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1. Đề xuất mới về bảo lãnh phương tiện giao thông 
vi phạm 

Theo số liệu thống kê, từ năm 2013 đến nay, cơ quan chức năng 

đã tạm giữ, tịch thu 17,46 triệu tang vật, phương tiện vi phạm hành 

chính.  

 

Ảnh minh họa 

Theo Bộ Công an, thực tiễn thi hành Nghị định số 115/2013/NĐ-CP 

ngày 03/10/2013 của Chính phủ, quy định về quản lý, bảo quản tang 

vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục 

hành chính, cho thấy, cần phải mở rộng phạm vi áp dụng hình thức đặt 

tiền bảo lãnh để hạn chế việc cơ quan có thẩm quyền phải quản lý, bảo 

quản quá nhiều phương tiện vi phạm bị tạm giữ, đồng thời cũng cần 

quy định cụ thể hơn nữa về điều kiện, trình tự, thủ tục đặt tiền bảo lãnh 

để thuận tiện áp dụng.   

Một số vấn đề thực tiễn đặt ra khi cho phép tổ chức, cá nhân đặt tiền 

bảo lãnh cũng cần được hoàn thiện hơn như khi đến thời hạn chấp 

hành quyết định xử phạt nhưng người vi phạm không đến giải quyết thì 

số tiền đặt bảo lãnh được xử lý theo trình tự, thủ tục như thế nào hoặc 

khi nào thì xác định trường hợp được đặt tiền bảo lãnh đã chấp hành 

xong quyết định xử phạt…  

Chính vì thế, trong Dự thảo Nghị định này, Bộ Công an đề xuất sửa đổi, 

bổ sung để cụ thể hóa nhiều quy định tại Điều 15 “Đặt tiền bảo lãnh 

phương tiện giao thông bị tạm giữ theo thủ tục hành chính”.  



Theo đó, phương tiện giao thông bị tạm giữ hành chính có thể được đặt 

tiền bảo lãnh nếu cá nhân vi phạm có giấy tờ xác nhận nơi công tác, 

địa chỉ thường trú rõ ràng, có nơi giữ, bảo quản phương tiện đáp ứng 

các điều kiện quy định và có khả năng tài chính đặt tiền bảo lãnh.  

Tổ chức, cá nhân đặt tiền bảo lãnh cho người có thẩm quyền tạm giữ 

phương tiện sau khi người có thẩm quyền tạm giữ ra quyết định cho 

đặt tiền bảo lãnh. Mức tiền đặt bảo lãnh ít nhất phải bằng mức tiền phạt 

tối đa của khung tiền phạt quy định cho một hành vi vi phạm. Trường 

hợp thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính trong cùng một vụ vi 

phạm thì mức tiền đặt bảo lãnh ít nhất phải bằng tổng mức tiền phạt tối 

đa của các hành vi vi phạm.  

Việc đặt tiền bảo lãnh và trả lại tiền bảo lãnh phải được lập thành biên 

bản, ghi rõ các chi tiết như ngày, tháng, năm đặt/nhận tiền bảo lãnh, 

họ, tên, chức vụ của người quyết định cho đặt tiền bảo lãnh, tên tổ 

chức, cá nhân đặt tiền bảo lãnh; lý do, mức tiền, thời hạn đặt tiền bảo 

lãnh… Biên bản phải có chữ ký các bên, được lập thành hai (02) bản, 

mỗi bên giữ một bản.  

Khi giao phương tiện cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản phải 

được lập biên bản theo quy định. Có một điểm mới trong Dự thảo này 

so với các văn bản trước đây là quy định rõ phương tiện vi phạm trong 

thời gian được giao cho tổ chức, cá nhân giữ, bảo quản sẽ không được 

phép lưu hành. Nếu tổ chức, cá nhân vi phạm đưa vào lưu hành 

phương tiện vi phạm đang được giao giữ, bảo quản thì người có thẩm 

quyền tạm giữ phương tiện sẽ xem xét, quyết định việc chuyển phương 

tiện vi phạm đó về nơi tạm giữ theo quy định.  

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn thi hành quyết định xử 

phạt mà tổ chức, cá nhân không chấp hành quyết định xử phạt thì 

người có thẩm quyền xử phạt VPHC ra quyết định về việc khấu trừ tiền 

đặt bảo lãnh theo Mẫu ban hành kèm theo Nghị định này để thi hành 

quyết định xử phạt.  

Trường hợp số tiền đặt bảo lãnh lớn hơn số tiền xử phạt thì phần còn 

lại của số tiền đặt bảo lãnh sau khi đã trừ số tiền xử phạt được trả lại 

cho tổ chức, cá nhân đặt bảo lãnh.   

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định khấu trừ tiền 

đặt bảo lãnh, người có thẩm quyền xử phạt phải gửi quyết định khấu 

trừ tiền đặt bảo lãnh cho tổ chức, cá nhân bị xử phạt theo địa chỉ ghi 

trong quyết định xử phạt.  



Quyết định về việc khấu trừ tiền đặt bảo lãnh được coi là căn cứ để xác 

định tổ chức, cá nhân vi phạm đã thi hành quyết định xử phạt VPHC và 

được phép đưa vào lưu hành phương tiện vi phạm đang được giao giữ, 

bảo quản.  

Các trường hợp không được đặt tiền bảo lãnh: 

- Phương tiện giao thông của vụ vi phạm là vật chứng của vụ án hình 

sự.  

- Phương tiện giao thông được sử dụng để đua xe trái phép, chống 

người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng hoặc gây tai nạn giao 

thông; Giấy đăng ký phương tiện bị làm giả, sửa chữa; Biển kiểm soát 

giả, phương tiện bị thay đổi trái phép số khung, số máy hoặc bị xóa số 

khung, số máy. 
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2. Xây “cầu” chuyển đổi số trong các cơ quan Nhà 
nước 

Tuy chính phủ quyết liệt, nhưng nhiều TTHC, dịch vụ công vẫn 

chồng chéo gây khó doanh nghiệp. Chuyển đổi số là một trong 

những giải pháp giúp hệ thống hành chính các bộ ngành trở nên 

thông thoáng… 

Theo khảo sát của Phòng TM&CN Việt Nam (VCCI) cho thấy, trong số 

8.093 doanh nghiệp trả lời khảo sát, có tới 23% cho biết họ phải dành 

hơn 10% quỹ thời gian để tìm hiểu và thực hiện các quy định pháp luật 

của Nhà nước. 

Những “rào cản” cần “khơi thông” 

Gần 30% doanh nghiệp cho biết họ vẫn phải đi lại nhiều lần để lấy dấu 

và chữ ký và vẫn có khoảng 38% doanh nghiệp không đồng ý với nhận 

định rằng, thủ tục giấy tờ đã đơn giản hơn. 21% doanh nghiệp được hỏi 

cho rằng thủ tục đất đai còn khó khăn; 17% kêu về thuế; 13% về bảo 

hiểm xã hội; 9% về xây dựng; 6,5% về bảo vệ môi trường; 6% đăng ký 

kinh doanh đầu tư. 

Đối với dịch vụ công, Việt Nam xếp thứ hạng 89/193 quốc gia về Chỉ số 

phát triển chính phủ điện tử, 1.000 thủ tục hành chính (TTHC) không 

phát sinh giao dịch điện tử. Các hệ thống dịch vụ công còn hoạt động 

rời rạc, thiếu đồng bộ và chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu dịch vụ 

công một cách tổng thể. Dịch vụ công cấp 3 chiếm dưới 10%, cấp 4 



chiếm dưới 1%. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các bộ 

ngành, đặc biệt các tỉnh chưa cao. 

 

Khoảng 38% doanh nghiệp không đồng ý với nhận định rằng, thủ tục 

giấy tờ đã đơn giản hơn. 

Cụ thể, ông Nguyễn Việt Hùng, đại diện Bộ tài chính cho rằng, chuyển 

đổi số trong các dịch vụ của ngành tài chính còn rất nhiều việc phải 

làm. Ngành tài chính có những hệ thống thông tin trọng yếu của đất 

nước như kho bạc điện tử, hải quan điện tử, thuế điện tử, hệ thống 

thông tin quản lý về chứng khoán, hệ thống dự trữ nhà nước… Tuy 

nhiên, vì nhiều lý do tính liên thông, chia sẻ kết hợp dữ liệu của các hệ 

thống này còn yếu. 

