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1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hỗ trợ khách
du lịch
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ
thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng
đến năm 2025.

Ảnh minh họa
Mục tiêu đến năm 2020 hoàn thành việc số hóa toàn bộ các dữ liệu về
hướng dẫn viên du lịch, doanh nghiệp lữ hành quốc tế, cơ sở lưu trú
trong cả nước do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương và
địa phương quản lý; hình thành hệ thống thông tin số về khu, điểm du
lịch, cơ sở dịch vụ du lịch và khách du lịch; phát triển các ứng dụng trên
thiết bị di động cung cấp cho khách du lịch tại các địa bàn du lịch trọng
điểm trong đó có các thông tin về điểm đến, sản phẩm dịch vụ du lịch,
thuyết minh du lịch dịch tự động ra các ngôn ngữ phổ biến; kết nối liên
thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch từ Trung ương đến
địa phương và doanh nghiệp du lịch;...
Đến năm 2025 phát triển đồng bộ hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với
Hệ tri thức Việt số hóa và các mô hình đô thị thông minh; thúc đẩy ứng
dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý du lịch ảo và các công nghệ tiên tiến khác
phục vụ du khách, cộng đồng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà

nước về du lịch, góp phần đưa Việt Nam vào nhóm 4 quốc gia dẫn đầu
về năng lực cạnh tranh du lịch của khu vực Đông Nam Á.
Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đề án là đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ số hỗ trợ khách du lịch trước và sau chuyến đi. Cụ thể, nâng cấp
Cổng thông tin du lịch Việt Nam, bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ,
sinh động về các điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch; tích hợp các
ứng dụng hỗ trợ du khách xây dựng chương trình, đặt và thanh toán
dịch vụ du lịch trực tuyến theo nhu cầu cá nhân; tiếp nhận phản hồi và
xử lý phản hồi của khách du lịch.
Bên cạnh đó, xây dựng nội dung, chủ đề, phát động các chiến dịch
quảng bá du lịch qua mạng xã hội, hướng đến các thị trường mục tiêu cụ
thể của du lịch Việt Nam; tổ chức chương trình khảo sát cho những
người viết trên mạng xã hội về du lịch, phóng viên Việt Nam và quốc tế
để phát triển nội dung số quảng bá du lịch Việt Nam.
Phát triển ứng dụng xây dựng nội dung, tự động cập nhật thông tin cho
khách du lịch sau chuyến đi; hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ thông
tin lớn trong nước và nước ngoài để thực hiện truyền thông, quảng cáo
qua nhiều kênh thông tin như tin nhắn, các ứng dụng phổ biến, nhạc
chờ, chữ ký cuộc gọi.
Phát triển điểm đến du lịch thông minh
Nhiệm vụ và giải pháp khác là nâng cao hiệu quả quản lý điểm đến du
lịch, phát triển điểm đến du lịch thông minh. Trong đó, chuẩn hóa nội
dung số giới thiệu về điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch tiêu biểu của
địa phương; phát triển ứng dụng thuyết minh du lịch tự động qua thiết bị
di động thông minh; ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường
và các công nghệ tiên tiến khác nhằm tăng giá trị và sức hấp dẫn của
điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch.
Phát triển ứng dụng hỗ trợ khách du lịch của du lịch Việt Nam có khả
năng theo sát hành trình, chủ động cung cấp thông tin phù hợp đáp ứng
nhu cầu của du khách trong suốt hành trình du lịch; phát triển các ứng
dụng hỗ trợ thanh toán thuận lợi trên thiết bị di động thông minh cho
khách du lịch như thẻ tích điểm thanh toán đa năng, ứng dụng thanh
toán trực tuyến, ứng dụng thanh toán bằng mã QR; phát triển các ứng
dụng báo cáo, thống kê tự động liên thông từ các doanh nghiệp, cơ sở
dịch vụ du lịch đến các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, tích hợp
kết nối với các ngành, lĩnh vực liên quan, trước mắt là xuất nhập cảnh,
hàng không, ngoại giao, thương mại, ngân hàng.

Ngoài ra, nâng cao chất lượng dữ liệu thông tin và dịch vụ trên các
chuyến bay, cửa khẩu, cảng hàng không, cảng biển quốc tế và trong
nước; khuyến khích các địa phương, doanh nghiệp viễn thông xây dựng
hệ thống mạng internet không dây công cộng phục vụ du khách và các
ứng dụng công nghệ thông minh nhằm quảng bá điểm đến, sản phẩm,
dịch vụ du lịch; xây dựng, phát triển các ứng dụng giám sát, cảnh báo an
toàn, hỗ trợ khách du lịch trong những trường hợp cần sự trợ giúp,
trường hợp khẩn cấp.
Theo baochinhphu.vn

2. Giải quyết 10 triệu đối tượng thực hiện thủ tục
hành chính thuộc lĩnh vực Bộ Quốc phòng quản lý
Ngày 4-12, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Bộ Quốc phòng tổ
chức Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính và kết quả
triển khai đề án cải cách hành chính năm 2018.
Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ
Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính Bộ Quốc phòng
chủ trì hội nghị.
Thời gian qua, công tác cải cách hành chính của Bộ Quốc phòng được
Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo, chỉ huy
các cơ quan, đơn vị trong toàn quân quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển
khai thực hiện. Nhiều nội dung công tác cải cách hành chính được chú
trọng và tổ chức triển khai mạnh mẽ, đặc biệt là cải cách bộ máy, cải
cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với hiện đại hóa nền hành chính và
cải cách tài chính công.

Quang cảnh hội nghị.
Bộ Quốc phòng đã triển khai thực hiện Đề án “Điều chỉnh tổ chức quân
đội giai đoạn 2016-2021”, Đề án “Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu
quả doanh nghiệp quân đội” và thực hiện giảm 10% quân số tại các cơ
quan chiến lược, chiến dịch. Năm 2018, Bộ Quốc phòng ban hành 4
thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các
cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý
dữ liệu quân số chung toàn quân”. Đặc biệt, Ban chỉ đạo Cải cách hành
chính Bộ Quốc phòng đã trình Thủ tướng Chính phủ công bố 9 TTHC
Biên phòng điện tử thực hiện cơ chế một cửa quốc gia cấp độ 4; tiếp
nhận, giải quyết cho khoảng 10 triệu đối tượng thực hiện TTHC thuộc
các lĩnh vực của Bộ Quốc phòng quản lý, tập trung vào lĩnh vực xuất,
nhập cảnh, chính sách, bảo hiểm xã hội, khen thưởng bảo đảm công
khai minh bạch, đúng trình tự, thủ tục. Công tác cải cách hành chính đã
rút ngắn tối đa thời gian thông quan, giảm tối đa chi phí hành chính cho
người dân và doanh nghiệp, tạo bước đột phá trong giải quyết TTHC.
Tuy nhiên, thủ tục giải quyết công việc nội bộ còn quá nhiều khâu, nhiều
bước, thời gian dành cho việc nghiên cứu, tham mưu đề xuất ngắn.
Công tác áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO vào giải quyết các
TTHC và quy trình giải quyết công việc chuyên môn ở cơ quan, đơn vị
chưa được quan tâm đúng mức.
Thời gian tới, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị sẽ
tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm, nhân rộng
mô hình, cách làm hay; hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ

thông tin, đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực giấy tờ công dân, chế độ
báo cáo. Các thành viên Ban Chỉ đạo của các cơ quan chủ trì tiểu đề án
tiếp tục chỉ đạo thực hiện các sản phẩm hiện đang triển khai và xây
dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ, sản phẩm năm 2019.
Theo qdnd.vn

3. Bộ Tài chính cam kết tiếp tục đồng hành với
doanh nghiệp
Bộ Tài chính cam kết luôn đồng hành cùng DN, tạo môi trường kinh
doanh thuận lợi, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của DN, góp phần
phát triển kinh tế đất nước...

