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1. Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua 
khó khăn, thách thức 
Chính phủ, Thủ tướng chính phủ luôn đồng hành, chia sẻ, lắng nghe doanh nghiệp 
để cùng vượt qua khó khăn, thách thức. Đây là khẳng định của Thủ tướng Chính 
phủ Phạm Minh Chính trong nhiều cuộc làm việc với cộng đồng doanh nghiệp thời 
gian qua. Tinh thần này được người đứng đầu Chính phủ nhắc lại một lần nữa tại 
Hội nghị trực tuyến với các doanh nghiệp trên toàn quốc với chủ đề “Chủ động 
thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững” diễn ra mới đây. 

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi động viên cán bộ, công nhân, người lao 
động Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1 (tháng 6 năm 2022). Ảnh: TTXVN 

Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ 

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các yếu tố nền tảng cần duy trì và củng cố 
vững chắc, những nhiệm vụ, giải pháp trong ngắn hạn và cả lâu dài để cộng đồng 
doanh nghiệp vững bước vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động thích ứng, 
phát triển bền vững, ngày càng lớn mạnh, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, 
tự chủ, trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, cân bằng lợi ích giữa Nhà 
nước, người dân và doanh nghiệp. 

Nhấn mạnh một số nội dung lớn mang tính chất nền tảng để nền kinh tế và cộng 
đồng doanh nghiệp tiếp tục phát triển, Thủ tướng khẳng định điều đầu tiên đó là 
tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, 
đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. 

Tiếp đến đó là thúc đẩy các loại thị trường phát triển mạnh mẽ, an toàn, lành mạnh, 
bền vững, công khai, minh bạch, như thị trường bất động sản, thị trường vốn, thị 



trường lao động… Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành 
chính, xây dựng nền kinh tế số, Chính phủ số, xã hội số, công dân số. Bảo vệ 
vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, bảo 
đảm trật tự xã hội, an ninh, an toàn, an dân; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo 
công ăn việc làm cho người dân. 

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát lại các khó khăn, 
vướng mắc của tất cả các loại hình doanh nghiệp, đồng thời có kế hoạch xử lý, 
kịp thời, hiệu quả, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc theo chức năng 
nhiệm vụ, quyền hạn, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem 
xét, quyết định. Thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công (gồm 
vốn Trung ương và địa phương, vốn đầu tư công trung hạn, vốn từ chương trình 
phục hồi và phát triển, vốn tăng thu, tiết kiệm chi), dẫn dắt và kích hoạt mọi nguồn 
vốn trong xã hội, trong đó có nguồn vốn của doanh nghiệp. Đồng thời, làm tốt công 
tác nắm tình hình, nghiên cứu, dự báo chiến lược, cung cấp thông tin chính xác, 
kịp thời giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa các loại 
thị trường, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số…. 

Cũng vào thời điểm tháng 8.2021, cách đây 1 năm, trong bối cảnh dịch bệnh 
COVID-19 còn diễn biến hết sức phức tạp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ 
trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các doanh nhân, đại diện 
doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp và bộ, ngành, địa phương để lắng nghe, 
chia sẻ, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp 
trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Ngay sau hội nghị quan trọng đó, Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính đã liên tiếp có các cuộc gặp lớn với các doanh 
nghiệp, tổ chức trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Người đứng đầu 
Chính phủ khẳng định thông điệp, Chính phủ Việt Nam luôn cầu thị lắng nghe tâm 
tư, nguyện vọng của các doanh nghiệp nước ngoài, thấu hiểu và chia sẻ những 
khó khăn của doanh nghiệp đang đối mặt. 

Sau đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có hàng loạt các chỉ đạo nhằm tháo gỡ 
khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 như: Nghị 
quyết về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; giải quyết kịp thời các 
vấn đề liên quan đến vận tải, lưu thông hàng hóa; hỗ trợ kết nối đầu ra cho nông 
sản đến vụ thu hoạch; xuất cấp lương thực, trang thiết bị cho các địa phương 
phòng, chống dịch... 

Điểm sáng trong bức tranh kinh tế thế giới 

Đến nay, sau 2 năm chống dịch và 9 tháng đầu năm 2022, chúng ta đã thực hiện 
tốt nhiệm vụ lớn nhất là kiểm soát dịch bệnh. Trong bối cảnh thế giới có những 
bất định, phức tạp, dấu hiệu suy thoái kinh tế toàn cầu ngày càng rõ nét thì kinh 
tế Việt Nam vẫn ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát, các cân đối lớn của 



nền kinh tế được đảm bảo. Kết quả 9 tháng năm 2022, tăng trưởng kinh tế nước 
ta đạt mức 8,83%, lạm phát bình quân được kiểm soát ở mức 2,73%, các tổ chức 
tài chính quốc tế đánh giá cao. 

Chuyên gia kinh tế, TS Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược 
thương hiệu và cạnh tranh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý 
Kinh tế Trung ương - phân tích, sau làn sóng thứ tư của dịch bệnh COVID-19, với 
các chính sách, giải pháp và chỉ đạo của Chính phủ, sự nỗ lực, linh hoạt của cộng 
đồng doanh nghiệp, nền kinh tế phục hồi và phát triển. Nhiều tổ chức quốc tế cũng 
đánh giá Việt Nam là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế toàn cầu. Chỉ số Nhà 
Quản trị Mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đạt 52,7 điểm trong tháng 
8.2022, đánh dấu tháng thứ 11 liên tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh và tuyển 
dụng lao động, việc làm tăng trưởng tích cực. 

Điều kiện kinh doanh được cải thiện, trong 9 tháng đầu năm 2022 cả nước đã có 
112.791 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm 2021. Cùng 
với doanh nghiệp thành lập mới, trong 9 tháng đầu năm 2022 còn có 50.509 doanh 
nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh 
nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng lên 163,3 nghìn doanh nghiệp. Cộng 
đồng doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm các giải pháp vượt qua khó khăn về: giá 
xăng dầu, nguyên, nhiên vật liệu đầu vào, chi phí logistics tăng cao; tình trạng 
thiếu hụt lao động; khó khăn về vốn; thiếu hụt linh kiện; các rào cản pháp lý. 

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cũng cho rằng, với các chính sách, giải 
pháp hiệu quả, sự quan tâm của lãnh đạo Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp ở 
Việt Nam đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt khó vươn lên. Có những 
doanh nghiệp thua lỗ, rút lui nhưng cơ bản các doanh nghiệp phát triển được trong 
bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả rất đáng trân trọng. 

Trong bối cảnh khó khăn, dù ngân sách nhà nước đang rất eo hẹp nhưng Quốc 
hội và Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chịu tác động 
từ COVID-19. Nhìn chung, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp có thể gộp thành 
3 gói hỗ trợ lớn về: Chính sách tài khóa (miễn, cắt, giảm thuế, phí, lệ phí, gia hạn 
thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp 
nhỏ và siêu nhỏ, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất...); chính sách hỗ trợ tín 
dụng như hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp vay để phát triển sản xuất (gói tín dụng 
250.000 tỉ đồng); chính sách an sinh xã hội (gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng)… Những 
chính sách này đã tiếp thêm nguồn lực cho cộng đồng doanh nghiệp, vượt qua 
khó khăn, thử thách để có những đóng góp to lớn cho nền kinh tế nước nhà phục 
hồi và phát triển. 

Nguồn: https://laodong.vn/thoi-su/chinh-phu-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-vuot-
qua-kho-khan-thach-thuc-1103811.ldo 



2. Từ 30/10, 12 loại Giấy chứng nhận có giá trị tương 
đương Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y 
Cơ sở có một trong các loại Giấy chứng nhận có giá trị tương đương Giấy chứng 
nhận điều kiện vệ sinh thú y không phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận 
điều kiện vệ sinh thú y, trừ trường hợp theo yêu cầu của nước nhập khẩu. 

Đây là điểm mới của Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ 
sinh thú y có hiệu lực từ ngày 30/10/2022. 

Theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để thực hiện Quyết định 
số 2177/QĐ-TTg ngày 23/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ 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 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 
2021, Thông tư 10/2022/TT-BNNPTNT đã sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 36 
Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT. 

Theo đó, các loại Giấy chứng nhận có giá trị tương đương Giấy chứng nhận điều 
kiện vệ sinh thú y bao gồm: 

1- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

2- Thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP). 

3- Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu (GLOBALG.A.P.). 

4- Thực hành sản xuất tốt (GMP). 

5- Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP). 

6- Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000. 

7- Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS). 

8- Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC). 

9- Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000). 

10- Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh. 

11- Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi. 

12- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi. 

Cơ sở có một trong các loại giấy chứng nhận trên không phải làm thủ tục đề nghị 
cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y, trừ trường hợp theo yêu cầu của 
nước nhập khẩu. 

Phân cấp cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y 



Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phương án phân cấp trong 
giải quyết thủ tục hành chính, Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT đã sửa đổi, bổ 
sung tại điểm a khoản 1 Điều 37 Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT. 

Theo đó, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y gồm: 

+ Cục Thú y kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đối với các cơ sở xuất khẩu, cơ sở 
hỗn hợp xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, cơ sở hỗn hợp xuất, nhập khẩu. 

+ Chi cục Thú y vùng, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng thuộc Cục đối với các cơ 
sở nhập khẩu, cơ sở hỗn hợp nhập khẩu và tiêu dùng trong nước tại các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương, cụ thể như sau: 

Chi cục Thú y vùng I: Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, 
Vĩnh Phúc, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái. 

