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1. Hoàn thiện một số dịch vụ công cung cấp trên 
Cổng DVCQG 
Với các dịch vụ công mới tổ chức thí điểm tại một số tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương, Thủ tướng yêu cầu cac bộ, cơ quan tập 
trung hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến: nộp phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền xử 
phạt của Cảnh sát giao thông; thủ tục kê khai và thu lệ phí trước bạ 
xe ô tô, xe gắn máy; kê khai thuế cá nhân, doanh nghiệp;...  cung cấp 
trên cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

 

Ảnh minh họa 

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị công bố dịch vụ công trực tuyến, sơ 
kết 3 tháng vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia và ra mắt Hệ thống 
thông tin báo cáo Chính phủ. 

Thông báo nêu rõ, để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được 
giao, nhất là Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 và Chỉ thị số 13/CT-
TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành và cung cấp dịch vụ 
công người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, 
ngành, địa phương và cơ quan, doanh nghiệp liên quan tập trung làm tốt 
một số nội dung chủ yếu. 



Cụ thể, tập trung rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh 
nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong đó phải tập 
trung tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa các thủ tục hành 
chính mức độ 3, 4 để tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc 
gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, 
doanh nghiệp và bảo đảm tích hợp, cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công 
mức 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong năm 2020 theo đúng chỉ 
đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 về nhiệm 
vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 
toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

Bộ Công an khẩn trương hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo hướng cắt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, bảo đảm đúng tiến độ theo quy 
định tại Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ. 

Thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đúng tiến độ, chất 
lượng, nhất là các dịch vụ công trực tuyến đã được tích hợp, cung cấp 
trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; thường xuyên cải tiến, đổi mới quy 
trình, thủ tục để nâng cao chất lượng phục vụ. 

Với các dịch vụ công mới tổ chức thí điểm tại một số tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chủ trì, 
phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, các ngân hàng thương 
mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và cơ quan liên quan 
hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến đối với nộp phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền xử phạt của Cảnh 
sát giao thông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để triển khai toàn quốc 
trước ngày 30/6/2020. 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ 
Giao thông vận tải và cơ quan liên quan hoàn thiện dịch vụ công trực 
tuyến đối với thủ tục kê khai và thu lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy 
tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để triển khai toàn 
quốc trước ngày 30/6/2020; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ 
tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với kê khai thuế cá nhân, 
doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trước ngày 15/4/2020. 

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trong việc chia sẻ 
dữ liệu đăng kiểm có ký số để phục vụ cho việc hoàn thiện dịch vụ công 
trực tuyến kê khai lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy; chủ trì, phối hợp 



với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Y tế, cơ quan liên quan xây 
dựng dịch vụ công trực tuyến đối với nộp phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền xử phạt của Thanh tra 
giao thông và Đổi giấy phép lái xe mức độ 4 để tích hợp, cung cấp trên 
Cổng Dịch vụ công Quốc gia trước ngày 30/6/2020. 

Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế 

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, cơ quan tiếp tục chuẩn hóa 
thông tin, dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ 
tục hành chính, mã hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử bảo đảm công 
khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp 
trong tiếp cận, thực hiện, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính, 
hoàn thành trong tháng 3 năm 2020. 

Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tư pháp; Quốc phòng; Ngoại giao; 
Công an; Nội vụ; Ủy ban Dân tộc và Thanh tra Chính phủ khẩn trương 
triển khai các giải pháp kỹ thuật hoàn thành kết nối, tích hợp với Cổng 
Dịch vụ công Quốc gia trong tháng 3 năm 2020. 

Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, thu phạt xử lý vi phạm 
hành chính và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết thủ tục hành 
chính, thực hiện dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng 
Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, góp phần thực hiện thành công giải pháp 
đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Các bộ, ngành, địa phương 
thực hiện kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến 
của Cổng Dịch vụ công quốc gia, hoàn thành trước 30/6/2020. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính chỉ đạo triển khai các 
chương trình miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ trực 
tiếp cho người sử dụng dịch vụ, nhất là phí thanh toán trực tuyến đối với 
các dịch vụ hành chính công. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tích hợp, cung 
cấp dịch vụ nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trực 
tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, hoàn thành trước 30/6/2020. 

Bảo đảm sự ổn định, thông suốt của hệ thống Cổng dịch vụ công quốc 
gia; phát triển hạ tầng thông tin đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của 
người dân và doanh nghiệp. Văn phòng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với 
Bộ Công an, Bộ Thông tin và truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ trong 
việc bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, không để xảy ra lộ lọt thông tin, 
dữ liệu. 

Khẩn trương hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin báo cáo của 
bộ, ngành, địa phương 



Khẩn trương hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin báo cáo của bộ, 
ngành, địa phương; thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ 
thống thông tin báo cáo của Chính phủ để sớm hình thành Hệ thống 
thông tin báo cáo Quốc gia phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ 
quan trong hệ thống hành chính, nhất là việc tích hợp các chỉ tiêu kinh tế - 
xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 293/QĐ-TTg 
ngày 24/2/2020. 

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với bộ, ngành hoàn thiện Hệ 
thống thông tin báo cáo Chính phủ để cập nhật đầy đủ, thể hiện thông tin, 
dữ liệu, đồ thị, hình ảnh minh họa trực quan sinh động và thể hiện được 
những vấn đề kinh tế - xã hội nóng, cần được Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ tập trung chỉ đạo, hoàn thành trước 30/6/2020. 

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ 
và các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng Hệ thống đánh giá, 
giám sát Chính phủ điện tử để tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo 
Chính phủ phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử; nghiên cứu sửa 
đổi, bổ sung Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ 
quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang 
thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước bảo 
đảm việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến thông suốt, hiệu quả, an toàn, 
an ninh thông tin, trình Chính phủ trước 31/12/2020. 

Văn phòng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền 
thông (Cơ quan Thường trực về xây dựng Chính phủ điện tử) và các bộ, 
ngành, địa phương, cơ quan liên quan quản lý, vận hành tốt Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia và Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, trong đó trước 
15/4/2020 thực hiện phân quyền quản trị hệ thống cho các bộ, ngành, địa 
phương để thực hiện kiểm soát quá trình giải quyết thủ tục hành chính 
của bộ, ngành, địa phương trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; thường 
xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương để 
kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ những khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình triển khai thực hiện. 

