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1/ Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ: Nhiều lợi ích của “Số hóa” báo cáo giấy
Nếu điện tử hóa tất cả các báo cáo quy định từ cấp xã, huyện, tỉnh và Bộ, ngành báo 

cáo lên Chính phủ, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ thì ước tính chi phí 
tiết kiệm được cho Ngân sách Nhà nước sẽ khoảng 460 tỷ đồng/năm.

Đổi mới phương thức làm việc gắn với ứng 
dụng CNTT

Chiều 10/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 

Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp 

với các Bộ, ngành liên quan để chuẩn bị công bố 

vận hành một số phân hệ của Hệ thống thông tin 

báo cáo (HTTTBC) Chính phủ.

Theo Cục Kiểm soát TTHC (VPCP), thời gian 

qua, Cục Kiểm soát TTHC đã chủ trì, phối hợp với 

Sáng kiến Việt Nam, Tập đoàn VNPT và các đơn 

vị liên quan chủ động triển khai xây dựng HTTTBC 

Chính phủ để kết nối với các hệ thống thông tin 

báo cáo của bộ, ngành, địa phương, từ đó hình thành Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia.

HTTTBC Chính phủ là hệ thống thu thập, tích hợp dữ liệu báo cáo của các cơ quan hành 

chính nhà nước, nhằm tổng hợp, phân tích dữ liệu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hệ thống nhằm bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa đổi mới lề lối 

phương thức làm việc với ứng dụng CNTT trong công tác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải 

trình của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ sự 

chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó HTTTBC Chính phủ giúp nâng cao năng lực tham mưu tổng hợp của VPCP 

trong công tác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Mục tiêu đặt ra của HTTTBC Chính phủ nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT 

trong công tác công tác tham mưu, tổng hợp, báo cáo; góp phần chuyển đổi phương thức chỉ 

đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số được tổng hợp, phân tích theo thời gian thực, hiển thị trực 

quan thông qua các hệ thống thông tin, bảng hiển thị.

Theo đó năm 2020 sẽ kết nối HTTTBC Chính phủ với 100% các hệ thống báo cáo của các bộ, 

ngành, địa phương hoặc hệ thống thông tin chuyên ngành có khả năng trích xuất số liệu báo 

cáo để hình thành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Đến năm 2025 mục tiêu có 100% báo 

cáo định kỳ do bộ, ngành, địa phương báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (không bao 

gồm nội dung mật), 100% báo cáo trong Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ, báo cáo thống 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 
(VPCP) Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp. 

Ảnh: Gia Huy

Tin  Cải  Cách  Hành  Chính  Trung  Ương
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kê về kinh tế - xã hội được gửi, nhận qua HTTTBC 

Chính phủ...

Dự kiến tiết kiệm 460 tỷ đồng/năm
Tại cuộc họp, Cục Kiểm soát TTHC nêu lên 

những lợi ích của HTTTBC Chính phủ như: Giả sử 1 

báo cáo quy định đối với địa phương thực hiện từ 

cấp xã đến cấp huyện lên cấp tỉnh; đối với các bộ, 

cơ quan ngang bộ tổng hợp báo cáo từ các đơn 

vị trực thuộc và đơn vị ngành dọc gửi Bộ, cơ quan 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao để tổng hợp 

báo cáo Chính phủ, Thủ tướng. Nếu điện tử hóa, Hệ thống tổng hợp, người có trách nhiệm của 

mỗi cấp báo cáo chỉ xem và bấm duyệt, gửi báo cáo mà không phải tổng hợp, do đó thời gian 

tiết kiệm được cho bước tổng hợp ước tính là 6/10 ngày, số ngày công tiết kiệm được là 4.752 

ngày công/năm.

Theo số liệu do các bộ, cơ quan cung cấp, bình quân hàng năm mỗi bộ, cơ quan có 

khoảng 20 báo cáo định kỳ gửi Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, ước tính tổng số 22 bộ, 

cơ quan báo cáo lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là 440 báo cáo/năm.