Chi cục Thú y vùng II: Hải Phòng, Thái Bình, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, 
Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên. 

Chi cục Thú y vùng III: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, 
Thừa Thiên Huế. 

Chi cục Thú y vùng IV: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, 
Bình Định. 

Chi cục Thú y vùng V: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông. 

Chi cục Thú y vùng VI: Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng 
Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, 
Bến Tre. 

Chi cục Thú y vùng VII: Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, 
An Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau. 

Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Quảng Ninh: Quảng Ninh. 

Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn: Lạng Sơn. 

Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lào Cai: Lào Cai. 

Nguồn Chính Phủ: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/tu-30-10-12-loai-giay-
chung-nhan-co-gia-tri-tuong-duong-giay-chung-nhan-dieu-kien-ve-sinh-thu-y-
119221013102516738.htm 

 

3. Chuyển đổi số là công cụ hỗ trợ cho người dân và 
doanh nghiệp 
Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm nay là 'Chuyển đổi số giải quyết 
các vấn đề của xã hội, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân'. Không chỉ là 



chủ đề mang tính kêu gọi, những hoạt động chuyển đổi số đã phần nào giải quyết 
các vấn đề của người dân và DN trong thời gian qua. 

 

Ngày 10/10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia 

Lấy người dân, DN làm trung tâm 

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về 
chuyển đổi số dự Chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 
2022, với chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống 
tốt đẹp hơn cho người dân”. Sự kiện nhằm nhìn lại tiến trình phát triển, các sự 
kiện, dấu ấn, bài học kinh nghiệm trong chuyển đổi số; tôn vinh tổ chức, cá nhân 
có đóng góp tích cực cho chuyển đổi số; Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng và Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030; ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về 
chuyển đổi số đã có quyết định chọn ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi 
số Quốc gia. 

Định hướng chuyển đổi số quốc gia xuyên suốt trong năm 2022 là đưa hoạt động 
của người dân lên môi trường số bằng các nền tảng số Việt Nam. Qua đó, hướng 
tới cụ thể hóa mục tiêu thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến trình phổ cập kỹ năng số, 
phát triển nguồn nhân lực; thúc đẩy các DN công nghệ số Việt Nam nghiên cứu, 
phát triển các nền tảng số; thúc đẩy các DN Việt Nam đưa hoạt động sản xuất, 
kinh doanh lên môi trường số. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông cho biết, chuyển 
đổi số dựa trên nền tảng công nghệ thông tin đã có, được xây dựng giống như 
những nền tảng mạng xã hội đã thông dụng nên không phải là cái gì quá ghê gớm. 
Không cần phải làm gì trước khi nền tảng số chưa đến. Khi có nền tảng rồi thì chỉ 



cần mở ra thao tác, tìm tòi vài phút là có thể thực hiện được. Điều cần lưu ý và 
quan trọng nhất là quá trình bảo mật thông tin khi sử dụng. 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, chuyển đổi số là công cụ hỗ trợ cho 
người lao động, hướng tới nâng cao chất lượng. Chuyển đổi số đòi hỏi sự thay 
đổi, yêu cầu rất lớn từ người đứng đầu. Điều quan trọng nhất là phải biết mình 
cần gì, muốn gì và phải làm gì. Chuyển đổi số hướng tới là thay đổi cách làm, ví 
dụ như hiện nay đã có nền tảng số để việc chuyển tiền chỉ mất vài phút là xong. 
Chuyển đổi số hướng tới người dùng cuối cùng. 

5 Thông điệp quan trọng của Chính phủ 

Tại Hội nghị, Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước ta rất coi trọng và xem 
chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đề cập tới việc chuyển 
đổi số, kinh tế số, xã hội số trong các mục tiêu, quan điểm phát triển và đột phá 
chiến lược. Để đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trong thời gian tới, Thủ tướng 
nhấn mạnh 5 Thông điệp quan trọng của Chính phủ, đó là: Thứ nhất: Tập trung 
hoàn thiện cơ chế, chính sách, triển khai hiệu quả Chiến lược chuyển đổi số quốc 
gia. Phát triển đồng bộ cả về thể chế, hạ tầng số, nền tảng số và nguồn nhân lực 
số. Triển khai các giải pháp nhằm nâng cao xếp hạng của Việt Nam về Chính phủ 
điện tử, Đổi mới sáng tạo và Năng lực cạnh tranh toàn cầu theo tiêu chí của các 
tổ chức quốc tế. 

Thứ hai: Nâng cao tỉ lệ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến. Tăng cường chất 
lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nâng cao mức độ hài lòng của người 
dân. Tập trung triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu 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 mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Tránh mọi tư duy cát cứ 
thông tin, số liệu, dữ liệu, cục bộ, sợ mất lợi ích và va chạm. Thứ ba: Thực hiện 
đồng bộ các giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số gắn với 
đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ. Chú trọng đào tạo kỹ năng số 
gắn với thị trường và đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số quốc gia. 

Thứ tư: Các DN cần đẩy nhanh việc đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh lên môi 
trường số, thiết lập các kênh cung cấp dịch vụ số hiệu quả, nhất là thương mại 
điện tử, thanh toán trực tuyến… Đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng số, nhất là 
hạ tầng số dùng chung; chú trọng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển; tăng cường 
hợp tác quốc tế trong chuyển đổi số. Đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, 
người dân và DN. 

Thứ năm: Tăng cường truyền thông về lợi ích của chuyển đổi số để các cơ quan 
quản lý Nhà nước, người dân, DN hiểu rõ về lợi ích và hiệu quả của chuyển đổi 
số, tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại. Đẩy 



mạnh hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích, 
dịch vụ số an toàn, hiệu quả. 

Theo đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến hết 6 tháng đầu năm, tỉ trọng 
kinh tế số trong GDP đã đạt 10,41 %. Tuy vậy, vẫn còn cách khá xa mục tiêu đề 
ra cho năm 2025 là 20% GDP. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thời gian tới, Bộ 
sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trên cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh 
tế số và xã hội số. Giai đoạn từ nay đến năm 2025 sẽ là giai đoạn tăng tốc chuyển 
đổi số với những hành động triển khai cụ thể theo từng ngành, từng lĩnh vực, từng 
địa phương với mục tiêu đáp ứng và giải quyết mọi nhu cầu để đảm bảo lợi ích 
của người dân và DN trong bối cảnh chuyển đổi số đang ngày càng mạnh mẽ. 

Nguyễn Đăng 

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/chuyen-doi-so-la-cong-cu-
ho-tro-cho-nguoi-dan-va-doanh-nghiep-308224.html 

 

4. Đại biểu kiến nghị bổ sung quy định pháp luật về hoạt 
động kinh doanh online 
Các đại biểu kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh trên không gian 
mạng và khai thuế theo hình thức điện tử để minh bạch nguồn hàng hóa, bảo vệ 
người tiêu dùng. 

Chiều 10-10, bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH 
TP.HCM chủ trì hội thảo góp ý cho dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
(sửa đổi), sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4. 

 

Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì 
hội thảo. Ảnh: VÕ THƠ 



Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Phó Trưởng phòng Kinh tế TP Thủ Đức 
thông tin, sau dịch COVID-19, hoạt động kinh doanh trên không gian mạng chiếm 
60%. Bà Trâm kiến nghị dự thảo luật cần quy định rõ về việc cung cấp thông tin, 
thuế... để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi mua hàng trực tuyến. 

Liên quan đến vấn đề này, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu 
Công an TP.HCM nhìn nhận, tại điểm d, khoản 1, điều 22 của dự thảo luật có quy 
định, yêu cầu của đơn vị bán hàng, người bán hàng trực tuyến tuân thủ các quy 
định của pháp luật về báo chí và quảng cáo nhưng thiếu quy định pháp luật về 
thuế. 

 

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM phát 
biểu tại hội thảo. Ảnh: VÕ THƠ 

Theo Thượng tá Hà, hiện nay Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn về quản lý 
thuế đối với hộ kinh doanh, bán hàng qua mạng và các trang thương mại điện tử. 
Vì vậy, trong dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) cần phải 
thêm quy định về việc khai thuế theo hình thức điện tử. 

“Tôi đề nghị bổ sung thêm quy định pháp luật về thuế. Việc khai thuế giúp cơ quan 
chức năng dễ quản lý, nắm đầu vào đầu ra và tính minh bạch của hàng hóa. Đồng 
thời việc bổ sung sẽ hoàn thiện quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng tốt hơn”, Thượng tá Hà nói. 

Bà Nguyễn Hồng Hà, đại diện Sở Thông tin & Truyền thông nhận định, trong giai 
đoạn tới, hoạt động kinh doanh trên môi trường điện tử sẽ phát triển rất nhanh. 
Điều này dẫn đến các hoạt động quảng cáo cũng ngày càng được được đẩy mạnh. 
Tuy nhiên, quy định hiện nay chưa xác lập đến vấn đề quảng cáo xuyên biên giới. 



Vẫn chưa có quy định cụ thể, rõ ràng về những dịch vụ quảng cáo trên mạng xã 
hội. 

