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BÁO CÁO 

Đánh giá kết quả 5 năm hoạt động của Tổ công tác 

của Thủ tƣớng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ  

________________ 

 

I. TÌNH HÌNH KỶ LUẬT, KỶ CƢƠNG HÀNH CHÍNH TRƢỚC KHI THÀNH 

LẬP TỔ CÔNG TÁC 

1. Giai đoạn 1994 - 2011 

 Năm 1994, Vụ Kiểm tra việc thi hành các Quyết định của Chính phủ  được 

thành lập tại Văn phòng Chính phủ (gọi tắt là Vụ Kiểm tra) nhằm giúp Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện chức năng tham mưu cho 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương 

thực hiện các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, các Quyết định, Chỉ thị của 

Thủ tướng Chính phủ, đề xuất biện pháp xử lý kịp thời những trường hợp không 

thực hiện hoặc thực hiện không đúng và tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện ở 

các bộ, ngành, địa phương.  

Tuy nhiên, do chưa có cơ sở pháp lý cụ thể quy định trách nhiệm của Văn 

phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan, địa phương trong việc triển khai thực hiện 

công tác đôn đốc, kiểm tra; việc đôn đốc, kiểm tra mang tính đơn phương từ 

phía Văn phòng Chính phủ và đã bộc lộ nhiều bất cập, phương pháp, cách thức 

hoạt động chưa phù hợp, không đạt như mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.  

Đến năm 2003, Vụ Kiểm tra giải thể. Công tác này được chuyển về các Vụ 

chuyên ngành trong Văn phòng Chính phủ. Các Vụ, Cục trong Văn phòng 

Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ giao nhưng tại nhiều thời điểm, công tác này chưa được coi trọng đúng 

mức, phương pháp, cách thức đôn đốc, kiểm tra chưa khoa học, phù hợp, thậm 

chí đôi lúc bị “bỏ quên”, dẫn đến việc tổ chức thực hiện các chỉ đạo, nhiệm vụ, 

công việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao còn nhiều hạn chế, yếu kém; 

nhiều công việc, nhiệm vụ giao chậm được triển khai, để quá hạn, trì trệ; kỷ 

cương của một số cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ không nghiêm, 

bao biện, né tránh, đổ lỗi cho nhau nhưng không được tổng hợp, báo cáo, đánh 

giá, kiến nghị biện pháp xử lý kịp thời, ảnh hưởng nhất định đến hiệu lực, hiệu 

quả chỉ đạo, điều hành, kỷ luật, kỷ cương hành chính. 
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2. Giai đoạn 2011 - 2016 

a) Cơ sở pháp lý và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác đôn đốc, 

kiểm tra 

- Tại khoản 1 và khoản 3 Điều 32 Quy chế làm việc của Chính phủ ban 

hành kèm theo Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính 

phủ quy định: 

“1. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kiểm tra toàn diện việc thi hành các 

văn bản quy phạm của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và việc thực hiện các công việc đã giao cho 

các Bộ, ngành, địa phương. 

3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giúp Thủ tướng, các Phó 

Thủ tướng kiểm tra việc thực hiện các văn bản và công việc nêu trên ở các Bộ, 

ngành, địa phương khi được Thủ tướng, Phó Thủ tướng giao; đồng thời chịu 

trách nhiệm tham mưu cho Thủ tướng, các Phó Thủ tướng để thực hiện kế hoạch 

kiểm tra thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ”. 

- Tại điểm i, điểm k khoản 2 Điều 2 Nghị định số 74/2012/NĐ-CP ngày 29 

tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định “Văn phòng Chính phủ giúp Thủ 

tướng Chính phủ kiểm tra thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền kiểm tra 

của Thủ tướng Chính phủ đối với các Bộ, ngành, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan để báo cáo và kiến nghị với 

Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết nhằm đôn đốc thực hiện và bảo 

đảm chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính”; “Đề nghị các bộ, ngành, Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan báo 

cáo tình hình, kết quả thực hiện các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều 

hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao”. 

- Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012 của Văn phòng Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ nhấn mạnh: “Khi Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính 

phủ ra thông báo, giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, địa phương nhưng có vấn 

đề chậm, đã có chỉ đạo rồi nhưng ngành đó, Bộ đó, địa phương đó thực hiện tới 

đâu? theo dõi việc nào, văn bản nào chưa thực hiện để kiến nghị Thủ tướng có ý 

kiến phê bình, nhắc nhở thì sẽ thấy hiệu lực, hiệu quả. Nhưng ai giúp tôi làm 

việc này? Đây là chức năng của Văn phòng Chính phủ,  phải làm tốt việc này thì 

đó là hiệu lực, hiệu quả của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ”.  

b) Tình hình thực hiện 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và trên cơ sở pháp lý nêu trên, Văn 

phòng Chính phủ đã triển khai công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực 

hiện nhiệm vụ giao từ ngày 01/01/2013.  

- Ngày 11 tháng 11 năm 2013, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính 

phủ đã ký Quyết định số 1356/QĐ-VPCP ban hành Quy chế về công tác theo 

dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo, điều hành của 
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Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đã xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu 

theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ giao trong Văn phòng Chính phủ. 

- Để công tác này được triển khai, thực hiện thống nhất đến tất cả các Bộ, 

cơ quan, địa phương, Văn phòng Chính phủ đã tham mưu, trình Thủ tướng 

Chính phủ ký ban hành Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7  năm 

2014 ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (gọi tắt là Quy chế 42).  

Thực hiện Quy chế 42, Văn phòng Chính phủ đã tích cực triển khai công 

tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ giao và đã đạt được một số kết quả nhất định: Các bộ cơ quan, địa 

phương đã triển khai xây dựng quy chế nội bộ và tiến hành mở rộng kết nối 

mạng thông tin hành chính điện tử đến Văn phòng Chính phủ và thực hiện cập 

nhật tình hình thực hiện lên Hệ thống phần mềm theo dõi. Tình hình thực hiện 

nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao có chuyển biến; tình trạng đùn đẩy 

trách nhiệm giữa cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp được khắc phục một phần.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện nhiệm vụ giao còn bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa đạt 

yêu cầu đề ra, cụ thể:  

+ Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra còn mang tính hình thức, đối phó hoặc 

mới chỉ thống kê nhiệm vụ thực hiện một cách cơ học theo thời hạn phải báo 

báo cáo, phải trình; việc kiểm tra chưa được tiến hành để đánh giá toàn diện, đầy 

đủ quá trình tổ chức, triển khai, chất lượng, hiệu quả đạt được so với yêu cầu đề 

ra cũng như sự phù hợp của nhiệm vụ giao đối với thực tiễn;   

+ Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra mới chỉ dừng lại ở việc tổng hợp, thống kê 

cơ học; việc kiểm tra chưa được tiến hành để đánh giá toàn diện, đầy đủ quá 

trình tổ chức, triển khai, chất lượng đạt được so với yêu cầu đề ra;  

+ Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, có những vấn đề phát sinh 

như thiếu điều kiện về nguồn lực để thực hiện, nhiệm vụ giao chưa đúng đối 

tượng, phạm vi, thời gian thực hiện ngắn nhưng nhiều bộ, cơ quan địa, phương 

không báo cáo, phản hồi thông tin kịp thời với Văn phòng Chính phủ để tham 

mưu, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh kịp thời; các Bộ, cơ 

quan, địa phương chưa có những đề xuất về điều chỉnh chính sách hoặc kiến 

nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật để bảo đảm phù hợp với việc tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, phù hợp với điều kiện thực tiễn; 

+ Chưa kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, sai sót, yếu kém 

trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ giao để tham mưu, đề xuất với 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có hướng xử lý, giải quyết, tháo gỡ kịp thời; 

tình trạng nơ đọng nhiệm vụ chuyển biến chậm, tỷ lệ nợ đọng cao. Đến 31 tháng 

7 năm 2016, số nhiệm vụ quá hạn chiếm tới 25,2%; Đề án nợ đọng trong trong 

CTCT của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiếm 17,1%; 39 văn bản quy định 
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chi tiết nợ đọng (tại thời điểm cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII)..., chưa đáp 

ứng được yêu cầu xây dựng Chính phủ hành động, liêm chính, Chính phủ phục 

vụ, hướng tới người dân và doanh nghiệp.  

3. Giai đoạn 2016 - 2021 

- Trước thực trạng, việc tổ chức thực hiện những nhiệm vụ Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ giao còn nhiều hạn chế, yếu kém; tình trạng nợ quá hạn nhiệm 

vụ chiếm tỷ lệ cao (25,2%) như nêu trên, trong đó có nhiều nhiệm vụ quan trọng 

bị chậm, nhiều nhiệm vụ gặp phải khó khăn vướng mắc không được tháo gỡ kịp 

thời, làm cho cơ chế chính sách chậm đi vào cuộc sống, làm ảnh hưởng đến 

niềm tin của nhân dân và doanh nghiệp đối với bộ máy công quyền và ảnh 

hưởng đến hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ và kỷ luật, kỷ cương hành chính. Công tác đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện nhiệm vụ giao phải được tăng cường, kiểm tra phải thực chất, quyết 

liệt, phương pháp, cách thức phải được thay đổi, bảo đảm tất cả các nhiệm vụ 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, 

chấm dứt tình trạng “bắn chỉ thiên”, “trên bảo dưới không nghe”, kỷ luật, kỷ 

cương hành chính phải được thắt chặt để đáp ứng yêu cầu, quan điểm chỉ đạo 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là chuyển từ mệnh lệnh hành chính sang 

thực thi.  

Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, rất cần có một thiết chế hiệu 

quả, giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện việc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ giao; báo cáo kịp thời với Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện và 

kiến nghị đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành tiếp theo, không để sót việc.  

- Từ đòi hỏi thực tiễn nêu trên và trên cơ sở các quy định của Luật Tổ 

chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ, ngày 19 tháng 8 năm 2016, 

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1642/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác 

của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ 
đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Tổ công tác), gồm 

đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tư 

pháp, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 

phòng Chính phủ làm Tổ trưởng.  

Tổ công tác được Thủ tướng Chính phủ thành lập có nhiệm vụ giúp Thủ 

tướng và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ kiểm tra các bộ, cơ 

quan, địa phương trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đánh giá toàn diện, đầy đủ tiến độ, chất 

lượng, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ giao so với yêu cầu đề ra; có ý kiến về sự phù hợp của nhiệm vụ, kết 

luận, chỉ đạo đã giao so với thực tiễn; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo đã giao để 

tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng giải quyết hoặc 

có biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan; định kỳ hàng tháng hoặc 

sau mỗi đợt kiểm tra, báo cáo đầy đủ và chính xác tình hình, kết quả thực hiện 
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nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiến nghị các 

biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của các bộ, cơ quan, địa phương 

được kiểm tra; kiến nghị các biện pháp xử lý vi phạm theo quy định (nếu có) với 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

II. NGUYÊN TẮC, QUAN ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC  

Tổ công tác được thành lập là một mô hình, thiết chế mới, chưa có tiền lệ. 

Tổ công tác đã xác định đây công việc, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi phải sáng 

tạo, linh hoạt trong phương thức, cách thức hoạt động và sẽ gặp va chạm, áp lực, 

rào cản nhất định từ phía các bộ, cơ quan được kiểm tra. Nhưng với sự làm việc 

quyết liệt, không ngại va chạm, nhất là của cá nhân Tổ trưởng Tổ công tác đã 

truyền lửa, khích lệ cho cho các thành viên trong Tổ công tác tham gia tích cực, 

có trách nhiệm đối với hoạt động của Tổ công tác. Với trách nhiệm người đứng 

đầu, Tổ trưởng Tổ công tác đã quán triệt, định hướng, mục đích, phương châm 

hoạt động Tổ:  

- Kiểm tra không phải là “bới lông tìm vết”, không phải là phải tìm được 

cái sai, cái yếu kém để phê bình nhau mà qua kiểm tra để kịp thời phát hiện 

những hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo, điều hành, trong thực thi công 

vụ và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giao của 

bộ, cơ quan, địa phương để đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải 

pháp xử lý, giải quyết, cả kể việc kiến nghị điều chỉnh, sửa đổi cơ chế, chính 

sách; hỗ trợ, đồng hành cùng các bộ, cơ quan, địa phương, nhất là trong việc tạo sự 

đồng thuận, thống nhất giữa các bộ, cơ quan khi có ý kiến khác nhau.  

- Hoạt động thẳng thắn, khách quan, công tâm, truyền đạt trung thực, đầy 

đủ ý kiến chỉ đạo, lời động viên khen ngợi, cũng như những ý kiến nhắc nhở, 

phê bình của Thủ tướng Chính phủ đến các bộ, cơ quan, địa phương được kiểm 

tra. Tổ trưởng Tổ công tác với tư cách là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 

Chính phủ cũng thẳng thắn nhận trách nhiệm trước các cơ quan nếu nguyên 

nhân chậm trễ, vướng mắc do Văn phòng Chính phủ.  

- Đôn đốc, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, mang tính điển hình, bao 

quát để từ một vấn đề, từ một bộ, cơ quan, địa phương được kiểm tra sẽ lan tỏa, 

tạo hiệu ứng tích cực đến nhiều bộ, cơ quan, địa phương khác trong việc thực 

hiện nhiệm vụ giao; thận trọng trong phản ánh, nêu vấn đề, nhất là đối với các 

vấn đề nổi cộm, tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của 

các bộ, cơ quan, địa phương. Trước mỗi cuộc kiểm tra, Tổ công tác tổ chức các 

buổi làm việc với các cơ quan tham vấn, các Hiệp hội doanh nghiệp để lắng 

nghe sự phản hồi chính sách, những vướng mắc, bất cập của cơ chế, chính sách 

hiện hành, cần sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh.  

- Kiến nghị, đề xuất khả thi, hiệu quả, đúng pháp luật, tháo gỡ được những 

khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách mà người dân, doanh nghiệp đang 

gặp phải.  

- Sau mỗi đợt kiểm tra, có báo cáo kết quả tại các phiên họp Chính phủ 

thường kỳ hàng tháng. Báo cáo đánh giá đầy đủ, khách quan, trung thực những 
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kết quả đạt được của bộ, cơ quan, địa phương được kiểm tra, đồng thời cũng 

thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, yếu kém, dư luận quan tâm, 

bức xúc để kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, yêu cầu bộ, cơ 

quan, địa phương chẩn chỉnh, khắc phục kịp thời. 

- Để đảm bảo công khai, minh bạch, Tổ công tác đã mời các cơ quan báo 

chí, truyền hình tham dự tất cả các cuộc kiểm tra. Nội dung kiểm tra, số liệu 

các nhiệm vụ hoàn thành, chưa hoàn thành, chậm trễ, các vấn đề bất cập, tồn 

tại và trách nhiệm thực thi công vụ của các bộ, cơ quan, địa phương… đều 

được đăng tải công khai, trung thực.  

- Hoạt động có kế hoạch nhưng phương thức, cách thức tổ chức các buổi 

làm việc linh hoạt, sáng tạo, điều chỉnh phù hợp với yêu cầu chỉ đạo, điều hành 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và thực tiễn kết quả thực hiện nhiệm vụ 

giao của các bộ, cơ quan, địa phương trong từng thời điểm nhất định. Như, 

trong năm 2020, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thay vì làm 

việc trực tiếp tại bộ, địa phương, Tổ công tác đã làm việc cùng lúc với nhiều bộ, cơ 

quan, địa phương theo từng nhóm vấn đề cần đôn đốc, kiểm tra. Với cách làm này, 

giảm bớt được số buổi làm việc nhưng các bộ, cơ quan, địa phương cần đôn đốc, 

kiểm tra lại tăng lên; tạo cơ hội cho các bộ, cơ quan, địa phương trao đổi, chia sẻ 

kinh nghiệm và tự “soi chiếu” kết quả thực hiện nhiệm vụ giao của cơ quan mình với 

của bộ, cơ quan, địa phương khác làm tốt hơn để cố gắng và nỗ lực hơn.   

Với định hướng, mục đích, phương châm hoạt động rõ ràng, minh bạch, 

làm việc đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, làm việc vì công việc chung như 

đã nêu trên, đã hóa giải các va chạm, áp lực trong quá trình hoạt động của Tổ 

công tác. Đến nay, các bộ, cơ quan, địa phương đều đánh giá, ghi nhận sự đóng 

góp quan trọng của Tổ công tác trong việc thúc đẩy, tạo động lực cho các bộ, cơ 

quan, địa phương thực hiện nghiêm túc nhiệm giao. Nhiều bộ, cơ quan, địa 

phương chủ động đề nghị Tổ công tác đến làm việc để hỗ trợ giải quyết các khó 

khăn, vướng mắc.  

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC SAU 5 NĂM THÀNH LẬP 

Trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, động viên kịp thời của Thủ 

tướng Chính phủ; sự quyết liệt, quyết tâm của Tổ trưởng Tổ công tác, cùng với 

sự ủng hộ, đồng thuận của các bộ, cơ quan, địa phương, Tổ công tác đã hoạt 

động rất tích cực, hiệu quả, tạo ra những thay đổi quan trọng trong việc triển 

khai, thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và trong công 

tác hoàn thiện thể chế, xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính, 

cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tăng cường kỷ luật kỷ cương hành 

chính. Sau đây, Tổ công tác xin báo cáo những kết quả chủ yếu mà Tổ công tác 

đã đạt được trong những năm qua.  

Đến nay, Tổ công tác đã thực hiện 104 cuộc kiểm tra đối với 22 bộ, cơ 

quan ngang bộ; 02 cơ quan thuộc Chính phủ; 44 địa phương; 12 Tập đoàn kinh 

tế, Tổng công ty nhà nước, gồm: 18 cuộc về việc thực hiện nhiệm vụ giao; 12 

cuộc về công tác hoàn thiện thể chế; 21 cuộc về cải cách hoạt động kiểm tra 
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chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh; 19 cuộc đôn 

đốc thực hiện các nhiệm vụ về thực hiện mục tiêu tăng trưởng; 10 cuộc tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp; 14 cuộc về xây dựng Chính 

phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính; 08 cuộc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, 

trình các đề án trong CTCT; 01 cuộc về việc thực hiện các quy định liên quan 

đến cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), chống lẩn tránh biện pháp 

phòng vệ thương mại và gian lận, giả mạo xuất xứ; 1 cuộc về thực hiện rà soát, 

hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và việc bãi bỏ văn bản ban hành trái 

pháp luật của các bộ, cơ quan; 01 cuộc việc thực hiện nhiệm vụ giao liên quan 

đến thanh toán, trả nợ nước ngoài. 

