn đề 
này”. 

Sẽ quy định lực lượng cụ thể giám sát và phạt hành chính 

Mới đây, ngày 29.3, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. 
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1.6.2021. 

Đáng chú ý Nghị định dành hẳn 1 điều (điều 15) với 9 khoản để quy định 
chi tiết về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. 

Theo đó, một số hành vi lâu nay chưa được quy định đã được cụ thể hoá. 
Ví dụ “Kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 24 
giờ mỗi ngày” sẽ bị phạt ở mức cao nhất là 15 triệu đồng; Kinh doanh dịch 
vụ vũ trường trong khoảng thời gian từ 2 giờ đến 8 giờ mỗi ngày sẽ bị phạt 
đến 20 triệu đồng. Mức phạt tương tự cũng áp dụng với vi phạm “kinh 
doanh dịch vụ vũ trường ở địa điểm cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn 
giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa dưới 200 mét”. 

Đặc biệt, để tránh chồng chéo về xử lý vi phạm gây ra “lúng túng về trách 
nhiệm”, Nghị định 38/2021 cũng quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của cơ 
quan xử lý. 

Tại Điều 66 Nghị định này quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 
chính của Công an, trong đó, lực lượng Công an có quyền phạt hành chính 
các hành vi vi phạm về tổ chức lễ hội; kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ 
vũ trường; hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; 
hành vi vi phạm về di sản... cũng như các hình thức xử phạt và biện pháp 
khắc phục hậu quả trong lĩnh vực văn hóa được quy định tại Chương II 
Nghị định 38/2021. Cụ thể, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 
đồng đối với hành vi cung cấp dịch vụ vũ trường cho người chưa đủ 18 
tuổi; kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 24 
giờ mỗi ngày... Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với 



hành vi kinh doanh dịch vụ vũ trường không có giấy phép theo quy định; 
sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường của tổ chức, 
cá nhân khác để kinh doanh; cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép 
đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường để kinh doanh... 

Ngoài lực lượng công an, Nghị định cũng phân cấp quyền xử lý các vi 
phạm điều 15 đối với UBND cấp quận, huyện, quản lý thị trường, thanh tra 
chuyên ngành Văn hoá - Thể thao và du lịch. 

Nghị định 38/2021 có 5 chương 74 điều sẽ là công cụ để dẹp bỏ những vi 
phạm về quảng cáo, văn hoá gây bức xúc cho người dân. Đặc biệt việc 
phân rõ quyền hạn trong xử lý và mức phạt tăng nặng hơn so với những 
quy định trước đây sẽ giải quyết dứt điểm những “vấn đề nóng” từ dịch vụ 
karaoke, vũ trường và tiếng ồn làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và sức 
khoẻ người dân. 

Một số quy định tại điều 15 Nghị định 38/2021 

Điều 15. Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ 
trường. 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với 
hành vi không mặc trang phục hoặc không đeo biển tên do người sử dụng 
lao động cung cấp. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không 
cung cấp trang phục hoặc không cung cấp biển tên cho người lao động. 

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không 
nộp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, 
khi có quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi kê 
khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện kinh 
doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. 

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi sau đây: 

a) Cung cấp dịch vụ vũ trường cho người chưa đủ 18 tuổi; 

b) Kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ 
mỗi ngày; 

c) Sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung giấy phép đủ 
điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. 

6. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi sau đây: 



a) Kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường không bảo đảm diện tích 
theo quy định; 

b) Đặt chốt cửa bên trong phòng hát karaoke, phòng vũ trường; 

c) Đặt thiết bị báo động, trừ các thiết bị báo cháy nổ tại địa điểm kinh 
doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; 

d) Không bảo đảm hình ảnh phù hợp với lời bài hát thể hiện trên màn hình 
(hoặc hình thức tương tự) hoặc với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục 
của dân tộc Việt Nam trong phòng hát karaoke; 

đ) Không điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, 
dịch vụ vũ trường trong trường hợp thay đổi về số lượng phòng hoặc thay 
đổi chủ sở hữu; 

e) Kinh doanh dịch vụ vũ trường trong khoảng thời gian từ 2 giờ đến 8 giờ 
mỗi ngày; 

g) Kinh doanh dịch vụ vũ trường ở địa điểm cách trường học, bệnh viện, 
cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa dưới 200 mét. 

BẰNG LINH 

Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/khong-con-lung-tung-trach-nhiem-
896353.ldo 

 

6. Xây dựng chính quyền số tại các địa phương vùng 
Đông Nam Bộ 

 

Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Bình Phước đi vào hoạt động giúp 
tỉnh chỉ đạo, quản lý tốt quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Ảnh: NHẤT SƠN 



Thời gian qua, nhiều địa phương vùng Đông Nam Bộ đã đẩy mạnh phát 
triển chính quyền điện tử (CQĐT), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) 
nhằm đưa lại những tiện ích tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp (DN). 
Bằng các giải pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp thực tế, nhiều tỉnh, thành 
phố đang hướng đến xây dựng chính quyền số (CQS), nền tảng để thực 
hiện thành công “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 3-6-2020. 

Bài 1 :Đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp 

Để phát triển CQĐT, thời gian qua, các địa phương vùng Đông Nam Bộ đã 
áp dụng nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, phục 
vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, DN. Thực tế cho thấy, những bước đi, 
cách làm thật sự vì dân, thêm điều kiện thuận lợi cho DN phát triển, đã tạo 
sự đồng thuận sâu rộng trong xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa 
phương phát triển.  