Trước đây, chúng ta có tư duy là bài toán nghiệp vụ nào chúng ta cần 

tin học hoá thì tin học hoá vào nghiệp vụ đó vì vậy chúng ta có rất nhiều 

“ốc đảo” về dữ liệu mà thiếu những cây cầu bắc nối liền giữa các “ốc 

đảo” để luồng dữ liệu được liên thông, tạo ra giá trị gia tăng, hỗ trợ cho 

việc ra quyết định cũng như hỗ trợ dự báo quản lý rủi ro, xây dựng 

chiến lược. 

Ở lĩnh vực khác, ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam cho hay, 94% ngân hàng bước đầu triển khai 

hoặc đang nghiên cứu, xây dựng chiến lược chuyển đổi số, trong đó 

59% ngân hàng đã bắt đầu triển khai chuyển đổi số trên thực tế. 6% 

ngân hàng hiện chưa tính đến việc xây dựng một chiến lược Chuyển 

đổi số tổng thể. 



Phần lớn các ngân hàng Việt Nam đã triển khai ngân hàng số ở cấp độ 

chuyển đổi về kênh giao tiếp và quy trình. Còn chuyển đổi về nền tảng 

dữ liệu mới được triển khai tại một số ngân hàng tiên phong. 

Tuy nhiên, theo ông Dũng, thách thức chuyển đổi số với ngành ngân 

hàng là khuôn khổ pháp lý, về nhận thức và thể chế; các quy định của 

chúng ta không theo kịp; thách thức trong quản trị sự thay đổi; đảm bảo 

an ninh an toàn và bảo mật; lựa chọn, đầu tư hiệu quả hạ tầng công 

nghệ thông tin; nhận thức của khách hàng… 

Cần xây dựng cơ sở dữ liệu 

 

Cần thay đổi tư duy nhà lãnh đạo tỉnh. Khó khăn với Quảng Ninh hiện 

nay là nghiên cứu nội dung chính quyền số, tìm ra sự khác biệt hai khái 

niệm “chính quyền điện tử” và “chính quyền số” 

Để tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, các cơ quan Chính 

phủ đang khẩn trương nghiên cứu và tiến hành thực hiện quá trình 

chuyển đổi số để tiến tới Chính phủ số. Đối với ngành tài chính, ông 

Hùng nhìn nhận là, cần bắc những “cây cầu” kết nối liên thông nguồn 

dữ liệu lớn cho ngành tài chính nói riêng, chính phủ nói chung để sự 

nghiệp chuyển đổi số có những kết quả tích cực. 

Với quan điểm của ông Dũng, nếu một người sử dụng dịch ngân hàng 

số thì đưa lại doanh thu gấp 3 lần so với ngân hàng truyền thống và trở 

thành khác hàng tiềm năng. Do đó, ông Dũng đề xuất, cần đẩy nhanh 



hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cho phép chia sẻ, kết nối 

mở với các ngành dịch vụ như ngân hàng, viễn thông, bảo hiểm... Xây 

dựng quy định về bảo vệ dữ liệu người dùng, định danh số. Đồng thời, 

hoàn thiện quy định bảo mật giao dịch, an ninh thông tin; ban hành 

khuôn khổ pháp lý thử nghiệm… 

Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Quảng Ninh cho hay, điều quan trọng trong chuyển đổi số trong 

các cơ quan nhà nước là thay đổi tư duy nhà lãnh đạo tỉnh. Khó khăn 

với Quảng Ninh hiện nay là nghiên cứu nội dung chính quyền số, tìm ra 

sự khác biệt hai khái niệm “chính quyền điện tử” và “chính quyền số”. 

Và làm sao vận hành được chính quyền số? Đồng thời, giải quyết khâu 

liên quan tới chính sách và nguồn nhân lực cho chuyển đổi số vì tỉnh 

khó tiếp cận với nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Thừa nhận các TTHC phiền hà vẫn là khó khăn lớn mà nhiều doanh 

nghiệp và người dân hiện nay phải đối mặt, ông Cao Hoàng Anh, Phó 

TGĐ Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI 

nhận định, giải pháp cho vấn đề trên là xây dựng cơ sở dữ liệu tập 

trung về hồ sơ TTHC, tích hợp với các hệ thống phần mềm dịch vụ 

công sẵn có thông qua việc Số hóa thông tin và Quy trình nghiệp vụ. 

Bên cạnh đó, cần áp dụng công nghệ nhận dạng, trích xuất thông tin tự 

động từ các hồ sơ, tài liệu, biểu mẫu… Như giải pháp số hóa tạo lập cơ 

sở dữ liệu D-IONE, hệ thống lưu trữ, quản lý tài liệu và dữ liệu DocEye, 

công nghệ nhận dạng và bóc tách thông tin tự động IONE góp phần 

giải quyết các vấn đề lưu trữ, tạo lập cơ sở dữ liệu lớn và khai thác dữ 

liệu hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị. Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời 

gian, nhân lực… xử lý TTHC. 
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3. Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, chống xin-cho 

Việc cấp giấy phép xây dựng (GPXD) lâu nay là vấn đề được 

người dân và doanh nghiệp quan tâm. Bộ Xây dựng cũng thẳng 

thắn nhìn nhận, cấp GPXD đối với một số trường hợp còn rườm 

rà, bất cập, không phù hợp với thực tiễn, thời gian cấp GPXD vẫn 

còn dài. 

Bộ Xây dựng cũng cho rằng các quy định pháp luật về thẩm quyền, đối 

tượng, điều kiện, hồ sơ cấp giấy phép xây dựng chậm được hoàn thiện 

và chưa thực sự phù hợp với thực tế. Ví dụ, quy định điều kiện cấp giấy 



phép xây dựng đối với công trình xây dựng có thời hạn phải “phù hợp 

với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt” 

là không khả thi; việc cấp giấy phép xây dựng đối với công trình đã có 

quy hoạch, đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết 

kế là không cần thiết… 

Việc phân công, phân cấp trong hoạt động đầu tư xây dựng còn chưa 

phù hợp, chưa tương xứng với điều kiện, năng lực thực hiện của các 

chủ thể. Quy định về phân cấp thẩm quyền chưa gắn liền với quy định 

trách nhiệm và các chế tài xử lý. 

Trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, 

Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm định, phê 

duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo đơn giản hóa 

thủ tục hành chính; tích hợp thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng và cấp 

giấy phép xây dựng đối với công trình sử dụng vốn khác. 

Cụ thể, giảm đối tượng phải thẩm định thiết kế xây dựng tại cơ quan 

chuyên môn về xây dựng thông qua việc chỉ thẩm định đối với công 

trình sử dụng vốn đầu tư công, công trình sử dụng vốn doanh 

nghiệp nhà nước, công trình thực hiện theo hình thức hợp đồng đối tác 

công tư có quy mô lớn hoặc ảnh hưởng lớn đến an toàn và lợi ích cộng 

đồng; đồng thời, để tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, các công 

trình này không yêu cầu phải có giấy phép xây dựng. 

Cùng với đó, thực hiện tích hợp thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng và 

thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình sử dụng vốn khác có 

quy mô lớn hoặc ảnh hưởng lớn đến an toàn và lợi ích cộng đồng 

thuộc khu vực không yêu cầu lập quy hoạch xây dựng vào thủ tục thẩm 

định thiết kế xây dựng… 

Đối với các dự án còn lại, Bộ đề xuất phân quyền cho chủ đầu tư tự tổ 

chức thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng, đẩy mạnh vai trò chuyên 

môn của đơn vị tư vấn thẩm tra để phục vụ công tác thẩm định và phê 

duyệt của chủ đầu tư. 

Cũng tại dự thảo, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy 

định về cấp giấy phép xây dựng theo hướng rà soát đối tượng công 

trình được miễn giấy phép xây dựng cho phù hợp với việc tích hợp nói 

trên; mở rộng đối tượng công trình được cấp giấy phép xây dựng theo 

giai đoạn; đơn giản hóa điều kiện, hồ sơ cấp giấy phép xây dựng; tăng 

cường phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình cấp 

đặc biệt của Bộ Xây dựng cho UBND cấp tỉnh; rút ngắn thời gian cấp 



giấy phép xây dựng; xử lý vướng mắc về việc cấp giấy phép xây dựng 

đối với công trình đang trong quá trình xử lý vi phạm hành chính... 