Ngoài ra, Tổ công tác đã có 16 buổi làm việc với các cơ quan, Hiệp hội, 

gồm: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp 

nước ngoài tại Việt Nam (Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Hiệp hội các nhà 

máy đúc Nhật Bản, Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc, Hiệp hội doanh nghiệp 

Đài Loan), các Hiệp hội doanh nghiệp trong nước, gồm Dệt may, Da giày và túi 

xách, Giấy và Bột giấy, Vận tải, Ô tô, Doanh nghiệp hàng không, Bất động sản, 

Logistic, Gỗ và Chế biến lâm sản, Thức ăn chăn nuôi, Các trường đại học, cao 

đẳng Việt Nam… và Hội đồng tư vấn du lịch để lắng nghe, nắm bắt những khó 

khăn về cơ chế, chính sách và những rào cản hành chính mà doanh nghiệp đang 

gặp phải. 

Qua các cuộc kiểm tra, tinh thần, quan điểm, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ được quán triệt, đôn đốc thực hiện; đưa các giải pháp, chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành những kết quả cụ thể, đi vào cuộc sống; 

nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và nhiều khoảng trống pháp 

lý; nhiều vấn đề tồn tại, bất cập, dư luận quan tâm, bức xúc liên quan đến công 

tác chỉ đạo, điều hành của các bộ, cơ quan địa phương; nhiều bất cập, yếu kém 

trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đã 

được phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục và xử lý kịp thời. Cụ thể: 

1. Đối với việc thực hiện nhiệm vụ giao 

- Hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng đã có tác động lan tỏa mạnh 

mẽ, tạo áp lực, thúc đẩy các bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt, quyết tâm trong 

việc thực hiện nhiệm vụ giao, góp phần quan trọng tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

hành chính trong công tác chỉ đạo, điều hành của các bộ, cơ quan, địa phương 

cũng như việc nâng cao ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, 

công chức trong hệ thống các cơ quan hành chính. Các bộ, cơ quan, địa phương 

được kiểm tra đều đánh giá cao nhiệm vụ và tinh thần trách nhiệm của Tổ công 

tác, đã tạo cho các bộ, cơ quan, địa phương có sự chuyển mình thực sự, việc thực 

hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao được khẩn trương, kịp 

thời hơn. 

Học tập sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ và kinh nghiệm hoạt động của 

Tổ công tác, tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trương ương đều thành lập Tổ công tác do Bộ trưởng, Thủ 
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trưởng cơ quan và Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng để theo dõi,  đôn đốc, 

kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và 

nhiệm vụ của lãnh đạo bộ, cơ quan, địa phương giao. 

- Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ giao của các bộ, cơ quan, địa phương đến nay đã đi vào 

nề nếp. Các bộ, cơ quan, địa phương đã triển khai xây dựng quy chế nội bộ về 

công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giao và tiến hành 

mở rộng kết nối Hệ thống phần mềm theo dõi từ Văn phòng chính phủ đến các 

cơ quan, đơn vị trực thuộc, trong đó, có nhiều tỉnh, thành mở rộng kết nối đến 

cấp quận, huyện, bảo đảm việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và cập nhật tình 

hình thực hiện nhiệm vụ giao được ổn định, thông suốt từ trung ương đến các 

cấp của địa phương.   

- Trách nhiệm người đứng đầu được đề cao, chủ động, linh hoạt trong điều 

hành, quyết liệt trong chỉ đạo; tích cực tìm kiếm giải pháp hiệu quả trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ giao, nhất là đối với các nhiệm vụ giao mang tính phức 

tạp, khó, đòi hỏi nhiều nguồn lực, liên quan đến nhiều bộ, cơ quan, địa phương; 

chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan để xử lý hoặc kịp thời báo cáo, 

tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng xử lý, giải quyết các vấn đề, 

nội dung còn có ý kiến khác nhau hoặc có vướng mắc về cơ chế, chính sách. 

- Nhiều vấn đề tồn tại, bất cập, chậm được xử lý, giải quyết có liên quan 

đến công tác chỉ đạo, điều hành của các bộ, cơ quan, địa phương được Tổ công 

tác thời phát hiện và kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, yêu 

cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương xử lý, khắc phục, chấn chỉnh, nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, như: Vấn đề xử lý hàng phế liệu nhập 

khẩu tồn đọng tại các cảng biển, cửa khẩu; vấn đề đánh giá tác động môi trường 

các dự án, nhà máy, khai thác khoáng sản; công tác quản lý nhà nước về khoáng 

sản và bảo vệ môi trường; những bất cập, tồn tại trong lĩnh vực thuế (thất thu, nợ 

đọng thuế), hải quan (phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực); việc thực hiện các quy 

định liên quan đến cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, chống lẩn tránh biện 

pháp phòng vệ thương mại và gian lận, giả mạo xuất xứ hàng hóa; công tác bảo 

đảm an toàn giao thông; vấn đề cấp phép nạo vét, khởi thông luồng lạch có tận 

thu; công tác thẩm định, thanh tra, giám sát chất lượng công trình, dự án BOT; 

công  tác quản lý, tổ chức lễ hội; du lịch, thể thao; công tác quản lý nghệ thuật 

biểu diễn, phong tặng các danh hiệu cho các nghệ sỹ; vấn đề quản trị, công tác 

cổ phần hóa, thoái vốn tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước… 

 - Kết quả thực hiện nhiệm vụ giao chuyển biến rõ nét, ngày càng thực chất. 

Cụ thể: Thời điểm đầu nhiệm kỳ (đầu năm 2016) số nhiệm vụ quá hạn chiếm tới 

25,2%. Đến tháng 12/2016 - ngay sau khi Tổ công được thành lập được 4 tháng, 

đã kéo giảm tỷ lệ nợ đọng nhiệm vụ xuống còn 2,82% - tạo tiền đề và bước 

chuyển căn bản về kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện nhiệm vụ giao. Đến 

cuối năm 2020, chỉ có 180/9.721 số nhiệm quá hạn, chiếm 1,8% - giảm 23,4% 

so với năm 2016 -  thời điểm Tổ công tác chưa thành lập.  



9 

 

 

 

- Công tác xây dựng, quản lý Chương trình công tác (CTCT) có nhiều đổi 

mới: Việc cập nhật, báo cáo tiến độ xây dựng các đề án được thực hiện hàng 

tuần để kịp thời đôn đốc các bộ, cơ quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình các 

đề án, bảo đảm đúng tiến độ. Đặc biệt, tình hình thực hiện CTCT được Tổ công 

tác đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện tại các phiên họp Chính phủ Thường kỳ 

hàng tháng, nêu rõ các bộ, cơ quan chậm nợ và phải báo cáo, giải trình trước 

Chỉnh phủ, Thủ tướng Chính phủ (trước đây, chỉ báo cáo tại Phiên họp trực 

tuyến Chính phủ với địa phương 6 tháng, năm). Việc thực hiện các đề án trong 

CTCT của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trình đúng tiến độ yêu cầu, không xin lùi, 

xin rút và chậm nợ; chất lượng CTCT của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

ngày càng được nâng cao, việc điều chỉnh tiến độ trình, việc xin chuyển, xin rút 

cơ bản được khắc phục. Cả nhiệm kỳ 2016 – 2021 (tính đến hết tháng 02/2021) 

có 2.504 đề án giao, đã hoàn thành 2.492/2.504 đề án, đạt 99,5%, chỉ còn 12 

đề án (chiếm 0,5%) chưa trình - giảm 47 đề án và chỉ bằng 1/4 so với cuối 

nhiệm kỳ trước (cuối nhiệm kỳ 2011 - 2016, còn 59/2.600 đề án nợ đọng).   

2. Đối với công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách 

- Qua các cuộc kiểm tra về công tác hoàn thiện thể chế đối, Tổ công tác kịp 

thời phát hiện nhiều bất cập, vướng mắc, chồng chéo trong các quy định pháp 

luật hiện hành và đã tham mưu, kiến nghị cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ 

sung  nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho công tác quản lý nhà nước và bảo 

đảm hiệu lực, hiệu quả trong quá trình thực thi, như việc Chính phủ ban hành 

Nghị định số 84/2019/NĐ-CP về quản lý phân bón (thống nhất 01 đầu mối chịu 

trách nhiệm quản lý nhà nước về phân bón), Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 

3/2/2019 giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là đầu mối quản lý nhà nước về 

chất thải rắn, UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm toàn diện về 

vấn đề rác thải và xử lý rác thải trên địa bàn… Đồng thời, quán triệt yêu cầu, 

quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong xây dựng và hoàn thiện thể 

chế phải từ bỏ tư tưởng “cài cắm”, “tham nhũng chính sách”, phải rà soát, cắt bỏ 

tất cả những gì là rào cản, là giấy phép con gây phiền hà cho người dân, doanh 

nghiệp, không phù hợp với quan điểm, tư tưởng xây dựng Chính phủ liêm chính, 

Chính phủ hành động, kiến tạo, hướng tới người dân và doanh nghiệp
1
. 

