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1. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không né tránh, khẩn 
trương đấu thầu thuốc 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Chỉ thị số 16 về nâng cao công tác 
chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục 
hồi nhanh, phát triển bền vững. 

Chỉ thị nêu rõ, ngành Y tế là ngành có sứ mệnh đặc biệt trong chăm lo sức 
khỏe nhân dân, góp phần bảo đảm an sinh, an toàn xã hội và phát triển bền 
vững đất nước. 

Bên cạnh nhiều thành tích đạt được, hệ thống thể chế, chính sách đối với 
ngành Y tế còn bất cập; y tế cơ sở, y tế dự phòng, công nghiệp dược, thiết 
bị y tế chưa đáp ứng yêu cầu; thu nhập, chế độ, chính sách đãi ngộ đối với 
cán bộ y tế còn chưa phù hợp, đời sống một bộ phận cán bộ y tế còn nhiều 
khó khăn. 

Tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế ở một số bệnh 
viện, địa phương chưa được xử lý dứt điểm; giải ngân đầu tư công trong 
lĩnh vực y tế còn chậm... Dịch Covid-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp, đặt 
ra nhiều thách thức đối với ngành Y tế và cả hệ thống chính trị. 

 

Ảnh: Hoàng Hà 

Nhằm nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động thích ứng 
linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững, Thủ tướng yêu cầu 
quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm tiếp tục đặt sức khỏe, tính mạng 
của người dân lên trên hết, trước hết. 



Làm việc phải thực chất, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Mỗi cán bộ, nhân 
viên y tế đều khắc ghi và hành động theo lời dạy của Bác Hồ và 12 điều y 
đức; không ngừng trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, làm giàu y lý, 
nâng cao y thuật. 

Chủ động, sẵn sàng cho mọi tình huống, không để dịch bùng phát trở lại 

Tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 
nhất là đồng bộ 3 trụ cột chống dịch là xét nghiệm, cách ly, điều trị; thực hiện 
nghiêm 2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ 
+ ý thức người dân + các biện pháp khác. 

Bộ Y tế tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, nắm chắc diễn biến dịch bệnh; 
chịu trách nhiệm việc đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phòng, 
chống dịch, trước mắt tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tiêm vắc xin, nhất là 
các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp. 

Tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về y tế trên cơ sở 
bám sát thực tiễn, phát hiện nhanh các vấn đề phát sinh và kịp thời điều 
chỉnh quy định của pháp luật có liên quan. Mạnh dạn đề xuất, áp dụng thí 
điểm các cơ chế, chính sách mới cho phù hợp; đẩy mạnh phân cấp, phân 
quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực cán bộ thực thi và 
tăng cường kiểm tra, giám sát. 

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và các văn bản quy định chi tiết; tổ 
chức tổng kết thực tiễn, đề xuất việc sửa đổi Luật dược, Luật Bảo hiểm y tế 
và các dự án luật khác có liên quan. Bộ cũng cần nghiên cứu, đề xuất cơ 
chế đặc thù trong ngành y tế (như mua sắm, đấu thầu, đầu tư phát triển). 

Các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Y tế sửa đổi nhanh, tháo 
gỡ kịp thời các khó khăn, bất cập trong chính sách y tế, trước mắt là các vấn 
đề về mua sắm, đấu thầu, bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế, thanh toán chi 
phí BHYT. 



 

Chủ tịch UBND tỉnh, thành chịu trách nhiệm về việc tiêm vắc xin trên địa 
bàn.Ảnh: Phạm Hải 

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ LĐTB&XH và các cơ quan liên 
quan nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp đặc thù 
ngành (kể cả giải pháp nhằm giữ và thu hút nguồn nhân lực) đối với cán bộ 
y tế... 

Bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế 

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành 
trong chức năng, quyền hạn của mình tăng cường chỉ đạo các cơ quan, tổ 
chức có liên quan, đặc biệt là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các tổ 
chức mua sắm tập trung thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện đầy đủ các 
chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về mua sắm, 
đấu thầu để bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám 
bệnh, chữa bệnh cho nhân dân và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền trước 
các quy định của Đảng, Nhà nước nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, trang 
thiết bị y tế. 

Cần chủ động nghiên cứu, sửa đổi, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền 
ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp, kết nối, công 
khai thông tin về đấu thầu; đẩy mạnh và quản lý chặt chẽ việc tổ chức mua 
sắm, đấu thầu, bảo đảm công khai, minh bạch, khoa học, hiệu quả, tránh 
lãng phí và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tiêu cực, tham 
nhũng, lợi ích nhóm. 



Bộ Y tế khẩn trương sửa đổi các Thông tư của Bộ có liên quan, trình cấp có 
thẩm quyền ban hành các văn bản để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng 
mắc trong mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế. Rà soát cắt giảm tối 
đa các thủ tục hành chính rườm rà gây phiền hà, khó khăn cho việc thực 
hiện thủ tục mua sắm thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm phục vụ khám, chữa 
bệnh. 

Đẩy nhanh tiến độ cấp phép lưu hành đối với thuốc, trang thiết bị y tế. Kịp 
thời hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện các văn bản quy phạm 
pháp luật liên quan đến mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế theo 
thẩm quyền, tạo sự yên tâm cho cán bộ, công chức thực thi công vụ, tránh 
tình trạng đùn đẩy, né tránh, không dám chịu trách nhiệm. 

Bộ Y tế phối hợp với các bộ và địa phương đánh giá hiệu quả công tác đấu 
thầu thuốc tập trung thời gian qua, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp cụ thể để 
nâng cao hiệu quả, bảo đảm tiến độ mua sắm, đấu thầu thời gian tới. Bộ Y 
tế chủ trì xây dựng cơ chế tổ chức cung ứng, dự trữ, mua sắm đặc thù đối 
với các loại thuốc hiếm, thuốc cần thiết cho điều trị các bệnh hiếm gặp để 
kịp thời phục vụ công tác mua sắm, điều trị của các cơ sở y tế. 

Ngoài ra tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu, bảo 
đảm chất lượng thuốc, quản lý giá thuốc theo quy định, ngăn ngừa và xử lý 
nghiêm thuốc giả, thuốc kém chất lượng. 

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở KH&ĐT, Sở Tài chính 
và các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để khẩn trương 
tổ chức mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế theo quy định. 

Trần Thường 

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-
khong-ne-tranh-khan-truong-dau-thau-thuoc-2062125.html 

 

2. 'Bảo hiểm xã hội nên tham gia đấu thầu thuốc để 
giảm tải cho ngành Y tế' 
'Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nên cùng tham gia đấu thầu tập trung thuốc và 
vật tư, thiết bị y tế để giảm tải cho Bộ Y tế', Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn 
Thuấn đề nghị trong phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) chiều 20/9. 



 
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại phiên họp.  

Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN. 

5 nhóm chính sách trong đề nghị xây dựng Luật 

Trình bày Tờ trình tóm tắt dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, dự thảo Luật được xây dựng 
trên cơ sở 5 nhóm chính sách trong đề nghị xây dựng Luật đã được Quốc 
hội, Chính phủ thông qua, gồm 10 Chương, 92 Điều. So với Luật Đấu thầu 
năm 2013, Luật này đã sửa đổi 85 Điều, bổ sung mới 5 Điều, giữ nguyên 2 
Điều, bãi bỏ 11 Điều. 

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, 5 nhóm chính 
sách trong đề nghị xây dựng Luật, bao gồm: Nhóm các quy định về phạm vi 
điều chỉnh và nguyên tắc áp dụng Luật Đấu thầu. Nhóm các quy định sửa 
đổi, bổ sung nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đấu thầu, bảo đảm 
cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Nhóm các quy 
định sửa đổi, bổ sung nhằm đơn giản hóa quy trình, thủ tục thực hiện hoạt 
động đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, cắt giảm thời gian, chi phí 
trong hoạt động đấu thầu. Nhóm các quy định sửa đổi, bổ sung nhằm thúc 
đẩy hoạt động đấu thầu mua sắm các sản phẩm đổi mới sáng tạo, sản xuất 
trong nước; tạo công ăn việc làm cho nhóm yếu thế, mua sắm xanh nhằm 
mục tiêu phát triển bền vững. Nhóm các quy định sửa đổi, bổ sung nhằm 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về đấu thầu; 
phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong hoạt động đấu thầu. 