Theo đó, tính toán của Cục Kiểm soát TTHC cho thấy, nếu điện tử hóa tất cả các báo cáo 

này và kết nối với HTTTBC Chính phủ thì ước tính chi phí tiết kiệm được cho ngân sách Nhà nước 

sẽ khoảng 460 tỷ đồng/năm.

Số liệu báo cáo này chưa tính cho báo cáo chuyên đề, đột xuất; chưa tính số báo cáo các 

tổ chức, cá nhân ngoài Nhà nước phải báo cáo cơ quan nhà nước do Hệ thống bước đầu chỉ 

triển khai tới các cơ quan hành chính Nhà nước.

Hiện nay, có 9 Bộ, cơ quan đã kết nối với HTTTBC Chính phủ, Cục Kiểm soát TTHC cùng các 

đơn vị liên quan đang tiếp tục kết nối với các Bộ, ngành, địa phương khác triển khai kết nối với 

hệ thống thông tin dữ liệu chuyên ngành.

Cũng theo Cục Kiểm soát TTHC, dự kiến ngày 13/3 sẽ ra mắt bước 1 của HTTTBC Chính phủ 

và dự kiến trong tháng 10/2020 ra mắt hệ thống TTBC Quốc gia.

Tại cuộc họp, đại biểu thuộc các Bộ, ngành đánh giá đề án HTTTBC Chính phủ rất thiết thực 

trong giai đoạn hiện nay, quan trọng hơn nữa là nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hệ thống khi vận hành sẽ tiết kiệm chi phí, thời gian, đặc biệt 

cung cấp là số liệu phục vụ cho chiến lược chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Đây cũng là nội 

dung triển khai kịp thời trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP thay mặt VPCP tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu về 

nội dung, giao diện, thiết kế... để hoàn thiện HTTTBC Chính phủ. Theo đó, một số phân hệ của 

Tin  Cải  Cách  Hành  Chính  Trung  Ương

Ảnh: Gia Huy
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HTTTBC Chính phủ sẽ khai trương ngày 13/3 và hoàn thiện dần, bám vào các chỉ tiêu vĩ mô để 

tạo ra các hệ thống báo cáo tổng hợp, phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị các Bộ, cơ quan chú ý việc chuẩn hóa báo cáo, phân 

công trách nhiệm cụ thể trong đơn vị để quyết tâm đưa HTTTBC Chính phủ vào vận hành, số hóa 

các văn bản giấy, tiết kiệm thời gian, chi phí cho ngân sách Nhà nước.

Theo: chinhphu.vn

2/ Chống dịch COVID-19: Đẩy mạnh dịch vụ thanh toán trực tuyến
Trong thời điểm chống dịch COVID-19, từ 15 đến 20 dịch vụ công trực tuyến chuẩn bị 

được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia vào ngày 13/3 sẽ là những dịch vụ chú 
trọng đến thanh toán trực tuyến. Đây sẽ là những dịch vụ hết sức thuận tiện cho người dân, 
doanh nghiệp trong thời gian tới.

Góp phần hạn chế tiếp xúc trực tiếp
Sáng 10/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 

Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp 

với các Bộ, ngành liên quan nhằm kiểm thử, đánh 

giá kết quả tích hợp, cung cấp một số dịch vụ 

công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 

(DVCQG).

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

VPCP nhấn mạnh, hiện nay dịch bệnh COVID-19 

đang diễn biến rất phức tạp. Tại cuộc họp Thường 

trực Chính phủ hôm qua, Thủ tướng Chính phủ đánh 

giá Việt Nam đã thành công bước đầu trong giai đoạn 1, tuy nhiên cuộc chiến chống dịch 

COVID-19 bắt đầu sang giai đoạn mới, chúng ta đã có sự chuẩn bị tốt cho tình huống này và sẽ 

làm tốt hơn nữa các kịch bản chống dịch.