Chí Kiên 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-
tuong-Chinh-phu/Hoan-thien-mot-so-dich-vu-cong-cung-cap-tren-Cong-

DVCQG/390771.vgp 

 



2. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch VCCI Vũ 
Tiến Lộc làm Tổ phó Tổ công tác rà soát văn bản quy 
phạm pháp luật 
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh sách thành viên Tổ công tác 
của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật. 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm Tổ trưởng Tổ công tác. Các 
Tổ phó Tổ công tác gồm: Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu (Tổ phó 
thường trực); Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng; Chủ tịch 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc. 
Ngoài ra, Tổ công tác còn có 27 thành viên là lãnh đạo một số bộ, ngành, 
cơ quan Trung ương. 

 

TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. 

Theo Quyết định 236/QĐ-TTg ngày 12/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy 
phạm pháp luật, Tổ công tác có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng 
Chính phủ chỉ đạo, điều hành công tác rà soát pháp luật, kiến nghị sửa 
đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ được giao và 
nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ rà soát các quy định của pháp luật mâu 
thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm 



hãm sự phát triển; kiến nghị sửa đổi, bổ sung để giải phóng nguồn lực tạo 
điều kiện cho sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. 

Bên cạnh đó, tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, chỉ 
đạo thực hiện Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ; có ý kiến 
độc lập về các Báo cáo kết quả rà soát văn bản thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ, Báo cáo của Chính phủ về rà 
soát văn bản thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước. 

Đồng thời, tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan 
liên quan thực hiện công tác rà soát vướng mắc, bất cập của hệ thống 
pháp luật; chủ động tổ chức rà soát độc lập, chuyên sâu theo nhóm văn 
bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp 
thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển; kịp thời kiến nghị Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, hoàn 
thiện hệ thống pháp luật. 

Ngay từ đầu năm 2020, VCCI đã kiến nghị rất mạnh mẽ thực hiện 
“Chương trình 25-20” nhằm tập trung xử lý dứt điểm 25 điểm chồng 
chéo trong pháp luật kinh doanh và đầu tư, tiếp tục cắt giảm đơn giản 
hóa ít nhất 20% điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính kiểm tra 
chuyên ngành. 

VCCI đã gửi các kiến nghị về việc xử lý 25 điểm chồng chéo trong 
pháp luật kinh doanh đến Quốc hội, Chính phủ. Từ kiến nghị của 
VCCI, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Tổ công tác của 
Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp làm Tổ trưởng Tổ công tác và Chủ tịch VCCI là 
một trong các tổ phó. Bên cạnh đó, VCCI cũng đã và đang tích cực 
chủ động phối hợp với các bộ/ngành để xem xét, rà soát lấy ý kiến 
doanh nghiệp về các quy định, thông tư liên quan đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh. Những hoạt động này của VCCI đã góp phần tiếp tục 
cải thiện môi trường kinh doanh, tạo niềm tin, động lực cho các doanh 
nghiệp, nhất là trong những giai đoạn khó khăn như hiện nay. 

BBT 

Nguồn: https://enternews.vn/chu-tich-vcci-vu-tien-loc-la-to-pho-to-cong-
tac-ra-soat-van-ban-quy-pham-phap-luat-169376.html 

 



3. Triển khai dịch vụ tin nhắn thông báo mã số BHXH, 
BHYT đến hơn 100 triệu người tham gia 
Chung tay cùng Đảng, Nhà nước trong phòng chống dịch Covid-19, Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai dịch vụ tin nhắn thông báo mã số bảo 
hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đến người tham gia phục vụ 
cho việc khai việc khai báo y tế điện tử. 

BHXH Việt Nam hiện quản lý cơ sở dữ liệu của gần 86 triệu người tham 
gia BHYT, trên 15 triệu người tham gia BHXH. Nhận thấy việc thực hiện 
khai báo y tế điện tử toàn quốc có ý nghĩa tích cực trong phòng chống 
dịch bệnh Covid-19, BHXH Việt Nam đã chủ động xây dựng chương trình, 
đề xuất những phương án, cách thức giúp kết nối, liên thông, chia sẻ Cơ 
sở dữ liệu giữa BHXH Việt Nam và Bộ Y tế để phục vụ cho công tác khai 
báo y tế của người dân được diễn ra thuận tiện, đảm bảo chính xác, hiệu 
quả. 

 

Người dân có thể truy cập vào app NCOVI trên điện thoại 
thông minh để nắm tin tức cũng như những biện pháp 

phòng chống dịch Covid-19 



Đến nay, BHXH Việt Nam đã triển khai dịch vụ tin nhắn thông báo mã số 
BHXH, BHYT đến người tham gia phục vụ cho việc khai việc khai báo y tế 
điện tử; đồng thời, qua kênh truyền thông của các cơ quan báo chí, qua 
Cổng Thông tin, Fanpage Facebook và Trung tâm Dịch vụ khách hàng 
của BHXH Việt Nam để hướng dẫn người dân có thể chủ động tra cứu 
mã số này. 

Với mã số BHXH, BHYT cung cấp khi khai báo y tế điện tử, người dân sẽ 
giúp ngành Y tế và các cơ quan chức năng có thêm thông tin về quá trình 
khám chữa bệnh BHYT được lưu trữ trên Hệ thống Thông tin Giám định 
BHYT của BHXH Việt Nam. 

Qua đó, cơ quan chức năng có thể biết được bệnh lý nền của người khai 
báo, phòng khi người này mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 
mới của virus Corona gây ra sẽ được kịp thời điều trị với các phác đồ 
điều trị kết hợp phù hợp với tiền sử bệnh của từng bệnh nhân, góp phần 
hạn chế, khống chế được số ca tử vong do Covid-19 gây ra. 

Đặc biệt, trong hơn một tháng trở lại đây, số lượng cuộc gọi đến Trung 
tâm Dịch vụ khách hàng BHXH Việt Nam gia tăng đột biến. Đa số các 
cuộc gọi đến đều xoay quanh nội dung cần tư vấn về các quyền lợi khám 
chữa bệnh BHYT của người có thẻ khi không may bị mắc Covid-19 và đề 
nghị cách hướng dẫn tra cứu mã số BHXH, BHYT phục vụ cho việc khai 
báo y tế điện tử. 