Thẩm tra về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính 
Ngân sách (TCNS) Nguyễn Phú Cường, cho rằng: Sau 8 năm thực hiện, 
Luật Đấu thầu cùng với hệ thống văn bản hướng dẫn đã tạo cơ sở pháp lý 



quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước trên nguyên 
tắc cạnh tranh bình đẳng, công khai, minh bạch trong lựa chọn nhà thầu 
thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm công, quản lý sử dụng vốn, tài sản 
của nhà nước. 

Tuy nhiên, thực tiễn thi hành Luật Đấu thầu trong thời gian qua đã bộc lộ 
nhiều hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đó là: Một số quy định của Luật chưa 
phù hợp với thực tiễn hoặc quy định chưa đầy đủ dẫn đến khó khăn trong 
lựa chọn nhà thầu. Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu còn phức tạp, thời 
gian lựa chọn nhà thầu kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện 
đầu tư, mua sắm công. Quy định về phân cấp, phân quyền, xác định quyền 
hạn, trách nhiệm của các chủ thể trong quy trình đấu thầu, lựa chọn nhà 
thầu trong một số trường hợp chưa đầy đủ, rõ ràng. Quy định về kiểm tra, 
giám sát, chế tài xử lý vi phạm chưa đầy đủ, chưa ngăn chặn được tình trạng 
gian lận, tiêu cực, tham nhũng trong đấu thầu diễn biến phức tạp. Một số 
quy định chưa bảo đảm thống nhất với các luật hiện hành khác như Luật 
Đất đai, Luật Lao động, Luật nhà ở, Luật Đầu tư công… 

Thường trực Ủy ban TCNS tán thành về sự cần thiết sửa đổi Luật nhằm kịp 
thời khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành; bảo đảm tính 
thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; góp phần nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả trong đấu thấu, lựa chọn nhà thầu và quản lý, sử dụng vốn, tài sản 
nhà nước. 

Phát biểu tại phiên họp, bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cho 
rằng, cần rà soát kỹ lưỡng dự án Luật này với các luật hiện hành để đảm 
bảo tính thống nhất trong hệ thống Luật. 

"Trong đánh giá của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực cũng đã chỉ ra việc tham nhũng xảy ra trong đấu thầu rất nhiều. Vậy 
khi có tham nhũng, tiêu cực trong đấu thầu thì có nguyên nhân nào do hệ 
thống pháp luật không, trong dự án Luật đấu thầu sửa đổi lần này quy định 
vấn đề này ở điều nào", bà Lê Thị Nga đặt câu hỏi. 

Luật Đấu thầu sửa đổi lần này có khắc phục được những hạn chế trong 
đấu thầu không? 

Đặt câu hỏi về Luật đấu thầu (sửa đổi) lần này có khắc phục được những 
hạn chế trong đấu thầu không?, nhất là trong đấu thầu lĩnh vực y tế, ông Vũ 
Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế nêu ý kiến và đề nghị cần làm rõ 
trong khâu đấu thầu thuốc và vật tư y tế. 

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, phải 
nhận diện rõ vấn đề trong đấu thầu đầu tư công, phần lớn là do thủ tục hành 



chính nên dẫn đến kéo dài... Vậy khi sửa đổi luật lần này cần nhận diện rõ 
ở điều nào, khoản nào gây ách tắc dẫn đến đấu thầu kéo dài, phải chỉ rõ ra. 

Chủ tịch Quốc hội nêu ý kiến: Thực trạng hiện nay kết quả giảm giá qua đấu 
thầu rất thấp. Theo lý giải của các cơ quan đưa ra đều viện cớ để sau đó chỉ 
định thầu. 

"Có tình trạng quân xanh - quân đỏ, thông thầu, tham nhũng, tiêu cực trong 
đấu thầu. Muốn bịt lỗ hổng trong vấn đề này cần làm thế nào, việc tiêu cực 
trong đấu thầu vẫn còn nhiều", Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ. 

"Cần luật hóa tất cả các khâu và công khai, tôi thấy trong sửa đổi Luật lần 
này lại không luật hóa được, hình như đang đi ngược với xu hướng?" Chủ 
tịch nêu ý kiến. 

 

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu giải trình tại phiên họp. Ảnh: 
Doãn Tấn/TTXVN. 

Giải trình thêm những vấn đề được Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng 
Thanh đặt câu hỏi, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết: Tình trạng 
thiếu thuốc và vật tư y tế thời gian qua có nhiều nguyên nhân; trong đó có 
cả chủ quan và khách quan. 



Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, việc thiếu thuốc và vật tư y tế thời gian qua là 
do Bộ Y tế phải mất nhiều thời gian tổng hợp số liệu trên toàn quốc. Bên 
cạnh đó, sau đại dịch COVID-19, lượng bệnh nhân đến các cơ sở y tế khám 
chữa bệnh tăng vượt sự kiến. Ngoài ra, do dịch bệnh xảy ra trên toàn thế 
giới dẫn đến việc đứt gẫy nguồn cung ứng nguồn thuốc và vật tư y tế. Về 
chủ quan, sau khi xảy ra những sai phạm tại CDC ở các tỉnh, thành phố trên 
cả nước nên các bệnh viện cũng có tâm ý e dè trong khâu đấu thầu thuốc 
và vật tư y tế, từ đó dẫn đến việc các cơ sở y tế thiếu thuốc. 

Mặt khác, Bộ Y tế quá tập trung vào việc phòng chống dịch nên việc mua 
sắm trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế cũng chậm. Ngoài ra, việc thực hiện 
một số quy định trong Luật Đấu thầu về mặt bằng giá cũng có nhiều thay 
đổi. Để khắc phục tình trạng này, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết: Bộ 
Y tế đã giải quyết, mua được 86/106 loại thuốc tập trung 19/65 loại thuốc 
biệt. Bộ Y tế cũng đang chỉnh sửa Thông tư 15 phân cấp phân quyền nhiều 
hơn cho cấp dưới trong việc mua sắm vật tư y tế... 

"Nên chăng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cùng tham gia đấu thầu tập trung 
thuốc và vật tư, thiết bị y tế để giảm tải cho Bộ Y tế", Thứ trưởng Trần Văn 
Thuấn đề nghị. 

V.Tôn/Báo Tin tức 

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/bao-hiem-xa-hoi-nen-
tham-gia-dau-thau-thuoc-de-giam-tai-cho-nganh-y-te-
20220920170735584.htm 

 

3. Dự thảo Phương án cắt giảm thủ tục hành chính lĩnh 
vực nông nghiệp vẫn tạo rào cản 
Bên cạnh các đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa được cho là hợp lý, VCCI cho 
rằng, Dự thảo Phương án cắt giảm, đơn giản thủ tục của Bộ NN&PTNT vẫn 
tạo rào cản, chưa thể hiện rõ tinh thần cải cách… 

Theo đó, trả lời Công văn số 4822/BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) về việc đề nghị góp ý Dự thảo Phương án 
cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc 
phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (Dự thảo), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI) cho rằng, về cơ bản các đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa trong Dự 
thảo là hợp lý, dự báo sẽ cắt giảm, đơn giản hóa chi phí tuân thủ của doanh 
nghiệp. 



 
Một số đề xuất trong Dự thảo Phương án cắt giảm, đơn giản thủ tục của Bộ 

NN&PTNT được cho chưa thể hiện hết tinh thần cải cách  
- Ảnh minh họa: TBTC 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đánh giá cao các đề xuất: bỏ các quy định 
phải thực hiện báo cáo, thay vào đó cơ quan quản lý sẽ trích xuất từ hệ 
thống dữ liệu để nắm bắt thông tin quản lý; bỏ việc cấp một số loại giấy 
chứng nhận. Các đề xuất này thể hiện tinh thần cầu thị từ phía cơ quan soạn 
thảo. 

