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1. Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách, cải thiện môi 
trường kinh doanh 
Bộ Tài chính đã có thông báo về việc phân công nhiệm vụ triển khai 
các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách quy định liên quan đến 
hoạt động kinh doanh, thu hút đầu tư nước ngoài, cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

 
Ngành Tài chính không ngừng ứng dụng công nghệ thông tin, vừa hỗ trợ cho 
công tác quản lý vừa thuận tiện, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. 

Ảnh: TL. 

Trong thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ trong công tác phòng, chống, kiểm soát tốt đại dịch Covid-19, 
Bộ Tài chính đã tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ người dân, 
doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, 
tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phục hồi kinh tế - 
xã hội. 

Trong năm 2021, bên cạnh việc tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh, Bộ Tài 
chính cho rằng, cần tiếp tục đẩy mạnh phục hồi kinh tế, đồng thời thực 
hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2015 tạo tiền đề và 
khích lệ mạnh mẽ cho các năm tiếp theo. 

Để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về môi trường kinh 
doanh, thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 
gia, trên cơ sở những kết quả khách quan và khuyến nghị được đánh 
giá tại Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của Diễn đàn Kinh tế 



thế giới và Báo cáo Đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 
2020, lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị thủ trưởng các đơn vị căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu 
quả các nhiệm vụ và giải pháp. 

Theo đó, các cơ quan, đơn vị của Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện đầy đủ, 
nhất quán đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm 
đạt mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đã đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 
1/1/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia năm 2021 và Quyết định số 02 /QĐ-BTC ngày 4 /1/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 
số 02/NQ-CP. 

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị của Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ nội dung 
Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của Diễn đàn Kinh tế thế giới 
và Báo cáo Đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2020 và 
triển khai các nhóm giải pháp nhằm cải thiện các chỉ số có liên quan 
được cụ thể tại phụ lục kèm theo thông báo này; tiếp tục chú trọng các 
nhiệm vụ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh 
doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. 

Các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao tại thông báo 
này và báo cáo Bộ Tài chính kết quả triển khai định kỳ. Văn phòng bộ là 
đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính. 

Trước đó, Bộ Tài chính đã có thông báo, giao thủ trưởng các đơn vị 
thuộc bộ tiếp tục thực hiện rà soát, kiến nghị phương án cắt giảm, đơn 
giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm 
vi ngành, lĩnh vực quản lý, đảm bảo đạt tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa thủ 
tục hành chính được giao, tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. 

Theo thống kê mới nhất, tổng số điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực 
quản lý của Bộ Tài chính còn hiệu lực hiện nay là 295 điều kiện thuộc 20 
ngành, nghề kinh doanh theo quy định tại Phụ lục IV Luật Đầu tư./. 

Minh Anh 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2021-
08-26/bo-tai-chinh-day-manh-cai-cach-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-
109972.aspx 

 

2. Bộ GTVT yêu cầu địa phương bãi bỏ quy định cản 
trở lưu thông hàng hoá 



Bộ GTVT vừa có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc rà 
soát, bãi bỏ các văn bản do địa phương đã ban hành còn có nội 
dung chưa thống nhất với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để bảo 
đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt. 

 

Khẩn trương rà soát, bãi bỏ các văn bản do địa phương 
đã ban hành còn có nội dung chưa thống nhất với chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ để bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, 

thông suốt -  Ảnh minh hoạ. 

Công điện nêu rõ, ngày 26/8, Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ 
đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp với với 
Thành uỷ, UBND TPHCM và các bộ, ngành liên quan. Tại cuộc họp, 
UBND TPHCM đã đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo các tỉnh, thành phố thống 
nhất việc lưu thông hàng hoá. 

Cụ thể, hiện nay, tại một số tỉnh, thành phố vẫn còn hiện tượng yêu cầu 
thay thế lái xe của địa phương; quy định giá trị hiệu lực của giấy xét 
nghiệm SARS-CoV-2 là 24 giờ hoặc 48 giờ, ngắn hơn so với hướng dẫn 
của Bộ Y tế là 72 giờ; giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 còn giá trị nhưng 
vẫn yêu cầu lái xe xét nghiệm lại; phải đăng ký phương tiện vận chuyển 
hàng hóa với Sở Công Thương trước khi vào địa phương. 

Cũng tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu 
các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện chỉ đạo tại Công điện số 
1102/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-
19 trên toàn quốc. 



Thủ tướng cũng giao Bộ GTVT khẩn trương làm việc với các địa 
phương để thống nhất trong triển khai thực hiện, bảo đảm vận tải, lưu 
thông hàng hóa kịp thời, thông suốt mọi lúc, mọi nơi trong thời gian tăng 
cường các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đề 
nghị UBND các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Quyết định của Bộ 
GTVT về “Hướng dẫn tạm thời tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối 
với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch 
COVID-19". 

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát các văn bản do địa phương đã 
ban hành chưa đúng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 
số 1102/2021, Văn bản số 1015/2021 của Thủ tướng Chính phủ về vận 
chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch 
COVID-19, Văn bản số 5187/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tạo 
thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19. 

"Các tỉnh, thành phố chủ động bãi bỏ ngay các quy định không phù hợp; 
báo cáo kết quả rà soát về Bộ GTVT trước 15h ngày 28/8/2021 để tổng 
hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ", công điện của Bộ GTVT yêu cầu. 

PT 

Nguồn: https://nangluccanhtranh.chinhphu.vn/Box-canh-tranh/Bo-GTVT-
yeu-cau-dia-phuong-bai-bo-quy-dinh-can-tro-luu-thong-hang-
hoa/444261.vgp 

 
3. Linh hoạt các biện pháp gỡ khó cho doanh nghiệp 
thuỷ sản 
Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), công 
suất chung của các nhà máy chế biến thuỷ sản phía nam chỉ còn khoảng 
40%. Nhiều khó khăn đang bủa vây các doanh nghiệp (DN) thuỷ sản. 
 



 

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến - Ảnh: VGP/Đỗ Hương 

Báo Điện tử Chính phủ đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ 
NN&PTNT Phùng Đức Tiến về thực trạng này cũng như kế hoạch gỡ 
vướng cho các DN thuỷ sản trong thời gian tới. 

Thưa Thứ trưởng, hiện nay Bộ NN&PTNT đang triển khai những giải 
pháp gì để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN thuỷ sản trong bối cảnh tác 
động của đại dịch? 

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Hiện nay, Bộ NN&PTNT đã thành lập 2 tổ 
công tác: Tổ 3430 ở phía bắc và Tổ 970 ở phía nam để rà soát, thống 
kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về các cơ sở cung ứng và kết nối tiêu thụ 
cho các sản phẩm nông thủy sản. Hai tổ công tác này sẽ kịp thời tháo gỡ 
khó khăn trong việc lưu thông, vận chuyển vật tư, bao bì, nguyên liệu, 
thức ăn, con giống phục vụ sản xuất, chế biến thủy sản tại các địa 
phương. Trực tiếp kiểm tra, khảo sát thực tế tại một số vùng nguyên 
liệu, các nhà máy chế biến trọng điểm để nắm bắt tình hình cung ứng 
thủy sản cho các địa phương thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. 

