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1. Doanh nghiệp kỳ vọng vào sự hồi phục kinh tế 
Dù dịch bệnh làm sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn nhưng các 
doanh nghiệp FDI vẫn tin tưởng vào triển vọng kinh tế Việt Nam. 

 

Ông XieFei, Giám đốc Công ty TNHH AAC 
Technologies Việt Nam: Sau khi trừ các chi phí, chúng 

tôi vẫn có lãi 

Có thể thấy rõ điều này khi nhìn vào lượng vốn FDI vào Việt Nam từ 
đầu năm đến nay. Tính đến ngày 20/9/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, 
điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu 
tư nước ngoài đạt 22,15 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2020. 

Đối với các doanh nghiệp đang đầu tư tại Việt Nam, dù khó khăn trong 
những tháng qua do bị ngưng trệ sản xuất để phòng chống dịch, nhưng 
khối doanh nghiệp FDI vẫn phát huy năng suất lớn. Điều này thể hiện 
trong bức tranh thương mại 9 tháng của khối FDI. Tổng cục Thống kê 
ghi nhận, tổng trị giá xuất khẩu của doanh nghiệp FDI trong 9 tháng 
năm 2021 đạt 177,8 tỷ USD, tăng 22,8%, chiếm 73,9% tổng kim ngạch 
xuất khẩu của cả nước. 

Ông Yoshinaga Kazuyoshi, Tổng Giám đốc Công ty Goertek Vina 
(Goertek Việt Nam), Phó Chủ tịch Tập đoàn Goertek cho biết: “Mặc dù 
dịch bệnh bùng phát rất phức tạp, nhất là trong tháng 5, tháng 6, nhưng 
với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Chính phủ Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh nên 
đến cuối tháng 6, đầu tháng 7, tình hình đã được kiểm soát và Công ty 
Goertek Vina cơ bản khôi phục lại được sản xuất. Tính đến thời điểm 
hiện tại, Goertek Vina đã hoàn thành được các mục tiêu đề ra cho 6 
tháng đầu năm và đang cố gắng để hoàn thành tốt các mục tiêu của 6 



tháng cuối năm 2021. Ngoài ra Công ty cũng nhận được khá nhiều yêu 
cầu tăng đơn hàng của các đối tác”. 

Ông XieFei-Giám đốc Công ty TNHH AAC Technologies Việt Nam (địa 
chỉ ở KCN Quế Võ, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh) cho rằng, trong thời gian dịch bệnh, các chính sách điều hành 
kinh tế vĩ mô của Chính phủ Việt Nam có thể coi là có hiệu quả trong 
việc khoanh vùng và khống chế dịch bệnh. Khi dịch bệnh được khoanh 
vùng, Chính phủ và chính quyền các địa phương đã có nhiều nỗ lực, 
tháo gỡ khó khăn, đồng hành, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp duy 
trì hoạt động, tránh đứt gãy chuỗi sản xuất, đồng thời giúp ổn định tinh 
thần của người lao động, đưa ra nhiều phương án hữu ích. Các doanh 
nghiệp vừa hoạt động, vừa bảo đảm công tác phòng chống dịch. 

“Chúng tôi kỳ vọng vào sự khôi phục và phát triển kinh tế mạnh mẽ của 
Việt Nam sau dịch bệnh. Chính phủ Việt Nam đã hiểu sinh mệnh của 
doanh nghiệp nằm ở việc duy trì dây chuyền sản xuất cũng như chuỗi 
cung ứng, thì việc dừng sản xuất là điều mà không doanh nghiệp nào 
mong muốn. Vì thế, chúng tôi tin rằng, với các chính sách hỗ trợ, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính của chính quyền sẽ giúp nền kinh tế Việt 
Nam hồi phục nhanh chóng trong thời gian sớm nhất”, ông XieFei nói. 

 

Khoản đầu tư thêm 132 triệu USD nhằm tăng gấp đôi 
công suất chế biến các dòng cà phê chất lượng cao tại 

nhà máy Nestlé Trị An. Ảnh: VGP/Minh Thi 

Cùng nhận định trên, Tổng Giám đốc Goertek Vina, ông Yoshinaga 
Kazuyoshi bày tỏ, so với các quốc gia khác trong khu vực, kế hoạch và 
dự báo kinh tế của Việt Nam năm 2021 vẫn rất triển vọng và lạc quan. 

“Thời gian qua, Việt Nam đã rất tích cực trong việc cải cách hành chính, 
xây dựng những chính sách, cơ chế thông thoáng hơn đối với các nhà 
đầu tư nước ngoài. Sự hoàn thiện để tiến tới đồng bộ về giao thông vận 



tải, về logistic của Việt Nam đang cho thấy nỗ lực của Chính phủ Việt 
Nam trong việc hoàn thiện môi trường kinh doanh. Về công tác phòng 
dịch, tôi đánh giá cao sự linh hoạt, sáng tạo của Chính phủ Việt Nam 
khi chuyển từ 'không có COVID' sang thích ứng an toàn, để thúc đẩy 
phát triển kinh tế”, ông Yoshinaga Kazuyoshi nói. 

Việt Nam là quốc gia có môi trường đầu tư lý tưởng, nhiều chính sách 
ưu đãi, các thủ tục hành chính luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp, 
cộng với lực lượng lao động trẻ, dồi dào, sự kết nối hài hòa giữa cơ 
quan công quyền và doanh nghiệp… đã khiến nhiều doanh nghiệp nước 
ngoài tìm đến Việt Nam để hợp tác sản xuất và kinh doanh. 

Công ty Nestlé Việt Nam vừa công bố đầu tư thêm 132 triệu USD nhằm 
tăng gấp đôi công suất chế biến các dòng cà phê chất lượng cao tại 
nhà máy Nestlé Trị An, tỉnh Đồng Nai. Khoản đầu tư này đã nâng tổng 
giá trị đầu tư nước ngoài của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam lên gần 
730 triệu USD. 

“Quyết định tăng vốn đầu tư và nâng công suất chế biến là một minh 
chứng cho cam kết đầu tư lâu dài của Công ty tại thị trường Việt Nam”, 
ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Công ty Nestlé Việt Nam, chia sẻ. 

Nestlé Việt Nam bày tỏ tin tưởng vào tương lai của Việt Nam với vai trò 
là trung tâm sản xuất toàn cầu và khu vực và Công ty vẫn tiếp tục mở 
rộng các hoạt động đầu tư bền vững tại Việt Nam. “Nestlé Việt Nam tin 
tưởng vào quyết tâm phòng chống dịch bệnh của Chính phủ Việt Nam 
cũng như việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống, thích ứng an 
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế - 
xã hội”, ông Binu Jacob khẳng định. 

Trước đó, ngày 27/9, tại cuộc tọa đàm Tọa đàm “COVID-19 và FDI: Tác 
động và triển vọng” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức, lãnh 
đạo các bộ, ngành, lãnh đạo các địa phương có thế mạnh thu hút đầu 
tư FDI và đại diện các doanh nghiệp nước ngoài lớn đang đầu tư kinh 
doanh hiệu quả tại Việt Nam, đều bày tỏ tin tưởng về khả năng phục 
hồi phát triển kinh tế-xã hội mạnh mẽ của Việt Nam thời gian tới. Đồng 
thời, khẳng định Việt Nam vẫn sẽ là điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn 
và tiềm năng đối với các nhà đầu tư. 