Tuy nhiên, để hoàn thiện và thể hiện tinh thần cải cách hơn nữa, VCCI đề 
nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc, xem xét một số điểm về lĩnh vực đăng 
kiểm tàu cá (Mục I). 

Cụ thể, theo VCCI, quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư 
01/2022/TTBNPTNT trong hồ sơ cấp, cấp lại thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm 
viên tàu cá phải có “bản sao Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ đăng 
kiểm viên tàu cá hạng I và hạng II hoặc hạng III (đối với trường hợp cấp lần 
đầu)”. 

Trong khi, khoản 1 Điều 8 Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT thì Tổng cục 
Thủy sản là đơn vị tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp giấy chứng nhận bồi 
dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá. Tổng cục Thủy sản cũng chính là 
cơ quan cấp, cấp lại thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm viên tàu cá. 



 

VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bỏ một số đề xuất không phù 
hợp - Ảnh minh họa: TTXVN 

“Như vậy, cơ quan cấp thẻ sẽ có thông tin về việc tham gia bồi dưỡng nghiệp 
vụ đăng kiểm viên tàu cá của người xin cấp thẻ. Yêu cầu phải cung cấp bản 
sao Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá là không 
cần thiết và đi ngược lại xu hướng cắt, giảm đơn giản hóa chi phí tuân thủ 
mà các Bộ đang đề xuất gần đây: không yêu cầu các tài liệu mà cơ quan 
giải quyết thủ tục đã có”, VCCI phân tích. 

Từ đó, VCCI đề nghị cân nhắc bổ sung đề xuất bỏ yêu cầu phải có “bản sao 
Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá hạng I và hạng 
II hoặc hạng III” trong thủ tục cấp thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm viên tàu cá. 

Về thời gian giải quyết thủ tục, theo quy định thời hạn giải quyết thủ tục là 
12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. VCCI cho rằng, thời 
hạn này để xem xét hồ sơ gồm những tài liệu rất đơn giản và khá rõ ràng 
(Đơn; Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá hạng I 
và hạng II hoặc hạng III; ảnh) là quá dài. 

“Để đơn giản hóa thủ tục và tạo thuận lợi cho các đối tượng thực hiện, đề 
nghị rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục xuống còn 05 hoặc 07 ngày làm 
việc”, VCCI góp ý. 

Cũng tại văn bản góp ý, về lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh: kiểm dịch động 
vật (Mục III), VCCI cho rằng, các đề xuất tại Dự thảo là hợp lý, tuy nhiên, 
chưa đủ khi chỉ cắt giảm, đơn giản hóa các chỉ tiêu kiểm dịch và việc lấy 
mẫu xét nghiệm. 



Bởi theo quy định hiện hành, quy trình kiểm dịch động vật, sản phẩm động 
vật nhập khẩu đang được thiết kế theo hướng thủ tục vừa thực hiện trên 
phương thức điện tử (nộp hồ sơ qua Cổng thông tin một cửa) vừa phải nộp 
bản chính bằng giấy để đối chiếu. Điều này khiến cho thủ tục trở nên phức 
tạp. 

Từ đó, VCCI đề nghị bổ sung đề xuất sửa đổi quy định về quy trình kiểm 
dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu theo hướng: việc nộp, thẩm 
định hồ sơ thực hiện hoàn toàn trực tuyến, cơ quan nhà nước có thể kiểm 
tra bản chính bằng hình thức hậu kiểm, hoặc yêu cầu doanh nghiệp cung 
cấp bản giấy khi cơ quan Nhà nước thực hiện kiểm dịch. 

Cũng theo VCCI, hiện tại, Thông tư 06/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm 
động vật thủy sản đã được ban hành trong đó đã thực hiện các đề xuất về 
kiểm dịch động vật tại Dự thảo. Vì vậy, trong thời gian tới, đề nghị cơ quan 
soạn thảo nghiên cứu đề xuất về quy trình kiểm dịch động vật trên để sửa 
đổi, bổ sung quy định liên quan. 

Cùng với đó, góp ý về lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh khác (Mục IV) - đề 
xuất tại Dự thảo thì sẽ “bỏ quy định cấp giấy chứng nhận vùng an toàn dịch 
bệnh thủy sản đối với cơ sở phải đánh giá lại” và kiến nghị sửa đổi khoản 1 
Điều 3 Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT quy định về vùng, cơ sở an toàn 
dịch bệnh động vật. VCCI cho rằng, đề xuất này là chưa rõ ràng, đề nghị cơ 
quan soạn thảo nêu rõ hơn đề xuất này để có cơ sở đánh giá. 

Nguồn: https://diendandoanhnghiep.vn/du-thao-phuong-an-cat-giam-thu-
tuc-hanh-chinh-linh-vuc-nong-nghiep-van-tao-rao-can-230928.html 

4. Rà soát các bất cập của hệ thống thông tin đất đai 
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành giao Bộ Tài nguyên và Môi trường 
rà soát, tổng hợp các vướng mắc, bất cập trong thực tế liên quan đến hệ 
thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai không đáp ứng được yêu cầu 
của thực tiễn quản lý nhà nước. 

Cụ thể, tại Công văn số 6227/VPCP-NN ngày 20/9/2022, Phó Thủ tướng 
Chính phủ Lê Văn Thành giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối 
hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát các quy định pháp luật có liên 
quan đến hệ thống thông tin đất đai đã được ban hành kể từ khi Luật Đất 
đai năm 2013 có hiệu lực đến nay. 

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, tổng hợp các vướng mắc, 
bất cập trong thực tế liên quan đến hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu 
đất đai không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn quản lý nhà nước (chia 



sẻ, kết nối dữ liệu, đầu tư, bảo mật…), trên cơ sở đó, căn cứ quy định của 
pháp luật hiện hành chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp 
có thẩm quyền giải pháp phù hợp nhằm giải quyết các bất cập này trước khi 
Luật Đất đai (sửa đổi) được ban hành, có hiệu lực thi hành. 

* Nghị Quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong 
thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 
2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại đã 
xác định mục tiêu: “Ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu, hạ tầng thông tin 
về đất đai và tài sản gắn liền với đất theo hướng hiện đại, công khai, minh 
bạch, phục vụ đa mục tiêu; từng bước chuyển sang giao dịch điện tử trong 
lĩnh vực đất đai”. 

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin đất đai, trong những 
năm qua, ngành Quản lý đất đai đã và đang nỗ lực thực hiện xây dựng hệ 
thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai, đồng thời, triển khai kết nối 
liên thông cơ sở dữ liệu đất đai với cơ quan thuế và các điều kiện cần thiết 
để vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia liên quan đến giao dịch đất đai. 
Đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã và đang triển khai 
mạnh mẽ việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. 

TTXVN/Báo Tin tức 

Nguồn: https://baotintuc.vn/chinh-phu-voi-nguoi-dan/ra-soat-cac-bat-cap-
cua-he-thong-thong-tin-dat-dai-20220920201746188.htm 

 

5. Tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp 
 Thời gian qua, ngành Hải quan đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, 
từ đó tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân trong quá trình làm 
thủ tục hải quan nói riêng và hoạt động xuất nhập khẩu nói chung. Theo Kế 
hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030, doanh nghiệp sẽ được tạo thuận lợi hơn trong thời gian tới. 



 

Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Gia Thụy (Cục Hải 
quan thành phố Hà Nội). Ảnh: Đỗ Tâm 

Theo Tổng cục Hải quan, đến nay, 100% thủ tục hải quan cơ bản đã được 
tự động hóa, 100% cục hải quan, chi cục hải quan thực hiện thủ tục hải quan 
điện tử với 99,65% doanh nghiệp tham gia. Việc khai báo, tiếp nhận, xử lý 
thông tin và ra quyết định thông quan được thực hiện với mức độ tự động 
hóa rất cao; thời gian xử lý bộ hồ sơ hải quan chỉ 1-3 giây. 