- Đổi mới tư duy xây dựng văn bản, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh 

bạch để hướng tới sự thống nhất, đồng bộ; từ quản lý thắt chặt sang tạo hành 

lang pháp lý thuận lợi, khuyến khích phát triển, tháo gỡ mọi vướng mắc, thúc 

đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh 

tranh của Việt Nam và Việt Nam được đánh giá là nước cải thiện tốt nhất về 

năng lực cạnh tranh toàn cầu.  

Đặc biệt, sau các cuộc kiểm tra trong năm 2020 về tình hình ban hành văn 

bản quy định chi tiết, tiếp tục tạo dấu ấn cải cách, đổi mới mạnh mẽ về tư duy, 

                                           
1
Ngay sau các cuộc kiểm tra đầu tiên của Tổ công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, Tổ công tác 

đã kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát các bất 

cập, không phù hợp tại một số quy định của Luật Đầu tư công, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.  
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phương pháp xây dựng văn bản quy định chi tiết theo hướng “Ban hành một văn 

bản mới phãi bải bỏ ít nhất một văn bản cũ; cắt giảm tối đa số lượng văn bản 

quy định chi tiết theo hướng một luật chỉ ban hành tối đa 2 Nghị định quy định 

chi tiết, trường hợp đặc thù báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định; 01 Nghị 

định chỉ ban hành 01 Thông tư hướng dẫn” nhằm tạo thuận lợi trong quá thực 

thi pháp luật của người dân. Cụ thể: Trong năm 2020, các Bộ đã thực hiện việc 

tích hợp 49 văn bản quy định chi tiết Luật có hiệu lực từ 01/01/2021 còn 28 văn 

bản - giảm 21 văn bản so với phân công
2
.   

- Đốc thúc các bộ, cơ quan tập trung, ưu tiên nguồn lực để xây dựng và 

hoàn thiện thể chế, tạo dư địa cho tăng trưởng. Công tác xây dựng, ban hành văn 

bản quy định chi tiết có nhiều chuyển biến rõ rệt, hầu hết các văn bản được ban 

hành có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của Luật, pháp lệnh. Số văn bản 

quy định chi tiết nợ đọng, chậm ban hành giảm thấp nhất từ trước đến nay - chỉ 

còn nợ đọng 3 văn bản quy định chi tiết của năm 2020 (cuối nhiệm kỳ Quốc 

hội khóa XII, Chính phủ nợ 58 văn bản; cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, 

Chính phủ nợ 39 văn bản). Trong đó năm 2017 - là năm đầu tiên không nợ văn 

bản quy chi tiết thuộc thẩm quyền Chính phủ.  

3. Thúc đẩy mạnh mẽ các bộ, cơ quan, địa phƣơng trong cải cách thủ 

tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và trong hoạt động hợp tác 

quốc tế trong công tác CCHC, xây dựng CPĐT  

Tại các cuộc kiểm tra của Tổ công tác về xây dựng Chính phủ điện tử, cải 

cách thủ tục hành chính tại các bộ, cơ quan, địa phương và kiểm tra thực tế việc 

giải quyết các thủ tục hành chính tại các Trung tâm hành chính công đã truyền 

đạt yêu cầu, quyết tâm, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải 

cách hành chính đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của 

các bộ, cơ quan, địa phương trong thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh.  

a) Thể chế cho hoạt động cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục 

hành chính cơ bản được hoàn thiện, ngày càng thống nhất, đồng bộ.  

Từ 2016 - 2020, đã ban hành 37 văn bản (08 Nghị định, 19 Nghị quyết, 02 

Chỉ thị, 08 Quyết định) về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh 

doanh, trong đó có một số văn bản làm cơ sở thay đổi căn bản quy trình thực 

hiện thủ tục hành chính từ thủ công, giấy tờ sang điện tử, phi giấy tờ, như: Nghị 

định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục 

hành chính trên môi trường điện tử; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục 

                                           
2
Bộ LĐTBXH đã thực tích hợp 14 Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn Luật Lao động (sửa đổi) còn 04; Bộ 

KHĐT đã tích hợp 12 Nghị định hướng dẫn 03 Luật (Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật 

đối tác công tư) còn 5 Nghị định.  
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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"
3
. 

- Việc ban hành và giải quyết thủ tục hành chính ngày càng thống nhất, đơn 

giản, minh bạch và thuận lợi hơn. Đến nay, các bộ, cơ quan đã rà soát và trình 

Chính phủ ban hành 19 Nghị quyết để phê duyệt phương án đơn giản hóa 

1.097 thủ tục, với 992 mẫu đơn và 399 tờ khai được quy định tại 332 văn bản 

quy phạm pháp luật, trong đó có nhiều phương án có đối tượng tác động lớn 

như: Bỏ quản lý sổ hộ khẩu bằng giấy với khoảng hơn 18 triệu hộ gia đình được 

thụ hưởng từ phương án này… Đây cũng là tiền đề, cơ sở pháp lý quan trọng để 

xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần đẩy mạnh giải 

quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, xây dựng công dân điện tử, 

nền kinh tế số, xã hội số. 

- Việc giải quyết thủ tục hành chính ngày càng chất lượng và hiệu quả hơn 

với việc xác định đúng mục tiêu là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm 

phục vụ. Thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hoạt động của các 

Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh đã giúp hạn chế phiền hà, nhũng 

nhiễu, tiêu cực; tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch 

với cơ quan hành chính nhà nước; từng bước làm thay đổi mối quan hệ giữa cơ 

quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp. Sau hơn 02 năm triển 

khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, đến nay, có 59/63 tỉnh, thành 

phố thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh; 100% Bộ, ngành, 

địa phương đã kiện toàn hệ thống một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công 

nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; chất lượng giải quyết hồ sơ đã 

có sự cải thiện rõ rệt, tỷ lệ giải quyết đúng hạn từ 97,37% trở lên. Đặc biệt có địa 

phương đã thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính theo phương thức “5 tại 

chỗ” như Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh; nhiều địa 

phương đã gắn kết chặt chẽ giữa việc thiết lập một cửa “vật lý” và một cửa điện 

tử để tạo thuận lợi cho người thực hiện như: Hà Nội, Quảng Ninh, Đồng Nai, Cà 

Mau, Bình Dương…   

- Với các cuộc kiểm tra chuyên đề về cải cách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

hoạt động KTCN đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và việc rà soát, đơn giản, cắt 

giảm các ĐKKD để tạo dư địa cho tăng trưởng đã tạo hiệu ứng tích cực, thúc 

đẩy các bộ, cơ quan nhận diện ra vấn đề để thay đổi, cải cách; tạo bước chuyển 

căn bản cả về chất và lượng trong cải cách và thực thi của các bộ, cơ quan, địa 

phương trong công tác cải cách hoạt động KTCN và cắt giảm, đơn giản hóa các 

ĐKKD.  

                                           
3
Đến thời điểm hiện nay, 63/63 địa phương đều đã triển khai thực hiện việc liên thông các TTHC nêu trên; đã 

tiếp nhận 353.846 hồ sơ, trong đó, đã giải quyết 350.400 hồ sơ (số hồ sơ quá hạn là 2.352 hồ sơ chiểm tỷ lệ  

0,67%), một số địa phương triển khai tốt công tác này như Nam Định, Ninh Bình, Quảng Bình, Nghệ An… Qua 

quá trình thực hiện, các địa phương đều đánh giá cao hiệu quả mang lại, rõ rệt nhất là giảm chi phí đi lại, giảm 

thời gian thực hiện các thủ tục hành chính này; khắc phục tình trạng chậm trễ tùy tiện trong giải quyết TTHC, 

trục lợi chính sách. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, quản lý nhân 

khẩu, thực hiện các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước. 
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Tổ công tác đã kịp thời phát hiện nhiều quy định bất cập, chồng chéo về 

KTCN và điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý, đang gây cản trở, 

khó khăn cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, đã kiến nghị 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, yêu cầu các bộ, cơ quan phải rà soát, 

bãi bỏ. Từ chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đến nay, có 87 Luật, 

Nghị định, Thông tư về KTCN, ĐKKD đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung và thay 

thế để cắt giảm 3.893/6.191 ĐKKD, 6.776/9.926 danh mục hàng hóa phải 

KTCN và 30 thủ tục hành chính liên quan đến KTCN; 1.501 mặt hàng KTCN 

chồng chéo đã xử lý, giao cho một đầu mối chịu trách nhiệm KTCN (như: nhóm 

sản phẩm tời điện, nồi hơi trong các xí nghiệp công nghiệp/giao thông vận tải; 

nhóm thiết bị gia dụng nhập khẩu; nhóm hàng hóa: Ra đa; hệ thống lạnh; sữa, sản 

phẩm từ sữa; chất hỗ trợ chế biến Casein; bột, tinh bột có nguồn gốc từ thực vật…).  

Việc cắt giảm này đã giúp tiết kiệm cho xã hội, người dân, doanh nghiệp 

khoảng hơn 18 triệu ngày công/năm, tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm. Kết 

quả này đã khẳng định sự hoạt động hiệu quả, sự nỗ lực, quyết liệt, quyết tâm, 

trách nhiệm của Tổ công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng 

Chính phủ giao.   