Minh Anh-Thu Thủy 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Doanh-nghiep-ky-vong-vao-su-
hoi-phuc-kinh-te/448801.vgp 

 

2. Cắt giảm, đơn giản hoá 167 thủ tục hành chính 
lĩnh vực y tế 



Việc cắt giảm, đơn giản hoá 167 thủ tục hành chính và điều kiện 
kinh doanh lĩnh vực y tế đã giúp ngành Y tế tiết kiệm 570 tỷ đồng. 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1661/QĐ-TTg phê 
duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt 
động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế bao gồm 
153 quy định thủ tục hành chính và 14 quy định về điều kiện kinh doanh; 
giúp ngành Y tế tiết kiệm 570 tỷ đồng.  

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hoành hành, việc cải cách thủ tục 
hành chính không chỉ thể hiện bằng việc giảm số tiền được định lượng, 
đong đếm được mà lớn hơn là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản 
xuất, kinh doanh, rút ngắn thời gian hồi phục, tạo đà tăng trưởng. 

Từ số liệu trên cho thấy Bộ Y tế là Bộ đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ 
Chính phủ giao tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính 
phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan 
đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020- 2025 và Nghị quyết số 
01/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 
nhà nước năm 2021. 

 

Việc cắt giảm, đơn giản hoá 167 thủ tục hành chính và điều 
kiện kinh doanh lĩnh vực y tế đã giúp ngành Y tế tiết kiệm 570 

tỷ đồng. Ảnh: Đức Thanh 



Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, thời gian quan ngành Y 
tế thực hiện quan điểm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, 
người dân tham gia hoạt động kinh doanh; giảm thời gian và chi phí cho 
doanh nghiệp, người dân trong việc tuân thủ các quy định liên quan đến 
hoạt động kinh doanh;  

“Cắt giảm, đơn giản hóa ngay những quy định không cần thiết, không 
hợp lý, không hợp pháp, là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp, người dân trong các văn bản hiện hành góp 
phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và bảo đảm mục tiêu quản lý nhà 
nước, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp”, người đứng đầu ngành Y tế 
nêu.  

Trước đó, từ tháng 5/2020 Bộ Y tế đã tích cực, chủ động phối hợp với 
các bộ, cơ quan liên quan rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định 
liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý;  

Xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến 
hoạt động kinh doanh trình Thủ tướng Chính phủ.  

Tiếp sau đó, ngày 30/7/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế ký ban hành Chỉ thị số 
08/CT-BYT về việc đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan 
đến hoạt động kinh doanh, đổi mới nâng cao chất lượng giải quyết thủ 
tục hành chính tại Bộ Y tế. 

Nội dung của Chỉ thị số 08 chỉ rõ việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định 
liên quan đến hoạt động kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính còn 
chậm; tồn đọng nhiều hồ sơ; một số quy định thủ tục hành chính chưa 
rõ ràng, minh bạch về quy định hồ sơ, trình tự thực hiện, trách nhiệm 
của các đơn vị trong quy trình giải quyết.  

Nguyên nhân của những hạn chế trên được ngành Y tế chỉ ra là do một 
số đơn vị chưa quan tâm đôn đốc, thúc đẩy việc cắt giảm, đơn giản hóa 
quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, cải cách thủ tục hành 
chính; 

Một số cơ sở cũng chưa chú trọng đầu tư đúng mức cả về nhân lực, vật 
lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính và việc lấy ý kiến các bên 
liên quan khi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;  

Việc liên thông và chia sẻ thông tin, dữ liệu khi tích hợp hệ thống Dịch 
vụ công của các đơn vị lên Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế còn gặp một số 
vấn đề kỹ thuật nên thông tin, dữ liệu chưa hoàn toàn chính xác và đầy 
đủ.  

Nhằm hạn chế những tồn tại nêu trên thời gian qua người đứng đầu 
ngành Y tế đã liên tục yêu cầu các cơ sở chấn chỉnh ngay việc giải 



quyết thủ tục hành chính tại đơn vị, hạn chế tối đa việc người dân, 
doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; 

Đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục tình 
trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính; khắc 
phục tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện 
nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn 
trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Nguồn: https://baodautu.vn/cat-giam-don-gian-hoa-167-thu-tuc-hanh-
chinh-linh-vuc-y-te-d153056.html 

 
3. QUỐC HỘI VỚI DOANH NHÂN, DOANH NGHIỆP: 
Khơi thông dòng chảy pháp luật kinh doanh 
Trong thời gian vừa qua, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống 
pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật luôn được Quốc hội và 
Chính phủ quan tâm. 

Công tác này đã có nhiều bước tiến đổi mới và đạt được nhiều thành 
tựu, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa.  

 

Dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình 
Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên bất thường để xem xét, quyết 

định ban hành Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 

Luật Ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật và nghị định hướng dẫn 
đã quy định rất rõ về vai trò và trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, 
thông qua tổ chức đại diện là VCCI trong quá trình xây dựng, hoàn thiện 



pháp luật liên quan đến kinh doanh cũng như trong quá trình tổ chức 
thực thi. 

Chuyển tải tiếng nói thực tiễn lên nghị trường 

Đồng hành cùng Quốc hội và Chính phủ trong quá trình cải cách thể 
chế, VCCI với vai trò và trách nhiệm đại diện cho cộng đồng doanh 
nghiệp, đã chuyển tải rất nhiều thông tin từ thực tiễn kinh doanh, gửi 
gắm rất nhiều mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp lên cơ quan 
lập pháp và hành pháp. 

Các doanh nghiệp có thể góp ý một đạo luật từ giai đoạn sáng kiến đề 
nghị chính sách, tham gia thảo luận trực tiếp đối với các dự thảo văn 
bản pháp luật cho đến nêu ý kiến trong toàn bộ quá trình thẩm định, 
thẩm tra tại Chính phủ và các Uỷ ban của Quốc hội, cung cấp thông tin 
cho các thảo luận của đại biểu Quốc hội tại hội trường. Ý kiến của doanh 
nghiệp cũng rất quan trọng trong cả giai đoạn tổng kết, đánh giá hiệu 
quả trên thực tiễn của chính sách. Các doanh nghiệp cũng có thể đến 
trực tiếp các hội thảo, diễn đàn của VCCI hoặc góp ý kiến trên website 
và các nền tảng trực tuyến. VCCI hiện đang vận hành một website lấy 
ý kiến về các dự thảo văn bản pháp luật có quy mô lớn nhất Việt Nam 
hiện nay. 

VCCI trực tiếp chuyển tải ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp thông qua 
việc tham gia trực tiếp vào các ban soạn thảo, tổ biên tập, hội đồng 
thẩm định, thẩm tra, các hội thảo, cuộc họp tham vấn, các Tổ công tác 
thực hiện và tổ chức nhiều chương trình đánh giá, khảo sát. Nhờ đó, 
thời gian qua, nhiều đạo luật có chất lượng tốt, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt 
động đầu tư kinh doanh đã được Quốc hội thông qua. Rất nhiều quy 
định pháp luật đã được điều chỉnh một cách tích cực, nhiều sửa đổi 
quan trọng theo hướng thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, nhiều rào cản 
gia nhập thị trường được bỏ, nhiều điều kiện kinh doanh được cắt giảm, 
nhiều thủ tục hành chính bất hợp lý đã được thay đổi. 

Trong năm năm trở lại đây, mỗi năm VCCI nhận được hàng trăm dự 
thảo văn bản lấy ý kiến từ các bộ, ngành - cơ quan chủ trì soạn thảo, 
các yêu cầu tham gia ý kiến từ các Ủy ban của Quốc hội, của Văn phòng 
Chính phủ, Bộ Tư pháp. Trên cơ sở tập hợp ý kiến của doanh nghiệp, 
hiệp hội, nghiên cứu của chuyên gia, trung bình mỗi năm VCCI gửi đi 
hơn 150 văn bản góp ý với hàng trăm đề xuất kiến nghị. Có nhiều văn 
bản doanh nghiệp tham gia ý kiến rất sâu, có sự phối hợp tích cực cùng 
cơ quan chủ trì soạn thảo, ví dụ như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư - 
hai đạo luật khung cơ bản, quan trọng hàng đầu của hệ thống pháp luật 
kinh doanh. 