Thích ứng, phù hợp thực tế 

Ứng dụng các giải pháp của CQĐT trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến 
phức tạp, quý I-2021, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức nhiều hội thảo trực 
tuyến xúc tiến đầu tư đến Nhật Bản, châu Âu, Trung Quốc, Thái-lan… với 
hàng nghìn DN tham gia tại các điểm cầu ở các nước để tìm hiểu, quyết 
định đầu tư. Nhờ vậy, tính từ đầu năm đến ngày 15-3, tỉnh Bình Dương đã 
thu hút thêm gần 410 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), nâng nguồn 
lực FDI tại tỉnh lên 3.955 dự án, với tổng vốn đăng ký 35,8 tỷ USD. 

Ông Xa-nan An-gu-bôn-cun, Chủ tịch Hội đồng DN Thái-lan - Việt Nam, 
Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Thái-lan cho rằng, sự năng động, sáng 
tạo của lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã khiến cộng đồng DN Thái-lan quan 
tâm tới môi trường đầu tư của tỉnh nói riêng và của Việt Nam nói chung. 

Cùng với Bình Dương, tỉnh Bình Phước cũng đã chủ động xúc tiến đầu tư 
bằng hình thức trực tuyến tới nhà đầu tư nước ngoài khi dịch Covid-19 
diễn biến phức tạp và cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Phước Trần Tuệ Hiền cho biết, việc xúc tiến đầu tư trực tuyến đã giúp 
tỉnh thu hút được 24 dự án, với tổng vốn đầu tư 417 triệu USD trong quý I-
2021, nâng nguồn vốn FDI tại tỉnh lên 297 dự án, với tổng vốn đầu tư gần 
3,3 tỷ USD từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 

Từ tháng 4 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vận hành hệ thống ca-mê-ra 
giám sát thông minh trên quốc lộ 51 và nhiều tuyến đường trên địa bàn 
tỉnh. Thông qua hệ thống ca-mê-ra giám sát này, lực lượng chức năng sẽ 
xử lý các phương tiện vi phạm giao thông, nhằm góp phần bảo đảm trật tự 
an toàn giao thông trên các tuyến đường huyết mạch. Đại tá Lê Văn Ninh, 
Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ Công an tỉnh cho biết: Xác 



định tuyến quốc lộ 51 là điểm “nóng” về tai nạn giao thông, Công an tỉnh 
vừa triển khai lắp đặt 89 ca-mê-ra giám sát suốt dọc đoạn từ phường 12, 
TP Vũng Tàu đến thị xã Phú Mỹ. Hệ thống ca-mê-ra này có thể cùng lúc 
giám sát sáu làn xe, ghi rõ bằng hình ảnh biển số xe vi phạm không chỉ vào 
ban ngày, ban đêm, mà cả trong điều kiện thời tiết xấu để giúp cơ quan 
công an “phạt nóng” tại chỗ, hoặc “phạt nguội” các phương tiện vi phạm. 

Mới đây, UBND quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) đã thiết lập và cho chạy 
thử nghiệm phần mềm Tân Phú trực tuyến. Tải phần mềm này về máy tính 
hay điện thoại thông minh, người dân có thể theo dõi những tin tức, sự 
kiện, văn bản pháp luật, thủ tục hành chính (TTHC) mới nhất liên quan 
người dân trên địa bàn. Trong phần mềm còn có phần tiếp nhận phản ánh 
của người dân về trật tự đô thị. Khi tiếp nhận thông tin, ngay trong ngày, 
chính quyền quận sẽ tìm phương án xử lý và phản hồi tiến độ giải quyết. 
Người dân cũng có thể lấy số thứ tự tại nhà khi thực hiện các TTHC hay 
khảo sát sự hài lòng thông qua phần mềm Tân Phú trực tuyến. Lãnh đạo 
quận Tân Phú mong muốn đây sẽ là kênh “đối thoại”, xử lý công việc chính 
của chính quyền với người dân. 

Nhờ sớm tập trung đầu tư các giải pháp phát triển CQĐT, ngành giáo dục 
tỉnh Đồng Nai đã chủ động ứng phó tốt tình hình dịch Covid-19 diễn biến 
phức tạp. Ngay từ tháng 3-2020, Đồng Nai là địa phương đầu tiên của cả 
nước thay đổi hình thức học tập từ trực tiếp sang trực tuyến qua truyền 
hình với sự hỗ trợ của hệ thống VNPT e-Learning. Hiện, đã có hơn 530 
trường học khai báo và sử dụng hiệu quả hệ thống học trực tuyến này. Để 
có nền tảng triển khai học trực tuyến, chỉ tính riêng trong 5 năm qua, tỉnh 
đã đầu tư gần 500 tỷ đồng cho ngành giáo dục triển khai dự án xây dựng 
trường học tiên tiến, hiện đại, hỗ trợ giáo viên ứng dụng CNTT vào dạy 
học, hỗ trợ kết nối thông tin điều hành giáo dục giữa Sở Giáo dục và Đào 
tạo với các cơ sở giáo dục trên địa bàn. 

TP Long Khánh là địa phương thực hiện tốt giải pháp phát triển CQĐT ở 
Đồng Nai. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Việt Phương cho biết: “Chúng 
tôi xác định phát triển CQĐT, chuyển đổi số là một trong những giải pháp 
quan trọng giúp xây dựng đô thị thông minh. CQS sẽ tích hợp các dịch vụ 
theo nhu cầu phục vụ người dân và DN, do đó, Long Khánh sẽ nâng cao 
các ứng dụng nhằm mở rộng sự tương tác giữa chính quyền và người 
dân, DN…”. 

Đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp 

Tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
nhiều ứng dụng công nghệ hiện đại đã tiết kiệm đáng kể thời gian thực 
hiện các TTHC của người dân, DN; nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc 
của cán bộ, công chức. Giám đốc Trung tâm CNTT (Sở TN và MT tỉnh) 
Phạm Huỳnh Quang Hiếu cho biết, Sở đã hoàn thành xây dựng sổ tay 



quản lý đất đai chạy trên cả hai hệ điều hành Android và iOS, triển khai 
đến phòng TN và MT cấp huyện, UBND các cấp để truy cập cơ sở dữ liệu 
đất đai phục vụ công tác quản lý ở địa phương. Hoàn thành ứng dụng 
quản lý đất công, tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu cho 7.571 khu đất, với 
tổng diện tích hơn 11.104 ha và thực hiện công bố dữ liệu đến công dân và 
DN trên in-tơ-nét; ứng dụng công bố các khu đất dự kiến đấu giá năm 
2020 dưới dạng WebGIS, có thông tin vệ tinh giúp người dân và DN có 
điều kiện tiếp cận thông tin đấu giá đất. Đồng thời, triển khai thí điểm một 
số thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại TP Bà Rịa… 

Nhiều giải pháp phát triển CQĐT cũng đã được tỉnh Bình Dương áp dụng. 
Từ tháng 9-2019, UBND tỉnh đã công bố triển khai thí điểm hệ thống phòng 
họp không giấy VNPT e-Cabinet. Theo UBND tỉnh, việc triển khai và vận 
dụng hiệu quả hệ thống phòng họp không giấy đã góp phần phát triển 
CQĐT, hướng tới CQS, giúp tỉnh sớm đạt mục tiêu giảm ít nhất 30% thời 
gian các phiên họp và giảm tối đa sử dụng văn bản giấy trong các phiên 
họp của UBND tỉnh. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng cho 
biết, xây dựng, phát triển CQĐT được tỉnh thực hiện theo hướng đẩy mạnh 
cải cách hành chính gắn tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đồng thời, tích hợp dữ liệu, liên thông 
quy trình giữa các cơ quan, rút ngắn quy trình xử lý, giảm hồ sơ, giảm thời 
gian và chi phí thực hiện TTHC cho người dân, DN. Nhờ vậy, tỉnh đã đạt 
nhiều kết quả tích cực, hiện xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố về mức độ tổng 
thể ứng dụng CNTT; trong đó có nhiều chỉ số thành phần đạt hạng nhất, 
như: Hạ tầng kỹ thuật CNTT; cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng 
dụng CNTT. Đặc biệt, Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương được đánh 
giá vị trí thứ 1/63 Cổng thông tin của các tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Nhiều địa phương vùng Đông Nam Bộ đang đẩy mạnh phát triển CQĐT, 
hướng tới CQS, tập trung cải cách ngay trong chính nội bộ các cơ quan 
nhà nước và cải cách trong việc cung cấp dịch vụ công tới người dân, DN. 
Đến cuối năm 2020, TP Hồ Chí Minh đã triển khai gần 1.300 dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4, chiếm hơn 40% tổng số dịch vụ công 
được cung cấp. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào giải quyết TTHC, tỷ lệ giải 
quyết hồ sơ đúng hẹn hơn 99%. 

Tân Phú là một trong những quận thuộc TP Hồ Chí Minh thực hiện tốt quá 
trình này. Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận Trần Thị Hồng Cúc 
khẳng định: “Xây dựng đô thị thông minh hay CQS, quận luôn lấy sự hài 
lòng của người dân làm thước đo. Ứng dụng CNTT phục vụ công tác điều 
hành của chính quyền nhưng phải làm sao cho người dân thấy được rõ 
ràng những tiện ích khi họ cùng tham gia. Thông qua ứng dụng CNTT, 



chính quyền và người dân có thể kiểm soát được thủ tục đang “tắc” ở khâu 
nào để tìm phương án giải quyết kịp thời”. 

Lợi ích từ CQĐT mang lại cho người dân và DN là rất lớn. Chính quyền 
thật sự đồng hành cùng người dân, DN. Các cơ quan quản lý nhà nước 
cung cấp thông tin, dịch vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn thông qua các dịch 
vụ công trực tuyến; tiết kiệm thời gian, chi phí trong quá trình nộp hồ sơ, 
nhận kết quả. Thông qua việc thực hiện các TTHC trên môi trường điện tử 
đã góp phần giảm tiêu cực, phiền hà cho người dân và DN. Vì vậy, CQĐT 
luôn nhận được sự quan tâm, đồng thuận và ủng hộ tích cực của người 
dân và DN... 

 Bài 2: Nỗ lực hiện đại hóa nền hành chính 

 NHÓM PHÓNG VIÊN CQTT TẠI TP HỒ CHÍ MINH 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/khoahoc-congnghe/xay-dung-chinh-quyen-
so-tai-cac-dia-phuong-vung-dong-nam-bo-641051/ 

 

7. Xây dựng chính quyền số tại các địa phương vùng 
Ðông Nam Bộ 

 

Vận hành thiết bị tại Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minhTP 
Biên Hòa (Đồng Nai). 

Bài 2: Nỗ lực hiện đại hóa nền hành chính 

Bên cạnh những kết quả tích cực, thực tế cũng cho thấy, việc phát triển 
chính quyền điện tử (CQÐT), chuyển đổi số (CÐS) tại một số địa phương 
vùng Ðông Nam Bộ còn không ít khó khăn, thách thức. Không ít dịch vụ 



công trực tuyến chưa thể phổ biến đại trà đến người dân. Nhiều tỉnh, thành 
phố đã có các giải pháp cụ thể nhằm tăng tốc thực hiện Chương trình CÐS 
quốc gia, trọng tâm là xây dựng chính quyền số (CQS)… 

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

Trong quá trình phát triển CQÐT, CÐS, tỉnh Bình Phước gặp không ít khó 
khăn. Yêu cầu đặt ra là khung kỹ năng và năng lực của cán bộ, công chức, 
viên chức phải thay đổi để phù hợp cách thức quản lý, vận hành mới, do 
đó cần có quá trình, thời gian để đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng. Ở một số 
ngành, lĩnh vực, người đứng đầu còn hạn chế về tâm thế thay đổi, ngại đổi 
mới, chưa nhìn nhận đúng vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin 
(CNTT), ngại thay đổi thói quen từ xử lý văn bản giấy sang điện tử. 

