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1. Bộ VHTT&DL trả lời cử tri về việc quảng cáo trên 
mạng xã hội  
Gửi đến Kỳ họp 7, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Lào Cai đề nghị 
chấn chỉnh, xử lý nghiêm việc quảng cáo các loại thực phẩm chức 
năng, thuốc đông y, các sản phẩm khác trên phương tiện thông tin 
đại chúng, mạng xã hội không đúng với thực tế, lừa đảo người 
dân, gây tác động xấu cho xã hội. 

Về vấn đề này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời cử tri tỉnh Lào 
Cai như sau: 

Khoản 4, Điều 20 Luật Quảng cáo quy định việc quảng cáo các loại 
hàng hóa, dịch vụ đặc biệt như các loại thực phẩm chức năng, thuốc 
đông y và các sản phẩm khác phải bảo đảm điều kiện quảng cáo.  

Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Luật Quảng cáo đã quy định cụ thể nội dung bắt 
buộc phải thể hiện trên phương tiện quảng cáo và thủ tục xác nhận nội 
dung quảng cáo. 

Với chức năng quản lý Nhà nước về quảng cáo, trong thời gian qua, Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các cơ quan liên quan 
tăng cường thanh tra, kiểm tra nội dung, điều kiện quảng cáo các sản 
phẩm, hàng hóa trên các phương tiện, phát hiện xử lý kịp thời các 
trường hợp vi phạm. 

Để bảo đảm chất lượng hàng hóa, quyền lợi người tiêu dùng, cần kiểm 
soát chặt chẽ hơn giấy tờ chứng minh điều kiện quảng cáo hàng hóa, 
dịch vụ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trương tiếp tục đẩy mạnh 
công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp 
luật về quảng cáo; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông theo dõi 
hoạt động quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng 
xã hội, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quảng 
cáo, đặc biệt đối với hoạt động quảng cáo hàng hóa, dịch vụ đặc biệt, 
bảo đảm quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng. 
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2. Đi máy bay: Đã bớt rườm rà về thủ tục 
Hướng dẫn lần này có nhiều điểm về nhân thân rất kín kẽ, mục 
đích để truy vết khách đi máy bay khi cần phỏng vấn kiểm chứng.  

Vừa qua, Cục Hàng không Việt Nam có thông báo hướng dẫn về 
việc bỏ một số loại giấy tờ khi đi máy bay trên các chuyến nội địa. Việc 
này đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho khách hàng, ngành hàng 
không cũng quản lý được chặt chẽ hơn việc sử dụng giấy tờ giả để đi 
máy bay. 



Ấm ức ra sân bay rồi quay về vì thiếu giấy tờ 

So với hướng dẫn các loại giấy tờ để đi máy bay trước đây, hướng dẫn 
mới này lược bỏ một số loại giấy tờ trước đó dùng để đi máy bay. Cụ 
thể, đối với hành khách mang quốc tịch Việt Nam bỏ mẫu giấy xác 
nhận nhân thân. Bỏ nội dung giấy ủy quyền của cha mẹ, người giám hộ 
đối với trẻ em. Bỏ nội dung lưu ý các loại giấy tờ hộ chiếu nước ngoài 
hoặc giấy thông hành, thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú do Việt 
Nam cấp phải có dấu xuất, nhập cảnh Việt Nam theo quy định. 

Chị Vy Ngô (TP.HCM) cho biết gia đình chị thường có những chuyến 
du lịch gia đình hoặc về thăm quê, những chuyến đi như vậy thường có 
con cháu của người thân trong gia đình gửi đi chơi cùng trong các dịp 
hè. Theo quy định trước đây phải có giấy ủy quyền của cha, mẹ, người 
giám hộ đối với trẻ em khiến nhiều lần các cháu ấm ức ra sân bay phải 
trở về do không có giấy ủy quyền, vừa mất tiền vừa lỡ chuyến đi. 
Hướng dẫn mới bỏ nội dung giấy ủy quyền của cha mẹ, người giám hộ 
đối với trẻ em của cơ quan chức năng là rất hay, giảm thủ tục không 
cần thiết cho người dân.  

Còn anh Nguyễn Hòa, quê ở Đà Nẵng, cho biết dịp vừa rồi anh có việc 
đột xuất vào thăm người thân tại TP.HCM nhưng giấy CMND hết hạn, 
anh tìm hiểu phải làm mẫu xác nhận nhân thân nhưng đến xã hỏi thủ 
tục và mẫu giấy xác nhận thì nơi này nói ít khi làm thủ tục như vậy nên 
không lưu mẫu khiến anh phải đi xe khách vào miền Nam. Bỏ được 
những thủ tục rườm rà như vậy, người dân rất mừng. 

Nhiều người dùng giấy xác nhận nhân thân giả đi máy bay 

Về hướng dẫn mới này, Giám đốc Cảng hàng không (CHK) quốc tế 
Vinh Hoàng Văn Thư đánh giá việc mạnh dạn bỏ mẫu xác nhận nhân 
thân là hoàn toàn phù hợp, vì thực tế thời gian qua không chỉ tại CHK 
Vinh mà nhiều CHK khác phát hiện nhiều trường hợp sử dụng giấy xác 
nhận nhân thân giả để đi máy bay.  

Nói thêm về tình trạng này, ông Thư cho biết lực lượng an ninh sân bay 
phát hiện nhiều trường hợp khách đã mua lại vé giá rẻ của người khác 
đứng tên, sau đó được mách nước làm mẫu xác nhận nhân thân hợp 
thức để đi máy bay. Những trường hợp sử dụng mẫu xác nhận nhân 
thân giả như thế đều bị phát hiện. Hậu quả là khách hàng phải chịu 
cảnh “tiền mất tật mang” vì vừa bị hủy vé vừa bị phạt.  

“Việc loại bỏ mẫu xác nhận nhân thân lần này là hoàn toàn hợp lý, 
tránh tình trạng câu kết và dễ dãi để xác nhận nhân thân ở các địa 
phương khi chưa nhận thức hết những hệ lụy đối với hành khách” - ông 
Thư nói. 

Phó giám đốc phụ trách an ninh tại một CHK ở miền Trung cho rằng 
hướng dẫn lần này có nhiều điểm về nhân thân rất kín kẽ để truy vết 



khách đi máy bay khi cần phỏng vấn kiểm chứng. Tuy nhiên, cũng có 
một số điểm cần mạnh dạn loại bỏ hoặc bổ sung thêm cho chặt chẽ. 

Theo vị này, ngoài các loại giấy tờ để lên máy bay như trước đây, nhà 
chức trách hàng không đã nhận thấy trong quá trình thực hiện đã phát 
sinh một số giấy tờ không còn phù hợp thực tế hoặc còn phiền hà nên 
đã mạnh dạn lược bớt. Cụ thể, với mẫu xác nhận nhân thân đối với 
người trên 14 tuổi lần này loại bỏ là hợp lý, vì có nhiều địa phương 
vùng sâu, vùng xa không phải lúc nào cũng có mẫu này nên khi có việc 
cần kíp để đi máy bay (trong trường hợp mất các giấy tờ nhân thân liên 
quan) sẽ lỡ công việc cho họ. Đồng thời việc này cũng kiểm soát luôn 
tình trạng lạm dụng, dễ dãi xác nhận nhân thân như thời gian vừa qua 
để đi máy bay khó kiểm soát. 

Vị phụ trách an ninh nêu thêm trong hướng dẫn lần này bỏ nội dung 
giấy ủy quyền của cha, mẹ, người giám hộ đối với trẻ em là rất hợp lý. 
Vị này nhấn mạnh trước đây một số gia đình mua vé cho con đi kèm 
ông bà, anh em trong gia đình nhưng đến sân bay mới tá hỏa là phải có 
giấy ủy quyền của cha, mẹ, người giám hộ.  

Nhưng theo hướng mới lần này, đối với hành khách mang quốc tịch 
Việt Nam chưa đủ 14 tuổi, trẻ em không có hộ chiếu riêng thì chấp 
nhận hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (cha đẻ, mẹ đẻ, cha 
nuôi, mẹ nuôi; người giám hộ) của trẻ em đó. Không cần phải có người 
đại diện theo pháp luật đi cùng trẻ em để làm thủ tục hàng không. 

Có cần bỏ xác nhận nhân thân người dưới 14 tuổi? 

Theo quản lý an ninh tại một CHK, trong hướng dẫn lần này không đề 
cập đến nội dung người dưới 14 tuổi không cần xác nhận nhân thân. 
Trong trường hợp người dưới 14 tuổi bị mất giấy khai sinh, giấy chứng 
sinh thì sao? Hướng dẫn cần nói rõ thêm nội dung này để tạo thuận lợi 
cho nhóm khách dưới 14 tuổi. 

Tuy nhiên, đại diện một hãng hàng không cho rằng với trẻ em dưới 14 
tuổi không nhất thiết phải có xác nhận nhân thân vì cho dù có mất hết 
giấy tờ, thì vẫn còn bản lưu giấy khai sinh tại địa phương có thể liên hệ 
để xin lại bản sao khác có chứng thực để đi máy bay.  

Theo plo.vn 

 

3. Sẽ không ghi 'xuất xứ Việt Nam' 
Việc lợi dụng nhãn mác, cách ghi xuất xứ sản xuất tại Việt Nam để 
trục lợi đã dẫn đến nhiều hệ lụy. Đó là gây mất lòng tin đối với 
người tiêu dùng, mất uy tín đối với hàng Việt và tạo ra sự cạnh 
tranh không bình đẳng giữa các doanh nghiệp. 



Ông Trần Thanh Hải - phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công 
thương - đã khẳng định như vậy ở buổi trao đổi với lãnh đạo các doanh 
nghiệp, đại diện các hiệp hội, ngành hàng tại TP.HCM về dự thảo thông 
tư "Quy định về cách xác định sản phẩm, hàng hóa là sản phẩm, hàng 
hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam" được tổ chức sáng 21-9. 

Giả mạo xuất xứ Việt Nam để trục lợi 

Trao đổi tại buổi nói chuyện, ông Trần Quốc Khánh - thứ trưởng Bộ Công 
thương - cho biết khoảng 10 năm trước, khi uy tín của hàng Việt Nam 
chưa cao, nếu ghi hàng hóa sản xuất tại Việt Nam sẽ không mang lại giá 
trị về mặt tiếp thị, thậm chí phản tác dụng. 

Nhưng những năm gần đây, việc gắn nhãn sản xuất tại Việt Nam đã 
mang lại giá trị tiếp thị tốt, doanh nghiệp không còn ngại dán nhãn hàng 
Việt, thậm chí dù không phải hàng Việt Nam nhưng cũng có doanh 
nghiệp giả mạo, dán nhãn "sản xuất tại Việt Nam" để dễ bán. 

"Năm năm trở lại đây, hàng Việt đã có sự phát triển vượt bậc, uy tín 
được nâng cao, chiếm được lòng tin của người tiêu dùng nên dẫn đến 
một vài vụ tiêu cực, sản phẩm ghi "sản xuất tại Việt Nam" nhưng thực tế 
không phải như thế" - ông Khánh nói, đồng thời cho rằng người tiêu dùng 
có quyền được thông tin trung thực về sản phẩm mà mình mua. 

Và từ một số vụ việc tiêu cực liên quan đến việc sản phẩm giả mạo xuất 
xứ Việt Nam, thực tế phát sinh nhu cầu cần phải hiểu như thế nào là 
hàng hóa của Việt Nam, thế nào là sản xuất tại Việt Nam..., Bộ Công 
thương nhận thấy cần phải có quy định để các doanh nghiệp chân chính 
tự tin khi gắn nhãn sản xuất tại Việt Nam vào sản phẩm của mình. 

Cũng theo ông Khánh, thông tư này hướng đến nhiều mục tiêu như bảo 
vệ uy tín cho hàng Việt Nam, những mặt hàng chất lượng tốt, sản xuất tại 
Việt Nam cũng như bảo vệ quyền được thông tin chính xác của người 
tiêu dùng đối với sản phẩm, bảo vệ các doanh nghiệp chân chính và 
giảm hành vi cạnh tranh không lành mạnh. "Không thể để cho bất cứ 
người nào cũng sử dụng mác "sản xuất tại Việt Nam" để dán lên một mặt 
hàng nào đó không phải sản xuất tại Việt Nam" - ông Khánh khẳng định. 