Cùng với đó, Bộ NN&PTNT đã có văn bản gửi các địa phương về việc 
hỗ trợ tiêu thụ nông thủy sản trong dịch COVID-19. Bộ đề nghị các địa 
phương chỉ đạo các Sở NN&PTNT thành lập Tổ công tác do 1 đồng chí 
lãnh đạo Sở làm tổ trưởng và thiết lập đường dây nóng nhằm chỉ đạo 
sản xuất, kết nối cung cầu nông thủy sản, tháo gỡ khó khăn trong lưu 
thông, thu hoạch, vận chuyển vật tư nông nghiệp và sản phẩm thủy sản. 



Bộ cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ 
Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước, 
các địa phương và hiệp hội ngành hàng nắm bắt và phối hợp tháo gỡ 
khó khăn, thúc đẩy sản xuất, chế biến, tiêu thụ, vận chuyển nông thủy 
sản tại các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông, vận 
chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa, vật tư nông nghiệp, tránh tình trạng 
ách tắc tại các cửa khẩu. Với đề xuất của Bộ NN&PTNT, Chính phủ đã 
ban hành văn bản số 5187/VPCP-CN ngày 29/7/2021 gửi các bộ, ngành, 
địa phương về việc tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình 
hình dịch COVID-19. 

Hiện nay, Bộ cũng thường xuyên tổ chức các cuộc họp trực tuyến với 
các địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiêp thủy sản, các tham 
tán thương mại, các cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu, các đơn vị 
vận chuyển, sàn giao dịch thương mại điện tử,… để tiếp thu các kiến 
nghị, đề xuất và đưa ra các giải pháp tháo gỡ kịp thời cho các doanh 
nghiệp trong vấn đề sản xuất, chế biến, lưu thông, tiêu thụ thủy sản 
trong nước và xuất khẩu. 

Các đơn vị trong Bộ cũng thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên 
quan tổ chức nhiều sự kiện kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại trực 
tuyến với các điểm cầu trong và ngoài nước để thúc đẩy tiêu thụ, xuất 
khẩu nông thủy sản. 

Với những biện pháp này, hiệu quả thúc đẩy tiêu thụ thuỷ sản được ghi 
nhận như thế nào, thưa Thứ trưởng? 

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Về thúc đẩy tiêu thụ thủy sản tại thị trường 
trong nước, trước tiên phải nói đến các tỉnh phía nam. Hiện Bộ 
NN&PTNT đã tổng hợp được 1.166 đầu mối cung cấp nông sản và thực 
phẩm đăng ký qua Tổ Công tác 970, gồm hơn 600 đầu mối về rau, củ, 
quả và  423 đầu mối về thủy hải sản - chăn nuôi… Tổ công tác đã kết 
nối thành công và tiêu thụ hàng nghìn tấn sản phẩm/ngày. 

Bộ NN&PTNT đã xây dựng và đưa vào hoạt động trang web kết nông 
cung cầu sản phẩm tại địa chỉ htx.cooplink.com.vn giúp đẩy nhanh tiến 
độ kết nối và mua bán nông thủy sản khi người mua và người bán tự tìm 
được số điện thoại và thông tin sản phẩm cần mua và cần bán trên web. 
Có 1.307 đơn vị đăng ký sử dụng gồm 1.009 đơn vị đăng ký bán 
(77,6%), 206 đơn vị đăng ký mua (15,8%), 47 cơ quan hỗ trợ của nhà 
nước (3,6%) và 39 tổ chức hỗ trợ mua bán cho nông dân (3%). 

Tại phía bắc, Bộ đã chủ động làm việc với TP. Hà Nội và các tỉnh khác 
để xác định cung cầu nông thủy sản; xây dựng kịch bản cung ứng theo 



tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19. Từ đó đã xác định được 
tổng nhu cầu lương thực, thực phẩm, khả năng tự cung cấp của Hà Nội 
và phần thiếu hụt cần cung ứng của các tỉnh ngoài. Đối với thủy sản thì 
Hà Nội cần thêm khoảng 2000 tấn/tháng từ các tỉnh bên ngoài. 

Bộ đã tổng hợp tình hình sản xuất, xây dựng kế hoạch cung ứng thủy 
sản cho từng tháng từ nay đến cuối năm của các tỉnh từ Thừa Thiên 
Huế trở ra. Theo đó, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 242.150 ha nuôi ao 
đầm và hơn 1 triệu lồng bè nuôi trồng thủy sản trên các sông, suối, hồ, 
biển. Sản lượng nuôi trồng thủy sản 7 tháng đầu năm đạt 571.659 tấn, 
trong đó sản lượng tập trung chủ yếu tại các địa phương như Hà Nội, 
Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ. Ước tính thực 
hiện cả năm 2021 được 1.135.493 tấn (đạt 100% kế hoạch năm 2021). 
Như vậy, về nguồn cung thủy sản cơ bản sẽ đáp ứng được nhu cầu tiêu 
thụ nội địa và xuất khẩu của các tỉnh phía bắc từ nay đến cuối năm. 

Tổ công tác phía bắc của Bộ vẫn đang tiếp tục tổng hợp, cập nhật danh 
sách, kết nối cung cầu cho các cơ sở, hợp tác xã sản xuất, chế biến thủy 
sản với các hệ thống siêu thị, kênh phân phối tiện dụng và thương mại 
điện tử để đảm bảo nguồn cung và đáp ứng nhu cầu thủy sản cho người 
dân tại Hà Nội và các tỉnh phía bắc. 

Về tình hình xuất khẩu thủy sản, với sự chủ động vượt khó của cộng 
đồng DN và sự vào cuộc tháo gỡ khó khăn kịp thời, quyết liệt của Bộ tại 
các thị trường trọng điểm như: Mỹ, EU, Trung Quốc, Nga, Trung Đông, 
Brazil, Australia,... thông qua các cuộc đàm phán, xúc tiến thương mại 
đã mang lại kết quả xuất khẩu thủy sản 7 tháng đầu năm rất khả quan. 
Cụ thể, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 4,97 tỷ USD, tăng 13,4% so 
với cùng kỳ 2020. Hầu hết các thị trường và sản phẩm đều có mức tăng 
trưởng khá. Riêng thị trường Trung Quốc ghi nhận sự sụt giảm 10,5%. 
Bộ đã và đang tiếp tục chủ động đàm phán với cơ quan thẩm quyền 
Trung Quốc, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và các cơ quan chức 
năng tại các cửa khẩu biên giới tiếp giáp với Trung Quốc để từng bước 
tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy xuất khẩu thủy sản sang thị trường này. 



 

Các DN thuỷ sản đang gồng mình với chi phí “3 tại chỗ” để 
hoàn tất các đơn hàng thuỷ sản - Ảnh minh họa 

Cuộc chiến chống COVID-19 được xác định là có thể kéo dài vì diễn 
biến rất khó lường. Bộ chuẩn bị phương án, kịch bản ra sao để đồng 
hành, chung sức cùng DN thuỷ sản, thưa Thứ trưởng? 

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Tình hình hoạt động của các DN chế biến 
xuất khẩu thủy sản đã, đang và sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Số DN 
chế biến thủy sản xuất khẩu khu vực Nam Bộ tạm dừng sản xuất là 123 
cơ sở (có ca nhiễm COVID-19 phải dừng sản xuất là 19 cơ sở và 104 cơ 
sở dừng sản xuất do không đáp ứng yêu cầu “3 tại chỗ”). Như vậy còn 
326/449 cơ sở tại 19 tỉnh, thành phố phía nam tiếp tục sản xuất, chiếm 
65%. 