Năm 2016, khi Chính phủ ban hành hàng loạt nghị định về điều kiện 
kinh doanh nhằm thực thi Luật Đầu tư năm 2014, VCCI đã cùng với Văn 
phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ chủ trì soạn thảo rà soát từng 
điều kiện kinh doanh để đánh giá về tính hợp lý, minh bạch và khả thi, 
qua đó kiến nghị bãi bỏ rất nhiều điều kiện kinh doanh bất hợp lý và làm 
minh bạch hóa các điều kiện đang có. Kiến nghị bãi bỏ rất nhiều các 
điều kiện kinh doanh vốn được quy định tại cấp thông tư. 

Thúc đẩy chất lượng thực thi 

Trong hoạt động của mình, VCCI luôn chú trọng đánh giá thực tiễn thực 
hiện, thi hành pháp luật. Chính các doanh nghiệp, chủ thể trực tiếp thực 
hiện pháp luật sẽ tham gia giám sát, đánh giá quá trình thực thi pháp 
luật trên thực tế, kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc của 
mình, từ đó VCCI sẽ chuyển tải kiến nghị, nguyện vọng của doanh 
nghiệp tới các cơ quan có thẩm quyền. 

Gần 20 năm trở lại đây, VCCI đã thực hiện nhiều cuộc điều tra, khảo 
sát quy mô lớn để phản ánh tiếng nói từ phía doanh nghiệp đối với hoạt 
động của chính quyền trung ương và địa phương. Chẳng hạn như từ 
năm 2005 trở lại nay, VCCI tiến hành cuộc khảo sát Chỉ số năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) với hơn 10.000 doanh nghiệp tại 63 tỉnh thành 
phố trả lời để đánh giá về môi trường kinh doanh các tỉnh, thành phố tại 
Việt Nam. Bộ chỉ số này đã góp phần tạo phong trào thi đua, nâng cao 
chất lượng điều hành kinh tế và cải cách hành chính ở các địa phương. 
Công trình nghiên cứu có hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong các địa 
phương. 

VCCI cũng chủ động tổ chức khảo sát và tổng hợp ý kiến đánh giá 
của doanh nghiệp, giám sát quá trình thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ 
đặt ra về tái cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, đánh giá 
thực hiện các Nghị quyết 19, Nghị quyết 02/2020 và Nghị quyết 35 của 
Chính phủ, đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp về các thủ tục hành 
chính thuế, hải quan… 

Để ghi nhận những chuyển biến của pháp luật trên thực tiễn, định kỳ 
VCCI tổ chức nhiều báo cáo đánh giá về chất lượng quy định pháp luật 
như Báo cáo Dòng chảy Pháp luật kinh doanh thường niên, báo cáo 
pháp luật chuyên đề như Báo cáo về thực trạng giấy phép kinh doanh 
và điều kiện kinh doanh tại Việt Nam, Báo cáo về tình hình chồng chéo 
pháp luật kinh doanh… 

Những hoạt động này đã góp phần lớn trong việc cải thiện môi trường 
kinh doanh, thúc đẩy hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật về kinh 
doanh tại Việt Nam. 



Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa: 
Doanh nghiệp cần chủ động phản hồi khó khăn 

 

Những năm trở lại đây, vị thế và vai trò của doanh nghiệp tại Việt Nam 
đã có sự thay đổi lớn. Doanh nghiệp trở thành các chủ thể độc lập, tự 
chủ, có vai trò đống góp tạo việc làm, phát triển nền kinh tế. Đối với vai 
trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong xây dựng pháp luật, các doanh 
nghiệp cần chủ động hơn nữa trong việc phản hồi những khó khăn, 
vướng mắc trong thực tiễn triển khai để góp ý đưa vào các văn bản quy 
phạm pháp luật. 

Đặc biệt về mặt thực thi pháp luật, hiện nay, doanh nghiệp nhỏ và vừa 
chiếm tỷ lệ rất lớn trong khối doanh nghiệp tại Việt Nam. Những đối 
tượng này lại thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin pháp 
luật. Do đó, nhiều văn bản quy phạm pháp luật đưa và cuộc sống rất 
chậm, tạo rào cản cho doanh nghiệp trên con đường phát triển. 

Các cơ quan ban ngành nhà nước cũng cần tiếp thu kịp thời những ý 
kiến của doanh nghiệp để kiến nghị tới cơ quan ban hành văn bản pháp 
luật kịp thời có những điều chỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 
nghiệp sản xuất kinh doanh. 

Kiều Phiên Ghi 

Ông Nguyễn Văn Quang, Phó chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Hải 
Dương: 
Đa dạng kênh đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật 

 

Có thể nói trong những năm qua, các doanh nghiệp doanh nhân và các 
hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hải Dương chủ động tích cực phát hiện nắm 



bắt tình hình và những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn thi hành pháp luật 
để phản ánh, đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung 
luật, nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện Nghị 
quyết số 35/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, 
đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân, nhiều văn bản quy phạm pháp luật 
được quan tâm xây dựng ban hành xuất phát từ đề xuất kiến nghị của 
các doanh nghiệp, doanh nhân. 

Cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp mong việc đóng góp ý kiến xây 
dựng các văn bản quy phạm pháp luật được đa dang qua nhiều hình 
thức. Các cơ quan soạn thảo chủ động tiếp nhận các góp ý xây dựng 
chính sách pháp luật từ các hình thưc như: từ báo chí tham gia góp ý 
trực tiếp, đóng góp từ các hội thảo, hội nghị... 

Minh Huệ ghi 

Ông Trần Công Bình, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái: 
5 kiến nghị của doanh nghiệp Yên Bái 

 

Thứ nhất, đề nghị Chính phủ chỉ đạo việc lưu thông hàng hoá trên phạm 
vi cả nước một cách thống nhất, tránh hiện tượng mỗi tỉnh, TP là một 
pháo đài, có chỉ đạo riêng. 

Thứ hai, doanh nghiệp đánh giá cao các chính sách hỗ trợ cho doanh 
nghiệp và người dân. Tuy nhiên, cần đơn giản hoá các thủ tục hành 
chính để chính sách hỗ trợ nhanh chóng và thuận lợi đi vào cuộc sống. 

Thứ ba, các chính sách hỗ trợ hoãn, giãn nộp thuế (thuế GTGT, thuế 
thu nhập doanh ngiệp, bảo hiểm xã hội, tiền thuê đất…) là rất thiết thực. 
Song, các chính sách giảm thuế TNDN, TNCD, BHXH, kinh phí công 
đoàn cần duy trì sau đại dịch. 

Thứ tư, kiến nghị với Trung ương xem xét, ban hành các chính sách, 
gói hỗ trợ tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi đối với các 
doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. 
Thứ năm, đề nghị ưu tiên tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 (02 mũi) 
cho toàn bộ người lao động để doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ 
kép, vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phục hồi kinh tế. 



Phương Thảo ghi 

Doanh nhân Phạm Hồng Điệp, chủ tịch HĐQT Shinec: 
Doanh nhân xây dựng và giám sát luật 

  

 

Đời sống xã hội luôn luôn chuyển động, nhu cầu cầu đổi mới sáng tạo, 
nhu cầu cạnh tranh để phát triển, ngoài ra còn có các yếu tố khác như 
thiên tai địch họa… Do đó, doanh nhân cũng chính là các chủ thể tác 
động lên các quy định của pháp luật, cần được tham gia vào quá trình 
xây dựng quy phạm pháp luật. Trong quá trình thực hiện, nếu có những 
biến đổi, những sáng tạo cũng cần phản ánh kịp thời để cơ quan xây 
dựng luật nghiên cứu đưa ra các điểm thích ứng để thúc đẩy sự phát 
triển của doanh nghiệp. 