Theo BHXH Việt Nam, để thực hiện khai báo y tế điện tử trên ứng dụng 
điện thoại NCOVI, người dân, người lao động có thể lấy thông tin mã số 
BHXH của mình qua 3 cách sau đây: 

1. Mã số BHXH trên thẻ bảo hiểm y tế: Mã số BHXH là 10 kí tự cuối của 
mã thẻ bảo hiểm y tế. 

2. Mã số BHXH trên sổ BHXH: Mã số BHXH trên sổ BHXH là 10 ký tự 
được in trên tờ bìa sổ. 

3.Tra cứu mã số BHXH trên Cổng thông tin BHXH Việt Nam: Truy cập 
trang web https://baohiemxahoi.gov.vn/; tại danh mục “Tra cứu trực 
tuyến”, chọn “Tra cứu mã số BHXH”; sau đó nhập thông tin để tra cứu mã 
số BHXH. 

Khi nhập thông tin cần lưu ý: Nhập tỉnh/thành phố của người cần tra cứu 
mã số BHXH; phải nhập ít nhất 1 trong các thông tin (Số CMND, ngày 
sinh, Mã số BHXH) để tra cứu thông tin; Họ và tên của người cần tra cứu 
mã số BHXH. Sau khi nhập đủ thông tin, tích chọn “Tôi không phải là 
người máy” rồi ấn “Tra cứu” màn hình sẽ hiển thị kết quả tra cứu. 



Từ 10/3, người dân Việt Nam có thể khai báo y tế điện 
tử thông qua ứng dụng NCOVI; đồng thời cập nhật các 
thông tin, chỉ dẫn mới nhất về dịch bệnh Covid-19 từ cơ 
quan chức năng. Người dân có thể tự khai báo y tế tại 
nhà bằng điện thoại và máy tính bảng thông minh. 

Ứng dụng gồm nhiều chức năng như: Khai báo yếu tố 
nguy cơ (dành cho những người đi từ vùng dịch, đã tiếp 
xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh, giúp họ 
được hỗ trợ kịp thời từ cơ quan y tế); khai báo y tế toàn 
dân (dành cho người dân đăng ký thông tin sức khỏe 
bản thân và người thân trong gia đình với cơ quan y tế). 

Ngoài ra còn có chức năng theo dõi sức khỏe, chức 
năng phản ánh thông tin (cho phép người dùng phản 
ánh đến cơ quan chức năng các trường hợp khả nghi, 
cần theo dõi bệnh), chức năng cảnh báo khu vực có 
dịch... 

B.D 

Nguồn: http://laodongthudo.vn/trien-khai-dich-vu-tin-nhan-thong-bao-ma-
so-bhxh-bhyt-den-hon-100-trieu-nguoi-tham-gia-105252.html 

 

4. Dịch bệnh COVID-19 có ảnh hưởng lớn đến đời sống 
dân sinh 
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban 
Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã có báo cáo gửi Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội (TVQH) về một số ý kiến nhận định sơ bộ tác 
động của dịch COVID-19 đối với lĩnh vực xã hội. 



 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Phiên họp 43 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 23/3/2020. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN 

Ngành công nghiệp chịu tác động mạnh 

Theo bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của 
Quốc hội, trên cơ sở nghiên cứu báo cáo của Ban chỉ đạo Quốc gia 
phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 
SARS-CoV-2 gây ra, tình hình về dịch bệnh COVID-19 và kết quả khảo 
sát tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh tại tỉnh Vĩnh Phúc, huyện 
Bình Xuyên (tâm dịch giai đoạn đầu), Ủy ban Về các vấn đề xã hội nhận 
định: 

Trong ngắn hạn, doanh nghiệp ở hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề, đặc 
biệt là các ngành sản xuất công nghiệp, dệt may, da giày, du lịch, dịch vụ, 
giao thông và xuất nhập khẩu… sẽ bị tác động mạnh. Theo báo cáo sơ bộ 
có nhiều doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 19,5% so 
với cùng kỳ năm 2019); 10% doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô sản xuất 
và khi dịch có diễn biến phức tạp, trên 15% doanh nghiệp phải cắt giảm 
quy mô sản xuất, kinh doanh. 

Sản xuất công nghiệp giảm với tốc độ nhanh nhất trong hơn 6 năm rưỡi 
qua. Tình trạng thiếu nguyên liệu sản xuất với nhiều ngành và nhiều 
doanh nghiệp sẽ khó khăn hơn do phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu 
từ Trung Quốc và các thị trường nhập khẩu nguyên liệu khác cũng đã khó 
khăn. 



Trong trung hạn và dài hạn, Ủy ban Về các vấn đề xã hội cho rằng, các 
tác động đến tăng trưởng GDP là khó tránh khỏi và đây là dự báo của 
hầu hết các quốc gia có dịch bệnh COVID-19. Nhà nước sẽ phải huy 
động và triển khai các gói hỗ trợ kinh tế để hỗ trợ doanh nghiệp cũng như 
người dân, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ người lao động ổn định 
cuộc sống trong bối cảnh việc làm khó khăn. 

Đời sống của người dân sẽ chịu tác động khi có những biến động về thị 
trường lao động, giá cả, tiền lương nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài. 

Ngành y tế đối mặt với những khó khăn 

Do vừa phải đảm bảo công tác khám bệnh, chữa bệnh thường xuyên, 
vừa đảm nhiệm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (giám sát 
dịch, hỗ trợ các tuyến, cách ly người nhiễm và nghi ngờ nhiễm virus 
SARS-CoV-2, điều trị người nhiễm, hỗ trợ các tuyến trong phòng, chống 
dịch…) nên một số cơ sở y tế xuất hiện tình trạng quá tải kéo dài và tiềm 
ẩn nhiều nguy cơ, nhất là nguy cơ lây nhiễm chéo vi rút SARS-CoV-2. 

Nhiều cơ sở y tế đã tăng ca làm việc để phục vụ công tác khám bệnh, 
chữa bệnh, sàng lọc, tổ chức cách ly, giám sát và điều trị bệnh nhân 
nhiễm và nghi ngờ nhiễm bệnh. Tuy nhiên, nếu dịch kéo dài, sẽ gây ra áp 
lực lớn, khó khăn trong việc bảo đảm tính liên tục các hoạt động của hệ 
thống y tế dự phòng, thiếu nhân lực điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, 
việc tổ chức cách ly và xử lý môi trường với số lượng lớn, thời gian ngắn. 