“Gần đây tình trạng trốn thuế rất nhiều và thường đến từ các dịch vụ quảng cáo 
xuyên biên giới. Tôi kiến nghị cần quy định rõ ràng về luật này để dễ dàng áp dụng 
vào thực tiễn”, bà Hà đưa ra kiến nghị. 

Phát biểu kết luận hội thảo, bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, đoàn ĐBQH sẽ tiếp 
thu các ý kiến, góp ý của các đại biểu về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng (sửa đổi). 

"Trước mắt, tôi sẽ chuyển thông tin đến các ĐBQH trong đoàn để tiếp tục nghiên 
cứu và đóng góp ý kiến tại kỳ họp thứ 4 quốc hội khóa XV diễn ra vào tháng 10, 
11 sắp tới", bà Tuyết nói. 

Quy định về việc cung cấp thông tin người tiêu dùng cho bên thứ ba 

Bà Vũ Ngọc Anh, đại diện Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cho biết, hiện nay 
dự thảo đã quy định các tổ chức cá nhân kinh doanh khi thu thập, sử dụng thông 
tin của người tiêu dùng phải để người tiêu dùng lựa chọn, cho phép hoặc không 
cho phép việc tiết lộ chuyển giao thông tin cho bên thứ ba. 

“Tôi cho rằng người tiêu dùng cần được biết về bên thứ ba để cho họ có thêm 
thông tin về quyết định lựa chọn có cung cấp thông tin hay không”, bà Ngọc Anh 
nói. 

Vì vậy, bà Ngọc Anh cho rằng, dự thảo luật cần bổ sung nghĩa vụ của tổ chức, cá 
nhân kinh doanh có cơ chế tiếp nhận yêu cầu của người tiêu dùng và thực hiện 
yêu cầu này, đảm bảo trong một thời hạn nhất định. 

BẢO PHƯƠNG - VÕ THƠ 

Nguồn PLO: https://plo.vn/dai-bieu-kien-nghi-bo-sung-quy-dinh-phap-luat-ve-
hoat-dong-kinh-doanh-online-post702538.html 

 

5. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Rà soát, sửa đổi các 
quy định về kinh doanh xăng dầu 
Ngày 12-10, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ 
tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về tình hình quản lý và điều hành xăng dầu cho 
thị trường trong nước. 



 

Người dân đổ xăng tại Cửa hàng xăng dầu số 4 - Saigon Petro, quận 7, TPHCM, 
trưa 11-10. Ảnh: HOÀNG HÙNG 

Thông báo nêu rõ, thời gian vừa qua có hiện tượng một số doanh nghiệp kinh 
doanh bán lẻ xăng dầu đóng cửa hoặc tạm ngừng kinh doanh tập trung tại một số 
tỉnh, thành phố phía Nam như TPHCM, Cần Thơ, An Giang, Bình Phước, Đắk 
Lắk… Theo báo cáo của Bộ Công thương, có khoảng 200 cửa hàng đóng cửa, 
gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý và đời sống sinh hoạt của người dân. 

Trước tình trạng trên, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương, với vai trò là cơ 
quan được Chính phủ giao thẩm quyền quản lý nhà nước đối với mặt hàng xăng 
dầu, chủ động bám sát tình hình thực tiễn, diễn biến thị trường, khẩn trương triển 
khai các biện pháp kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy 
định pháp luật đối với các hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu và các 
hành vi vi phạm khác trong kinh doanh xăng dầu. 

Yêu cầu Bộ Công thương tạo điều kiện cho các doanh nghiệp duy trì hoạt động 
sản xuất kinh doanh, bảo đảm nguồn cung xăng dầu và an ninh năng lượng quốc 
gia. Phó Thủ tướng giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và 
các cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định 
số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu; báo cáo Chính phủ trong tháng 10. 

* Chiều 12-10, tại Hà Nội, Bộ Công thương đã tổ chức họp báo thường kỳ về các 
vấn đề dư luận quan tâm. Trả lời câu hỏi của báo chí về giải pháp để hạ nhiệt tình 
hình xăng dầu, ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, đã thông 
tin các giải pháp mà cơ quan này dự trù cũng như phương án sau khi đã họp với 
doanh nghiệp xăng dầu vào sáng cùng ngày. 

Trong đó, theo ông Trần Duy Đông, cần rà soát các chi phí trong cơ cấu tính giá, 
nhất là chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam vì các chi phí này đã tăng 



mạnh nên cần tính đúng, tính đủ. Đồng thời, sáng 12-10, Bộ Công thương đã đề 
nghị 2 nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Bình Sơn giao hàng nhanh, nhất là các doanh 
nghiệp đầu mối khó mua hàng của các đối tác nước ngoài. Bộ Công thương cũng 
đề nghị cần dùng nguồn dự trữ cho các doanh nghiệp không có hợp đồng với nhà 
máy nhưng cần mua ngay. 

Bên cạnh đó, Bộ Công thương sẽ phối hợp với các bộ sửa đổi quy định về kinh 
doanh xăng dầu trong bối cảnh thực tiễn có nhiều biến động, nhất là tăng quyền 
cho doanh nghiệp đầu mối, thời gian điều hành hay thời gian điều chỉnh chi phí... 

PHAN THẢO - PHÚC VĂN 

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//pho-thu-tuong-le-van-thanh-ra-soat-sua-doi-
cac-quy-dinh-ve-kinh-doanh-xang-dau-848528.html 

 

6. Kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành các chỉ 
tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 
Sáng 13/10, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng 
Ban Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chuyển đổi số (CĐS) tỉnh chủ trì phiên họp 
thứ 3. Cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo. 

Từ đầu năm đến nay công tác CĐS trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực 
trên các trục: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Một số chỉ tiêu đạt và vượt kế 
hoạch đề ra. 

 

Đồng chí Mai Sơn chủ trì phiên họp. 

100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh tới cấp xã kết nối mạng truyền số liệu chuyên 
dùng. Tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đối với cấp tỉnh 
tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh từ 1/6/2022 đạt 100%; tỷ lệ 
văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử đạt 100%. Các 



doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định; 95% 
người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử. 

Thảo luận tại đây, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác CĐS ở cơ 
quan, đơn vị. Điểm nhấn là lĩnh vực thương mại điện tử, thanh toán không dùng 
tiền mặt. Nêu khó khăn về nguồn lực công nghệ thông tin hiện nay mỏng, yếu, 
thiếu kỹ năng, kiến thức thực hiện CĐS chuyên nghiệp. Việc cập nhật đồng bộ 
TTHC lên Cổng dịch vụ công quốc gia ở một số lĩnh vực còn khó khăn. Nhiều 
nhiệm vụ trong Đề án 06 chậm tiến độ; thiết bị phục vụ nhiệm vụ CĐS ở một số 
nơi chưa đáp ứng yêu cầu. 

 

Đồng chí Dương Thanh Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thảo luận tại 
phiên họp. 

Các đại biểu đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
Đề án 06; các huyện, thành phố bố trí kinh phí lắp đặt camera an ninh tại các điểm 
phức tạp về an ninh trật tự, giao thông. Tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên 
thanh niên phát huy vai trò nòng cốt, tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân 
sử dụng các nền tảng số trên môi trường số. 

Các tháng cuối năm, BCĐ CĐS tỉnh tập trung các biện pháp tiếp tục nâng tỷ lệ dân 
số có điện thoại thông minh; hộ gia đình có đường truyền Internet cáp quang băng 
rộng; phủ sóng di động tới thôn, bản; doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng 
số. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng số lượng dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ 
sơ; hồ sơ TTHC xử lý trực tuyến; người dân ứng dụng định danh điện tử và doanh 
nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử. Để thực hiện tốt công tác CĐS, BCĐ đề ra các 
nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong thời gian tới đối với từng cơ 
quan, đơn vị. 



 

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ 
CĐS trên địa bàn tỉnh. 

Kết luận phiên họp, đồng chí Mai Sơn nhấn mạnh, 9 tháng năm 2022, BCĐ đã 
ban hành nhiều văn bản, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CĐS. Quá trình triển khai 
gặp nhiều khó khăn, vướng mắc song cơ bản đã bám sát nội dung đề ra, triển 
khai đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu. 

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các sở, ngành tập trung hoàn thành 
các chỉ tiêu được giao theo chức năng, nhiệm vụ. Đó là tỷ lệ phủ sóng điện thoại; 
tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến và xử lý trực tuyến. 

Tới đây, BCĐ tỉnh sẽ thành lập 6 đoàn kiểm tra công tác CĐS tại các địa phương 
thực hiện chưa tốt, còn khó khăn để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu 
quả CĐS. Thời gian thực hiện phấn đấu hoàn thành trong tháng 10 và tháng 11. 

Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thành dự toán dự án liên quan 
đến CĐS để các ngành thực hiện xong trong năm. Phối hợp với Sở Kế hoạch và 
Đầu tư xây dựng dự toán dự án xây dựng trung tâm CĐS. Đồng chí giao Sở Thông 
tin và Truyền thông nghiên cứu thanh toán trực tuyến qua nền tảng quốc gia. 

