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1. Hàng hải mở cửa “đón sóng” 4.0 

5 năm trở lại đây, hàng hải được đánh giá là một trong những 

ngành có sự đột phá mạnh mẽ trong công tác cải cách thủ tục 

hành chính. 

Tàu lớn làm hàng tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Tạ Tôn 

Thời gian qua, hàng hải Việt Nam mang một hình ảnh mới khi tích cực 

tham gia các tổ chức, công ước quốc tế, nâng cao vị thế quốc tế và 

“đón sóng” cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại lợi ích bền vững cho 

doanh nghiệp (DN). 

Hội nhập sâu rộng, tăng vị thế trên trường quốc tế 

Ông Phan Nguyễn Hải Hà, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế (Cục Hàng 

hải VN) cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm 

đạt mục tiêu của Chiến lược biển và các nhiệm vụ đặt ra đối với ngành 

hàng hải, những năm qua, Cục Hàng hải VN đã chủ động xúc tiến triển 

khai công tác hợp tác quốc tế và hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế. 

“Hiện tại, Việt Nam đã là thành viên chính thức của 7 tổ chức và diễn 

đàn quốc tế về hàng hải, bao gồm: Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO); 

Hiệp hội các cơ quan quản lý hỗ trợ hàng hải và hải đăng quốc tế 

(IALA); Diễn đàn các nhà lãnh đạo cơ quan hàng hải châu Á - Thái 

Bình Dương (APHoMSA); Tổ chức Vệ tinh hàng hải quốc tế 



(Imso/Inmarsat); Thỏa thuận về kiểm tra Nhà nước cảng biển khu vực 

châu Á-Thái Bình Dương (Tokyo Mou), Chương trình COSPAS-

SARSAT quốc tế và Mạng lưới dịch vụ cảng biển APEC (APSN). 

Hiện Việt Nam cũng đã gia nhập 19 công ước và Nghị định thư về hàng 

hải của IMO, 1 công ước của Liên hợp quốc và 1 công ước của Tổ 

chức Lao động quốc tế. Việt Nam cũng đã ký hiệp định vận tải 

biển/hiệp định hàng hải song phương cấp chính phủ với 28 quốc gia và 

vùng lãnh thổ; Ký thỏa thuận công nhận giấy chứng nhận chuyên môn 

với 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài cũng được Cục Hàng hải VN tích 

cực triển khai đàm phán, cung cấp nguồn vốn phát triển hạ tầng hàng 

hải Việt Nam như: Dự án ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn 

Quốc hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu Quy hoạch phát triển hệ thống cảng 

biển Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; 

Chính phủ Nhật Bản thông qua nguồn vốn ODA hỗ trợ Việt Nam phát 

triển kết cấu hạ tầng cảng biển và các dự án đầu tư xây dựng cảng Cái 

Lân, cảng Cái Mép - Thị Vải, cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng”, ông Hà 

thông tin. 

Ông Bùi Thiên Thu, Phó cục trưởng Cục Hàng hải VN cho rằng, việc 

trở thành thành viên chính thức và tham gia các công ước, hoạt động 

trong các tổ chức quốc tế và khu vực về hàng hải giúp Việt Nam thể 

hiện vị thế trong cộng đồng hàng hải quốc tế và khu vực, có cơ hội giao 

lưu, học hỏi kinh nghiệm trên các lĩnh vực của ngành; Giải quyết các 

vấn đề chung như: Ô nhiễm môi trường, tìm kiếm cứu nạn, quyền tự do 

đi lại của tàu biển trong khu vực, đảm bảo công tác an toàn, an ninh 

hàng hải nói riêng và an ninh quốc phòng nói chung. 

Cũng theo ông Thu, việc ký kết các thỏa thuận công nhận giấy chứng 

nhận khả năng chuyên môn cho thuyền viên với các quốc gia và vùng 

lãnh thổ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các thuyền viên Việt Nam làm 

việc trên các tàu treo cờ của các quốc gia và vùng lãnh thổ đó, tạo 

thuận lợi cho hoạt động cung ứng thuyền viên ra nước ngoài làm việc, 

đem lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 

“Cùng đó, việc thực hiện công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài đã giúp 

ngành hàng hải thực hiện xã hội hóa, giảm gánh nặng đầu tư của Nhà 

nước trong lĩnh vực xây dựng và khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển, 

công nghiệp tàu thủy và nâng cấp trang thiết bị, cơ sở đào tạo”, ông 

Thu nói. 

Đột phá cải cách thủ tục hành chính để doanh nghiệp hưởng lợi  



“Cục Hàng hải sẽ phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ 

GTVT) và Tổng cục Hải quan nâng cấp Cổng thông tin một cửa Quốc 

gia để thực hiện 11 TTHC đối với tàu thuyền vào - rời cảng biển tại toàn 

bộ 25 cảng vụ, triển khai thu phí cảng vụ điện tử, đáp ứng yêu cầu cách 

mạng công nghiệp 4.0 của ngành hàng hải. 

Ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng Cục Hàng hải VN” 

Bên cạnh hội nhập, mở rộng quan hệ với các tổ chức, diễn đàn hàng 

hải và các quốc gia trên thế giới, 5 năm trở lại đây, hàng hải được đánh 

giá là một trong những ngành có sự đột phá mạnh mẽ trong công tác 

cải cách thủ tục hành chính (TTHC). 

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng Cục 

Hàng hải VN cho biết, sau khi Bộ luật Hàng hải năm 2015 được Quốc 

hội thông qua, đơn vị đã thực hiện quyết liệt công tác cải cách TTHC, 

rà soát lại quy định các thủ tục cấp phép cho tàu thuyền vào, rời cảng 

biển theo hướng đơn giản hóa, hạn chế phát sinh thủ tục không cần 

thiết. 

“Hiện tổng số thủ tục trong lĩnh vực hàng hải được công bố là 101 

TTHC, trong đó có 21 thủ tục được đề xuất cắt giảm, đạt 21,7%”, ông 

Sang nói. 

Về dịch vụ công trực tuyến, theo ông Sang, Cục Hàng hải VN là cơ 

quan đi đầu trong việc tham gia thực hiện Cơ chế một cửa Quốc gia 

ngay từ giai đoạn 1 (năm 2014). Hiện, Cục Hàng hải đã xây dựng lộ 

trình, triển khai: 58 TTHC mức độ 2; 39 thủ tục cung cấp trực tuyến 

mức độ 3; 9 thủ tục về quản lý thuyền viên cung cấp trực tuyến mức độ 

4. 

“Đặc biệt, việc thực hiện cung cấp 11 TTHC lĩnh vực hàng hải tham gia 

Cơ chế một cửa Quốc gia tại 25 cảng vụ hàng hải nâng cao công khai, 

minh bạch, chất lượng giải quyết TTHC của cơ quan quản lý nhà nước 

mà còn giúp DN vận tải rút ngắn được tương đối chi phí, thời gian trong 

mỗi chuyến hành trình. 

Theo thống kê, tổng số hồ sơ điện tử được 25 cảng vụ hàng hải tiếp 

nhận, phê duyệt từ ngày 1/1/2019 - 15/6/2019 là hơn 41.100 hồ sơ, đạt 

tỷ lệ 92%”, ông Sang thông tin. 

Theo baogiaothong.vn 

 

 



2. Sở hữu trí tuệ trong EVFTA: "Nguy cơ doanh 
nghiệp chịu gánh nặng kiểm soát, rơi vào kiện 
tụng" 

Cam kết sở hữu trí tuệ được thực thi có thể khiến doanh nghiệp 

của Việt Nam phải chịu gánh nặng đối với các thủ tục kiểm soát 

như kiểm soát tại biên giới, đặc biệt là khi bị rơi vào tranh chấp, 

kiện tụng... 

Đó chính là vấn đề được mổ xẻ tại hội nghị "Hiệp định Thương 

mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) - Các cam 

kết quan trọng về sở hữu trí tuệ và những điều cần lưu ý" diễn ra 

ngày 27/8. 

 

Sở hữu trí tuệ là chương đặc biệt quan trọng trong EVFTA 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết Hiệp định Thương 

mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) là một hiệp 

định dự kiến có nhiều đóng góp tích cực cho tăng trưởng xuất khẩu 

cũng như quá trình đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu cho 

Việt Nam. Với EVFTA, ngay khi Hiệp định có hiệu lực, 85,6% số mặt 

hàng, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU 

sẽ được hưởng thuế 0%. Sau 07 năm, 99,2% số mặt hàng sẽ được 

hưởng thuế 0%, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt 

Nam. 