Tuy nhiên, do thiếu công nhân và chia ca để phòng chống dịch bệnh nên 
tổng công suất chỉ khoảng 30-40% so với trước khi áp dụng Chỉ thị 16. 
Do TPHCM và các tỉnh đều kéo dài thời gian giãn cách sau 15/8 nên các 
DN chế biến thủy sản sẽ thêm khó khăn bởi chi phí “3 tại chỗ” rất cao. 
Chuẩn bị cho phương án tình trạng này sẽ còn kéo dài và ảnh hưởng 
đến toàn chuỗi sản xuất, kinh doanh thủy sản, Bộ sẽ tiếp tục triển khai, 
thực hiện các giải pháp, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, tiếp tục duy trì hoạt động của 2 tổ công tác và phối hợp chặt 
chẽ với chính quyền địa phương, hiệp hội ngành hàng để nắm bắt kịp 
thời tình hình sản xuất, chế biến, lưu thông, vận chuyển và tiêu thụ thủy 
sản. Chỉ đạo xuyên suốt các địa phương đảm bảo đủ con giống, thức 
ăn, nguyên liệu, vật tư đầu vào cho sản xuất thủy sản và duy trì hoạt 
động của các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu, tiêu thụ nội địa, tránh 
đứt gẫy chuỗi sản xuất. 



Thứ hai là tăng cường các cuộc họp, đàm phán và kết nối cung cầu, xúc 
tiến thương mại theo hình thức trực tuyến để tháo gỡ rào cản, mở rộng 
thị trường tiêu thụ trong nước và thúc đẩy xuất khẩu thủy sản trong 
những tháng cuối năm. 

Bộ NN&PTNT cũng sẽ tiếp tục có các đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan phối hợp tháo gỡ khó khăn 
vướng mắc tại từng thời điểm, từng điều kiện, tình huống cụ thể nhằm 
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sản xuất, chế biến, lưu thông, xuất nhập 
khẩu thủy sản. 

Xin cảm ơn những chia sẻ của Thứ trưởng! 

Đỗ Hương (thực hiện) 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Linh-hoat-cac-bien-phap-go-kho-
cho-doanh-nghiep-thuy-san/444113.vgp 

 
4. Quy định mới hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết 
và hướng dẫn một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(DNNVV), trong đó quy định hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. 

 

Nhiều chính sách hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo 



Cụ thể, theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Hỗ trợ DNNVV, DNNVV 
khởi nghiệp sáng tạo được xác định theo một trong các tiêu chí sau: 

1- Sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ sáng chế, giải pháp 
hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí tích hợp bán dẫn, phần 
mềm máy tính, ứng dụng trên điện thoại di động, điện toán đám mây, 
giống vật nuôi mới, giống cây trồng mới, giống thủy sản mới, giống cây 
lâm nghiệp mới. 

2- Sản xuất, kinh doanh sản phẩm được tạo ra từ các dự án sản xuất 
thử nghiệm, sản phẩm mẫu và hoàn thiện công nghệ; sản xuất, kinh 
doanh sản phẩm đạt giải tại các cuộc thi khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo quốc gia, quốc tế và các giải thưởng về khoa học và công 
nghệ theo quy định của pháp luật về giải thưởng khoa học và công 
nghệ. 

3- Có giải pháp công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới có khả năng 
tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp đạt tối thiểu 20% trong 2 năm 
liên tiếp trên cơ sở phân tích các yếu tố thị phần, khả năng phát triển của 
sản phẩm, dịch vụ và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Phương thức lựa chọn DNNVV khởi nghiệp sáng tạo để hỗ trợ 
Căn cứ tiêu chí nêu trên và điều kiện hỗ trợ quy định tại Khoản 1 Điều 
17 Luật Hỗ trợ DNNVV, cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV lựa chọn DN để 
hỗ trợ theo một trong các phương thức: 

- Lựa chọn các DN có giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế về khởi nghiệp 
sáng tạo hoặc sản phẩm, dự án về đổi mới sáng tạo; hoặc được cấp văn 
bằng bảo hộ đối với sáng chế; hoặc được cấp giấy chứng nhận doanh 
nghiệp khoa học công nghệ, giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ 
cao, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

- Lựa chọn các DN đã được đầu tư hoặc cam kết đầu tư bởi các quỹ đầu 
tư khởi nghiệp sáng tạo; được hỗ trợ hoặc cam kết hỗ trợ bởi các khu 
làm việc chung, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức cung 
cấp dịch vụ, cơ sở ươm tạo, cơ sở thúc đẩy kinh doanh, các trung tâm 
đổi mới sáng tạo theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

- Lựa chọn thông qua hội đồng: Cơ quan tổ chức hỗ trợ DNNVV có thể 
thành lập hội đồng để lựa chọn DN khởi nghiệp sáng tạo theo các tiêu 
chí quy nêu trên. 

Nội dung hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo 
Nghị định quy định cụ thể nội dung hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo 
gồm: Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc 



chung; hỗ trợ tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; 
hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, 
chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới; 
hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu; hỗ trợ về 
thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi 
nghiệp sáng tạo. 

Trong đó, hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật, 
cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung nhưng không quá 20 triệu 
đồng/năm/DN; hỗ trợ tối đa 50% chi phí thuê mặt bằng tại các cơ sở 
ươm tạo, khu làm việc chung nhưng không quá 5 triệu đồng/tháng/DN. 
Thời gian hỗ trợ tối đa là 3 năm kể từ ngày DN ký hợp đồng thuê mặt 
bằng. 

Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, 
dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước nhưng không 
quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/DN; hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng 
tư vấn xác lập chuyển giao, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở 
nước ngoài nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/DN... 

Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm sản phẩm mới tại các đơn vị, tổ 
chức thử nghiệm sản phẩm hàng hóa nhưng không quá 30 triệu 
đồng/năm/DN; hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn hoàn thiện sản 
phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới nhưng 
không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/DN... 

Hỗ trợ tối đa 50% chi phí tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu trong 
nước cho học viên của DN về xây dựng, phát triển sản phẩm; thương 
mại hóa sản phẩm; phát triển thương mại điện tử; gọi vốn đầu tư; phát 
triển thị trường; kết nối mạng lưới khởi nghiệp với các tổ chức, cá nhân 
nghiên cứu khoa học nhưng không quá 5 triệu đồng/học viên/năm và 
không quá 3 học viên/doanh nghiệp/năm; hỗ trợ tối đa 50% chi phí tham 
gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên sâu ngắn hạn ở nước ngoài 
nhưng không quá 50 triệu đồng/học viên/năm và không quá 2 học 
viên/doanh nghiệp/năm. 

Nghị định có hiệu lực từ 15/10/2021. 

Chí Kiên 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-
tuong-Chinh-phu/Quy-dinh-moi-ho-tro-DNNVV-khoi-nghiep-sang-
tao/444271.vgp 

 



5. Ứng dụng VssID giúp người dùng đăng ký chuyển 
lương hưu qua tài khoản ngân hàng mà không cần 
đến cơ quan BHXH hoặc bưu điện. 
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ở TP.HCM diễn biến phức tạp, 
nhiều người tham gia BHXH không thể đến trực tiếp cơ quan BHXH để 
giao dịch. Vì thế, cơ quan BHXH đã khuyến khích người tham gia BHXH 
sử dụng ứng dụng VssID (BHXH số) trên điện thoại thông minh để thực 
hiện một số thủ tục về BHXH.  