Dự thảo Luật đã được hoàn thiện theo hướng phân cấp cụ thể thẩm 

quyền cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện; đồng thời, quy định UBND cấp tỉnh 

phân cấp, ủy quyền việc cấp giấy phép xây dựng cho Sở Xây dựng, 

Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công 

nghệ cao, UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng thuộc chức năng 

và phạm vi quản lý của cơ quan này để tạo chủ động cho địa phương 

và phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 

Theo congly.vn 

 

4. Nhiều tài xế xe ôm phản đối đề xuất đeo thẻ khi 
hành nghề  

Nhiều tài xế xe ôm cho rằng bắt buộc họ đeo thêm thẻ hành nghề 

do UBND phường, xã cấp là việc không cần thiết. 

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang trình UBND thành phố dự thảo về 

quản lý và sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh để vận 

chuyển hành khách, hàng hóa (xe ôm). 

Theo dự thảo này, xe ôm sẽ phải đăng ký với UBND phường, xã để 

được cấp thẻ và đeo nơi ngực áo từ ngày 1/1/2021. 

Ông Trần Văn Long, Đội trưởng xe ôm bến xe Giáp Bát cho biết, lâu 

nay điều kiện để lái xe tham gia chở khách ở khu vực này là bằng lái, 

đăng ký xe, bảo hiểm xe và sơ yếu lý lịch, xác nhận của UBND phường 

cư trú. Tài xế xe ôm trong bến đều phải mặc đồng phục, in mã số và 

đeo thẻ có ảnh nhận diện. Khi xảy ra vấn đề trên đường đi, khách hàng 

có thể đọc mã số tài xế để phản ánh đến quản lý đội xe qua đường dây 

nóng. 

"Trường hợp tài xế vi phạm pháp luật, cơ quan chức năng yêu cầu trích 

xuất thông tin thì chúng tôi sẵn sàng cung cấp. Vì vậy, không cần thiết 

phải yêu cầu tài xế đeo thêm một tấm thẻ nữa", ông Long nói.  

Anh Lê Văn Linh (30 tuổi) nói, khi tham gia làm tài xế xe ôm Grab, anh 

đã phải chờ một tuần để lấy xác minh lý lịch tư pháp ở địa phương nộp 

cho công ty. Anh chia sẻ: "Đeo thẻ nhỏ trước ngực không đến mức 

vướng víu nhưng tôi sợ thủ tục cấp thẻ sẽ mất nhiều thời gian, ảnh 

hưởng đến công việc hằng ngày". 



Theo luật sư Trần Tuấn Anh, Đoàn luật sư TP Hà Nội, nghề lái xe ôm 

hay chở hàng cũng giống như người tham gia giao thông thông 

thường. Luật giao thông đường bộ 2008 quy định, các giấy tờ lái xe 

máy cầm theo là bằng lái, giấy đăng ký xe, bảo hiểm. Như vậy, việc yêu 

cầu cấp thêm thẻ hành nghề xe ôm không nằm trong quy định của 

pháp luật. 

"Tôi nghĩ không cần thiết phải đặt thêm giấy phép con, gây khó khăn 

cho cá nhân và doanh nghiệp", ông Tuấn Anh nói. 

Luật sư này cho rằng, nếu thủ tục cấp thẻ gây mất thời gian, gây phiền 

hà còn dễ phát sinh tiêu cực, "chạy" thẻ, thẻ giả. Hiện hầu hết các đơn 

vị kinh doanh, đội xe ôm đều có hệ thống quản lý thông tin lý lịch tài xế, 

phương tiện. Sở Giao thông Vận tải có thể đề nghị các đơn vị này chia 

sẻ, cung cấp thông tin để quản lý. 

Ông Trần Hữu Minh, Phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông 

quốc gia thông tin, việc quản lý xe gắn máy đã được các chuyên gia, cơ 

quan quản lý đặt ra từ năm 2008. Tuy nhiên, lúc đó số lượng xe gắn 

máy, người hành nghề xe ôm còn ít, quy định áp dụng trên toàn quốc 

chưa khả thi. 

Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải đã giao cho các địa phương tự  quản lý 

và hướng dẫn bằng Thông tư số 08 (tháng 6/2009), quy định người 

kinh doanh vận chuyển khách, hàng hóa bằng môtô, xe máy "phải có 

trang phục hoặc biển hiệu do UBND cấp tỉnh, thành quy định để nhận 

biết". 

"Việc lái xe ôm đeo thẻ sẽ giúp khách hàng nhận diện dễ dàng, tin 

tưởng hơn. Qua đó tài xế có thêm nhiều khách, trước mắt có thể nhiều 

người chưa đồng thuận song về lâu dài họ sẽ tự nguyện đăng ký để 

được cấp thẻ", ông Minh nói và cho rằng Sở Giao thông Vận tải cũng 

cần đưa ra quy trình cấp thẻ đơn giản, thuận tiện, có thể khai báo trực 

tiếp qua internet, gửi thẻ qua đường bưu điện. 

TP HCM từng là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai việc này 

từ ngày 1/1/2011 bằng Quyết định 71 của UBND TP. Tuy nhiên, việc 

triển khai gặp không ít vướng mắc, khi người hành nghề xe ôm chủ yếu 

là dân ngoại tỉnh, không có hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú dài hạn 

(KT3) như quy định. Việc yêu cầu người hành nghề phải có "chứng 

nhận đăng ký kinh doanh" cũng là một nút thắt chưa có lời giải. 



Hà Nội hiện có 5,2 triệu xe máy; trên 1,2 triệu xe đạp; hơn 11 nghìn xe 

đạp điện, xe máy điện; chưa kể số phương tiện ngoại tỉnh hoạt động 

trên địa bàn. 

Theo vnexpress.net 

 

5. Tăng giá dịch vụ y tế, đối tượng nào bị ảnh 
hưởng? 

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 13/2019/TT-BYT và Thông tư 

14/2019/TT-BYT tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh (KCB) giữa các 

bệnh viện từ ngày 20/8/2019, bao gồm giá KCB có bảo hiểm y tế 

(BHYT) và ngoài phạm vi BHYT. 

Trong đó quy định, người bệnh vào viện điều trị từ trước ngày 

20/8/2019 vẫn tiếp tục áp dụng mức giá dịch vụ cũ, giá mới áp dụng với 

người bệnh vào viện từ ngày 20/8/2019. 

Điều chỉnh giá theo mức lương cơ sở mới  

Theo quy định của 2 thông tư, giá khám bệnh BHYT tăng nhẹ tại tất cả 

các tuyến bệnh viện. Cụ thể: Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I: 38.700 

đồng (tăng 1.700 đồng); bệnh viện hạng II: 34.500 đồng (tăng 1.500 

đồng); bệnh viện hạng III: 30.500 đồng (tăng 1.500 đồng); bệnh viện 

hạng IV, trạm y tế xã: 27.500 đồng (tăng 1.500 đồng). 

Bên cạnh đó, giá dịch vụ ngày giường bệnh và giá một số dịch vụ kỹ 

thuật, xét nghiệm cũng tăng, như tại bệnh viện hạng đặc biệt, giá 

giường bệnh là 782.000 đồng/ngày (tăng 29.000 đồng); đối với bệnh 

viện hạng I, mức giá dịch vụ ngày giường bệnh tối đa là 705.000 

đồng/ngày, bệnh viện hạng II là 602.000 đồng/ngày…  

Theo tính toán của Tổng cục Thống kê, dự kiến việc thực hiện mức giá 

KCB theo lương cơ sở 1.490.000 đồng sẽ tác động làm tăng CPI tháng 

8 khoảng 0,2% đến 0,3%.  

Đồng thời, một số dịch vụ khác ngoài phạm vi chi trả của BHYT cũng 

được điều chỉnh tăng, như: Giá dịch vụ khám cấp giấy chứng thương, 

giám định y khoa; khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe; khám sức 

khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) là 160.000 đồng (tăng 

15.000 đồng); giá khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao 

động là: 450.000 đồng (tăng 30.000 đồng). 