Một số đơn vị chưa khai thác hiệu quả hạ tầng, ứng dụng CNTT, viễn 
thông hiện có; công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng còn yếu. 
Ứng dụng CNTT trong các ngành, lĩnh vực, trong các doanh nghiệp (DN) 
nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, thúc đẩy sản xuất, 
kinh doanh trên địa bàn tỉnh còn hạn chế… Mặt khác, các dự án, chương 
trình phát triển CQÐT, CÐS thường tốn nhiều thời gian hơn so kế hoạch 
đề ra, khiến các cơ quan, tổ chức, DN bị "đội" chi phí so với kế hoạch ban 
đầu. Bên cạnh đó, đòi hỏi phải có giải pháp phù hợp với tất cả yêu cầu về 
công năng, hiệu quả, bảo đảm an toàn thông tin và ngân sách triển khai. 
Hạ tầng công nghệ chưa được đầu tư triệt để, đồng bộ; trình độ dân trí 
không đồng đều ở một số vùng, bộ phận dân cư… cũng là rào cản nhất 
định trong quá trình phát triển CQÐT, CÐS. 

Từ thực tế nêu trên, tỉnh Bình Phước đề ra các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh 
xây dựng CQÐT, phát triển nền tảng cho CÐS theo lộ trình cụ thể từng 
năm, từng giai đoạn. Theo đó, tăng cường vai trò của người đứng đầu 
trong việc chịu trách nhiệm trực tiếp về xây dựng CQÐT, CÐS trong cơ 
quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách. Xây dựng chiến lược và 
các kênh truyền thông trực tuyến để đẩy mạnh việc tham gia của người 
dân, DN, các tổ chức vào chương trình xây dựng CQÐT, CÐS của tỉnh. 
Thúc đẩy CÐS tại các DN, triển khai thành công CQS làm nền tảng cho 
phát triển kinh tế số. 

Việc phát triển CQÐT được tỉnh Bình Dương triển khai đồng bộ, bài bản và 
thu được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, hiện nay, việc thực 
hiện liên thông thủ tục hành chính (TTHC) giữa các sở, ngành (cơ quan 
hành chính) với các cơ quan ngành dọc (thuế, kho bạc, bảo hiểm, hải 
quan, công an, thi hành án…) còn khó khăn, phải có ý kiến của nhiều 
ngành cho nên kết quả giải quyết TTHC còn trễ hẹn; một số TTHC có tính 
chất liên thông nhưng chưa có quy chế phối hợp triển khai thực hiện nên 
vẫn còn hạn chế trong xử lý công việc. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tăng 
cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà 



nước gắn với đề án xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương. Hoàn 
thiện quy trình điện tử đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 
độ 4 và đẩy mạnh thực hiện thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến 
qua ngân hàng, tạo sự thuận tiện cho người dân, DN khi sử dụng dịch vụ. 

Một trong những vướng mắc tại các địa phương hiện nay là làm sao xác 
định, đo lường, đánh giá được hoạt động CÐS. Thực tế, có những nơi đầu 
tư tốt về hạ tầng để thực hiện CÐS, nhưng do cán bộ chưa được đào tạo 
bài bản, chưa đáp ứng chuyên môn nghiệp vụ cho nên xử lý công việc 
chưa đạt yêu cầu, mong muốn của người dân, DN. Khắc phục vướng mắc 
này, ngày 12-10-2020, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT và TT) đã ban 
hành Quyết định số 1726/QÐ- BTTTT về phê duyệt đề án "Xác định Bộ chỉ 
số đánh giá CÐS của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và của quốc gia". Theo đó, 
Bộ chỉ số CÐS cấp tỉnh được cấu trúc theo ba trụ cột là Chính quyền số, 
Kinh tế số và Xã hội số. Trong mỗi trụ cột đều có bảy chỉ số chính đánh giá 
về: Chuyển đổi nhận thức; Kiến tạo thể chế; Phát triển hạ tầng và nền tảng 
số; Thông tin và dữ liệu số; Hoạt động CÐS; An toàn, an ninh mạng; Ðào 
tạo và phát triển nhân lực. 

Phó Giám đốc Sở TT và TT thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Trung Trinh cho 
biết: "Theo kế hoạch thực hiện CÐS năm 2021, TP Hồ Chí Minh sẽ tập 
trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu, nội dung Bộ chỉ số CÐS 
cấp bộ, cấp tỉnh và kết quả CÐS của thành phố. Phối hợp Bộ TT và TT và 
Tổng cục Thống kê xác định chỉ số đánh giá CÐS của thành phố. Ðể nâng 
cao hiệu quả giám sát, đánh giá hoạt động của CQS tại các đơn vị, địa 
phương, thành phố xây dựng các hệ thống ứng dụng để các sở, ngành, 
quận, huyện báo cáo các nội dung công việc thành phố yêu cầu. Ðồng 
thời, thành phố cũng mở rộng các công cụ tương tác để tăng khả năng 
giám sát và phản ánh, đánh giá của Mặt trận Tổ quốc và người dân trong 
quá trình triển khai các dịch vụ công…". 