Vậy ứng dụng VssID có những tiện ích gì khi người tham gia BHXH sử 
dụng và cách cài đặt như thế nào? Cơ quan BHXH TP.HCM sẽ có 
những giải đáp xoay quanh vấn đề trên. 

Nhiều tiện ích khi sử dụng VssID 
. Phóng viên: Khi dùng ứng dụng VssID, người tham gia BHXH sẽ được 
những tiện ích gì? 

 + Bảo hiểm xã hội TP.HCM: Khi sử dụng ứng dụng VssID, người tham 
gia BHXH sẽ được cung cấp các tiện ích và thông tin cần thiết. 

Cụ thể, người dân có thể theo dõi quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng 
các chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). 

Ứng dụng này còn có thể tra cứu được các thông tin như mã số BHXH, 
cơ quan BHXH, cơ sở khám chữa bệnh BHYT và các điểm thu, đại lý 
thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.  

Ứng dụng giúp người dùng thực hiện vai trò giám sát nghĩa vụ đóng 
BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động dành 
cho mình. Điều này sẽ góp phần công khai, minh bạch thông tin và hạn 
chế tình trạng nợ, trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho 
người lao động của các đơn vị, doanh nghiệp.  

. Thông qua ứng dụng VssID, người dùng có thể sử dụng các dịch vụ 
công trực tuyến nào? 

+ Ứng dụng VssID hiện tại có nhiều tính năng hỗ trợ người dùng. Thứ 
nhất, cấp lại sổ BHXH (trong trường hợp sổ BHXH cũ bị mất hoặc hư 
hỏng) mà không thay đổi thông tin dành cho cá nhân. Thứ hai, cấp lại 
thẻ BHYT do hỏng, mất. Thứ ba, chuyển địa bàn hưởng lương hưu, trợ 
cấp BHXH. Thứ tư, thay đổi hình thức lĩnh hoặc thông tin người hưởng 
BHXH. 

Thứ năm, đăng ký tài khoản VssID cho con (những người chưa đủ 18 
tuổi để theo dõi quá trình tham gia BHYT). 



Ngoài ra, trên ứng dụng VssID có hiển thị hình ảnh cá nhân tại màn hình 
“Sử dụng thẻ BHYT”. Theo đó, người tham gia BHYT có thể sử dụng 
hình ảnh thẻ BHYT trên VssID để đi khám chữa bệnh trên toàn quốc mà 
không cần mang theo thẻ BHYT bằng giấy như trước đây. 

 
Người dân đang dùng ứng dụng VssID trên điện thoại thông minh.  

Ảnh: NGUYỄN HIỀN 

Cách cài và sử dụng VssID 
. Người tham gia BHXH cài đặt ứng dụng VssID như thế nào? 

+ Trước khi cài đặt ứng dụng, người tham gia BHXH cần chuẩn bị thông 
tin để kê khai như số CMND/CCCD, mã số BHXH hoặc mã thẻ BHYT là 
10 số cuối trên thẻ BHYT. Sau đó tải ứng dụng VssID về điện thoại di 
động. 

Đối với hệ điều hành Android, vào biểu tượng Google Play/CH Play. Đối 
với hệ điều hành iOS, vào biểu tượng App Store, gõ vào ô tìm kiếm 
từ khóa “VssID” và chọn tìm kiếm. 

Cách đăng ký tài khoản sẽ có bốn bước. Người dùng vào biểu tượng 
VssID trên màn hình điện thoại di động và thực hiện các bước theo 
hướng dẫn. 

Bước 1: Nhấn “Đăng ký ngay” và chọn “Tiếp tục” để hiển thị màn hình 
đăng ký. 

Bước 2: Chọn đối tượng đăng ký “Cá nhân” rồi bấm “Tiếp”. 



Bước 3: Kê khai các thông tin đăng ký giao dịch với cơ quan BHXH bằng 
phương thức điện tử trên mẫu tờ khai. 

Cần lưu ý, người dùng phải ghi đúng số điện thoại để xác nhận thông tin 
đăng ký và mã OTP. Người dùng nên lựa chọn cơ quan BHXH nơi gần 
nhất để nộp hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử. Sau đó nhấn “Ghi nhận” để 
hoàn thành đăng ký. 

Bước 4: Hệ thống sẽ gửi tin nhắn (tài khoản, mật khẩu) đến số điện 
thoại đã đăng ký. Sau đó người dùng có thể đổi mật khẩu sau lần đầu 
đăng nhập. 

. Cách sử dụng ứng dụng VssID ra sao? 

+ Để sử dụng ứng dụng VssID, người dùng thực hiện theo hai bước. 
Bước 1: Nhập tài khoản (mã số BHXH) và mật khẩu (đã gửi trước đó 
đến số điện thoại đã đăng ký) vào các ô tương ứng để đăng nhập ứng 
dụng. 

Bước 2: Sau khi đăng nhập ứng dụng VssID, người dùng vào chức năng 
“Quản lý cá nhân” để xem hiển thị các thông tin của mình như mã số 
BHXH, họ và tên, ngày sinh, CMND/CCCD/hộ chiếu, số điện thoại, chức 
năng thẻ BHYT, quá trình tham gia BHXH, thông tin hưởng các chế 
độ BHXH... 

Nhận lương hưu qua VssID từ tháng 9-2021 

Để góp phần tháo gỡ khó khăn cho người thụ hưởng, BHXH 
TP.HCM hướng dẫn người đăng ký chuyển lương hưu qua tài 
khoản ngân hàng cá nhân mà không cần đến cơ quan BHXH 
hoặc bưu điện từ kỳ lương tháng 9-2021 thông qua ứng 
dụng VssID. 

Các bước thực hiện như sau: 

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VssID. 

Bước 2: Tại màn hình “Quản lý cá nhân”, vào “Dịch vụ công”.  

Bước 3: Chọn mục “Thay đổi hình thức lĩnh hoặc thông tin người 
hưởng chế độ BHXH”. 

Bước 4: Nhập thông tin bắt buộc (có dấu sao đỏ). Tại mục “Hình 
thức nhận chọn nhận qua tài khoản”. Nhập số tài khoản ngân 
hàng và tên ngân hàng (ghi rõ tên chi nhánh ngân hàng) mà 
người hưởng muốn nhận và bấm gửi. 



Lưu ý: Thông tin người đăng ký trên ứng dụng VssID phải trùng 
khớp với chủ tài khoản ngân hàng (họ và tên, ngày tháng năm 
sinh, số CMND/CCCD). 

Bước 5: BHXH Việt Nam sẽ gửi mã OTP đến số điện thoại của 
người hưởng. 

Bước 6: Nhập mã OTP trên ứng dụng rồi bấm “Xác nhận”. 

Bước 7: BHXH Việt Nam gửi tin nhắn đến số điện thoại người 
dùng thông báo tài khoản cá nhân đã nộp hồ sơ thành công.  

Nguyễn Hiền 

Nguồn: https://plo.vn/ban-doc/cai-vssid-de-dam-bao-quyen-loi-bhxh-
trong-mua-dich-1011115.html 

 
6. Hỗ trợ doanh nghiệp: Trách nhiệm nặng nề nằm ở 
khâu thực thi 
Hàng loạt giải pháp hỗ trợ cấp bách mà doanh nghiệp đang cần đã 
được điểm danh chi tiết trong Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về 
hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19. 