Theo ông Nguyễn Nam Liên - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Y 

tế), so với Thông tư 37/2018/TT-BYT và Thông tư 39/2018/TT-BYT thì 



không thay đổi cơ cấu giá dịch vụ KCB mà chỉ thay đổi mức lương cơ 

sở tính vào giá dịch vụ từ 1.390.000 đồng sang mức lương cơ sở 

1.490.000 đồng.   

Do vậy, mức giá điều chỉnh tăng bình quân như sau: giá khám bệnh, 

ngày giường tăng bình quân 4,4%, giá các dịch vụ kỹ thuật y tế tăng 

1,1%. 

Quỹ BHYT vẫn đảm bảo khả năng cân đối 

Ông Liên cho biết, theo tính toán của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư), dự kiến việc thực hiện mức giá KCB theo lương cơ sở 

1.490.000 đồng sẽ tác động làm tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 

khoảng 0,2% đến 0,3%. 

Về khả năng cân đối quỹ BHYT, từ số liệu đánh giá của Bảo hiểm Xã 

hội Việt Nam, ước tính khi điều chỉnh mức lương từ 1.390.000 đồng lên 

1.490.000 đồng vẫn bảo đảm khả năng cân đối Quỹ BHYT. 

Nói về tác động đến người dân, ông Liên cho hay, người nghèo, đồng 

bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế xã hội khó khăn, người 

sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi, người dân sinh 

sống tại huyện đảo, xã đảo; người có công với cách mạng... thuộc diện 

được ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính khác mua thẻ BHYT, 

khi đi KCB được BHYT thanh toán 100%, sẽ không bị ảnh hưởng. 

Còn đối với người cận nghèo, tỷ lệ đồng chi trả là 5% (tỷ lệ điều chỉnh 

giá tăng bình quân 4,4% đối với ngày giường, 1,1% đối với các dịch vụ 

khác) nên mức độ tác động không đáng kể (tăng thêm 5% của 4,4% đối 

với ngày giường là 0,22%, tăng thêm 5% của 1,1% đối với các dịch vụ 

khác là 0,05%).  

Các đối tượng có thẻ BHYT phải đồng chi trả 20% chi phí KCB BHYT 

thì có bị ảnh hưởng, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không nhiều (tăng 

thêm 20% của 4,4% đối với ngày giường là 0,88%, tăng thêm 5% của 

1,1% đối với các dịch vụ khác là 0,2%).   

Còn theo ông Trịnh Ngọc Hải - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung 

ương, việc điều chỉnh giá KCB lần này không ảnh hưởng nhiều đến đối 

tượng có thẻ BHYT. Đặc biệt, với người tham gia BHYT từ 5 năm liên 

tục trở lên đi KCB đúng tuyến, số tiền đồng chi trả trong năm lớn hơn 6 

tháng lương cơ sở thì chỉ phải thanh toán tối đa 6 tháng lương cơ sở. 

Như vậy, việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo mức lương 1.490.000 

đồng, sẽ tạo điều kiện cho các trường hợp này được thanh toán chi phí 



KCB BHYT hơn khi thực hiện mức giá theo Thông tư 39/2018/TT-BYT 

(từ 8.340.000 đồng lên 8.940.000 đồng). 

“Đối với các bệnh viện, việc điều chỉnh giá lần này vẫn chưa kết cấu chi 

phí quản lý theo lộ trình giá dịch vụ công quy định tại Nghị định 16/NĐ-

CP. Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá cũng góp phần tăng nguồn thu cho 

các bệnh viện có nguồn kinh phí để trả lương theo mức lương cơ sở 

1.490.000 đồng tăng từ ngày 1/7/2019” - ông Hải cho biết thêm. 

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn 

 

6. Sắp ‘quản’ thương mại điện tử đối với hàng xuất 
nhập khẩu 

Ông Âu Anh Tuấn, Quyền Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải 

quan, Tổng cục Hải quan cho biết: Tổng cục Hải quan đang hoàn 

thiện dự thảo Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) 

đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) để trình các cấp tháng 

9/2019.  

Mở tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu 

quốc tế Cha Lo (tỉnh Quảng Bình). Ảnh minh họa: Phạm Hậu/TTXVN. 

Theo ông Âu Anh Tuấn, dự thảo đề xuất áp dụng đối tượng tham gia 

giao dịch chính là người mua được hưởng các chính sách về thuế, 



kiểm tra chuyên ngành (KTCN); người bán; chủ hàng hóa tại kho ngoại 

quan.  

Để thông quan nhanh hàng hóa, nội dung dự thảo quy định cần phải 

xây dựng các thủ tục hải quan, thủ tục KTCN nhằm kiểm soát được 

hàng hóa nhưng giảm thời gian, thủ tục cho người khai hải quan. 

Đối với nhóm giải pháp liên quan đến KTCN, cần có quy định về việc 

miễn KTCN, cấp giấy phép đối với hàng hóa phải KTCN trong trường 

hợp có trị giá hải quan từ 1 triệu đồng trở xuống; trị giá hải quan trên 1 

triệu đồng nhưng hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa được miễn kiểm 

tra chất lượng sản phẩm, miễn kiểm tra an toàn thực phẩm. 

Đại diện Tổng cục Hải quan cũng đề cập việc hiện chưa có hệ thống 

tiếp nhận, lưu giữ, xử lý dữ liệu liên quan đến giao dịch TMĐT nên 

khách hàng khi mua hàng qua các sàn giao dịch TMĐT, các website 

điện tử bán hàng vào thời điểm hàng hóa được giảm giá nhưng khi về 

đến Việt Nam, hải quan không có căn cứ để tính thuế trên trị giá hàng 

hóa đã giảm mà tính theo nguyên giá của hàng hóa. Điều này theo hải 

quan là không phản ánh được đúng trị giá giao dịch của hàng hóa. 

Do đó, cần có quy định cụ thể về việc chấp nhận trị giá giao dịch qua 

TMĐT là trị giá thực của giao dịch để thực hiện tính thuế với điều kiện 

các thông tin về giao dịch TMĐT được gửi đến Hệ thống quản lý hàng 

hóa giao dịch TMĐT. 

Theo dự thảo có 2 loại hình được quản lý là: Thứ nhất, hoạt động 

TMĐT mà người mua đặt sau đó hàng mới được vận chuyển về Việt 

Nam hoặc ra khỏi Việt Nam, không phân biệt đường bộ, đường biển, 

đường sắt, đường hàng không. Thứ hai: Áp dụng quản lý đối với hoạt 

động TMĐT mà doanh nghiệp kinh doanh TMĐT vận chuyển hàng về 

Việt Nam hoặc ra khỏi Việt Nam trước khi người mua hàng thực hiện 

đặt hàng trên các trang TMĐT. Khi đó, Việt Nam sẽ trở thành điểm 

trung chuyển hàng hóa trong khu vực.  

Theo Bộ Công thương, giai đoạn 2017 – 2019, tốc độ tăng trưởng 

TMĐT của Việt Nam trung bình đạt từ 25 đến 30%. Trong khi đó, nền 

kinh tế nước ta có độ mở cao với việc thực hiện nhiều hiệp định thương 

mại tự do, kim ngạch XNK đã vượt mốc 400 tỷ USD/năm...TMĐT là xu 

hướng tất yếu trong giai đoạn phát triển công nghiệp 4.0 của các nước 

trên thế giới và Việt Nam không thể đứng bên ngoài sự phát triển này.  

Theo baotintuc.vn 



7. Đề xuất quy định về xây dựng, hoạt động trạm 
thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ 

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về xây 

dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng 

đường bộ. 

Theo dự thảo, trạm thu phí được xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo phải 

tuân theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và thiết kế phải 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với trường hợp 

áp dụng tiêu chuẩn của nước ngoài, công nghệ thu phải được chuẩn 

hoá, đồng bộ dữ liệu và phù hợp với công nghệ chung của các trạm thu 

phí đang áp dụng và được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận. 

Trạm thu phí phải áp dụng hệ thống công nghệ thu một dừng, thu điện 

tử tự động không dừng sử dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến theo quy 

chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và quy định của Bộ Giao thông 

vận tải. Việc xây dựng hệ thống thiết bị kiểm soát tải trọng xe, hệ thống 

giám sát và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phải tuân thủ theo 

quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Toàn bộ hệ thống 

công nghệ thu, hệ thống thiết bị kiểm soát tải trọng xe, hệ thống giám 

sát và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phải đảm bảo kết nối trực 

tuyến, ổn định và liên tục với hệ thống quản lý, giám sát của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền. 