Trong danh mục dự trữ quốc gia mới chỉ có thuốc phòng, chống dịch 
bệnh mà chưa có một số trang thiết bị, vật tư y tế, đồ bảo hộ thiết yếu 
phục vụ công tác phòng, chống dịch, công tác khám bệnh, chữa bệnh cho 
người mắc dịch bệnh nên nếu dịch lan rộng, số người mắc nhiều sẽ ảnh 
hướng lớn đến công tác khám bệnh, chữa bệnh và có nguy cơ lây nhiễm 
đối với đội ngũ cán bộ y tế.   

Trên thực tế, ngành y tế trong thời gian chống dịch vừa qua đã xảy ra tình 
trạng thiếu khẩu trang y tế. Bên cạnh đó là khó khăn trong việc đặt mua 
các thiết bị y tế như máy thở, máy xét nghiệm, máy X-quang, Kit test xét 
nghiệm COVID-19… do nguồn cung khan hiếm và giá bị đẩy lên cao. Do 
đó, cần có phương án để chủ động về trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, đồ 
bảo hộ và các trang thiết bị cá nhân cho nhân viên y tế… nhằm đáp ứng 
công tác phòng, chống dịch bệnh hiện nay cũng như bảo đảm dự phòng 
sau khi kết thúc dịch và bảo vệ sức khỏe cho nhân viên y tế. 

Số lượng người đến khám bệnh, chữa bệnh tại nhiều cơ sở y tế hiện 
đang giảm mạnh, tại nhiều Bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội như 
Bạch Mai, Thanh Nhàn, Việt Nam-Cu Ba… số lượng bệnh nhân đến 



khám giảm 30%-50%. Việc này một mặt sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe 
người có bệnh khi tự chữa bệnh tại nhà, mặt khác có thể tác động đến 
khoảng 240 bệnh viện tự bảo đảm chi tiền lương từ nguồn thu dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh, nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục kéo dài có thể 
tác động đến kinh phí hoạt động của các cơ sở y tế thực hiện tự chủ về 
tài chính. 

Về tình hình cân đối, quản lý Quỹ Bảo hiểm y tế, theo dự báo, trong 
trường hợp khi số ca mắc COVID-19 tăng cao sẽ có ảnh hưởng đến Quỹ 
do chi phí điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 khá lớn. 

Ảnh hưởng đến lao động việc làm và an sinh xã hội 

Ủy ban Về các vấn đề xã hội nhận định, tình trạng lao động thiếu việc 
làm, không có việc làm và mất việc làm ở một số khu vực gia tăng, tốc độ 
tăng phụ thuộc vào diễn biến dịch. 

Kết quả khảo sát nhanh trên 1.200 doanh nghiệp (phần lớn là doanh 
nghiệp vừa và nhỏ) của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân thuộc 
Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng về ảnh 
hưởng bởi dịch COVID-19 cũng cho thấy, nếu dịch bệnh kéo dài doanh 
thu sẽ giảm rất mạnh và dẫn đến doanh nghiệp buộc phải cắt giảm lao 
động hoặc nghỉ không hưởng lương nhiều hơn, cắt giảm tiền lương, đồng 
thời nguy cơ phá sản cao. 

Về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, trong tháng 2/2020 số người thất 
nghiệp trong cả nước đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp 
khoảng 47,1 nghìn người, tăng 63,26% so với tháng 1/2020. Số liệu thống 
kê trên cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp 2 tháng đầu năm 2020 cùng 
với việc nghiêm túc tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho 
thấy sức mua sẽ giảm và gây tác động đến việc làm. 

Về tình hình lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, báo cáo của Bộ 
Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết: Hiện có trên 500.000 người lao 
động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài làm việc tại tại 
36/188 quốc gia, vùng lãnh thổ có trường hợp nhiễm bệnh. Tại 3 thị 
trường lao động chính là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan chưa có người 
lao động Việt Nam nhiễm bệnh; trong quý I/2020 chỉ có 1.297 lao động về 
nước. Nhìn chung, lao động Việt Nam tại nước ngoài vẫn tham gia làm 
việc bình thường, tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn y tế tại nước làm việc 
và qua khảo sát chưa có nguyện vọng về nước tại thời điểm này.   

Về bảo hiểm xã hội (BHXH) trong bối cảnh dịch bệnh, khó khăn về việc 
làm, doanh thu… sẽ phát sinh nhiều doanh nghiệp, người sử dụng lao 
động gặp khó khăn không chỉ trong việc trả lương mà còn khó khăn trong 



việc đóng BHXH, trả nợ BHXH. Đối với các đối tượng yếu thế, tình hình 
dịch hiện nay trên thế giới cho thấy, đối tượng người cao tuổi là nhóm 
chịu nhiều rủi ro nhất khi bị mắc COVID-19. Đối với các ca mắc COVID-
19 đến nay tại Việt Nam thì sức khỏe hầu hết bệnh nhân ổn định, tuy 
nhiên có hai ca nặng đều trên 60 tuổi và có bệnh nền.   

Diễn biến tình hình dịch COVID-19 diễn ra rất nhanh, nghiêm trọng, phức 
tạp, khó lường, chưa dự báo được đỉnh dịch, thời điểm kết thúc, quy mô 
và phạm vi tác động chính xác. Trên cơ sở đánh giá các tác động sơ bộ 
nói trên, trong bối cảnh quy mô doanh nghiệp ở nước ta chủ yếu là doanh 
nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục kéo 
dài, dự báo sức chịu đựng của doanh nghiệp là rất khó khăn và nhiều hệ 
lụy về tăng trưởng, lao động, việc làm, tiền lương… sẽ ảnh hưởng thậm 
chí đã bắt đầu xuất hiện những cảnh báo xa hơn về suy thoái kinh tế nếu 
dịch kéo dài và tình hình kiểm soát dịch chưa được cải thiện ở cấp độ 
toàn cầu. 

Trên cơ sở đó, Ủy ban Về các vấn đề xã hội đề nghị Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội quan tâm việc phân bổ, điều chỉnh ngân sách đầu tư cho lĩnh 
vực y tế nhằm đáp ứng trong cả trung hạn và dài hạn để tăng cường 
năng lực bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung và 
công tác y tế dự phòng nói riêng. Dành ưu tiên trong chương trình xây 
dựng pháp luật, áp dụng các quy trình rút gọn đối với các dự án luật có 
liên quan đến trường hợp khẩn cấp khi ứng phó và phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19. 