EVFTA là một hiệp định toàn diện, chất lượng cao, đặc biệt ở vấn đề 

sở hữu trí tuệ. Trong xu thế hội nhập sâu rộng như hiện nay, hệ thống 

sở hữu trí tuệ mạnh là cơ sở, tiền đề để một quốc gia kiểm soát các 

hoạt động kinh doanh và bảo vệ thương hiệu; từ đó giúp thu hút đầu tư 

của các công ty đa quốc gia, tăng cơ hội tiếp cận với các công nghệ 

tiên tiến, tạo môi trường, cũng như hành lang pháp lý vững chắc để các 

cá nhân, tổ chức yên tâm phát triển ý tưởng sáng tạo, đưa ra thị trường 

những sản phẩm chất lượng, có tính ứng dụng cao. 

Với mức độ cam kết khá cao về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Hiệp định 

EVFTA sẽ tạo ra những thách thức không nhỏ về sửa đổi pháp luật 

trong nước. Bên cạnh đó, trong bối cảnh nhận thức chung về xâm 

phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn thấp trong khi Việt Nam ngày càng 

hội nhập sâu rộng như hiện nay, việc tăng cường phổ biến, nâng cao 

nhận thức của công chúng và doanh nghiệp về các cam kết của Hiệp 

định EVFTA trong lĩnh vực này là điều hết sức cần thiết. 

"Xu hướng về tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ với những quy 

định về việc chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nghiêm minh hơn 

có thể khiến doanh nghiệp của Việt Nam nếu không nhận thức rõ nguy 

cơ, sẽ phải chịu gánh nặng đối với các thủ tục kiểm soát, nhất là khi bị 

rơi vào tranh chấp, kiện tụng", Bộ trưởng khẳng định, bước ký kết Hiệp 

định mới chỉ là khởi đầu cho một chặng đường mới. Chúng ta vẫn còn 

rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là phê chuẩn Hiệp định này và chuẩn bị 

ngay các bước để có thể triển khai hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực 

cho người dân và doanh nghiệp hai bên. 

Ông Trần Hữu Linh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cho 

rằng việc nhận diện những thách thức đối với việc thực thi quyền sở 

hữu trí tuệ của Việt Nam là hết sức cần thiết, nhằm tránh những rủi ro 

trong dài hạn, cũng như có những điều chỉnh phù hợp. 

Thực tế, theo ông Linh, tình trạng xâm phạm quyền sỏ hữu trí tuệ ở 

nước ta vẫn đang diễn ra ngày càng phổ biến và phức tạp. Điều này đã 

làm nản lòng không ít nhà đầu tư và là một những điểm yếu, thách thức 

lớn nhất hiện nay. 

Chính vì vậy, vị Tổng cục trưởng đề xuất phải có một chiến lược quốc 

gia về sở hữu trí tuệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. 

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO lo ngại các biện 

pháp kỹ thuật chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (TPM) mở rộng 

các hành vi sử dụng xâm phạm TPM, không chỉ áp dụng đối với việc 

sản xuất, nhập khẩu, phân phối, lắp ráp, bán, cho thuê..., mà còn áp 



dụng với việc tàng trữ với mục địch thương mại, cung cấp dịch vụ 

nhằm quảng bá, thúc đẩy. 

Hay các biện pháp ảnh hưởng thông tin quản lý quyền (RMI) không chỉ 

bảo vệ thông tin đối với bản gốc, mà còn bảo vệ thông tin với bản sao, 

bản công bố ra công chúng. 

Các cam kết của EVFTA cao hơn WTO ở khía cạnh tăng quyền của 

Tòa án trong quyết định các biện pháp tạm thời đối với không chỉ các 

chủ thể vi phạm, mà còn cả các chủ thể đang lưu giữ hàng hóa vi 

phạm, không chỉ bằng các biện pháp hiện tại mà có thể áp dụng các 

biện pháp khác như đóng băng tài khoản, thu giữ chứng cứ liên quan... 

Theo bà Trang, nhóm các doanh nghiệp và chủ sở hữu quyền, các cam 

kết này không chỉ giúp gia tăng lợi ích kinh tế, tăng động lực sáng tạo 

mà còn góp phần tiết kiệm chi phí, tự tin trong đăng ký bảo vệ quyền. 

Tuy nhiên đối với nhóm doanh nghiệp và các chủ thể sử dụng sản 

phẩm được bảo hội về sở hữu trí tuệ, muốn sử dụng sản phẩm được 

bảo hộ sẽ phải chi trả chi phí mua cao, giảm khả năng tiếp cận sản 

phẩm giá rẻ. Cùng với đó, rủi ro vi phạm, rủi ro chi phí do bị xử lý vi 

phạm tăng lên sẽ là yếu tố đặc biệt đối với các doanh nghiệp và chủ thể 

sử dụng sản phẩm được bảo hộ. 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cho biết, riêng về 

sở hữu trí tuệ, những cam kết cụ thể về mức độ bảo hộ và thực thi 

quyền sở hữu trí tuệ trong Hiệp định EVFTA cùng với cam kết về 

nguyên tắc tối huệ quốc nhằm bảo đảm cho doanh nghiệp của hai bên 

được hưởng sự bảo hộ cao nhất mà mỗi bên dành cho bên thứ ba 

được cho là đã đặt ra một tiêu chuẩn mới trong việc bảo hộ và thực thi 

quyền sở hữu trí tuệ, đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng về bảo hộ của chủ 

thể quyền, nhưng vẫn đảm bảo độ linh hoạt nhất định để một quốc gia 

đang phát triển như Việt Nam có thể hưởng lợi từ bảo hộ sở hữu trí 

tuệ.  

Điều này sẽ tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh 

của doanh nghiệp hai Bên, là động lực thúc đẩy hoạt động chuyển giao 

công nghệ cao trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến, sản xuất hàng 

nông sản, thực phẩm; công nghệ năng lượng điện tái tạo, dược phẩm, 

chế tạo thiết bị máy móc… từ EU vào Việt Nam. Ngoài ra, Hiệp định 

này không chỉ bảo đảm quyền đối với các chỉ dẫn địa lý dùng cho các 

nông sản của ta vốn đã có mặt trên thị trường này từ lâu như nước 

mắm Phú Quốc, cà phê Buôn Mê Thuột, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận 

thị trường EU cho các đặc sản khác như trà Mộc Châu, Tân Cương, 



hay vải thiều Thanh Hà, Lục Ngạn,... do được biết đến thông qua Hiệp 

định. 

"Tuy nhiên, các cam kết về sở hữu trí tuệ cũng mang lại những thách 

thức về việc chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nghiêm minh hơn 

có thể khiến doanh nghiệp của Việt Nam phải chịu gánh nặng đối với 

các thủ tục kiểm soát như kiểm soát tại biên giới, đặc biệt là khi bị rơi 

vào tranh chấp, kiện tụng". Bộ trưởng nhận định. 

Theo vnecnomy.vn 

 

3. Ứng dụng mạo danh “Bộ Công an” kiểm soát 
thông tin người dùng điện thoại 

Một ứng dụng mạo danh “Bộ Công an” vừa bị phát hiện. Khi nạn 

nhân cài ứng dụng mạo danh “Bộ Công an” vào điện thoại, tất cả 

tin nhắn, mã OTP chuyển tiền của chủ nhân điện thoại đều bị đối 

tượng lừa đảo kiểm soát. 

Thủ đoạn dánh cắp tiền của các hacker ngân hàng ngày càng tinh vi. 

(Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet) 



Nguồn tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng 

công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan công an vừa phát 

hiện một ứng dụng giả danh "Bộ Công an" có hình đại diện là huy hiệu 

Bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Vụ việc được phát hiện khi cơ quan công an nhận được trình báo của 

một số nạn nhân bị lừa đảo tiền, có người bị đánh cắp hàng trăm triệu 

đồng sau khi cài đặt ứng dụng mạo danh vào điện thoại. 

Nạn nhân khi cài ứng dụng mạo danh này vào điện thoại thì đối tượng 

lừa đảo có quyền nhận, đọc, gửi và xem tin nhắn văn bản SMS của 

điện thoại của nạn nhân, đối tượng lừa đảo có thể đọc được tin nhắn 

OTP của ngân hàng và từ đó thực hiện các giao dịch chuyển tiền như 

chủ tài khoản ngân hàng. Khi truy cập, ứng dụng sẽ hiển thị "Hệ thống 

bảo vệ Bộ Công an" với các mục chọn nhưng đều báo lỗi. Một số nạn 

nhân đã bị đánh cắp tiền trong tài khoản sau khi cài ứng dụng này.  