 

Các địa phương được yêu cầu tập trung tháo gỡ triệt để tình trạng 
ách tắc, đứt gãy chuỗi cung ứng, vận chuyển hàng hóa.   

Ảnh: Đức Thanh 



Giảm tối đa chi phí 
Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp trong bối 
cảnh đại dịch Covid-19 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ 
đúng thời hạn, sau khi hoàn tất lấy ý kiến các thành viên Chính phủ, các 
bộ, ngành, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp. 

Hàng loạt giải pháp cấp bách mà doanh nghiệp đang nóng lòng chờ đợi 
đều có mặt, với yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện 
ngay khi Nghị quyết được ban hành. Đặc biệt, nhóm giải pháp nhằm tối 
giản hóa thủ tục, chi phí để tạo thuận lợi tối đa trong hoạt động sản xuất 
- kinh doanh của doanh nghiệp đã được đề xuất rất chi tiết. 

Có thể hiểu là, ngay trong giai đoạn xây dựng nội dung Nghị quyết của 
Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19, các 
giải pháp đã được nghiên cứu và có phương án. 

Theo đó, Bộ Giao thông - Vận tải sẽ hướng dẫn các địa phương thực 
hiện thống nhất luồng xanh vận tải đường bộ, đường thủy toàn quốc, 
liên tỉnh, liên vùng để vận chuyển hàng hóa trên nguyên tắc đơn giản 
hóa thủ tục, nhanh chóng, thuận lợi, không quy định thêm các điều kiện, 
giấy phép cản trở lưu thông hàng hóa... 

Bộ Tài chính được yêu cầu chỉ đạo Tổng cục Hải quan cho phép doanh 
nghiệp được nộp bản scan có xác nhận bằng chữ ký số đối với các 
chứng từ phải nộp bản giấy là bản chính dưới dạng giấy/bản sao y bản 
chính, chứng thực theo quy định của các bộ, ngành để giải quyết ách tắc 
khi thông quan hàng hóa. Doanh nghiệp sẽ nộp bổ sung sau khi hàng 
hóa được thông quan. 

Bộ Công thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc giảm 10% tiền điện 
trong 3 tháng cho doanh nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản, rau quả, 
doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu có kim ngạch xuất khẩu năm 
2020 đạt trên 1 tỷ USD, có nhà máy, cơ sở sản xuất đặt tại các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội... Tiếp 
tục giảm giá điện cho cơ sở lưu trú du lịch từ mức bán lẻ điện áp dụng 
cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ cho ngành sản xuất đến hết tháng 
12/2021. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ngành liên quan cho phép 
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành được giảm 80% tiền ký quỹ 
kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023; giảm thời gian giải quyết 
hoàn trả tiền ký quỹ từ 60 ngày xuống còn 30 ngày... 



Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu, xem xét việc miễn nộp 
đoàn phí cho đoàn viên tại doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch 
Covid-19 trong 2 năm 2021 - 2022... 

Các địa phương cũng được yêu cầu xem xét giảm mức phí hoặc chưa 
thực hiện thu phí sử dụng công trình kết nối hạ tầng, công trình dịch vụ, 
tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu, cảng biển loại 1 và 1A trên 
địa bàn cho doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu theo tình hình 
thực tế của dịch bệnh... 

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí xét nghiệm 
Covid-19 cho người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn cũng 
được giao các địa phương xem xét, cân đối ngân sách địa phương và 
các nguồn huy động đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân... 

Trách nhiệm nặng nề giao địa phương 

Nhiệm vụ của các địa phương trong thực hiện các giải pháp hỗ trợ 
doanh nghiệp cũng được xác định thực sự nặng nề, với nguyên tắc rất 
rõ là chủ động tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa phòng, chống dịch, 
vừa duy trì ổn định sản xuất - kinh doanh. 

Tuy nhiên, khi yêu cầu hạn chế tối đa việc đóng cửa toàn nhà máy được 
ghi rõ, thì trách nhiệm của chính quyền các địa phương không đơn giản 
chỉ là hỗ trợ. 

 

Các giải pháp nhằm tạo thuận lợi tối đa trong hoạt động sản xuất - kinh 
doanh vừa giúp doanh nghiệp tăng lưu thông hàng hóa, tạo việc làm 

cho lao động, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp trong bối cảnh Covid -19 
tác động tới nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. 
 Ảnh: Đức Thanh. Đồ họa: Đan Nguyễn 



Theo Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp trong 
bối cảnh đại dịch Covid-19, các địa phương sẽ cùng với doanh nghiệp 
chủ động nghiên cứu, thống nhất phương án, điều kiện tổ chức sản xuất 
- kinh doanh an toàn, phù hợp với diễn biến dịch ở địa phương và điều 
kiện thực tế của doanh nghiệp. Địa phương cũng sẽ phải chủ động 
quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho phép doanh nghiệp hoạt 
động trở lại khi đáp ứng điều kiện đã thống nhất với doanh nghiệp. 

Để thực hiện được, các địa phương sẽ nghiên cứu, đánh giá khả năng 
thực tế của doanh nghiệp, của địa phương khi áp dụng các mô hình “2 
điểm đến, 1 cung đường”, “3 tại chỗ”... để vận dụng sáng tạo vào thực 
tế. 

Các địa phương cũng được yêu cầu tập trung tháo gỡ triệt để tình trạng 
ách tắc, đứt gãy chuỗi cung ứng, vận chuyển hàng hóa do bất cập trong 
thực thi các quy định, thủ tục về phòng, chống Covid-19. 

Cũng phải nhắc lại, đây chính là những khó khăn lớn nhất mà các doanh 
nghiệp có cơ sở sản xuất đặt tại các địa bàn đang thực hiện giãn cách 
xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Thực tế, ngay khi TP.HCM tiếp tục thặt chặt các điều kiện giãn cách xã 
hội, nhiều doanh nghiệp đã rơi vào tình thế “không biết sẽ duy trì hoạt 
động ra sao”. 

Thông tin gửi về Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam (VEIA) cho 
thấy, tình trạng người lao động trong công ty đang thực hiện mô hình “1 
cung đường, 2 điểm đến” không đến được chỗ làm; nhân viên mua thực 
phẩm, làm thủ tục xuất nhập khẩu của công ty thực hiện “3 tại chỗ” 
không làm việc được, vì mỗi ngày chỉ được 2 người đi và chỉ được đi 
trong một cung đường cố định. 

“Một doanh nghiệp đang lắp đặt máy cho nhà máy sản xuất linh kiện 
điện thoại lo lắng vì mỗi ngày họ có hàng trăm lô hàng, mà chỉ có 2 nhân 
viên được đi làm thủ tục, thì không thể kịp tiến độ”, đại diện VEIA cung 
cấp thông tin. 

Cùng thời điểm này, các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa liên quan 
cảng Cái Mép - Thị Vải và các khu công nghiệp tại Vũng Tàu đang gặp 
khó khi Vũng Tàu yêu cầu xét nghiệm tại chỗ, không chấp nhận hình 
thức xét nghiệm PCR có hiệu lực 3 ngày. Trong khi đó, Hà Tĩnh, Quảng 
Ninh, Hải Phòng lại mới có văn bản yêu cầu người đến làm việc, ngoài 
xét nghiệm PCR có hiệu lực 3 ngày, còn phải đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin 
phòng Covid-19. 