Cùng với đó, từ năm 2012, cơ quan hải quan đã kết nối với các hệ thống 
công nghệ thông tin của các ngân hàng thương mại và Kho bạc Nhà nước 
để thực hiện thanh toán điện tử (E-payment). Tiếp đến, Tổng cục Hải quan 
đã tập trung nguồn lực triển khai Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/24 
giờ. Doanh nghiệp có thể nộp tiền thuế vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương 
tiện, kết nối internet; bảo đảm thông tin nộp tiền được thanh khoản kịp thời, 
chính xác; giảm thời gian nộp thuế, đồng thời thông quan hàng hóa ngay 
sau khi nộp thuế, qua đó rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hải quan. Số 
thu ngân sách bằng phương thức điện tử đạt 98,4% tổng số thu ngân sách 
của Tổng cục Hải quan. 

Tổng cục Hải quan cũng đã triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động 
thông qua việc kết nối, trao đổi thông tin với doanh nghiệp kinh doanh cảng, 
sân bay, kho bãi... Việc triển khai hệ thống hải quan tự động góp phần làm 
cho hồ sơ, thủ tục để đưa hàng ra khỏi kho bãi cảng đơn giản; giảm tiếp xúc 
giữa hải quan và doanh nghiệp; giảm thời gian đi lại làm thủ tục của doanh 
nghiệp xuất nhập khẩu khắc phục được tình trạng ùn tắc tại cổng cảng/kho 
bãi; tạo sự thuận lợi, minh bạch trong quản lý điều hành công việc của doanh 
nghiệp. Đến nay, việc thực hiện giám sát hải quan tự động được thực hiện 
tại hầu hết các cục hải quan tỉnh, thành phố. 



Đặc biệt, trong những năm gần đây, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo tăng 
cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp 
và đã đạt được những kết quả mang tính đột phá. Đến nay, Tổng cục đã 
cung cấp 215/237 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó có 209 thủ 
tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 (đạt tỷ 
lệ 88%), cho phép người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực 
tuyến thông qua mạng internet. Về tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Tổng cục đã hoàn thành tích hợp 98 dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Với vai trò là cơ quan Thường trực của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế 
một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và Tạo thuận lợi thương mại, 
trong thời gian vừa qua, ngành Hải quan đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong 
việc điều phối và phối hợp với các bộ, ngành triển khai Cơ chế một cửa quốc 
gia và Cơ chế một cửa ASEAN và Tạo thuận lợi thương mại. Cơ chế một 
cửa quốc gia đã có 249 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối, với 
trên 4,92 triệu bộ hồ sơ của hơn 54,8 nghìn doanh nghiệp. 

Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị kỹ thuật và Công nghệ AVCO (quận 
Hoàng Mai) Nguyễn Văn Vẻ chia sẻ: "Trước đây, hồ sơ thủ tục hải quan nộp 
bằng giấy. Với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đến nay, hồ 
sơ doanh nghiệp có thể khai báo trên hệ thống điện tử, nhờ đó doanh nghiệp 
tiết kiệm nhiều thời gian, chi phí". 

Mới đây, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã ký ban 
hành Quyết định số 707/QĐ-TCHQ phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành 
Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, ngành Hải 
quan phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành hải quan số, trong đó thực hiện 
chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý nhà nước về hải quan với hệ 
thống công nghệ thông tin có mức độ tích hợp cao, có tính mở, phù hợp với 
chuẩn mực quốc tế, đáp ứng toàn diện nhu cầu xử lý tự động tất cả các khâu 
nghiệp vụ hải quan từ khâu đầu đến khâu cuối, thực hiện thủ tục hải quan 
mọi lúc - mọi nơi - trên mọi phương tiện. Định hướng đến năm 2030, hoàn 
thành hải quan thông minh; 100% các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan đối 
với các loại hình cơ bản được chuyển sang dạng dữ liệu điện tử, tiến tới 
được số hóa... Với mục tiêu và định hướng trên, doanh nghiệp sẽ được tạo 
thuận lợi hơn trong thời gian tới. 

Nguồn:  http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/1042504/tao-thuan-loi-
hon-cho-doanh-nghiep 

 



6. Đất đai và doanh nghiệp 
Tiếp cận đất đai dễ dàng là một trong những điều kiện tiên quyết để tạo 
thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Nhưng ở thời điểm hiện tại, sự dễ dàng, thuận tiện này còn tăng hiệu quả 
của các gói giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tăng khả năng hấp thụ vốn của 
nền kinh tế. 

Các đợt khảo sát doanh nghiệp gần đây đang cho thấy, sau 2 năm chịu tác 
động nặng nề của dịch bệnh, doanh nghiệp đang rất cần vốn để sớm hồi 
phục. Tuy nhiên, cơ hội tiếp cận tín dụng vẫn không dễ, thậm chí đang được 
cho là khó hơn đối với doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa, khi thiếu cả vốn, 
thị trường và lao động. 

Thậm chí, giới chuyên gia kinh tế đang lo ngại rằng, ngay cả khi các nút thắt 
của gói hỗ trợ lãi suất 2% được gỡ bỏ như cam kết của Ngân hàng Nhà 
nước, thì dòng vốn cũng khó thông khi các dự án liên quan đến đất đai vẫn 
vướng rất nhiều thủ tục; các doanh nghiệp vẫn không dễ có được tài sản 
thế chấp là đất đai và tài sản gắn liền với đất - loại tài sản thường được các 
tổ chức tín dụng chấp nhận trong các giao dịch giữa doanh nghiệp và ngân 
hàng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực ra, tiếp cận tín dụng luôn là một trong những thách thức lớn nhất mà 
doanh nghiệp gặp phải trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Theo khảo sát 
của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chỉ có khoảng 
33% doanh nghiệp trả lời khảo sát về Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

 



(PCI) 2021 (tính cả doanh nghiệp tư nhân Việt Nam và doanh nghiệp FDI) 
hiện có khoản vay từ các tổ chức tín dụng. 

Song đáng chú ý là, trong số 2/3 doanh nghiệp còn lại chưa tiếp cận được 
tín dụng, thì lý do hàng đầu là do họ không có tài sản thế chấp (chiếm 80% 
doanh nghiệp). Khó khăn này đã khiến nhiều doanh nghiệp phải đi tìm những 
nguồn khác như vay từ bạn bè, người thân, hoặc cầm cố, bán tài sản, thậm 
chí cả nguồn “tín dụng đen”. 

Dữ liệu khảo sát PCI cũng cho thấy, tiếp cận đất đai là điều vô cùng khó với 
doanh nghiệp. Lý do có nhiều, bởi thủ tục hành chính về đất đai còn nhiều 
phiền hà; bởi công tác quản lý, quy hoạch đất đai, cung cấp thông tin về đất 
đai chưa được thực hiện tốt. 

Tình trạng chi trả chi phí không chính thức trong giải quyết thủ tục đất đai 
còn tương đối phổ biến. Nhiều chính quyền địa phương cũng lúng túng trong 
thực thi chính sách của Nhà nước, đặc biệt là việc xác định giá đền bù đất 
đai khi có thu hồi đất. 

Rõ ràng, việc doanh nghiệp tiếp cận đất đai dễ dàng hơn đồng nghĩa họ có 
thể có một loại tài sản thế chấp hữu hiệu trong trường hợp muốn vay vốn từ 
các tổ chức tín dụng. Ngược lại, nếu không tiếp cận được tín dụng, thì nhiều 
doanh nghiệp sẽ mất đi cơ hội phục hồi sau đại dịch hoặc không thể mở 
rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, bỏ lỡ cơ hội đầu tư cho tài sản mới. 

Đây là vòng luẩn quẩn kiềm chế sự phát triển lâu dài của khu vực doanh 
nghiệp. 

Khi bàn về những khó khăn này, nhiều doanh nghiệp đang chờ đợi việc sửa 
đổi Luật Đất đai, với kỳ vọng sẽ góp phần gỡ bỏ nhiều nút thắt về thể chế 
và khung khổ pháp luật. Song, có nhiều việc có thể bắt tay thực hiện ngay, 
mà không cần phải chờ sửa Luật Đất đai. 