Gần đây, các ngân hàng liên tục đưa ra cảnh báo với khách hàng về 

các thủ đoạn phổ biến đang được tội phạm sử dụng là giả danh ngân 

hàng, gọi điện, nhắn tin từ số điện thoại lạ thông báo khách hàng đã 

trúng thưởng lớn, sau đó gửi đường dẫn tới các website giả mạo ngân 

hàng và yêu cầu họ hoàn tất thủ tục nhận thưởng bằng cách cung cấp 

các thông tin bảo mật của tài khoản, bao gồm: Số CMND, điện thoại, 

địa chỉ email, mật khẩu đăng nhập, mã OTP, SmartOTP, số thẻ.. 

Theo ictnews.vn 

 

4. Xử lý nghiêm các gian lận qua loại hình hàng hóa 
gửi kho ngoại quan 

Tổng cục Hải quan đã có chỉ đạo các cục, vụ trực thuộc và các 

cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám 

sát hàng hóa gửi kho ngoại quan, kịp thời ngăn ngừa các hành vi 

buôn lậu, gian lận thương mại. 

Theo Tổng cục Hải quan, hiện nay quy định pháp luật và quy trình 

nghiệp vụ về công tác quản lý hàng hóa gửi kho ngoại quan cơ bản đã 

đầy đủ; các đơn vị trong toàn ngành nhìn chung đã chủ động, tích cực 

trong việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hải quan, 

phòng chống thẩm lậu, buôn lậu, gian lận thương mại trong phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý. 

Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng một số doanh nghiệp lợi dụng chính 

sách thông thoáng đối với loại hình kho ngoại quan để buôn lậu, gian 



lận thương mại như: Không khai hoặc khai không đúng tên hàng, mã 

số HS, số lượng, khối lượng hàng hóa để thẩm lậu hàng hóa vào nội 

địa, gian lận tiền thuế, trốn tránh các quy định về chính sách quản lý 

mặt hàng. 

 

Hoạt động bốc xếp hàng hóa tại kho ngoại quan do Cục Hải quan Hà 

Nội quản lý. Ảnh: Hải Anh 

Không khai báo để đưa vào kho ngoại quan hàng hóa thuộc diện không 

được phép gửi kho ngoại quan; lợi dụng hình thức gửi kho ngoại quan 

để tạm nhập, tái xuất hàng hóa né tránh các quy định về kinh doanh 

tạm nhập, tái xuất. 

Vận chuyển không đúng tuyến đường, tự ý tắt định vị GPS, phá niêm 

phong, sang tải hàng hóa trái phép trong quá trình vận chuyển, đăng ký 

gửi hàng hóa vào kho ngoại quan nhưng thực tế không đưa hàng vào 

kho. 

Để đảm bảo công tác quản lý hải quan, Tổng cục Hải quan ban hành 

thông báo 5402/TB-TCHQ chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố rà 

soát, đánh giá tình hình hoạt động các kho ngoại quan trên địa bàn, đề 

xuất tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động các kho ngoại quan không 

đáp ứng đủ các điều kiện theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP. Đánh giá khó 

khăn, kiến nghị giải pháp quản lý kho ngoại quan, báo cáo Tổng cục 

Hải quan.  



Đồng thời, cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc và 

trực thuộc tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát đối với loại hình hàng 

hóa gửi kho ngoại quan, trong đó chú trọng việc phối hợp giữa các đơn 

vị hải quan trong kiểm soát quá trình vận chuyển, giao nhận hàng hóa; 

xác định một số lô hàng trọng điểm để tiến hành kiểm tra thực tế; kiểm 

tra đột xuất sổ sách và hệ thống quản lý kho ngoại quan để đánh giá 

tuân thủ; tăng cường áp dụng giám sát hải quan bằng niêm phong, thiết 

bị định vị GPS, hệ thống camera… 

Trường hợp có dấu hiệu lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại 

phải xử lý nghiêm. 

Tại thông báo này, Tổng cục Hải quan giao Cục Giám sát quản lý về 

hải quan nghiên cứu, đề xuất đưa vào thông tư sửa đổi, bổ sung Thông 

tư 38/2015/TT-BTC các nội dung cần thiết để hoàn thiện cơ sở pháp lý, 

cải tiến quy trình quản lý đối với loại hình hàng hóa gửi kho ngoại quan, 

đảm bảo thống nhất, chặt chẽ từ khi hàng hóa được phê duyệt vận 

chuyển để gửi vào kho cho đến khi hoàn thành thủ tục hải quan, xác 

nhận thực xuất. 

Cục Quản lý rủi ro tăng cường phân tích thông tin, xây dựng trình lãnh 

đạo Tổng cục Hải quan phê duyệt kế hoạch kiểm soát đối với loại hình 

hàng hóa gửi kho ngoại quan, tập trung vào mặt hàng có thuế suất, trị 

giá cao, nhập khẩu có điều kiện, có nguy cơ thẩm lậu. 

Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu tăng 

cường công tác thu thập thông tin, nắm địa bàn, đối tượng trọng điểm, 

lập chuyên đề kiểm soát đối với loại hình hàng hóa gửi kho ngoại 

quan.../. 

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn 

 

5. Ôtô nhập khẩu sắp được 'cởi trói' nhiều quy định  

Nhiều điều kiện sản xuất, nhập khẩu ôtô tại Nghị định 116 sẽ được 

thay thế theo hướng hậu kiểm thay vì tiền kiểm.  

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý về sửa đổi Nghị định 116/2017 

với những đề xuất bỏ các điều kiện như doanh nghiệp muốn sản xuất, 

lắp ráp hay nhập khẩu ôtô phải có đủ nhân lực, phương án bảo đảm vệ 

sinh, lao động; đáp ứng đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa 

cháy... Hay người phụ trách kỹ thuật các dây chuyền sản xuất, lắp ráp 

ôtô phải có trình độ đại học thuộc ngành cơ khí, ôtô và có kinh nghiệm 

tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực này. 



Tại một cuộc họp về điều kiện kinh doanh gần đây, Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng, sửa đổi nghị 

định này là phù hợp trong bối cảnh thị trường, hoạt động nhập khẩu ôtô 

đã đi vào ổn định. 

"Chính phủ sẽ sớm ban hành văn bản sửa đổi quy định của Nghị định 

116/2017 theo hướng ôtô nhập khẩu sẽ được kiểm tra theo kiểu loại", 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói. 

Nếu đề xuất được chấp thuận, việc quản lý Nhà nước sẽ chuyển 

hướng từ tiền kiểm sang hậu kiểm thay vì đặt ra trong điều kiện cấp 

giấy phép kinh doanh. 

Xe nhập khẩu từ Thái Lan cập cảng Hiệp Phước ( TP HCM). Ảnh: Quốc 

Đoan. 

Thực tế trong 2 năm qua, sau khi nghị định được ban hành, ngành ôtô 

trong nước đã có bước phát triển nhất định, bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng và quản lý nhà nước cũng chặt chẽ hơn, không còn tình trạng 

lộn xộn trong hoạt động nhập khẩu. 

Bằng chứng là lượng xe nhập khẩu tăng, các hãng đều xác nhận 

nguồn gốc và kiểu loại, thực hiện nghiêm túc quy định của Nghị định 

116. Vì vậy, với năng lực của các trung tâm đăng kiểm hiện nay, Bộ 

trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng việc cải cách trong quản lý, chuyển 

sang hậu kiểm là phù hợp. 



Thực tế đề nghị sửa quy định kiểm định ôtô nhập khẩu theo kiểu loại 

thay vì theo lô từng được đưa ra từ năm 2018. Tuy nhiên trong một văn 

bản gửi Thủ tướng, Bộ Giao thông & Vận tải cho rằng, nếu không kiểm 

soát theo lô sẽ tiềm ẩn nhiều hệ luỵ. Theo cơ quan này, doanh nghiệp 

có thể nhập khẩu hàng loạt xe về và chỉ đăng ký cho một lô đại diện, có 

thể là một xe duy nhất. Và như vậy, doanh nghiệp có thể sẽ chọn xe tốt 

nhất để kiểm tra, được cấp giấy chứng nhận và sau đó đăng ký kiểm 

tra cho các lô tiếp theo với số lượng không giới hạn. 

Góp ý sửa đổi Nghị định 116 mới đây, Phòng Thương mại & Công 

nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, một số quy định tại nghị định 

này đang khiến doanh nghiệp tốn nhiều chi phí. 

Theo VCCI, Nghị định 116 yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm về khí thải và 

an toàn kỹ thuật cho từng lô nhập khẩu, và chính quy định này làm tăng 

chi phí cho doanh nghiệp. 

Thay vào đó, nên sửa theo hướng chứng nhận, thử nghiệm lần đầu và 

chấp nhận kết quả cho các lô hàng tiếp theo có cùng kiểu loại nếu 

không có sự thay đổi về thông số kỹ thuật. 