“Anh em lái xe của các công ty vận tải hầu hết không đáp ứng được yêu 
cầu này, nên tình trạng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng Hải Phòng 
và Quảng Ninh sẽ lại báo động đỏ nếu không có phương án tháo gỡ 
ngay”, bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu 
phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) lo ngại sau khi liên tục tiếp nhận các ý 
kiến phản hồi thực tế của các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh 
nghiệp logistics Việt Nam (VLA). 

Phải có đầu mối giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp 

 Bố trí đầu mối chuyên trách để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng 
mắc, kiến nghị của doanh nghiệp trong phạm vụ ngành, lĩnh vực, địa bàn 
được giao quản lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

Yêu cầu này sẽ được bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, ngành, 
chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố triển khai ngay khi Nghị quyết của 
Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 
được ban hành. 

Cùng với đó, trong tổ chức thực hiện, các trường hợp cán bộ, công chức 
gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp sẽ bị xử lý nghiêm theo quy 
định của pháp luật. 

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế (Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam) cho rằng, doanh nghiệp đặc biệt chờ đợi các giải pháp 
này. 

“Người dân, doanh nghiệp sẽ chỉ thực sự được hưởng lợi từ các quy 
định, văn bản, giải pháp tốt khi những người đứng đầu các bộ, ngành, 
địa phương quan tâm đến tổ chức thực thi, hiệu quả thực tế”, ông Tuấn 
chia sẻ quan điểm. 

Ông Tuấn đề xuất phải coi chất lượng và kỷ luật thực thi là trọng tâm 
trong các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tới đây. 

Nguồn: https://baodautu.vn/ho-tro-doanh-nghiep-trach-nhiem-nang-ne-
nam-o-khau-thuc-thi-d150263.html 

 
7. Lâm Đồng khắc phục tồn tại, nâng cao chỉ số cải 
cách hành chính năm 2021 
Tỉnh Lâm Đồng bắt đầu triển khai Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn 
chế và giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2021 và 
những năm tiếp theo. 



 
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng. 

 Ảnh Minh Quyết/TTXVN 

Mục tiêu của Kế hoạch này là phấn đấu chỉ số Cải cách hành chính năm 
2021 của tỉnh xếp hạng cao hơn năm 2020 và tiếp tục cải thiện, nâng 
cao vị thế xếp hạng qua các năm tới. 

Theo kết quả công bố Chỉ số cải cách năm 2020 của Bộ Nội vụ, tổng 
điểm của tỉnh Lâm Đồng đạt 83,93/100 điểm, tăng 3,27 điểm so với năm 
2019, xếp thứ 32 trong 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trước đó, năm 
2019, tỉnh Lâm Đồng đứng ở vị trí 40 trong 63 tỉnh, thành phố. Từ thực 
tế trên, mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành và triển khai Kế 
hoạch số 6006/KH-UBND để khắc phục tồn tại hạn chế, nâng cao Chỉ số 
cải cách hành chính trong 4 tháng cuối năm và những năm tiếp theo. 

Tỉnh Lâm Đồng đặt ra 9 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để thực hiện Kế 
hoạch trên. Trong công tác chỉ đạo điều hành, các sở, ban, ngành được 
UBND tỉnh giao chủ trì các lĩnh vực cải cách hành chính cụ thể. UBND 
cấp huyện, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức chủ động nghiên cứu, 
đề xuất các giải pháp, sáng kiến về công tác cải cách hành chính trình 
cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện. Công tác xây dựng và tổ 
thức thực hiện văn bản đảm bảo 100% văn bản quy phạm pháp luật 
được ban hành đúng quy định, không còn tình trạng văn bản quy phạm 
pháp luật chứa thông tin hành chính và ngược lại. 

Các giải pháp khác được chú trọng thực hiện như: cải cách thủ tục hành 
chính bằng kiểm soát chặt chẽ nội dung công bố trên cổng dịch vụ công, 
cổng thông tin điện tử, cập nhật mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy 
trình thủ tục hành chính kịp thời… Trong cải cách bộ máy hành chính, 



100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện và các đơn vị sự nghiệp 
công lập thực hiện hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng 
các Nghị định của Chính phủ. Giải pháp xây dựng và nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được triển khai với các nội 
dung thực hiện hoàn thành 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra công vụ 
để đánh giá chất lượng công chức; tham mưu và thực hiện đúng quy 
định về tuyển dụng, quản lý, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ đúng quy định... 

Chu Quốc Hùng (TTXVN) 

Nguồn: https://baotintuc.vn/dia-phuong/lam-dong-khac-phuc-ton-tai-
nang-cao-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-nam-2021-
20210826115006835.htm 

 
8.  Mức độ hài lòng chất lượng cung cấp dịch vụ 
công phải đạt hơn 95% 
Đó là một trong những mục tiêu quan trọng đến năm 2025 theo kế 
hoạch thực hiện đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)” vừa 
được UBND tỉnh ban hành. 
Trong đó, kế hoạch đưa ra lộ trình từng năm cần thực hiện các yêu cầu 
cụ thể. Chẳng hạn, năm 2021: hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đăng ký doanh nghiệp với Cổng Dịch 
vụ công, Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh phục vụ xác thực, định danh 
và cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong 
giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa các cấp. 

Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đạt tối 
thiểu tương ứng 30%, 20%, 15% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải 
quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để đảm bảo việc kết nối chia sẻ 
dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. 

Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết 
TTHC đạt tỷ lệ 100% tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

Trong năm 2022 và giai đoạn 2021- 2025, mức độ thực hiện tăng dần 
theo hướng điện tử hóa cho đến khi đạt 100% về giải quyết TTHC cho 
người dân, doanh nghiệp tại bộ phận một cửa các cấp. 

Đến năm 2025, điện tử hóa việc giám sát, đánh giá kết quả tiếp nhận, 
giải quyết TTHC làm cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của 
cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức công khai, minh bạch, hiệu quả. 



Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch 
vụ công đạt tối thiểu 95%. 

LÝ AN 

Nguồn: http://www.baovinhlong.com.vn/thoi-su/202108/muc-do-hai-long-
chat-luong-cung-cap-dich-vu-cong-phai-dat-hon-95-
3075451/#.YShJl80zYdU 

 
9. Quyết tâm để sớm ''về đích'' 
Với phương châm “làm đâu chắc đó”, thành phố Hà Nội đã đạt 
được kết quả đồng đều và toàn diện trong triển khai xây dựng nông 
thôn mới. Đến nay, thành phố đã cơ bản hoàn thành xây dựng nông 
thôn mới với 368/382 xã và 12/18 đơn vị cấp huyện được công nhận 
đạt chuẩn. 
Xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm 
kết thúc, hướng tới ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững hơn gắn 
liền với quá trình đô thị hóa, đặc biệt là nâng cao đời sống vật chất, tinh 
thần cho người dân, Hà Nội phấn đấu giai đoạn 2021-2025, có 100% 
các huyện và các xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 20% số huyện và 40% 
số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao… 

Tuy nhiên, quá trình thực hiện đang gặp khó khăn, vướng mắc. Thực tế, 
tại 29 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2021 
cho thấy, đến nay hầu hết các xã đều chưa đạt các tiêu chí về hạ tầng, 
đặc biệt là tiêu chí trường học. Để hoàn thành các tiêu chí hạ tầng cần 
nguồn kinh phí lớn và phải có thời gian, trong khi đó nguồn lực chi cho 
xây dựng nông thôn mới tại Hà Nội hiện nay chủ yếu dựa vào ngân 
sách, nguồn vốn xã hội hóa đạt thấp nên nhiều dự án không có vốn để 
triển khai. Bên cạnh đó, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, thành 
phố phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch nên một số 
công trình xây dựng phải dừng thi công khiến nhiều xã khó hoàn thiện 
được các tiêu chí nông thôn mới nâng cao như dự định. 