Tin, ảnh: Thu - Quyên 

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/chuyen-doi-so/392670/kiem-tra-
thao-go-vuong-mac-hoan-thanh-cac-chi-tieu-nhiem-vu-chuyen-doi-so.html 

 

7. Chuyển đổi số: Nền tảng để thành công - Bài 1: Niềm 
tin từ chính quyền 4.0 
Chuyển đổi số (CĐS) đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0. Những chuyển động của chính quyền tỉnh lẫn các địa phương thời gian qua 
cho thấy CĐS từng bước lan tỏa vào từng ngành, từng lĩnh vực. Hình thành một 
chính quyền 4.0 trên nền tảng kinh tế số, con người số là mục tiêu hướng tới. 

Phát triển chính quyền điện tử là nền tảng hướng tới chính quyền số, được 
xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm hiện đại hóa nền hành chính, góp 



phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Trong chương trình CĐS, đến 
năm 2030, tỉnh sẽ hoàn thiện mô hình chính quyền số, xã hội số. Đô thị thông 
minh (ĐTTM) trở thành mô hình phổ biến trong điều hành, vận hành hệ thống 
quản lý Nhà nước và xã hội; kinh tế số trở thành phương thức cốt lõi nhằm 
thúc đẩy phát triển. 

 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp Bộ phận một cửa xã Quảng Thọ (huyện 
Quảng Điền) thuận lợi hơn trong việc giải quyết các TTHC cho người dân 

Nhiều tiện ích 

Từ trụ sở UBND xã, chỉ cần click chuột, ông Trần Kìm, Phó Chủ tịch UBND xã 
Quảng Thọ, huyện Quảng Điền có thể biết được mọi diễn biến ở các trục đường 
chính. Ông Kìm bảo, dịch COVID-19 hay trong các đợt thiên tai, bão lũ, hệ thống 
camera an ninh đã phát huy tác dụng, trở thành công cụ hữu ích cho chính quyền 
xã trong việc quản lý, đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) của địa phương. 

Quảng Thọ là một trong 2 xã được tỉnh chọn xây dựng thí điểm xã thông minh. 
“Tôi cảm nhận được rõ sự thay đổi, đặc biệt là tình trạng trộm cắp giảm hẳn, ANTT 
được đảm bảo. Có hệ thống camera nên người dân ý thức hơn trong việc bảo vệ 
môi trường”, ông Nguyễn Long (thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ) chia sẻ. 

Ngoài lắp đặt 19 camera an ninh giám sát với nhiệm vụ làm trung tâm kết nối thông 
tin, dữ liệu, dịch vụ, hạ tầng một cách toàn diện, chính quyền xã Quảng Thọ còn 
đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử. 

“Hiện nay, chúng tôi đã triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2, 3; 
sử dụng phần mềm văn bản đến và đi trên hệ thống mạng internet. Địa phương 
cũng áp dụng thông tin tổng hợp số, xây dựng trang web cho hai hợp tác xã và 
đang tiến tới phổ cập tài khoản ngân hàng. Điều này tạo ra giá trị thực tiễn đối với 
người dân và các doanh nghiệp (DN) đóng trên địa bàn”, ông Trần Kìm thông tin. 



Không chỉ xã Quảng Thọ, hiện 11/11 xã, thị trấn huyện Quảng Điền đã đưa bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã đi vào hoạt động. Từ đó, tỷ lệ hồ sơ 
người dân, tổ chức, DN đăng ký dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 
ngày càng tăng. 

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp 
quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong những năm qua, chính quyền 
tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của công tác CCHC, hướng tới xây 
dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại để phục vụ Nhân dân. 
Đáng chú ý, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thường xuyên rà soát, thực hiện 
cắt giảm từ 30% - 50% thời gian giải quyết TTHC ở tất cả các lĩnh vực, tạo điều 
kiện thuận lợi cho tổ chức, DN và cá nhân, trong đó tập trung vào các thủ tục liên 
quan trực tiếp đến người dân và DN, như đất đai, xây dựng, tư pháp... 

Hiện nay, nổi bật nhất là việc giảm toàn bộ thời gian thụ lý 3 TTHC về cấp giấy 
phép thăm dò khoáng sản, phê duyệt trữ lượng khoáng sản và cấp giấy phép khai 
thác khoáng sản. “Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong 
toàn bộ quy trình giải quyết TTHC 100% hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa các 
cấp đều được số hóa và xử lý trên môi trường mạng. Giao diện của cổng dịch vụ 
công tỉnh được thiết kế lại với những tính năng mới, đặc biệt kết hợp tính năng 
chuyển từ văn bản sang lời nói và từ lời nói sang lệnh thực hiện nhằm tạo thuận 
lợi cho người yếu thế có thể tiếp cận thông tin”, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết. 

 

Trung tâm IOC nhận Giải thưởng Sao Khuê 2022 lĩnh vực Các nền tảng 
chuyển đổi số 

Mỗi kỳ họp là một lần đổi mới 



Tại Kỳ họp lần thứ 4, HĐND TX. Hương Trà khóa VII diễn ra đầu tháng 7, không 
còn xuất hiện các mớ tài liệu dày cộm trên bàn các đại biểu, thay vào đó là chiếc 
máy tính bảng nhỏ gọn, trang bị phần mềm có các ứng dụng cần thiết. Thông qua 
các ứng dụng này, đại biểu dễ dàng truy cập, tìm kiếm tài liệu, chương trình kỳ 
họp... Phần mềm cũng có thể truy xuất xem lại tài liệu theo hệ thống, từng mục 
loại, tra theo từng kỳ họp hay tra cứu theo tài liệu nghị quyết của HĐND, UBND… 

Việc số hóa các tài liệu văn bản đã trở thành xu thế tất yếu trong bối cảnh cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0. Một kỳ họp HĐND tại TX. Hương Trà được tổ chức 
không giấy tờ cho thấy, các địa phương đã nắm bắt được xu thế. 

“Với phương châm “mỗi kỳ họp là một lần đổi mới”, sau kỳ họp HĐND thị xã, 
Hương Trà sẽ tích cực đổi mới theo hướng linh hoạt, sáng tạo, tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin (CNTT). Bên cạnh các cuộc họp trực tiếp, sắp tới, các 
cuộc họp với các ngành, các cấp, Hương Trà cũng sẽ tổ chức họp trực tuyến để 
giảm thời gian đi lại, chi phí góp phần thay đổi phương thức làm việc”, Phó Chánh 
Văn phòng HĐND, UBND TX. Hương Trà - Dương Thị Minh Thi cho biết. 

Trong sự bùng nổ CNTT, việc thay thế cách thức họp truyền thống bằng các kỳ 
họp không giấy tờ sẽ góp phần cải cách TTHC toàn diện, chuyên nghiệp, hiện đại; 
tạo lập môi trường làm việc ngày càng công khai, minh bạch, đồng thời, tạo ra lợi 
thế cạnh tranh mạnh mẽ, tạo động lực mới cho địa phương phát triển. 

Không phải bây giờ mà hơn 2 năm trước, thực hiện chủ trương của Thường trực 
HĐND tỉnh về ứng dụng CNTT trong hoạt động, HĐND tỉnh đã lập trang web riêng, 
trang bị một số thiết bị công nghệ cần thiết và cấp hơn 50 máy tính bảng (ipad) 
cho đại biểu HĐND khóa VII (2016- 2021). 

“Kỳ họp không giấy” được số hóa ở nội dung tài liệu họp không chỉ giúp tiết kiệm 
chi phí in ấn tài liệu mà còn phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh 
thông qua việc tiếp nhận, phản hồi các thông tin khi tham gia các hoạt động tại kỳ 
họp. Các tài liệu được cập nhật trên website của HĐND tỉnh đồng nghĩa với việc 
người dân cũng có thể truy cập và tra cứu tài liệu. 

“Ở mỗi kỳ họp, các đại biểu phải tiếp cận nhiều tài liệu, nhân viên văn phòng cũng 
rất vất vả để chuẩn bị những nội dung đó. Kỳ họp không giấy giúp tiết kiệm chi 
phí, rút ngắn thời gian chuẩn bị họp và họp, giúp lãnh đạo đưa ra các quyết định 
kịp thời, nhanh chóng, chính xác. Mô hình này đã góp phần CCHC, hướng đến 
xây dựng chính quyền điện tử”, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh 
Nguyễn Tấn Trọng nói. 

“Chìa khóa” quan trọng 

Tỉnh đã xác định phát triển nhanh và bền vững theo hướng tăng trưởng xanh và 
CĐS là chiến lược phát triển xuyên suốt. Năm 2021, các chỉ số của tỉnh luôn ở tốp 



đầu, điển hình chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) xếp thứ 8/63 tỉnh/thành, Chỉ số 
hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đứng đầu cả nước, Chỉ số CCHC 
đứng thứ 4 cả nước, Chỉ số ICT xếp thứ 2 cả nước; xếp thứ 2 toàn quốc về Chỉ 
số CĐS (DTI). Đến nay, 100% DN, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh đã triển 
khai hóa đơn điện tử, là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước. Trung 
tâm Giám sát, điều hành ĐTTM với sản phẩm “Nền tảng số hóa dùng chung tỉnh 
Thừa Thiên Huế” tiếp tục được bình chọn là sản phẩm xuất sắc của ngành phần 
mềm, CNTT Việt Nam và được công nhận Giải thưởng Sao Khuê năm 2022. 

Đánh giá về quá trình CĐS của tỉnh, ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội 
Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) nói tại Tuần lễ CĐS 
Huế 2022 mới đây, tỉnh đang có khát vọng ứng dụng công nghệ để mang lại lại 
giá trị. Quá trình CĐS từng bước có những thành tựu đáng ghi nhận. 