Chẳng hạn, việc tăng cường công khai, minh bạch thông tin, hỗ trợ giải đáp 
vướng mắc cho doanh nghiệp ở cấp chính quyền địa phương, cơ quan thực 
thi. Việc thực hiện thực chất nỗ lực cải cách hành chính, đơn giản hóa quy 
trình thủ tục về đất đai, giảm nhũng nhiễu trong thực thi công vụ cũng là giải 
pháp để doanh nghiệp nhìn thấy được cơ hội an cư, từ đó thúc đẩy các kế 
hoạch đầu tư mở rộng quy mô. 

Và không chỉ là những nỗ lực cải cách trong lĩnh vực đất đai, tín dụng, vì để 
phục hồi, doanh nghiệp cần môi trường đầu tư - kinh doanh thông thoáng 
trên mọi phương diện. 

Nguồn: https://baodautu.vn/dat-dai-va-doanh-nghiep-d173826.html 



7. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân: Yêu cầu tập 
trung triển khai Đề án 06 
Sáng 20-9, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
Khánh Hòa chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai Đề án phát triển ứng dụng 
dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc 
gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn 
tỉnh. 

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo. 

Theo báo cáo của tổ công tác triển khai Đề án 06, đến nay, toàn tỉnh đã hoàn 
thành việc cấp căn cước công dân (CCCD) cho hơn 900.000 người, còn 
khoảng 200.000 người (chủ yếu từ 45 đến 60 tuổi) chưa được cấp CCCD. 
Công an tỉnh đang tiếp tục triển khai, thực hiện tốt công tác làm sạch dữ liệu 
dân cư; tiếp tục triển khai đợt cao điểm cấp thẻ CCCD và định danh điện tử 
cho công dân trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo đúng tiến độ, chỉ tiêu đề ra. 
Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã hoàn thành việc rà soát, chuẩn 
hóa 47.988 đối tượng bảo trợ xã hội; làm sạch và cấp mã định danh cho 
168.327 trẻ em toàn tỉnh, đạt tỷ lệ hơn 53%. Tỉnh đã thực hiện tích hợp 576 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc 
gia; đã triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ 
phận một cửa đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và 25 dịch vụ công thiết 
yếu theo Đề án 06 vào cuối tháng 7-2022... Đến nay, tỉnh đã cơ bản đảm 
bảo tiến độ thực hiện Đề án 06 theo chỉ đạo của Trung ương. 



Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu UBND các huyện, thị xã, 
thành phố khẩn trương chỉ đạo các ngành, địa phương tuyên truyền, vận 
động người dân hoàn thành việc cấp CCCD và cài đặt các ứng dụng trực 
tuyến đảm bảo công tác khai báo thông tin cá nhân, giải quyết thủ tục hành 
chính; tổng rà soát lại số lượng người dân tiêm vắc xin phòng Covid-19 để 
ngành Y tế kịp thời cập nhật; khẩn trương thành lập các tổ công nghệ cộng 
đồng. Các sở, ngành, địa phương cần làm sạch dữ liệu để kết nối và cập 
nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tiếp tục triển khai tích hợp dịch 
vụ công trực tuyến giữa Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Hệ thống một cửa điện 
tử tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia và hệ thống một cửa của các bộ, 
ngành Trung ương. Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thẩm định kế hoạch 
mua sắm, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ Đề án 06… 

Thành Long 

Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202209/chu-tich-ubnd-tinh-
nguyen-tan-tuan-yeu-cau-tap-trung-trien-khai-de-an-06-8263449/ 

 

8. Chuyển đổi số - lấy người dùng làm trung tâm 
Ngày 19.9 mới đây, UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn triển khai kế 
hoạch Tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 
2022 với các hoạt động đổi mới, sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu 
quả, sát thực theo chủ đề: 'Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã 
hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân '. 

Chuyển đổi số với 3 trụ cột 

Nhiều năm qua, tỉnh Cà Mau luôn luôn tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất để doanh 
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm tạo ra 
những động lực tăng trưởng mới. Trong đó, tỉnh quyết tâm hiện thực hóa 
chương trình chuyển đổi số với 3 trụ cột là xây dựng chính quyền số, nền 
kinh tế số và xã hội số một cách thực chất. 

Chuyển đổi số được kỳ vọng là giải pháp giúp cơ quan, doanh nghiệp nâng 
cao năng suất lao động, hiệu quả quản trị nội bộ, mở ra những cơ hội mới 
ở phạm vi toàn cầu. Theo ông Hồ Chí Linh, Giám đốc Trung tâm Giải quyết 
thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau, thanh toán trực tuyến là chìa khóa quan 
trọng cho bài toán làm thế nào để đưa kinh tế số, xã hội số đến với người 
dân. Nền tảng này cần được phát triển nhanh, phổ biến rộng rãi. 

Hiện nay, toàn tỉnh đã cung cấp 92 dịch vụ công mức độ 3; 254 thủ tục hành 
chính thực hiện dịch vụ công mức độ 4. Tất cả các dịch vụ công ở mức độ 
này đều đã tích hợp, kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, đồng thời các 



dịch vụ thanh toán trực tuyến cũng được tích hợp tạo nên hệ thống hoàn 
chỉnh. 

 

Hội nghị về chuyển đổi số của tỉnh Cà Mau 

Xu thế tất yếu 

Ông Trần Quốc Chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau cho 
biết: Cà Mau đã đạt được những kết quả tích cực về phát triển hạ tầng số 
như 100% xã, phường, thị trấn đã có cáp quang tới trung tâm xã; 100% 
trường học, bệnh viện trong tỉnh có kết nối Internet băng rộng; tỷ lệ dân số 
được phủ sóng di động đạt 100%. Tất cả các cơ quan nhà nước đã được 
trang bị hệ thống mạng cục bộ (LAN), kết nối internet tốc độ cao. Trung tâm 
dữ liệu chính và Trung tâm dữ liệu dự phòng của tỉnh tiếp tục được đầu tư, 
bổ sung thiết bị để nâng cao năng lực hoạt động… 

Về phát triển dữ liệu, hiện Cà Mau có khoảng 142 phần mềm, hệ thống thông 
tin đang được sử dụng và khai thác tại các cơ quan, đơn vị nhà nước. Trong 
đó, trên 60 phần mềm, hệ thống thông tin do địa phương triển khai. Cà Mau 
cũng đang chuẩn bị các điều kiện và gấp rút đầu tư Trung tâm giám sát, điều 
hành thông minh (IOC). 

Đặc biệt, Cà Mau còn triển khai ứng dụng CaMau-G làm đại diện cho các 
hệ thống phần mềm Chính quyền điện tử của tỉnh Cà Mau. Từ đây, nhằm 
tập trung về một đầu mối cài đặt một lần để sử dụng nhiều dịch vụ số, hướng 
tới phục vụ đa dạng người dùng, tăng trải nghiệm của người dân, doanh 
nghiệp trên môi trường số. Với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp là 
trung tâm phục vụ; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước 
đo đánh giá hiệu quả hoạt động, Cà Mau xác định việc đẩy mạnh chuyển đổi 



số tạo ra những động lực tăng trưởng mới, góp phần thúc đẩy giá trị đổi mới 
sáng tạo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. 
Chuyển đổi số là chuyển từ ứng dụng công nghệ sang chuyển đổi cách làm 
việc, từ cách làm đơn thuần sang cách làm toàn diện, từ máy tính riêng lẻ 
lên điện toán đám mây, từ đầu tư sang thuê, từ sản phẩm sang dịch vụ. 

Với quyết tâm thay đổi tư duy và hành động, Tỉnh ủy Cà Mau đã ban hành 
Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số tỉnh Cà Mau đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030; UBND tỉnh đã ban hành Đề án thực hiện chuyển đổi 
số tỉnh Cà Mau đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Triển khai kế 
hoạch này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh: “Tỉnh 
xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm trong thay đổi phương thức 
lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị, động lực phát triển kinh tế - xã hội”. 
Theo đó, đề án đặt mục tiêu, chuyển đổi số phải tận dụng tối đa sự tiến bộ, 
sáng tạo của công nghệ số để bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Đến năm 2025, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành số hóa các lĩnh vực kinh tế - xã 
hội; đến năm 2030, chuyển đổi số căn bản, toàn diện hoạt động của các cơ 
quan Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, doanh 
nghiệp và người dân, biến kinh tế số thành lợi thế cạnh tranh, chiếm 20% 
GRDP của tỉnh. Kinh tế số và xã hội số phát triển hài hòa, ổn định và bền 
vững; phấn đấu Cà Mau là một trong những tỉnh, thành phố chuyển đổi số 
thành công của cả nước với phương châm chuyển đổi số mang lại giá trị 
cho người dùng nên phải lấy người dùng làm trung tâm. 