Khó khăn đặt ra đòi hỏi trong năm 2021 và những năm tiếp theo, từ các 
sở, ban, ngành đến cấp huyện, xã cần phải có sự nỗ lực rất lớn, phối 
hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai mới có thể đạt được các mục tiêu 
đã đề ra. 

Theo đó, trước mắt, các cấp, ngành, địa phương liên quan cần triển khai 
đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp căn cơ nhằm thực hiện Chương trình 
số 04-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh thực 



hiện Chương trình nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp 
và phát triển nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông 
dân giai đoạn 2021-2025”, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. 

Để tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, hoàn thiện các tiêu chí hạ tầng trong 
xây dựng nông thôn mới nâng cao, các địa phương cần tập trung huy 
động các nguồn lực của Nhà nước và xã hội hóa; sử dụng hiệu quả 
nguồn ngân sách thành phố, cấp huyện, cấp xã, nguồn kinh phí hỗ trợ từ 
các quận nội thành, cơ quan, đơn vị... để đầu tư xây dựng và hoàn thiện 
các tiêu chí chưa đạt. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm 
tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông 
thôn mới nâng cao. 

Đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 
2021, ngoài sự hỗ trợ nguồn lực từ thành phố, cần nâng cao quyết tâm, 
tích cực, chủ động huy động sự tham gia đóng góp tự nguyện của cộng 
đồng dân cư, người dân, doanh nghiệp nhằm đẩy nhanh hoàn thành các 
tiêu chí. Cùng với đó, các xã cần chú trọng hơn nữa việc nâng cao các 
tiêu chí về thu nhập, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất... để đời 
sống người dân có chuyển biến thực chất. Đặc biệt, cần tiếp tục đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên 
và nhân dân về xây dựng nông thôn mới nâng cao để mỗi người dân 
thêm hiểu, tin tưởng và cùng tích cực tham gia thực hiện. 

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên cùng với nỗ lực, 
quyết tâm hoàn thành mục tiêu của các cấp, ngành, địa phương, 
chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021 của Hà Nội 
chắc chắn sẽ sớm “về đích”. 

Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/luan-ban-hanh-
dong/1010151/quyet-tam-de-som-ve-dich 

 

10. Tạo đột phá từ cải cách thủ tục hành chính 
Trong 5 giải pháp dài hơi được Bình Dương chủ động xây dựng để 
phục hồi kinh tế trong những tháng còn lại của năm 2021 có một 
giải pháp quan trọng, tạo đột phá, được UBND tỉnh đề ra, đó là cải 
cách thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm các TTHC không thật sự 
cần thiết, tạo mọi điều kiện thuận lợi, thông thoáng tối đa trong 
khuôn khổ pháp luật cho mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất 
nhập khẩu của các doanh nghiệp (DN) để kịp thời hỗ trợ khắc phục 
thiệt hại do dịch bệnh Covid-19. 



 
Cán bộ phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát tích cực hỗ trợ người dân giải 

quyết thủ tục hành chính cần thiết trong thời gian giãn cách xã hội 

Chỉ đạo quyết liệt 
Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự vào cuộc quyết liệt của 
UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã, sự cố gắng, nỗ 
lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCC-VC), thời gian qua 
công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đã đạt nhiều thành tích 
tốt, kể cả trong thời gian giãn cách xã hội. UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết 
liệt công tác giải quyết hồ sơ công, trực tuyến, gửi qua đường bưu 
điện… Tuy nhiên, để góp phần tạo điều kiện cho DN, cá nhân thì điểm 
nhấn quan trọng là lấy công tác cải cách TTHC tạo động lực phát triển, 
UBND tỉnh đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh việc tập 
trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp 
luật thuộc trách nhiệm của chính quyền các cấp trên tất cả các lĩnh vực, 
nhất là các lĩnh vực đầu tư - xây dựng, phát triển DN, môi trường, đất 
đai, tư pháp, an sinh xã hội… 

“Mỗi CBCC-VC Nhà nước 
phải phát huy sáng kiến 
CCHC để cải tiến công 
việc của đơn vị, cơ quan 
mình sao cho hiệu quả 
hơn nữa, theo tinh thần 
phục vụ xã hội, vì lợi ích 



Ông Lý Văn Đẹp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, 
cho rằng cải cách TTHC là một khâu quan 
trọng và được đặt ra ngay từ giai đoạn đầu 
của tiến trình cải cách. TTHC không chỉ liên 
quan đến công việc nội bộ của một cơ 
quan, một cấp chính quyền mà còn liên 
quan đến các tổ chức và công dân trong 
mối quan hệ với Nhà nước. Cùng với yêu 
cầu phát triển và hội nhập, cải cách TTHC 
từng bước được định hình về nội dung, 
phương hướng triển khai với những bước 
đi, cách làm nhằm bảo đảm bộ máy hành 
chính phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội. Vì vậy, Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo 
quyết liệt các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức 
rà soát, đánh giá, công bố, công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 
của tỉnh theo kế hoạch đã phê duyệt; chú trọng giải quyết hồ sơ trực 
tuyến, gửi qua đường bưu điện trong giai đoạn giãn cách xã hội. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp 
Theo kế hoạch chung của UBND tỉnh, để công tác CCHC, cải cách 
TTHC tiếp tục tạo đột phá, việc tiếp tục kiện toàn, sắp xếp các phòng, 
ban, đơn vị trực thuộc của các sở, ban, ngành theo Quyết định số 711-
QĐ/TU của Tỉnh ủy; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo Kế 
hoạch 4651/KH-UBND của UBND tỉnh là cần thiết. Tỉnh tiếp tục triển 
khai thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị, 
địa phương theo kế hoạch đã được phê duyệt; tổ chức kỳ thi nâng 
ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính để nâng cao chất 
lượng đội ngũ CBCC-VC. Bên cạnh đó, cần hiện đại hóa hành chính, 
ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ trong xây dựng chính quyền điện 
tử, chính quyền số ở Bình Dương, như: Triển khai thực hiện cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng thông tin điện 
tử của tỉnh và xử lý đồng bộ trong khâu tiếp nhận, giải quyết TTHC qua 
đường bưu điện trong giai đoạn hiện nay. 

Một yếu tố quan trọng khác theo ông Lý Văn Đẹp, đó là từng cơ quan, 
đơn vị Nhà nước, mỗi CBCC-VC Nhà nước phải phát huy sáng kiến 
CCHC để cải tiến công việc của đơn vị, cơ quan mình sao cho hiệu quả 
hơn nữa, theo tinh thần phục vụ xã hội, vì lợi ích chung. CBCC-VC, 
những “công bộc của nhân dân” phải có trách nhiệm quản lý công việc 
của Nhà nước, giữ gìn bảo vệ quyền lợi công và phục vụ nhu cầu của 

chung. CBCC-VC, những 
“công bộc của nhân dân” 
phải có trách nhiệm quản 
lý công việc của Nhà 
nước, giữ gìn bảo vệ 
quyền lợi công và phục vụ 
nhu cầu của nhân dân 
trên cơ sở những quy định 
của pháp luật”. 