Toàn cảnh diễn đàn.
“Những kết quả cải cách của ngành Tài chính nói chung và ngành Thuế,
ngành Hải quan nói riêng đã được cộng đồng doanh nghiệp (DN), tổ
chức quốc tế ghi nhận tích cực. Đây là sự động viên lớn với Bộ Tài
chính để tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách, tạo thuận lợi cho
DN”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu tại Diễn đàn DN Việt
Nam 2018 (VBF 2018) diễn ra sáng 4/12.
Cuối năm 2020, dự kiến 100% DN sử dụng hóa đơn điện tử
Tại diễn đàn, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết, dưới sự chỉ đạo của
Chính phủ, Bộ Tài chính đã và đang tập trung triển khai hoàn thiện thể
chế, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, hiện đại

hóa, tạo thuận lợi cho DN…, nhất là ở những lĩnh vực có nhiều ảnh
hưởng đến DN. Trong đó, ngành Thuế và Hải quan đã đẩy mạnh kê khai
thuế, nộp thuế điện tử với tỷ lệ DN tham gia đạt gần 100%. Năm 2018,
ngành Thuế đã triển khai hoàn thuế điện tử và chuẩn bị thực hiện rộng
rãi hóa đơn điện tử. Với việc trình Chính phủ ban hành Nghị định
119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử, dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ có
100% DN triển khai hóa đơn điện tử.
Với ngành Hải quan, trong năm 2018, tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hiện
đại hóa hải quan, đặc biệt là triển khai chương trình quản lý hải quan tự
động cảng biển, cảng hàng không. Từ đó, tạo thuận lợi tích cực hơn cho
các DN, từ các DN kinh doanh xuất nhập khẩu, cảng biển, DN kho bãi
cho đến các DN liên quan.
Bên cạnh đó, sau Hội nghị về thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, một
cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại do Thủ tướng chủ trì vào tháng
7/2018, Bộ Tài chính với vai trò là cơ quan thường trực đã trình Chính
phủ nghị định về cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và
kiểm tra chuyên ngành, dự kiến được ban hành tháng 12/2018. Theo
Thứ trưởng Bộ Tài chính, khi được ban hành, nghị định này sẽ là bước
thay đổi căn bản trong kiểm tra chuyên ngành; trong các thủ tục hành
chính; trong triển khai cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN; đơn
giản hóa, tạo thuận lợi thương mại…
“Trên thực tế, kết quả triển khai cải cách của ngành Tài chính nói chung
và ngành Thuế, ngành Hải quan nói riêng đã được cộng đồng DN, tổ
chức quốc tế ghi nhận tích cực. Đây là sự động viên to lớn đối với Bộ
Tài chính để tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách, tạo thuận lợi cho
DN, hướng tới môi trường kinh doanh ngày càng lành mạnh, đáp ứng
yêu cầu chính đáng của DN và các nhà đầu tư trong và ngoài nước”,
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai nhấn mạnh.
Nhiều kiến nghị, đề xuất của DN được ghi nhận, tiếp thu
Cũng tại diễn đàn, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đã trả lời cụ thể về các đề
xuất, kiến nghị của các hiệp hội DN và Nhóm công tác thuế và hải quan.
Về ý kiến của Hiệp hội DN Anh quốc và Nhóm công tác cho rằng, dường
như trong khai thuế, thu thuế có xu hướng tăng thuế để bù đắp thâm hụt
ngân sách, Thứ trưởng Vũ Thị Mai khẳng định việc thực hiện khai thuế,
thu thuế phải thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế. Hiện nay,
khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu với quốc tế và khu vực, chính sách
thuế cũng phải được rà soát và cơ cấu lại, như yêu cầu tại Nghị quyết 25
của Quốc hội. Tuy nhiên, như Thủ tướng đã phát biểu tại diễn đàn, một

nguyên tắc căn bản mà Bộ Tài chính đã, đang và sẽ thực hiện là chính
sách thuế phải tiếp tục công khai, minh bạch, rõ ràng; đồng thời khuyến
khích thu hút đầu tư và tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh
của DN.
Về ý kiến cho rằng liệu có phải cơ quan thuế thiếu nhân viên nên không
kiểm tra hàng năm mà chỉ kiểm tra sau thời kỳ dài 5 năm, đề nghị thực
hiện thanh tra, kiểm tra hàng năm cho kịp thời…, Thứ trưởng Vũ Thị Mai
nêu rõ việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế thực hiện theo nguyên
tắc quản lý rủi ro. Với những DN chấp hành tốt, cơ quan thuế cung cấp
dịch vụ hỗ trợ và khuyến khích DN tuân thủ thực hiện, chỉ tập trung
thanh tra, kiểm tra ở các DN có rủi ro về thuế. Đây là nguyên tắc quản lý
thuế chung của các nước tiên tiến trên thế giới. Vì vậy, Thứ trưởng bày
tỏ mong muốn các DN cập nhật các chính sách về thuế kịp thời để tuân
thủ tốt quy định.
Một vấn đề khác mà Bộ Tài chính nhận được nhiều kiến nghị của DN là
xem xét về chính sách thuế với hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ. Theo
Thứ trưởng Vũ Thị Mai, Bộ Tài chính đã và đang ghi nhận các ý kiến này
để nghiên cứu, tiếp thu khi sửa đổi Nghị định 134. Được biết, Nghị định
134 sửa đổi hướng dẫn Luật Thuế xuất nhập khẩu đang ở những khâu
cuối cùng và sẽ tiếp thu nhiều ý kiến để quy định cụ thể hơn, nhằm
khuyến khích hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ. Dự kiến, Nghị định 134
sẽ được trình Chính phủ vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1/2019 và
ban hành sớm nhất có thể.
Liên quan đến một số kiến nghị về hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất
khẩu, đại diện Bộ Tài chính cho biết đã tiếp thu, trình Chính phủ ban
hành Nghị định 146 sửa đổi những bất cập trong Nghị định 100, trong đó
có nội dung về việc hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu không được
hoàn thuế. Kể từ khi Nghị định 146 có hiệu lực từ ngày 1/2/2018, các
vướng mắc của DN đã được giải quyết.
Ngoài ra, với các kiến nghị về hoàn thuế đối với đầu tư, về thương mại
điện tử tại dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi, các đề xuất chung cho
ngành Hải quan…, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết Bộ Tài chính đã ghi
nhận để nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến hợp lý, đưa vào hoàn thiện
chính sách pháp luật... “Bộ Tài chính cam kết luôn đồng hành cùng DN,
tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của
DN, góp phần phát triển kinh tế đất nước”, Thứ trưởng Vũ Thị Mai khẳng
định./.