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP Hồ Chí Minh 
(ITPC) Nguyễn Tuấn nhấn mạnh: Năm 2021 được nhận định là thời điểm 
"vàng" cho CÐS của Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng. Do 
đó, các đơn vị, tổ chức, DN, cá nhân cần hành động ngay để khát vọng 
CÐS của Việt Nam sớm thành hiện thực. Ðây được coi là cơ hội để Việt 
Nam phát triển đột phá, nhanh chóng bắt kịp các nước phát triển. ITPC 
luôn đồng hành cùng các DN để hỗ trợ tiếp cận, nắm vững thông tin và vận 
dụng CÐS trong kinh doanh, sản xuất… 

Tăng tốc thực hiện chuyển đổi số 

Chủ tịch UBND tỉnh Ðồng Nai Cao Tiến Dũng cho biết, tất cả cơ quan cấp 
tỉnh ở Ðồng Nai đã kết nối mạng nội bộ giữa các phòng, ban trực thuộc và 
kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng; 100% UBND các xã, 



phường, thị trấn được kết nối in-tơ-nét và kênh thuê riêng Megawan và 
Metrowan để phục vụ ứng dụng CNTT. Hoàn thành và đưa vào vận hành 
Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh giai đoạn 1 với 12 máy chủ ảo hóa, 20 máy 
chủ vật lý, hai máy chủ phiến để vận hành các hệ thống dùng chung của 
tỉnh. Ðang triển khai hạ tầng mở rộng cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh 
giai đoạn 2 để kịp thời bổ sung nhu cầu tài nguyên hệ thống, đáp ứng nhu 
cầu ứng dụng CNTT cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, 
đoàn thể đến năm 2025. 

Hiện đại hóa nền hành chính phù hợp quá trình CÐS gắn thực hiện Ðề án 
Thành phố thông minh Bình Dương, tháng 9-2020, UBND tỉnh Bình Dương 
đã có quyết định phê duyệt phương án nâng cấp kiến trúc CQÐT tỉnh phiên 
bản 2.0. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Hùng Dũng cho biết, 
bước đầu, những giải pháp nâng cấp kiến trúc CQÐT hiện nay rất hiệu 
quả. Ðơn cử, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến toàn tỉnh được vận 
hành ổn định với toàn bộ 113 điểm cầu, bảo đảm độ bao phủ của hệ thống 
hội nghị truyền hình trực tuyến ba cấp tỉnh, huyện, xã trên toàn địa bàn. Hệ 
thống cho phép tổ chức được ba cuộc họp đồng thời tại cùng thời điểm, 
đáp ứng các yêu cầu hội họp, triển khai công tác của tỉnh và nhất là thích 
ứng rất hiệu quả khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trong năm 2020, 
Bình Dương đã vận hành 66 cuộc họp trực tuyến; trong đó có 10 cuộc họp 
do Tỉnh ủy tổ chức, 14 cuộc họp do UBND tỉnh tổ chức… 

Tại Hội nghị triển khai chương trình hành động thúc đẩy CÐS giữa Bộ TT 
và TT và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu diễn ra ngày 29-3 vừa qua, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ một lần nữa khẳng định, 
việc ứng dụng CNTT, số hóa hướng đến CÐS, phát triển đô thị thông minh 
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá của tỉnh trong 
nhiệm kỳ 2020-2025. Tỉnh đã xây dựng "Ðề án phát triển đô thị thông minh 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2020-2022, định hướng đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2030". Bước đầu, các chương trình đã mang lại kết quả 
thiết thực. Tỉnh đã đưa vào vận hành trung tâm tích hợp, nền tảng chia sẻ, 
kết nối dữ liệu của tỉnh. 

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 69%, mức độ 4 đạt 55%. 
Phần mềm một cửa điện tử triển khai thống nhất ba cấp hành chính của 
tỉnh kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia. Nhiều hệ thống thông tin, cơ sở 
dữ liệu chuyên ngành, lĩnh vực được triển khai. Hệ thống hội nghị truyền 
hình trực tuyến triển khai từ cấp tỉnh đến cấp xã và kết nối hệ thống hội 
nghị trực tuyến trung ương. Cổng thông tin điện tử các cơ quan nhà nước 
tăng cường công khai, minh bạch thông tin quản lý, giúp người dân, DN 
tiếp cận thông tin và tương tác chính quyền dễ dàng hơn. 

Bà Rịa - Vũng Tàu đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ tích hợp các dịch vụ theo 
hướng tập trung phục vụ người dân và DN; toàn bộ TTHC được cung cấp 



dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tích hợp lên Cổng dịch vụ 
công của tỉnh. Từng bước triển khai kinh tế số, xã hội số trong một số 
ngành, lĩnh vực ưu tiên, như: Du lịch, dịch vụ, cảng biển, tài nguyên và môi 
trường, y tế, giáo dục, giao thông, đô thị… Ðến năm 2030, tỉnh cơ bản 
hoàn thiện CÐS và hình thành mô hình đô thị thông minh. 