Bên cạnh việc đánh giá cao các Bộ, cơ quan đã tích cực phối hợp với VPCP trong thời gian 

qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị các Bộ, cơ quan tiếp tục phối hợp đưa các dịch vụ 

công trực tuyến lên Cổng DVCQG trong thời gian tới. Bởi trong thời điểm dịch bệnh đang diễn ra 

phức tạp, các dịch vụ công có ý nghĩa quan trọng bởi sự chú trọng đến cung cấp dịch vụ thanh 

toán trực tuyến, hạn chế sự tiếp xúc trực tiếp và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Dự kiến, vào ngày 13/3 sắp tới, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ, VPCP tổ chức 

hội nghị sơ kết 3 tháng triển khai Cổng DVCQG và khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Chính 

phủ. Thời điểm sơ kết dự kiến sẽ có từ 15-20 dịch vụ công trực tuyến được đưa lên Cổng DVCQG.

Tin  Cải  Cách  Hành  Chính  Trung  Ương

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 
(VPCP) Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp. 

Ảnh: Nhật Bắc
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Vì vậy, theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, cuộc 

họp hôm nay sẽ tiếp tục đánh giá những kết quả 

đã triển khai, kiểm thử, đánh giá một số dịch vụ 

công trực tuyến cung cấp trên Cổng DVCQG sắp 

tới; từ đó khắc phục những tồn tại để dịch vụ công 

khi tích hợp phải bảo đảm tuyệt đối thành công.

Điểm chung của những dịch vụ công đưa lên 

Cổng DVCQG sắp tới chú trọng đến vấn đề thanh 

toán điện tử, đó là các dịch vụ liên quan đến: Thu 

phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ; nộp thuế cá nhân; thu phí, lệ phí trước bạ ô tô, xe gắn máy; kê khai và nộp 

thuế doanh nghiệp; cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách và khai báo phiếu giao nhận hồ sơ 

giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với Kho bạc Nhà nước; dịch vụ Hủy tờ 

khai hải quan, Khai bổ sung hồ sơ hải quan; dịch vụ Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động; dịch 

đăng ký khai sinh và cấp phiếu lý lịch tư pháp...

Sẵn sàng để đưa các dịch vụ công lên Cổng DVCQG
Đối với việc cung cấp dịch vụ công trên Cổng DVCQG trong quý I/2020, Cục Kiểm soát TTHC 

(VPCP) cho biết, hiện đã tích hợp đăng nhập một lần với 11/22 bộ, ngành; 63/63 địa phương; 

thực hiện kết nối, đồng bộ trạng thái hồ sơ TTHC với 13/22 bộ, ngành; 63/63 tỉnh, thành phố.

Từ thời điểm Cổng DVCQG khai trương ngày 9/12/2019 đến hôm nay là tròn 3 tháng, đã có 

có trên 77.200 tài khoản đăng nhập; hơn 20,9 triệu người truy cập tìm hiểu thông tin dịch vụ; trên 

2,6 triệu bồ hồ sơ đồng bộ trạng thái, trong đó có trên 13.100 hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng 

DVCQG. Đây là kết quả tích cực khi Cổng DVCQG được người dân, doanh nghiệp ủng hộ.

Tại cuộc họp, các Bộ, ngành và Tập đoàn VNPT đã chạy thử nghiệm trên dữ liệu thật một 

số dịch vụ công trực được tích hợp trên Cổng DVCQG trong thời gian tới.

Theo Bộ Công an, từ ngày mùng 5/3 đến nay, Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ đã phối 

hợp VPCP các ngân hàng thương mại làm việc không ngày nghỉ, khắc phục các vướng mắc 

đã xác định tại cuộc họp trước đó. Đến 21h tối 9/3, các đơn vị đã thành công trong chạy kiểm 

nghiệm dịch vụ nộp phạt vi phạm giao thông đường bộ với 5 trường hợp vi phạm có thật diễn 

ra trong 2 ngày qua. 

Cụ thể, Cục Cảnh sát giao thông, Vietcombank đã thử nghiệm hoàn chỉnh quy trình thu 

phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với trường hợp công dân 

vi phạm thật.