Quyết tâm của cơ quan quản lý là rất quan trọng
Tại diễn đàn, đánh giá về lĩnh vực thuế, ông Mark Gillin, đại
diện Nhóm công tác về Thuế và Hải quan cho rằng triển khai
thuế điện tử sẽ đem lại nhiều thuận lợi cho DN. Để Việt Nam
phát triển bền vững, trở thành điểm đến hấp dẫn thì chính sách
thuế cần được cải cách sao cho đảm bảo nguồn thu cho nhà
nước, đồng thời tạo thuận lợi, khuyến khích kinh doanh phát
triển. Thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản,
quan trọng nhất là rà soát, đánh giá chính sách để đưa ra
hướng đi hợp lý, trong đó, quyết tâm của cơ quan quản lý nhà
nước là rất quan trọng để tạo lòng tin của người dân và DN.
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4. Đề xuất các lĩnh vực ưu tiên để thúc đẩy tăng
trưởng cao và bền vững
Với 4 động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền
vững, nâng cao năng lực cạnh tranh dựa trên nền tảng cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam đã và đang triển khai thực hiện
những chính sách lớn nhằm khơi thông và phát huy hiệu quả các
động lực tăng trưởng.
Trình bày bài phân tích với chủ đề "Hành động của Việt Nam để vượt
qua thách thức, vươn tới khát vọng" tại Diễn đàn thường niên về Cải
cách và Phát triển Việt Nam lần thứ nhất, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và
Đầu tư Lê Quang Mạnh đánh giá, trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh
chóng, 4 động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền
vững, nâng cao năng lực cạnh tranh dựa trên nền tảng cuộc cách mạng
công nghiệp mới (cách mạng công nghiệp 4.0) và thể chế kinh tế thị
trường, bao gồm: (i) Khu vực tư nhân phát triển; (ii) nhân lực và đổi mới
sáng tạo; (iii) Hạ tầng đồng bộ và hiện đại; (iv) Bộ máy hệ thống chính trị
tinh gọn, hiệu quả và hiệu lực.
Việt Nam đã và đang triển khai thực hiện những chính sách lớn nhằm
khơi thông và phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh
Theo Thứ trưởng Lê Quang Mạnh, trong thời gian qua Đảng, Chính phủ
đã có nhiều nghị quyết để tạo điều kiện tối đa cho khu vực doanh
nghiệp tư nhân phát triển như các Nghị quyết số 10, 11, 12 của Trung
ương, Nghị quyết 01, 19, 27, 35 của Chính phủ…
Về xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu
tư cùng các cơ quan, bộ ngành đã có tham gia xây dựng nhiều chính
sách cho phát triển đổi mới sáng tạo.
Đồng thời, cải cách hệ thống quản lý Nhà nước, sắp xếp lại bộ máy gắn
liền với việc phân cấp, phân quyền, áp dụng công nghệ thông tin hướng
tới xây dựng Chính phủ điện tử đáp ứng mục tiêu chung: Xây dựng
chính phủ kiến tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển nói chung và thúc đẩy
tăng trưởng bền vững nói riêng.
Trong triển vọng trung và ngắn hạn, các lĩnh vực hành động ưu tiên để
thúc đẩy tăng trưởng cao và bền vững duy trì trong dài hạn được đề
xuất tiếp tục hướng vào việc tiếp tục thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi
mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy và nâng cao chất lượng tăng trưởng
(kiên trì ổn định kinh tế vĩ mô, giải quyết vấn đề nợ công, xử lý nợ xấu
của hệ thống ngân hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia chuỗi
giá trị toàn cầu).
Đồng thời, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải cách doanh nghiệp
nhà nước, phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Ông Mạnh cũng nhấn mạnh việc cần phát triển nguồn nhân lực và xây
dựng hệ thống đổi mới, sáng tạo quốc gia; Hướng tới mục tiêu phát triển
bền vững, chú trọng các giải pháp chống chịu với biến đổi khí hậu; Tiếp
tục hoàn thiện và nâng cao năng lực và hiệu quả Nhà nước.
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5. Sự thành công của doanh nghiệp mang lại thịnh
vượng cho đất nước
Các bộ, ngành, địa phương phải ưu tiên đưa các quan tâm của doanh
nghiệp (DN) vào trong chương trình nghị sự của mình, phải đưa vấn
đề của DN lên trang đầu trong sổ tay điều hành của lãnh đạo.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (ngồi giữa, hàng đầu) phát
biểu tại diễn đàn.
Bởi, chỉ có sự thành công của cộng đồng DN mới mang lại sự thịnh
vượng cho đất nước, hiện thực hóa khát vọng phồn vinh của dân tộc
Việt Nam… Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc tại Diễn đàn DN Việt Nam thường niên 2018, tổ chức ngày 4/12.
Diễn đàn do Liên minh Diễn đàn DN Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Tài chính quốc tế cùng nhiều đơn vị khác
phối hợp tổ chức.

Dư địa cải cách vẫn còn lớn
Phát biểu khai mạc diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn
Chí Dũng cho biết, năm 2018, mặc dù tình hình thế giới và khu vực diễn
biến nhanh chóng, phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế
trong nước, nhưng với nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, Việt Nam đã
đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
Cụ thể, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát dưới mức 4%;
dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm có thể đạt cao hơn mục tiêu
6,7% đã đề ra. Bên cạnh đó, năm 2018, ước có trên 130 nghìn DN thành
lập mới; đầu tư toàn xã hội ước đạt 1,89 triệu tỷ đồng, trong đó đầu tư
của khu vực tư nhân ngày càng tăng; giải ngân vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài (FDI) ước đạt 18 tỷ USD, xuất khẩu đạt xấp xỉ 240 tỷ USD...
Bên cạnh những thành tích đáng khích lệ của nền kinh tế, ông Vũ Tiến
Lộc – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho
rằng, cải cách thể chế cũng là một trong những “điểm sáng” của Việt
Nam trong thời gian qua. “Cộng đồng DN đánh giá cao nỗ lực cải cách
của Chính phủ trong năm qua; đặc biệt là ở 2 điểm sáng nhất là chương
trình cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh,
thủ tục kiểm tra chuyên ngành, cùng những nỗ lực bước đầu trong việc
xây dựng chính phủ điện tử và nền kinh tế số” – ông Lộc nhấn mạnh.
Tuy nhiên, ông Lộc khẳng định, những chuyển động dù rất ấn tượng
nhưng kết quả vẫn chưa đạt được như kỳ vọng của DN. Dẫn chứng cho
điều này, ông Lộc cho biết, tính đến tháng 9/2018, vẫn có tới 58% DN
(theo khảo sát của VCCI) vẫn phải “xin” các loại giấy phép kinh doanh có
điều kiện và 42% DN trong số đó cho biết họ gặp khó khăn khi xin giấy
phép. Bên cạnh đó, chỉ có 13% thủ tục đăng ký kinh doanh được tiến
hành trực tuyến, 68 thủ tục kiểm tra chuyên ngành có thể thực hiện
được trên cổng thông tin một cửa quốc gia… Những con số như vậy cho
thấy, môi trường kinh doanh mặc dù đã có cải thiện nhưng vẫn còn
nhiều vướng mắc và khoảng cách giữa các báo cáo kết quả cải cách
trên giấy tờ với thực tiễn vẫn còn xa, dư địa cải cách vẫn còn lớn.
Đồng quan điểm với chia sẻ của đại diện các cơ quan của Việt Nam, từ
góc nhìn của các DN nước ngoài, ông Michael Kelly – Chủ tịch Hiệp hội
DN Hoa Kỳ (AmCham) tại Việt Nam chia sẻ, để Việt Nam tiếp tục trở
thành một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong
thu hút đầu tư mới cũng như duy trì, gia tăng vốn đầu tư hiện tại, các
nhà đầu tư nước ngoài cần một “sân chơi” bình đẳng. Điều đó có nghĩa,
mối quan hệ của các DN nước ngoài với các cơ quan hành chính Việt