Trong khi đó, ông Trần Thanh Hải cũng cho rằng thời gian qua đã xuất 
hiện hiện tượng lợi dụng nhãn mác, cách ghi xuất xứ sản xuất tại Việt 
Nam để trục lợi dẫn đến nhiều hệ lụy. "Điều này sẽ gây mất lòng tin đối 
với người tiêu dùng, mất uy tín đối với hàng Việt và tạo ra sự cạnh tranh 
không bình đẳng giữa doanh nghiệp trong nước với nhau cũng như 
doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài" - ông Hải nói. 

Không phải công cụ để kiểm tra doanh nghiệp 

Cũng tại buổi trao đổi, bà Lý Kim Chi, chủ tịch Hội Lương thực - thực 
phẩm TP.HCM, thừa nhận việc ban hành thông tư sẽ có tác động tích 
cực đối với doanh nghiệp Việt, nhất là những doanh nghiệp có thương 



hiệu, sản xuất hàng hóa rõ ràng, minh bạch, khẳng định được hàng hóa 
của mình. Tuy nhiên, khi kiểm tra doanh nghiệp về việc thực hiện thông 
tư này, các cơ quan chức năng phải đảm bảo không phát sinh thủ tục 
hành chính, ảnh hưởng đến doanh nghiệp. 

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho rằng các quy định tại thông tư này chỉ 
được sử dụng như một công cụ để phân xử khi có chuyện xảy ra, chứ 
không nên sử dụng như một công cụ để đi vào kiểm tra doanh nghiệp. 
Dẫn trường hợp Khaisilk, ông Khánh cho rằng đối chiếu với các quy định 
của thông tư để khẳng định Khaisilk sai. 

"Không nên sử dụng thông tư này để can thiệp vào hoạt động của doanh 
nghiệp bằng cách đến kiểm tra có dán nhãn đúng hay không" - ông 
Khánh nói và cam kết khi hoàn thiện thông tư sẽ làm rõ hơn vấn đề này, 
đồng thời cho biết Nhà nước sẽ không tổ chức cấp xác nhận, thay vào 
đó sẽ đề cao tính tự giác của doanh nghiệp, việc thực thi thông tư này sẽ 
không phát sinh chi phí cho doanh nghiệp. 

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Dưng - chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá 
quý TP.HCM - bày tỏ băn khoăn rằng việc nhập khẩu vàng, dập thành 
vàng miếng, đóng logo thương hiệu liệu có được xem là hàng Việt Nam? 
Hay việc sản xuất, chế tác vàng nhập khẩu bởi các người chế tác VN thì 
được quy định ra sao nếu thông tư này áp dụng? 

Khẳng định việc ban hành quy định về xuất xứ hàng hóa nội địa là một 
điều hơi muộn nhưng còn hơn không, ông Trần Việt Anh - phó chủ tịch 
Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM - cho biết các nước phát triển cũng đau 
đầu về quy tắc xuất xứ bởi mỗi nước có một quy tắc khác nhau. 

Chẳng hạn, Thụy Sĩ quy định xuất xứ chiếc đồng hồ của quốc gia này là 
nội địa hóa phải trên 70-80% và công đoạn cuối cùng phải ở Thụy Sĩ. Mỹ 
cũng có những quy định xuất xứ mà Việt Nam không thể theo được, ví 
dụ một cái lò nướng phải sản xuất nội địa 90% mới được ghi "Made in 
USA". 

Theo chia sẻ của ông Vũ Anh Tuấn - tổng thư ký Hội Tin học TP.HCM, có 
những doanh nghiệp Việt làm được những chiếc máy thương hiệu Việt 
nhưng sử dụng cụm từ "lắp ráp tại Việt Nam" thay vì dán nhãn sản xuất 
tại Việt Nam, bởi các sản phẩm này sử dụng phần lớn linh kiện nhập 
khẩu. 

Sẽ không ghi xuất xứ Việt Nam 

Chia sẻ tại buổi trao đổi, ông Trần Quốc Khánh cho biết thông tư này 
không cho phép doanh nghiệp sử dụng cụm từ "xuất xứ Việt Nam" để ghi 
lên bao bì sản phẩm, bởi đây là khái niệm rất dễ gây nhầm lẫn.  

"Một sản phẩm đáp ứng xuất xứ chưa chắc là một sản phẩm được xem 
là sản xuất tại Việt Nam, chưa kể nhiều trường hợp dù nước ngoài đã 
thừa nhận là sản phẩm "xuất xứ Việt Nam" nhưng chưa chắc đã là sản 



phẩm sản xuất tại Việt Nam theo đúng quy định của thông tư này" - ông 
Khánh nói. 

Trong khi đó, theo ông Trần Thanh Hải, thông tư này áp dụng cho hàng 
hóa lưu thông trên thị trường Việt Nam nên ngôn ngữ thể hiện bắt buộc 
phải là tiếng Việt. Thay vì sử dụng cụm từ "Made in Vietnam", các doanh 
nghiệp phải sử dụng một trong các thuật ngữ như sản phẩm của Việt 
Nam, sản phẩm Việt Nam, hàng hóa của Việt Nam, hàng Việt Nam, sản 
xuất tại Việt Nam...  

Nếu muốn sử dụng cụm từ "Made in Vietnam" hoặc các thứ tiếng khác 
với nghĩa tương đương, trước hết phải có cụm từ với nội dung thể hiện 
xuất xứ bằng tiếng Việt. 

Theo tuoitre.vn 

 

4. Cải cách thủ tục hành chính ở Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam 
Một nhiệm vụ quan trọng! 

Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của 
ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đạt được nhiều kết quả đáng khích 
lệ. Trao đổi với báo chí, ông Đào Việt Ánh, Phó tổng giám đốc 
BHXH Việt Nam khẳng định, công cuộc cải cách hành chính, trong 
đó, cải cách TTHC là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm 
tiết kiệm chi phí, thời gian cho các tổ chức, cá nhân.  

Ngành BHXH đã tạo được sự minh bạch, rõ ràng trong quản lý điều 
hành, quản lý hiệu quả quỹ BHXH, quỹ BHYT, bảo đảm quyền lợi cho 
người tham gia. 

Phóng viên (PV): Lộ trình cải cách TTHC của BHXH Việt Nam theo 
chủ trương của Chính phủ đến nay đạt được kết quả như nào, thưa 
ông? 

Ông Đào Việt Ánh: Từ năm 2009 đến nay, ngành BHXH đã thực hiện 
cắt giảm, đơn giản hóa khoảng 90% số lượng các TTHC (từ 263 thủ tục 
xuống còn 28 thủ tục); giảm khoảng 60% thời gian thực hiện thủ tục 
theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (từ 335 giờ xuống còn 147 giờ); 
giao dịch điện tử với các đơn vị tham gia BHXH đạt hơn 90%; thực hiện 
kết nối với gần 100% cơ sở khám, chữa bệnh (gần 13.000 cơ sở khám, 
chữa bệnh); tin học hóa hầu hết các lĩnh vực, nghiệp vụ chính của 
ngành; thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 cho 
19/28 TTHC. Ngành cũng phát triển hệ thống phần mềm nghiệp vụ của 
ngành làm cơ sở để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia 
về bảo hiểm. Hiện nay, ngành cũng đang tích cực xúc tiến kết nối, chia 
sẻ thông tin, dữ liệu với CSDL của các bộ, ngành, địa phương. Với 



những nỗ lực trên, BHXH Việt Nam hai năm liền giữ vị trí thứ hai trong 
bảng xếp hạng Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (Việt 
Nam ICT Index) dành cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ có dịch vụ công; được đánh giá là “một trong những đơn vị 
đi đầu trong cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng 
CSDL quốc gia BHXH”. 

PV: Thưa ông, trong thời gian tới, ngành BHXH sẽ cải cách TTHC như 
thế nào để người dân có thể tiếp cận dễ dàng hơn với các loại hình của 
BHXH? 

Ông Đào Việt Ánh: Thời gian tới, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh 
cải cách TTHC thông qua việc tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đơn giản 
hóa các hồ sơ, quy trình. TTHC phải gắn liền với việc đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin và kết nối, khai thác các CSDL của các bộ, 
ngành. Cụ thể, mục tiêu cắt giảm tối thiểu 25% số TTHC đối với lĩnh 
vực chính sách BHYT và lĩnh vực chi trả BHXH so với năm 2018. Cắt 
giảm tối thiểu 20% thành phần hồ sơ, 35,47% số tiêu thức, 20,83% số 
biểu mẫu, rút ngắn thời gian thực hiện TTHC lĩnh vực chính sách 
BHXH so với năm 2018. Để bảo đảm công bố, công khai TTHC kịp 
thời, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận, tìm hiểu, bên cạnh việc công 
khai, minh bạch các TTHC thông qua các hình thức truyền thống, như: 
Niêm yết tại trụ sở cơ quan BHXH thì việc đăng tải trên cổng thông tin 
điện tử, cập nhật trên CSDL quốc gia để mọi người dân có thể tiếp cận, 
tìm hiểu... cũng sẽ tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân. Các hình thức 
niêm yết TTHC cũng cần đa dạng, phong phú và thuận tiện hơn để đáp 
ứng mục tiêu phục vụ cho nhiều đối tượng. 

Thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ đẩy mạnh thanh toán điện tử và bảo 
đảm các điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Trong 
đó, ngành sẽ xây dựng hệ thống thu nộp, chi trả BHXH điện tử trên nền 
tảng áp dụng phương thức thanh toán điện tử trực tuyến công nghệ 
tiên tiến, hiện đại theo hướng tự động hóa, góp phần tăng tốc độ xử lý 
giao dịch, hiện đại hóa công tác thanh toán của ngành BHXH; nâng cao 
năng lực cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành BHXH. 

PV: Thời gian qua, việc triển khai giao dịch điện tử trong thực hiện thủ 
tục tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp được BHXH Việt Nam 
thực hiện như thế nào, thưa ông? 

Ông Đào Việt Ánh: Thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ hoàn thiện cổng 
thông tin điện tử và cung cấp các công cụ, tiện ích để hỗ trợ đơn vị sử 
dụng lao động tham gia giao dịch điện tử với cơ quan BHXH được 
thuận tiện và cung cấp dịch vụ công điện tử, hỗ trợ truy cập cho thiết bị 
di động. Các ứng dụng trên nền tảng di động sẽ cho phép truy cập, tra 
cứu, khai thác thông tin một cách tiện lợi và đa dạng cho các cá nhân, 
tổ chức tham gia giao dịch với cơ quan BHXH. Cùng với đó, việc xây 
dựng CSDL quốc gia về bảo hiểm đã được Thủ tướng Chính phủ xác 



định rất cần thiết và cần ưu tiên xây dựng sớm để làm nền tảng phát 
triển Chính phủ điện tử, giao cho BHXH Việt Nam làm cơ quan chủ trì 
thực hiện nhiệm vụ này. BHXH Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 hoàn 
thành việc xây dựng và vận hành CSDL điện tử về quản lý BHXH liên 
thông, hiện đại với công nghệ mới nhất. Điều này hứa hẹn mang lại 
diện mạo mới cho ngành BHXH trong quản lý, cung cấp dịch vụ theo 
hướng tập trung, nhanh chóng, chính xác; hướng tới sự hài lòng của 
người dân và doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội 
bền vững. 

PV: Trân trọng cảm ơn ông! 

Theo qdnd.vn 

 

5. Vụ VN Pharma: Cấp phép cho thuốc ung thư giả 
và cấp trùng số visa thuốc – Cục Quản lý Dược sơ 
hở hay cố tình?  
Chỉ khi Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vụ án 
Công ty VN Pharma buôn lậu và làm giả con dấu, tài liệu vào tháng 
7/2017, dư luận mới bàng hoàng vì những lỗ hổng "chết người” 
(theo đúng cả nghĩa đen) trong quản lý nhà nước ở lĩnh vực dược 
của Bộ Y tế. Khi kết luận của Thanh tra Chính phủ công bố ngày 
16/9/2019, phần nào sự thật của “lỗ hổng” đã được phơi bày. 

Những thông tư bất cập: năng lực yếu hay cố tình sơ hở? 