Hiền Dung 

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dia-phuong/chuyen-
doi-so---lay-nguoi-dung-lam-trung-tam-i301182/ 

 

9. Nỗ lực thực hiện 'Chính phủ số' nơi địa đầu Tổ quốc 
Quyết tâm thực hiện hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án về 'Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, 
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai 
đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030' (Đề án 06) chính là góp phần 
hiện thực hóa khát vọng về chính phủ số, chính phủ điện tử trong 
tương lai của đất nước. Với tinh thần đó, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh 
Điện Biên đang ngày đêm nỗ lực hoàn thành các phần việc của Đề án. 



 

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Điện Biên thực 
hiện công tác trả thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người dân. 

(Ảnh Công an tỉnh Điện Biên) 

Tại Điện Biên, Đề án 06 đã và đang được các cơ quan, ban, ngành triển 
khai đồng bộ, rộng khắp, bước đầu đặt những nền móng vững chắc để hiện 
thực hóa khát vọng ấy. 

Triển khai Đề án 06 ở cơ sở 

Đề án 06 đã xác định bảy quan điểm chỉ đạo lớn; các mục tiêu hướng tới 
năm nhóm tiện ích cụ thể là: Ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết 
thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó ưu tiên 
hàng đầu là 25 thủ tục thiết yếu liên quan người dân; Ứng dụng phục vụ 
phát triển kinh tế, xã hội; Ứng dụng phục vụ xây dựng công dân số; Hoàn 
thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân 
cư; Ứng dụng phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Đây là một 
nội dung quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính, có ý 
nghĩa rất quan trọng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và chuyển đổi số quốc 
gia, mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài; tạo điều kiện thuận lợi cho 
công dân và tổ chức, góp phần làm giảm áp lực giấy tờ công việc lên chính 
các cơ quan quản lý nhà nước. 

Bản Nậm Mỳ 2, xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé là một trong những xã đặc 
biệt khó khăn của huyện Mường Nhé (Điện Biên), đường sá đi lại khó khăn, 
trình độ dân trí không đồng đều, phần đông là bà con dân tộc thiểu số sinh 
sống. Cuộc sống còn bộn bề vất vả, thì việc tiếp cận và sử dụng các tiện ích 
tối ưu mà Đề án 06 mang lại với bà con nơi đây dường như là một điều còn 



xa vời. Với quan điểm mang Chính phủ số đến tận tay người dân, huyện 
Mường Nhé đã mở các điểm truy cập internet phục vụ Đề án 06 đến tận cấp 
thôn, bản cho nhân dân có điều kiện tiếp cận, thực hiện các dịch vụ trên 
Cổng dịch vụ công trực tuyến. Lúc này, người dân ở đây đang rất phấn khởi, 
vui mừng khi được lực lượng công an xã trực tiếp hướng dẫn thao tác trên 
máy tính xách tay các bước để đăng ký, sử dụng tài khoản định danh và các 
dịch vụ công trực tuyến. Anh Thào A Sình, người dân bản Nậm Mỳ 2 phấn 
khởi cho biết: "Trước đây, muốn thực hiện các thủ tục như đăng ký khai 
sinh, cấp đăng ký xe máy… phải đi hàng chục ki-lô-mét đường rừng núi 
quanh co mới đến được trung tâm để làm; vào mùa mưa đường trơn trượt 
hay sạt lở, lũ quét đi lại rất khó khăn. Với những người đi làm ăn xa, không 
trực tiếp lên xã làm các thủ tục được lại càng khó khăn hơn. Bây giờ, ngay 
tại bản có máy tính, có cán bộ công an xã hướng dẫn sử dụng các thủ tục; 
người ở xa được cán bộ công an xã hướng dẫn sử dụng điện thoại thông 
minh hoặc máy tính có kết nối mạng để thực hiện giúp tiết kiệm nhiều tiền 
bạc, thời gian và công sức...". 

Việc triển khai điểm truy cập internet công cộng tại các điểm bản là cách làm 
sáng tạo, thiết thực, phù hợp địa bàn vùng sâu, vùng xa, đời sống nhân dân 
còn nhiều khó khăn, vất vả như Mường Nhé. Bởi nhờ những điểm truy cập 
như thế này mà người dân bất kể là ai, ở đâu, điều kiện kinh tế như thế nào 
cũng có thể sử dụng các ứng dụng công nghệ số để giải quyết các thủ tục 
hành chính thiết yếu, tiết kiệm kinh phí và hạn chế đến mức thấp nhất việc 
đi lại cho nhân dân. 

Hiện thực hóa các mục tiêu của Đề án 06 

Xác định việc triển khai thực hiện thành công Đề án 06 chính là nhiệm vụ 
chính trị, là danh dự của lực lượng Công an nhân dân và cũng là mục tiêu 
mà Công an tỉnh Điện Biên hướng tới. Với quyết tâm ấy, ngay từ những 
ngày đầu triển khai, Công an Điện Biên đã bố trí cán bộ đến tất cả các xã, 
bản trên địa bàn, tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá nhân lực và các trang 
thiết bị phục vụ Đề án để tham mưu Ban Chỉ đạo phân cấp đến tận cơ sở, 
không để tình trạng "đầu voi đuôi chuột" dẫn đến việc thực hiện Đề án không 
đồng nhất từ tỉnh đến cơ sở. 199 cán bộ, chiến sĩ chuyên trách thực hiện Đề 
án đã được phân công thực hiện nhiệm vụ tại tất cả các cấp để phối hợp 
tiếp nhận, hướng dẫn nhân dân giải quyết các thủ tục hành chính trên môi 
trường điện tử. 

Cùng với đó là tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật và các nội 
dung trọng tâm của Đề án cho 1.479 cán bộ, chiến sĩ, bổ sung thêm nguồn 
nhân lực có chất lượng, có thể đáp ứng kịp thời, hiệu quả việc thực hiện Đề 
án. Các tờ rơi, bài tuyên truyền bằng tiếng dân tộc Thái, H’Mông, Khơ Mú 



cũng đã liên tục được lực lượng Công an phát trên hệ thống loa phát thanh 
thôn, bản, tổ dân phố. Các bài báo, chương trình truyền hình hướng dẫn 
thực hiện các thủ tục trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, về các tiện ích mà 
Đề án 06 mang tới cho nhân dân được phát sóng liên tục trên các kênh báo 
chí Trung ương, địa phương. 

Tính đến thời điểm hiện tại, 100% các xã, bản trên địa bàn tỉnh đã thành lập 
Tổ công tác thực hiện Đề án và ban hành Quy chế hoạt động để triển khai 
thực hiện; tám trong số 10 đơn vị triển khai mô hình điểm thực hiện Đề án 
06. Toàn tỉnh hiện có 969 tài khoản đề nghị kết nối vào hệ thống Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư; đã thu nhận 33.632 hồ sơ căn cước công dân gắn 
chíp điện tử và 94.211 hồ sơ định danh điện tử. Đã phát huy hiệu quả tổ 
công nghệ số cộng đồng để tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp cận và sử 
dụng các dịch vụ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, qua đó, đã tiếp nhận và 
giải quyết 92.000 lượt hồ sơ thuộc 23 trong số 25 thủ tục hành chính. 

Các đơn vị đã chủ động phối hợp với Ngân hàng Vietinbank và các doanh 
nghiệp viễn thông cấp 17.588 tài khoản ngân hàng phục vụ thanh toán phí, 
lệ phí qua cổng dịch vụ công trực tuyến, cấp và chuyển đổi sim chính chủ 
cho 5.942 công dân phục vụ đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến, định 
danh điện tử. Các thông tin, dữ liệu từ nguồn Bộ Tư pháp, bảo hiểm xã hội 
đã được rà soát, cập nhật và bổ sung kịp thời. Qua đó, đã triển khai thí điểm 
khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp điện tử 
tại 144 cơ sở khám, chữa bệnh tại tất cả các tuyến trên địa bàn. 