Nam cần phải tương hỗ và minh bạch. Quan trọng hơn, các thủ tục hành
chính phi hiệu quả phải được kiểm soát, cũng như cần hạn chế sự thay
đổi quá nhanh chóng của những quy định pháp luật, chính sách… gây
rủi ro đối với các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Cần nỗ lực và hợp tác của 3 bên
Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
đánh giá cao những ý kiến mang tính xây dựng lẫn phê bình của đại
diện DN trong và ngoài nước, thể hiện những tâm huyết, trăn trở và khát
vọng lớn lao muốn đóng góp cho sự phát triển hùng cường của Việt
Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các đại biểu tại diễn đàn.
Nhấn mạnh lại những chuyển biến tích cực của nền kinh tế Việt Nam
trong những năm gần đây, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam giờ đã là một
“công xưởng lớn” của thế giới và là một điểm tựa cho nhiều tập đoàn lớn
xuyên quốc gia cung ứng sản phẩm, dịch vụ cạnh tranh tại khu vực và
trên toàn cầu. Sự hiện diện của nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới ở Việt
Nam như Samsung, Intel, Canon, Toyota, Honda, Nike… và hàng nghìn
DN FDI khác là minh chứng cho chất lượng môi trường đầu tư và triển
vọng tăng trưởng của Việt Nam.
Bên cạnh đó, sự lớn mạnh của nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân của Việt
Nam cũng cho thấy môi trường kinh doanh của Việt Nam hoàn toàn có

thể ươm mầm nên những DN lớn, có tầm cỡ và khả năng cạnh tranh, là
đối tác xứng tầm của các tập đoàn quốc tế. Rất nhiều DN của Việt Nam
giờ đây không còn chơi trên “sân nhà” nữa mà đã “giong buồm ra đại
dương”, đang khẳng định vị thế cũng như năng lực cạnh tranh quốc tế
của DN Việt Nam.
Để tiếp tục phát huy những thành tích trên, Thủ tướng cho rằng, cần sự
nỗ lực và hợp tác của cả 3 bên. Trước hết là nỗ lực của chính các DN
Việt Nam. Tất cả các DN đều có những lợi thế so sánh. Nếu nhận diện
đúng và biết phát huy lợi thế đó, DN đã thành công một nửa. Ngoài ra,
muốn vươn ra biển lớn, bản thân các DN cũng cần xóa bỏ tâm lý trông
chờ sự hỗ trợ của Chính phủ, thay vào đó, cần chủ động nắm bắt các cơ
hội và xu hướng lớn đang mở ra, phải học hỏi sáng tạo không ngừng để
trưởng thành và thành công hơn nữa.
Thứ hai là sự hợp tác và chia sẻ cơ hội của các DN FDI. Chính phủ Việt
Nam mong muốn nhiều tập đoàn quốc tế, các DN FDI cởi mở hơn trong
chính sách cung ứng của mình, tạo cơ hội nhiều hơn và hỗ trợ cho các
DN Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, đặt niềm tin nhiều hơn
vào năng lực của các DN Việt Nam.
Thứ ba là thúc đẩy vai trò kiến tạo phát triển và đồng hành của Chính
phủ. Theo đó, Chính phủ cam kết sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các cải
cách, nâng cao chất lượng thể chế và năng lực quản trị nhà nước, nỗ
lực khơi thông các điểm nghẽn cho DN phát triển nhanh và bền vững
hơn... Đặc biệt, Thủ tướng cho biết, vừa qua Chính phủ đã ban hành
Nghị quyết 139 về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh
nghiệp, nếu thực hiện tốt chương trình hành động này sẽ giúp giảm
được tối thiểu 10% chi phí cho DN…
Vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 139 về Chương
trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, nếu thực
hiện tốt chương trình hành động này sẽ giúp giảm được tối
thiểu 10% chi phí cho DN.
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6. Một số người dân chưa biết lợi ích của dịch vụ
công mức độ 3, 4
“Số hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) tiếp nhận trực
tuyến còn thấp hơn so với tiếp nhận trực tiếp. Trong đó lượng hồ

sơ thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4 còn hạn chế và chưa được
quan tâm tuyên truyền tới người dân để biết, sử dụng”.
Đây là thông tin đáng lưu ý trong Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc nâng
cao chất lượng giải quyết TTHC trong cơ quan, đơn vị thuộc TP Hà Nội
vừa được UBND TP Hà Nội ban hành.
Theo UBND TP Hà Nội, thời gian qua, TP đã có nhiều chỉ đạo đẩy mạnh
cải cách hành chính, cải cách TTHC và tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC phục vụ người dân,
DN. Những kết quả này đã góp phần từng bước làm thay đổi phương
thức quan hệ giữa chính quyền và người dân, giảm bớt phiền hà, nhũng
nhiều, tạo thuận lợi cho người dân, DN khi đến giao dịch với cơ quan
hành chính Nhà nước.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc giải quyết TTHC cho người
dân, DN của các cơ quan, đơn vị thuộc TP vẫn còn một số hạn chế.
Trong đó, đáng lưu ý là số lượng hồ sơ thực hiện dịch vụ công mức độ
3, 4 còn hạn chế và chưa được quan tâm tuyên truyền tới người dân để
biết, sử dụng. Việc triển khai cách thức giải quyết TTHC qua bưu chính
công ích mặc dù được đánh giá là giải pháp quan trọng để tạo thuận lợi
cho người dân, DN tuy nhiên số lượng hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ
này là chưa nhiều.

Việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 góp phần xây dựng chính
quyền điện tử, phục vụ tốt hơn yêu cầu của công dân, tổ chức.