Theo Thanh tra Chính phủ, một số thông tư trong lĩnh vực dược của Bộ 
Y tế còn bất cập, nội dung chưa đầy đủ, chính là sơ hở dẫn đến hồ sơ 
xin cấp số đăng ký có tài liệu bị làm giả nhưng không được phát hiện.  

Thanh tra Chính phủ kết luận trách nhiệm này thuộc lãnh đạo Bộ Y tế, 
Cục Quản lý Dược thời điểm năm 2009 và thời kỳ 2011-2014. Tức là 
người chịu trách nhiệm chính trong giai đoạn để xảy ra vi phạm nêu 
trên là ông Trương Quốc Cường, hiện là Thứ trưởng Bộ Y tế, khi đó là 
Cục trưởng Cục Quản lý Dược, người trực tiếp ký công văn 
22113/QLD-KD ngày 30/12/2013, cho Công ty CP VN Pharma được 
nhập 200.000 hộp thuốc ung thư H-Capita 500mg do Công ty Helix 
Canada sản xuất, thông qua Công ty Austin – Hồng Kông và đã có 
9.300 hộp thuốc H-Capita được nhập về, nhưng bị bắt giữ, niêm phong 
trước khi đưa vào lưu hành. 

Những người cùng chịu trách nhiệm là các lãnh đạo Bộ Y tế qua các 
thời kỳ, gồm ông Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế, cựu Bộ 
trưởng Nguyễn Quốc Triệu và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.  

Ở đây vấn đề đặt ra, là suốt nhiều năm liền, những thiếu sót, bất cập 
của các thông  tư đều liên quan trực tiếp đến Cục Quản lý Dược. Điều 



này cho thấy trình độ, năng lực thực sự ở Cục này. Các văn bản pháp 
quy của cơ quan quản lý Nhà nước thường phải có giá trị “đón đường”, 
đằng này, một số thông tư rất quan trọng đều “lạch bạch” chạy sau, cho 
thấy công tác nhân sự ở Cục có vấn đề: Hoặc là năng lực, trình độ yếu 
kém, hoặc là cố tình để các qui định lỏng lẻo, sơ hở, nhằm phục vụ 
mục đích riêng? 

 
Khám xét Công ty VN Pharma 

Bởi trong quá trình thực thi nhiều năm, chẳng lẽ hệ thống từ chuyên 
viên, đến lãnh đạo phòng, ban và Cục Quản lý Dược lại đều “đồng loạt” 
không phát hiện ra những bất cập của các Thông tư, khi họ là những 
người hàng ngày, hàng giờ “cọ xát” với các doanh nghiệp? 

Hồ sơ tinh vi hay không thực tâm làm nhiệm vụ? 

Bộ Y tế lý giải việc để thuốc giả lọt vào Việt Nam là Tổ thẩm định đã 
“không thể phát hiện bằng mắt thường, vì hồ sơ được làm giả quá tinh 
vi” dẫn đến việc cho phép lô thuốc H-Capita giả nhập vào Việt Nam.  

Thế nhưng cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (VKSNDTC) 
lại chỉ ra nhiều điểu mà mắt thường hoàn toàn có thể nhận biết: “Trong 
hồ sơ nộp cho Cục quản lý Dược có một số nội dung không thống nhất 
giữa FSC (Chứng nhận lưu hành sản phẩm tại nước sở tại), Tiêu chuẩn 
chất lượng và Hướng dẫn sử dụng về thành phần tá dược, hạn dùng, 
nhiệt độ bảo quản…” 

Bên cạnh đó, có tài liệu trong Hồ sơ kỹ thuật viết theo FSC mới và có 
tài liệu viết theo FSC cũ, do VN Pharma cung cấp sai cho người viết 
thuê Hồ sơ kỹ thuật thuốc H-Capita, nên hồ sơ gửi cho Cục Quản lý 
Dược có một số nội dung không thống nhất.  



Cũng theo cáo trạng của VKSNDTC, giấy phép hoạt động của Công ty 
Austin Hồng Kông do chính Bộ Y tế cấp, đã hết hạn từ ngày 
6/10/2013, nhưng Cục quản lý Dược vẫn cấp giấy phép nhập khẩu cho 
thuốc H-Capita vào ngày 30/12/2013, tức là sau khi giấy phép đã hết 
hạn 2 tháng. 

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, người là Cục trưởng Cục 
Quản lý Dược giai đoạn xảy ra các vi phạm của VN Pharma  

Những điều này cho thấy, hồ sơ không hề tinh vi, thậm chí, các vi phạm 
hoàn toàn có thể phát hiện bằng mắt thường, nhưng Tổ thẩm định gồm 
10 chuyên gia dầy dạn kinh nghiệm (nên mới được mời tham gia) lại có 
thể bị qua mặt dễ dàng đến thế sao? 10 chuyên gia này là của Thanh 
tra Bộ Y tế, Vụ Pháp chế Bộ Y tế, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương 
và Cục Quản lý Dược. 

Cũng rất lạ lùng khi có những điều “nghiệp dư” đến “khó hiểu” ở các 
chuyên gia vốn là những người nổi bật trong lĩnh vực dược, mà Thanh 
tra Chính phủ đã chỉ ra: “Các thành viên tổ chuyên gia không ghi ngày, 
tháng, năm thẩm định, Trưởng tiểu ban theo dõi việc thực hiện quy chế 
và Trưởng tiểu ban thẩm định về tài chính không ghi ngày, tháng, năm 
kết luận hoặc đề nghị; Biên bản thẩm định cũng không ghi ngày, tháng 
lập và lỗi chính tả ghi địa chỉ của Công ty Helix.” 

“Lạ lùng” việc cấp trùng số đăng ký 



Không chỉ thế, còn có những dấu hiệu bất thường trong việc Cục Quản 
lý Dược cấp số đăng ký cho 2 nhà sản xuất cùng một tên thuốc, là 
thuốc H2K-Levofloxacin và H2K-Ciprofloxacin.  

Sáng 26/9/2017, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra việc 
cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 
loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc., Canada sản xuất, 
đồng thời, thanh tra việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các 
bệnh viện của Công ty VN Pharma. 

Chiều 16/9/2019, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận sau 2 năm 
thanh tra tại Cục Quản lý Dược và chuyển kết luận sang Bộ Công an để 
phục vụ công tác điều tra. 

Ngày 18/9/2019, Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Thiếu trách 
nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cục Quản lý Dược - Bộ Y 
tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong vụ Việt Nam Pharma.  

Năm 2010, Cục Quản lý Dược đã cấp visa 2 thuốc H2K-Levofloxacin và 
H2K-Ciprofloxacin này, do Công ty Health 2000 Canada sản xuất, cho 
Công ty TNHH MTV Dược phẩm Vimedimex với số đăng ký là VN 
11532 và VN 11531.  

Theo qui định, visa thuốc có thời hạn 5 năm, nhưng mới 4 năm sau, 
Cục Quản lý Dược lại cấp chính 2 thuốc H2K-Levofloxacin và H2K-
Ciprofloxacin, nhưng do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc (Canada) 
sản xuất, cho VN Pharma. Tức là Cục đã vi phạm Điều 10 về Đặt tên 
thuốc của Thông tư số 44/2014/TT-BYT Quy định việc đăng ký thuốc là 
“Không trùng hoặc tương tự với tên thuốc đã được cấp số đăng ký của 
cơ sở khác”. 

 Việc vi phạm này của Cục Quản lý Dược khiến nhiều người đặt câu hỏi 
rằng, đó là sự ưu ái với VN Pharma, hay còn điều gì nữa “khuất tất” ở 
phía sau việc cấp cùng tên thuốc cho 2 công ty khác nhau?  

Theo một số chuyên gia phân tích, việc cấp số visa mới cho VN 
Pharma của nhà sản xuất Helix Pharmaceuticals trùng với 2 số đăng ký 
đã được cấp phép trước đó cho Công ty Health 2000 Canada, sẽ giúp 
VN Pharma giành lợi thế trong đấu thầu, do 2 thuốc này đã được sử 
dụng và trúng thầu trước đó. Có điều, thuốc của VN Pharma chính là 
loại mà cơ quan điều tra đã thu được con dấu giả và hợp đồng giả!  

Theo Danh mục thuốc nhập khẩu kê khai giá thuốc của Cục Quản lý 
dược tại đường link https://vnras.com/wp-
content/uploads/2017/05/Tong_hop_KK_thuoc_NK_tinh_den_ngay.
10.05.2017.pfr, thì VN Pharma đã nhập 2 thuốc H2K-Levofloxacin và 
H2K-Ciprofloxacin về Việt Nam vào ngày 29 và 31/1/2013. Cáo trạng và 
hồ sơ cũng đều chứng minh VN Pharma đã đưa 2 thuốc H2K-
Levofloxacin và H2K-Ciprofloxacin mang mác Health 2000 Canada “sản 
xuất” về Việt Nam thành công.  



Thế nhưng hiện nay, số thuốc giả mà VN Pharma nhập về đã không 
còn. Vậy thì chúng đi đâu? Vì điều này liên quan đến sức khỏe và sinh 
mạng của người dân, nên rất cần phải có câu trả lời: Trong 3 năm liền, 
từ 2012 đến 2014, VN Pharma đã nhập về bao nhiêu lô thuốc H2K-
Levofloxacin và H2K-Ciprofloxacin giả? Sau khi đã nhập về Việt Nam 
thì số thuốc này được đưa về đâu và có bao nhiêu người đã sử dụng? 

Tháng 7/2017, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Công 
ty VN Pharma buôn lậu và làm giả con dấu, tài liệu.  

Tháng 10/2017, tại phiên phúc thẩm, công tố viên cho rằng bản án sơ 
thẩm đã bỏ lọt người, lọt tội, trong đó, bỏ lọt trách nhiệm của Cục Quản 
lý dược trong cấp phép, bởi chính sự tắc trách trong việc cấp phép của 
Cục Quản lý Dược là “có quan hệ nhân quả đối với vụ án”. Do đó, VKS 
cho rằng “cần xem xét thiếu trách nhiệm, Tổ thẩm định và quản lý của 
đơn vị mới thỏa đáng”.  

Kết quả là TAND cấp cao tại TPHCM đã chấp thuận kháng nghị của 
VKS, trả hồ sơ điều tra lại. 

Tiếp nhận hồ sơ, tháng 5/2019, Cơ qua An ninh điều tra Bộ Công an đã 
hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 12 bị can về tội "Buôn bán 
hàng giả là thuốc chữa bệnh" theo khoản 2 điều 157 Bộ Luật hình sự.  

Theo viettimes.vn 

 

6. Áp dụng công nghệ thông tin vào vận hành xe 
buýt  

Không chỉ xây dựng hình ảnh thân thiện và hiện đại, ngành vận tải 
hành khách công cộng bằng xe buýt ở Hà Nội đã, đang nỗ lực áp 
dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, vận hành, hỗ trợ
khách hàng. Thông qua đó bảo đảm đáp ứng dịch vụ tốt nhất dành 
cho người dân Thủ đô đi lại thuận lợi, an toàn. 

Hiệu quả bước đầu 

Những năm gần đây để thu hút người dân lựa chọn phương tiện giao 
thông công cộng bằng xe buýt, Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) 
đã có nhiều nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ, như: mở rộng tuyến 
xe, thay mới xe buýt đã cũ. Đặc biệt, Transerco đã ứng dụng công 
nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành hệ thống xe một cách 
hiệu quả với Trung tâm điều hành xe buýt thông minh - ứng dụng công 
nghệ đầu tiên sử dụng phần mềm Bus - WebGPS. 

Trung tâm điều hành xe buýt hiện là bộ não giám sát, chỉ đạo của hơn 



100 tuyến xe buýt, với hơn 1.100 đầu xe của Transerco. Tất cả các xe 
đều được lắp đặt camera giám sát hành trình truyền dữ liệu trực tiếp về
Trung tâm. Riêng với tuyến xe buýt nhanh BRT, còn được kết nối cả
thông tin hình ảnh trên xe và hình ảnh trên các hành lang tuyến. “Phần 
mềm quản lý kết nối tất cả các mảng hoạt động của xe buýt từ công tác 
quản trị nhân sự, lập kế hoạch, điều hành, nghiệm thu đến công tác 
quản lý kỹ thuật, bảo dưỡng sửa chữa phương tiện”, ông Nguyễn 
Hoàng Trung, Tổng Giám đốc Transerco cho biết khi đưa Trung tâm 
điều hành xe buýt thông minh vào vận hành. 