Đại diện Tổng Cục thuế cũng thử nghiệm về các dịch vụ: Nộp thuế cá nhân; thu phí, lệ phí 

trước bạ ô tô, xe gắn máy; kê khai và nộp thuế doanh nghiệp; Kho bạc Nhà nước thử nghiệm 

Tin  Cải  Cách  Hành  Chính  Trung  Ương

Sẵn sàng để đưa các dịch vụ công lên Cổng 
DVCQG. Ảnh: Nhật Bắc
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dịch vụ Cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách và khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm 

soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với Kho bạc Nhà nước; Tổng cục Hải quan thử nghiệm 

dịch vụ Hủy tờ khai hải quan, Khai bổ sung hồ sơ hải quan; Cục Quản lý lao động ngoài nước 

thử nghiệm dịch vụ Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động; Cục CNTT (Bộ Tư pháp) thử nghiệm 

dịch đăng ký khai sinh và cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Đối với dịch vụ đăng ký khai sinh đã có 45 tỉnh, thành phố đăng ký tích hợp, cung cấp dịch 

vụ trên Cổng DVCQG; dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp, có 51 tỉnh, thành phố đã đăng ký tích 

hợp. Hai dịch vụ này hiện VPCP đang phối hợp với các địa phương, cơ quan tiến hành kiểm 

thử và tích hợp trên Cổng DVCQG. Đối với dịch vụ đăng ký mã số đơn vị quan hệ ngân sách 

đã được tích hợp, cung cấp trên Cổng DVCQG theo đúng thời hạn quy định. Dịch vụ khai báo 

phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với Kho bạc Nhà 

nước đang trong quá trình triển khai các giải pháp kỹ thuật để tích hợp.

Tại cuộc họp, đại diện các ngân hàng như 

VietcomBank, VietinBank cho biết các đơn vị đều 

tuân thủ và sẵn sàng phối hợp với các Bộ, ngành 

nhằm cung cấp các dịch vụ thanh toán trực tuyến 

và đề nghị Ngân hàng Nhà nước có hướng dẫn cụ 

thể để phối hợp.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP 

nhấn mạnh lại về tinh thần năm 2020 Thủ tướng 

đã chỉ đạo cải cách quyết liệt, thực chất, thể 

hiện đúng tinh thần Chính phủ phục vụ người dân,                      

doanh nghiệp.

“Sự thực chất nhất là trong thời điểm khi dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh thì ý 

nghĩa của cải cách dịch vụ công trực tuyến càng thiết thực cho người dân, đem lại sự minh 

bạch, công khai trong quá trình cải cách TTHC”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh.

Để chuẩn bị sơ kết Cổng DVCQG dự kiến diễn ra vào ngày 13/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

VPCP đánh giá cao các Bộ, cơ quan, đặc biệt là Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, Cục Thuế, 

Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại và đề nghị các đơn vị tiếp 

tục phối hợp để đưa các dịch vụ công tiếp theo lên Cổng DVCQG. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng 

đề nghị VNPT tiếp tục cùng VPCP, Bộ Tư pháp kết nối các dịch vụ lên Cổng DVCQG, bảo đảm 

tốc độ đường truyền và an toàn, an ninh hệ thống.

Theo: chinhphu.vn

Tin  Cải  Cách  Hành  Chính  Trung  Ương

Ảnh: Nhật Bắc
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3/ Hành động vì doanh nghiệp
Cục Hải quan Quảng Nam cho hay hiện thời gian giải phóng hàng xuất khẩu trung 

bình chỉ còn khoảng hơn 1 giờ 12 phút và 17 giờ 32 phút cho hàng nhập khẩu. Thời gian 
thông quan hàng hóa đã được rút ngắn tương ứng hơn 47 phút và 6 giờ 30 phút so với năm 
2018.

Hiện đại hóa hải quan
Đằng sau cánh cổng có người bảo vệ túc trực 

bên một bàn nhỏ sắp đầy khẩu trang y tế, nước 

rửa tay với thiết bị đo thân nhiệt mỗi khi khách vào 

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà là những 

gian phòng ít người, đầy máy tính.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu 

cảng Kỳ Hà cho biết không cần phải tốn nhiều thời 

gian, tiết kiệm chi phí, doanh nghiệp đã có thể làm 

thủ tục hải quan, thông quan hàng hóa nhanh hơn 

dự kiến. Năm 2019, có khoảng 211 tổ chức, cá nhân 

tham gia làm thủ tục hải quan tại chi cục này, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên 

hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho 1.322 hồ sơ.