Để tiếp tục cải cách triệt để, hiệu quả, thực chất hơn nữa công tác KTCN 

đối với hàng xuất nhập khẩu, Tổ công tác đã kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ thay đổi mô hình KTCN đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo hướng 

giao cơ quan Hải quan làm đầu mối KTCN, các Bộ quản lý chuyên ngành thực 

hiện hậu kiểm. Ngày 12/02/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết 

định số 38/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm 

tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu (do Bộ Tài chính trình). Theo 

Quyết định này, giao cơ quan Hải quan làm đầu mối KTCN, các Bộ quản lý 

chuyên ngành thực hiện hậu kiểm và thực hiện 7 nội dung cải cách hoạt động 

KTCN tại cửa khẩu nhằm đơn giản quy trình, thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng 

CNTT, quản lý rủi ro, giảm đầu mối tiếp xúc của doanh nghiệp, cắt giảm chi 

phí, thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu 

quản lý nhà nước.  

Trong cải cách này, ghi nhận những nỗ lực của các Bộ: Công Thương
4
, Tài 

chính
5
, Tài nguyên và Môi trường

6
, Nông nghiệp và phát triển nông thôn

7
, Y tế

8
, 

Khoa học và Công nghệ
9
…  

                                           
4
 Xây dựng, trình ban hành 9 Nghị định để thực hiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa 675/1.216 ĐKKD. 

5
 Trình Nghị định quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN 

và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; tích cực và có nhiều nỗ lực trong việc xây 

dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/02/2021. 
6
 Ban hành Nghị định 01/2019/TT-BTNMT ngày 8/3/2019 về việc ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của 

Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/8/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  
7
 Đã bãi bỏ, sửa đổi theo hướng đơn giản 147 điều kiện kinh doanh, về kiểm tra chuyên ngành đã cắt giảm 76,7% 

dòng hàng phải gắn mã hồ sơ; khẩn trương trong việc trình Chính phủ ban hành Nghị định 84/2019/NĐ-CP ngày 

14/11/2019 về quản lý phân bón. 
8
 Tinh thành cải cách mạnh mẽ trong việc xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 

ngày 02/02/2018 (thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP) hướng dẫn chi tiết thi hành Luật an toàn thực phẩm.  
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- Với những nỗ lực và kết quả đạt được nêu trên, đã góp phần quan trọng 

trong việc nâng cao thứ hạng của Việt Nam trong các xếp hạng quốc tế:  

Trong Xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu giai đoạn 2016-2020 của 

Ngân hàng Thế giới, Việt Nam tăng 20 bậc, xếp thứ 70/190 quốc gia, nền kinh 

tế và xếp thứ 5 trong ASEAN; Xếp hạng Năng lực cạnh tranh toàn cầu GCI 4.0 

của Diễn đàn kinh tế thế giới, năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 10 bậc giai 

đoạn 2018-2019, từ 77 lên 67/141 quốc gia và xếp thứ 7 trong ASEAN; Chỉ số 

Đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2020 của Việt Nam xếp thứ 42/131 quốc gia, 

nền kinh tế, giữ vị trí số 1 trong nhóm 29 quốc gia cùng mức thu nhập. 

b) Về xây dựng Chính phủ điện tử 

- Các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến xây dựng Chính phủ điện 

tử, đã thay đổi, cải tiến căn bản lề lối, phương thức làm việc thông qua ứng dụng 

mạnh mẽ công nghệ thông tin, hướng tới một nền hành chính hiện đại, hiệu quả, 

phi giấy tờ.  

- Văn phòng Chính phủ phát huy tính tiên phong, xây dựng và đưa vào vận 

hành một số Hệ thống thông tin nền tảng của CPĐT, giúp đổi mới lề lối làm việc 

trong các cơ quan nhà nước cũng như cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 

người dân, doanh nghiệp: 

(i) Trục liên thông văn bản quốc gia được khai trương từ ngày 12/3/2019,  

đến ngày 08/03/2021 đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử giữa 95/95 

cơ quan trung ương và địa phương. Năm 2020, có 2,6 triệu văn bản điện tử được 

gửi-nhận qua Trục - tăng 2,5 lần so với năm 2019 (1,1 triệu văn bản). Tính 

chung, kể từ khi vận hành đến nay đã có 4,5 triệu văn bản điện tử, gửi nhận qua 

Trục. Theo tính toán sơ bộ giúp tiết kiệm được trên 1.200 tỷ đồng/năm. 

(ii) Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-

Cabinet) với mục tiêu hướng tới Chính phủ không giấy tờ được vận hành từ 

ngày 24/6/2019 đến ngày 08/03/2021 đã phục vụ 28 hội nghị, phiên họp Chính 

phủ và xử lý 685 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ, giúp thay thế việc in 

ấn, sao chụp hơn 253 nghìn hồ sơ, tài liệu giấy. Chi phí tiết kiệm được khi sử 

dụng Hệ thống là khoảng 169 tỷ đồng/năm. 

 (iii) Cổng Dịch vụ công quốc gia: Sau hơn một năm vận hành chính thức 

từ ngày 09/12/2019 với 8 dịch vụ công ban đầu, đến ngày 08/03/2021 đã có hơn 

2.800 dịch vụ công được tích hợp, cung cấp trên tổng số gần 6.800 TTHC tại 4 

cấp chính quyền (đạt tỷ lệ 42%, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao 12%), với hơn 116 

triệu lượt truy cập, hơn 467 nghìn tài khoản đăng ký; hơn 42.5 triệu hồ sơ đồng 

bộ trạng thái; trên 940 nghìn hồ sơ thực hiện trực tuyến và hơn 67 nghìn giao 

dịch thanh toán điện tử (tổng số tiền trên 26,7 tỷ đồng) trên Cổng; tiếp nhận, hỗ 

trợ trên 53 nghìn cuộc gọi, hơn 10 nghìn phản ánh, kiến nghị. Chi phí xã hội tiết 

                                                                                                                                    
9
 Kịp thời trong việc xây dựng, trình Chính phủ ký ban hành Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/20217 về 

ghi nhãn hàng hóa 
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kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia là 8.100 tỷ đồng/năm. 

(iv) Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin phục vụ 

chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khai trương ngày 

19/8/2020 là hạ tầng số thông minh phục vụ chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu 

số phù hợp theo lộ trình chuyển đổi số quốc gia. Đến nay (08/3/2021), Hệ thống 

đã kết nối với 14 bộ, cơ quan, 37 địa phương. Tương tác, điều hành trực tuyến 

thông qua hệ thống mạng dữ liệu của Bộ Quốc phòng, mạng chuyên dùng, 

Internet với gần 57 điểm cầu tại các bộ, ngành, địa phương; kết nối 32 camera 

giám sát các hồ đập thủy điện… Chi phí tiết kiệm khi vận hành Hệ thống này 

khoảng 460 tỷ đồng/năm. 

(v) Về kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Xây dựng 10 chuyên mục và cập nhật 

trên 280 chỉ tiêu thông tin, dữ liệu lên Hệ thống; phối hợp với các bộ cung cấp 

dữ liệu của 105/200 chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 293/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ; xây dựng và cung cấp ấn phẩm infographic về tình hình kinh 

tế - xã phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ; cung cấp điểm tin hàng ngày 

phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với 

63/63 tỉnh cung cấp dữ liệu trực tuyến cho 08 chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng 

tháng. 

Đường truyền kết nối ổn định, thông suốt của 25 thông tin, dữ liệu trực tuyến 

kết nối với các bộ, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự 

cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. 

Các hệ thống thông tin trên được đưa vào vận hành giúp tiết kiệm chi phí 

xã hội ước tính trên 9.900 tỷ đồng/năm (theo cách tính của OECD) và nhận 

được phản hồi tích cực của xã hội
10

; tạo sự thay đổi rõ rệt về phương thức làm 

việc giữa các cơ quan hành chính nhà nước cũng như trong giải quyết TTHC, 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến; vừa tạo lực kéo vừa tạo lực đẩy trong triển 

khai CPĐT, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số; góp phần thực 

hiện mục tiêu kép của Chính phủ vừa phát triển kinh tế vừa hạn chế ảnh hưởng 

tiêu cực của đại dịch Covid-19. 

Liên hợp quốc xếp hạng Chính phủ điện tử năm 2020, Việt Nam xếp thứ 

86/193 quốc gia, vùng lãnh thổ tăng 02 bậc so với năm 2018, duy trì việc tăng 

hạng liên tục trong giai đoạn 2014-2020 từ vị trí 99 lên vị trí 86, được xếp vào 

nhóm các nước phát triển Chính phủ điện tử ở mức cao và cao hơn chỉ số trung 

bình thế giới. 