Ứng dụng công nghệ thông tin giúp công tác quản lý, điều hành hệ 
thống xe buýt hiệu quả và linh hoạt. 

Trung tâm luôn cập nhật tình hình giao thông, các điểm nút thắt, ùn tắc, 
sự cố bất ngờ, ngay lập tức phần mềm sẽ phân tích tình huống và đưa 
ra phương án giải quyết tối ưu nhất. Lực lượng điều hành liên tuyến 
cũng kết hợp chặt chẽ với Trung tâm, thông qua hệ thống bộ đàm 
thông báo kịp thời phương án tốt nhất tới mỗi chuyến xe, không để các 
tình huống phát sinh bất ngờ, ùn tắc giao thông làm ảnh hưởng đến lộ
trình, duy trì biểu đồ chạy xe. 

Để phục vụ hành khách, trên mỗi đầu xe cũng được trang bị wifi miễn 
phí, giúp người dân có thể thoải mái đọc báo, kiểm tra thư điện tử công 
việc trong quá trình di chuyển. 

Tra cứu lộ trình xe buýt trở nên đơn giản, dễ dàng 

Timbuyt những năm gần đây là phần mềm được hành khách sử dụng 
giao thông vận tải công cộng bằng xe buýt phản hồi tích cực và sử
dụng rất nhiều. Cụ thể, đây là phần mềm công nghệ tiện ích được ứng 



dụng cùng với Trung tâm điều hành thông minh, trong bức tranh tổng 
thể công nghệ hóa hệ thống. 

Điểm đặc biệt của phần mềm này là khi điện thoại không có kết nối 
internet, người sử dụng vẫn có thể tìm kiếm lộ trình đi, điểm dừng - đỗ, 
thời gian, tần suất hoạt động, sử dụng được trên cả hai hệ điều hành 
Androi và IOS, với hai loại ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Timbuyt 
cũng được thiết kế ở định dạng dễ sử dụng, thân thiện, gần gũi với 
người dùng. 

GPS định vị sẽ nhanh chóng tìm được vị trí hiện tại của hành khách, 
sau đó cung cấp điểm đón xe buýt gần nhất. Ngay cả khi bạn muốn tìm 
nhà chờ ở nơi khác cũng sẽ được cung cấp thông tin nhanh chóng. 

Đây chính là một công cụ tìm kiếm vô cùng hữu ích dành cho những 
hành khách mới sử dụng phương tiện công cộng, và ngay cả với khách 
hàng thân quen thì khi có ứng dụng này cũng dễ dàng khi muốn tìm các 
lộ trình không phải là đường đi hằng ngày. Với tính năng Theo dõi xe 
trực tuyến, hành khách có thể biết xe đang đi đến đâu trên bản đồ, thời 
gian dự kiến xe đến điểm dừng, nhận được tin nhắn thông báo khi xe 
tới nơi, giúp hành khách không bị bỏ lỡ, đi quá điểm cần đến. 

Không chỉ vậy, hiện nay việc đăng ký mua vé tháng cũng thuận tiện 
hơn rất nhiều khi thông qua Timbuyt, khách hàng có thể mua online, 
thanh toán qua mạng, và vé sẽ được giao đến tận nhà. 

Transerco đang cho thấy nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng 
dịch vụ nhằm thu hút người dân lựa chọn phương thức di chuyển bằng 
xe buýt. Và chắc chắn, trong tương lai, hành khách hoàn toàn có thể hy 
vọng vào một hệ thống xe buýt ngày càng thông minh, thân thiện hơn 
nữa với người dân Thủ đô! 

Theo nhandan.com.vn 

 

7. Tổng cục Quản lý thị trường chưa kết luận vụ 
Asanzo 
Ngày 21-9, một lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định văn bản của 
Tổng cục Quản lý thị trường liên quan Asanzo là một trong nhiều 
báo cáo của các đơn vị trực thuộc bộ và không phải là báo cáo 
mang tính kết luận. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Hữu Linh - tổng cục trưởng Tổng cục 
Quản lý thị trường - cho biết cơ quan quản lý thị trường đã có báo cáo 
ngày 1-8-2019 gửi Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389).  



Đây là báo cáo về kết quả làm việc, xác minh thông tin phản ánh về hoạt 
động nhập khẩu, kinh doanh của các công ty thuộc Tập đoàn điện 
tử Asanzo Việt Nam có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 

 
Container số hiệu FCIU8689004 chứa lò nướng nguyên chiếc hiệu 

Asanzo nhập từ Trung Quốc, nhưng Công ty Sa Huỳnh khai báo là linh 
kiện lò nướng không nhãn hiệu - Ảnh: T.T. 

Ông Linh cũng thông tin: Bộ Công thương đã thống nhất giao cho một số 
đơn vị quản lý trực thuộc bộ phụ trách về lưu thông phân phối hàng hóa 
tại thị trường trong nước, quản lý hoạt động xuất nhập khẩu tổng hợp 
báo cáo từ các đơn vị liên quan để gửi cơ quan đầu mối là Bộ Tài chính. 

Trong báo cáo gửi Ban chỉ đạo 389, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết 
đã phối hợp với các cơ quan hữu quan như Sở Kế hoạch và đầu tư, Hải 
quan TP.HCM để cung cấp thông tin về Công ty Asanzo, xác minh các 
doanh nghiệp có liên quan đến công ty này.  

Theo đó, đoàn xác minh do Tổng cục Quản lý thị trường thành lập bao 
gồm nhiều đơn vị trực thuộc bộ như Vụ Khoa học công nghệ, Cục Xuất 
nhập khẩu, Cục Công nghiệp và Cục Phòng vệ thương mại.  

Tổng cục Quản lý thị trường đã thống kê các công ty có liên quan đến 
Asanzo. Đáng chú ý là trong số này, cơ quan quản lý thị trường đã xác 
minh có nhiều doanh nghiệp hoạt động nhưng địa chỉ không rõ ràng, 
không có thực hoặc thậm chí là những công ty không hoạt động… song 



lại có giao dịch các thương vụ mua bán, nhập khẩu linh kiện điện tử, 
hàng tiêu dùng điện gia dụng, điện tử lên tới hàng nghìn tỉ đồng. 

Tổng cục Quản lý thị trường nêu rõ đây là báo cáo được gửi đến để Văn 
phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia tổng hợp. 

Một lãnh đạo của Bộ Công thương cũng cho hay văn bản của Tổng cục 
Quản lý thị trường là một trong nhiều báo cáo của các đơn vị trực thuộc 
bộ, làm căn cứ để Bộ Công thương có báo cáo tổng hợp gửi Bộ Tài 
chính và Chính phủ.  

Đây là báo cáo quá trình thực hiện công việc, các kết quả xác minh, điều 
tra, thu thập thông tin liên quan đến trách nhiệm của cơ quan quản lý, 
chứ không phải là báo cáo mang tính kết luận. 

Đến nay Bộ Công thương chưa đưa ra bất cứ kết luận hay thông tin nào 
và đã có báo cáo tổng hợp gửi Bộ Tài chính. 

Trước đó, ngày 17-9, Asanzo đã tổ chức cuộc họp báo với tiêu đề "được 
minh oan". Theo đó, Asanzo cho biết các cơ quan thanh tra, kiểm tra đã 
có kết luận và gửi cho Asanzo nhưng các cơ quan này không công bố 
nên Asanzo phải công bố để "tự cứu lấy mình".  

Hai văn bản mà Asanzo dựa vào để công bố "được minh oan" là báo cáo 
kết quả kiểm tra xác minh của Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công 
thương) gửi Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 và báo cáo của 
Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI). 

Theo tuoitre.vn 

 

8. Xử lý “lỗ hổng” quản lý, lành mạnh hóa mạng xã 
hội ở Việt Nam 
Kể từ năm 1996 đến nay, trải qua hơn 30 năm đổi mới, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu vượt 
bậc. Ổn định quốc phòng, an ninh được giữ vững; chính trị, kinh 
tế-xã hội, đời sống văn hóa của người dân ngày càng được nâng 
lên. 

Trong dòng chảy chung ấy, sự phát triển của internet đem lại lợi ích 
rộng mở cho người dân và cũng góp phần quan trọng thúc đẩy xã hội 
phát triển. Với tốc độ phát triển nhanh chóng, mạng xã hội đã tạo nên 
sức hấp dẫn lớn, lôi cuốn hàng tỷ người sử dụng trên thế giới và hơn 
60 triệu người dùng tại Việt Nam, tạo ra sức lan tỏa thông tin nhanh 
chóng. Đằng sau mặt tích cực, mạng xã hội cũng để lại nhiều hệ lụy 
khó lường, đặc biệt, nạn tin giả, clip xấu độc có tác động lớn đến đời 
sống chính trị, xã hội, an ninh của các quốc gia. Để phân tích, góp thêm 
tiếng nói và đưa ra những ý kiến đề xuất, kiến nghị về nội dung này,  



Bài 1: Những mạng xã hội lớn ở Việt Nam – tiềm năng và thách 
thức 

Hiện nay, bên cạnh hệ thống báo chí đã có, trên internet xuất hiện ngày 
càng nhiều các mạng xã hội và các công cụ tìm kiếm. Chúng phát triển 
nhanh, rộng, lan tỏa và có sức ảnh hưởng khắp toàn cầu, điển hình là 
Facebook, Google, Youtube, Zalo, Viber... Việt Nam cũng không nằm 
ngoài vòng xoay và sự lớn mạnh của các dịch vụ từ các “ông lớn” đó.   

Thời gian sử dụng internet và mạng xã hội trong một ngày của người sử 
dụng Việt Nam khoảng 7 giờ. 

Phủ rộng tầm ảnh hưởng 

Cũng như nhiều người ở thế hệ 6X, chưa từng tiếp cận với internet hay 
mạng xã hội, thế nhưng, tháng trước, bà Nguyễn Thị Nhạn (58 tuổi, ở 
tỉnh Kon Tum)- một nông dân chỉ quen với đồng ruộng - cũng bắt đầu 
sử dụng internet. Facebook là ứng dụng được bà chọn để kết nối với 
thế giới ảo vì bà cho rằng, nhiều người thân, bạn bè của bà đều “ở” 
trên đây. Không chỉ riêng bà Nhạn, nhiều tài khoản mới được lập để kết 
nối, tán gẫu trong thời gian qua, khiến con số người dùng mạng xã hội 
đang ngày càng tăng lên... Ngoài Facebook, Google và Youtube cũng 
là hai ứng dụng được nhiều người ưu tiên lựa chọn cài đặt về máy. 



Đây là lý do chính giúp những mạng xã hội này thống trị về mặt thị 
phần người sử dụng ở Việt Nam và ở nhiều quốc gia khác trên thế giới. 

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Facebook công bố số 
lượng người dùng Facebook và Google hằng tháng ở Việt Nam vào 
khoảng 60-65 triệu. Con số này là khoảng 30 triệu đối với số lượng 
người dùng Youtube hằng tháng. Dự báo, số người dùng mạng xã hội 
ở Việt Nam còn tiếp tục gia tăng trong những năm tới. 

Đáng chú ý, số liệu thống kê cũng chỉ ra rằng, thời lượng sử dụng 
internet và mạng xã hội trong một ngày của người sử dụng Việt Nam 
khoảng 7 giờ. Người sử dụng internet bằng mobile tại Việt Nam (số liệu 
năm 2017) dành nhiều thời gian cho vào mạng xã hội (94%), nhắn tin 
(91%), tìm kiếm thông tin (87%). Thậm chí, nhiều người thay vì truy cập 
các trang báo chính thống thì lại “lướt” vào mạng xã hội để cập nhật 
thông tin mỗi ngày và coi thông tin trên mạng xã hội là nguồn tin đáng 
tin cậy. 

Những con số vừa nêu trên cho thấy, các mạng xã hội và công cụ nhắn 
tin qua mạng xã hội, trong đó có Facebook được nhiều người quan 
tâm, sử dụng. “Nghiện” smartphone và mạng xã hội đã trở thành phổ 
biến của hàng triệu người, nhất là giới trẻ. Giới trí thức, doanh nhân, 
công chức, viên chức không ít người nằm ngoài xu thế trên. Mặc dù 
mục đích, cách thức, mức độ tham gia các trang mạng xã hội của mỗi 
người khác nhau nhưng có một điểm chung, đó là đều xem nó như là 
một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhiều người. Do 
đó, nếu sử dụng internet cũng như các mạng xã hội đúng mục đích và 
phù hợp sẽ là công cụ hữu hiệu góp phần quan trọng phục vụ công tác 
tuyên truyền, giáo dục đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đối 
với mỗi người dân. 