Bên cạnh đó, Ủy ban Về các vấn đề xã hội đề xuất: Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm đánh giá, dự báo, xây dựng các kịch 
bản phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với diễn biến của dịch bệnh 
COVID-19 và thời kỳ hậu dịch bệnh trước các tác động rất lớn của dich 
bệnh đối với kinh tế toàn cầu. 

Trong đó, đặc biệt lưu ý việc sắp xếp, điều chỉnh các kỳ thi, học kỳ trong 
năm học… của học sinh, sinh viên. Chỉ đạo Hội đồng Dân tộc và các Ủy 
ban chủ động rà soát Chương trình, kế hoạch công tác và cho phép điều 
chỉnh, thay đổi Chương trình công tác, tiến độ các nội dung báo cáo tại 
các Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phù hợp khi cần thiết để 
bảo đảm tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật và hoạt động 
giám sát nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài. 

V.T/Báo Tin tức 

Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/dich-benh-covid19-co-anh-huong-lon-
den-doi-song-dan-sinh-20200324221857148.htm 



5. Ninh Thuận: Sở Nội vụ dẫn đầu cải cách hành chính 
Theo kết quả thẩm định, đánh giá, phân loại thực hiện nhiệm vụ cải cách 
hành chính năm 2019 đối với các sở, ban, ngành và huyện, thành phố 
của tỉnh Ninh Thuận, Sở Nội vụ đứng vị trí dẫn đầu, trong khi Sở Giáo dục 
và Đào tạo có kết quả thấp nhất. 

UBND tỉnh Ninh Thuận đã công bố kết quả thẩm định, đánh giá, phân loại 
thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 đối với các Sở, ban, 
ngành và huyện, thành phố. 

Theo đó, công tác cải cách hành chính của các sở, ngành, địa phương và 
các đơn vị ngành dọc năm 2019 được đánh giá trên 9 nhóm tiêu chí, 
gồm: công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; 
cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây 
dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải 
cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; chấn chỉnh kỷ luật kỷ 
cương hành chính; thực hiện đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm 
vụ cải cách hành chính hàng năm đúng quy trình, thời gian quy định. 

 

Kết quả xếp hạng cải cách hành chính năm 2019 khối Sở, ban, ngành. 



Một tiêu chí quan trọng khác góp phần đánh giá kết quả cải cách hành 
chính của cơ quan, đơn vị, địa phương được khảo sát độc lập là tiêu chí 
khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sở, ngành, 
địa phương và các đơn vị ngành dọc. 

Ngoài 21 đơn vị sở, ngành cấp tỉnh, 5 đơn vị ngành dọc và 7 đơn vị các 
huyện, thành phố được đánh giá chính thức, một điểm mới trong đánh giá 
cải cách hành chính năm nay là UBND tỉnh đưa 7 đơn vị sự nghiệp thuộc 
UBND tỉnh gồm: Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng các công 
trình Giao thông, Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và 
Công nghiệp, Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa, Ban Xây dựng năng 
lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh, Ban Quản lý Vườn 
quốc gia Phước Bình, Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn và Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận 
vào chấm điểm tham khảo để xem xét đưa vào đánh giá chính thức trong 
năm 2020. 

Kết quả xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2019 đối với 33 cơ 
quan, đơn vị, địa phương có 31 đơn vị xếp loại tốt (tăng 10 đơn vị); 2 đơn 
vị xếp loại khá (giảm 8 đơn vị). 

 

Tỉnh Ninh Thuận hiện là địa phương có nhiều dự án năng lượng tái tạo. 



Kết quả, 3 khối các sở, ngành dẫn đầu bảng xếp hạng là Sở Nội vụ, Sở 
Khoa học và Công nghệ và Sở Y tế. Đối với khối các cơ quan Trung 
ương đóng trên địa bàn tỉnh lần lượt là Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước 
tỉnh và Công an tỉnh. Đối với khối các huyện, thành phố lần lượt là Thuận 
Bắc, Thuận Nam và Ninh Phước. Cuối bảng xếp hạng là Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường…  

Kết quả đánh giá, xếp loại cải cách hành chính năm 2019 của các Sở, 
ngành, đơn vị và địa phương phản ánh khách quan, trung thực và thực tế, 
đây là cơ sở quan trọng giúp người đứng đầu các cơ quan, đơn vị xác 
định được những mặt mạnh, yếu để có các giải pháp, biện pháp lãnh đạo, 
chỉ đạo phù hợp trong việc thực hiện cải cách hành chính hoàn thiện hơn, 
góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình tổng thể cải cách hành chính 
nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020.  

Hoàng Anh 

Nguồn: https://baodautu.vn/ninh-thuan-so-noi-vu-dan-dau-cai-cach-hanh-
chinh-d118466.html 

 

6. Nam Định triển khai các giải pháp tháo gỡ khó 
khăn cho sản xuất, kinh doanh 
UBND tỉnh Nam Định vừa ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND triển khai 
các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh 
doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19 của tỉnh theo 
tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ. 



Kế hoạch nêu rõ: Tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống 
dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, 
thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch; có các phương án, giải pháp 
phù hợp nhằm ứng phó với mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; 
đồng thời, thực hiện ngay các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, nỗ lực phấn đấu 
hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã 
đề ra. 

UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương tập 
trung thực hiện 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: Tạo thuận lợi về tiếp 
cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử; Rà soát, 
cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp; Tạo thuận lợi cho 
sản xuất, kinh doanh, thương mại, xuất - nhập khẩu; Ðẩy nhanh tiến độ 
thực hiện, giải ngân vốn đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh; Quan 
tâm giải quyết các vấn đề về lao động;  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban quản lý 
các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên 

 

Người dân Nam Định thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng bệnh 
khi đi mua sắm. 



quan thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình lao động, việc làm 
trong các doanh nghiệp; tình hình quản lý lao động nước ngoài; tạo điều 
kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp tìm nguồn lao động thay thế trong 
trường hợp thiếu hụt lao động, chuyên gia nước ngoài; chỉ đạo, hướng 
dẫn các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, tích 
cực tuyên truyền, động viên tinh thần của người lao động và quan tâm hỗ 
trợ người lao động mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.  