Trong thời gian qua, việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 đã được
Hà Nội chú trọng triển khai với mục đích góp phần đẩy mạnh cải cách
hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ tốt hơn yêu cầu của
công dân, tổ chức. Từ tháng 8-2018, Hà Nội đã triển khai dịch vụ công
mức độ 4 – cấp bản sao trích lục hộ tịch. Tuy nhiên qua theo dõi, số lượt
yêu cầu thực hiện dịch vụ công mức độ 4 còn ít.
Tại Hội nghị giao ban của Hội đồng phối hợp PBGDPL TP Hà Nội mới
đây, các ý kiến thành viên Hội đồng cũng phản ánh, phần lớn người dân
còn chưa biết đến dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của TP để sử
dụng.
Đồng thời đề xuất, công tác tuyên truyền PBGDPL cần chú trọng đến
vấn đề này. Đẩy mạnh tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về
cấp bản sao trích lục hộ tịch và các dịch vụ công trực tuyến mức 3 trong
lĩnh vực tư pháp bằng nhiều hình thức đa dạng nhằm giúp cho người
dân biết, hiểu và thực hiện, góp phần vào công cuộc cải cách, đơn giản
hóa TTHC của TP.
Chỉ thị của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đã nhấn mạnh vai trò của
công tác tuyên truyền. Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các cơ quan
báo chí của TP tích cực tuyên truyền, phổ biến về hoạt động cải cách
hành chính, cải cách TTHC và xây dựng Chính quyền điện tử của TP.
Tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức
của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, DN trong việc thực hiện
và giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến.
Chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối
đa việc người dân, DN phải đi lại nhiều lần. Nghiêm túc xử lý các phản
ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC, khắc phục tình
trạng quá hạn trong giải quyết TTHC, thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá
nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết TTHC.
Chú trọng triển khai đánh giá việc giải quyết TTHC và đánh giá mức độ
hài lòng của người dân và DN đối với việc giải quyết TTHC tại bộ phận
một cửa các cấp, bảo đảm thực chất tránh hình thức; Tích cực tham
mưu đề xuất sáng kiến cải cách TTHC, đề xuất việc thực hiện liên thông
các TTHC, đẩy nhanh việc xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3, 4 theo Danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
Phối hợp với Bưu điện Hà Nội tổ chức triển khai có hiệu quả việc tiếp
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công ích…
Theo phapluatxahoi.vn

7. Thái Nguyên: Tỉnh trực tiếp đối thoại, "gỡ rối" cho
doanh nghiệp
Sau Hội nghị xúc tiến đầu tư hồi tháng 7 vừa qua, tỉnh Thái Nguyên
đặt ra tiêu chí tạo môi trường kinh doanh thân thiện, chuyên nghiệp
nhằm tạo mọi điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp. Đó là nội dung
buổi tiếp xúc cử tri và đối thoại doanh nghiệp của lãnh đạo tỉnh
Thái Nguyên hồi cuối tháng 11.

Buổi tiếp xúc cử tri và đối thoại doanh nghiệp của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, ông Trần Quốc Tỏ, Uỷ
viên Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, chia sẻ, sau hội nghị đối thoại hôm
26/11 vừa qua, đến nay tất cả các ý kiến của doanh nghiệp đã được ghi
nhận, trả lời chu đáo. Ông Tỏ khẳng định, những ý kiến đó đã thể hiện
được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và trách nhiệm nhận thức của cử tri
cũng như doanh nghiệp.
Trong những năm qua, UBND tỉnh Thái Nguyên đã thường xuyên tiếp
xúc cử tri, đối thoại, ghi nhận ý kiến của doanh nghiệp. Tuy nhiên đây là
lần đầu tiên hội nghị có sự tham gia của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội
đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân cùng ban ngành trong toàn tỉnh. Điều
này thể hiện sự gần gũi, thân thiện giữa chính quyền với tiếng nói của
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực tế, sự kiện này cũng rất có ý nghĩa với các doanh nghiệp bởi đó là
cơ hội để doanh nghiệp được nói lên tiếng nói của mình, để đôi bên
cùng chia sẻ và tìm được tiếng nói chung, đồng sức xây dựng tỉnh.
Bà Dương Thị Tuyên, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dược và
Vật tư Y tế Hà Tuyên chia sẻ, tạo được tiếng nói chung, cùng chia sẻ
những khó khăn với doanh nghiệp là việc làm rất ý nghĩa mà UBND tỉnh
Thái Nguyên đã làm. Điều này không chỉ tạo động lực cho doanh nghiệp
cống hiến mà còn tạo ra sức ảnh hưởng rất lớn đến môi trường đầu tư
doanh nghiệp.
Các vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm nhiều như: công tác giải phóng
mặt bằng, đền bù làm sao để doanh nghiệp không phải “đi đêm” với các
hộ dân; Thủ tục hành chính công nhằm hạn chế thời gian đi lại; Cơ chế
cấp phép xây dựng, đầu tư trên địa bàn tỉnh; Cơ hội đầu tư doanh
nghiệp của các dự án lớn trên địa bàn tỉnh; Cơ chế bảo hộ thương hiệu
chè tập thể,…
Về vấn đề giải phóng mặt bằng (GPMB), ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch
HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và Thương mại TNG chia sẻ: "Bản thân
tôi là một doanh nghiệp trên địa bàn, cũng là Chủ tịch Hiệp hội Doanh
nghiệp tỉnh Thái Nguyên. Tôi đại diện tiếng nói doanh nghiệp tỉnh đề
xuất với đoàn đại biểu Quốc hội, 70% ý kiến đồng thuận của người dân
có thể tiến hành công tác GPMB, bồi thường nhằm giảm nhanh nhất thời
gian thực hiện dự án cho doanh nghiệp, tránh tình trạng doanh nghiệp
phải “đi đêm” với một số cá nhân, gia đình có ý kiến".
Đồng quan điểm, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn An Khánh Nguyễn Văn
Thắng đưa ra nhiều ý kiến thiết thực, trong đó nhấn mạnh, năm 2019 là
năm giải phóng mặt bằng vì trên địa bàn đang có rất nhiều dự án chưa
triển khai được do không có mặt bằng. Tỉnh cần ban hành một nghị
quyết về doanh nghiệp và cải cách hành chính nhằm thống nhất chương
trình hành động, tạo thuận lợi, giải quyết các khó khăn mà doanh nghiệp
đang mắc phải.
Không chỉ vậy, ông Nguyên Văn Thời, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp
tỉnh đề nghị: Thái Nguyên hiện có khoảng 6.500 doanh nghiệp, trong đó
doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 96%, rất nhiều ý kiến hội viên mong
muốn “Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Nhà ở quy định các
chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về giải phóng mặt bằng,
giảm thuế, ưu tiên về tín dụng, nhưng Nhà nước và tỉnh chưa có nguồn
lực để thực hiện được sửa đổi và bổ sung cho phù hợp với điều kiện
thực tế”.