THU TRANG 

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/no-luc-thuc-hien-chinh-phu-so-noi-
dia-dau-to-quoc-post716131.html 

 

10. Tiếp tục duy trì thực hiện thí điểm chuyển giao 
nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính cho Bưu điện thành phố 
UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 5104/UBND-SNV ngày 16-
9-2022 chỉ đạo các sở ban ngành, UBND các quận, huyện tiếp tục duy 
trì thực hiện việc thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính theo Đề án số 5615/ĐA-UBND ngày 
19-8-2019 và các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố cho đến khi đủ 
điều kiện thực hiện chuyển giao chính thức. 

Theo đó, trong thời gian chờ các Bộ chuyên ngành có hướng dẫn ban hành 
định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở tính giá dịch vụ để triển khai chính thức 



cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận 
một hoặc một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ 
sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 
107/2021/NĐ-CP ngày 6-12-2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính, các sở ban ngành, UBND các quận, huyện tiếp tục duy trì thực hiện 
việc thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố cho Bưu điện 
thành phố đến khi đủ điều kiện thực hiện chuyển giao chính thức. 

UBND thành phố đề nghị Bưu điện thành phố tiếp tục duy trì thực hiện có 
hiệu quả việc thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính theo Đề án số 5615/ĐA- UBND ngày 19-8-2019 và 
các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố. Chủ động phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các nội dung sẵn sàng cho 
việc triển khai chính thức cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu 
chính công ích đảm nhận một hoặc một số công việc trong quá trình hướng 
dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

Đồng thời, khẩn trương trang bị chứng thư số cá nhân cho nhân viên bưu 
điện thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính tại các sở, ngành và UBND quận, huyện nhằm đảm bảo tham 
gia thực hiện công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
theo đúng quy định. Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội 
ngũ nhân viên trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên 
môi trường điện tử; bảo đảm việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính qua dịch vụ bưu chính an toàn, chính xác và đúng quy định. 
Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ; phối hợp với các sở, ngành, địa 
phương tổ chức chuyển phát và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả dịch vụ công 
trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh 
nghiệp và người dân. 

Khi đủ điều kiện chính thức triển khai theo Nghị định số 107/2021/NĐ- CP 
ngày 6-12-2021 của Chính phủ, Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu, đề 
xuất UBND thành phố chấm dứt thực hiện Đề án số 5615/ĐA-UBND ngày 
19-8-2019 của UBND thành phố; thực hiện thủ tục bàn giao để Văn phòng 
UBND thành phố theo dõi, tham mưu việc thực hiện cơ chế giao doanh 
nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một hoặc một số 
công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định. 



UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Sở 
Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị 
có liên quan tham mưu UBND thành phố Kế hoạch triển khai cụ thể việc 
thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích 
đảm nhận một hoặc một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, 
số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo theo quy 
định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6-12-2021 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23-4-2018 
của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27-3-2021 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các văn bản 
hướng dẫn triển khai liên quan. Hướng dẫn, triển khai, theo dõi, đánh giá 
kết quả thực hiện theo Kế hoạch của UBND thành phố. 

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài 
chính, Bưu điện thành phố và các cơ quan có liên quan căn cứ các quy định 
của Trung ương về định mức kinh tế kỹ thuật trong dịch vụ sự nghiệp bưu 
chính công ích để tham mưu ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp bưu 
chính công ích và giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 
lĩnh vực bưu chính công ích hoặc nội dung chi, mức chi cụ thể để làm cơ sở 
đấu thầu chuyển giao một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, 
số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo theo quy 
định. 

UBND thành phố cũng giao Sở Tài chính có nhiệm vụ hướng dẫn các cơ 
quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí, bố trí nguồn kinh phí, tổ chức thực 
hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản liên quan 
đối với việc thuê dịch vụ bưu chính công ích thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, 
số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

THÁI BÌNH 

Nguồn: https://www.danang.gov.vn/web/guest/chi-
tiet?id=50374&_c=100000150,3,9 

 

11. Doanh nghiệp đánh giá cao nỗ lực cải cách của Hải 
quan Nghệ An 
Trong 8 tháng đầu năm, nhờ sự hợp tác chặt chẽ của DN, Cục Hải quan 
Nghệ An đã làm thủ tục cho hàng hoá XNK với tổng kim ngạch đạt gần 2,3 
tỷ USD, tăng 2,1% so với c ùng kỳ năm 2021. Để có được kết qủa này là 



nhờ nỗ lực trong cải cách hành chính của cơ quan Hải quan thông qua các 
biện pháp thiết thực hiệu quả, từ đó tạo động lực cho sự phát triển của DN. 

Công chức Chi cục Hải quan Vinh (Nghệ An) hướng dẫn 
DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ 

Đồng hành và thấu hiểu 

Là một trong những địa phương có hoạt động XNK ở cả đường bộ, đường 
biển, đường hàng không và khu công nghiệp tại khu vực miền Trung, thời 
gian qua, Hải quan Nghệ An đã nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, nhằm 
rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho DN. 

Trong đó, thực hiện chủ trương hỗ trợ tối đa, đồng hành cùng DN lấy lại đà 
kinh doanh, sản xuất, Hải quan Nghệ An đã triển khai đồng bộ các giải pháp 
hỗ trợ DN trong quá trình làm thủ tục hải quan; tiếp tục tăng cường tháo gỡ 
khó khăn cho DN, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK hàng hóa, dịch vụ. 

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Hải quan, ông Nguyễn Văn Khánh, Chi cục 
trưởng Chi cục Hải quan Vinh (Cục Hải quan Nghệ An) cho biết, ngay sau 
khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, để cùng DN phục hồi nhanh lấy 
lại đà sản xuất, đơn vị đã tích cực trao đổi, nắm bắt kế hoạch sản xuất, tháo 
gỡ nhanh khó khăn vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan của DN 
bằng việc trao đổi trực tiếp. 

Ông Jun Huyn Soo, Giám đốc Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam cho biết, 
khi dịch Covid-19 bùng phát, có những thời điểm, đơn hàng của công ty bị 



ảnh hưởng do thị trường, đối tác khiến thời gian thông quan bị đình trệ hoặc 
gặp khó khi hồ sơ, thủ tục bị thiếu các giấy tờ. Tuy nhiên, những vướng mắc 
phát sinh từ phía DN liên quan đến hoạt động XNK đều được Chi cục Hải 
quan Vinh nói riêng và Cục Hải quan Nghệ An nói chung tiếp nhận và cử 
cán bộ công chức trực tiếp giải đáp, hướng dẫn tận tình. Do đó, tới thời điểm 
này, mọi hoạt động kinh doanh, sản xuất của công ty đều được thực hiện 
thuận lợi. 

Là DN 100% vốn nước ngoài (FDI), chuyên sản xuất phụ tùng và bộ phận 
phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe, ông Lim Han Tae, Tổng giám đốc 
Công ty TNHH Woosin Vina chia sẻ, từ khi đi vào hoạt động, DN luôn nhận 
được sự hỗ trợ của ngành Hải quan nói chung, Hải quan Nghệ An và của 
Hải quan Vinh nói riêng trong việc XNK, thông quan hàng hóa. Trong đó, 
cán bộ công chức Hải quan thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin hoạt 
động sản xuất và kế hoạch XNK của công ty, có giải pháp phù hợp để hỗ 
trợ; đồng thời giải đáp những kiến nghị, vướng mắc của công ty trong quá 
trình làm thủ tục hải quan và thông quan hàng hóa để công ty duy trì ổn định 
sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, sự nỗ lực, đồng hành của cơ quan Hải quan 
đã giúp DN nắm bắt đầy đủ các quy định, chính sách pháp luật, hiểu và giải 
quyết được các khó khăn nội tại khi triển khai thực hiện các thủ tục. 