Đối với việc giám sát thực thi chính sách, để có được minh bạch trong 
thực thi pháp luật thì người dân, doanh nghiệp phải được giám sát, vì 
thực thi sai thì hậu quả chính họ phải gánh chịu…. Việc giám sát thực 
thi pháp luật của đại quần chúng nhân dân và doanh nhân là một việc 
làm hết sức cần thiết, đảm bảo tính công bằng và minh bạch. 

Thu Duyên ghi 

 Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Câu Lạc Bộ Fintech, Trưởng Ban 
cố vấn Làng Fintech: 

Giải pháp nào để phát triển Fintech Việt Nam? 

  

 



Hạn chế của Fintech tại Việt Nam số lượng doanh nghiệp Fintech còn 
ít so với các nước trong khu vực. Năm 2020, Việt Nam có khoảng 200 
công ty so với 600 công ty của Singapore, 350 công ty của Thái Lan… 
Nguồn nhân lực Fintech vẫn thiếu và chất lượng thấp do chưa có các 
cơ sở đào tạo chuyên sâu. Ngoài ra, hành lang pháp lý chưa đầy đủ và 
đồng bộ, thiếu môi trường thử nghiệm, thời gian cập nhật công nghệ 
mới còn chậm… Chính vì vậy, chúng ta cần bổ sung, hoàn thiện cơ chế 
chính sách cho hoạt động Fintech; Ban hành pháp lý, cơ chế thử 
nghiệm Sandbox; Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về cư dân. Chính 
phù cần xây dựng các trung tâm khởi nghiệp số quốc gia và trung tâm 
hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo tại các trường Đại học... Đồng thời, xây 
dựng hệ sinh thái và đa dạng hóa sản phẩm Fintech: Kết hợp giữa công 
ty Fintech, ngân hàng, công ty công nghệ, tài chính, cơ quan quản lý 
nhà nước, đối tác khách hàng... 

Nguyễn Long ghi 

Nguồn: https://diendandoanhnghiep.vn/quoc-hoi-voi-doanh-nhan-
doanh-nghiep-khoi-thong-dong-chay-phap-luat-kinh-doanh-
207935.html 

 
4. Nỗ lực cải cách hành chính phục vụ người dân, 
doanh nghiệp 
Tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công (Trung tâm HCC). Nhờ đó góp phần giảm 
bớt chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp. 

 



Người dân Tây Ninh nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung 
tâm hành chính công 

Những kết quả đáng mừng  

Từ đầu năm 2021 đến nay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-
19, UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Trung tâm HCC triển khai nhiều biện 
pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho công chức, viên chức và 
người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ nộp hồ sơ, giải quyết TTHC tại 
trung tâm. 

Theo thống kê, mỗi ngày Trung tâm HCC tiếp nhận gần 1.000 lượt 
người đến giải quyết TTHC, mọi thủ tục được xây dựng trên hệ thống 
phần mềm một cửa điện tử của tỉnh, 100% hồ sơ, TTHC được giám sát 
chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý và trả kết quả, phối hợp bưu điện tỉnh 
qua dịch vụ bưu chính công ích trong việc thu hộ phí, lệ phí, nộp thuế… 
Trung tâm HCC được trang bị hệ thống camera giám sát tập trung, 
không chỉ để giám sát hoạt động mà còn để quản lý công chức, nâng 
cao hiệu quả hoạt động tại các quầy hiệu quả nhất, đảm bảo phục vụ 
người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết TTHC.    

9 tháng đầu năm 2021, Trung tâm HCC đã tiếp nhận 59.457 hồ sơ, 
33.046 hồ sơ trực tiếp, 9.592 hồ sơ trực tuyến... Trung tâm cũng tiến 
hành khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên hệ 
thống máy tính bảng với 5.578 lượt đánh giá ở 2 mức rất hài lòng và 
hài lòng. Đồng thời quầy bưu điện tại Trung tâm HCC tiếp nhận thông 
qua dịch vụ bưu chính công ích 16.819 hồ sơ, trả kết quả 12.348 hồ sơ 
cho cá nhân, tổ chức theo quy định và thu hộ phí, lệ phí 2.233 hồ sơ với 
tổng số tiền gần 5,6 tỷ đồng. 

Tây Ninh cũng triển khai thêm nhiều kênh giao tiếp giữa chính quyền và 
nhân dân như Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên ứng dụng Zalo, 
kênh “Hỏi đáp trực tuyến”, phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng, 
Tổng đài 1022. Qua Trung tâm Giám sát điều hành kinh tế - xã hội tập 
trung của tỉnh, nhiều vấn đề thắc mắc cụ thể liên quan đến chính sách 
đã được cơ quan có thẩm quyền trả lời trực tiếp, công khai theo quy 
định.  

Tăng cường giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 4 

Tây Ninh đang thực hiện thí điểm giải quyết các vấn đề liên quan đến 
đất đai, môi trường tại bộ phận một cửa thuộc Văn phòng HĐND và 
UBND TP Tây Ninh về Trung tâm HCC. Qua khảo sát, đa số cá nhân, 
tổ chức, doanh nghiệp rất đồng tình, ủng hộ chủ trương trên. Người dân 
và doanh nghiệp cũng hài lòng với thái độ phục vụ của đội ngũ công 
chức tại trung tâm.  



9 tháng đầu năm 2021, Trung tâm HCC đã tiếp nhận 15.313 hồ sơ liên 
quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường của TP Tây Ninh với số hồ sơ trả 
kết quả đúng hạn là 15.288 hồ sơ; tiếp nhận và giải quyết thực hiện 4 
tại chỗ cho cá nhân, tổ chức với 6.771 hồ sơ; trả kết quả 1.168 thông 
báo thuế; hướng dẫn khai báo thuế 430 hồ sơ, giải đáp về thu tiền sử 
dụng đất, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng đất, tổ chức thanh 
toán trực tuyến 12 trường hợp... góp phần giảm chi phí, thời gian cho 
người dân và doanh nghiệp.  

Tây Ninh hiện đang triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh việc nộp hồ sơ 
trực tuyến mức độ 4 thông qua Cổng dịch vụ công tỉnh và Cổng dịch vụ 
công quốc gia, Cổng hành chính công tỉnh kết hợp dịch vụ bưu chính 
công ích. Đồng thời, tỉnh phấn đấu thực hiện tốt quản lý nhân sự, 
thường xuyên giám sát, đôn đốc, nhắc nhở công chức, viên chức trong 
việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC, tạo mọi điều kiện thuận lợi giải quyết 
TTHC nhanh chóng.  

Theo ông Đoàn Minh Long, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh, thời 
gian tới Trung tâm HCC phối hợp thực hiện tiếp nhận và trả kết quả các 
TTHC của các sở, ban, ngành tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, PC06 - Công 
an tỉnh và nhóm TTHC về đất đai, môi trường của TP Tây Ninh. Đồng 
thời phối hợp bưu điện tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 
quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích, xử lý, chuyển xử lý 
các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về giải quyết TTHC đến 
cơ quan liên quan, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 
của Trung tâm HCC. 