Bên cạnh đó, VCCI cũng ghi nhận kiến nghị của các doanh nghiệp về 

sửa đổi quy định lô xe nhập khẩu và giấy chứng nhận chất lượng kiểu 

loại của cơ quan thẩm quyền nước ngoài (VTA). Cụ thể, Nghị định 116 

quy định "lô xe nhập khẩu là các ôtô thuộc một tờ khai hàng hóa nhập 

khẩu của doanh nghiệp nhập khẩu ôtô" (khoản 10 Điều 3). 

Có nghĩa là, một lô hàng có cùng vận đơn, cùng hóa đơn, cùng cảng 

đích, có số thuế nhập khẩu từ 12 chữ số sẽ phải làm thủ tục khai báo 

hải quan bằng giấy mà không thể sử dụng hệ thống thông quan tự 

động (VNACCS) do phải tách tờ khai để giảm trị giá. 

Tuy nhiên, khi tách tờ khai, doanh nghiệp cần lấy ít nhất 2 ôtô nhập 

khẩu thay vì 1 xe đi làm mẫu. Điều này cũng làm gia tăng chi phí cho 

doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp đề nghị bổ sung sửa đổi điểm 

này thành "một lô xe nhập khẩu là một lô hàng mà các ôtô có chung 

một vận đơn". 

Theo vnexpress.net 

 

 

 



6. Đề xuất mới về quản lý hoàn thuế GTGT cho 
người nước ngoài 

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

72/2014/TT-BTC quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối 

với hàng hoá của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài mang theo khi xuất cảnh. 

Theo đó, dự thảo bổ sung “Điều 4a. Hệ thống quản lý hoàn thuế GTGT 

cho người nước ngoài” như sau: Cơ quan hải quan chịu trách nhiệm tổ 

chức xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống quản 

lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài (gọi tắt là Hệ thống). 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi thẩm quyền có trách 

nhiệm cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến việc hoàn thuế GTGT 

cho người nước ngoài với cơ quan hải quan thông qua Hệ thống theo 

quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này. 

Các đối tượng được truy cập và trao đổi thông tin với Hệ thống: a) Cơ 

quan hải quan, công chức hải quan; b) Doanh nghiệp đăng ký tham gia 

bán hàng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài (người bán hàng); c) 

Tổng cục Thuế d) Kho bạc Nhà nước; e) Ngân hàng thương mại là đại 

lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài; g) Các tổ chức, cá nhân 

khác theo quy định của Tổng cục Hải quan. 

Cấp tài khoản truy cập Hệ thống: Các đối tượng quy định trên được cấp 

tài khoản truy cập Hệ thống theo quy định của cơ quan hải quan. Việc 

truy cập Hệ thống phải đảm bảo đúng thẩm quyền, đảm bảo bí mật nhà 

nước, bí mật thông tin theo quy định của pháp luật. 

Tổ chức, cá nhân tham gia Hệ thống phải đáp ứng các điều kiện sau: 

Đăng ký tham gia (với Tổng cục cục Hải quan) kết nối với Hệ thống để 

được cấp tài khoản truy cập và các thông tin kết nối. Khi có thay đổi, bổ 

sung hoặc hủy hiệu lực thông tin đăng ký, tổ chức, cá nhân phải thông 

báo ngay cho cơ quan hải quan.  

Trang bị đầy đủ về hạ tầng kỹ thuật trong hoạt động giao dịch điện tử 

đảm bảo cho việc khai báo, truyền, nhận, lưu trữ thông tin khi truy cập 

và trao đổi thông tin với Hệ thống; sử dụng phần mềm hoàn thuế GTGT 

cho người nước ngoài do cơ quan hải quan cung cấp (nếu có) hoặc 

phần mềm hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài đã được Tổng cục 

Hải quan kiểm tra và xác nhận phù hợp yêu cầu nghiệp vụ của cơ quan 

hải quan. Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định công nhận phần 



mềm quản lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài và công bố trên 

Cổng thông tin điện tử của ngành Hải quan. 

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại 

Cổng Thông tin điện tử của Bộ. 
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7. Làm thế nào để quản lý dòng tiền, thu thuế hoạt 
động kinh doanh thương mại điện tử? 

Một trong những điểm mới của Luật Quản lý thuế là quy định về 

việc quản lý thuế trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, 

đặc biệt là đối với nhà cung cấp nước ngoài cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ vào thị trường Việt Nam. 

Bịt các lỗ hổng đối với thuế thương mại điện tử 

Trao đổi với phóng viên sáng nay, 27/8, ông Lưu Đức Huy, Vụ trưởng 

Vụ Chính sách (Tổng cục Thuế) đã làm rõ hơn những vấn đề liên quan 

đến quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) trong 

Luật Quản lý thuế sửa đổi. 

Theo đó, với chiều cung cấp hàng hóa, dịch vụ từ Việt Nam ra nước 

ngoài, đây là đối tượng đã đăng ký kê khai và nộp thuế tại Việt Nam, vì 

vậy cơ quan thuế quản lý, thu thuế như bình thường.  

Còn đối với chiều từ nước ngoài về Việt Nam, có 2 trường hợp. Thứ 

nhất, đối với hàng hoá (dù cung cấp theo phương thức kinh doanh 

truyền thống hay TMĐT) chịu sự giám giám sát của cơ quan hải quan, 

thì hải quan sẽ thu các khoản thuế gián thu như: thuế nhập khẩu, thuế 

giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu 

có)... 

Hiện nay, Bộ Tài chính cũng đã giao Tổng cục Hải quan xây dựng một 

đề án về quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT của hàng hóa xuất nhập 

khẩu. 

Đối với thuế trực thu thì còn các nghĩa vụ như thuế thu nhập doanh 

nghiệp, thuế thu nhập cá nhân thì phải tuân thủ Luật thuế Thu nhập 

doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân. 

Trường hợp thứ hai là hàng hóa, dịch vụ cung cấp từ nước ngoài về 

Việt Nam không chịu giám sát của cơ quan hải quan thì cơ quan thuế 

sẽ quản lý để thu (cũng bao gồm các khoản thuế trực thu và gián thu). 



 

Việc quản lý dòng tiền như thế nào để thu thuế hoạt động TMĐT đang 

là khó khăn của cơ quan quản lý 

Trong đó, để quản lý tốt các khoản thuế trực thu với nhà cung cấp 

nước ngoài có hàng hóa cung cấp vào Việt Nam nhưng không có cơ sở 

thường trú tại Việt Nam, cơ quan quản lý đã đưa nội dung này vào Điều 

4, Khoản 42 tại Luật Quản lý thuế sửa đổi. Theo đó, quy định các nhà 

cung cấp nước ngoài phải có trách nhiệm đăng ký khai thuế, nộp thuế 

tại Việt Nam hoặc ủy quyền đăng ký khai, nộp thuế tại Việt Nam.  

“Tổng cục Thuế cũng đang nghiên cứu xây dựng để đưa việc đăng kí 

kê khai nộp thuế lên online trên website của Tổng cục Thuế” – ông Lưu 

Đức Huy cho biết. 

Còn đối với trường hợp nhà cung cấp nước ngoài không đăng kí khai 

nộp thuế tại Việt Nam, lúc ấy cơ quan thuế mới dùng biện pháp khấu 

trừ tại nguồn.  

Quản lý dòng tiền như thế nào 

Theo đó, nếu nhà cung cấp là tổ chức thì thực hiện theo quy định tại 

Thông tư 103 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp 

dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam 

hoặc có thu nhập tại Việt Nam. 



Đối với cá nhân thì cơ quan thuế sẽ áp dụng khấu trừ tại nguồn, theo 

đó vấn đề đặt ra là phải quản lý qua dòng tiền thanh toán của các cá 

nhân này.  

“Để làm được điều này, phải có cơ sở pháp lý để các ngân hàng 

thương mại (NHTM) được phép khấu trừ. Tại Khoản 3, Điều 27 Luật 

Quản lý thuế sửa đổi đã quy định NHTM có trách nhiệm khấu trừ các 

khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam của các nhà cung cấp nước 

ngoài. Đây là vấn đề khó, chúng tôi ngoài nghiên cứu quy định của 

NHNN thì cũng phải phối hợp với NHNN, các NHTM để xác định những 

tiêu chí, điều kiện để hướng dẫn các NHTM khấu trừ các khoản thuế 

theo đúng quy định của Luật thuế” – ông Lưu Đức Huy cho biết. 

Cũng theo đại diện Tổng cục Thuế, hiện tại NHNN đã có Thông tư 

hướng dẫn về thanh toán thẻ qua biên giới. “Chúng tôi sẽ báo cáo Bộ 

Tài chính phối hợp với NHNN làm sao phối hợp để thực hiện việc quản 

lý hoạt động thanh toán của các thẻ này cho phù hợp với thông lệ quốc 

tế. Từ đó mới có cơ sở để hướng dẫn các NHTM khấu trừ tại nguồn 

với các thanh toán, giao dịch TMĐT xuyên biên giới này” – ông Vụ 

trưởng Vụ Chính sách, Tổng cục Thuế cho biết. 