Chương trình CÐS của TP Hồ Chí Minh được xây dựng theo hướng làm rõ 
hơn các định hướng và cách tiếp cận để triển khai một phần của Ðề án xây 
dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh. Xã hội số ở TP Hồ Chí 
Minh sẽ xây dựng trên kết quả của đô thị thông minh, giúp kết nối cư dân 
đô thị với nhau để người dân có thể chia sẻ thông tin, tri thức, chia sẻ các 
giá trị văn hóa. Như vậy, thúc đẩy CÐS tại TP Hồ Chí Minh cũng chính là 
thúc đẩy nhiều việc đang làm và sẽ làm ở mức cao hơn như phát triển 
CQÐT (hướng đến CQS), hay Ðề án xây dựng đô thị thông minh (hướng 
đến xã hội số). Thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 
Chương trình CÐS, trong đó, xác định nội dung cốt lõi là tạo lập được cơ 
sở dữ liệu (hộ tịch, dân cư, giáo dục, việc làm, sức khỏe...), giúp hỗ trợ 
chính quyền thành phố hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ người dân và DN 
tốt hơn. Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho 
rằng: "Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động mọi mặt đời sống kinh tế 
- xã hội thì CÐS là cơ hội để TP Hồ Chí Minh "biến nguy thành cơ". Vì thế, 
thành phố đặt ra yêu cầu phải nỗ lực nhiều hơn để đưa chương trình CÐS 
trở thành một nhân tố quan trọng trong thực hiện mục tiêu kép"… 

NHÓM PHÓNG VIÊN CQTT TẠI TP HỒ CHÍ MINH 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/thong-tin-so/xay-dung-chinh-quyen-so-tai-
cac-dia-phuong-vung-ong-nam-bo-641117/ 

 

8. Quảng Ngãi: Đồng hành tháo gỡ vướng mắc cho 
doanh nghiệp 
Trên tinh thần đối thoại thẳng thắn, cởi mở, các doanh nghiệp đã 
phản ánh các vấn đề còn tồn tại cũng như khó khăn, vướng mắc cần 
được tháo gỡ. 

Thẳng thắn nêu vướng mắc 

Chiều 6/4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chủ trì Hội nghị 
đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh quý I/2021. 



 

Quang cảnh hội nghị. 

Tại buổi đối thoại, nhiều doanh nghiệp đã thẳng thắn trao đổi về những khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh và đề 
xuất, kiến nghị với tỉnh những vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách 
hỗ trợ doanh nghiệp; những vấn đề về thủ tục hành chính; các vướng mắc 
liên quan đến thủ tục giao đất, cho thuê đất... 

Đơn cử như trường hợp của Công ty CP Đại Triệu Phát, lãnh đạo công ty 
này phản ánh, vào tháng 3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định cho 
Công ty thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất gạch nung không 
khói tại Cụm Công nghiệp thị trấn Trà Xuân (huyện Trà Bồng). Đến nay, đã 
trải qua 12 tháng mà Công ty vẫn chưa có giá đất để ký hợp đồng thuê đất, 
nhận quyền sử dụng đất làm vướng đến các thủ tục tiếp theo.  

“Vướng mắc này làm cho Công ty chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn vì thời 
gian kéo dài quá lâu ảnh hưởng đến tài chính và công việc không thể giải 
quyết theo kế hoạch. Vì vậy, mong UBND tỉnh cho phép gia hạn chủ 
trương đầu tư và các sở, ngành liên quan sớm ban hành giá đất cụ thể để 
Công ty ký hợp đồng thuê đất và thực hiện các thủ tục đầu tư tiếp theo”, bà 
Nguyễn Thị Thanh Phương - Công ty CP Đại Triệu Phát kiến nghị.  



Doanh nghiệp tham gia ý kiến tại buổi đối thoại. 

Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng đánh giá cao sự nỗ 
lực vượt bậc của UBND tỉnh cũng như các sở, ngành chức năng và địa 
phương trong việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu 
tư, kinh doanh thông thoáng, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp 
triển khai dự án cũng như quá trình sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, góp 
phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương. 

Đồng hành cùng tháo gỡ 

Xoay quanh những đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, 
lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan đã giải đáp trực tiếp từng 
kiến nghị, vướng mắc của nhà đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng trao đổi, làm rõ các vấn đề doanh nghiệp 
quan tâm và nhận được sự đồng thuận cao của doanh nghiệp. 

Đối với một số kiến nghị cụ thể của các doanh nghiệp nhưng chưa được 
giải quyết thỏa đáng tại hội nghị đối thoại này, Chủ tịch UBND tỉnh giao 
trách nhiệm rõ ràng cho từng sở, ngành, địa phương phải giải quyết xong 
trong thời gian được quy định cụ thể, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động sản xuất 
kinh doanh.  



 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh. 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ghi 
nhận sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối 
với sự phát triển KT- XH của tỉnh trong thời gian qua. 

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Quảng Ngãi luôn quan tâm, tạo mọi 
điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ 
doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Tỉnh 
Quảng Ngãi luôn xem sự thành công của doanh nghiệp, nhà đầu tư là 
thành công của tỉnh. Do đó, tỉnh Quảng Ngãi sẽ xử lý nghiêm các cơ quan, 
đơn vị, cá nhân gây cản trở hoạt động của doanh nghiệp. 

“Giải quyết cho doanh nghiệp, người dân là trách nhiệm của các cơ quan 
chức năng, vì vậy, những cơ quan, đơn vị, địa phương nào cố tình gây cản 
trở, nhũng nhiễu, khó khăn cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp báo cáo và 
phản ánh trực tiếp đến Chủ tịch UBND tỉnh. Tôi xin cam kết sẽ xử lý 
nghiêm đối các hành vi gây khó và cản trở hoạt động của doanh nghiệp”, 
ông Minh nhấn mạnh.  

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính, nâng 
cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, trong thời gian tới, 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đề nghị, các sở, ngành và địa phương 
thực hiện tốt phương châm “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, 
chủ động trao đổi, nắm bắt tình hình hoạt động, các vấn đề khó khăn, 



vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư để có biện pháp hỗ 
trợ, giải quyết kịp thời.  