HOÀNG BẮC 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/no-luc-cai-cach-hanh-chinh-phuc-vu-
nguoi-dan-doanh-nghiep-766716.html 

 
5. Giữ vững tâm thế đơn vị dẫn đầu cải cách thủ tục 
hành chính 
Những năm qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh đã triển 
khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 
như áp dụng tiêu chuẩn ISO trong quản lý văn bản; công khai minh bạch 
bộ TTHC, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân giám sát quá trình giải 
quyết TTHC…. Vì thế, nhiều năm liền, đơn vị luôn đứng đầu hoặc nằm 
trong tốp các cơ quan có chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cao của 
tỉnh. Từ đó, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao 
chỉ số tiếp cận tín dụng. 



 

Dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, các ngân 
hàng thương mại trên địa bàn tích cực tham gia công tác cải cách thủ 

tục hành chính công. (Ảnh chụp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh) Ảnh: Chu Kiều 

Thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2021 của NHNN Việt Nam, UBND tỉnh, 
NHNN Chi nhánh tỉnh đã triển khai hiệu quả nhiệm vụ CCHC theo kế 
hoạch được giao, thông qua việc tập trung rà soát, giải quyết TTHC tại 
các phòng chuyên môn và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”. 

Từ đó, tạo được chuyển biến quan trọng về nhận thức đối với vị trí, vai 
trò và tầm quan trọng của CCHC trong việc tiến tới xây dựng nền hành 
chính Nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, 
hiệu quả. 

Đặc biệt, những nỗ lực của chi nhánh trong công tác tiếp nhận và giải 
quyết TTHC được các doanh nghiệp (DN) đánh giá cao. Nhờ đó, 9 
tháng năm 2021, NHNN chi nhánh tỉnh tiếp nhận 210 hồ sơ ở các lĩnh 
vực tiền tệ, cấp phép, thanh toán; ngoại hối, vàng, vay trả nước ngoài 
và lĩnh vực hành chính; 100% số hồ sơ được giải quyết trước hạn và 
đúng hạn. 

Để có được những kết quả đó, đơn vị đã quán triệt đưa tinh thần “doanh 
nghiệp” vào mọi hoạt động của chi nhánh, đặc biệt là hoạt động cải cách 
TTHC. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện vận hành hệ thống quản lý văn 
bản, dự án FSMIMS, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, giảm thời 
gian chi phí luân chuyển văn bản, tài liệu. 

Thường xuyên cập nhật thông tin giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực 
của chi nhánh trên bảng tin và trên cổng thông tin điện tử 
http://www.dichvucong.sbv.gov.vn. 



Hiện nay, 100% TTHC về lĩnh vực Ngân hàng được tiếp nhận và trả kết 
quả theo cơ chế “Một cửa”. Trên cơ sở đó, đơn vị thực hiện niêm yết 
công khai danh mục TTHC, các mẫu áp dụng để giải quyết hồ sơ hành 
chính, các khoản thu phí và lệ phí (nếu có) trong lĩnh vực Ngân hàng tại 
phòng tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”. 

Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân dễ dàng tìm hiểu 
và tiếp cận thông tin, hạn chế đi lại nhiều lần. Ngoài ra, chi nhánh kiện 
toàn đầy đủ cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và các 
phòng trực thuộc liên quan đến việc giải quyết TTHC trong lĩnh vực 
ngân hàng. 

Tích cực rà soát và kiểm tra cụ thể về quy định TTHC tại các phòng 
chuyên môn để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và bất 
cập trong quá trình giải quyết hồ sơ. 

Triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng, vận hành hệ thống văn bản 
mở rộng theo TCVN ISO 9001:2008 đối với các phòng trực thuộc. Đổi 
mới phương thức, lề lối làm việc của cán bộ công nhân viên, tạo điều 
kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch và giải quyết 
TTHC. 

Giám đốc NHNN chi nhánh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Tâm cho biết: 
CCHC đã tạo sự chuyển biến vượt bậc trong toàn ngành Ngân hàng 
nói chung và đơn vị nói riêng trên cả 6 lĩnh vực thuộc chương trình cải 
cách tổng thể Nhà nước. 

Để có được kết quả đó, chi nhánh thường xuyên kiểm soát chặt chẽ 
các TTHC ngay từ khi xây dựng văn bản, đảm bảo các quy định TTHC 
đơn giản, hiện đại, hiệu quả, minh bạch và tiết giảm tối đa chi phí thực 
hiện cho tổ chức, cá nhân. 

Kịp thời cập nhật những TTHC mới, bãi bỏ, sửa đổi bổ sung theo văn 
bản mới ban hành, nhất là TTHC liên quan tới người dân, DN; kiểm soát 
việc ban hành mới các TTHC theo quy định. Công tác thi đua khen 
thưởng, thực hiện sáng kiến CCHC luôn gắn với thực hiện nhiệm vụ 
CCHC của các phòng chuyên môn. Đây là động lực, giải pháp quan 
trọng để tạo thuận lợi cho SXKD của người dân, DN. 

Xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong việc tổ chức 
triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, thời gian tới, NHNN Chi nhánh tỉnh 
tiếp tục duy trì việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 theo quy trình 
giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền. 

Duy trì hoạt động của các phòng tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy 
định; đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí để xây dựng bảng tin công khai 
các TTHC và trang bị đồng phục cho cán bộ làm việc tại các phòng. 



Tiếp tục đưa hoạt động của các phòng tiếp nhận và trả kết quả theo cơ 
chế “Một cửa” đi vào nề nếp. Thực hiện xác định, phân loại TTHC để 
áp dụng quản lý giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO. 

Triển khai xây dựng bảng tin tuyên truyền, công khai TTHC đáp ứng 
các chỉ tiêu của Bộ chỉ số “Một cửa” của UBND tỉnh. 

Duy trì và mở rộng việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, giúp công 
tác cải cách TTHC vào nền nếp, đạt chất lượng, hiệu quả; xây dựng đội 
ngũ cán bộ, công chức theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, có 
phẩm chất chính trị, có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp, đáp 
ứng tốt nhiệm vụ. 

Bảo Anh 

Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn/thoi-su/68565/giu-vung-tam-the-
don-vi-dan-dau-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh.html 

 
6. Bắc Kạn: Tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn 
cho doanh nghiệp 
Trong 9 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh Bắc Kạn có 77 doanh nghiệp 
thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.945 tỷ đồng, nâng tổng số 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 1.129 doanh nghiệp. 

 
Hoạt động sản xuất các loại nông sản xuất khẩu  

của Công ty TNHH Việt Nam Misaki 

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong nước đã ảnh hưởng đến 
mọi mặt của đời sống xã hội đặc biệt là hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của doanh nghiệp. Tại tỉnh Bắc Kạn, doanh thu của nhiều doanh nghiệp 
giảm mạnh, một số sản phẩm sản xuất ra tiêu thụ chậm hoặc không tiêu 
thụ được do các đại lý và nhà phân phối các tỉnh tạm dừng hoạt động, 
các nhà hàng, quán ăn, khu du lịch đóng cửa... Bên cạnh đó, các doanh 



nghiệp, nhà đầu tư cũng chậm triển khai công tác đo đạc địa hình, lập 
quy hoạch chi tiết và nghiên cứu đề xuất đầu tư theo tiến độ đã được 
UBND tỉnh chấp thuận. 

Theo lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn, thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo các Sở, 
ngành tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt 
động xúc tiến thương mại để hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã phát 
triển sản xuất hàng hóa, tăng cường liên kết sản xuất, giúp đẩy mạnh 
tiêu thụ các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh. Trong đó, tỉnh đẩy 
mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến 
thương mại, quảng bá thương hiệu thông qua môi trường thương mại 
điện tử và các nền tảng công nghệ số, giúp các doanh nghiệp thích ứng 
với bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Mặt khác, tỉnh chỉ đạo các ngành tiếp 
tục tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, 
kinh doanh để đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư. 