Về biện pháp quản lý dòng tiền, cơ quan quản lý cho biết, khuyến khích 

các nhà cung cấp nước ngoài đăng ký kê khai thuế tại Việt Nam. Đồng 

thời, Quốc hội cũng đã thông qua Luật An ninh mạng, quy định các tổ 

chức kinh doanh TMĐT cung cấp hàng hóa tại Việt Nam phải lưu trữ 

dữ liệu, thành lập văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam.  

“Điều này sẽ tạo ra cơ sở để chúng ta có quyền yêu cầu họ đăng ký kê 

khai nộp thuế tại Việt Nam. Tổng cục Thuế mong muốn nhà cung cấp 

nước ngoài thực hiện theo hướng này” – đại diện Tổng cục Thuế nhấn 

mạnh. 

Cũng theo cơ quan quản lý thuế, để đồng bộ cần có sự phối hợp của 

các bộ, ngành như: Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, 

NHNN…  

Ngoài ra, trong Luật Quản lý thuế sửa đổi cũng bổ sung quy định hỗ trợ 

thu thuế của cơ quan thuế các nước. Theo đó, cơ quan thuế Việt Nam 

có thể yêu cầu cơ quan thuế nước ngoài hỗ trợ thu thuế với đơn vị kinh 

doanh nước ngoài có nợ thuế ở Việt Nam và ngược lại. 

Theo anninhthudo.vn 

 



8. Đề xuất quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 
tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến 

Bộ Tư pháp đang dự thảo Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ 

tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. 

 

Ảnh minh họa 

Bộ Tư pháp cho biết, triển khai thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch 

điện tử toàn quốc, trong điều kiện còn nhiều hạn chế về nguồn lực, Bộ 

Tư pháp đã chủ động xây dựng và triển khai áp dụng từ thí điểm đến 

nhân rộng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung, có kết nối 

với phần mềm quản lý số định danh cá nhân để cấp số định danh cá 

nhân cho trẻ em được đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016. 

Tính đến hết tháng 7/2019, Bộ Tư pháp đã hoàn thành việc đào tạo, 

hướng dẫn triển khai cho 63/63 địa phương, đã có 52/63 tỉnh, thành 

phố triển khai sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung, 

thực hiện kết nối để cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký 

khai sinh. Trên toàn hệ thống đã ghi nhận: 14.035 người dùng là công 

chức tư pháp - hộ tịch tại 8.919 UBND cấp xã, 579 Phòng Tư pháp cấp 

huyện và 52 Sở Tư pháp cấp tỉnh tham gia tác nghiệp hàng ngày. Cơ 

sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc đã dần được hình thành tại 52/63 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với 5.186.636 trường hợp đăng 

ký khai sinh, trong đó có 2.519.844 trẻ em là công dân Việt Nam dưới 



14 tuổi đăng ký khai sinh (lần đầu) sau ngày 01/01/2016 được cấp Số 

định danh cá nhân; 1.143.813 hồ sơ đăng ký kết hôn; 1.828.152lượt 

cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; 749.585 trường hợp đăng ký 

khai tử; 3.710 trường hợp đăng ký giám hộ; 26.782 trường hợp đăng ký 

nhận cha, mẹ, con; 88.682 trường hợp đăng ký cải chính, thay đổi, bổ 

sung hộ tịch; 1.833 trường hợp đăng ký xác định lại dân tộc; 16 trường 

hợp xác định lại giới tính và hơn 17,5 triệu công dân đã được thu thập, 

thiết lập thông tin cơ bản về nhân thân, mối quan hệ công dân. 

Bên cạnh việc triển khai bước đầu đăng ký hộ tịch trực tuyến bằng 

phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung tại Thành phố Hồ Chí 

Minh, Bình Dương và Lào Cai, Bắc Kạn, Hà Giang; thực hiện Quyết 

định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các 

Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019, một số địa 

phương đã chủ động triển khai đăng ký trực tuyến một số việc hộ tịch. 

Xuất phát từ nhiệm vụ được giao tại các văn bản pháp luật nêu trên, từ 

thực tế đang từng bước hình thành tương đối nhanh chóng Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử, việc cải cách hành chính đòi hỏi phải đẩy nhanh 

tiến độ đăng ký trực tuyến các thủ tục trong lĩnh vực hộ tịch, việc xây 

dựng Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ 

tịch trực tuyến trong năm 2019 là hết sức cần thiết. 

Bộ Tư pháp đã dự thảo Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 

điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến gồm 5 chương, 26 điều. Trong đó 

nêu rõ quy định về xây dựng, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử; đăng ký hộ tịch trực tuyến, ghi, lưu trữ, quản lý sổ 

đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch, văn bản xác nhận thông 

tin hộ tịch; quản lý nhà nước đối với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. 

Theo dự thảo, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được xây dựng tập trung, 

thống nhất từ Trung ương đến địa phương, do Bộ Tư pháp thống nhất 

quản lý. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được quản lý chặt chẽ, bảo đảm 

an toàn, lưu trữ vĩnh viễn. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được cập nhật 

kịp thời, đầy đủ, chính xác; duy trì hoạt động liên tục, ổn định, thông 

suốt đáp ứng yêu cầu khai thác và sử dụng của các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân theo quy định pháp luật. Việc xây dựng, quản lý, khai thác, sử 

dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; đăng ký hộ tịch trực tuyến phải tuân 

thủ Luật hộ tịch, các văn bản quy định chi tiết thi hành và các quy định 

pháp luật có liên quan; bảo đảm bảo vệ bí mật đời tư cá nhân theo quy 

định pháp luật. 



Dự thảo nêu rõ, nghiêm cấm những hành vi sau: Cố ý cung cấp thông 

tin không đúng sự thật khi đăng ký hộ tịch trực tuyến, làm sai lệch 

thông tin, thay đổi, xóa, hủy dữ liệu trái pháp luật trong Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử. Truy cập, sử dụng các biện pháp trái pháp luật để khai 

thác thông tin hoặc phát tán thông tin từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. 

Phá hoại cơ sở hạ tầng thông tin hoặc cản trở quá trình vận hành, duy 

trì ổn định, liên tục của Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. 

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây. 
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9. Cải cách, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập khẩu 

Mục tiêu của TFP là cải cách, chuẩn hóa, hài hòa và đơn giản hóa 

thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu phù hợp với các 

chuẩn mực quốc tế nhằm thực hiện WTO TFA và chủ trương của 

Chính phủ về cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với 

hàng hóa xuất khẩu. 

 

Hình ảnh tại buổi làm việc. (Ảnh:M.P) 

Chiều 27/8, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành 

chủ trì buổi làm việc với đại diện một số bộ, ngành và chuyên gia của 

Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) nhằm thúc đẩy triển khai 



Dự án hỗ trợ kỹ thuật tạo thuận lợi thương mại (TFP) do USAID tài trợ, 

với nội dung trọng tâm là cải thiện công tác kiểm tra chuyên ngành 

hàng hóa xuất nhập khẩu. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn 

mạnh: TFP được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 623 

ngày 24/5/2019. Theo quyết định của Thủ tướng, Bộ Tài chính là cơ 

quan chủ quản của dự án và Tổng cục Hải quan được giao làm chủ dự 

án. 

Mục tiêu tổng thể của TFP là cải cách, chuẩn hóa, hài hòa và đơn giản 

hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu phù hợp với các 

chuẩn mực quốc tế nhằm thực hiện Hiệp định tạo thuận lợi thương mại 

của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO TFA) và chủ trương của Chính 

phủ về cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất 

nhập khẩu. 

Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh: “Mục tiêu chính của 

dự án là tạo thuận lợi thương mại, phù hợp với nhu cầu của Việt Nam 

trong giai đoạn hiện nay. Một hợp phần quan trọng của dự án là cải 

cách công tác kiểm tra chuyên ngành, nâng cao hiệu quả thực hiện cơ 

chế một cửa quốc gia. Đây là mảng việc có liên quan rất nhiều đến 

nhiệm vụ của các bộ, ngành”. 

Vì vậy, với vai trò là cơ quan chủ dự án, lãnh đạo Tổng cục Hải quan 

mong muốn các bộ, ngành tích cực phối hợp với cơ quan Hải quan và 

chuyên gia của USAID nhằm thúc đẩy việc thực hiện TFP, qua đó góp 

phần tăng cường tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý 

nhà nước đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. 

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Phó Tổng cục 

trưởng Mai Xuân Thành cảm ơn sự hỗ trợ của USAID và các chuyên 

gia trong việc tài trợ, thực hiện Dự án. 