Nguồn: http://kinhtedothi.vn/quang-ngai-dong-hanh-thao-go-vuong-mac-
cho-doanh-nghiep-415159.html 

 

9. Điện Biên rộng cửa liên kết vùng 
Ông Lê Thành Đô cho biết, dự án Cải tạo, nâng cấp CHK Điện Biên dự 
kiến sẽ khởi công năm 2021 và hoàn thành năm 2023, góp phần thúc 
đẩy phát triển kinh tế, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu. 

Trao đổi với DĐDN về việc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương 
đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không (CHK) Điện Biên, ông Lê 
Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khẳng định, giao thông hàng 
không sẽ giúp Điện Biên rút ngắn khoảng cách, đáp ứng được yêu cầu liên 
kết với các vùng trung tâm kinh tế lớn trong nước và quốc tế. 

 

Ông Lê Thành Đô cho biết, dự án Cải tạo, nâng cấp CHK Điện Biên dự 
kiến sẽ khởi công năm 2021 và hoàn thành năm 2023, góp phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu. 

- Xin ông chia sẻ cụ thể việc CHK được mở rộng sẽ tạo làn sóng thu hút các nhà 
đầu tư cũng như du khách trong và ngoài nước ra sao? 

Sở dĩ trước đây các hãng lữ hành hạn chế lựa chọn việc đưa khách bằng 
đường hàng không vì giá vé cao sẽ làm chi phí giá tour tăng cao, cùng với 



đó là tình trạng chậm chuyến, hủy chuyến, số chuyến ít không có nhiều lựa 
chọn trong hành trình của tour. Việc đầu tư nâng cấp CHK Điện Biên sẽ 
khắc phục được những bất lợi, tăng tính liên kết, giao thương, thu hút 
được các nhà đầu tư, phát huy được các tiềm năng, thế mạnh… góp phần 
thực hiện các mục đến năm 2030 thu hút trên 1,6 triệu lượt khách du lịch, 
trong đó có trên 0,3 triệu lượt khách quốc tế; tổng doanh thu từ hoạt động 
du lịch năm 2030 đạt trên 3.500 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 35.000 lao 
động. 

 

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên sẽ góp phần 
mở rộng liên kết với các vùng trung tâm, khu vực lân cận khác. Ảnh: S.T 

Còn về thu hút đầu tư, cùng với việc nâng cấp, mở rộng CHK, những năm 
qua, chúng tôi luôn chú trọng cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ 
tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Nhờ vậy, 
Điện Biên đã được một số nhà đầu tư, tập đoàn lớn (Vingroup, FLC, TH 
true MILK...) quan tâm khảo sát đầu tư trên các lĩnh vực có tiềm năng về 
du lịch, dịch vụ và sản xuất nông nghiệp... Ngoài ra, CHK mở rộng là cơ 
hội để liên kết trực tiếp, mở rộng thị trường quốc tế, khai thác các tuyến du 
lịch với các tỉnh Bắc Lào, Bắc Thái Lan và Trung Quốc; đồng thời đẩy 
mạnh kết nối với vùng du lịch trọng điểm của cả nước Miền Bắc (Hà Nội, 
Hải Phòng, Quảng Ninh), Miền Trung (Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế), Miền 
Nam (TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ)..., góp phần quảng bá hình ảnh của tỉnh 
Điện Biên... 



- Ông nhìn nhận như thế nào về lượng hành khách và hàng hoá khi dự án này 
hoàn thành? 

Trong trường hợp mở khai thác các đường bay mới và tiếp nhận được tàu 
bay phản lực loại lớn A320, A321..., chúng tôi dự báo giai đoạn 2021 – 
2026, nhịp độ tăng trưởng sản lượng vận chuyển hành khách khoảng 
74,2%; sản lượng hành khách năm 2026 khoảng 1.314.893 hành 
khách/năm. Nhịp độ tăng trưởng vận chuyển hàng hóa khoảng 21,1%. Giai 
đoạn 2026 – 2030, nhịp độ tăng trưởng sản lượng khoảng 12,8%; sản 
lượng hành khách năm 2030 khoảng 2.105.956 hành khách/năm. Nhịp độ 
tăng trưởng vận chuyển hàng hóa 14,5%. 

- Còn việc liên kết, phát triển vùng Tây Bắc khi dự án mở rộng CHK Điện 
Biên hoàn thành sẽ ra sao, thưa ông? 

CHK Điện Biên được xác định là một CHK chính ở khu vực Tây Bắc trong 
hệ thống CHK- sân bay toàn quốc. CHK Điện Biên mở rộng sẽ đóng vai trò 
trung tâm trong việc hình thành hệ thống trung tâm công cộng cấp vùng để 
hỗ trợ thúc đẩy phát huy và thực hiện vai trò là cửa ngõ giao lưu phát triển 
kinh tế và đối ngoại. CHK Điện Biên sẽ mở cánh cửa liên kết trực tiếp với 
các với các trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn trong nước và quốc tế 
như: Liên kết các tỉnh trung tâm thuộc 03 vùng của đất nước (Bắc - Trung - 
Nam) như: Hà Nội, Tp.HCM, Đã Nẵng, Huế, Nghệ An, Lâm Đồng...; liên 
kết quốc tế: Bangkok - Thái Lan; Vientiane - Lào; Vân Nam - Trung Quốc, 
Myama... Đồng thời thông qua đó mở rộng liên kết với các vùng trung tâm, 
khu vực lân cận khác. Ngoài ra, đảm nhiệm vai trò trung tâm trung chuyển 
của khu vực Tây Bắc với cả nước và quốc tế; tháo gỡ nút thắt trong kết nối 
tuyến du lịch quốc gia Hà Nội - Hoà Bình - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu - 
Sa Pa - Lào Cai - Hà Nội bằng đường hàng không thay vì kết nối đường bộ 
còn nhiều điểm bất lợi, chưa đáp ứng được yêu cầu trong thời điểm trước 
mắt, nhất là khi tuyến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên chưa 
được đầu tư. 