Nhiều thách thức 

Tuy nhiên, cùng với vô vàn tiện ích internet và mạng xã hội mang lại thì 
mặt trái của nó là không hề nhỏ. Theo ông Vũ Tuấn Anh, Phó trưởng 
Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại (Học viện Ngoại giao), có tới 
gần 60% dân số Việt Nam sử dụng mạng xã hội nên thông tin được 
chia sẻ theo “cấp số nhân”. Vì thế, mạng xã hội có tác động không nhỏ 
đến việc tiếp nhận thông tin của người dân trong giai đoạn hiện nay. 
Thế nhưng, thế giới ảo lại đặt ra nhiều thách thức đối với nhân loại, 
nhất là việc đánh giá tính chân thực của thông tin từ những việc đơn 
giản như mua hàng trên mạng cho đến những vấn đề liên quan đến an 
ninh quốc gia, trật tự xã hội, quyền riêng tư của cá nhân... Bởi lẽ, khác 
với thế giới thực, những thông tin mà người ta có được trên thế giới ảo 
khó kiểm chứng. Điều này dẫn đến việc kẻ xấu có thể lợi dụng internet, 
mạng xã hội vì những mục tiêu không tốt, như: Đưa thông tin giật gân, 
câu view, câu like; đưa thông tin về đời tư do hẹp hòi, ích kỷ, định kiến 



cá nhân... Thông tin sai sự thật chỉ ảnh hưởng tác động rất lớn đến xã 
hội, có người đã tìm đến cái chết thương tâm… 

Bên cạnh đó, cũng có nhiều người nghĩ rằng mạng xã hội là thế giới ảo, 
là thế giới riêng tư của cá nhân, không liên quan đến ai khác. Vì vậy, 
nhiều người cho rằng có quyền tự do ngôn luận, thoải mái bình phẩm 
người khác trên mạng xã hội mà không phải chịu trách nhiệm trước 
pháp luật… Do đó, nhiều người không chỉ dễ dãi trong cách hành xử 
với nhau trên mạng, mà còn coi mạng xã hội như một công cụ để xả 
stress, nơi bộc lộ cảm xúc cá nhân, soi mói, châm chọc cuộc sống của 
người khác. Hệ quả tiêu cực chính là sự “lệch chuẩn” đạo đức của một 
bộ phận người dân, nhất là thanh niên, từ những ứng xử trên mạng xã 
hội. 

Trên lĩnh vực chính trị, những phần tử cơ hội đã lợi dụng internet, mạng 
xã hội nhằm mục đích chống phá, hòng lật đổ chính quyền nhân dân, 
xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, như: Xuyên tạc đường lối, chính sách 
của Đảng và Nhà nước; xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam; bôi nhọ 
chính quyền các cấp… kêu gọi người dân biểu tình, gây rối… 

Ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) 
cho rằng, hiện nay, không gian mạng thật sự trở thành không gian sinh 
tồn mở rộng, không gian kiến tạo và gia tăng sức mạnh quốc gia với 
nguồn tài nguyên số vô tận. Tuy nhiên, ông Nguyễn Huy Dũng nhấn 
mạnh, mạng xã hội đã bộc lộ những nguy cơ mất an ninh, an toàn 
thông tin trên môi trường viễn thông và công nghệ thông tin hiện đại. 
Đó là những thách thức về tình báo mạng, gián điệp mạng, khủng bố 
mạng, nguy cơ về một cuộc chiến tranh mạng và hàng loạt nguy cơ 
khác... 

Do đó, nếu không gian mạng quốc gia không được bảo vệ, các bí mật 
nhà nước sẽ bị lộ, lọt; các hạ tầng quan trọng của quốc gia như hệ 
thống thông tin hàng không, điện lưới quốc gia, giao thông đường bộ, 
các cơ sở công nghiệp trọng yếu sẽ bị phá hủy; hệ thống tài chính, 
ngân hàng và nhiều lĩnh vực khác bị đình trệ hoặc rối loạn hoạt động... 

Theo đánh giá của Cục Phát thanh-Truyền hình và Thông tin điện tử 
(Bộ TT&TT), những vi phạm trên Youtube gây ra thiệt hại quy mô lớn 
trên cả khía cạnh kinh tế và xã hội. Quảng cáo của hàng trăm thương 
hiệu, doanh nghiệp Việt Nam đã và đang xuất hiện trong những clip vi 
phạm pháp luật. Một nguồn tiền lớn từ các doanh nghiệp Việt Nam vô 
hình trung đang chảy vào “nuôi” những kênh vi phạm pháp luật Việt 
Nam thông qua việc xuất hiện quảng cáo trên những kênh này. Mặt 
khác, Google, Youtube đang có cơ chế cho phép người dùng mua 
quảng cáo trực tiếp nên Nhà nước không thu được thuế từ nguồn tiền 
này... 

Theo báo cáo của Cục Phát thanh-Truyền hình và Thông tin điện tử, 
trên không gian mạng, nhất là mạng xã hội, hằng ngày có hàng triệu tin 



bịa đặt, tin giả nhằm mục đích trục lợi, ý đồ cá nhân thiếu trong sáng, 
thiếu tính xây dựng. Không chỉ vậy, các thông tin gồm hình ảnh hay clip 
còn được dàn dựng, cắt xén với ý đồ bôi xấu, hạ uy tín người khác, trục 
lợi cho chính người đăng thông tin… 

Theo ông Lê Quang Tự Do, Phó cục trưởng Cục Phát thanh-Truyền 
hình và Thông tin điện tử, mạng xã hội ở Việt Nam có thể phân thành 
hai loại. Thứ nhất, mạng xã hội do các doanh nghiệp trong nước cung 
cấp và chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Thứ hai, mạng xã 
hội do doanh nghiệp nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào Việt 
Nam, điển hình như Facebook, Google, Youtube, Twitter... 

Các mạng xã hội do doanh nghiệp Việt Nam cung cấp (hiện nay 
khoảng 469 mạng), đặc biệt là các trang đã được cấp phép hoạt động 
phần lớn đều tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành. Số ít trường 
hợp để xảy ra sai phạm và nội dung vi phạm chủ yếu là cho thành viên 
chia sẻ, trao đổi các nội dung vi phạm về thuần phong mỹ tục, dung tục 
và phản cảm. 

Các mạng xã hội của nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào Việt 
Nam được người Việt Nam lựa chọn sử dụng nhiều nhất hiện nay là 
Facebook và Youtube. Việt Nam đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng các 
quốc gia có đông người dùng; còn theo báo cáo của Google, Việt Nam 
là 1 trong nhóm 10 nước có lượng người dùng Youtube cao nhất trên 
thế giới. 

Trong thời gian qua, các hành vi tiêu cực như tung tin giả mạo, phát tán 
tin xấu độc, xuyên tạc, bịa đặt, phát ngôn gây thù ghét... chủ yếu tồn tại 
trên các mạng xã hội nước ngoài do nhận thức của người sử dụng cho 
rằng mạng xã hội là môi trường ảo nên có thể tự do phát ngôn, tự do 
thông tin mà không phải chịu trách nhiệm nào.  

Trong khi đó, theo báo cáo của Tập đoàn công nghệ BKAV vào tháng 
4-2019 cho thấy, bất chấp nỗ lực của Facebook trong chiến dịch xóa tài 
khoản ảo, thì tại Việt Nam, hình thức dùng các tài khoản ảo có hình đại 
diện sexy để comment dạo nhằm lừa đảo, cướp tài khoản Facebook 
vẫn tiếp tục gia tăng.  

Bên cạnh đó, trong năm 2018, 60% hệ thống mạng cơ quan, doanh 
nghiệp bị nhiễm mã độc đào tiền ảo. Trung bình cứ 10 cơ quan, doanh 
nghiệp, có 6 nơi bị mã độc chiếm quyền điều khiển máy tính đào tiền 
ảo, gây mất an ninh thông tin. Hơn 1,6 triệu lượt máy tính tại Việt Nam 
bị mất dữ liệu do mã độc... 

Cũng trong năm 2018, tội phạm mạng gây thiệt hại đối với người dùng 
Việt Nam ở mức kỷ lục: 14.900 tỷ đồng, tương đương 0,26% GDP của 
Việt Nam. Đây là mức chưa phải cao so với khu vực và thế giới, nhưng 
cũng là con số đáng báo động. 



Đáng chú ý là, thống kê có đến 80% người Việt Nam cho rằng, mạng 
xã hội là tích cực đối với xã hội, chỉ có 6% cho rằng tiêu cực với xã hội. 
Điều này có nghĩa rằng, bất chấp những hệ lụy xã hội mà chúng ta 
đang nhìn thấy, phần lớn công chúng vẫn coi mạng xã hội là nơi tin cậy 
để tìm kiếm, chia sẻ thông tin! 

Rõ ràng, mạng xã hội là “con dao hai lưỡi”, nếu không được quản lý tốt 
thì đây chính là nơi tiềm ẩn nhiều yếu tố tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp 
đến môi trường xã hội, lợi ích cộng đồng, thậm chí cả an ninh quốc gia. 
“Do đó, việc bảo vệ Đảng, Nhà nước trên không gian mạng là nhiệm vụ 
cấp bách, lâu dài của cả hệ thống chính trị; là yếu tố then chốt hình 
thành không gian mạng quốc gia an toàn, ổn định, tạo bước đột phá 
trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”, Cục trưởng Cục An toàn thông tin 
Nguyễn Huy Dũng khẳng định. 

Như vậy, việc quản lý hiệu quả mạng xã hội, ngăn chặn những mặt trái 
của nó là một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay ở nước ta, nhằm 
bảo đảm sự trong sạch, an toàn của không gian mạng, nhất là môi 
trường mạng xã hội ở Việt Nam.  

Theo qdnd.vn 

9. Xử lý “lỗ hổng” quản lý, lành mạnh hóa mạng xã 
hội ở Việt Nam - Bài 2: Còn nhiều “lỗ hổng”? 
Những hoạt động trên không gian mạng đã và đang trở nên phức 
tạp, khó kiểm soát, đặt ra tình trạng báo động trong công tác quản 
lý về thông tin truyền thông, về an ninh mạng. Do đó, việc quản lý 
chặt chẽ môi trường an ninh mạng nhằm ngăn chặn những hiểm 
họa khó lường từ mặt trái của mạng xã hội là vấn đề quan trọng 
hiện nay đối với nước ta. 

55.000 video clip có nội dung xấu độc vi phạm pháp luật trên 
Youtube 

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa công bố một loạt các hành 
vi vi phạm pháp luật Việt Nam của Google và YouTube. Hiện nay, hai 
nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới này đang chiếm hơn 70% doanh 
thu quảng cáo online ở Việt Nam, ước tính khoảng 400 triệu USD. Tuy 
nhiên, rất nhiều nội dung trên Facebook và Google đang vi phạm pháp 
luật Việt Nam. 

Đối với Google, dù trong hai năm qua, theo yêu cầu của Bộ TT&TT, 
Google đã hợp tác tích cực với cơ quan này trong việc ngăn chặn, gỡ 
bỏ những video clip xấu độc. Tuy nhiên, tình trạng các clip xấu độc 
được đăng tải trên nền tảng này vẫn còn rất nhiều và có chiều hướng 
gia tăng.  

Cụ thể, qua quá trình theo dõi, rà soát, Cục Phát thanh-Truyền hình và 
Thông tin điện tử nhận thấy các sai phạm này đến từ nhiều chủ thể 



tham gia hoạt động trên Youtube gồm: Các đại lý quảng cáo của 
Google tại Việt Nam; những nhãn hàng, thương hiệu mua quảng cáo 
trên nền tảng Youtube, Google; những nhà sáng tạo nội dung trên 
Youtube (content creator) và các công ty đối tác quản lý đa kênh của 
Google tại Việt Nam (MCN). 