Bà Kim Thị Tiềm, Phó giám đóc doanh nghiệp tư nhân Kim Tiềm cho
biết: “Thực tế thì cơ chế hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái
Nguyên rất mở cửa cho doanh nghiệp, cuộc đối thoại hôm nay chúng tôi
rất phấn khởi, được đưa nguyện vọng đến với các đại biểu dân cư đến
với chính phủ. Doanh nghiệp chúng tôi thuộc nhóm nhỏ và vừa, tuy
nhiên lại đóng vai trò rất quan trọng trong cộng đồng phát triển doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tôi rất mong các chính sách ưu tiên, hỗ trợ, đặc
biệt vấn đề về vốn, giảm thuế và công tác GPMB, thủ tục chính sách
đăng ký".
Theo dantri.com.vn

8. Yên Bái: Cần khắc phục những tồn tại trong cải
cách hành chính
Công tác tuyên truyền ở một số nơi về cải cách hành chính (CCHC)
chưa sâu, hình thức tuyên truyền chưa đa dạng; việc niêm yết thủ
tục hành chính (TTHC) tại trụ sở còn mang tính hình thức, chưa tạo
thuận lợi cho việc xem, tra cứu của công dân.

Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra công tác CCHC tại Sở Khoa học và
Công nghệ.
Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Yên Bái, việc kiểm tra
công tác CCHC tại một số đơn vị, địa phương năm 2018 đã được tiến
hành. Công tác kiểm tra đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục,
nâng cao hiệu quả CCHC của các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Theo kế hoạch, 2 đoàn kiểm tra của tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác
CCHC tại nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh gồm:
Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài nguyên – Môi trường; Sở Y tế; Sở
Giáo dục - Đào tạo; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Công an tỉnh; Thanh tra Nhà
nước tỉnh; UBND thị xã Nghĩa Lộ và 2 đơn vị cấp xã; UBND huyện Mù
Cang Chải và 2 đơn vị cấp xã; UBND huyện Trấn Yên và 3 đơn vị cấp
xã; UBND huyện Lục Yên và 3 đơn vị cấp xã.
Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các cơ quan, đơn vị đều đã quan tâm
đến công tác CCHC. Cụ thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban
hành kế hoạch CCHC để thực hiện; ban hành văn bản quy phạm pháp
luật tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành Văn bản
và Nghị định số 43.
Cùng xây dựng, ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính
(TTHC) hoặc nhóm TTHC, đã bố trí cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC
đúng quy định. Đã công khai TTHC tại bộ phận một cửa và trên trang
thông tin điện tử của cơ quan, địa phương, đơn vị; quan tâm mua sắm
trang thiết bị phục vụ, niêm yết công khai TTHC, bố trí cán bộ, công
chức có năng lực, trình độ phù hợp làm việc tại bộ phận một cửa… nên
đa số việc giải quyết TTHC được thực hiện đúng quy định.
Đối với cấp sở, đã tiến hành đưa trên 50% TTHC thuộc thẩm quyền giải
quyết của đơn vị ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
của tỉnh, số TTHC còn lại tiếp tục có kế hoạch đưa ra Trung tâm thời
gian tới.
Cùng với đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, các cơ quan,
đơn vị, địa phương đã quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ thông tin.
Do đó, 100% cán bộ, công chức biết sử dụng máy vi tính phục vụ công
tác chuyên môn; có tài khoản điện tử để giao dịch công việc…
Bên cạnh những ưu điểm, qua kiểm tra cho thấy, các cơ quan, đơn vị và
địa phương vẫn còn bộc lộ những tồn tại trong công tác CCHC như: một
số nơi chưa ban hành kế hoạch CCHC đúng quy định; công tác tuyên
truyền về CCHC chưa sâu, hình thức tuyên truyền chưa đa dạng; việc
niêm yết TTHC tại trụ sở còn mang tính hình thức, chưa tạo thuận lợi
cho việc xem, tra cứu của công dân.
Đặc biệt, việc thực hiện quy trình liên thông các TTHC theo Thông tư số
05 hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục về đăng ký khai sinh,
đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 6 tuổi vẫn chưa thực
hiện đúng quy trình, người dân vẫn phải đi đến nhiều bộ phận để làm thủ
tục.

Nhiều đơn vị chưa triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC
qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45 của Thủ tướng
Chính phủ và Kế hoạch số 119 ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh.
Tại các cơ quan, đơn vị, việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 chưa
được thực hiện thường xuyên; chất lượng giải quyết TTHC vẫn còn
nhiều tồn tại, tình trạng hồ sơ trễ hẹn chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai;
việc gửi thư xin lỗi đối với việc trễ hẹn hầu như chưa được thực hiện...
Từ những kết quả và những tồn tại được chỉ ra, có lẽ không chỉ riêng
các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra mà tất cả các cơ quan,
đơn vị, địa phương trong tỉnh cần rà soát lại công tác CCHC của đơn vị
mình để triển khai hiệu quả chương trình CCHC theo sự chỉ đạo, hướng
dẫn của trung ương, của tỉnh.
Trong đó, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; hoàn thiện cơ
chế phối hợp giữa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với các bộ phận, cơ
quan chuyên môn bảo đảm rõ ràng, thống nhất để giảm thiểu tối đa thời
gian cũng như tiền của của tổ chức, cá nhân khi xử lý công việc có liên
quan đến TTHC.
Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tư pháp cần tăng cường công
tác phối hợp để chỉ đạo thực hiện tốt Thông tư số 05 về thực hiện các
thủ tục liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ
bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.
Cùng rà soát các thủ tục bảo đảm đơn giản, các cơ quan, đơn vị, địa
phương cần tiếp tục quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong thực
hiện nhiệm vụ của đơn vị; thực hiện tốt chế độ công vụ, công chức,
trong đó nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ giải quyết công việc và
người đứng đầu cơ quan đơn vị…
Từ khắc phục tồn tại, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh
nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng chính
quyền liêm chính.
Theo baoyenbai.com.vn

9. Hải Dương tập trung cải thiện môi trường đầu tư,
kinh doanh
Ngày 4/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức Hội nghị
lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu tại Hội nghị.
Hội nghị tập trung nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm
2019; công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các
đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019;
thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng theo quy định…
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển cho
biết: Năm 2018, kinh tế Hải Dương tăng trưởng vượt kế hoạch đề ra
(tăng 9,1%); tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt gần
16.300 tỷ đồng; thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp có nhiều khởi
sắc; sản xuất công nghiệp, nông nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng
khá; phong trào xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, có 3
đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội ổn định...
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế
trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2018. Một số địa phương
còn để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, khai thác đất bãi ven sông,
cát trái phép, chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm.
Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư đã được tập
trung chỉ đạo, song chưa có nhiều chuyển biến tích cực, chưa tham mưu
được cơ chế, chính sách để thu hút các nhà đầu tư lớn. Sự phối hợp
giữa các cơ quan trong giải quyết công việc có việc chưa chặt chẽ, kịp
thời và đồng bộ. Việc nắm bắt, xử lý những khó khăn, vướng mắc phát
sinh ở cơ sở chưa kiên quyết, chưa kịp thời...