Ông Khoa cho rằng, Thừa Thiên Huế cần chuẩn hóa dữ liệu bằng cách đưa tiêu 
chuẩn cấu trúc thông tin, cách thức lưu trữ, chia sẻ giữa các sở/ngành, 
huyện/thị/thành phố… và giải quyết  bài toán cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực của 
tỉnh; chia sẻ dữ liệu đến đúng các bên sử dụng, đảm bảo nguyên tắc “cần - sống”… 
Những giải pháp đó hướng tới mục tiêu chính quyền có nền tảng để quản trị, lưu 
trữ và đưa quyết định dựa trên dữ liệu; người dân, DN chỉ cần đến một nơi có thể 
thực hiện tất cả các thủ tục. 

Xác định cải cách TTHC là một trọng những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, 
là chìa khóa quan trọng để “mở cửa” thu hút đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Văn Phương cho biết, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, Chủ 
tịch UBND huyện, thị, thành phố phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công 
tác cải cách TTHC của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tỉnh sẽ tiếp tục các giải 
pháp triển khai các dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên mức độ 4 và tích hợp 
trên cổng dịch vụ công quốc gia; kết hợp chặt chẽ việc thực hiện các mục tiêu, 
nhiệm vụ, giải pháp CĐS với thực hiện cải cách TTHC, đặc biệt là giải quyết TTHC 
trực tuyến. 

Bài, ảnh: LIÊN MINH - LÊTHỌ 

Nguồn: https://baothuathienhue.vn/chuyen-doi-so-nen-tang-de-thanh-cong-bai-1-
niem-tin-tu-chinh-quyen-4-0-a118606.html 

 

8. Chuyển đổi số: Nền tảng để thành công - bài 2: “Chìa 
khóa” của chuyển đổi số 
Trong quá trình chuyển đổi số (CĐS), công nghệ là phương tiện còn con người là 
yếu tố quyết định sự thành công. CĐS đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao, có 
trình độ quốc tế và đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững. Ngoài hoàn thiện 



hạ tầng, công nghệ, tỉnh đang đặc biệt quan tâm đến nguồn nhân lực cho thời đại 
số, bên cạnh hình thành nên thói quen, thay đổi nhận thức của người dân để bắt 
nhịp với xu thế CĐS. 

 

Lãnh đạo tỉnh, Bộ TT&TT nghe giới thiệu ứng dụng, giải pháp số của doanh nghiệp 

Dấu ấn của một ứng dụng 

Mô hình dịch vụ đô thị thông minh (ĐTTM) và nền tảng Hue-S là kết quả nổi bật 
của tỉnh trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử và triển khai CĐS. Hue-S 
đã vươn xa, trở thành niềm tự hào của Huế. 

Trong các tiện ích mà Hue-S mang lại, nổi bật nhất là dịch vụ phản ánh hiện 
trường. Đến nay, dịch vụ này tiếp nhận xử lý trên 58.000 phản ánh với 226 đơn vị 
tham gia hệ thống. Số phản ánh đã được xử lý chiếm hơn 97% ,với tỷ lệ hài lòng 
và chấp nhận chiếm hơn 80%. Thời gian xử lý các phản ánh của người dân rút 
ngắn từ 60 đến 70%, tiết kiệm kinh phí cho ngân sách nhà nước hơn 7,7 tỷ đồng 
tiền in giấy tờ, văn bản. 

Thông qua nền tảng Hue-S đã tiếp nhận hơn 4.000 phản ánh vi phạm liên quan 
đến môi trường, tiến hành xử phạt số tiền gần 400.000.000 đồng, qua đó đã góp 
phần nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường. Hue-S 
cũng đã phát hiện và cảnh báo hơn 1.300 trường hợp cảnh báo cháy, phát hiện 
hơn 60 vụ cháy rừng và 235 vụ đốt rơm rạ giúp các cơ quan chức năng xử lý kịp 
thời. 

Điểm qua một vài con số ấy để thấy rằng, ứng dụng này như cánh tay nối dài của 
chính quyền, tạo sự thuận lợi cho người dân. 

“Dân bức xúc vì tiêu cực có thể phản ánh lên Hue-S. Dân tìm kiếm thông tin chỉ 
cần truy cập Hue-S; kết nối với ngân hàng, nhà trường cũng thông qua Hue-S… 
Từ khi ra đời ứng dụng này đã giúp chúng tôi rất nhiều. Đặc biệt, người dân cũng 
hạn chế được những biểu hiện tiêu cực vì sợ “Huế méc”, ông Trần Đức Huy 



(phường An Đông, TP. Huế) chia sẻ. Ứng dụng Hue-S đã góp phần làm thay đổi 
nhận thức của người dân. 

“Có thể nói rằng Hue-S đã làm thay đổi cơ bản và toàn diện phương thức kết nối 
giữa cơ quan hành chính nhà nước với doanh nghiệp (DN) và người dân. Các vấn 
đề bức xúc, tồn tại xã hội đã hiện diện ngày càng nhiều hơn, rõ hơn thông qua sự 
tham gia phản ánh của người dân, DN. Cách thức tiếp nhận, xử lý các vấn đề của 
cơ quan nhà nước hoàn toàn thay đổi thông qua quy trình số đã khắc phục hạn 
chế những bất cập tồn tại trước đây. Đặc biệt, ngoài cơ quan nhà nước, các DN 
như, điện lực, nhà máy nước, ngân hàng... cũng đã tham gia vào hệ thống để 
cùng chung tay xử lý các vấn đề bất cập phát sinh trong hoạt động đời sống xã 
hội. Hue-S dần trở thành nền tảng quan trọng trong quá trình xây dựng và phát 
triển xã hội số trên địa bàn tỉnh”, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) 
Nguyễn Xuân Sơn cho biết. 

Xây dựng con người số trong thời đại số 

Rất nhiều người nghĩ CĐS chỉ liên quan đến mặt công nghệ mà quên nhân tố 
trọng tâm là con người. Việc thay đổi nhân tố con người để sẵn sàng cho quá trình 
CĐS cần được đặt lên hàng đầu như chìa khóa của CĐS. 

Nhiều chuyên gia cho rằng, quá trình CĐS chưa đạt hiệu quả như mong đợi vì các 
cơ quan, đơn vị, DN chỉ tập trung vào thay đổi công nghệ mà không đầu tư vào 
nhân lực cũng như văn hóa. Để giải quyết được bài toán CĐS, cần thay đổi nhân 
tố con người một cách toàn diện. 

 

Các doanh nghiệp CNTT Thừa Thiên Huế đang rất cần nhân sự giỏi 

Cố vấn CĐS Nguyễn Văn Hòa cho rằng, CĐS là quá trình thay đổi phương thức 
sản xuất, vấn đề lớn nhất của CĐS là nhận thức của con người. Do vậy, tỉnh cần 
kết hợp, thống nhất những nội dung CĐS để mang màu sắc Huế, con người Huế. 



“Màu sắc CĐS là văn hóa và tính trí tuệ. Tỉnh cần tận dụng đặc trưng của con 
người Huế, nhân lực tại Huế kết hợp với hoàn thiện hạ tầng sẽ tạo ra bước tiến 
xa”, ông Nguyễn Văn Hòa nêu quan điểm. 

Theo Báo cáo của Bộ TT&TT, năm 2021, tổng số nhân lực của ngành công nghiệp 
công nghệ thông tin của Việt Nam đã đạt mức 1 triệu người và còn tăng nhanh 
trong năm 2022. Tuy nhiên, các DN ở nước ta đang thiếu đội ngũ lập trình viên, 
kỹ sư công nghệ thông tin, nhân viên thiết kế, nhân viên kỹ thuật… Năm 2021 
thiếu hơn 500.000 nhân sự và năm 2022, số nhân sự thiếu hụt còn tăng hơn rất 
nhiều trong xu hướng mọi ngành nghề, lĩnh vực đều CĐS để tồn tại. Việc thiếu hụt 
này là bởi nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao vẫn chưa đáp ứng đủ nhu 
cầu của thị trường tuyển dụng trong lĩnh vực CNTT. Ðội ngũ nhân sự mới ra 
trường lại thiếu những kỹ năng cần thiết. 

PGS.TS. Mạc Văn Tiến, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục và Quản lý kinh tế 
đề xuất, tỉnh lưu ý đến việc tạo ra các mô hình kinh tế mới. Ông Tiến đưa ra dự 
báo, 80% những công việc truyền thống sẽ biến mất nên cần nghiên cứu công 
việc mới cho người lao động. 

“Chúng ta cần chú ý đến các kỹ năng số, việc làm số để hỗ trợ đào tạo những 
năng lực mới cho người lao động”, ông Tiến nhấn mạnh. 

Theo khảo sát của Sở TT&TT, nhu cầu nhân lực của các DN chủ lực tăng theo 
từng năm và đến năm 2025, tổng số nhân lực CNTT trong các DN này là 8.469 
người. 

Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông Nguyễn Xuân Sơn cho biết, chiến lược 
phát triển nhân lực CNTT tỉnh phát triển theo từng vị trí cao cấp/ chuyên gia, trung 
cấp/ quản lý và chuyên viên/ lập trình viên, trong đó tập trung thu hút nhân lực 
chuyên gia cao cấp đến làm việc tại địa phương. Tỉnh tập trung vào 4 giải pháp 
chính đó là, giải pháp về truyền thông, thông tin; các chính sách hỗ trợ DN; giải 
pháp phát triển nguồn nhân lực; chương trình, chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư. 

Khắc phục tồn tại, hướng đến CĐS toàn diện 

Là một trong những địa phương sớm ban hành Chương trình CĐS và triển khai 
mạnh mẽ. Ngoài vấn đề nguồn nhân lực, nhận diện về yếu điểm trong quá trình 
CĐS của tỉnh, ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ 
CNTT Việt Nam (VINASA) nhấn mạnh về chiến lược xây dựng, quy hoạch dữ liệu. 

Ông Khoa cho rằng, Huế chú trọng và đầu tư bài bản, có nhiều hệ thống thông tin 
và cơ sở dữ liệu. Năm 2020, Huế đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố về chỉ số sẵn 
sàng cho ứng dụng CNTT. Mặc dù vậy, Huế chưa ban hành chiến lược dữ liệu; 
có ít dữ liệu đăng tải lên cổng dữ liệu mở; dữ liệu tản mát làm giảm hiệu quả khai 
thác, tái sử dụng; thiếu nền tảng dữ liệu tập trung… Do vậy, tỉnh cần chuẩn hóa 



dữ liệu bằng cách đưa tiêu chuẩn cấu trúc thông tin, cách thức lưu trữ, chia sẻ 
giữa các sở/ ngành, huyện/ thị/ thành phố… và giải quyết bài toán cụ thể cho từng 
ngành, lĩnh vực của tỉnh; chia sẻ dữ liệu đến đúng các bên sử dụng, đảm bảo 
nguyên tắc “cần - sống”… “Những giải pháp trên hướng tới mục tiêu chính quyền 
có nền tảng để quản trị, lưu trữ và đưa quyết định dựa trên dữ liệu; người dân, 
DN chỉ cần đến một nơi có thể thực hiện tất cả các thủ tục. Dữ liệu của người dân, 
tổ chức từng khai báo phải được kế thừa, khai thác”, ông Khoa nói. 

Việc đầu tư hạ tầng để lưu trữ dữ liệu, ông Nguyễn Nhật Quang, Giám đốc VNPT 
Thừa Thiên Huế đề xuất, trong kế hoạch CĐS của tỉnh cần giải quyết mối quan hệ 
giữa các bài toán quan trọng của quốc gia về cơ sở dữ liệu; tập trung dữ liệu từ 
trung ương đến địa phương để khỏi xảy ra tình trạng chồng chéo. Quá trình CĐS 
phải lấy dữ liệu trung tâm, tạo nên nền tảng số trên các lĩnh vực. 

Xác định CĐS là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nên việc hoàn thiện về hạ tầng, 
con người thời gian tới rất quan trọng. UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết: Sắp tới, tỉnh sẽ tổ chức đánh giá, chuẩn 
hóa lại quy trình số trong vận hành các dịch vụ đô thị thông minh, trong đó chú 
trọng đến kỹ năng số cho công chức, viên chức, lực lượng trực tiếp tương tác trên 
các dịch vụ thông minh kết nối người dân và DN. Thúc đẩy nhanh CĐS hướng 
đến xây dựng chính quyền số, chú trọng tăng cường mạnh công tác tích hợp ứng 
dụng, dịch vụ số của nhà nước lên Hue-S. Đồng thời tham mưu, phối hợp các giải 
pháp sớm nâng cấp hạ tầng đồng bộ, đảm bảo vận hành hiệu quả các dịch vụ 
ĐTTM; trọng tâm là phát triển hạ tầng số cho chính quyền số, kinh tế số và xã hội 
số. 

Bài, ảnh: Liên Minh - Lê Thọ 

Nguồn: https://baothuathienhue.vn/chuyen-doi-so-nen-tang-de-thanh-cong-bai-2-
chia-khoa-cua-chuyen-doi-so-a118657.html 

 

9. Tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp 
Nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), chiều 12/10, tỉnh Quảng 
Ninh đã trang trọng tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân 
trên địa bàn tỉnh. 

Dự lễ gặp mặt có ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 
Quảng Ninh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; cùng gần 700 doanh 
nghiệp, doanh nhân. 

Cộng đồng doanh nghiệp phát triển 



Trong 9 tháng của năm 2022, các doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh đã nhanh 
chóng ổn định sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Theo 
báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, trong 9 tháng, toàn tỉnh Quảng Ninh có có 
1.909 đơn vị thành lập mới tăng 20% cùng kỳ; số vốn đăng ký 16.825 tỷ đồng, 
tương đương so với cùng kỳ; có 899 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 
17% so với cùng kỳ. 

Luỹ kế đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ninh hiện có 17.645 doanh nghiệp và 
đơn vị phụ thuộc đăng ký, vốn đạt 396.500 tỷ đồng. Tính đến 30/9/2022, trên địa 
bàn tỉnh có 10.705 doanh nghiệp đang hoạt động có kê khai thuế với tổng số lao 
động trên 243.000 người (tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2021). 

Cũng trong 9 tháng, tỉnh Quảng Ninh đã cấp mới và điều chỉnh Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư cho 13 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 186,2 triệu USD (bằng 
12,4% mục tiêu năm 2022 là 1,5 tỷ USD). Tính đến hết tháng 9/2022, trên địa bàn 
tỉnh Quảng Ninh có 153 dự án FDI đang thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh 
với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 10,33 tỷ USD. 

Bên cạnh đó, đã có 35 hợp tác xã (HTX) được thành lập mới, tăng 16,7% so với 
cùng kỳ, tăng 16,6% so với kế hoạch, tổng vốn đăng ký hoạt động trên 1.159 tỷ 
đồng, bình quân 1,809 tỷ đồng/HTX, nâng tổng số HTX toàn tỉnh đến thời điểm 
hiện nay là 644 HTX đăng ký. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luỹ kế từ đầu năm đến hết tháng 9, cộng đồng doanh nghiệp và cá nhân kinh 
doanh đã đóng góp ngân sách nhà nước trên 25.190 tỷ đồng, đạt 118% so cùng 
kỳ năm 2021. Trong đó: Khu vực doanh nghiệp có vốn nhà nước đóng góp trên 

 

Tỉnh Quảng NInh gặp gỡ gần 700 doanh nghiệp, doanh nhân 
nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. 



10.955 tỷ đồng, đạt 109% so với cùng kỳ; khu vực doanh nghiệp tư nhân đóng 
góp trên 3.480 tỷ đồng, đạt 100% so với cùng kỳ; Khu vực doanh nghiệp FDI đóng 
góp trên 1.270 tỷ đồng, đạt 113% so với cùng kỳ 2021; Còn lại là các nguồn thu 
từ doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh về phí, lệ phí, tiền thuê đất, thuế thu nhập 
doanh nghiệp.. 

Các doanh nghiệp thành lập mới trong năm nay đã  tạo việc làm cho 8.844 lao 
động. Thu nhập của người lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước, doanh 
nghiệp có cổ phần vốn góp chi phối nhà nước đạt 13.000.000 đồng/người/tháng 
(tăng 5% so với cùng kỳ năm 2021); Khu vực doanh nghiệp dân doanh: 6,5 triệu 
đồng/người/tháng (tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2021); Khu vực doanh nghiệp 
FDI: 7,5 triệu đồng/người/tháng tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2021). 

Luôn đồng hành cùng doanh nghiệp 

Để giúp doanh nghiệp hoạt động ngày càng thuận lợi, công tác cải cách hành 
chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh luôn được Quảng Ninh chú trọng 
thực hiện. Quảng Ninh đã tiếp tục giữ vị trí quán quân chỉ số PCI và Chỉ số SIPAS 
và á quân Chỉ số PAR Index năm 2021. Kết quả giải quyết TTHC trên Cổng dịch 
vụ công Quốc gia đúng hạn, trong hạn đạt 97,67%, đứng thứ 2/63 các tỉnh, thành 
phố; kết quả đánh giá Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục 
vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC theo thời gian thực trên môi 
trường điện tử trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết: 
Với hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện, tỉnh Quảng Ninh có nhiều lợi thế 
để thu hút được những nguồn nhân lực dịch chuyển từ khắp các vùng. Bên cạnh 
đó, tỉnh đang nhanh chóng thúc đẩy các quy hoạch điều chỉnh của các khu kinh 
tế, khu đô thị...đảm bảo quy hoạch không cản trở sự phát triển của các doanh 
nghiệp. Tuy nhiên, tỉnh Quảng Ninh kiên quyết không đánh đổi môi trường, an ninh 
trật tự, văn hóa…chạy theo mục tiêu kinh tế. 

“Tỉnh Quảng Ninh đang thúc đẩy việc cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện 
phát triển tốt nhất cho các doanh nghiệp đang hoạt động và thu hút các doanh 
nghiệp mới. Rất mong các doanh nghiệp sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng 
tỉnh Quảng Ninh”, ông Ký khẳng định. 