Không chỉ sự thuận tiện nhờ vào mô hình thủ tục hải quan điện tử, giảm tỷ lệ can thiệp, giảm 

thủ tục, giấy tờ, thời gian xử lý, thực hiện “mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện” của riêng Chi cục 

Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà mà toàn ngành hải quan Quảng Nam đã và đang thực hiện.

Theo Cục Hải quan Quảng Nam, hiện tất cả số thuế phát sinh được thực hiện bằng phương 

thức điện tử. Khi chứng từ nộp thuế điện tử từ ngân hàng chuyển đến hệ thống hải quan thì 

hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ nhanh chóng được thông quan. Một trong những giải pháp cụ 

thể là triển khai đo thời gian giải phóng hàng để đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các giải 

pháp cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, trên cơ sở thực hiện thông quan điện tử (hệ 

thống VNACCS/VCIS), nộp thuế điện tử 24/7. Ngoài thông quan điện tử hàng hóa xuất nhập 

khẩu, cơ quan này còn thực hiện đầy đủ thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến cấp 

độ 3 & 4 cho 74 thủ tục, mang lại tiện ích cho người dân, doanh nghiệp với 2.294 hồ sơ. Không 

còn phát sinh hồ sơ giấy đối với các thủ tục triển khai trên dịch vụ công trực tuyến

Ông Lê Thành Khang - Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam cho hay, hiện thời gian giải 

phóng hàng xuất khẩu trung bình chỉ còn khoảng 1 giờ 12 phút và 17 giờ 32 phút cho hàng nhập 

khẩu. Thời gian thông quan hàng hóa đã được rút ngắn tương ứng hơn 47 phút và 6 giờ 30 phút 

so với năm 2018.

Kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương năm 2018 

Tin  Cải  Cách  Hành  Chính  Tại  Tỉnh

Hải quan Quảng Nam đã rút ngắn thời gian 
thông quan hàng hóa so với trước. Ảnh: T.D
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cơ quan này xếp vị thứ 9/19. Thành công này nhờ vận hành ổn định hệ thống thông quan tự 

động VNACCS/VCIS và các hệ thống vệ tinh như hệ thông quản lý hàng gia công, sản xuất xuất 

khẩu, hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng biển, cảng hàng không (VASSCM), hệ thống 

E-mainifest, ...

Nâng chất năng lực công vụ
Kế hoạch cải cách, hiện đại hóa hải quan đã làm lợi cho cả hải quan và doanh nghiệp. 

Không chỉ vận hành đúng các quy định xử lý hồ sơ qua Cơ chế một cửa quốc gia hay hiện đại 

hóa, tất cả thủ tục hành chính hải quan cũng được công khai, niêm yết đầy đủ tại nơi giải quyết 

thủ tục, mạng nội bộ và trang thông tin điện tử của Cục Hải quan. Doanh nghiệp dễ  dàng tìm 

thấy những gì cần cho việc xử lý hồ sơ xuất nhập khẩu... Cơ quan này đã tiến hành nhiều cuộc 

đối thoại doanh nghiệp, chuyển doanh nghiệp từ đối tượng quản lý sang đối tác hợp tác.

Có thể thừa nhận, mô hình thủ tục hải quan điện tử, giảm tỷ lệ can thiệp, giảm thủ tục, giấy 

tờ và thời gian xử lý, “mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện” đã giúp doanh nghiệp làm thủ tục hải 

quan, thông quan hàng hóa nhanh, tiết kiệm thêm nhiều chi phí, thời gian. Cải cách hành chính 

là một trong những cam kết của hải quan.

