
Bộ THÔNG TLN VÀ TRƯYÈN THÔNG CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phủc đáp Công văn số 7464/VPCP-KGVX ngày 06/9/2016 của Văn phòng 
Chính phủ về việc báo cáo thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP Quý III năm 
2016, Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo như sau:

Cản cứ Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/04/2016 của Chính phủ về 
những nhiệm vụ, giải pháp chù yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 
năna lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hưởng đến năm 2020, 
Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 957/QĐ-BTTTT ngày 
03/6/2016 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP.

Thực hiện Ke hoạch nêu trên, trong Qủy III, Bộ Thòng tin và Truyền thông 
đâ triển khai các nội dung sau:

1. Nghiên cứy các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực 
thông tin và truyên thông:

Nhằm tìm hiểu phương pháp, cách tính và ý nghĩa của các chỉ tiêu xếp 
hạng về năng lực cạnh tranh quốc gia liên quan đên lĩnh vực thông tin và truyên 
thông, cung cấp thông tin đê các tô chức quôc tê có căn cử xác thực đê xêp 
hạng; dồne thời làm tài liệu tham khảo, định hướng trong triên khai chức năng, 
nhiệm vụ của mình, Bộ Thône tin và Truyền thông đang xây dựng báo cáo 
nghiên círu các chỉ số năng lực cạnh tranh, gồm nhừne, nội dung chính sau:

- Báo cáo về việc đánh giá chi số năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực thông 
tin và truyền thôns Việt Nam của các tô chức trong nước và quốc tế.

- Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng các chỉ tiêu và 
đánh aiá năng lực cạnh tranh về thỏne tin và truyền thône.

- Báo cáo đê xuất, kiên nghị phương pháp đánh giá nâng cao năng lực cạnh 
tranh trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; đề xuất giải pháp cung cắp thông 
tin tới các tổ chức đánh giá nărm lực cạnh tranh trong và ngoài nước.

Hiện báo cáo dang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến sè hoàn thành trong 
tháng 10/2016 để làm căn cứ triền khai các nhiệm vụ tiếp theo.

2. v ề  việc ban hành các Nghị định quy định điều kiện kỉnh doanh các 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thỏng tin và truyền
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thông:

rhực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật vê Diều kiện 
đầu tư kinh doanh, rà soát, bãi bò các Điều kiện kinh doanh không còn phũ hợp, 
tạo điều kiện thuận lợi đê các doanh nghiệp tham gia vào thị trường thông tin và 
truyền thông, trong Quý III, Bộ Thône tin và Truyền thông đâ thực hiện các nội 
dung sau:

- Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 Quy định chi tiết điêu kiện kinh doanh sản phàm, dịch vụ an toàn 
thònc tin mạng.

- Xây dựng, trinh Chinh phú ban hành Nghị định số 81/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 Sửa đồi, bố suns một số điều của Nghị định sổ 25/2011/NĐ-CP ngày 
06/4/2011 cũa Chính phù quy định chi tièt hướng dẫn thi hành một sô điêu của 
Luật Viễn thông.

Bộ 'I hông tin và Truyền thỏnạ cùnơ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 
Nghị định sưa đòi, bỏ sung một số điều của Nghị định so 60/2014/NĐ-CP ngày 
19/6/2014 Quy định về hoạt độns in. Dự kiến, Dự thảo sè hoàn thiện và gửi xin 
V kiến các Bộ, ngành, đơn vị liên quan trong Quý IV/2016.

3ẻ v ề  chuẩn hóa thủ tục hành chính:

- Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 4268/ỌĐ- 
BTTTT ngày 28/12/2015 về việc phê duyệt Danh mục Thù tục hành chính được 
chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 
và Quyết định số 453/QĐ-BTTTT ngày 30/3/2016 về việc công bố thú tục hành 
chính mới/thù tục hành chính được sửa đổi, bổ sung/thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
hoặc hủy bỏ/thu tục hành chinh giừ nguyên thuộc phạm vi chức năng quân lý 
cùa Bộ Thông tin và Truyền thône để chuần hóa nội dung cụ thề cho từng thú 
lục hành chính.

- Bộ Thông tin và Truyền thôna cùne đã tham mưu, đề xuất Thủ tướne 
Chính phu ban hành Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 Phê duyệt 
Phương án đơn siản hóa nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đen hoạt 
động của các c a  sờ in thuộc phạm vi chức năng quàn lý cũa Bộ Thông tin và 
Truyền thông.

- Bộ Thông tin và Truyền thòns đanÉ» triển khai việc cập nhật bộ thủ tục 
hành chinh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ đâ được chuân hóa trên cơ sờ dừ 
liệu quốc gia về thủ tục hành chinhể Dự kiến hoàn thành trước 15/10/2016.

- Bộ Thông tin và Truyền thông đã đăng tải toàn bộ các thù tục hành chinh 
thuộc thẩm quyền giải quyết cùa Bộ lên c ổ n g  thông tin điện tứ của Bộ và thực 
hiện niêm yct, công khai theo quy định.



4. v ề  tiếp nhận, xử lý ý kiến phản ánh của ngurờỉ dân về thú tục hành 
chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến:

Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý ý kiến phản ánh, kiến nghị của người 
dân, Bộ Thông tin và Truyền thòng đà thực hiện các nội dung sau:

- Đăng tải nội dung trả lời các phản ánh. kiến nghị của địa phương tại mạc 
“Trả lời kiến nghị từ địa phương” trên c ồ n g  thông tin của Bộ;

- Xây dựng và vận hành chuyên mục “Hỏi - Đáp” trên Côns thông tin của 
Bộ (trong Quý III, chuyên mục dã tiếp nhặn và xử lý trên 240 câu hòi, kiên 
nghị).

- Thực hiện tiếp nhận và trả lời các câu hỏi, kiến nghị thông qua email và 
điện thoại của ban biên tập c ồ n g  thông tin điện tử  cùa Bộ (trung bình tiêp nhận 
10 câu hỏi/ngày).

v ề  dịch vụ công trực tuyến, hiện Bộ Thông tin và Truyền thông đang cung 
cấp 29 dịch vụ công trực tuyến Iĩiửc độ 4, 8 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 
nhiều dịch vại công trực tuyến mức độ 2 trên Công thông tin của Bộ.

5. v ề  công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt thực hiện Nghị quyết:

- Bộ Thôna tin và Truyền thông đã có Công văn số 2216/BTTTT-TTCS 
ngày 01/7/2016 về tuyên truyền, phổ biến thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ- 
CP. hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền, pho biến 
quán triệt thực hiện Nghị quyêt.

- Bộ Thông tin và Truyền thông dã chi đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, 
quán triệt phố biến Nghị quyết sâu rộng trone các ngành, các cấp; đồng thời đã 
yêu cầu các cơ quan báo chi táng cườns theo dõi, giám sát và truyền thông về 
két quả thực hiện Nghị quyêt.

Trên đây là báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Thực hiện 
Nghị quyết 19-2016/NQ-CP Quý III năm 2016, đề nghị Văn phòng Chính phủ 
tồng hợp, báo cáo Chính phủ./ẵ ^

KT. B ộ  TRƯỞNG Nơè_ nhỷnệt THỨ TRƯỜNG
- N hư  trên:
- Bộ trướng (đè b/c);
- C ác  T h ứ  trưởng ;
- Bộ KH&ĐT;
- Vụ: CNTT, PC;
-Cục: VT. ATTT.XBIPH;
-TTTT;
- Lưu: VT, QLDN (2).