Theo ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Phát thanh-Truyền hình 
và Thông tin điện tử, hiện nay trên Youtube có khoảng 55.000 video, 
clip có nội dung xấu độc vi phạm pháp luật. Dù thời gian qua Google đã 
ngăn chặn, gỡ bỏ gần 8.000 video clip xấu độc trên Youtube theo yêu 
cầu của Cục Phát thanh-Truyền hình và Thông tin điện tử nhưng do cơ 
chế quản lý nội dung trên Youtube còn rất nhiều bất cập nên việc ngăn 
chặn gỡ bỏ này như “bắt cóc bỏ đĩa”, cứ “gỡ” cái này lại “mọc” lên cái 
khác. Đến ngày 25-6-2019, Cục phát hiện có khoảng 100 nhãn hàng 
trong nước vi phạm quảng cáo trong các clip thông tin xấu độc... 

Cùng với đó, Cục Phát thanh-Truyền hình và Thông tin điện tử cũng 
công bố, Facebook đang vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam và 
chỉ ra 3 nhóm vi phạm lớn. Đó là những vi phạm về quản lý nội dung 
thông tin trên nền tảng Facebook; quản lý hoạt động quảng cáo; quản 
lý thanh toán xuyên biên giới và không thực hiện đúng nghĩa vụ thuế 
với Nhà nước Việt Nam. 

Một trong những nội dung được Youtube gỡ bỏ. Ảnh: chụp màn hình/ 
nguồn: Cục Phát thanh-Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT). 

Nói về những vi phạm trên, Phó cục trưởng Cục Phát thanh-Truyền 
hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do cho biết: Về quản lý nội 



dung, Facebook cho rằng ưu tiên số 1 của họ là thực hiện tiêu chuẩn 
cộng đồng của mình để kiểm nghiệm nội dung, sau đó mới đến quy 
định pháp luật của nước sở tại nơi họ hoạt động. 

“Tuy nhiên, thực tế, tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook có nhiều điều 
không phù hợp với quy định pháp luật của Việt Nam. Đem tiêu chuẩn 
cộng đồng thực hiện ở Hoa Kỳ để áp đặt vào hoạt động ở Việt Nam thì 
không phù hợp và không đúng với thông lệ quốc tế”, ông Lê Quang Tự 
Do nhấn mạnh. 

Cục Phát thanh-Truyền hình và Thông tin điện tử cũng chỉ ra rằng vi 
phạm về nội dung của Facebook rất nhiều. Có thể kể đến là Facebook 
cho phép nhiều tài khoản cá nhân, trang Fanpage đăng tải những nội 
dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân tràn lan trên 
mạng; nội dung không đúng sự thật, thông tin xuyên tạc gây hoang 
mang dư luận cộng đồng nhưng không có biện pháp để ngăn chặn; 
đăng tải nhiều bài viết có nội dung phản động, chống phá nhà nước, 
chế độ... 

Điều đáng nói là, Facebook hoàn toàn có khả năng ngăn chặn các hoạt 
động này thông qua các từ khóa xuất hiện song Facebook không làm vì 
muốn kiếm khoản lợi nhuận khổng lồ từ các hoạt động này. Trong khi 
đó, một bộ phận người Việt Nam đang coi hoạt động này của Facebook 
là đúng pháp luật và có sự ủng hộ đối với Facebook. 

Theo ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Phát thanh-Truyền hình 
và Thông tin điện tử, để ngăn chặn các sai phạm của Facebook trên 
lãnh thổ Việt Nam là rất khó vì Facebook không có văn phòng đại diện 
tại Việt Nam. Phía Bộ TT&TT cũng đưa ra những phương hướng để xử 
lý với những vi phạm này, song quá trình thực hiện gặp khá nhiều khó 
khăn, do mức độ hợp tác của Facebook trong khắc phục với các sai 
phạm còn rất hạn chế. 

Đánh giá “Những năm gần đây, công tác bảo đảm an toàn thông tin, an 
ninh mạng từng bước được quan tâm đầu tư, hành lang pháp lý từng 
bước được hoàn thiện”, song ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục 
An toàn thông tin cũng thẳng thắn thừa nhận: Việc xây dựng, ban hành 
các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực an toàn thông tin, an 
ninh mạng chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn; hoạt động nâng cao năng 
lực, nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin còn hạn chế; hợp 
tác giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước về 
bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng còn yếu; hoạt động giám sát, 
đánh giá, bảo vệ hệ thống thông tin trong các cơ quan, tổ chức nhà 
nước còn thiếu chuyên nghiệp. 

Ông Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh: Để bảo đảm an toàn thông tin, an 
ninh mạng cần phải hội tụ đủ các yếu tố con người, giải pháp kỹ thuật, 
cách thức tổ chức hệ thống và chính sách đảm bảo an toàn. Thiếu bất 
kỳ yếu tố nào cũng có thể là nạn nhân của các vụ tấn công mạng. 



Nguyên nhân khiến các cuộc tấn công mạng gia tăng là do nhận thức 
về an toàn thông tin, an ninh mạng của các cá nhân và tổ chức tương 
đối yếu. Quy trình về phòng chống ứng cứu sự cố an toàn thông tin của 
chúng ta chưa có hoặc mới chỉ là hình thức và các hệ thống thiết bị bảo 
vệ chưa được đầu tư đồng bộ. Bên cạnh đó, các lỗ hổng bảo mật 
không được khắc phục kịp thời và thủ đoạn tấn công mạng thì ngày 
càng tinh vi... 

Người dùng cần cẩn trọng hơn trong việc sử dụng mạng xã hội. 

Vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam 

Theo Bộ TT&TT, những sai phạm của Facebook đã vi phạm nghiêm 
trọng pháp luật Việt Nam như Luật An ninh mạng năm 2018, Nghị định 
số 72/2013/NĐ-CP năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử 
dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; Thông tư số 38 của Bộ 
TT&TT về quản lý hoạt động cung cấp thông tin công cộng xuyên biên 
giới... Các cơ quan quản lý đã liên tục gửi công văn, email nhiều lần 
yêu cầu Facebook gỡ bỏ những nội dung xuyên tạc, sai lệch. Thế 
nhưng, mạng xã hội lớn nhất hành tinh này đã liên tục trì hoãn, thậm 
chí không gỡ bỏ với lý do nội dung không vi phạm tiêu chuẩn cộng 
đồng. Thậm chí, mạng xã hội này cũng không cung cấp thông tin các 
tài khoản lừa đảo, vi phạm pháp luật Việt Nam để phục vụ điều tra của 
cơ quan an ninh. 



Ông Lê Quang Tự Do cũng chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng 
những nội dung xấu, độc, nội dung nhảm nhí, khiêu dâm, bạo lực, cờ 
bạc còn nhan nhản trên Youtube. Đó là bộ lọc của Youtube hoạt động 
chưa hiệu quả, vẫn còn “kẽ hở” để người sử dụng đăng tải nội dung vi 
phạm núp dưới những tiêu đề, chuyên mục không vi phạm. Ví dụ, họ 
đặt tiêu đề rất lành mạnh, nhưng nội dung dung tục; hoặc những nội 
dung có tính kích động chính trị (thường bị kiểm duyệt kỹ hơn) thì gắn 
vào nhóm phổ biến cho người dân. 

Bên cạnh đó, cơ chế kiểm duyệt của Youtube phụ thuộc vào hậu kiểm 
dẫn đến việc các clip vi phạm sau khi bị gỡ bỏ thì người dùng vẫn có 
thể dễ dàng đăng tải. Trong khi quy trình thẩm định và gỡ bỏ clip vi 
phạm mất nhiều thời gian, nhưng đăng lại thì rất nhanh, Youtube phải 
mất 18 tháng để gỡ 8.000 clip nhưng để đăng lại 55.000 clip thì cần rất 
ít thời gian... 

Youtube cũng không có biện pháp ngăn chặn người dùng đăng lại 
những clip vi phạm đã bị bóc gỡ theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Ví 
dụ, khi Cục Phát thanh-Truyền hình và Thông tin điện tử yêu cầu gỡ 
kênh “Khá Bảnh”, thì hôm sau các clip của kênh “Khá Bảnh” được đăng 
lại ngay. Hiện nay, các nội dung về “Khá Bảnh” được đăng lại trên rất 
nhiều kênh và có khá nhiều người xem nhưng vẫn chưa bị Youtube xử 
lý. 

Ngoài ra, còn có một sai phạm nghiêm trọng khác là Youtube vẫn cho 
phép bật tính năng suggest (đề xuất) cho những kênh, clip xấu độc, 
khiến các nội dung xấu độc dù chiếm tỷ lệ rất nhỏ (0,1%) vẫn bị phát 
tán, lan truyền mạnh mẽ. 

Đáng chú ý, việc tái diễn tình trạng quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của 
nhiều doanh nghiệp được gắn trong các video có nội dung xấu độc, 
phản động, vi phạm pháp luật Việt Nam phát trên mạng xã hội Youtube 
thông qua dịch vụ quảng cáo của Google thời gian gần đây cho thấy 
các biện pháp khắc phục của Google không giải quyết được triệt để 
những vi phạm này, gây rủi ro các thương hiệu khi quảng cáo trên 
Youtube. 

Các đại lý quảng cáo của Google tại Việt Nam cũng không chủ động 
kiểm soát việc đăng phát quảng cáo của các đối tác trên nền tảng 
Youtube, khiến tình trạng quảng cáo bị gắn vào các clip xấu độc tái 
diễn trở lại; không báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động 
thực hiện dịch vụ quảng cáo liên quan đến các doanh nghiệp nước 
ngoài cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam, vi phạm quy định 
tại Điểm c, Khoản 2 Điều 15, Nghị định số 181/2013/NĐ-CP của Chính 
phủ. 

Báo cáo của Youtube gửi Bộ TT&TT cũng cho thấy hiện có nhiều nội 
dung vi phạm đến từ Việt Nam, chủ yếu do các nhà sáng tạo nội dung 
của Việt Nam làm ra. Các sai phạm chủ yếu là: Nội dung gợi dục, kích 



động bạo lực, giang hồ mạng; nội dung cổ vũ cờ bạc, chơi ma túy; nội 
dung gây hại cho trẻ em; nội dung sử dụng nhạc, hình ảnh vi phạm bản 
quyền. Qua rà soát của Cục Phát thanh-Truyền hình và Thông tin điện 
tử, Youtube đang trực tiếp quản lý 130.000 kênh tiếng Việt. Cục nhận 
thấy sai phạm trên Youtube chủ yếu đến từ 130.000 kênh tiếng Việt do 
Youtube trực tiếp quản lý... 

Liên quan đến các quy định pháp luật ở nước ta, các chuyên gia cho 
biết, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản 
lý thông tin trên mạng xã hội còn bất cập, chưa theo kịp sự phát triển 
của thực tế. Theo đó, do đặc thù phát triển quá nhanh của công nghệ, 
của các dịch vụ, nội dung thông tin trên mạng xã hội nên hệ thống văn 
bản quy phạm pháp luật hiện hành đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế; 
chưa cụ thể hóa, bao quát hết các đối tượng và hoạt động cần quản lý, 
hành vi sai phạm, chế tài xử lý chưa bảo đảm tính răn đe. 

Trong khi đó, quy trình sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy 
phạm pháp luật trên lĩnh vực này theo quy định hiện hành mất khá 
nhiều thời gian, dẫn đến việc quy định vừa sửa đổi, bổ sung xong đã 
bắt đầu lạc hậu, gây khó khăn cho công tác quản lý.... 

Tựu trung lại, hiện nay, mạng xã hội đã trở thành kênh thông tin quan 
trọng trong đời sống xã hội, có tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến suy 
nghĩ, nhận thức và hành động của người dân. Trong khi đó, công tác 
chỉ đạo, quản lý thông tin trên mạng xã hội hầu như dựa theo mô hình 
quản lý báo chí nên còn nhiều bất cập; các giải pháp quản lý chưa 
đồng bộ, chủ yếu thụ động, xử lý hậu quả khi sự việc, tin đồn đã xảy ra, 
chứ chưa chủ động định hướng, cung cấp thông tin tích cực, chính 
thống lên mạng xã hội, nắm bắt và dẫn dắt dư luận; còn bị động vào sự 
hợp tác của doanh nghiệp nước ngoài trong việc ngăn chặn, gỡ bỏ 
thông tin vi phạm… Điều này đã đặt ra không ít khó khăn, thách thức 
cho công tác quản lý thông tin trên mạng xã hội. 