- Xin cảm ơn ông. 

Nguồn: https://enternews.vn/dien-bien-rong-cua-lien-ket-vung-194708.html 

 

 

10. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh 
Thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính (CCHC), những năm 
qua  TP Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các 
lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần cải thiện 



môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng 
phát triển. 

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” UBND 
TP Thanh Hóa. 

Để gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính (TTHC) đối với môi trường 
đầu tư kinh doanh và đời sống của người dân, bảo đảm tính minh bạch, 
công khai, hiệu quả khi giải quyết công việc hành chính, Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chọn CCHC là 
1 trong 2 khâu đột phá để triển khai. Thực hiện khâu đột phá này, UBND 
thành phố đã tổ chức nhiều hội nghị bàn giải pháp đẩy mạnh cải cách 
TTHC và ban hành 130 văn bản chỉ đạo, điều hành công tác CCHC; tổ 
chức hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC, hành vi hành 
chính... để nắm bắt những vấn đề còn tồn tại, hạn chế để chấn chỉnh, khắc 
phục. Trong chương trình công tác năm, TP Thanh Hóa ban hành quyết 
định phân công nhiệm vụ cụ thể cho chủ tịch, các phó chủ tịch, ủy viên 
UBND thành phố để phân rõ trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, tránh chồng 
chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ. 

Hướng đến xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, Chủ tịch 
UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các phường, 
xã đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; tập trung 
giải quyết TTHC theo phương thức “4 tại chỗ” (tiếp nhận tại chỗ, thẩm định 
tại chỗ, phê duyệt tại chỗ và trả kết quả tại chỗ); nghiêm cấm việc tiếp 
nhận hồ sơ tại phòng làm việc, chấn chỉnh tình trạng tiếp nhận hồ sơ 
không có phiếu hẹn và việc giải quyết hồ sơ quá hạn... Chủ tịch UBND 



thành phố giao văn phòng HĐND và UBND thành phố quản lý chặt chẽ, 
theo dõi đầy đủ, trung thực, chính xác tình trạng giải quyết hồ sơ và tình 
hình thực hiện nhiệm vụ của tất cả các đơn vị trực thuộc để đôn đốc, nhắc 
nhở, giảm tình trạng giải quyết hồ sơ quá hạn. Cùng với đó, hàng năm 
thành phố đã tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ 
CCHC tại các phòng, ban và UBND các phường, xã. Qua kiểm tra, lãnh 
đạo thành phố yêu cầu trưởng các phòng chuyên môn, chủ tịch UBND các 
phường, xã nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong 
CCHC. 

Thực hiện khâu đột phá về CCHC, hàng năm các phòng, ban, các phường, 
xã đã tiến hành rà soát tất cả các TTHC đang thực hiện. Trên cơ sở rà 
soát, thành phố đã kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi 63 TTHC, bổ sung 61 
TTHC, hủy bỏ 70 TTHC không còn phù hợp với thực tiễn và công bố mới 1 
TTHC. Thời gian giải quyết TTHC được rút ngắn trung bình là 35% so với 
quy định. Điều này đã tạo một bước chuyển đáng kể trong cải cách TTHC 
của thành phố. Sau rà soát, 100% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 
ở cả 2 cấp thành phố và phường, xã cũng như quy trình, thời gian giải 
quyết hồ sơ phí và lệ phí, nơi tiếp nhận và trả kết quả được niêm yết công 
khai. Để hiện đại hóa nền hành chính, UBND thành phố đã ký thỏa thuận 
hợp tác toàn diện trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông với Viễn 
thông Thanh Hóa để hoàn chỉnh hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm 
hiện đại, chất lượng cao, đồng thời bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức 
có trình độ, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông ở mức 
cao nhất, hướng tới xây dựng có hiệu quả mô hình thành phố thông minh. 

Với nhiều đột phá trong CCHC, môi trường đầu tư kinh doanh của thành 
phố ngày càng được cải thiện mạnh mẽ, công tác vận động, xúc tiến đầu 
tư được tăng cường và đạt kết quả tích cực. 5 năm qua, thành phố có 202 
dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó có 3 dự án từ nguồn 
vốn FDI. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 143.010 tỷ đồng, tăng 2,2% so với 
mục tiêu đề ra; trong đó, năm 2020 ước đạt 34.000 tỷ đồng, gấp 2 lần năm 
2015. Cũng trong 5 năm qua, thành phố đã thành lập mới 4.675 doanh 
nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố 
lên 7.185 doanh nghiệp. Đây không phải là sự ngẫu nhiên mà là các doanh 
nghiệp đã thấy rõ sự đồng hành, quan tâm của lãnh đạo thành phố trong 
chỉ đạo đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Sự hỗ trợ và 
ủng hộ nhiệt tình từ phía thành phố chính là động lực để các doanh nghiệp 
tiếp tục đầu tư vào TP Thanh Hóa. 

“Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là đẩy mạnh 
cải cách TTHC” tiếp tục được xác định là khâu đột phá của Đại hội Đảng 
bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Với sự chủ động, quyết 
tâm cao, TP Thanh Hóa phấn đấu tạo nhiều dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 



mới, đưa công tác CCHC trở thành “đòn bẩy” để hiện thực hóa những mục 
tiêu đại hội đề ra. 

Bài và ảnh: Thu Vui 

Nguồn: https://baothanhhoa.vn/co-hoi-dau-tu/cai-cach-hanh-chinh-cai-
thien-moi-truong-dau-tu-kinh-doanh/134285.htm 

 

 