Nhờ đó, 9 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh Bắc Kạn có 77 doanh nghiệp 
thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.945 tỷ đồng, nâng tổng số 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 1.129 doanh nghiệp. Đến nay, tỉnh 
thu hút được 143 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 12.364 tỷ 
đồng;có hơn 20 doanh nghiệp, nhà đầu tư với hơn 30 dự án đầu tư 
được UBND tỉnh chấp thuận vị trí, nghiên cứu đề xuất dự án đầu tư. 

Chủ tịch UBND tỉnh ông Nguyễn Đăng Bình cho biết, để góp phần tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp sớm phục hồi sau đại dịch theo 
tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian 
tới tỉnh Bắc Kạn sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm, cụ 
thể: 

Thứ nhất, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-
CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, 
hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, với các giải pháp 
như: Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 
doanh phục hồi, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với đảm 
bảo an toàn phòng, chống dịch; đảm bảo ổn định sản xuất, lưu thông 
hàng hóa, hiệu quả, an toàn; hỗ trợ giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về 
tài chính cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; tạo điều kiện 
thuận lợi cho lao động, chuyên gia. 

Thứ hai, tỉnh sẽ thành lập và phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công 
tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 
tại Văn bản số 6858/VPCP-KTTH ngày 24/9/2021; rà soát, tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư, nghiên cứu khảo 
sát đầu tư. 



Thứ ba, chỉ đạo cơ quan y tế nghiên cứu, đề xuất các biện pháp phù 
hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực 
hiện các thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh để vừa phát triển kinh tế - xã 
hội,vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. 

Thứ tư, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc và giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, 
hợp tác xã. Hiện, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng 
hợp vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp, nhà đầu tư bị ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 để chuẩn bị cho Hội nghị đối thoại với 
doanh nghiệp, nhà đầu tư (dự kiến tổ chức đầu tháng 10/2021). 

Nguồn: https://diendandoanhnghiep.vn/bac-kan-tang-cuong-doi-thoai-
thao-go-kho-khan-cho-doanh-nghiep-207960.html 

 

7. Tạo động lực đầu tư vào cụm công nghiệp 
Cụm công nghiệp (CCN) đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng 
nhu cầu di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp (TTCN), thúc đẩy công 
nghiệp, phát triển KT-XH địa phương. Thời gian qua, từ tỉnh đến sở, 
ngành, địa phương đã tích cực phê duyệt quy hoạch, thu hút đầu tư, 
đẩy nhanh tiến độ xây dựng, từ đó, tạo sự khởi sắc trong hoạt động của 
CCN. 

 

Lãnh đạo Công ty CP Công nghiệp Cẩm Thịnh rà soát tiến độ triển 
khai đầu tư CCN Phương Nam, TP Uông Bí. 

Sau nhiều năm “chật vật” thu hút doanh nghiệp đầu tư CCN Phương 
Nam (TP Uông Bí), đầu tháng 3/2021, UBND tỉnh đã ban hành quyết 
định thành lập CCN Phương Nam do Công ty CP Công nghiệp Cẩm 
Thịnh làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Đây là đơn vị có nhiều 



kinh nghiệm trong việc đầu tư, xây dựng và phát triển CCN với 2 CCN 
đã hoạt động hiệu quả là: CCN Cẩm Thịnh (TP Cẩm Phả) và CCN Hà 
Khánh (TP Hạ Long). 

CCN Phương Nam có diện tích gần 63ha với tổng vốn đầu tư trên 545 
tỷ đồng. Với vị trí giao thông thuận lợi, đồng bộ, hiện đại, CCN Phương 
Nam sẽ phục vụ hiệu quả cho hoạt động của các cơ sở công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ công nghiệp, góp phần thúc đẩy công 
nghiệp địa phương, thu hút nguồn lực đầu tư. Hiện TP Uông Bí đang 
tích cực phối hợp với Công ty CP Công nghiệp Cẩm Thịnh đẩy nhanh 
tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, 
đảm bảo đưa CCN vào hoạt động trong quý I/2022. 

Ông Bùi Xuân Tờ, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Cẩm Thịnh, 
cho biết: Ngay sau khi có quyết định của UBND tỉnh, TP Uông Bí đã tích 
cực vào cuộc phối hợp với doanh nghiệp để triển khai các bước tiếp 
theo của việc đầu tư xây dựng CCN Phương Nam. Đơn vị đã chuẩn bị 
sẵn sàng thiết bị, máy móc, nhân lực... đảm bảo triển khai đầu tư hạ 
tầng CCN theo đúng tiến độ, chất lượng, quy hoạch như đã cam kết 
ngay sau khi có mặt bằng sạch. Chúng tôi kỳ vọng rằng, CCN này không 
chỉ tạo động lực phát triển công nghiệp TP Uông Bí, mà còn là hành 
lang kinh tế khu vực phía Tây của tỉnh. 

Giữa tháng 9/2021, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 3116/QĐ-
UBND về việc thành lập CCN Đông Mai (TX Quảng Yên). CCN này có 
diện tích 16ha với tổng vốn đầu tư gần 210 tỷ đồng, do Công ty CP Xuất 
nhập khẩu quốc tế Tân Đại Dương là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật. Dự kiến, trong quý III/2022, chủ đầu tư sẽ hoàn thiện đầu tư xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật và quý IV/2022 triển khai thu hút các nhà đầu tư 
thứ cấp. Thời gian hoạt động của CCN Đông Mai là 50 năm kể từ ngày 
CCN Đông Mai được thành lập. CCN Đông Mai được thành lập để bố 
trí các cơ sở: Chế biến thực phẩm; sản xuất giày dép; chế biến gỗ; sản 
xuất khí công nghiệp; công nghiệp chế biến, chế tạo khác… Hiện, chủ 
đầu tư đang triển khai lập quy hoạch, đánh giá tác động môi trường, 
phê duyêt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật... 



 

Công nhân Công ty CP Thủy sản BNA (CCN Nam Sơn, huyện Ba 
Chẽ) sơ chế tôm phục vụ xuất khẩu. 

Không chỉ có những khởi sắc trong việc thu hút doanh nghiệp đầu tư, 
nhiều CCN trên địa bàn tỉnh đã phát huy được hiệu quả, thúc đẩy mạnh 
mẽ ngành công nghiệp địa phương, đáp ứng nhu cầu di dời các cơ sở 
TTCN. Trong đó, một số CCN đã thu hút được nhiều doanh nghiệp thứ 
cấp vào đầu tư, sản xuất, kinh doanh với tỷ lệ lấp đầy đạt ở mức cao 
như: CCN Hà Khánh (TP Hạ Long) đạt 100%, CCN Cẩm Thịnh (TP Cẩm 
Phả) đạt 75%... 

Mặc dù có những chuyển biến tích cực song việc thu hút đầu tư, xây 
dựng, phát triển các CCN trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn. 
Theo đề án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển CCN tỉnh đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030, giai đoạn 2020, toàn tỉnh sẽ có 9 CCN 
với diện tích 470,8ha. Song đến nay, toàn tỉnh mới chỉ có 7 CCN với 
diện tích 391,3ha. Nguyên nhân là do một số CCN chưa lựa chọn được 
chủ đầu tư có năng lực, tài chính, kinh nghiệm đã khiến việc đầu tư hạ 
tầng kéo dài, không đáp ứng kịp thời hoạt động sản xuất, không thu hút 
các doanh nghiệp thứ cấp như: CCN Kim Sen (TX Đông Triều), CCN 
Nam Sơn (huyện Ba Chẽ)... Các CCN chủ yếu đầu tư xây dựng nhằm 
thu hút doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở TTCN, hợp tác xã... Do đó, đây 
không phải là môi trường thuận lợi cho các dự án lớn mang tính động 
lực cho phát triển công nghiệp địa phương. Vốn đầu tư lớn, thời gian 
thu hồi vốn chậm, thủ tục hành chính qua nhiều khâu... cũng là nguyên 
nhân khiến doanh nghiệp không mặn mà với việc đầu tư kinh doanh hạ 
tầng CCN, nhất là ở huyện miền núi, biên giới, hải đảo. 