Theo qdnd.vn 

 

10. Ở “chui” trong khu đô thị triệu đô 
Trong chính ngôi nhà cả chục tỉ đồng của mình tại khu đô thị lấn 
biển Đa Phước, hàng trăm hộ dân đang phải “đối mặt” với hàng 
loạt bất cập do ở “chui” vì không đảm bảo đảm điều kiện cư trú. 

Dự án khu đô thị lấn biển Đa Phước (Đà Nẵng) đang bị thanh tra nên 
quyền lợi người mua nhà cũng bị “treo”, không thể làm được các giấy 
tờ liên quan về đất đai cũng như quyền lợi của khách hàng đang bị bỏ 
ngỏ… 

Thoải mái vào ở? 



Được biết, KĐT lấn biển Đa Phước có diện tích 29 ha nằm trên phần 
địa giới giáp ranh giữa hai quận Hải Châu và Thanh Khê hiện có hàng 
trăm ngôi nhà đã được xây dựng xong. Dù chưa đảm bảo đảm điều 
kiện cư trú nhưng hai năm nay ở đây đã hình thành khu dân cư ở trái 
phép, thậm chí các hoạt động cho thuê lại nhà cũng diễn ra công khai ở 
đây. 

Theo tìm hiểu của PV báo Diễn đàn Doanh nghiệp, KĐT Đa Phước 
được thiết kế khép kín có 7 dãy, chủ yếu là các dãy nhà 3 và 4 tầng 
nhà liền kề hiện khoảng hơn 100 hộ dân tới sinh sống. 

Thực tế quan sát, do vẫn còn một số phân khu chưa hoàn thành xây 
dựng nên việc ra vào đây khá dễ dàng, các ngôi nhà được thiết kế ba 
tầng trong dãy nhà shophouse không tên (nhà liền kề có kết hợp buôn 
bán) theo sự hướng dẫn. 

  Dự án KĐT lấn biển Đa Phước đã xây dựng hoàn thiện nhiều chung 
cư, nhà ở thấp tầng nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp 
phép xây dựng. 

Ông L.T, người chỉ dẫn cho biết giá thuê nguyên căn là 700 USD/tháng. 
Khi PV đặt vấn đề về tính hợp pháp, sau khi thuê nhà vào ở có gặp rắc 
rối gì không thì ông T. nói “yên tâm”. Theo ông T. vì đây là khu vực 
khép kín, chưa bàn giao cho các cơ quan chức năng địa phương quản 
lý nên không ai có thể vào kiểm tra. 

Theo ông B.R (một hộ dân sống ở KĐT lấn biển Đa Phước), 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 tỷ đồng. 

“Hồi 2017 tôi mua căn nhà nay đã giá hơn 6 tỷ 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 R. nói. 

Bỏ ra số tiền gần chục tỷ đồng để mua, bà N.H., sống ở Block B2 khu 
đô thị lấn biển Đa Phước cho biết, 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 phiên phức. Nhiều người dân mong sớm ra Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất để họ thuận lợi trong việc cầm cố, thế chấp khi 
vay vốn đầu tư. 

Đề xuất trung ương tìm cách tháo gỡ 

Dự án KĐT lấn biển Đa Phước được khởi công xây dựng vào năm 
2016. Hiện tại KĐT lấn biển Đa Phước đã hình thành hàng chục dãy 
nhà liền kề với cả ngàn căn nhà đủ lối kiến trúc và phong cách. Trong 
đó diện tích và quy mô cũng rất phong phú, thấp nhất là nhà 3 tầng, 
thậm chí có nhà shophouse tới 5 tầng. 



Tại đây đã hình thành quán xá buôn bán, cà phê phục vụ người dân 
sống trong đô thị. Ngoài ra, chủ đầu tư đã đổ cả vài ngàn tỉ đồng để xây 
dựng hoàng loạt khu chung cư cao tầng và hạ tầng kỹ thuật quanh 
KĐT. 

Theo đó, 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. 

Theo một lãnh đạo quận Thanh Khê cho biết: “Dự án KĐT 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. Thêm nữa, 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. Địa phận ranh giới không rõ ràng, dự án hiện đang vướng 
hàng loạt các thủ tục pháp lý, cán bộ địa phương không được phân 
trách nhiệm ở đây nhưng dự án có một phần xây dựng trên đất thuộc 
phường nên chúng tôi không thể quản lý khi có chuyện xảy ra”. 

Tại cuộc đối thoại với cử tri do HDND TP Đà Nẵng tổ chức vừa qua, 
ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, hiện nhiều 
dự án ở Đà Nẵng đang rơi vào tình trạng “đóng băng”, không “nhúc 
nhích” được. Thậm chí có dự án làm xong rồi thì thủ tục tiếp theo để 
đưa vào mua bán, chuyển nhượng, vận hành dự án cũng không thể 
thực hiện được. Ví dụ như dự án khu đô thị Đa Phước đang rơi vào 
cảnh “đóng rêu, nằm yên tại chỗ”. 

Các vấn đề đang bị thanh tra ở dự án KĐT Đa Phước xảy ra từ thời kỳ 
trước. Hiện nay TP Đà Nẵng phải tập trung tháo gỡ nhưng cũng phải 
chờ có kết luận của thanh tra mới có hướng giải quyết dứt điểm. 

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị đối với những vấn đề vượt tầm 
kiểm soát, Sở TN&MT cần phải báo cáo ngay để lãnh đạo TP báo cáo 
trung ương nhằm tìm kiếm giải pháp, chủ trương tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc. 
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11. Kiểm tra an toàn thực phẩm nông nghiệp: Nâng 
cao ý thức trong sản xuất, kinh doanh 
Nhằm quản lý chặt chẽ nguồn gốc nông sản từ các tỉnh về Thủ đô 
tiêu thụ, Hà Nội đã và đang kiểm tra, giám sát chất lượng nông sản 
ở các chợ đầu mối, siêu thị, nhà hàng… nhằm truy xuất nguồn 
gốc. Qua đó, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm để bảo 
đảm tính răn đe, từng bước nâng cao ý thức cho người dân trong 
sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản. 



 
Đoàn kiểm tra liên ngành của Sở NN&PTNT kiểm tra an toàn thực 

phẩm tại huyện Đông Anh. Ảnh: Ngọc Quỳnh 

Vẫn phát hiện vi phạm 

Qua kiểm tra, giám sát chất lượng ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
nông, lâm, thủy sản vẫn xuất hiện một số cơ sở không chứng minh 
được nguồn gốc xuất xứ mặt hàng nhập về tiêu thụ. Trong tháng 8-
2019, các đơn vị thuộc Sở NN&PTNT Hà Nội đã chủ động tiến hành 
thanh tra, kiểm tra 105 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh 
vực bảo vệ thực vật, nông, lâm sản, thủy sản, vệ sinh an toàn thực 
phẩm, kiểm lâm. Qua đó, xử phạt vi phạm hành chính 162,5 triệu đồng 
đối với 12 tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, các đơn vị còn tham gia cùng 
đoàn liên ngành kiểm tra 1.477 cơ sở, kiến nghị xử phạt vi phạm hành 
chính 26 trường hợp với số tiền 66,1 triệu đồng. 

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy 
sản Hà Nội Ngô Đình Loát cho biết: Trong công tác kiểm tra đột xuất, 
Chi cục đã kiểm tra tại 2 cơ sở. Qua kiểm tra, phát hiện sản phẩm nhập 
khẩu không có nhãn phụ bằng tiếng Việt: 50kg cá trứng; sản phẩm 
không có nhãn: 100kg mực, 12kg bề bề, 20kg cá kìm, 20kg cá đù; nhãn 
ghi sai nguồn gốc xuất xứ: 50kg cá thu đao (cá kìm). Chi cục đã xử lý 3 
cơ sở với số tiền 8,75 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, các chủ cơ sở 
không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất 
xứ các sản phẩm... 



Trao đổi về những khó khăn trong việc kiểm tra an toàn thực phẩm 
trong lĩnh vực nông nghiệp, Trưởng phòng Kinh tế huyện Đông Anh 
Nguyễn Văn Thiềng cho biết: Phần lớn cơ sở sản xuất, kinh doanh 
nông, lâm, thủy sản nhỏ lẻ, nguồn thực phẩm lấy từ các tỉnh, thành phố 
về không có nguồn gốc rõ ràng; sự vào cuộc của chính quyền các địa 
phương, xử lý vi phạm ở tuyến xã chưa thường xuyên và quyết liệt, chủ 
yếu là nhắc nhở, chưa tập trung vào các cơ sở có nguy cơ mất an toàn 
thực phẩm cao… 

Còn theo Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Quản lý chất lượng 
nông, lâm sản và thủy sản Hà Nội Nguyễn Thị Thu Hằng, hiện các đơn 
vị thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng nông sản trên thị trường 
vẫn phát hiện vi phạm. Nguyên nhân do sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, 
chưa xử lý dứt điểm một số tồn tại như: Lạm dụng thuốc bảo vệ thực 
vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất, kinh doanh rau, 
quả và thủy sản; công tác quản lý, kiểm soát chất lượng, an toàn thực 
phẩm nông, lâm, thủy sản tại các địa phương chưa đồng bộ, chưa 
chuyên nghiệp… 

Củng cố lại quy trình sản xuất 

Để bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 
và xử lý nghiêm đối tượng vi phạm, Trưởng phòng Kinh tế huyện Ứng 
Hòa Đặng Thị Tươi cho rằng: Thời gian tới, huyện hỗ trợ nông dân 
củng cố lại quy trình sản xuất, trong đó, người sản xuất, chế biến, kinh 
doanh nông sản chủ động cập nhật các quy định mới về an toàn thực 
phẩm và thực hiện nghiêm túc quy định, khuyến cáo về thời gian cách 
ly, thời gian ngừng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh... 

Các sở, ngành tham mưu cho thành phố tiếp tục có chính sách khuyến 
khích hộ sản xuất xây dựng chuỗi sản xuất từ giống cây trồng, vật nuôi, 
quy trình canh tác, thu hoạch, vận chuyển, chế biến tới tiêu thụ để giám 
sát chất lượng nông sản khi đưa ra thị trường. Sở NN&PTNT Hà Nội hỗ 
trợ địa phương trong việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ việc giám 
sát, quản lý an toàn thực phẩm. Thành phố nâng cấp hệ thống trang 
thiết bị, phương pháp kiểm nghiệm ở các huyện để kịp thời phát hiện, 
xử lý các vấn đề an toàn thực phẩm. 

Về lâu dài, ngành Nông nghiệp tập trung xây dựng, mở rộng các vùng 
sản xuất quy mô lớn; nhân rộng mô hình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 
ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, thực hành nông nghiệp 
tốt VietGAP. 

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết: Sở 
NN&PTNT đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn phổ biến các quy định của 
pháp luật về xử lý các hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi gia 
súc, gia cầm, thủy sản; chất bảo quản, phụ gia trong các sản phẩm 
nông, lâm, thủy sản cho người dân; đồng thời, xác định hoạt chất thuốc 
bảo vệ thực vật thường sử dụng trong trồng trọt để người dân nắm bắt, 



qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh 
vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Các đơn vị của 
Sở tăng cường lấy mẫu kiểm tra giám sát chất lượng nông, lâm, thủy 
sản ở thị trường, công khai những mẫu vi phạm trên các phương tiện 
thông tin đại chúng để người tiêu dùng tẩy chay các sản phẩm không 
bảo đảm chất lượng. 

“Cùng với đó, Sở tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các địa 
phương tổ chức kiểm tra chặt chẽ chất lượng vật tư nông nghiệp và an 
toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản theo quy định. Đặc biệt, phối hợp 
chặt chẽ với các cơ quan chức năng như: Công an, quản lý thị trường 
điều tra, thanh tra đột xuất, triệt phá dứt điểm các đường dây nhập lậu; 
các cơ sở sản xuất và tàng trữ, lưu thông, buôn bán chất cấm, thuốc 
bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi ngoài danh mục được 
phép sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản”, ông 
Tạ Văn Tường nhấn mạnh. 
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12. Phú Yên: 550 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn 
điện tử 
Ông Công Văn Lãnh - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế Phú 
Yên cho biết, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền vận động, tính đến nay 
trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã có 550 doanh nghiệp (DN) sử dụng 
hóa đơn điện tử (HĐĐT). 