                                           
10 Trục liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống e-Cabinet, Cổng Dịch vụ công quốc gia đều được bình chọn nằm trong 10 sự 

kiện nổi bật về công nghệ thông tin và truyền thông, về khoa học và công nghệ  do các câu lạc bộ Nhà báo công bố năm 

2019. Trong đó, Trục liên thông văn bản quốc gia đã đạt giải vàng của giải thưởng kinh doanh quốc tế năm 2019 tổ chức tại 

Công hòa Áo, Hệ thống e-Cabinet được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê năm 2020 cho giải pháp phần mềm xuất sắc. 
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c) Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động hợp tác quốc tế trong công tác cải cách 

thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử: 

- Thông qua hoạt động của Tổ công tác và Hội đồng tư vấn cải cách TTHC, 

Văn phòng Chính phủ đã tạo lập được sự hợp tác chặt chẽ, sự hỗ trợ của  nhiểu 

tổ chức quốc tế. Từ 2018 đến nay, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 

với vai trò là Tổ trưởng Tổ công tác và Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách TTHC 

đã ký 09 Khung hợp tác, Bản ghi nhớ hợp tác với các cơ quan, tổ chức quốc tế 

trong viêc hỗ trợ thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ 

điện tử; tổ chức hàng trăm buổi làm việc với các tổ chức, chuyên gia quốc tế để 

triển khai các hoạt động hợp tác; trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành các 

Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 16/9/2019 về việc phê duyệt chủ trương thực 

hiện Dự án “Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp 

nhỏ và vừa” do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ với tổng vốn của Dự án là hơn 22 triệu 

USD (Văn phòng Chính phủ được giao là cơ quan chủ quản Dự án); Quyết định 

số 1442/QĐ-TTg ngày 21/10/2019 về việc phê duyệt dự án “Cung cấp trang 

thiết bị phần cứng của Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ” do Chính phủ 

Nhật Bản tài trợ (Lễ bàn giao trang thiết bị dự kiến trong tháng 4/2021.  

 Việc triển khai các Dự án hợp tác này đã góp phần giúp Chính phủ gắn kết 

chặt chẽ quyết tâm cải cách, hiện đại hóa nền hành chính, cải thiện môi trường 

kinh doanh với thực tiễn phát triển của doanh nghiệp; tạo ra những thay đổi 

mang tính hệ thống trong việc cải cách và cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ 

trợ cắt giảm chi phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.  

- Trong khuôn khổ năm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 

2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã chủ trì tổ chức chương trình nghị sự Hội nghị 

trực tuyến mạng lưới thực hành quy định tốt ASEAN-OECD lần thứ 6. Đây là 

Hội nghị trực tuyến lần đầu tiên được OECD đồng phối hợp tổ chức tại quốc gia 

đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN theo hình thức trực tuyến. Hội nghị này là cơ 

hội để các cơ quan xây dựng chính sách, pháp luật của Việt Nam tiếp cận được 

những nội dung, phương pháp luận mới của OECD trong xây dựng, thực thi 

chính sách, pháp luật. 

Các cơ quan, tổ chức, chuyên gia quốc tế đều đánh giá cao hoạt động hiệu 

quả của Tổ công tác, Hội đồng tư vấn cải cách TTHC và vai trò của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm gắn với trách nhiệm là Tổ trưởng Tổ công tác và Chủ tịch HĐTV cải 

cách TTHC trong việc gắn kết, thúc đẩy, mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa Văn 

phòng Chính phủ với các tổ chức quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm, học tập, hỗ trợ 

lẫn nhau trong việc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ ngày càng hiệu quả hơn. Qua công tác hợp tác quốc tế này đã 

có nhiều đóng góp không chỉ giải quyết các vấn đề trong nước mà cả các vấn đề 

quốc tế khác.  

4. Nhiều vấn đề tồn tại, bất cập chậm đƣợc xử lý, giải quyết có liên 

quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của các bộ, cơ quan địa phƣơng làm 

dƣ luận quan tâm, bức xúc đƣợc khắc phục, chấn chỉnh kịp thời. 
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  - Trên cơ sở các kiến nghị của của Tổ công tác, Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ đã giao các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện hơn hơn 300 

nhiệm vụ cụ thể để khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, bất cập liên quan đến 

cơ chế, chính sách và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Trong 

đó, Chính phủ yêu cầu rà soát để xây dựng, sửa đổi, bổ sung tổng số 56 văn bản, 

gồm 04 Luật, 30 Nghị định, 02 Quyết định, 13 Thông tư; 05 Nghị quyết; 02 Đề 

án (chưa kể 87 Luật, Nghị định, Thông tư về KTCN, ĐKKD đã được kiến nghị 

rà soát, sửa đổi, bổ sung và thay thế).  

Đến nay, 55/56 văn bản đã được ban hành, có hiệu lực để tháo gỡ vướng 

mắc cho doanh nghiệp. Trong đó, có nhiều văn bản ban hành đã ghi dấu ấn về 

tinh thần cải cách mạnh mẽ, cầu thị, quyết liệt của các bộ, cơ quan như: Luật 

Đầu tư (sửa đổi), Luật Đầu tư công (sửa đổi), Luật Xây dựng (sửa đổi), Luật 

Bảo vệ môi trường (sửa đổi); các Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án 

đầu tư xây dựng; Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Nghị định số 

141/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, Nghị định số 

84/2019/NĐ-CP về quản lý phân bón, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật bảo vệ môi trường; Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 ban hành 

Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch 

vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch; 

Nghị định số 69/2019/NĐ-CP về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu 

tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng xây 

dựng - chuyển giao; Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 về 

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về ghi nhãn hàng hóa; Nghị 

định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thông tư số 11/TT-BNNPTNT về kiểm dịch 

sản phẩm thủy sản; quy định về ngưỡng MRPL của các chỉ tiêu hóa chất, kháng 

sinh cho hàng thủy sản tiêu thụ nội địa...   

- Có nhiều nhiệm vụ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện đã kịp 

thời giải tỏa được sự bức xúc của người dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự,  

xã hội tại địa phương, như việc xử lý sai phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực, việc hỗ 

trợ tiêu thụ, tiêu hủy các lô hàng hải sản tồn kho cho người dân và doanh nghiệp 

4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển; khẩn trương công bố 

biển an toàn, biển sạch để người dân và chính quyền địa phương có định hướng 

trong phát triển khai thác thủy sản, khôi phục sản xuất, kinh doanh; việc nghiên 

cứu và đánh giá khoa học về chất lượng hải sản tầng đáy tại vùng biển của 04 

tỉnh miền Trung để công bố công khai; vấn đề đánh giá tác động môi trường các 

dự án, nhà máy, khai thác khoáng sản; công tác bảo đảm an toàn giao thông; vấn 

đề cấp phép nạo vét, khởi thông luồng lạch có tận thu; công tác thẩm định, thanh 

tra, giám sát chất lượng công trình, dự án BOT; công  tác quản lý, tổ chức lễ hội; 

du lịch, thể thao; công tác quản lý nghệ thuật biểu diễn… 
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Phản hồi của Hiệp hội doanh nghiệp ghi nhận những chỉ đạo thiết thực, cụ 

thể của Chính phủ và các Bộ đã kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, thể hiện tinh 

thần đồng hành với doanh nghiệp
11

.  

5. Tháo gỡ đƣợc nhiều khó khăn, vƣớng mắc về cơ chế, chính sách đối 

với hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngƣời dân và doanh nghiệp 

Qua các cuộc kiểm tra chuyên đề về bảo đảm mục tiêu tăng trưởng; tháo 

gỡ, khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh đã kịp thời phát hiện nhiều bất 

cập, chồng chéo về cơ chế, chính sách; những rào cản liên quan đến thể chế, 

chính sách, dễ tạo kẽ hở để cán bộ thực thi công vụ sách nhiễu, tiêu cực; những 

khoảng trống pháp lý, nhiều vấn đề thực tiễn đang đòi hỏi phải được thay đổi 

nhưng bị ràng buộc, hạn chế bởi các chế định pháp lý hiện hành cần khẩn trương 

ban hành để đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước, như việc thay đổi 

chính sách thuế cho lượng vải dư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu nằm 

trong định mức 3% tiết kiệm được của doanh nghiệp thuộc ngành Dệt may Việt 

Nam; kiến nghị, đề xuất phải xây dựng Nghị định xử lý nợ BHXH, BHYT tồn 

đọng, kéo dài (không có khả năng thu hồi) của doanh nghiệp đã ngừng hoạt 

động, giải thể, phá sản; Nghị định quy định về BHXH bắt buộc đối với người 

lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam; hướng dẫn cụ thể về cơ 

chế thuê, thuê mua các dịch vụ công và cơ chế đấu thầu quyền quản lý khai thác 

các công trình công thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao của các địa phương; quy 

định về phân hạng, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở y tế tư 

nhân, cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, cơ chế xã 

hội hóa y tế để có cơ sở pháp lý trong việc thực hiện KCB và thanh toán các chi 

phí KCB BHTY; việc ban hành các quy trình kỹ thuật, phác đồ điều trị và xây 

dựng gói dịch vụ y tế cơ bản đối với cơ sở y tế tuyến huyện, tỉnh, trung ương theo 

quy định của Luật BHYT nhằm quản lý tốt công tác KCB, kiểm soát việc chỉ 

định các dịch vụ y tế quá mức cần thiết, làm gia tăng chi phí KCB BHYT bất 

hợp lý; kiến nghị Chính phủ cho thực hiện thí điểm tập trung, tích tụ đất đai để 

tháo khỡ khó khăn, vướng mắc hiện nay cho người dân và doanh nghiệp tham gia 

tích tụ, tập trung đất đai trong khi chờ sửa đổi, bổ sung Luật đất đai; việc thực 

hiện thí điểm xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương... 