Vị trí trạm thu phí phải đảm bảo các tiêu chí, điều kiện sau đây: Vị trí 

trạm thu phí phải được công khai khi công bố dự án và được xác định 

trước khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của nhà 

nước; phải đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan (nhà nước, 

nhà đầu tư, người sử dụng); phải thuận lợi cho việc thu tiền, đảm bảo 

khả năng hoàn vốn của dự án đối với dự án đối tác công tư.  

Đối với các trạm thu phí thu theo hình thức thu hở, vị trí trạm thu phí 

phải được công khai cho chính quyền cấp quận (huyện) và nhân dân 

địa phương trong thời gian 30 ngày trước thời điểm quyết định duyệt 

dự án xây dựng trạm thu phí. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ 

chức công bố công khai vị trí trạm thu phí tại trụ sở Ủy ban nhân dân 

quận (huyện), phường (xã) nơi dự kiến đặt trạm thu phí. 

Đối với quốc lộ, trạm thu phí phải nằm trong phạm vi dự án và được lấy 

ý kiến của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương nơi đặt trạm thu phí. Đối với đường địa phương đấu nối vào quốc 

lộ, trạm thu phí phải nằm trong phạm vi dự án do cơ quan nhà nước có 



thẩm quyền của địa phương quyết định, sau khi có ý kiến thống nhất 

của Bộ Giao thông vận tải. Trường hợp đường địa phương không đấu 

nối vào quốc lộ, vị trí trạm thu phí do cấp quyết định đầu tư chấp thuận 

sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận. 

Các yêu cầu khác về kỹ thuật khi lựa chọn vị trí đặt trạm thu phí: Trạm 

thu phí được bố trí ở vị trí phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông; tĩnh 

không của cổng trạm, chiều rộng các làn cơ giới đảm bảo quy chuẩn, 

tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định về khổ giới hạn đường bộ của Bộ Giao 

thông vận tải; có thiết bị đếm xe; vị trí trạm thu phí không đặt cuối dốc 

khi độ dốc dọc lớn hơn 3%, không đặt trạm thu phí trong hầm.  

Đối với đường ô tô cao tốc, các yêu cầu về kỹ thuật của trạm thu phí 

theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5729:2012 - Đường ô tô 

cao tốc - yêu cầu thiết kế. 

Thông báo công khai liên tục trước 5 ngày về thời điểm thu phí 

Dự thảo nêu rõ, đơn vị thu phí phải xây dựng quy trình thu tiền dịch vụ 

sử dụng đường bộ phù hợp với công nghệ thu đang áp dụng tại trạm 

thu phí và quy định nội bộ về kiểm tra, xử lý vi phạm, xử lý sự cố trong 

quá trình thực hiện thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ. 

Phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương nơi đặt trạm thu 

phí để giữ gìn an ninh, trật tự trong quá trình thu tiền dịch vụ sử dụng 

đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông, bảo 

đảm không xảy ra các hiện tượng tiêu cực, cản trở, gây phiền hà trong 

hoạt động thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ; xử lý kịp thời các hành vi 

gian lận (không mua vé, sử dụng vé giả, quay vòng vé, vé không đúng 

chủng loại) trong quá trình thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ. 

Thực hiện thông báo công khai liên tục trước 5 ngày và niêm yết công 

khai tại trạm thu phí khi bắt đầu tổ chức thu về thời điểm bắt đầu được 

thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ, địa điểm trạm thu phí, công nghệ 

thu, hình thức thu, đối tượng thu, mức thu và đối tượng được miễn, 

giảm tiền dịch vụ sử dụng đường bộ. Trong trường hợp có thay đổi về 

mức thu, công nghệ thu, hình thức thu, đối tượng thu thì đơn vị thu phải 

thông báo công khai và niêm yết tương tự như khi bắt đầu tổ chức thu 

trước 30 ngày. Hình thức thông báo công khai bao gồm đăng tải trên 

các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương và Trung ương, 

đồng thời gửi thông báo đến Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam.  

Bên cạnh đó, định kỳ sao lưu dữ liệu thu tiền dịch vụ sử dụng đường 

bộ để phục vụ công tác giám sát, hậu kiểm. Dữ liệu của hệ thống quản 

lý thu bao gồm: các tập tin cơ sở dữ liệu, các tập tin hình ảnh chụp 



phương tiện lưu thông qua trạm, các tập tin video liên tục giám sát làn 

phải được sao lưu dưới dạng tập dữ liệu và lưu giữ tối thiểu 05 năm. 

Các tập tin video giám sát cabin và giám sát toàn cảnh phải được sao 

lưu dưới dạng tập dữ liệu và lưu giữ tối thiểu 1 năm... 

Không nhận tiền mặt mà không giao vé 

Theo dự thảo, đơn vị thu có trách nhiệm không để xảy ra các hành vi 

sau: Gian lận tiền dịch vụ sử dụng đường bộ hoặc thông đồng gian lận 

trong hoạt động thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ; can thiệp vào hệ 

thống công nghệ thu, hệ thống giám sát, quản lý thu, hệ thống thiết bị 

kiểm tra tải trọng phương tiện và tiêu cực trong lĩnh vực giám sát tải 

trọng phương tiện; báo cáo sai doanh thu nhằm gian lận doanh thu dịch 

vụ sử dụng đường bộ; tổ chức bán vé, soát vé không kịp thời, sách 

nhiễu đối với người mua vé; không bán đầy đủ hoặc hạn chế, giới hạn 

thời gian bán các loại vé tháng, vé quý theo quy định; gây cản trở, ùn 

tắc giao thông đường bộ tại khu vực trạm thu phí; thu tiền dịch vụ sử 

dụng đường bộ không đúng quy định; nhận tiền mặt của người sử dụng 

phương tiện giao thông mà không giao vé hoặc giao vé không đúng 

chủng loại phương tiện lưu thông qua trạm thu phí; để phương tiện 

giao thông (đối tượng phải mua vé) không có vé đi qua trạm thu phí; 

không thực hiện việc bảo trì tài sản của trạm thu phí; tự ý tháo dỡ, 

thanh lý, nhượng bán tài sản của trạm thu phí; không thực hiện việc 

hiệu chuẩn, kiểm định đối với nhóm thiết bị cần phải thực hiện công tác 

hiệu chuẩn, kiểm định. 

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây. 

Theo baochinhphu.vn 

 

8. Chống hàng giả trong thương mại điện tử 

Tình trạng hàng giả, hàng nhái, quảng cáo sai sự thật... trên các 

trang bán hàng điện tử, mạng xã hội vẫn đang diễn ra phức tạp... 

Tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng không có nguồn gốc xuất xứ, 

quảng cáo sai sự thật... trên các trang bán hàng điện tử, mạng xã hội 

vẫn đang diễn ra phức tạp. Trong khi đó, công tác phát hiện, quản lý và 

xử lý đối với hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ 

càng trở nên khó khăn. 

Tại cuộc họp về công tác chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc 

xuất xứ trong thương mại điện tử, ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng 

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương cho biết, 



những năm qua lực lượng chức năng đã xử lý nhiều trường hợp vi 

phạm liên quan về thương mại điện tử. Tổng mức xử phạt vi phạm 

hành chính trong thương mại điện tử năm 2015 là 3,5 tỷ đồng, năm 

2016 là 4,5 tỷ đồng năm 2017 là gần 6 tỷ đồng và đến năm 2018 là 7 tỷ 

đồng. 

Khó kiểm soát giao dịch hàng giả 

Tính đến hết 2018, quá trình rà soát trên các sàn giao dịch thương mại 

điện tử buộc 35.943 sản phẩm vi phạm đã gỡ bỏ và hơn 3.100 tài 

khoản trên các sàn đã bị khoá. Mặc dù đạt được những hiệu quả bước 

đầu trong việc phát hiện và xử lý vi phạm trên thương mại điện tử, song 

ông Hải nhận định, phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng vi 

phạm ngày càng tinh vi.  

Người bán trên các sàn tìm mọi cách để lách qua các bộ lọc kỹ thuật 

của sàn, như cố tình thay đổi tên sản phẩm là N.I.K.E thay vì NIKE. 