Tại hội nghị, nhiều ý kiến, vướng mắc của doanh nghiệp tập trung trong vào một 
số lĩnh vực như chế biến, chế tạo, công nghiệp, xuất nhập khẩu, du lịch…đã được 
lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh ghi nhận và giải đáp trực tiếp. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp 
tục tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp đi vào hoạt động sớm nhất 
như Nhà máy Hoa Lợi Đạt tại Cẩm Phả, Dự án công nghệ tế bào quang điện Jinko 
Solar tại KCN Sông Khoai, các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo tại Khu công 
nghiệp Đông Mai, KCN Hải Yên (Móng Cái). Đồng thời, tiếp tục tháo gỡ khó khăn 
trong việc lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo đảm không để đứt gãy chuỗi 
cung ứng vào các nhà máy sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo tại Quảng 
Ninh. ... 

Ngoài ra, tỉnh sẽ xây dựng chính sách phát triển doanh nghiệp có tính chiến lược, 
khai thác lợi thế ngành, lĩnh vực để đón bắt cơ hội nhằm phục hồi nền kinh tế. 
Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn 
tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, giải pháp về tín dụng về hỗ 
trợ doanh nghiệp và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; tiếp tục thực 
hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho người 
dân, doanh nghiệp; ... 

 

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ tại Hội nghị. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp tục huy động mọi nguồn lực, đa dạng hóa hình thức đầu tư; đẩy nhanh tốc 
độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện 
đại; thúc đẩy liên kết vùng và triển khai quyết liệt, đồng bộ, thực chất và có hiệu 
quả Đề án phát triển nhà ở công nhân, lao động ngành than, khu công nghiệp. 
Đặc biệt là nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh. 

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng 
Ninh khẳng định: "Tỉnh Quảng Ninh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh rất mong muốn 
cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và chính quyền cũng đồng hành cùng nhau 
cam kết đi cùng nhau và tiến về phía Quảng Ninh, cam kết hỗ trợ doanh nghiệp 
nhanh nhất quyết liệt nhất và hiệu quả nhất, nhanh hơn quyết liệt hơn và hiệu quả 
hơn". 

Nguồn: https://baodautu.vn/tinh-quang-ninh-luon-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-
d175377.html 

 

10. Gần 70% cơ quan hành chính 2 cấp niêm yết TTHC 
bằng mã QR 

 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tham gia thảo luận, trao đổi trực tiếp 
với đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngay tại Hội nghị 
để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị. 



Theo thống kê của Sở TT-TT Đắk Nông, trên địa bàn tỉnh có 68,4% cơ quan, đơn 
vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện, thành phố niêm yết thủ tục hành chính 
(TTHC) bằng mã QR. 

Cụ thể, cấp tỉnh có 13/19 sở, ban, ngành; cấp huyện có 8/8 UBND huyện, thành 
phố công khai niêm yết TTHC bằng mã QR kết nối, cập nhật thông tin qua Cổng 
dịch vụ công quốc gia phục vụ tra cứu thông tin giải quyết TTHC cho các tổ chức, 
cá nhân. 

Tại bộ phận một cửa, tất cả các TTHC thuộc các lĩnh vực: tư pháp - hộ tịch; đất 
đai; lao động, thương binh, xã hội, công an… đều được niêm yết công khai bằng 
mã QR. 

Mỗi bộ QR tích hợp thông tin danh mục TTHC, thời gian giải quyết, qui trình giải 
quyết và kết quả, phí, lệ phí… Tổ chức, cá nhân đến giao dịch chỉ cần sử dụng 
điện thoại quét mã QR để cập nhật TTHC. 

Bên cạnh đó, một số đơn vị đã thực hiện công khai mã QR qua trang thông tin 
điện tử để người dân chủ động tra cứu thông tin trước khi đến nộp hồ sơ giải quyết 
TTHC. Điều này khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến giải 
quyết TTHC tốt hơn. 

Thanh Bình 

Nguồn: http://baodaknong.org.vn/cai-cach-hanh-chinh/gan-70-co-quan-hanh-
chinh-2-cap-niem-yet-tthc-bang-ma-qr-95498.html 

 

11. Sóc Trăng quan tâm thực hiện số hóa hồ sơ và kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính 

Chiều ngày 12/10, đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ đã có buổi làm 
việc với UBND tỉnh Sóc Trăng để khảo sát, đánh giá việc triển khai số hóa 
hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tái cấu trúc quy trình, cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến. Ông Nguyễn Duy Hoàng - Phó Cục trưởng Cục 
Kiểm soát thủ tục hành chính làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn 
có ông Tôn Quang Hoàng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng; lãnh 
đạo các sở, ngành có liên quan. 

Thời gian qua, UBND tỉnh triển khai, chỉ đạo thực hiện nghiêm Quyết định số 
468/QĐ-TTg 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 có liên quan. Chỉ đạo, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn 
các đơn vị, địa phương thực hiện số hóa hồ sơ; kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính; kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính của 



Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính tỉnh trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống 
thông tin một cửa điện tử tỉnh; chỉ đạo rà soát, sắp xếp và kiện toàn nhân sự làm 
việc tại bộ phận một cửa. Tính đến thời điểm hiện nay, việc nâng cấp, hoàn thiện 
hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh cơ bản hoàn thành; đã xây 
dựng kho dữ liệu cho cá nhân, tổ chức, chuyển tài khoản và khởi tạo thành công 
12.652 tài khoản gắn với kho lưu trữ dữ liệu của cá nhân, tổ chức… 

 

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: SỚM MAI 

Triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ 
số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp 
trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công được UBND tỉnh chỉ đạo, quán 
triệt thực hiện đến toàn thể cán bộ, công chức của các đơn vị thuộc thẩm quyền. 
Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính đã xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh 
nghiệp… Chỉ số đạt được ở lĩnh vực này được thể hiện: nhóm chỉ số về công khai, 
minh bạch của tỉnh đạt trung bình 3,9/18 điểm; nhóm chỉ số về tiến độ, kết quả đạt 
trung bình 16,5/20 điểm; nhóm chỉ số dịch vụ công trực tuyến tỉnh đạt trung bình 
0,7/12 điểm; nhóm chỉ số về số hóa hồ sơ đạt trung bình 2,7/22 điểm; nhóm chỉ 
số về mức độ hài lòng của tỉnh đạt trung bình 16/18 điểm. 

Quá trình thực hiện khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tái 
cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh gặp khá 
nhiều khó khăn, nhất là cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực. Thành viên đoàn trao 
đổi, hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc cùng địa phương.   

Ông Nguyễn Duy Hoàng đề nghị tỉnh quan tâm nâng cao chất lượng việc triển khai 
số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tái cấu trúc quy trình cung 



cấp dịch vụ công trực tuyến. Các đơn vị trong tỉnh cần có mục tiêu, kế hoạch trong 
triển khai thực hiện số hóa hồ sơ thống nhất theo cơ sở dữ liệu quốc gia. Để đảm 
bảo kịp thời trong thực hiện việc bỏ sổ hộ khẩu, địa phương cần phối hợp bộ, 
ngành Trung ương để có sự kết nối thống nhất trong thực hiện, tránh phiền hà 
nhân dân. 

SỚM MAI 

Nguồn: https://www.baosoctrang.org.vn/chinh-quyen/soc-trang-quan-tam-thuc-
hien-so-hoa-ho-so-va-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-60900.html 

 

12. Dấu ấn chuyển đổi số ở Cà Mau 
Đúng vào ngày chuyển đổi số (CĐS) quốc gia 10-10, Hệ thống thông tin quản lý 
đất đai (VNPT iLIS) tỉnh Cà Mau đã chính thức vận hành khai thác. Qua đó, tạo 
điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin về đất đai, quy hoạch… dễ 
dàng hơn. Đây là sản phẩm ra đời từ sự chỉ đạo nóng của Bộ trưởng Bộ TT-TT 
Nguyễn Mạnh Hùng và Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt (thứ 3, từ phải qua) cùng lãnh đạo 
các sở ngành, VNPT khởi động vận hành Hệ thống thông tin quản lý đất đai 

(VNPT iLIS) tỉnh Cà Mau 

Tăng ứng dụng công nghệ 

Trước đó, ngày 14-9, tại Hội nghị CĐS tỉnh Cà Mau đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030, ông Trịnh Văn Lên, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Cà Mau, phản ánh, 
phần mềm quản lý đất đai mà sở đang dùng chỉ phục vụ tốt trong nội bộ ngành, 
khi chuyển hồ sơ địa chính sang cơ quan thuế thì không tương thích, dẫn đến gặp 
nhiều khó khăn. Sau khi nghe phản ánh, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng 



chỉ đạo nóng: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) viết ngay phần 
mềm thay thế, khắc phục nhược điểm và đáp ứng tốt nhu cầu quản lý sau này. 
Thời hạn bộ trưởng đưa ra là hoàn thành, đưa vào vận hành đúng vào ngày 10-
10. 

Ông Ngô Diên Hy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT, cho biết, khi nhận được 
nhiệm vụ từ lãnh đạo tỉnh Cà Mau và Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng, 
cùng với sự hỗ trợ của Sở TT-TT, VNPT đã tập trung mọi nguồn lực, để trong thời 
gian rất ngắn (25 ngày) hoàn thành chính thức, đưa vào vận hành khai thác VNPT 
iLIS tỉnh Cà Mau. 