TFP có tổng vốn dự kiến gần 22 triệu USD và được thực hiện trong 

vòng 5 năm. Tại buổi làm việc, chuyên gia của USAID nhận xét: 2 thập 

kỷ gần đây, Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế cởi mở 

nhất thế giới. Tuy nhiên, bất cập trong thủ tục thông quan đang cản trở 

Việt Nam trong cải thiện sức cạnh tranh thương mại. Trong đó kiểm tra 

chuyên ngành là một phần của thủ tục thông quan hàng hóa do các bộ, 

ngành thực hiện. Các hoạt động kiểm tra chuyên ngành liên quan đến 

nhiều bộ, ngành gây trì hoãn đáng kể cho việc thông quan hàng hóa, 

làm cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu tốn thời gian, chi phí và làm ảnh 

hưởng nhiều nhất đến doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vì vậy, TFP nhằm hỗ 



trợ Việt Nam áp dụng và triển khai cách tiếp cận quản lý rủi ro tại cơ 

quan Hải quan và các cơ quan kiểm tra chuyên ngành, từ đó tăng 

cường thực thi hiệp định tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương 

mại thế giới. Điều này sẽ giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát 

triển đồng thời giảm thời gian và chi phí thương mại. 

Đại diện USAID chia sẻ, thông qua việc hợp tác với Tổng cục Hải quan 

và các cơ quan thuộc Chính phủ Việt Nam, Cơ quan Phát triển quốc tế 

Hoa Kỳ mong muốn việc thực hiện TFP đạt được kết quả cụ thể trong 

việc hài hòa, đơn giản hóa chính sách và thủ tục (đối với hàng hóa xuất 

nhập khẩu); công tác phối hợp giữa cấp Trung ương và địa phương về 

chính sách tạo thuận lợi thương mại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu 

được tăng cường… 

Theo Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ 

chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 

1899), năm 2015, có 13 bộ, ngành ban hành danh mục 82.698 mặt 

hàng thuộc diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành. Trong đó, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn có số lượng nhiều nhất với 65.185 mặt 

hàng, chiếm gần 79% tổng số lượng của cả nước. Ngoài ra, 5 bộ khác 

có số lượng mặt hàng quản lý, kiểm tra chuyên ngành từ một nghìn trở 

lên vào thời điểm đó là: Bộ Y tế 5.730; Bộ Công Thương 5.096; Bộ 

Khoa học và Công nghệ 3.434; Bộ Giao thông vận tải 1.433; Bộ Thông 

tin và Truyền thông 1.034./. 

Theo dangcongsan.vn 

 

10. Từ tháng 9/2019, nhân viên quán karaoke phải 
đeo biển tên 

Nhân viên quán hát phải đeo biển tên; vũ trường không được 

phục vụ người dưới 18 tuổi; dùng xe công vào việc tư bị phạt 

tiền… là những quy định đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 9/2019. 

1. Nhân viên quán hát phải đeo biển tên 

Nghị định 59/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ 

karaoke, vũ trường sẽ có hiệu lực từ 1/9/2019 với cả người Việt Nam, 

nước ngoài. Theo Nghị định, việc kinh doanh 2 loại hình trên không 

được làm phát sinh tệ nạn xã hội, tội phạm và hành vi vi phạm pháp 

luật khác. 

Về diện tích, phòng hát phải đạt từ 20m2 trở lên, phòng vũ trường phải 

rộng trên 80m2, không tính công trình phụ. Riêng vũ trường phải cách 



xa trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, lịch sử trên 

200m. 

Nhân viên quán karaoke phải được cấp trang phục, biển tên. 

Cũng theo Nghị định 59, phòng karaoke không được hoạt động từ 0h 

đến 8h; vũ trường không hoạt động từ 2h – 8h và không được phục vụ 

người dưới 18 tuổi. Với các nhân viên phục vụ tại quán hát, chủ cơ sở 

phải cung cấp trang phục, biển tên cho họ. 

2. Cấm dùng xe công vào việc tư 

Đây là quy định thuộc Nghị định 63/2019 của Chính phủ về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; chống 

lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước có hiệu lực từ 1/9/2019. 

Theo Nghị định 63, hành vi mua sắm tài sản công khi không được phép 

sẽ bị phạt từ 1 – 50 triệu đồng; đầu tư, mua sắm vượt định mức, tiêu 

chuẩn bị phạt từ 1 – 100 triệu đồng; đi thuê tài sản sai quy định bị phạt 

từ 1 – 10 triệu đồng… 

Đáng chú ý, việc dùng ô tô phục vụ các chức danh không có tiêu chuẩn 

sử dụng xe; dùng xe hoặc máy móc, tài sản công cho mục đích cá 

nhân sẽ bị phạt tiền từ 1 – 20 triệu đồng. Tương tự, hành vi cho mượn 

tài sản công sai quy định sẽ bị phạt từ 1 – 60 triệu đồng… 

Trong việc chống lãng phí, hành vi chi tiếp khách, xăng dầu, sách 

báo… vượt định mức sẽ bị phạt từ 1 – 2 triệu đồng; mua sắm trang 



thiết bị phục vụ khám chữa bệnh không đúng danh mục bị phạt từ 1 – 

100 triệu đồng. 

Dùng tài sản công vào việc tư sẽ bị xử phạt nghiêm. 

3. Không xử lý hình sự việc gian lận bảo hiểm trước năm 2018 

Cũng từ 1/9, Nghị quyết số 5/2019 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối 

cao chính thức có hiệu lực. Nghị quyết số 5 hướng dẫn áp dụng Điều 

214 “Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp”; Điều 215 “Tội 

gian lận bảo hiểm y tế” và Điều 216 “Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động”. 

Theo Nghị quyết, hành vi trốn đóng bảo hiểm trước ngày 1/1/2018 

không bị xử lý theo Điều 216 Bộ luật Hình sự nhưng phải bị xử phạt 

hành chính nếu chưa hết thời hiệu. Trường hợp đã xử phạt nhưng tổ 

chức, cá nhân vi phạm cố tình trốn tránh, phải giải quyết theo quy định 

của Luật Xử lý vi phạm hành chính.  

Tổ chức, cá nhân, người lao động bị thiệt hại do hành vi trốn đóng bảo 

hiểm trước năm 2018 có thể khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại 

ngoài hợp đồng với đối tượng vi phạm. 

4.  Lấy tiền tiết kiệm để tăng lương 

Nhằm hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực 

hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 

46/2019 (có hiệu lực từ 6/9/2019). 



Theo thông tư, nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh lương cơ sở của 

các cơ quan Trung ương được lấy từ nguồn cải cách tiền lương năm 

2018; tối thiểu 40% thu chế độ được để lại; tiết kiệm 10% chi phí 

thường xuyên. 

Với các tỉnh, thành phố, tiền điều chỉnh lương được lấy từ nguồn tiết 

kiệm 10% chi phí thường xuyên; 50% tăng thu ngân sách địa phương; 

50% ngân sách giảm chi hỗ trợ thường xuyên trong lĩnh vực hành 

chính; tiền cải cách tiền lương năm 2018 còn dư và các nguồn cơ sở. 

 

Từ tháng 9, quân nhân xuất ngũ sẽ được tăng trợ cấp. 

5. Tăng trợ cấp với quân nhân xuất ngũ 

Thông tư 106/2019 của Bộ Quốc phòng có hiệu lực từ 8/9/2019 để 

hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng với quân nhân, người làm 

công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân đã phục viên, xuất ngũ. 

Theo thông tư, quân nhân, người làm cơ yếu được hưởng trợ cấp hằng 

tháng tùy theo năm công tác. Cụ thể, người đủ từ 15 – 16 năm được 

nhận 1.891 nghìn đồng/tháng; đủ 16 – 17 năm được 1.977 nghìn 

đồng/tháng; từ 17 – 18 năm nhận 2.064 nghìn đồng/tháng; đủ 18 – 19 

năm nhận 2.150 nghìn đồng/tháng và đủ từ 19 – 20 năm được nhận từ 

2.235 nghìn đồng/tháng. 

Theo tienphong.vn 

 



11. TPHCM: Hàng ngàn sổ hồng bị “treo” vì… nhập 
nhằng thẩm quyền cấp sổ 

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, qua rà soát từ năm 

2017 đến nay đang có đến 1.376 hồ sơ cấp giấy chủ quyền (sổ 

hồng) bị tồn đọng do vướng thẩm quyền. 

Trong đó, lượng hồ sơ cấp sổ hồng thuộc thẩm quyền của UBND các 

quận, huyện là 1.339 hồ sơ. Đáng chú ý, tại quận Gò Vấp có một vài 

khu dân cư người dân sinh sống đã ổn định và đã có 90% số hộ dân 

được cấp sổ, nhưng sau đó còn vài chục hộ dân bất ngờ bị vướng lại. 