Thậm chí, có những đối tượng bán lá cây cần sa nhưng rao bán "lá cây 

đu đủ" hay "cỏ mỹ"; lập website "samsungvietnam.online" bán sản 

phẩm điện thoại Samsung giả. 

Bên cạnh đó, nhiều trường hợp mua tên miền và đặt máy chủ ở nước 

ngoài, trả tiền thông qua thẻ tín dụng mà không thông qua công ty bán 

tên miền, cung cấp dịch vụ máy chủ ở Việt Nam hoặc chỉ thiết lập 

fanpage để chạy quảng cáo. Các đối tượng này cố tình che giấu thông 

tin, không có địa chỉ, điện thoại hay bất kỳ thông tin liên lạc gì. 

Hơn nữa, những thông tin đăng bán sản phẩm trên mạng là hình ảnh 

và thông tin thật nhưng khi khách hàng nhận được có thể là hàng giả, 

hàng nhái mà chính người mua cũng khó nhận biết. 

Theo ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị 

trường, hiện nay, hầu hết các hành vi vi phạm do chủ thể bán hàng 

không thực hiện đúng trách nhiệm của người bán trên sàn giao dịch 

điện tử. Chủ thể bán hàng là các cơ sở nhỏ lẻ hoặc cá nhân, sử dụng 

một địa chỉ để giao dịch nhưng tập kết hàng hóa tại nhiều địa điểm 

khác nhau gây khó khăn cho công tác điều tra, trinh sát, kiểm tra, bắt 

giữ và xử lý vi phạm. 

Mặt khác, các giao dịch hàng hóa đều không có hóa đơn, chứng từ cụ 

thể. Trong khi đó, đối với thương mại điện tử khi xử lý phải có chứng 

cứ cụ thể. 99% các giao dịch trên mạng hiện nay không có hóa đơn 

chứng từ khiến công tác quản lý thị trường trên thương mại điện tử 

càng khó khăn. 



Đưa các cơ chế mới vào kiểm soát 

Để có thể bảo vệ người tiêu dùng trên môi trường thương mại điện tử, 

các ý kiến tại cuộc họp đề xuất, lực lượng chức năng cần thường 

xuyên rà soát định kỳ các website để đảm bảo sự tuân thủ của các 

website. Kiểm tra, rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm vi phạm pháp luật 

trên các website và ứng dụng thương mại điện tử, như chặn theo từ 

khóa, gỡ bỏ các sản phẩm cấm hoặc hạn chế kinh doanh, các sản 

phẩm chưa đủ điều kiện lưu hành...  

Cần điều chỉnh về mặt chính sách, vì đặc điểm của Internet được khởi 

tạo nhanh nhưng biến đi cũng nhanh. Khi phát hiện hàng giả lập tức 

xoá ngay... mà khi đi xử phạt phải có chứng cứ. Do vậy cần có biện 

pháp chế tài mạnh hơn nữa. 

Trước các ý kiến trên, ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương 

đề nghị, các đơn vị cần nghiêm túc thực hiện, triển khai, phối hợp có 

hiệu quả công tác chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và 

hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường Internet. 

Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp sở hữu 

các website thương mại điện tử trong việc bảo vệ người tiêu dùng... 

Cục Thương mại điện tử & Kinh tế số phối hợp với Vụ Pháp chế, rà 

soát lại hoạt động thương mại điện tử theo các luật có liên quan, các 

nội dung và quy định của Luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng... 

Đánh giá lại những khung khổ quy định của pháp luật điều chỉnh gắn 

với các hoạt động vi phạm về sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng lậu... 

Tổng cục Quản lý thị trường đánh giá từ thực tiễn tình trạng gian lận 

thương mại liên quan đến thương mại điện tử, đề xuất kế hoạch chống 

gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử. Phối hợp 

các lực lượng của quản lý thị trường với Ban chỉ đạo 389, Cục Thương 

mại điện tử và Kinh tế số tại các địa bàn trọng điểm. 

Ông Trần Tuấn Anh cho rằng, thị trường thương mại điện tử thay đổi 

liên tục, nên đặt ra nhiều vấn đề cần điều chỉnh, cụ thể, công nghệ số, 

Internet phát triển và thay đổi nhanh chóng dẫn đến nhiều mô hình 

thương mại điện tử mới liên tục xuất hiện, không chỉ giới hạn ở hai mô 

hình phổ biến là website thương mại điện tử và website cung cấp dịch 

vụ thương mại điện tử như trước đây.  

Các giao dịch, dịch vụ cũng không còn ở phạm vi một quốc gia mà đã 

xuyên biên giới, đa dạng về chủ thể tham gia, phức tạp về cách thức 

hoạt động, nên rất khó kiểm soát.  



Chính vì vậy, lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu, trước mắt nhiệm vụ 

trọng tâm là Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Tổng cục Quản lý 

thị trường, Vụ Pháp chế chủ động rà soát Nghị định 52/2013/NĐ-CP và 

báo cáo Chính phủ sớm đưa vào nhiệm vụ hoàn thiện trong năm 2020 

để bổ sung và điều chỉnh các nội dung không còn phù hợp.  

Đặc biệt lưu ý đưa các cơ chế mới vào kiểm soát, truy xuất các hoạt 

động thương mại điện tử, gắn trách nhiệm của chủ sàn thương mại 

điện tử. 
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9. Cao Bằng: Cải cách thủ tục hành chính trong 
quản lý khai thác khoáng sản 

Cao Bằng là tỉnh giàu tài nguyên khoáng sản, phong phú về chủng 

loại với các loại như quặng, bauxit, mangan, vàng, thiếc, đồng, 

niken, kẽm, chì, antimoan. Đặc biệt tài nguyên đá vôi xi măng và 

đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường rất lớn, phân bố hầu 

hết ở các địa phương trong tỉnh, thuận lợi cho việc khai thác làm 

vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng. Chính vì vậy, công tác quản 

lý nhà nước về hoạt động khoáng sản được tỉnh Cao Bằng quan 

tâm. 

Công ty TNHH TM và XD Bảo Ngọc đầu tư công nghệ hiện đại bảo vệ 

môi trường, khai thác, chế biến đá làm gạch không nung phục vụ 

chương trình xóa nhà tạm, làm chuồng trại di dời trâu bò ra khỏi gầm 

sản, giữ gìn vệ sinh làng bản vùng miền núi Cao Bằng. 

Cải cách thủ tục hành chính vừa đơn giản hóa tạo điều kiện cho doanh 

nghiệp, doanh nhân hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời vừa siết chặt kỷ cương pháp 

luật trong quản lý khoáng sản là nhiệm vụ quan trọng. Sở TN&MT Cao 

Bằng đã có nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý:  Công tác giải 

quyết thủ tục hành chính hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động 

khoáng sản theo cơ chế ‘‘một cửa” được Sở Tài nguyên và Môi trường 

thực hiện đúng theo quy định về trình tự, thời gian giải quyết thủ tục 

hành chính. Kết quả từ năm 2017 đến nay, Sở đã tiếp nhận, xem xét 

giải quyết 62 lượt hồ sơ. 

Ông Thái Hồng Thịnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao 

Bằng cho biết: Công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đã 

được quan tâm thực hiện, luôn đáp ứng kịp thời với tình hình hoạt động 



khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đến thời điểm hiện tại, đã ban 

hành được đầy đủ các văn bản quản lý trong hoạt động khoáng như: 

Quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án hoạt động 

khoáng sản và hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản; Quy định về đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản; Quy định về bảng giá tính thuế tài 

nguyên; Quy định về tỷ lệ quy đổi khoáng sản từ sản phẩm ra khoáng 

sản  nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường; Quy định về mức thu 

phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản; Quy định về quản lý 

hoạt động khai thác, sử dụng đất san lấp; Phê duyệt Phương án bảo vệ 

khoáng sản chưa khai thác trên đia bàn tỉnh và từng địa phương; Phê 

duyệt khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản... 

Đối với các giấy phép hoạt động khoáng sản và quyết định phê duyệt 

trữ lượng khoáng sản, sau khi UBND tỉnh ban hành đều được Sở Tài 

nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các bước tiếp 

theo. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường còn ban hành các văn 

bản đôn đốc các đơn vị còn nợ thuế, phí nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ 

nộp ngân sách nhà nước. 