Năm 2019, Hải Dương phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)
tăng 8,5% so với năm 2018; thu ngân sách nội địa đạt trên 12.000 tỷ
đồng; 91,1% số xã được công nhận xã nông thôn mới vào cuối năm; giải
quyết việc làm mới cho trên 35.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm trên
1%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 89%...
Để thực hiện các mục tiêu này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương
đã thống nhất thông qua các giải pháp chủ yếu là đẩy nhanh việc tái cơ
cấu kinh tế, nhất là ngành nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất
quy mô lớn, tập trung gắn với bảo quản chế biến và tiêu thụ theo chuỗi
giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới.
Năm 2019, Hải Dương tập trung phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư;
thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh
doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI), chỉ số hiệu
quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số cải cách hành
chính (PAR INDEX); đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời
gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư kinh doanh
của các doanh nghiệp; công khai, minh bạch cơ chế tài chính, đất đai,
chính sách tín dụng để phát triển khu vực kinh tế tư nhân.
Tỉnh cũng nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung làm tốt công tác quản
lý thuế, chống thất thu ngân sách, kiểm soát giá cả thị trường; đẩy mạnh
việc bảo vệ môi trường nhất là môi trường ở các khu công nghiệp, làng
nghề, khu vực nông thôn…
Đồng thời, tỉnh tăng cường đầu tư cho giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa,
thể thao; khoa học và công nghệ... từng bước nâng cao đời sống vật
chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn.
Theo baotintuc.vn

10. 5 nhiệm vụ chính của BCĐ Xây dựng Chính
quyền điện tử và thành phố thông minh tại Đà Nẵng
Thành phố Đà Nẵng vừa cho biết đã có quyết định thành lập Ban
chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử và thành phố thông minh tại
Đà Nẵng.
Việc thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban chỉ đạo Ứng dụng và phát triển
công nghệ thông tin và Ban chỉ đạo xây dựng thành phố thông minh
hơn.

Quyết định 5544 của UBND TP về việc này nêu rõ, Trưởng ban chỉ đạo
là ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP, Phó trưởng ban thường
trực là ông Đặng Việt Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP cùng 3 phó trưởng
ban là Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chánh Văn phòng
UBND TP và Giám đốc Sở Nội vụ.
Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử và thành phố thông minh tại
Đà Nẵng có các thành viên là hầu hết Giám đốc các Sở, ngành của
thành phố và đại diện Hội tin học, Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm
thành phố Đà Nẵng.
Được biết, từ tháng 5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã giao Đà Nẵng
cùng với Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh tham gia mạng lưới các thành phố
thông minh ASEAN.

Thành phố Đà Nẵng đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng
Chính quyền điện tử và thành phố thông minh
Để thực hiện nhiệm vụ này, Đà Nẵng đang cấp tốc thực hiện các bước,
Quyết định 5543 ban hành cùng ngày với quyết định 5544 của thành phố
cũng đã thành lập Ban chỉ đạo tổ chức lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch
chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 cùng với mục
tiêu xây dựng thành phố thông minh thí điểm tại Việt Nam và phát triển
bền vững.

Vậy Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử và thành phố thông minh
tại Đà Nẵng sẽ thực hiện những nhiệm vụ gì?
Thông tin từ UBND thành phố, 5 nhóm nhiệm vụ cụ thể của Ban tới thời
điểm hiện tại chính là:
Một là, nghiên cứu, tham mưu UBND TP tổ chức, thực hiện chủ trương,
chiến lược, cơ chế, chính sách về phát triển Chính phủ điện tử và xây
dựng thành phố thông minh, hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số
và xã hội số, tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp
lần thứ 4 tại TP Đà Nẵng.
Hai là, giúp UBND TP chỉ đạo các sở ban ngành, UBND quận huyện,
phường xã và các cơ quan tổ chức liên quan thực hiện các mục tiêu,
nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướn tới
Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số.
Ba là, giúp UBND TP Đà Nẵng điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực
hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải
pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử
và xây dựng thành phố thông minh.
Bốn là, tham mưu giúp UBND TP Đà Nẵng tổ chức triển khai các giải
pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đối với các cơ quan nhà nước
tại TP, đảm nhiệm chức năng chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn
thông tin mạng trên địa bàn theo quy định tịa Quyết định số 05/2017/QĐTtg.
Năm là, theo dõi, kiểm tra, sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả về triển
khai các nhiệm vụ, giải pháp; thực hiện công tác ứng dụng và phát triển
công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, báo cáo định kỳ
và đột xuất cho UBND TP và cơ quan cấp trên theo quy định.
Ngoài 5 nhóm chức năng, nhiệm vụ chính kể trên, Ban chỉ đạo xây dựng
Chính quyền điện tử và thành phố thông minh tại Đà Nẵng sẽ thực hiện
các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND thành phố.
Kinh phí hoạt động của Ban này sẽ do ngân sách nhà nước bảo đảm
theo quy định, quyết định nêu rõ. Cùng với đó, cơ quan thường trực của
Ban chỉ đạo là Sở Thông tin và Truyền thông của thành phố.
Theo enternews.vn

11. Ký kết thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ
hành chính công
Bưu điện tỉnh Hòa Bình và Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã
tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ
sơ và chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)
lĩnh vực thi hành án dân sự qua dịch vụ bưu điện.

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh ký kết thỏa
thuận hợp tác.
Nội dung thỏa thuận hợp tác được 2 đơn vị ký kết gồm: Tiếp nhận hồ sơ
giải quyết TTHC từ tổ chức, doanh nghiệp, người dân chuyển cho các
cơ quan thuộc hệ thống tổ chức THADS; nhận kết quả giải quyết TTHC
từ các cơ quan thuộc hệ thống tổ chức THADS chuyển cho tổ chức,
doanh nghiệp, người dân; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết
TTHC giữa các cơ quan thuộc hệ thống tổ chức THADS với tổ chức,
doanh nghiệp, người dân và ngược lại; triển khai phần mềm kết nối trực
tuyến với hệ thống của Tổng Cục THADS để trao đổi thông tin và tạo
điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân kiểm soát tốt
hơn tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC và hợp tác thực hiện một số
dịch vụ bưu chính khác…
Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục THADS và Bưu điện tỉnh sẽ tạo
điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ
công ích. Cụ thể là tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức trong quá trình

THADS, góp phần thực hiện cải cách TTHC, nâng cao chỉ số hài lòng
của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh
nghiệp đến giải quyết TTHC.
Sau lễ ký kết, 2 cơ quan sẽ có văn bản chỉ đạo hướng dẫn để các đơn vị
cấp huyện thực hiện.
Theo baohoabinh.com.vn