Lý do, địa phương cho rằng thẩm quyền cấp là của Sở Tài nguyên và 

Môi trường (TNMT) nhưng sở lại cho rằng đây là trường hợp cấp lần 

đầu; thẩm quyền giải quyết của địa phương.  

 

Sở TNMT TPHCM cho biết, qua rà soát từ năm 2017 đến nay đang có 

đến 1.376 hồ sơ cấp giấy chủ quyền bị tồn đọng do vướng thẩm quyền 

Còn tại quận Tân Bình, người dân sống ven đường Phạm Văn Bạch 

cũng bức xúc khi việc thực hiện cấp sổ hồng cho các hộ dân ven tuyến 

đường này không thống nhất. 

Có hộ được hợp thức hóa, có hộ không. Dân khiếu nại thì UBND quận 

Tân Bình cho rằng phải chờ UBND quận phối hợp với Uỷ Ban Mặt Trận 



Tổ Quốc quận rà soát, nắm lại từng trường hợp cụ thể, nhưng người 

dân không biết phải chờ đến bao giờ.  

Chưa hết, tại khu dân cư Đại Hải (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc 

Môn), người dân ở đây ở gần năm năm vẫn chưa có giấy chủ quyền. 

Trước tình hình trên, Sở TNMT đã chỉ rõ trách nhiệm cấp sổ là của 

UBND huyện Hóc Môn, nhưng đến nay người dân vẫn còn phải chờ. 

Hiện Sở TNMT cho biết, sẽ rà soát từng trường hợp cụ thể, hướng dẫn 

các quận, huyện giải quyết dứt điểm cho người dân.  

Liên quan tới vấn đề thủ tục hành chính trong lĩnh vực bất động sản, tại 

Diễn đàn Kinh tế tư nhân được tổ chức cách đây không lâu, ông Lê 

Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) cũng 

đã đề nghị các Bộ, ngành địa phương chủ động rà soát, đơn giản hoá, 

công khai hoá, minh bạch các thủ tục, quy trình hành chính. 

Song song với đó, HoREA cũng đề nghị cán bộ, công chức hiểu luật và 

vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, không máy móc, lệ thuộc từ ngữ. 

 

Vừa qua, Chủ tịch HoREA cũng đã đề nghị các Bộ, ngành địa phương 

chủ động rà soát, đơn giản hoá, công khai hoá, minh bạch các thủ tục, 

quy trình hành chính. 

Mặt khác, liên quan đến vấn đề trách nhiệm thi hành công vụ, đạo đức 

công vụ, Chủ tịch HoREA cho rằng cần nâng cao trách nhiệm thi hành 

công vụ, đạo đức công vụ. 

Theo đó, trước hết,  HoREA kiến nghị công bố công khai, minh bạch 

các quy trình, thủ tục hành chính. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng 



đẩy mạnh cơ chế Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử nhằm hạn 

chế không để cán bộ, công chức tiếp cận với người dân, doanh nghiệp 

trong quá trình thụ lý hồ sơ. 

Theo dantri.com.vn 

 

12. "Mặc đồng phục” cho taxi ở Hà Nội: Không nên 
phát sinh thêm thủ tục riêng 

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang lấy ý kiến đóng góp từ các cơ 

quan, doanh nghiệp và cá nhân về quy chế quản lý taxi theo vùng 

và màu sơn.  

 

Ảnh minh hoạ. 

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang tiến hành lấy ý kiến về Quy chế 

Quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa 

bàn.  

Dự thảo quy định về vùng phục vụ của đơn vị taxi. Theo đó, vùng phục 

vụ của phương tiện này được xác định theo địa giới hành chính mà xe 

taxi của các đơn vị taxi được khai thác, gồm 2 vùng. 

Trong đó, vùng 1 bao gồm địa giới hành chính tại các quận; vùng 2 bao 

gồm địa giới hành chính tại các huyện, thị xã. 



Về màu sơn, quy chế thống nhất thiết kế 5 màu cơ bản (vàng, đỏ, 

trắng, xanh, ghi). Từ năm 2019 đến năm 2025, xe taxi thay mới, tăng 

thêm sẽ áp dụng màu sơn chung. 

Từ năm 2026, thống nhất áp dụng màu sơn chung đối với xe taxi hoạt 

động trên địa bàn thành phố. Các doanh nghiệp taxi được lựa chọn các 

màu đã quy định và đăng ký thương hiệu riêng của mình. 

Trao đổi về vấn đề này, ông Bùi Sinh Quyền - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải 

Hà Nội cho biết: "Chúng tôi nhất trí việc Hà Nội cần phải có quy chế 

quản lý taxi". 

Trao đổi về đề xuất thống nhất thiết kế 5 màu cơ bản (vàng, đỏ, trắng, 

xanh, ghi), ông Quyền không đồng tình với phương án này.  

Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội lý giải: "Cơ quan chức năng cho rằng 

việc thống nhất màu sơn tiện cho việc quản lý; tuy nhiên, thời buổi công 

nghệ phát triển, chúng ta quản lý taxi nói riêng, vận tải nói chung bằng 

công nghệ". 

Ông Quyền nói thêm, không ai đi ra đường để giám sát từng xe theo 

màu sơn, biển số hoặc tem nhãn dán trên xe như thế nào. 

Vị này phân tích, vì bản chất của taxi là hoạt động theo thị trường, do 

vậy, nhiều hãng taxi đã phải xây dựng thương hiệu, bản sắc thậm chí 

màu sơn riêng để khẳng định tên tuổi. Từ thực tế này, cơ quan quản lý 

cần áp dụng các quy định của nhà nước để quản taxi có hiệu quả. 

"Ngoài ra, nếu phân vùng quản lý và màu sơn sẽ tăng thêm 2 thủ tục 

hành chính. Hiện, taxi đang chịu nhiều thủ tục ràng buộc, vì vậy, không 

nên phát sinh thêm thủ tục riêng", ông Quyền nói. 

Cũng trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Thủy – nguyên Tổng 

Biên tập, Giám đốc Nhà xuất bản Giao thông vận tải (Bộ Giao thông 

Vận tải) cho rằng: "Dự thảo này có nhiều điểm chưa phù hợp với thực 

tiễn và thói quen đi lại của người dân". 

Ông Thuỷ phân tích: Hiện nay, phương tiện vận tải hành khách công 

cộng ở Hà Nội vẫn chưa đáp ứng nhu cầu đi lại rất lớn của người dân. 

Vì vậy, nhiều người sử dụng và coi taxi là phương tiện linh động, phục 

vụ mọi nơi. 

"Việc này phân vùng hoạt động của taxi sẽ dẫn tới những khó khăn về 

việc di chuyển và quyền lợi của khách hàng", ông Thuỷ nói. 
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13. Sở Công Thương Lào Cai: Ưu tiên cải cách 
hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 

Tỉnh Lào Cai giữ vai trò là “cầu nối” không chỉ của Việt Nam mà 

còn của các nước ASEAN với vùng Tây Nam rộng lớn của Trung 

Quốc. Do đó, trong những năm qua, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai 

đã tập trung triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy, kết nối giao 

thương, đặc biệt là đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) nhằm 

tạo điều kiện tối đa cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua địa 

bàn.     

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Đỗ Trường Giang, 

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai cho biết, để các chủ trương, 

chính sách đạt hiệu quả cao trong quá trình thực hiện, Sở luôn xác định 

việc CCHC là một đòi hỏi khách quan, tạo tiền đề và thúc đẩy phát triển 

công nghiệp, thương mại. Chính vì vậy, trong thời gian qua, công tác 

chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình CCHC của Sở Công Thương 

được thực hiện nghiêm túc, chủ động, gắn với việc thực nhiệm vụ 

chính trị được UBND tỉnh và Bộ Công Thương giao. 

Theo đó, công tác CCHC đã được Sở Công Thương chủ động thường 

xuyên phổ biến, quán triệt trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức 

và các tổ chức, cá nhân liên quan. Công tác tuyên truyền CCHC vì thế 

đã được tổ chức triển khai bằng nhiều hình thức phong phú như: 

Thông qua các văn bản, kế hoạch cụ thể; phổ biến trong các cuộc họp 

giao ban hàng tuần, tháng hay trong hội nghị tập huấn kiểm soát, rà 

soát thủ tục hành chính; thông qua Cổng thông tin điện tử và Bản tin 

nội bộ… 

Thông qua các hình thức thông tin, tuyên truyền đã tạo được sự 

chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ công chức viên 

chức trong công tác CCHC gắn với việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Bên cạnh đó, công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh 

vực của ngành quản lý được thực hiện thường xuyên, gắn với việc cập 

nhật, rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính. 