Sản xuất chế biến gạch không nung, góp phần bảo vệ môi trường. 

Từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành trên 

250 văn bản liên quan đến lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, trong đó: có 



80 văn bản báo cáo, đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác 

quản lý nhà nước về khoáng sản; 55 văn bản thông tin, trao đổi, đề 

nghị phối hợp hoặc trả lời ý kiến tới các sở, ngành, địa phương để triển 

khai các nội dung trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; trên 

60 văn bản trả lời, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hoạt động khoáng 

sản tuân thủ các quy định của pháp luật về khoáng sản. 

Tăng cường công tác quản lý khai thác cát. 

Công tác lập, trình phê duyệt Quy hoạch khoáng sản: Đã hoàn thành 

việc lập Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Cao 

Bằng giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030 và đã được UBND 

tỉnh Cao Bằng phê duyệt tại Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 

29/12/2017 về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng 

khoáng sản tỉnh Cao Bằng giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 

2030. 

Hằng năm, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp 

với các cơ quan có liên quan tổ chức ít nhất 01 cuộc tuyên truyền pháp 

luật về khoáng sản đến các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh. 

Hình thức tuyên truyền đa dạng, ngoài việc phổ biến, phát tài liệu... còn 

lồng ghép vào các chương trình, hoạt động công tác khác như tuyên 

truyền trên đài phát thanh bằng tiếng Tày, Nùng. Thường xuyên tổ 



chức đối thoại với các đơn vị hoạt động khoáng sản nhằm kịp thời giải 

quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. 

Bên cạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, Sở TN&MT coi trọng 

công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động khoáng sản, uốn nắng, 

quán triệt, xử lý những đơn vị, các nhân cố tình sai phạm. Quan điểm 

của tỉnh Cao Bằng khai thác, chế biến khoáng sản gắn với bảo vệ môi 

trường, bảo vệ cảnh quan du lịch, phát triển kinh tế hài hòa các lợi ích 

nhà nước, doanh nghiệp và người dân; không đánh đổi phát triển kinh 

tế mà hủy hoại môi trường, nhất là lĩnh vực khoáng sản. 
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10. TPHCM công khai danh tính cán bộ nhũng nhiễu 
trên cổng thông tin điện tử 

TPHCM sẽ công khai danh tính cán bộ công chức viên chức có 

hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp 

trên cổng thông tin điện tử và cương quyết xử lý nghiêm, kể cả 

truy cứu trách nhiệm hình sự. 

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình 

trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong 

giải quyết công việc. 

Kế hoạch do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu ký, yêu cầu 

các sở ban ngành, quận huyện, đơn vị rà soát thủ tục hành chính theo 

hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó 

thực hiện; rút ngắn thời gian và đưa ra lộ trình giải quyết. 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định, các cơ 

quan, đơn vị không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ 

sơ, tài liệu quá 1 lần. 

Tại những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh 

nghiệp, các cơ quan đơn vị phải có hệ thống giám sát bằng công nghệ 

hiện đại như ghi âm, ghi hình, giám sát trực tuyến… 

Ngoài ra, các cơ quan đơn vị phải thực hiện công khai đường dây 

nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời 

các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt 

là về hành vi nhũng nhiễu, phiền hà. 



UBND phường 7, quận Phú Nhuận đang giải quyết hồ sơ thủ tục hành 

chính cho người dân tại bộ phận một cửa 

Nếu tiếp nhận thông tin phải ánh, các cơ quan đơn vị phải công khai kết 

quả kiểm tra xử lý và nếu cán bộ có lỗi thì phải công khai xin lỗi người 

dân và doanh nghiệp, đồng thời khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm. 

Đặc biệt, kế hoạch của UBND TPHCM vừa ban hành khẳng định sẽ 

công khai danh tính cán bộ vi phạm trên cổng thông tin điện tử và 

cương quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có 

hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. 

TPHCM sẽ xử lý hình sự, không xử lý hành chính đối với những trường 

hợp vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự theo 

quy định. 

Không chỉ xử lý cán bộ, công chức vi phạm, người đứng đầu các cơ 

quan, đơn vị để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền có hành vi 

nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân cũng sẽ bị xem xét xử lý trách 

nhiệm. Người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên 

dưới quyền có hành vi sai trái sẽ bị xử lý nghiêm. 
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11. Hà Nội hướng dẫn người dân chỉ thực hiện 1 lần 
đối với hồ sơ, thủ tục hành chính cần bổ sung, 
hoàn thiện 

UBND Thành phố chỉ đạo tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu 

quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh 

nghiệp trong giải quyết công việc. 

Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát CBCCVC trong hoạt 

động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp (Ảnh minh hoạ) 

Cụ thể thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019, Công điện số 

724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành 

phố ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 20/8/2019 chỉ đạo tăng 

cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền 

hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tăng cường 

các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công 

vụ tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong 

hoạt động công vụ trên địa bàn Thành phố, cụ thể như sau: 

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công 

tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), trong đó: tăng cường kiểm tra, 

giám sát CBCCVC trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên 

quan đến người dân, doanh nghiệp; giải quyết dứt điểm, kịp thời các 



kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân và DN. Xây dựng 

đội ngũ CBCC vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo 

đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong giải quyết 

công việc của người dân và DN. Xử lý ngay người đứng đầu có biểu 

hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái. 

Thực hiện CCHC, công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ 

chức, đối mới công nghệ quản lý, trong đó: nhận diện nguy cơ tham 

nhũng theo vị trí việc làm để có biện pháp kiểm tra, giám sát; khắc phục 

ngay những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân 

và DN; rà soát, tinh giản TTHC; rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải 

quyết phù hợp, đúng quy định. 

Trường hợp cần bổ sung hồ sơ, tài liệu hướng dẫn cụ thể, đầy đủ để 

người dân và DN thực hiện 01 lần, tránh tình trạng đi lại, bổ sung hồ sơ 

nhiều lần; nâng cao công tác đối thoại với người dân và DN theo 

hướng thực chất, cầu thị; công khai thời gian, địa điểm tiếp dân của 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị; lịch tiếp nhận và giải quyết TTHC trên 

trang thông tin điện tử và trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức. Công 

khai đường dây nóng, hộp thư điện tử, kết quả xử lý, nếu có lỗi phải 

công khai xin lỗi người dân và DN đồng thời khắc phục hậu quả, xử lý 

vi phạm đúng quy định. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng chính 

quyền điện tử. 

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN; đẩy 

mạnh đánh giá sự hài lòng của người dân và DN đối với hoạt động của 

cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức cung cấp dịch vụ công. 

Tăng cường thanh, kiểm tra công vụ và xây dựng cơ chế giám sát, phát 

hiện vi phạm. Không xử lý hành chính mà phải xử lý hình sự nghiêm 

minh đối với hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân, DN đã 

đủ cấu thành yếu tố tội phạm theo quy định. 
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12. Ở 'chui' trong nhà của mình 

Hàng trăm hộ dân đang than trời khi phải ở 'chui' trong chính ngôi 

nhà của mình tại khu đô thị lấn biển Đa Phước (Đà Nẵng). Những hệ 

lụy về mặt hành chính cũng phát sinh từ đó. 

Khu đô thị lấn biển Đa Phước với diện tích 29ha nằm giáp ranh giữa hai 

quận Hải Châu và Thanh Khê hiện có hàng trăm ngôi nhà được xây 



dựng xong. Dù chưa đảm bảo điều kiện cư trú nhưng hai năm nay ở đây 

đã hình thành khu dân cư. 

Dãy nhà định cư trái phép có hộ dân vào ở tại khu đô thị lấn biển Đa 

Phước, Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG 

Bỏ hàng chục tỉ để đi ở "chui" 

Đây là khu đô thị thiết kế khép kín được trực bảo vệ 24/24h, chỉ có hai lối 

vào từ đường Nguyễn Tất Thành. 

Ông P.T.N. (người sống ở khu đô thị lấn biển Đa Phước) cho biết các hộ 

dân ở đây mua nhà theo hình thức chìa khóa trao tay, sau khi nhận nhà 

người dân cứ thế vào ở. Tùy vào diện tích có giá khác nhau nhưng hiện 

nay giá thị trường mỗi căn ở đây không dưới 10 tỉ đồng.  