6. Thúc đẩy mối quan hệ phối hợp công tác giữa Văn phòng Chính phủ 

với các bộ, cơ quan, địa phƣơng và với các hiệp hội doanh nghiệp ngày càng 

chặt chẽ, hiệu quả và cởi mở.  

- Tại các cuộc kiểm tra, Tổ trưởng Tổ công tác với tư cách là Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng thẳng thắn nhận trách nhiệm trước các 

cơ quan nếu nguyên nhân chậm trễ, vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ thực 

hiện nhiệm vụ giao do nguyên nhân từ Văn phòng Chính phủ; nếu nguyên nhân 

do sự trì trệ, không tích cực, chủ động từ phía các bộ, cơ quan cũng được chỉ 

                                           
11

 Các Hiệp hội: Giấy và Bột giấy, Vận tải ô tô Việt Nam, Thép không ghỉ Việt Nam đã có Thư cảm ơn và ghi 

nhận tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp của Tổ công tác theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng CP. 
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rõ. Do đó, công tác phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan, địa 

phương nhịp nhàng, tích cực hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ giao.  

Việc cho ý kiến phối hợp của các bộ, cơ quan cơ bản đúng tiến độ theo 

yêu cầu của cơ quan chủ trì; các bộ, cơ quan chủ động thông tin kịp thời cho 

Văn phòng Chính phủ để cùng tìm kiếm giải pháp xử lý hoặc điều chỉnh khi có 

vướng mắc hoặc có ý kiến khác nhau; nhiều nhiệm vụ khó, phức tạp, cấp bách, 

ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân được giải quyết, xử lý kịp 

thời, điển hình như: Khoản viện trợ không hoàn lại 50 triệu nhân dân tệ của 

Chính phủ Trung Quốc; việc bố trí vốn thực hiện các dự án thủy lợi, cấp cấp 

bách phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn; Đề án ổn định dân cư, phát triển 

kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La; việc xây dựng, trình ban 

hành Nghị định về chống chuyển giá; việc phân bổ vốn trái phiếu của Chính phủ 

còn dư của dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua 

Tây Nguyên; việc đề xuất cơ chế thanh toán dự án BT của tỉnh Bình Phước… 

- Với tinh thần cầu thị, nói đi đôi với làm và với quan điểm “nhà mình 

phải tốt khi yêu cầu nhà khác tốt”, ngay sau khi Tổ công tác được thành lập, 

tháng 9/2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã chủ động đề nghị Tổ công tác kiểm tra 

Văn phòng Chính phủ (do đ/c Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ 

làm trưởng đoàn) để đánh giá khách quan, đầy đủ kết quả đạt được và những 

tồn tại, hạn chế cần khắc phục, chấn chỉnh trong công tác tham mưu, giúp việc 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Một số tồn tại của Văn phòng Chính phủ 

được nêu tại cuộc kiểm tra, như chưa phối hợp chặt chẽ với cơ quan được giao 

nhiệm vụ trước khi tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, dẫn đến 

nhiều nhiệm vụ giao không khả thi về thời gian và nguồn lực; việc cập nhật 

nhiệm vụ giao chưa được đầy đủ… đã được rút kinh nghiệm và khắc phục ngay.  

- Văn phòng Chính phủ đã thực hiện tốt vai trò điều phối giữa các bộ, cơ 

quan, địa phương; tham mưu xử lý nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, từ đó giảm việc đẩy nhiệm vụ lên Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ; chủ động xử lý các vấn đề khi còn ý kiến khác nhau giữa các 

bộ, ngành, địa phương, nhằm giảm áp lực công việc và thời gian trong các cuộc 

họp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.   

Các bộ, cơ quan, địa phương đều đánh giá tập thể lãnh đạo Văn phòng Chính 

phủ có nhiều đổi mới trong phương pháp, cách thức chỉ đạo, điều hành; cán bộ, 

chuyên viên Văn phòng Chính phủ thể hiện tính chuyên nghiệp, bảo đảm khách 

quan, trung thực trong tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

có những quyết định, kết luận chính xác, giải quyết được những vấn đề thực tiễn 

đang đặt ra trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.  

- Mối quan hệ giữa Văn phòng Chính phủ với các hiệp hội doanh nghiệp 

trong nước và nước ngoài ngày càng tích cực, cởi mở và thiết thực hơn. Các 

phản ánh, kiến nghị, các bức xúc của người dân, của các hiệp hội, các tổ chức, 

doanh nghiệp trong và ngoài nước được tiếp nhận đầy đủ và đề xuất giải pháp 

tháo gỡ kịp thời.  
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+ Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp ngày 09/5/2020 và tổng  

hợp của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, có tổng số 654 kiến nghị 

của cộng đồng doanh nghiệp (khoảng 500 kiến nghị trực tiếp, trực tuyến gửi 

trước, trong và sau Hội nghị; 154 kiến nghị, đề xuất do VCCI tổng hợp), trong 

đó nhóm thành 157 nhóm kiến nghị, chủ yếu về các lĩnh vực tài chính, tín dụng, 

thuế... Về cơ bản, nhiều kiến nghị, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp đã được 

tổng hợp, xử lý ở các mức độ khác nhau tại các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ (như Chỉ thị số 11/CT-TTg, Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, 

Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020, Nghị quyết số 84/NQ-CP…), cụ thể: 

+ Có 91 nhóm kiến nghị được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

xử lý ngay với nhiều giải pháp được đưa ra đã đáp ứng được sự mong đợi của 

cộng đồng doanh nghiệp…;  

+ 6 nhóm kiến nghị liên quan đến thẩm quyền giải quyết của Quốc hội đã 

báo cáo, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua;  

+ Các nhóm kiến nghị khác đã được các bộ, cơ quan xem xét, xử lý theo 

thẩm quyền; 

+ Việc tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh 

nghiệp cũng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt thông qua thiết lập Hệ thống tiếp 

nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ giúp kịp 

thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ 

tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của 

người dân.  

Ngày 09/12/2019, sau khi Cổng Dịch vụ công quốc gia chính thức khai 

trương, Hệ thống trên được vận hành tại một địa chỉ duy nhất 

(pakn.dichvucong.gov.vn) giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nắm bắt được 

các vấn đề phát sinh từ phía người dân, doanh nghiệp để chỉ đạo, kịp thời tháo 

gỡ. Đến nay, Hệ thống đã tiếp nhận tổng số 4.713 phản ánh, kiến nghị của người 

dân (trong tổng số hơn 9,6 nghìn phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia), trong đó có 1.914 phản ánh kiến nghị thuộc phạm vi xem xét, xử lý, 

đã chuyển 1.327 phản ánh đến các bộ, ngành, địa phương xem xét, xử lý theo 

thẩm quyền, số còn lại đang đề nghị người dân bổ sung thông tin làm cơ sở xem 

xét, chuyển xử lý. Các bộ, ngành, địa phương đã trả lời 1.119 phản ánh, kiến 

nghị, đạt 85%; kết quả trả lời được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 

và hầu hết người dân đều hài lòng với kết quả xử lý của cơ quan có thẩm quyền. 

Tính chung từ năm 2017 - 2020, có 18.809 phản ánh, kiến nghị của người 

dân, doanh nghiệp đã được tiếp nhận, trong đó có 4.738 phản ánh, kiến nghị 

thuộc phạm vi xem xét, xử lý được chuyển đến các bộ, ngành, địa phương và đã 

trả lời, đăng tải công khai được 3.943 phản ánh, kiến nghị (đạt tỷ lệ 83,22%).  

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ với vai trò Chủ tịch Hội 

đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì 42 

phiên họp, hội nghị đối thoại, làm việc với các tổ chức, hiệp hội để lắng nghe, kịp 

thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp theo thẩm quyền hoặc báo 
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cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý, đối 

với gần 500 vấn đề, nhóm vấn đề khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo 

gỡ. Các hội nghị đối thoại, phiên họp, buổi làm việc đều có sự tham dự đầy đủ 

và có ý kiến trao đổi của các bộ, cơ quan, cho thấy sự cầu thị, lắng nghe từ phía 

cơ quan nhà nước, giúp lan tỏa trong toàn xã hội về tư tưởng chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.   

Mối quan hệ công tác giữa Hội đồng tư vấn và Tổ công tác của Thủ tướng 

Chính phủ được duy trì thường xuyên và tích cực. Theo đó, các hiệp hội là thành 

viên của Hội đồng tư vấn (Ban Nghiên cứu, phát triển kinh tế tư nhân, Liên đoàn 

Luật sư Việt Nam, Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Hiệp hội Da, giày - túi xách 

Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Hiệp hội doanh 

nghiệp châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc tại Việt Nam,...) thường xuyên 

được mời tham dự các buổi kiểm tra, các cuộc họp của Tổ công tác; ý kiến của 

các thành viên Hội đồng và báo cáo nghiên cứu độc lập của cơ quan thành viên 

Hội đồng là những đóng góp quan trọng cho Tổ công tác trong quá trình tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.   