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ 

Với quyết tâm đồng hành và thấu hiểu với cộng đồng DN, thời gian qua, Hải 
quan Nghệ An đã có những giải pháp, biện pháp cải cách hành chính mạnh 
mẽ, đơn giản hóa thủ tục hành chính giúp thông quan hàng hóa nhanh chóng 
tạo thuận lợi thương mại cho DN, đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid-19 
bùng phát. 

Trong đó, đơn vị đã bám sát mục tiêu của ngành Hải quan tiến tới mục tiêu 
xây dựng mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh và chủ trương của 
UBND tỉnh Nghệ An về xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh cải cách 
hành chính. Ngoài việc đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, Hải 
quan Nghệ An đã chú trọng đến các dịch vụ công. Qua đó, giảm chi phí cho 
DN và hoạt động của cơ quan Hải quan được minh bạch, công khai hơn, 
góp phần chống phiền hà, nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục. 

Với các giải pháp tích cực, ông Chu Quang Hải, Cục trưởng Cục Hải quan 
Nghệ An cho biết, trong 8 tháng đầu năm, đơn vị đã thu hút 378 DN đăng ký 
làm thủ tục hải quan qua địa bàn, tăng 39 DN so với cùng kỳ năm 2021. 
Trong đó, các DN đến đăng ký làm thủ tục chủ yếu là DN có vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI), DN chế xuất, công ty cổ phần... với các mặt hàng như hạt 
nhựa, linh kiện điện tử, nhôm cuộn, nguyên liệu may mặc, dầu thực vật, bột 



đá vôi trắng, vật liệu xây dựng... Đơn vị đã tiếp nhận và xử lý 32.868 bộ tờ 
khai, giảm 14,7% so với cùng kỳ với tổng kim ngạch XNK đạt gần 2,3 tỷ 
USD, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2021. Sự tăng trưởng trong kim ngạch 
và quyết liệt nhiều giải pháp tăng thu, tính đến ngày 5/9, đơn vị đã thu nộp 
ngân sách đạt trên 1.061 tỷ đồng, bằng 81,66% chỉ tiêu được giao, giảm hơn 
10% so với cùng kỳ năm 2021. 

Cũng theo ông Chu Quang Hải, trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục bị ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19, việc hoàn thành kế hoạch và dự toán được giao 
đặt ra những khó khăn, thách thức lớn cho Hải quan Nghệ An. Để đạt được 
mục tiêu đề ra, đồng thời góp phần tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng DN có 
hoạt động XNK qua địa bàn, đơn vị tiếp tục cải cách hành chính trong thủ 
tục hải quan. Trong đó, đơn vị sẽ tập trung vào các nhiệm vụ thực hiện thông 
quan nhanh chóng hàng hóa XNK; giải quyết hiệu quả các vướng mắc của 
DN, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hải quan. Đồng hành và chia sẻ 
khó khăn với DN thông qua việc nắm và tạo điều kiện thuận lợi cho các DN 
trong hoạt động XNK. 

Đặc biệt, Hải quan Nghệ An sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch về cải cách 
hành chính, hiện đại hóa thủ tục hải quan, quản lý rủi ro, đẩy mạnh quan hệ 
đối tác Hải quan - DN… giúp các DN hoạt động XNK hàng hóa tiết kiệm thời 
gian, chi phí, thuận lợi hơn trong hoạt động thông quan hàng hóa và nộp 
thuế. Ngoài ra, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan như: Thuế, 
Kho bạc, ngân hàng nhằm giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc của DN, 
góp phần thúc đẩy hoạt động XNK trên địa bàn... 

Nụ Bùi 

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/doanh-nghiep-danh-gia-cao-no-luc-
cai-cach-cua-hai-quan-nghe-an-167156.html 

 

12. Bình Phước đạt kết quả nổi bật về công tác cải cách 
hành chính, dịch vụ công 
Văn phòng Chính phủ vừa có Báo cáo số 6055/BC-VPCP về tình hình công 
tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ 
đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp từ năm 2021 đến nay và 
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2022-2025. Báo cáo phân tích, nêu 
rõ một số kết quả đạt được, cũng như tồn tại, hạn chế về công tác này của 
các bộ ngành, địa phương. Theo đó, Bình Phước được đánh giá với nhiều 
kết quả đạt được khá nổi bật. 

  



 

Cổng DVC tỉnh có địa chỉ truy cập tại: https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/ 
 

Trong Báo cáo số 6055/BC-VPCP, Văn phòng Chính phủ đặc biệt nhấn 
mạnh đến công tác triển khai dịch vụ công (DVC) trực tuyến. Cụ thể, Cổng 
DVC quốc gia được khai trương và đưa vào vận hành từ tháng 12/2019, đến 
nay đã cung cấp 3.805 DVC trực tuyến mức độ 3, 4; đã có hơn 2,8 triệu tài 
khoản đăng ký; hơn 720 triệu truy cập tìm hiểu thông tin, dịch vụ; hơn 129,6 
triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; hơn 4,78 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ 
Cổng; hơn 2,6 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 2,78 
nghìn tỷ đồng; đã tiếp nhận, xử lý hơn 189 nghìn cuộc gọi tới tổng đài và 
hơn 46 nghìn phản ánh, kiến nghị. Văn phòng Chính phủ đánh giá: “Kết quả 
này có sự đóng góp, tổ chức triển khai tích cực, hiệu quả của nhiều bộ, 
ngành, địa phương như: Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, 
Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các tỉnh: 
Bình Phước, Bình Định, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Quảng Ninh, Long An, 
Khánh Hòa, Kon Tum…”. 

Cũng theo báo cáo, 8 tháng đầu năm 2022, thanh toán trực tuyến trên Cổng 
DVC quốc gia, Bình Phước thuộc tốp khá cả nước với tổng số giao dịch 
8.701, tỷ lệ giao dịch thành công 45,37%. Thanh toán thuế, lệ phí trước bạ 
trong thực hiện TTHC về đất đai, Bình Phước thuộc tốp cao với tổng số giao 
dịch 8 tháng đầu năm 2022 là 60.222, tỷ lệ giao dịch thành công 79,28%. Về 
kết quả thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính năm 2022 (tính 
đến ngày 23/8/2022), Bình Phước thuộc tốp 10 với tổng số hồ sơ 17.921, 
hoàn thành 16.864, chiếm tỷ lệ 94,1%. Về tiến độ giải quyết TTHC 8 tháng 
đầu năm 2022, Bình Phước thuộc tốp 3 cả nước, với tỷ lệ hồ sơ đúng hạn, 
trong hạn đạt 96%. 



Về hợp nhất Cổng DVC và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp 
tỉnh, đến nay đã có 53/63 địa phương thực hiện thống nhất 2 hệ thống này, 
trong đó có Bình Phước. Việc hợp nhất giúp giảm đầu tư chồng chéo các 
phân hệ chức năng giữa 2 hệ thống, tăng cường việc tích hợp, chia sẻ dữ 
liệu, nâng cao hiệu quả hoạt động, cũng như đáp ứng yêu cầu số hóa hồ 
sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định của Chính phủ. 

Việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các cơ quan hành chính nhà 
nước ở cả cấp trung ương và địa phương đã được triển khai theo Quyết 
định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đạt được nhiều kết 
quả tích cực, giúp rút ngắn thời gian xử lý, giảm giấy tờ, bảo đảm công khai, 
minh bạch. Trong 8 tháng đầu năm 2022, số lượng văn bản điện tử gửi, 
nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia là trên 3,56 triệu văn bản. Tính 
đến ngày 28/7/2022, Bình Phước thuộc tốp cao cả nước về số văn bản nhận 
- gửi qua Trục liên thông văn bản quốc gia (tương ứng 35.086 - 4.546 văn 
bản). 

Về tình hình cung cấp thông tin, dữ liệu của các địa phương trên Hệ thống 
thông tin báo cáo Chính phủ, Bình Phước đã cung cấp đủ số liệu 8 chỉ tiêu 
kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 và đã cung cấp đủ thông tin về giới 
thiệu tỉnh theo quy định./. 

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT&TT 

Nguồn: https://binhphuoc.gov.vn/vi/news/chuyen-doi-so/binh-phuoc-dat-ket-
qua-noi-bat-ve-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-dich-vu-cong-29560.html 

 

 

 
 