Đồng thời, thường xuyên cập nhật, công khai kịp thời các thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới thuộc thẩm quyền giải 

quyết trên Cổng thông tin điện tử tại bộ phận một cửa của Sở. Hiện 

nay, Sở đang niêm yết công khai 136 thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết đã được UBND tỉnh phê duyệt sửa đổi, bổ sung. Việc 

thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tiếp tục 

đạt kết quả tốt, quy trình giải quyết công việc thuộc lĩnh vực ngành đối 



với các tổ chức, công dân được đảm bảo, tập trung, thống nhất, nhanh 

và chính xác, không gây phiền hà cho tổ chức và công dân. 

Đặc biệt, xác định cán bộ, công chức là yếu tố then chốt của nền hành 

chính phục vụ, Sở Công Thương Lào Cai còn chú trọng xây dựng, 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên chức. Ngay từ đầu 

năm, Sở đã triển khai rà soát xây dựng tiêu chuẩn và cơ cấu công 

chức, viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao trên cơ 

sở đó để thực hiện kế hoạch tuyển dụng, điều động công chức, viên 

chức đảm bảo hiệu quả, đúng quy định; xây dựng kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức. 

Việc cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện tối đa cho hoạt động xuất 

khẩu hàng hóa qua địa bàn Lào Cai 

Nhìn chung, công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính tiếp tục 

được thực hiện có hiệu quả, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu 

lực, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn 

được xác định rõ ràng, cụ thể, không chồng chéo, từ đó nâng cao hiệu 

quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước, theo sát yêu cầu thực tế. 

Việc thực hiện quy chế làm việc cũng được triển khai nghiêm túc trên 

nguyên tắc đảm bảo tính tập trung, dân chủ và phát huy tinh thần trách 

nhiệm, tính sáng tạo của cán bộ công chức viên chức, hiệu lực, hiệu 

quả trong thực hiện nhiệm vụ. 



Không những vậy, Sở Công Thương Lào Cai còn chú trọng hiện đại 

hóa nền hành chính nhà nước. Cụ thể, tiếp tục duy trì hiệu quả các 

phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở như: 

Phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc, phần mềm một cửa điện 

tử, phần mềm đánh giá công chức, phần mềm chỉ đạo điều hành của 

tỉnh…; thường xuyên cập nhật, đăng tải thông tin, hoạt động, văn bản 

mới về lĩnh vực công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh lên Cổng 

Thông tin điện tử; đầu tư nâng cấp hệ thống máy tính đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ được giao. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở đã tiếp nhận và trả kết quả 3.057 hồ 

sơ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành theo cơ chế một 

cửa, trong đó, lĩnh vực công nghiệp là 44 thủ tục hành chính, lĩnh vực 

thương mại là 3.013 thủ tục hành chính. “Trong thời gian qua, Sở không 

nhận được ý kiến, văn bản nào của tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến 

nghị về việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở” - ông Đỗ Trường 

Giang nói. 

Trong thời gian tới, Sở Công Thương Lào Cai sẽ tiếp tục đẩy mạnh 

công tác cải cách hành chính; thường xuyên cập nhật, công khai kịp 

thời các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới thuộc 

thẩm quyền giải quyết trên Cổng thông tin điện tử, tại bộ phận một cửa 

của Sở cũng như tiếp tục thực hiện rà soát, đơn giản hóa các thủ tục 

hành chính nhằm giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. 

Theo Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, kết quả xuất nhập khẩu qua địa 

bàn tỉnh Lào Cai trong những năm qua đã có sự tăng trưởng và ổn 

định, chủng loại hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai - Hà 

Khẩu ngày càng phong phú, đa dạng. Tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua 

bán, trao đổi hàng hóa qua địa bàn 6 tháng đầu năm 2019 ước tính đạt 

trên 1,4 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu đạt 975,5 triệu USD; nhập khẩu 

đạt 496,7 triệu USD. 
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14. EVN HANOI: Cung ứng điện an toàn, liên tục 

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVN HANOI) đang gấp rút triển 

khai đồng bộ các giải pháp kinh doanh, tài chính, kỹ thuật nhằm 

hoàn thành tốt kế hoạch năm 2019 và dồn sức cho tháng cuối 

năm. 

EVNHANOI tập trung rà soát vận hành đường dây, trạm biến áp 

Hoàn thành các mục tiêu 

Báo cáo của EVN HANOI cho thấy, 7 tháng đầu năm 2019, EVN 

HANOI đã thực hiện bảo đảm điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ 

các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ 

đô. Theo đó, sản lượng điện thương phẩm tháng 7 tháng đạt 2.089,67 

triệu kWh, tăng 10,85% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng công ty cũng 

chỉ đạo các đơn vị tập trung rà soát công tác quản lý kỹ thuật, vận hành 

các đường dây, trạm biến áp. Đồng thời, tăng cường bố trí lực lượng 

ứng trực, thường xuyên rà soát tình trạng mang tải lưới điện, sẵn sàng 

các giải pháp cấp điện an toàn, liên tục và ổn định trong cao điểm mùa 

hè năm 2019. 

Với Chương trình Điều chỉnh phụ tải (DR), tính đến tháng 6/2019, EVN 

HANOI đã ký thỏa thuận với 179 khách hàng trọng điểm có sản lượng 



trên 3 triệu kWh/năm; tiếp tục khảo sát, tuyên truyền, vận động khách 

hàng trọng điểm tham gia. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa 

học - công nghệ trong công tác kinh doanh và dịch vụ nhằm đem đến 

sự thuận tiện tối đa cho khách hàng sử dụng điện. 

Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), từ ngày 

31/7/2019, EVN HANOI triển khai cung cấp các dịch vụ điện theo 

phương thức giao dịch điện tử, thí điểm tại 3 công ty điện lực: Thanh 

Trì, Hoài Đức và Bắc Từ Liêm (các đơn vị điện lực còn lại vào cuối năm 

2019). Việc áp dụng phương thức giao dịch điện tử đối với các dịch vụ 

điện giúp khách hàng có thể ký online trên website chăm sóc khách 

hàng của EVN HANOI bằng hình thức nhập mã OTP nhận qua 

Email/SMS và hoàn toàn lưu hồ sơ online trên website thay vì ký, lưu 

hồ sơ trên bản giấy. 

Chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm 

Mục tiêu chính của EVN HANOI trong những tháng cuối năm là bảo 

đảm cung cấp điện ổn định, liên tục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế 

- xã hội với chất lượng, dịch vụ ngày càng cao; đẩy mạnh công tác tối 

ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thực hiện tốt kinh 

doanh và dịch vụ khách hàng. 

Theo lãnh đạo EVN HANOI, tháng 8/2019, EVN HANOI tiếp tục triển 

khai các hạng mục, công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn theo kế 

hoạch để cấp điện an toàn, ổn định liên tục cho các sự kiện chính trị, 

kinh tế, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Tăng cường 

công tác quản lý vận hành lưới điện, tính toán phương thức vận hành 

tối ưu để cung ứng điện, đặc biệt trong dịp hè và mùa mưa, bão 2019. 

Ngoài ra, EVN HANOI sẽ quyết liệt nâng cao hiệu quả vận hành hệ 

thống điện an toàn, ổn định, tin cậy; từng bước hoàn thiện lưới điện 

thông minh, có tỷ lệ tự động hóa cao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác quản lý vận hành và kinh doanh điện năng. 

Tăng cường khai thác hiệu quả hệ thống đo đếm từ xa, SCADA, công 

nghệ sửa chữa điện nóng hotline, vệ sinh cách điện bằng nước áp lực 

cao, trạm không người trực... 

Bên cạnh đó, đa dạng kênh tiếp nhận thông tin dịch vụ khách hàng; xây 

dựng lại quy trình nghiệp vụ, đồng bộ các khâu trong sản xuất; đẩy 

mạnh làm việc với sở, ban, ngành để thống nhất phương án triển khai 

thủ tục một cửa liên thông giữa các cơ quan nhà nước với tổng công ty 

trong việc cung cấp các dịch vụ về điện, hướng tới đưa các dịch vụ về 

điện vào các trung tâm hành chính công của thành phố và các quận, 



huyện. Nâng cấp website, ứng dụng chăm sóc khách hàng để cung cấp 

dịch vụ điện cấp độ 4. 

EVN HANOI tiếp tục phát triển ứng dụng công nghệ robot và trí tuệ 

nhân tạo trong chăm sóc khách hàng tự động - Chatbot. Hiện nay, 

Chatbot đã được đưa vào vận hành, phục vụ khách hàng sử dụng điện 

trên mạng xã hội facebook và trên website của tổng công ty... 
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