Về quá trình thực hiện, ông Trần Trúc Lam, Giám đốc VNPT Cà Mau, cho biết 
thêm, kế hoạch được đơn vị và Sở TN-MT khẩn trương triển khai thực hiện, tổ 
chức công việc hợp lý và có sự kết nối với nhau, bắt đầu từ khởi tạo hệ thống, 
khảo sát, thu thập dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu địa chính của các huyện, TP Cà Mau 
từ hệ thống cũ (gồm dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính) và số hóa hồ sơ giấy 
sang hệ thống VNPT iLIS đảm bảo đầy đủ, chính xác. “Quá trình thực hiện chuyển 
đổi không được làm gián đoạn, ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của văn 
phòng quản lý đất đai và các chi nhánh trên hệ thống phần mềm cũ. Các công 
đoạn được thực hiện chặt chẽ, bài bản theo kế hoạch”, ông Trần Trúc Lam nói. 

Ông Trần Trúc Lam cũng thông tin, VNPT iLIS tỉnh Cà Mau được kết nối liên thông 
với hệ thống thông tin của cơ quan thuế, cổng dịch vụ công của tỉnh, cổng dịch vụ 
công quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cổng thông tin quốc gia về đất 
đai và các cơ quan khác. Hệ thống được xây dựng trên cả website và ứng dụng 
di động giúp các cấp chính quyền, người dân dễ dàng tìm hiểu, tra cứu thông tin. 

Việc hoàn thành trong thời gian thần tốc được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh 
Quốc Việt đánh giá cao. “Các cơ quan chuyên môn như Sở TN-MT, Cục thuế, Sở 
Xây dựng, các huyện và TP Cà Mau tiếp tục cập nhật thông tin sao cho tốt nhất, 
phát huy được hiệu quả. Đồng thời, tuyên truyền rộng rãi để người dân quan tâm 
và sử dụng hệ thống này”, ông Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh. 

Theo ông Huỳnh Quốc Việt, vấn đề quản lý đất đai người dân rất quan tâm. Việc 
CĐS đã tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân tiếp cận được thông tin về đất đai, 
quy hoạch. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết thủ tục hành chính. 

Đẩy mạnh tuyên truyền chuyển đổi số 

Cà Mau, tỉnh cực Nam của Tổ quốc có ba mặt giáp biển, với chiều dài bờ biển 
254km. Đó là điều kiện tốt để Cà Mau phát triển lĩnh vực kinh tế biển, du lịch, đầu 
tư phát triển năng lượng tái tạo... Nhưng đa số các thế mạnh này đến nay vẫn còn 
là tiềm năng, chưa được đầu tư khai thác nhiều. Với CĐS, đây là cơ hội để Cà 
Mau có thể phát huy lợi thế, tạo bứt phá trong thời gian tới. 



Với quan điểm này, ông Huỳnh Quốc Việt đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn 
vị, địa phương phải chủ động thay đổi tư duy, nhận thức về tính tất yếu của CĐS; 
xác định CĐS là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
của cấp ủy, chính quyền và toàn bộ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, người 
dân, doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, đầu 
tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho mục đích CĐS; đào tạo, sắp xếp nhân lực chất 
lượng cao cho CĐS. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động các tổ 
công nghệ số cộng đồng; tổ chức sơ kết, tổng kết quá trình hoạt động thí điểm, 
tiến đến thành lập tổ công nghệ số cộng đồng ở tất cả ấp, khóm, xã, phường, thị 
trấn trên địa bàn tỉnh. CĐS chỉ thành công khi được người dân hiểu, hưởng ứng 
và tham gia. 

Ông Huỳnh Quốc Việt cho rằng, trong quá trình CĐS cần khuyến khích, khơi 
nguồn sáng tạo cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người dân toàn tỉnh, 
nhất là các doanh nhân; đẩy mạnh hợp tác, liên doanh, liên kết giữa các cơ quan 
nhà nước với doanh nghiệp để gặp gỡ, trao đổi, giải quyết, tháo gỡ những khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình CĐS; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung 
tâm trong thực hiện CĐS. Ưu tiên nguồn lực cho CĐS, nhất là đối với các ngành 
mũi nhọn, có tính nền tảng, tạo sự lan tỏa. “Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, 
viên chức, người dân, doanh nghiệp về tầm quan trọng và các vấn đề cơ bản của 
CĐS”, ông Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh. 

“Chuyển đổi số đã và đang tác động đến mọi mặt, mọi lĩnh vực của đời sống kinh 
tế - xã hội. Chuyển đổi số không còn là sự lựa chọn mà trở thành xu hướng phát 
triển tất yếu để mỗi quốc gia, mỗi địa phương, tổ chức, cá nhân có thể đứng vững 
trước những thách thức đặt ra của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4” 

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau HUỲNH QUỐC VIỆT 

MINH THÔNG 

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//dau-an-chuyen-doi-so-o-ca-mau-848588.html 

 

13. Chủ tịch tỉnh Đắk Nông: Cảm ơn doanh nhân đã 
thấu hiểu và đồng cam cộng khổ 
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cảm ơn doanh nhân đã đóng góp to lớn vào sự 
phát triển của tỉnh; khẳng định luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi 
để doanh nghiệp phát triển. 

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, ông Hồ Văn Mười vừa gửi thư chúc mừng cộng 
đồng doanh nhân Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. 



Chủ tịch tỉnh Đắk Nông chia sẻ, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đã phục 
hồi mạnh mẽ sau đại dịch. 

Kết quả trong 9 tháng đầu năm 2022, tỉnh Đắk Nông cơ bản đạt được các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ đề ra, có nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng 
trưởng GRDP của Đắk Nông ước đạt 8,70%; thu ngân sách đạt khá; chỉ số sản 
xuất công nghiệp ước tăng 7,17%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và kim ngạch xuất 
khẩu trong điều kiện khó khăn nhưng vẫn tăng so cùng kỳ. 

Về thu hút đầu tư, Đắk Nông đã thu hút được 12 dự án đầu tư ngoài ngân sách 
với tổng mức đầu tư đăng ký là 1.036 tỷ đồng; có 576 doanh nghiệp đăng ký thành 
lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 4.118 tỷ đồng. 

Đặc biệt trong năm 2021, tỉnh Đắk Nông đứng thứ 7 cả nước về tốc độ tăng trưởng 
kinh tế; môi trường đầu tư kinh doanh và cải cách hành chính của tỉnh tiếp tục 
được cải thiện rõ rệt, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 tăng 8 
bậc; Chỉ số cải cách hành chính tăng 10 bậc, xếp vào nhóm B của cả nước; Chỉ 
số chuyển đổi số tăng 13 bậc, vươn lên mạnh mẽ đứng thứ 41 trong cả nước. 

Ông Hồ Văn Mười khẳng định, những thành tựu trên là có phần đóng góp rất lớn 
của đội ngũ Doanh nhân vào sự phát triển chung của tỉnh. 

“Dù điều kiện khó khăn nhưng doanh nhân vẫn luôn toả sáng khí chất và truyền 
thống “Tâm - Tài - Trí - Tín”, thể hiện tinh thần tự lực tự cường, vượt qua khó khăn 

 

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch tỉnh Đắk Nông gửi thư chúc mừng cộng 
đồng doanh nhân Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. 



thách thức nhằm duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, từng bước xây dựng 
thương hiệu doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh. Nhiều doanh nhân còn hưởng 
ứng lời kêu gọi, tích cực tham gia phòng chống dịch, thực hiện nhiều hoạt động 
thiện nguyện, an sinh xã hội, khắc phục thiên tai... để lại những tình cảm và hình 
ảnh tốt đẹp trong lòng người dân. 

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông tôi ghi nhận, tri ân và gửi lời cảm ơn sâu sắc 
đến đội ngũ doanh nhân đã thấu hiểu, chia sẻ và “đồng cam cộng khổ” cùng Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông trong thời gian qua”, Chủ tịch UBND 
tỉnh Đắk Nông tri ân doanh nhân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hồ Văn Mười khẳng định, sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu 
tư kinh doanh, rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành 
chính; tỉnh cũng khuyến khích doanh nghiệp, người dân sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến nhằm công khai, minh bạch quá trình giải quyết công việc của cơ quan Nhà 
nước. 

Đắk Nông mong muốn đội ngũ doanh nhân tiếp tục thể hiện tài năng, trí tuệ, tầm 
nhìn bản lĩnh, cùng đồng tâm hiệp lực, năng động sáng tạo, vượt qua khó khăn, 
biến thách thức thành cơ hội, góp phần đưa Đắk Nông ngày càng lớn mạnh. 

“Chính quyền Đắk Nông luôn cầu thị, mong muốn lắng nghe những đóng góp, hiến 
kế của doanh nhân vào công tác thu hút đầu tư cũng như tạo mọi điều kiện tốt 
nhất để doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh trên 
địa bàn tỉnh. Chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông cam kết luôn đồng hành, hỗ 
trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển với tinh thần “Lắng nghe 

 

Đắk Nông còn nhiều tiềm năng để phát triển. 



- Thấu hiểu - Đồng hành và cùng khát vọng phát triển”, ông Hồ Văn Mười khẳng 
định. 

Nguồn: https://baodautu.vn/chu-tich-tinh-dak-nong-cam-on-doanh-nhan-da-thau-
hieu-va-dong-cam-cong-kho-d175349.html 

 