Các nhà đầu tư mong muốn, thời gian tới, tỉnh sẽ có thêm các chính 
sách ưu đãi để hỗ trợ đầu tư vào các CCN trên địa bàn tỉnh; cùng với 
đó là hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, nhất là hạ tầng giao thông tới các 



CCN... Như vậy, sẽ nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hút đầu tư vào 
CCN. 

Cao Quỳnh 

Nguồn: https://baoquangninh.com.vn/tao-dong-luc-dau-tu-vao-cum-
cong-nghiep-3156565.html 

 

8. Rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp 
trong giải quyết thủ tục hành chính 
UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 4345/UBND-KSTT 
về việc hướng dẫn rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân 
cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). 

 

Công chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ giải 
quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. 

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao chủ tịch UBND các quận, 
huyện tổ chức rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong 
giải quyết TTHC theo hướng dẫn tại Công văn số 6852/VPCP-KSTT 
của Văn phòng Chính phủ đối với những thủ tục thuộc thẩm quyền giải 
quyết cấp tỉnh và cấp huyện. Các địa phương báo cáo kết quả rà soát 
về UBND thành phố (qua Văn phòng UBND thành phố) và sở, ngành 
liên quan trước ngày 20-10-2021. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND thành phố tổ chức rà soát, đánh giá và đề xuất phương án 
giải quyết TTHC, bảo đảm đạt mục tiêu phân cấp trong giải quyết TTHC 
đối với ít nhất 20% tổng số TTHC thuộc ngành, lĩnh vực được giao. 
Ðồng thời, phối hợp các sở, ngành liên quan trong quá trình rà soát, đề 
xuất phương án phân cấp; nghiên cứu kết quả rà soát, đánh giá và đề 



xuất phương án phân cấp của UBND quận, huyện; tổ chức nghiên cứu, 
tiếp thu ý kiến của Văn phòng UBND thành phố (nếu có) để hoàn thiện 
biểu mẫu rà soát. 

Chủ tịch UBND thành phố giao Chánh Văn phòng UBND thành phố 
tham mưu thành lập tổ rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân 
cấp trong giải quyết TTHC. Trong trường hợp cần thiết, tiến hành rà 
soát độc lập, có ý kiến trao đổi để sở, ngành hoàn thiện biểu mẫu rà 
soát, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định phương 
án đề xuất đối với TTHC còn ý kiến khác nhau giữa các sở, ngành với 
Văn phòng UBND thành phố (nếu có). 

Tin, ảnh: Q. THÁI 

 

Nguồn: https://baocantho.com.vn/ra-soat-danh-gia-va-de-xuat-phuong-
an-phan-cap-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-a139035.html 

 

9. TP Bắc Giang có 8 thủ tục hành chính thực hiện 
quy trình "5 tại chỗ" 
UBND TP Bắc Giang vừa triển khai thực hiện 8 thủ tục hành chính 
(TTHC) theo quy trình “5 tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, 
đóng dấu, trả kết quả) tại bộ phận một cửa thành phố. Đây là đơn 
vị cấp huyện đầu tiên trong tỉnh triển khai nội dung này.  

Trong đó, lĩnh vực tư pháp có 2 thủ tục; giáo dục và đào tạo có 1 thủ 
tục; kế hoạch và đầu tư có 5 thủ tục. Khi tiếp nhận hồ sơ trên mạng, 
nếu đủ điều kiện thì cán bộ sẽ chuyển vào hệ thống phần mềm quản lý 
văn bản và điều hành công việc. Sau đó, lãnh đạo phân công trên phần 
mềm cho cán bộ chuyên môn xử lý. Khi có kết quả, lãnh đạo đơn vị ký 
số điện tử và đẩy tài liệu sang hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh. 
Tại đây, cán bộ in kết quả, đóng dấu, gửi dịch vụ bưu chính cho tổ chức, 
công dân hoặc trả trực tiếp tại bộ phận một cửa.  



Hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại bộ phận một 
cửa TP Bắc Giang. 

Để giải quyết các TTHC này theo quy trình “5 tại chỗ”, trước đó, Phòng 
Văn hóa - Thông tin TP Bắc Giang đã phối hợp với Sở Thông tin và 
Truyền thông thực hiện kết nối hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh 
với hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc. 

Các phòng chuyên môn rà soát, bố trí cán bộ đủ năng lực, thẩm quyền 
làm việc tại bộ phận một cửa; phân cấp, ủy quyền ký duyệt kết quả hoặc 
ký số kết quả TTHC; thực hiện khắc con dấu thứ hai và giao nhiệm vụ 
cho công chức làm việc tại bộ phận một cửa để quản lý, đóng dấu, trả 
kết quả cho tổ chức, công dân. Văn phòng HĐND - UBND bố trí cơ sở 
vật chất, trang thiết bị, bảo đảm hoạt động thông suốt và hiệu quả; đẩy 
mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3 và 4.  

Việc đưa vào giải quyết TTHC theo quy trình “5 tại chỗ” nhằm tạo thuận 
lợi cho tổ chức, công dân và cán bộ làm nhiệm vụ tại bộ phận một cửa, 
góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính và nâng cao 
chất lượng dịch vụ hành chính công.  

Tin, ảnh: Hoài Thu 

Nguồn: http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/369272/tp-bac-giang-co-
8-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-quy-trinh-5-tai-cho-.html 

 



10. Huyện Kim Bôi: Tạo bước chuyển tích cực trong 
giải quyết thủ tục hành chính  
Xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đóng vai trò quan 
trọng trong phát triển KT-XH của địa phương, huyện Kim Bôi tập 
trung đẩy mạnh công tác cải cách TTHC theo hướng hiện đại, phục 
vụ Nhân dân. Qua đó, tạo bước chuyển tích cực, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả giải quyết TTHC, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của tổ 
chức, công dân.  

 
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Kim Bôi được đầu tư 

cơ sở vật chất phục vụ người dân giải quyết thủ tục hành chính. 

 
Huyện chú trọng đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị làm 
việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và các xã, thị trấn; triển 
khai nhiều biện pháp, giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách TTHC. 
Ngay từ đầu năm, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện 
kiểm soát soát TTHC, rà soát, đánh giá TTHC, ban hành kế hoạch kiểm 
tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn.  

Đồng chí Bùi Văn Chính, Phó chánh Văn phòng UBND huyện cho biết: 
Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện, chúng tôi niêm yết 
công khai tên cán bộ trực nhận giải quyết TTHC, số điện thoại đường 
dây nóng để công dân thuận tiện khi liên hệ, đồng thời có thể trực tiếp 
giải đáp thắc mắc của công dân. 

Song song với đó, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trên 
các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở làm 
việc về chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) theo từng 



giai đoạn, nhất là các quy trình giải quyết TTHC, giám sát việc giải quyết 
TTHC của cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Qua 
đó, các loại giấy tờ, hồ sơ được cán bộ, công chức, nhân viên bộ phận 
"một cửa, một cửa liên thông” nhanh chóng tiếp nhận, thực hiện phân 
loại, thẩm định hồ sơ theo đúng quy định để chuyển đến các bộ phận 
chuyên môn giải quyết. 

Huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc tập trung giải 
quyết những vướng mắc trong công tác CCHC, tạo điều kiện thuận lợi 
hơn nữa để người dân tiếp cận nền hành chính công hiện đại, góp phần 
thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển, nhất là trên lĩnh vực 
đăng ký kinh doanh, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, nộp thuế, hộ tịch, hộ khẩu... Đồng 
thời, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.  

Đồng chí Bùi Thị Thủy, Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện cho biết: Hiện 
nay, mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, công nghệ thông tin 
(CNTT), tuy nhiên, từ cấp huyện đến cấp xã tỷ lệ giải quyết TTHC mức 
độ 3, mức độ 4 đều cao hơn so với chỉ tiêu của tỉnh đề ra. Cụ thể, đối 
với cấp huyện, tỷ lệ giải quyết TTHC mức độ 3 đạt 97,8%, mức độ 4 đạt 
79,3%. Đối với cấp xã, tỷ lệ giải quyết TTHC mức độ 3 đạt 62%. Trong 
đó, một số xã đạt 100% như: Sào Báy, Kim Bôi, Hùng Sơn…, một số 
xã mới đạt hơn 40%. Nguyên nhân do cơ sở hạ tầng còn hạn chế nên 
việc ứng dụng CNTT vào giải quyết TTHC khó khăn; nhận thức của 
người dân về thực hiện TTHC theo hình thức trực tuyến còn hạn chế. 
Thực hiện quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cắt giảm 30% thời 
gian giải quyết TTHC, huyện đã rà soát các bộ TTHC có thể cắt giảm 
thời gian giải quyết, đồng thời xây dựng quy trình giải quyết TTHC, niêm 
yết công khai để người dân nắm và triển khai thực hiện. 

Tính đến thời điểm này, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đã tiếp 
nhận 25.968 hồ sơ TTHC, trong đó có 1.848 hồ sơ trực tuyến thuộc 14 
lĩnh vực. Những kết quả đạt được trong công tác CCHC đã có tác động 
tích cực, tạo chuyển biến quan trọng, làm thay đổi nhận thức của đội 
ngũ cán bộ, công chức, các cơ quan, doanh nghiệp, công dân trong quá 
trình thực hiện CCHC trên địa bàn. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát 
triển KT-XH, giảm phiền hà đối với doanh nghiệp và công dân. 

Đinh Hoà 

Nguồn: http://www.baohoabinh.com.vn/274/158020/Huyen-Kim-Boi-
Tao-buoc-chuyen-tich-cuc-tr111ng-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh.htm 

 



11. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn làm việc 
với Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 
Chiều 6/10, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh về một số nội dung trọng tâm trong hoạt động của Trung tâm, kết 
quả công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) 9 tháng năm 2021 
và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn thăm, kiểm tra và trò chuyện 
với CBCC đang thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh. 

Được triển khai từ năm 2013, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong 
cả nước thí điểm thành lập mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công 
cấp tỉnh và tại các địa phương. Các TTHC trước khi đưa vào Trung tâm 
đều được rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa với thời gian trung bình tới 
45% so với quy định của Trung ương, đã tạo sự thuận lợi, thông thoáng 
cho doanh nghiệp, người dân. Nhờ đó, mức độ hài lòng của người dân, 
tổ chức tiếp tục có sự cải thiện đáng kể, đạt 99,7% ở Trung tâm cấp 
tỉnh và 99,9% ở Trung tâm cấp huyện. 



 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hệ thống camera giám sát hoạt 
động nghiệp vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. 

Từ năm 2019, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành triển khai con dấu thứ 2 tại 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, quy trình 4 tại chỗ được nâng 
lên thành 5 tại chỗ: “Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả 
kết quả ngay tại Trung tâm”. Đến nay, đã có 22 sở, ngành và đơn vị 
trực thuộc sở, ngành triển khai con dấu thứ 2 tại Trung tâm. 

Tổng số TTHC giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 
là 1.369, trong đó 1.320 TTHC của các sở, ngành thuộc tỉnh, 31 TTHC 
của cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn (Công an tỉnh), 18 TTHC 
của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công (Công ty Điện lực Quảng 
Ninh). Đã có 1.001/1.320 TTHC thực hiện theo nguyên tắc 5 tại chỗ, đạt 
76% (không tính TTHC của các cơ quan ngành dọc Trung ương và 
doanh nghiệp). 

 



Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn chủ trì buổi làm việc với Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh và đai diện lãnh đạo một số sở, ngành. 

9 tháng năm 2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp 
nhận 45.566 hồ sơ TTHC, giải quyết và trả kết quả 44.512 hồ sơ. Trong 
đó 44.395 hồ sơ đúng hạn và trước hạn (đạt 99,7%), 149 hồ sơ quá 
hạn (chiếm 0,3%); số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến là 23.630 
hồ sơ (chiếm 53,2% số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ. 

Hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh được người 
dân, doanh nghiệp đánh giá cao; góp phần xây dựng nền hành chính 
theo hướng phục vụ, chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm, hiện đại; 
đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT-XH của tỉnh và sự bứt phá 
vượt bậc trong các bảng xếp hạng chỉ số cải cách của tỉnh Quảng Ninh 
trong những năm qua. 

 

Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh báo cáo tình hình 
hoạt động của Trung tâm. 

Qua kiểm tra thực tế tại Trung tâm, nghe báo cáo hoạt động, ý kiến của 
đại diện các phòng chuyên môn của Trung tâm và đóng góp của đại 
diện một số sở, ngành liên quan; đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết 
quả trong hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh suốt 
thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, sự thành công 
của mô hình Trung tâm chính là minh chứng cụ thể, sinh động nhất cho 
bước đi đột phá của Quảng Ninh trong công tác cải cách, hiện đại hóa 
nền hành chính, đã được Chính Phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, 
các địa phương trong cả nước đánh giá cao và được Nhân dân, cộng 
đồng doanh nghiệp ghi nhận, ủng hộ. 



 
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành phát biểu đóng góp ý kiến  

tại buổi làm việc. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao hơn nữa 
chất lượng công tác giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp, 
đảm bảo thời gian ngắn nhất, chất lượng tốt nhất. Đối với một số hồ sơ 
còn diễn ra tình trạng chậm, muộn, cần xác định rõ nguyên nhân khách 
quan, chủ quan, tìm giải pháp khắc phục ngay, đặc biệt là các thủ tục 
liên quan cùng lúc đến nhiều sở, ngành; duy trì chế độ nắm thông tin, 
báo cáo sớm, có văn bản nhắc nhở các đơn vị chậm giải quyết hồ sơ 
TTHC cho người dân, doanh nghiệp. 

 

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
phát biểu kết luận buổi làm việc. 

Để hoạt động của Trung tâm đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn nữa, 
đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Trung tâm và 



các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, sâu sát trên 
cơ sở nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu; phát 
huy, khai thác tối đa hệ thống hạ tầng cơ sở, hạ tầng CNTT; rà soát, 
báo cáo, đề xuất lên việc điều chỉnh các TTHC phù hợp với thực tế hoạt 
động của Trung tâm và các cơ quan, sở, ngành… 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn cũng chỉ đạo các sở, 
ngành, đơn vị kịp thời phối hợp, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, nhằm tiếp tục xây dựng, phát 
triển Trung tâm trở thành mô hình kiểu mẫu, điểm sáng trong cải cách 
hành chính của cả nước. 

Minh Hà 

Nguồn: https://baoquangninh.com.vn/chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-tuong-
van-lam-viec-voi-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tinh-
3156659.html 

 

 