Cơ quan này sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Toàn bộ hoạt động ng-

hiệp vụ được thực hiện trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin, giảm tỷ lệ can thiệp, giảm 

thủ tục, giấy tờ, thời gian xử lý và nhân lực hướng đến thủ tục hải quan điện tử được thực hiện 

“mọi lúc - mọi nơi - mọi phương tiện”, đẩy mạnh ứng dụng và sử dụng hiệu quả trang thiết bị 

hiện đại, công nghệ tiên tiến trong kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Nâng cao chất lượng 

quản lý, đánh giá tuân thủ doanh nghiệp, trên cơ sở tập trung hoàn thiện cơ chế thu thập, quản 

lý thông tin hồ sơ doanh nghiệp, tổ chức quản lý, theo dõi, cập nhật tình hình hoạt động của 

doanh nghiệp, thiết lập, cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, qua đó nhằm nâng 

cao ý thức và năng lực tuân thủ của doanh nghiệp.

Theo Cục Hải quan Quảng Nam, hiện địa bàn quản lý của đơn vị quá rộng, bao gồm khu 

vực cửa khẩu Nam Giang, cửa khẩu phụ Tây Giang, cảng Kỳ Hà, cảng Chu Lai, Khu công         

nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc và các khu - cụm công nghiệp trên địa bàn. Trong khi đó, ngành 

thiếu biên chế quá nhiều; cán bộ công chức phải kiêm nhiệm nên ảnh hưởng không nhỏ trong 

công tác quản lý. Khối lượng công việc ngày càng tăng, cùng với áp lực phải thường xuyên 

thay đổi phương thức quản lý, cải cách hiện đại hóa để đảm bảo công tác quản lý nhà nước 

về hải quan và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn là những 

thách thức lớn của đơn vị.

Theo: baoquangnam.vn

Tin  Cải  Cách  Hành  Chính  Tại  Tỉnh
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4/ Quảng Nam, ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
Ngày 28/02/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 990/KH-UBND về kiểm 

tra công tác cải cách hành chính năm 2020. Theo đó, tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành kiểm 
tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác cải cách 
hành chính (CCHC) tại các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Nội dung kiểm tra và đối tượng kiểm tra cụ thể 

như sau: 

- Đối với các cơ quan là đầu mối được giao 

chủ trì triển khai các nhiệm vụ CCHC: Kiểm tra thêm 

nội dung tham mưu thực hiện Kế hoạch CCHC tỉnh 

năm 2020, Chương trình hành động của Ủy ban 

nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU 

ngày 27-4-2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch cải 

thiện Chỉ số CCHC, Chỉ số năng lực cạnh tranh, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của 

tỉnh.

- Đối với các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra: Việc triển khai các giải pháp đối với cấp xã 

để nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh; Việc thực hiện Quyết 

định số 3980/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế phối 

hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực lao 

động, thương binh và xã hội; Quyết định số 3945/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 

một cửa liên thông thuộc lĩnh vực đất đai; Quyết định số 3979/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 

18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành 

chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/

hưởng mai táng phí”.

Các Đoàn kiểm tra sẽ do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn hoặc do Lãnh 

đạo các Sở, ngành: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn.

Theo đó, Kế hoạch sẽ được triển khai và hoàn thành trong Quý III năm 2020.

Để làm tốt công tác kiểm tra, UBND tỉnh yêu cầu: Quá trình kiểm tra đảm bảo đúng quy 

định, có trọng tâm, trọng điểm, đánh giá khách quan, thực chất về công tác CCHC và không 

gây trở ngại đến hoạt động của các đơn vị được kiểm tra; Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các 

thành viên Đoàn kiểm tra và đơn vị, địa phương được kiểm tra để đảm bảo hoạt động kiểm tra 

Tin  Cải  Cách  Hành  Chính  Tại  Tỉnh

Kiểm tra công tác CCHC tại huyện Đại Lộc 
năm 2019. Ảnh: H.T
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mang tính toàn diện; Kết hợp kiểm tra tổng hợp với kiểm tra chuyên đề, gắn với trách nhiệm của 

cơ quan được giao chủ trì triển khai các nhiệm vụ CCHC.

Tin: Hòa Tiên - P.CCHC - Sở Nội vụ

Tin  Cải  Cách  Hành  Chính  Tại  Tỉnh