IV. MỘT SỐ BÀI HỌC THÀNH CÔNG  

1. Phát huy mạnh mẽ, hiệu quả vai trò người đứng đầu. Tinh thần làm việc 

quyết liệt, công tâm, trách nhiệm, tất cả vì công việc chung của Tổ trưởng Tổ 

công tác đã lan tỏa mạnh mẽ và khơi dậy sức mạnh, cộng đồng trách nhiệm của 

mỗi thành viên đối với hoạt động của Tổ công tác. 

2. Khi phát hiện những vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách; sự chậm 

trễ, trì trệ trong việc thực hiện nhiệm vụ giao phải khẩn trương báo cáo, tham 

mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng xử lý, giải quyết.  

3. Luôn nêu cao tinh thần làm việc thẳng thắn, khách quan, công tâm, trách 

nhiệm, truyền đạt trung thực, đầy đủ mọi ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng nhắc 

nhở các bộ ngành, địa phương về những bức xúc, nổi cộm trên các lĩnh vực, 

địa bàn đang được dư luận quan tâm, để giải quyết các vấn đề một cách hiệu 

quả và đúng pháp luật;. 

4. Làm việc quyết liệt, chủ động và không né tránh, ngại va chạm nhằm 

kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ giao; những vấn đề tồn tại, bất cập và nguyên 

nhân. Đồng thời, thẳng thắn nêu cụ thể nguyên nhân nào do vướng mắc về cơ 

chế, chính sách; nguyên nhân nào do công tác quản lý, điều hành, do ý thức thực 

thi công vụ của cán bộ, công chức để các tham mưu, kiến nghị, bảo đảm tính 

khả thi, hiệu quả, tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính 

sách và tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ giao.  

5. Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm và mang tính điển hình để từ một 

vấn đề, nội dung kiểm tra, từ một cơ quan, đơn vị được kiểm tra có thể xem xét, 

đánh giá, đề xuất, kiến nghị, tháo gỡ được nhiều vấn đề và tạo sự lan tỏa, hiệu ứng 

tích cực đến các bộ, cơ quan, địa phương khác. 
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6. Cầu thị, khách quan, thận trọng trong việc nắm bắt, tiếp thu ý kiến của 

các cơ quan tham vấn, các hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề liên quan đến nội 

dung kiểm tra nhằm bảo đảm các kiến nghị, đề xuất phù hợp, giải quyết được 

những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của 

Chính phủ, Thủ tướng CP. 

7. Từng thành viên Tổ công tác phát huy tích cực vai trò tiên phong trong 

thực thi nhiệm vụ, gương mẫu đi đầu trong việc quán triệt và tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ giao tại bộ, cơ quan mình, trong đó có việc huy động bộ máy giúp việc 

chuyên trách; làm rõ và phát huy tốt vai trò của cơ quan thường trực.  

8. Công khai, minh bạch trong hoạt động kiểm tra, đôn đốc thông qua việc 

mời các cơ quan báo chí tham dự và đưa tin trung thực, khách quan về quá trình, 

kết quả làm việc của Tổ công tác với các bộ, cơ quan, địa phương; cơ quan báo 

chí cũng là kênh giám sát, phán ảnh kịp thời việc xử lý, thực hiện nhiệm vụ, chỉ 

đạo của Chính phủ, Thủ tướng phủ liên quan đến các kiến nghị của Tổ công tác. 

Với sự đồng hành tích cực của các cơ quan báo chí với hoạt động của Tổ công 

tác đã đưa các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ lan tỏa rộng rãi, vừa tạo sức ép, 

vừa đề cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm 

vụ giao. 

9. Công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo, kết luận, các 

nhiệm vụ, công việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là rất cần thiết. Qua 

đôn đốc, kiểm tra kịp thời nắm bắt cụ thể kết quả thực nhiệm vụ giao so với yêu 

cầu đề ra. Đồng thời, qua đôn đốc, kiểm tra phát hiện những khó khăn, vướng 

mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để tham mưu, kiến nghị với 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp điều chỉnh kịp thời, bảo đảm 

việc thực thi quyền lực quản lý nhà nước, góp phần quan trọng nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.  

V. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

1. Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, do đó việc kiểm tra các bộ, 

cơ quan, địa phương mới chỉ dừng lại ở mức độ kiểm tra theo đầu việc, tiến độ giao 

phải báo cáo, phải trình, chưa kiểm tra, đánh giá chất lượng, kết quả thực hiện theo 

yêu cầu đề ra. Do đó, có tình trạng có bộ, cơ quan thực hiện nhiệm vụ giao mang 

tính đối phó, nhất là khi Tổ công tác chuẩn bị tiến hành kiểm tra.  

2. Các thành viên Tổ công tác thường xuyên phục vụ các cuộc làm việc của 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội và Chính phủ nên tham gia các cuộc kiểm 

tra chưa đầy đủ. Do đó, phải huy động sự tham gia của cơ quan, bộ máy giúp 

việc nên khi có những bất cập, tồn tại, vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý, theo 

dõi của các bộ không được phát hiện hoặc kiến nghị giải quyết thỏa đáng; một 

số thành viên Tổ công tác chưa kịp thời cung cấp thông tin, số liệu thuộc phạm 

vi quản lý ngành, lĩnh vực của bộ, cơ quan mình cho Tổ công tác để đôn đốc, 

nhắc nhở cơ quan được kiểm tra.  
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3. Tại một số thời điểm nhất định, việc nợ đọng nhiệm vụ giao chưa được 

xử lý triệt để, diễn ra một số bộ, cơ quan, địa phương nhất định, kể cả bộ, cơ 

quan, địa phương được kiểm tra.  

VI.  ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Đánh giá chung: 

- Với sự hoạt động tích cực của Tổ công tác, nhiều hạn chế, tồn tại của 

các bộ, cơ quan, địa phương được kiểm tra cơ bản được khắc phục; lãnh đạo 

quyết liệt hơn và sâu sát hơn trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ giao cũng 

như triển khai thực hiện các kiến nghị của Tổ công tác; kỷ luật, kỷ cương hành 

chính được tăng cường. Đặc biệt, qua các cuộc kiểm tra chuyên đề, tinh thần, 

quan điểm, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ được đôn đốc, thực hiện kịp 

thời, có trọng tâm trọng điểm, nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách 

được tháo gỡ, tạo chuyển động thực sự về kỷ luật, kỷ cương, kịp thời đưa các 

giải pháp, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành những kết quả cụ 

thể, đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, 

điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như đã nêu cụ thể ở trên. 

- Thủ tướng thành lập Tổ công tác nhằm giúp Thủ tướng thực hiện chức 

trách, nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại khoản 1 Điều 39 

Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 

138/2016/NĐ-CP ngày 01/10/2016. Trong 5 năm qua, Tổ công tác đã hoàn 

thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được Thủ tướng giao tại Quyết định số 

1642/QĐ-TTg ngày 19/8/2016 và theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 39 Quy 

chế làm việc của Chính phủ (ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP 

của Chính phủ).  

Hoạt động của Tổ công tác đã hiện thực hóa hiệu quả quan điểm, tinh thần 

cải cách mạnh mẽ, ưu việt trong phương thức chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng 

Chính phủ để đạt mục tiêu xây dựng Chính phủ hành động, Chính phủ liêm 

chính, Chính phủ phục vụ hướng tới người dân, doanh nghiệp và khắc phục triệt 

để tình trạng trì trệ, hành chính hóa trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, 

công chức.  

2. Kiến nghị với Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ:  

2.1. Tổ công tác tiếp tục tập trung theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ 

quan, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ giao, nhất là trong công tác 

hoàn thiện thể chế, chính sách; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; việc xây dựng, 

trình các đề án, nhiệm vụ trong Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí 

thư, Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.  

2.2. Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, quan tâm, tạo điều kiện để Tổ 

công tác tiếp tục phát huy hiệu quả, có nhiều đóng góp tích cực và phục vụ tốt 

hơn nữa đối với công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

nhất là trong việc thắt chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi công vụ và trong 

việc thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. 
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2.3. Các thành viên Tổ công tác tiếp tục đề cao trách nhiệm cá nhân hơn 

nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng giao; kịp thời phát hiện 

những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giao, 

cũng như những vướng mắc, bất cập về chính sách, thể chế để tham mưu, kiến nghị 

với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có quyết sách, biện pháp xử lý kịp thời. 

2.4. Khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Chính 

phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01/10/2016 của 

Chính phủ cho phù hợp với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiện nay của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó có việc sửa đổi, bổ sung các quy 

định liên quan đến công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 

giao và mô hình Tổ công tác, bảo đảm tiếp tục phát huy vai trò, hiệu quả và 

những đóng góp của Tổ công tác đối với công tác chỉ đạo, điều hành của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ và trong việc thắt chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.  

2.5. Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ 

việc cải cách mô hình hoạt động Tổ công tác hiện nay cho phù hợp với tình hình 

mới, bảo đảm hoạt động ngày càng hiệu quả, phục vụ tốt hơn công tác chỉ đạo, 

điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trong việc thắt chặt duy trì 

kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

-  Các thành viên Tổ công tác; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước; 

- VPCP: Các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục,  Cổng 

TTĐTCP;  

- Lưu: VT, TCTTTg (3b).L  

TỔ TRƢỞNG  
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