12. Làm việc chưa đến 1giờ/ngày, cần bố trí lại đội
ngũ hoạt động không chuyên trách
Thảo luận tại hội trường trong chiều 4-12, các đại biểu HĐND thành
phố đóng góp nhiều nội dung về giải pháp phát triển kinh tế - xã hội
của thành phố trong năm 2019.
Về cải cách hành chính, đại biểu Đỗ Mạnh Hải (tổ đại biểu quận Long
Biên) đề nghị tăng cường tuyên truyền việc thực hiện dịch vụ công trực
tuyến cấp độ 3, 4 tới các tầng lớp nhân dân qua hình thức sân khấu hóa,
thi tìm hiểu. Việc tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính để giao cho tổ
chức ngoài nhà nước có thể thực hiện theo 3 nhóm: Thực hiện toàn
phần như với các thủ tục công chứng, chứng thực; thực hiện một phần
(cấp phép xây dựng, lập hồ sơ ban đầu, thiết kế, thẩm tra) và nhóm ủy
quyền thực hiện dịch vụ nhằm giảm tải cho chính quyền cơ sở, phù hợp
mô hình chính quyền đô thị mà thành phố đang xây dựng.
"Đề nghị bố trí lại đội ngũ hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ
dân phố. Lực lượng này về số lượng rất lớn. Tại Long Biên lực lượng
này có 3.626 người trong khi số giờ làm việc rất ít, bình quân 45h/tháng,
ít là 25h/tháng. Như vậy, một ngày họ làm việc không đến 1 giờ và công
việc hoàn toàn có thể bố trí kiêm nhiệm. Qua sắp xếp có thể giảm 50%
về người và 30% về kinh phí" - Đại biểu Đỗ Mạnh Hải nêu.
Đại biểu quận Long Biên cũng kiến nghị thành phố có cơ chế để cấp
quận có thể đầu tư trang bị cơ sở vật chất cho các đội dân phòng phụ
trách về phòng cháy chữa cháy tại khu chung cư, tái định cư; có đề án
tổng thể định hướng cấp quận tổ chức thực hiện thành phố thông minh,
bảo đảm đồng bộ giữa 3 cấp thành phố, quận và xuống cơ sở; quan tâm
để tháo gỡ mạnh mẽ hơn các dự án ngoài ngân sách trong danh mục
chậm triển khai...
Đại biểu Phạm Đình Đoàn (tổ đại biểu quận Hoàng Mai) quan tâm đến
con số 250.000 doanh nghiệp của thành phố nhưng hiệu quả một số chỉ
số hành chính công chưa cao. Việc xử lý của một số sở, ban, ngành vẫn

còn hạn chế nhất định. Để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân lớn
mạnh, đại biểu nêu kiến nghị cần cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện
kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành; đẩy mạnh kinh tế tri thức, hỗ
trợ ứng dụng CNTT, khuyến khích các doanh nghiệp, các thành phần
kinh tế tham gia vào hoạt động hỗ trợ sử dụng các quỹ khoa học công
nghệ sẵn có. Thành phố cần có bộ phận chuyên trách và các chuyên gia
quốc tế phụ trách lĩnh vực kinh tế thông qua cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0.
Cần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao
Đại biểu Nguyễn Thế Vinh (tổ đại biểu quận Đống Đa) băn khoăn về việc
tỷ lệ giải ngân đối với lĩnh vực khoa học công nghệ rất thấp liệu có phải
do việc thực hiện nhiệm vụ này đạt mức thấp. Vì vậy, đại biểu cho rằng,
cần làm rõ vấn đề này để năm 2019 thực hiện được tốt hơn.
Đại biểu Trần Thị Vân Hoa (tổ đại biểu quận Tây Hồ) cho rằng, để đạt
mục tiêu GRDP bình quân đầu người như đề ra, cần có giải pháp cụ thể,
trong đó lựa chọn một số giải pháp đột phá nhằm tháo gỡ rào cản phát
triển kinh tế, đặc biệt là tập trung phát triển các ngành có giá trị gia tăng
cao như du lịch; sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, tài sản công và
nguồn lực trí tuệ. Giải pháp nữa là kiểm soát tốc độ tăng dân số.
Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đã có sự phát triển như mong muốn
nhưng trong ngành Nông nghiệp, cần đặt mục phát triển nông nghiệp
công nghệ cao. Năm 2018, tỷ lệ sản phẩm công nghệ cao trong ngành
Nông nghiệp mới đạt 25% trong khi mục tiêu đến năm 2020 là 35%. Vì
vậy, phải đưa giải pháp trọng tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao
trong nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.
Bên cạnh đó, theo bà Trần Thị Vân Hoa, cần tăng cường thu hút đầu tư
nước ngoài cho nông nghiệp công nghệ cao để tận dụng được nguồn
vốn của nước ngoài cho phát triển.
Liên quan đến việc sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, đại biểu Trần
Thị Vân Hoa cho rằng, việc sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp thực
hiện rất chậm, cần có giải pháp quyết liệt. Việc tìm ra nguyên nhân,
vướng mắc khiến sắp xếp lại doanh nghiệp chậm là rất cần thiết để có
kế hoạch giải quyết từng khâu, làm rõ trách nhiệm của từng sở, ngành,
cá nhân cũng như doanh nghiệp. Cùng với đó là đẩy mạnh kiểm tra,
giám sát nhằm tránh thất thu tài sản nhà nước; áp dụng nguyên tắc
quản trị doanh nghiệp hiện đại để quản lý tốt doanh nghiệp sau cổ phần
hóa.
Lãnh đạo Sở Tài chính làm rõ những vấn đề đại biểu nêu

Làm rõ việc giải ngân chương trình CNTT mà đại biểu nêu, ông Hà Minh
Hải- Giám đốc Sở Tài chính cho biết, đây là chương trình quan trọng.
Giai đoạn 2017-2018, việc giải ngân chương trình có những vướng mắc.
Vì vậy, các đơn vị liên quan đã báo cáo, tham mưu và đến nay, Bộ
Thông tin và Truyền thông đã có hướng dẫn. Thành phố giao cho Sở
Thông tin và Truyền thông triển khai tháo gỡ để đẩy mạnh giải ngân
trong năm 2018-2019.
Về cổ phần hóa, theo lộ trình, thành phố sẽ thực hiện cổ phần hóa 15
doanh nghiệp, thoái vốn 34 doanh nghiệp. Việc triển khai luôn được thực
hiện với việc bám sát chủ trương, định hướng của trung ương và chỉ đạo
của thành phố
Khi xây dựng phương án, với quyết tâm hoàn thành sớm, mục tiêu được
đặt ra cao hơn so với trung ương giao. Đến thời điểm này, ban chỉ đạo
tại 15 đơn vị đã được thành lập để tuyên truyền đến người lao động,
nắm bắt những vấn đề khó khăn của đơn vị; rà soát lại tất cả quyền lợi
người lao động, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động để
những nội dung còn tồn tại vướng mắc có thể báo cáo kịp thời.
Cũng trong cổ phần hóa, việc rà soát đất đai, tài sản là nội dung lớn, liên
quan đến nhiều chính sách, Sở Tài chính đang tập hợp báo cáo xin ý
kiến triển khai thực hiện.
Tình hình tài chính là nội dung rất quan trọng khi triển khai xác định giá
trị cổ phần hóa doanh nghiệp. Sở đã phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế
thực hiện việc này, nhưng kết quả vẫn chưa đạt được so với kế hoạch
và kỳ vọng đặt ra.
Ông Hải cũng cho biết vừa qua đã rà soát 14 đơn vị còn lại, có báo cáo
đề xuất để xây dựng lại kế hoạch, trong đó có 9 đơn vị liên quan đến lĩnh
vực công ích của thành phố, đề xuất với cấp trên để báo cáo Chính phủ
về thời điểm triển khai. Sau khi có phê duyệt của Chính phủ, Sở sẽ tiếp
tục xây dựng chi tiết kế hoạch.
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