"Hồi 2017 tôi mua căn nhà này giá đã hơn 6 tỉ rồi. Đến tháng 3-2018 tôi 

đọc báo thì thấy thông tin toàn bộ dự án lấn biển Đa Phước bị thanh tra 

nên mọi thủ tục làm sổ đỏ, hộ khẩu bị ách lại. Thực tế các hộ dân ở đây 

cũng chẳng biết mình thuộc phường nào quản lý" - ông N. nói. 

Theo quan sát của Tuổi Trẻ, hiện có 7 dãy nhà liền kề đã có người dân 

tới sinh sống với hơn 100 hộ. Bà N.T.H., sống ở block B2 khu đô thị lấn 

biển Đa Phước, mong muốn dự án sớm ra sổ đỏ cho dân.  

Theo bà H., hiện nay muốn làm các thủ tục hành chính đều phải thông 

qua ban quản lý dự án và hồ sơ tổng thể của dự án nên rất phiền phức. 

Theo tìm hiểu của PV Tuổi Trẻ, dự án khu đô thị lấn biển Đa Phước 

được khởi công xây dựng vào năm 2016.  



Theo tài liệu của chúng tôi có được thì đến thời điểm này Công ty TNHH 

phát triển nhà Đa Phước (chủ đầu tư dự án) đã ký kết rất nhiều hợp đồng 

đặt cọc, hợp đồng mua bán căn hộ, biệt thự với khách hàng. Tổng số tiền 

mà công ty thu của người dân khoảng 250 tỉ đồng. 

Địa phương khó quản lý 

Trung tá Nguyễn Tất Thắng, trưởng Công an phường Tam Thuận (quận 

Thanh Khê), cho biết dự án khu đô thị lấn biển Đa Phước nằm trên địa 

bàn nhiều phường, nhiều quận, lại mang yếu tố "lấn biển" nên phần địa 

giới chưa được xác định rõ ràng.  

Theo ông Thắng, do dự án khu đô thị lấn biển Đa Phước đang tiếp tục 

xây dựng, chưa hoàn thành nên chủ đầu tư chưa hề có thông báo đến 

cơ quan quản lý cư trú địa phương. 

Trong khi đó, một lãnh đạo phường Thanh Bình (quận Hải Châu) cho biết 

khi dự án chưa hoàn thành các thủ tục thì các hộ dân đều chưa đủ điều 

kiện pháp lý để vào ở hoặc cho thuê trong khu vực này.  

"Với chức năng quản lý địa bàn, chúng tôi nắm thông tin lượng người 

thường xuyên cư trú trên phần dự án nằm trên địa bàn phường chứ toàn 

dự án thì mình không có chức năng đó. Cũng may ở đây chưa xảy ra 

chuyện gì chứ lỡ có hộ nào tông xe trong này cũng không biết kêu ai, xử 

thế nào" - vị lãnh đạo phường Thanh Bình nói. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Tô Văn Hùng, giám đốc Sở Tài nguyên - môi 

trường TP Đà Nẵng, cho biết dự án khu đô thị lấn biển Đa Phước đang 

trong quá trình bị các cơ quan trung ương thanh tra, điều tra. Do đó mọi 

hoạt động dự án tạm thời dừng lại.  

"Theo chúng tôi nắm được, để hoàn thiện thủ tục pháp lý dự án trên và 

đảm bảo quyền lợi của người mua nhà có được sổ đỏ thì chủ đầu tư phải 

tiếp tục trải qua nhiều thủ tục. Trong đó có việc phải thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước" - ông Hùng nói. 
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13. Thủ tục, địa điểm cấp thẻ xe buýt miễn phí tại 
Hà Nội 

Theo hướng dẫn vừa được liên Sở GTVT, LĐ-TB&XH Hà Nội ban 

hành, từ ngày 20-8, người có công, người khuyết tật, người cao 

tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo có nhu cầu và khả năng tham gia 

giao thông bằng phương tiện tận tải hành khách công cộng ở Hà 



Nội sẽ được cấp thẻ sử dụng miễn phí đường sắt đô thị và xe buýt 

(buýt nhanh BRT và buýt thường). 

Người dân làm thủ tục làm thẻ đi xe buýt miễn phí tại điểm bán vé Nhà 

máy xà phòng (Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) Ảnh: LAM THANH 

Theo thông tin đăng trên trang web của Trung tâm Quản lý và Điều 

hành giao thông đô thị, những người thuộc đối tượng được cấp thẻ có 

thể nộp hồ sơ trực tiếp tại các điểm bán vé trên địa bàn thành phố theo 

các địa chỉ sau: Bến xe Giáp Bát; Đại học Kinh tế Quốc dân; Công viên 

Thống nhất; Công viên Thủ Lệ; Bến xe Gia Lâm; Bãi đỗ xe Trần Khánh 

Dư; Bến xe Nam Thăng Long; 122 Xuân Thủy; Bến xe Mỹ Đình; 479 

Hoàng Quốc Việt; Học viện Bưu chính viễn thông; Số 2 Phùng Hưng - 

Hà Đông; Đối diện 346 Kim Ngưu; 32 Nguyễn Công Trứ; Long Biên; 

Toà nhà PTA - Số 1 Kim Mã; Bách Khoa - Đường Lê Thanh Nghị; Bến 

xe Yên Nghĩa; Công viên Nghĩa Đô; Siêu thị HC - 549 Nguyễn Văn Cừ; 

Sân vận động Mỹ Đình;  

Bến xe Thường Tín; Bến xe Phùng; Điểm trung chuyển Cầu Giấy; Điểm 

trung chuyển Long Biên; Điểm trung chuyển Nhổn; Học viện Ngân 

hàng; Nhà máy xà phòng (Nguyễn Trãi); Đại học Quốc gia (Xuân Thuỷ); 

Linh Đàm; Trụ sở Công ty CPVTTM và DL Đông Anh (thị trấn Đông 

Anh); Ngã 3 xay sát Đông Quan; Điểm trung chuyển Hoàng Quốc Việt; 

Ngã tư thị trấn Sóc Sơn; Trung tâm thương mại Mê Linh Palaza; Tổng 

cục Hải Quan (162 Nguyễn Văn Cừ); Đại học Thương mại; Đại học 



Thủy Lợi; Học viện Thanh thiếu niên; Đại học Lao động xã hội; Kim 

Chung; Bến xe Sơn Tây 

Các điểm bán vé sẽ tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến Trung tâm Quản lý 

và Điều hành giao thông đô thị. Trung tâm căn cứ vào hồ sơ tổ chức 

sản xuất thẻ và bàn giao thẻ miễn phí cho các điểm bán vé trên địa bàn 

thành phố. Các điểm bán vé sẽ thực hiện trả thẻ cho người được cấp 

thẻ. 

Riêng điểm bán vé xe buýt tại số 1 Kim Mã (Bến xe Kim Mã) sẽ được 

lấy thẻ ngay sau khoảng 30 phút. Còn lại, tại các điểm bán vé xe buýt 

khác sẽ lấy thẻ sau 2-3 ngày.  

Hồ sơ cấp mới thẻ gồm tờ khai đăng ký cấp thẻ miễn phí có dán ảnh 

(3cm x 4cm - ảnh chụp trong vòng 1 năm); bản chụp giấy chứng nhận 

người có công (đối với người có công); giấy tờ tùy thân có ảnh (đối với 

người cao tuổi); bản chụp xác nhận mức độ khuyết tật (đối với người 

khuyết tật); bản chụp giấy chứng nhận hộ nghèo (đối với nhân khẩu 

thuộc hộ nghèo) và xuất trình bản chính, giấy tờ tùy thân có ảnh để 

kiểm tra đối chiếu. 

Đối với những trường hợp chưa được cấp hoặc mất giấy tờ chứng 

nhận là đối tượng được cấp thẻ miễn phí, tờ khai đăng ký cấp thẻ phải 

có đóng dấu giáp lai ảnh và xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn. 

Thẻ miễn phí dành cho người có công, người khuyết tật và người cao 

tuổi có giá trị sử dụng 5 năm kể từ ngày được cấp; Thẻ cấp cho các 

nhân khẩu thuộc hộ nghèo có giá trị sử dụng trong năm (đến hết ngày 

31-12); Riêng đối với trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí mà không cần 

cấp thẻ.  
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