(Ông Lý Văn Đẹp, Phó 
Giám đốc Sở Nội vụ) 



nhân dân trên cơ sở những quy định của pháp luật. Vì vậy, vấn đề cốt lõi 
của cải cách là phải nâng cao trách nhiệm công vụ của đội ngũ CBCC-
VC trong thời gan tới, xây dựng đội ngũ CBCC-VC có tính chuyên 
nghiệp cao, có đủ trình độ, có kỹ năng để triển khai những quyết định 
hành chính và ý thức chuyên nghiệp trong thực thi công vụ. 

Báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh cho biết Bình Dương đã có 
sự giảm mạnh và đều qua các năm về tỷ lệ người dân, tổ chức 
bị CBCC-VC gây phiền hà, sách nhiễu, chỉ còn 0,21% vào năm 
2020 (so với năm 2017 là 3,3%) và người dân, tổ chức không 
còn bị công chức gợi ý nộp tiền ngoài phí, lệ phí (so với năm 
2017 là 0,8%)… Đây là tín hiệu tốt để Bình Dương tiếp tục xây 
dựng đội ngũ CBCC-VC chuyên nghiệp, phục vụ lợi ích của 
người dân, DN, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng tối đa 
trong khuôn khổ pháp luật để kịp thời hỗ trợ khắc phục thiệt hại 
kinh tế do dịch bệnh gây ra trong thời gian qua. 

 HỒ VĂN 

Nguồn: http://baobinhduong.vn/tao-dot-pha-tu-cai-cach-thu-tuc-hanh-
chinh-a254810.html 

 
11. Tập trung triển khai hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm, 
tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư 
Đó là một trong những yêu cầu của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc 
hội tỉnh đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư tại buổi làm việc sáng 27-8, 
về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao từ đầu năm 
2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. 
Tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện các 
sở, ban, ngành (ảnh). 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, từ đầu năm đến nay, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận trên 26.100 hồ sơ, văn bản đến; ban hành 
7.615 văn bản đi; tham mưu giải quyết 372 nhiệm vụ phát sinh, hỏa tốc 
theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, như: Tham mưu về công tác quy 
hoạch tỉnh; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021-2025; thẩm định chủ trương đầu tư các dự án 



trong và ngoài ngân sách; rà soát, kiểm tra các dự án ngoài ngân sách, 
dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh… 

Bên cạnh đó, trong 8 tháng đầu năm, Sở đã tổ chức thẩm định kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu đối với 112 dự án sử dụng vốn đầu tư công, với tổng 
giá trị các gói thầu trên 757 tỷ đồng; thẩm định, tham mưu trình UBND 
tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho 11 dự án vốn đầu tư trong nước, 
ngoài ngân sách (ngoài khu, cụm công nghiệp) với tổng số vốn đăng ký 
trên 650 tỷ đồng; tham mưu, trình UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương dự 
án và cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án 
FDI; cấp phép thành lập mới 555 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 
trên 5.226 tỷ đồng… 

Ngoài ra, công tác quy hoạch, xúc tiến đầu tư, cải thiện chỉ số năng lực 
cạnh tranh cấp sở, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số… cũng 
được Sở kế hoạch và Đầu tư quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển 
biến tích cực. 

Các đại biểu dự buổi làm việc đã dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận 
về một số nội dung liên quan đến việc triển khai các nhiệm vụ của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, như: Tiến độ lập quy hoạch tỉnh; tỷ lệ giải ngân vốn 
ODA đạt thấp; chất lượng thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư công; 
việc quản lý các dự án ngoài ngân sách, nhất là các dự án khu dân cư, 
khu đô thị; kết quả công tác thu hồi các dự án chậm tiến độ; việc thực 
hiện các kết luận thanh tra, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến 
các lĩnh vực quản lý Sở Kế hoạch và Đầu tư… 

 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện với các lãnh đạo, cán bộ, nhân viên 

Sở Kế hoạch và Đầu tư bên lề buổi làm việc. 



Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao 
nỗ lực và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong 
thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn 
tại, hạn chế mà Sở cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục trong 
thời gian tới như: Việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đạt hiệu 
quả chưa cao; công tác quản lý, phân bổ nguồn vốn đầu tư công và 
thẩm định, lựa chọn các dự án đầu tư còn hạn chế; đặc biệt, Chỉ số cải 
cách hành chính cấp sở của Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt rất thấp (đứng 
thứ 18/19 sở, ngành)… 

Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư 
cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập 
trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện, nâng cao thứ 
hạng chỉ số cải cách hành chính cấp sở; đẩy nhanh tiến độ lập quy 
hoạch tỉnh; đôn đốc các đoàn kiểm tra đẩy nhanh tiến độ rà soát, kiểm 
tra các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách để kịp thời tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc liên quan; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn 
đầu tư công; rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư công trọng tâm, trọng 
điểm, tránh dàn trải, gắn với các mục tiêu ưu tiên theo quy định của Luật 
Đầu tư công và chỉ đạo của Chính phủ. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư cần 
chú trọng hơn nữa đến công tác bồi dưỡng, giáo dục đạo đức, lối sống 
và ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với đội ngũ cán bộ, 
đảng viên trong toàn Đảng bộ. 

Nguyên Ngọc - Lăng Khoa 

Nguồn: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/tap-trung-trien-
khai-hieu-qua-nhiem-vu-trong-tam-tiep-tuc-cai-thien-moi-truong-dau-tu-
290284-205.html 

 
12. Hơn 48.000 doanh nghiệp tham gia cơ chế một 
cửa quốc gia 
Từ khi triển khai đến đầu tháng 8-2021, có 226 thủ tục hành chính 
(TTHC) của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên cơ chế 
một cửa quốc gia với xấp xỉ 3,97 triệu hồ sơ của trên 48.000 doanh 
nghiệp. Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 7 vừa qua, số hồ sơ 
được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia xấp xỉ 80.000 hồ 
sơ, với khoảng gần 800 doanh nghiệp tham gia. 



Ngoài vận hành hệ thống và phối hợp với các bộ, ngành xử lý thủ tục 
của cộng đồng doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan - Cơ quan Thường 
trực Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ 
chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại đang hoàn 
thiện nội dung thuyết minh về giải pháp và định hướng xây dựng Đề án 
tổng thể xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ 
triển khai NSW, ASW theo định hướng xử lý tập trung. 

Theo Tổng cục Hải quan, thời gian qua Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ 
chế một cửa ASEAN đã làm thay đổi căn bản phương thức thực hiện thủ 
tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành. Việc triển khai toàn diện thủ tục hải 
quan điện tử đã tạo ra bước cải cách đột phá cho hoạt động xuất nhập 
khẩu, thời gian làm thủ tục hải quan được rút ngắn thông qua việc tiếp 
nhận thông tin tờ khai hải quan và phản hồi kết quả phân luồng tờ khai 
trong vòng 1 - 3 giây. Qua đó giúp giảm thiểu chứng từ, giấy tờ và đơn 
giản hóa hồ sơ hải quan. 

SÔNG TRÀ 

Nguồn: http://baobinhduong.vn/hon-48-000-doanh-nghiep-tham-gia-co-
che-mot-cua-quoc-gia-a254811.html 

 
 