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp 
tỉnh, UBND các huyện, thành phố chủ động liên hệ với các doanh nghiệp 
nắm thông tin về những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh 
do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để có định hướng, giáp pháp hỗ trợ; 
hỗ trợ nghiên cứu tìm kiếm thị trường tiêu thụ trong nước, tăng cường kết 
nối phát triển thị trường nội bộ giữa các doanh nghiệp, hiệp hội để tiêu thụ 
sản phẩm; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các 
huyện, thành phố xây dựng phương án hỗ trợ tiêu thụ đối với sản phẩm 
nông sản, hàng hóa chủ lực khi gặp khó khăn trong xuất khẩu và tiêu thụ 
trong nước; hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, phân phối 
chủ động tăng khả năng cung ứng các mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu 
cầu tiêu dùng, không để thiếu hàng, bán hàng không đúng giá niêm yết 
trong hệ thống; tuyên truyền, phổ biến các giải pháp về đẩy mạnh xuất 
khẩu theo chỉ đạo của Bộ Công Thương; tổng hợp, cung cấp thường 
xuyên các thông tin cho doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu về danh sách 
các nhà phân phối, sản xuất, xuất khẩu nguyên, phụ liệu cho các ngành 
dệt may, da giầy, hóa chất, gỗ…  

Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường 
nhưng không để ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, 
người dân; xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, 
đầu cơ găm hàng, gây khan hiếm giả tạo, hàng giả, hàng nhái, nhất là các 
mặt hàng thiết yếu như khẩu trang, nước rửa tay khô, vật tư y tế... Ngân 
hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tập trung chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển 
khai cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ 
nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19.  

Cục Thuế tỉnh tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, 
doanh nghiệp về các chính sách thuế, phí, lệ phí hỗ trợ sản xuất, kinh 
doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo quy định. Sở Tài chính chủ 
trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, đề xuất các phương án 
giảm phí, lệ phí đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh 
COVID-19, báo cáo UBND tỉnh; không tham mưu điều chỉnh tăng giá 
trong quý I và quý II năm 2020 đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản 



xuất của doanh nghiệp do Nhà nước định giá thuộc lĩnh vực quản lý; điều 
hành chi ngân sách theo dự toán được duyệt và các quy định của Nhà 
nước, đảm bảo đầy đủ các khoản chi lương, chi cho các đối tượng chính 
sách, chi an sinh xã hội, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ phòng, chống thiên 
tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ cấp bách… 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Ðầu tư chủ trì, theo dõi, đôn đốc, tổng 
hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch đề ra; thường 
xuyên theo dõi sát tình hình kinh tế - xã hội, rà soát, đánh giá tác động, 
ảnh hưởng do dịch bệnh gây ra trên các lĩnh vực, báo cáo UBND tỉnh để 
kịp thời chỉ đạo. 

Phương Liên 

Nguồn: https://baodautu.vn/nam-dinh-trien-khai-cac-giai-phap-thao-go-
kho-khan-cho-san-xuat-kinh-doanh-d118563.html 

 

7. Huyện Long Thành: Đẩy mạnh tuyên truyền công 
tác cải cách hành chính 
Theo Phó chánh Văn phòng UBND huyện Long Thành Nguyễn Chí 
Thức, để tạo chuyển biến đột phá trong công tác cải cách hành 
chính, huyện đang tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền công tác 
cải cách hành chính bằng nhiều hình thức đa dạng. 

Theo đó, huyện đã triển khai các hình thức tuyên truyền qua hệ thống 
truyền thanh đến các xã, thị trấn, qua báo chí và thông tin trên Cổng 
thông tin điện tử của huyện. Trong 3 tháng đầu năm 2020 đã có trên 30 
tin, bài phản ánh được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; 
tổ chức 12 buổi trực tiếp xuống các ấp thông tin về giải thích rõ những thủ 
tục hành chính cho người dân và cập nhật tự động hệ thống giải quyết 
thủ tục hành chính trên Cổng thông tin của huyện với kết quả đúng hạn 
trên 98,1%. 

Ông Thức cho biết thêm, huyện đã thử nghiệm từ ngày 4 đến 28-2 đưa 6 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm ra triển khai tại bộ phận một 
cửa. Đồng thời tổ chức 3 đợt thông tin đến các doanh nghiệp, người lao 
động và cập nhật thông tin thường xuyên về hoạt động này tại cổng điện 
tử của huyện; công khai văn bản do Chủ tịch UBND huyện ký về tiếp 
nhận, giải quyết 6 thủ tục hành chính về bảo hiểm tại bộ phận một cửa để 
người dân, tổ chức biết liên hệ cũng như khuyến khích người dân thực 
hiện thủ tục hành chính qua mạng điện tử để phòng dịch Covid-19. 

Huyền Linh 



Nguồn: http://baodongnai.com.vn/chinhtri/202003/huyen-long-thanh-day-
manh-tuyen-truyen-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-2994843/ 

 

8. Cần Thơ: Đăng ký kinh doanh trực tuyến tăng mạnh 
Nhằm phòng dịch COVID-19, hầu hết các đơn vị đăng ký kinh doanh mới 
đã chọn hình thức đăng ký kinh doanh trực tuyến. 

Theo Phòng Đăng ký kinh doan, Sở KH-ĐT TP.Cần Thơ: từ ngày 1/1 - 
16/3, bộ phận đăng ký kinh doanh đã nhận hơn 1.100 hồ sơ đăng ký kinh 
doanh qua mạng, chiếm đến 56,7% tổng số hồ sơ đăng ký, tăng hơn 200 
hồ sơ so với cùng kỳ. 

Bên cạnh việc khuyến khích các đơn vị doanh nghiệp chuyển sang hình 
thức đăng ký kinh doanh trực tuyến, cán bộ phụ trách tại bộ phận một 
cửa cũng thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi tiếp xúc, giải 
quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Đồng thời, thông báo, 
nhắc nhở người đến nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả đăng ký kinh doanh 
chủ động đeo khẩu trang phòng dịch, kết hợp với trang bị nước rửa tay 
sát khuẩn trước cửa Phòng Đăng ký kinh doanh để phục vụ các đơn vị, 
doanh nghiệp. 

 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh nên số doanh nghiệp thành lập mới 
giảm so với cùng kỳ, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng lên. 
Tính từ đầu năm đến trung tuần tháng 3, trên địa bàn thành phố có 492 
doanh nghiệp thành lập mới, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2019. Số đăng 
ký hoạt động trở lại là 68 doanh nghiệp, thấp hơn đến 38% so với cùng 



kỳ. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng 46% tương đương với có 
37 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. Số doanh nghiệp giải thể chỉ tăng 
2 trường hợp so với cùng kỳ năm 2019.  

Thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, vận động 1.400 hộ sản xuất 
kinh doanh chuyển sang loại hình doanh nghiệp: địa phương cũng đã 
triển khai các chính khuyến khích theo tinh thần Nghị định số 
39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển 
đổi từ hộ kinh doanh được hưởng một số ưu đãi: miễn lệ phí môn bài 
trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp lần đầu; được tư vấn hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành 
chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; miễn phí thẩm định, lệ 
phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành nghề kinh doanh có điều 
kiện... 

Tuy vậy, hiện nay phần lớn các hộ kinh doanh vẫn chưa “mặn mà” với 
việc chuyển đổi. Nguyên nhân là do chưa hiểu rõ được những lợi ích của 
việc chuyển đổi; chưa quen với điều hành kinh doanh theo loại hình 
doanh nghiệp, ngại các thủ tục kê khai, quyết toán thuế… 

Ninh Thới 

Nguồn: https://enternews.vn/can-tho-dang-ky-kinh-doanh-truc-tuyen-tang-
manh-169333.html 

 

9. Quảng Ngãi: Lý Sơn chính thức giải thể đơn vị 
hành chính cấp xã 
Huyện Lý Sơn chính thức giải thể các xã An Bình, An Hải và An Vĩnh 
thuộc huyện. Sau khi giải thể các xã, huyện Lý Sơn có 10,39km2 diện tích 
tự nhiên và quy mô dân số 22.174 người và huyện duy nhất của tỉnh 
Quảng Ngãi không có cấp xã. 

Sáng ngày 25-3, UBND huyện Lý Sơn đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thể đơn vị hành chính cấp xã 
thuộc huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). 

Theo đó, huyện Lý Sơn chính thức giải thể các xã An Bình, An Hải và An 
Vĩnh thuộc huyện. Sau khi giải thể các xã, huyện Lý Sơn có 
10,39km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 22.174 người và huyện 
duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi không có cấp xã. 



Giải thể Trạm Y tế xã An Bình và Trạm Y tế xã An Hải, chuyển nguyên 
trạng biên chế, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, vật tư y 
tế…cho Trung tâm y tế Quân Dân y kết hợp huyện Lý Sơn để quản lý và 
sử dụng theo quy định. 

Thành lập Phòng khám đa khoa Cơ sở 2 thuộc Trung tâm y tế Quân Dân 
y kết hợp huyện Lý Sơn. Phòng khám đa khoa Cơ sở 2 có nhiệm vụ 
khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn đảo Bé (xã An Bình trước 
đây), trụ sở đặt tại đảo Bé. 

 

Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn phát biểu tại lễ 
công bố. Ảnh: NGUYỄN TRANG 

Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết: “Đây là 
một bước ngoặt lịch sử đối với huyện Lý Sơn, nhưng trong quá trình thực 
hiện sẽ có những vướng mắc nhất là trong thủ tục hành chính. Do vậy, 
trong thời gian đến, UBND huyện Lý Sơn mong rằng cấp tỉnh cùng các 
sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ngãi và Huyện ủy, HĐND, UB MTTQ VN 
huyện Lý Sơn kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp đồng bộ tạo ra sự đồng 
lòng, chung sức phát triển Lý Sơn mạnh về kinh tế, vững chắc quốc 
phòng, an ninh”. 

Đối với đội ngũ cán bộ hành chính cấp xã sẽ được sắp xếp bố trí vào các 
cơ quan hành chính chính trị thuộc các phòng, ban, đơn vị huyện Lý Sơn. 
Trong quá trình làm việc, công tác, đội ngũ cán bộ được đánh giá chất 
lượng sẽ bố trí phân công từng vị trí việc làm phù hợp, đối với những cán 
bộ không chuyên trách, dôi dư thì tỉnh Quảng Ngãi, huyện Lý Sơn có chế 
độ chính sách hỗ trợ phù hợp. 



Huyện đảo Lý Sơn chính thức xây dựng chính quyền một cấp, nâng cao 
hiệu quả giải quyết hành chính. Ảnh: NGUYỄN TRANG 

Huyện Lý Sơn chính thức xây dựng chính quyền một cấp, góp phần tinh 
giảm hành chính cấp xã, nâng cao hiệu quả giải quyết hành chính cấp 
huyện. 

Quảng Ngãi thành lập huyện Trà Bồng mới và thị xã Đức Phổ 

Tới đây, huyện Trà Bồng (mới) sẽ công bố chính thức sáp nhập huyện 
Tây Trà vào huyện Trà Bồng. Toàn bộ diện tích 339,10km2, 20.167 
người của huyện Tây Trà vào huyện Trà Bồng. Sau khi sáp nhập, 
huyện Trà Bồng sẽ có 760,34km2, 53.379 người. Các đơn vị hành 
chính cấp xã thuộc huyện Trà Bồng sẽ được sắp xếp cụ thể với 16 
đơn vị hành chính gồm 15 xã và 1 thị trấn. 

Đồng thời, thị xã Đức Phổ cũng chính thức thành lập thị xã Đức Phổ 
với 372,76km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 150.927 người, 
thành lập 8 phường thuộc thị xã Đức Phổ. 

NGUYỄN TRANG 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/quang-ngai-ly-son-chinh-thuc-giai-the-
don-vi-hanh-chinh-cap-xa-653202.html 

 

10. Đơn giản hóa thủ tục hành chính 



Việc hơn 400 thủ tục hành chính (TTHC) bị thay thế, bãi bỏ; hàng 
chục thủ tục phải sửa đổi cho phù hợp, rút ngắn số ngày tiếp nhận, 
trả kết quả; thực hiện TTHC qua hệ thống mạng, dịch vụ bưu điện 
trong quý I-2020… đã tiếp tục tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân 
trong giải quyết thủ tục hành chính. 

 

Cán bộ, công chức tại Trung tâm Hành chính công tỉnh giải quyết thủ tục 
hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: N.Trinh 

* Bổ sung, thay thế nhiều TTHC 

Đến nay, tổng số TTHC được chuẩn hóa và cập nhật trên Cổng dịch vụ 
công của tỉnh là 1.498 thủ tục gồm các sở, ngành: Ngoại vụ, Công 
thương, GD-ĐT, NN-PTNT, TT-TT, VHTT-DL, KH-CN; đồng thời tỉnh cũng 
đã ban hành quyết định công bố quy trình nội bộ, điện tử để thực hiện 
TTHC của các ngành trên, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi liên hệ 
làm TTHC. 

Từ đầu năm đến nay, toàn 
tỉnh đã tiếp nhận và trả kết 
quả hành chính đúng hạn 
đạt trên 92% trở lên. Trong 
đó, cấp tỉnh đạt 92,66%, 
cấp huyện 93,36% và cấp 



Đặc biệt, từ ngày 1-3, 6 đơn vị cấp huyện 
gồm: Xuân Lộc, Long Thành, Nhơn Trạch, 

Trảng Bom, Cẩm Mỹ và Thống Nhất đã cập nhật và đưa từ 6-9 TTHC 
thuộc lĩnh vực bảo hiểm ra Bộ phận một cửa huyện. Dự kiến đến đầu 
tháng 4 tới, 9/27 TTHC của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh sẽ được triển 
khai tại Trung tâm Hành chính công tỉnh  theo chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ để đơn giản hóa, giúp cá nhân, tổ chức thuận lợi khi giao dịch 
TTHC. 

Giám đốc BHXH tỉnh Phạm Minh Thành cho biết, việc đưa 9/27 TTHC 
thuộc BHXH ra bộ phận một cửa cấp huyện và Trung tâm Hành chính 
công tỉnh để triển khai theo chỉ đạo chính là cách đơn giản hóa TTHC tốt 
nhất để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân người lao động thuận lợi trong 
quá trình thực hiện thủ tục trong lĩnh vực này. 

Ông Thành nêu ví dụ, nếu trước đây, doanh nghiệp và người lao động 
phải trực tiếp đến cơ quan BHXH huyện hoặc tỉnh thì hiện nay nhờ rà 
soát và đưa được các thủ tục về bộ phận một cửa, doanh nghiệp, tổ chức 
cá nhân có thể thực hiện trực tuyến qua internet, bổ sung, cập nhật hồ sơ 
thuận lợi mà không phải đi lại nhiều lần. 

Hay như tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, trong 3 tháng 
đầu năm đã bổ sung, thay thế 12 thủ tục, bãi bỏ 5 thủ tục, tiếp tục cắt 
giảm thời gian tiếp nhận, trả kết quả ở nhiều lĩnh vực, tạo thuận lợi cho 
doanh nghiệp và người dân trong tình hình dịch bệnh phức tạp… 

* Khuyến khích thực hiện TTHC trực tuyến 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh và các sở, 
ngành, đơn vị cấp huyện khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC 
qua hệ thống điện tử trực tuyến hoặc ứng dụng mạng xã hội, các dịch vụ 
bưu chính công ích. Trong đó, những dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 
như: thông báo hoạt động khuyến mãi, cấp đổi giấy phép lái xe, dịch vụ 
cấp điện mới từ lưới điện trung áp… tổ chức, cá nhân có thể thực hiện 
trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Còn đối với các thủ tục như: cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa; nộp thuế 
điện tử đối với doanh nghiệp, cá nhân; thanh toán tiền điện, hủy tờ khai 
hải quan, nhóm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm… sẽ được triển khai 
sau khi thông tin được tích hợp đủ trên cổng dịch vụ công để thuận lợi 
cho người dân, doanh nghiệp... 

Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Nguyễn Thị Thanh Thảo cho 
biết, để khuyến khích người dân thực hiện TTHC trực tuyến, từ đầu năm 
đến nay, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản khuyến nghị người dân sử dụng 

xã là 93,47%... 



các dịch vụ công trực tuyến để hạn chế đến nơi đông người, phòng, 
chống dịch Covid-19. 

Cũng theo bà Thảo, cùng với tuyên truyền, khuyến khích, tỉnh đẩy mạnh 
thực hiện một cửa và một cửa liên thông, tập trung rà soát triển khai tiếp 
nhận TTHC ngành dọc như: BHXH, Công an, Quân sự ở trung tâm hành 
chính công và bộ phận một cửa cấp huyện; tiếp tục thực hiện đề án Thực 
hiện liên thông các TTHC: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, 
hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí theo 
Quyết định 1380/QĐ-TTG ngày 18-10-2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

Trung tâm Hành chính công tỉnh đã hoàn thành di dời về trụ sở mới, đảm 
bảo tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân kịp thời, thuận lợi. Các sở, 
ngành tăng cường tiếp nhận hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, 
triển khai tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm thu gọn 
đầu mối tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đối với các 
sở: Ngoại vụ, VH-TTDL, TT-TT, KH-CN và dịch vụ đăng ký cấp nước. 

Trong quý I-2020 Tổng đài dịch vụ công tại đầu số (0251)1022 đã tiếp 
nhận, xử lý trên 6,7 ngàn lượt liên hệ yêu cầu hỗ trợ, gửi phản ảnh, kiến 
nghị và đăng ký dịch vụ bưu chính công ích; trong đó 92,11% các yêu 
cầu, phản ảnh được xử lý trong thời gian không quá 2 ngày làm việc; tiếp 
nhận và đã xử lý 3 phản ảnh, kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia 
và 100% được giải quyết đúng hạn. 

Bộ phận một cửa các huyện tiếp tục rà soát, bố trí TTHC của các phòng 
chuyên môn và các cơ quan ngành dọc để tiếp nhận và trả kết quả; tiếp 
nhận thủ tục về BHXH tại 6/10 đơn vị cấp huyện; bố trí nhân sự kho bạc 
hoặc điểm thu hộ ngân hàng thương mại tại 11 bộ phận một cửa cấp 
huyện; đặc biệt tiếp nhận hồ sơ cấp đổi chứng minh nhân dân, cấp đổi 
giấy phép lái xe qua dịch vụ bưu chính công ích (giảm 50% từ 1-3 đến 30-
4)… đã khuyến khích người dân hạn chế đến những nơi đông người, góp 
phần tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Nguyệt Trinh 

Nguồn: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202003/don-gian-hoa-thu-
tuc-hanh-chinh-2994864/ 

 
 