 
Cán bộ phòng tuyên truyền Cục Thuế Phú Yên hỗ trợ DN triển khai 

thực hiện HĐĐT. Ảnh: Tuấn Nguyễn 



Đại diện Cục Thuế Phú Yên cho biết thêm, tính đến thời điểm hiện tại, 
trên địa bàn tỉnh Phú Yên có hơn 3.000 DN đang hoạt động; có 896 cơ 
quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và hơn 21.200 hộ kinh doanh. 

Để cộng đồng DN trên địa bàn chuyển đổi từ sử dụng hóa đơn giấy 
sang sử dụng HĐĐT theo tinh thần Nghị định 119/2018/NĐ-CP của 
Chính phủ, Cục Thuế Phú Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của 
HĐĐT; vận động DN sớm chuyển đổi từ sử dụng hóa đơn giấy sang sử 
dụng HĐĐT. Nhờ được tuyên truyền vận động, đến nay đã có 550 DN 
trên địa bàn chuyển sang sử dụng HĐĐT. 

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của HĐĐT, công tác cải 
cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý thuế cũng 
được Cục Thuế Phú Yên đặc biệt chú trọng. Nhờ được chú trọng, đến 
nay, 100% DN đang hoạt động thực hiện khai thuế qua mạng, đạt tỷ lệ 
100% trên tổng số DN đang hoạt động; 100% DN đang hoạt động đăng 
ký dịch vụ nộp thuế điện tử; tổng số tiền nộp thuế điện tử vào ngân 
sách đạt tỷ lệ 99,98%; 100% hồ sơ hoàn thuế được giải quyết bằng 
phương thức điện tử./. 
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13. Chung tay cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn 
2019 là năm thứ 2 Phú Yên triển khai đánh giá Bộ chỉ số năng lực 
cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương (DDCI). Chỉ số này 
có ý nghĩa quan trọng đối với việc cải thiện môi trường kinh 
doanh và nâng cao năng lực điều hành kinh tế, qua đó để các đơn 
vị chỉ ra được những ưu, nhược điểm trong công tác cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh, đồng thời cùng doanh nghiệp tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc. Báo Phú Yên trao đổi với đồng chí 
Nguyễn Chí Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
thường trực UBND tỉnh về vấn đề này. 

 * Thưa Phó Chủ tịch, đồng chí đánh giá như thế nào về sự nỗ lực 
nâng cao DDCI của các sở, ban ngành và địa phương trong tỉnh từ 
đầu năm đến nay? 

 - Thấy được lợi ích trong việc xây dựng và triển khai DDCI, năm 2019, 
UBND tỉnh tiếp tục triển khai bộ chỉ số này thông qua việc ghi nhận ý 
kiến, đánh giá, phản hồi của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
về chất lượng điều hành kinh tế của các sở, ban ngành và địa phương. 

 So với năm trước, năm nay chỉ số DDCI của các sở, ban ngành và địa 
phương đã có sự chuyển biến. Trong đó, xác định là chỉ số rất quan 
trọng và ban hành kế hoạch thực hiện; tiếp thu những hạn chế đã có và 
phân tích những yếu tố ảnh hưởng để dần dần khắc phục. 



Đặc biệt, vai trò của người đứng đầu và các bộ phận có trách nhiệm 
liên quan được chú trọng; ứng dụng công nghệ thông tin để nắm bắt 
tình hình và xử lý tình huống kịp thời hơn. 

Mọi mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra đều liên quan đến con người. Cán bộ, 
công chức, viên chức từ tỉnh đến huyện, xã đã thấy được vấn đề này. 
Quan trọng nhất là mỗi cơ quan, đơn vị phải có khát vọng phát triển 
mạnh cơ quan, đơn vị mình. 

Việc đánh giá này giúp các sở, ban ngành và địa phương khơi dậy khát 
vọng phát triển. Còn xếp loại là để cải thiện nhưng vấn đề chính là mọi 
người cần có đóng góp cho sự phát triển của ngành, địa phương; đồng 
thời thấy được bước chuyển mình của Phú Yên trong khu vực. 

* Một trong những khó khăn nhất hiện nay của việc triển khai các 
dự án là giải phóng mặt bằng (GPMB). Được biết, theo quy định 
của Luật Đất đai 2013, đối với các dự án ngoài ngân sách thì việc 
GPMB dựa trên sự thỏa thuận giữa nhà đầu tư với người dân. Tuy 
nhiên, việc thỏa thuận này gặp rất nhiều khó khăn. Tỉnh có giải 
pháp gì để giải quyết tốt vấn đề này, thưa đồng chí? 

- Đây là một trong những điểm gút không chỉ ở Phú Yên mà gần như 
địa phương nào cũng gặp phải. Nhiều doanh nghiệp cho rằng họ gặp 
phiền hà và mất nhiều thời gian trong thực hiện các thủ tục về GPMB, 
quy hoạch đất đai chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. 

Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định của mỗi luật như: Đất đai, Đầu 
tư, Xây dựng, Đấu thầu, Đấu giá... đều có liên quan nhau. Do đó, việc 
GPMB hiện nay phải thực hiện theo quy định là chỉ có thể thỏa thuận 
với người dân và chờ đề nghị, kiến nghị lên cấp trên chứ không thể tự 
sửa chữa. Chính phủ đang chỉ đạo rà soát các luật có liên quan đó. 

Trước khó khăn này, tỉnh đã có chủ trương cùng với cả hệ thống chính 
trị giúp nhà đầu tư. Các sở, ban ngành và địa phương cần có tiếng nói 
chung với nhà đầu tư, không để nhà đầu tư tự làm, phải làm sao tất cả 
mọi người đều đồng lòng... Khi các dự án triển khai thuận lợi, doanh 
nghiệp hài lòng, người dân thỏa mãn, chính quyền cũng hoạt động nhẹ 
nhàng hơn. 

* Để cải thiện mạnh mẽ DDCI của tỉnh, theo Phó Chủ tịch những 
việc phải làm từ nay đến cuối năm là gì? 

- Các sở, ban ngành, địa phương rất quyết tâm thăng hạng DDCI năm 
2019, trong đó tiếp tục tập trung tăng cường cải cách hành chính, tạo 
mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư; tăng cường, đổi mới 
việc tiếp xúc với doanh nghiệp sao cho hiệu quả nhất... 

Do vậy, để đạt được mục tiêu thăng hạng, tỉnh đã chỉ đạo cơ quan, đơn 
vị tập trung cải thiện từng chỉ số; chú trọng đào tạo nâng cao năng lực 
đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng nhu cầu công việc. Đồng thời 



công khai thủ tục hành chính, đảm bảo cho người dân và tổ chức, 
doanh nghiệp chỉ phải thực hiện những yêu cầu đúng như các thủ tục 
đã được niêm yết công khai. 

Phải quyết liệt, xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị có những hành vi 
kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, gây phiền hà, nhũng nhiễu, thái độ 
cửa quyền, hách dịch đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì tổ chức đối thoại với doanh nghiệp bằng 
nhiều hình thức, lắng nghe ý kiến phản hồi của doanh nghiệp, để có thể 
xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, 
kinh doanh của doanh nghiệp; huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu 
hạ tầng đồng bộ, nâng cấp diện mạo đô thị để hấp dẫn các nhà đầu tư. 

* Xin cảm ơn đồng chí! 

Theo baophuyen.com.vn 

 

14. Mối liên hệ giữa dịch vụ công trực tuyến với 
phát triển thành phố thông minh 
Bài viết phân tích lợi ích của việc phát triển thành phố thông minh, 
mối liên hệ giữa việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến 
với phát triển thành phố thông minh, đề xuất một số giải pháp giúp 
Việt Nam đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ, tạo nền tảng 
phát triển nhanh các thành phố thông minh. 

Cách mạng công nghiệp 4.0 và quá trình đô thị hóa, sự gia tăng dân số 
đặt ra những thách thức lớn đối với các thành phố lớn trên thế giới 
cũng như tại Việt Nam. Xu hướng xây dựng thành phố thông minh trở 
thành phương thức phát triển tất yếu. Tuy nhiên, để tạo nền tảng cho 
thành phố thông minh phát triển, Việt Nam cần đẩy mạnh thực hiện 
dịch vụ công trực tuyến, xây dựng chính phủ điện tử, ứng dụng công 
nghệ thông tin vào trong mọi hoạt động xã hội, giúp con người có cuộc 
sống tốt hơn và trở nên thân thiện với môi trường.  

Thành phố thông minh và lợi ích phát triển 

Với sự bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, việc xây dựng 
thành phố thông minh (TPTM) đã trở thành xu hướng phát triển tất yếu 
đối với các đô thị, nhất là với các thành phố lớn trên thế giới cũng như 
tại Việt Nam. 

Khảo sát của nhiều nhà nghiên cứu cho thấy, đô thị hoá đã mang lại 
nhiều cơ hội về tăng trưởng kinh tế và các triển vọng về môi trường 
kinh doanh cũng như việc làm cho người dân, góp phần quan trọng vào 
tăng trưởng của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa cùng với 
sự gia tăng dân số cũng đang đặt ra nhiều thách thức đối với sự phát 
triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Trước áp lực đó, Chính phủ các 



nước bao gồm cả Việt Nam buộc phải nghiên cứu, xây dựng và phát 
triển các TPTM nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tối đa hoá các nỗ 
lực bảo vệ môi trường bền vững và tạo ra các dịch vụ công dân mới. 

Đặc điểm của thành phố thông minh 

TPTM có một hệ thống tích hợp để thu thập, đo lường, so sánh và phát 
sóng dữ liệu của thành phố kèm theo các tính năng giúp cho thông tin 
và dịch vụ dễ dàng tiếp cận với các bên liên quan, từ đó việc phát triển, 
quản trị và quản lý sẽ được thực hiện một cách hợp lý, hiệu quả. Mô 
hình TPTM sẽ tối ưu hoá các dịch vụ cho mọi người dân cũng như các 
doanh nghiệp (DN) và giúp đỡ tất cả các bên liên quan có được lợi ích 
về xã hội, kinh tế và môi trường. 

TPTM có các đặc điểm chính sau: Là thành phố hiện đại, có nền kinh tế 
số, môi trường thông minh, quản trị thông minh, giao thông thông minh, 
năng lượng thông minh, y tế thông minh, giáo dục thông minh và nhiều 
yếu tố thông minh khác. Ở đó, công nghệ thông tin và truyền thông (hệ 
thống internet vạn vật trong các ứng dụng, mạng viễn thông (Wifi, 
4G/5G), điện thoại thông minh và hệ thống phân tích sử dụng trí tuệ 
nhân tạo) được ứng dụng và làm cho công việc xây dựng, quản lý và 
phát triển thành phố hiệu quả và thông minh hơn; cung cấp dịch vụ, tiện 
ích tới người dân và DN, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, 
tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. 

Lợi ích của việc áp dụng mô hình thành phố thông minh 

Các nghiên cứu thực tiễn cho thấy, mặt tích cực của việc xây dựng 
TPTM là nhằm hướng tới cuộc sống tốt đẹp cho người dân, đáp ứng 
các nhu cầu một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Cụ thể: 

Thứ nhất, an ninh công cộng được đảm bảo: Các TPTM tận dụng các 
giải pháp an toàn và an ninh công cộng tích hợp (như camera thông 
minh có khả năng nhận diện theo khuôn mẫu, giám sát từ xa, cũng như 
khả năng cảnh báo thông qua các nền tảng phân tích tự động), để đảm 
bảo một môi trường an toàn cho người dân. 

Thứ hai, chất lượng cuộc sống được cải thiện: Các TPTM sẽ thúc đẩy 
công nghệ thông tin và truyền thông để tích hợp, cũng như mở rộng 
tầm nhìn của mình trong việc tạo ra các mối liên kết chặt chẽ giữa giáo 
dục, công nghiệp và chính phủ. Các TPTM sẽ cung cấp các tiện nghi 
cao cấp về nhà ở, trường học, bệnh viện, các cơ sở giáo dục, cũng 
như các điểm vui chơi giải trí và cửa hàng tiện lợi nhằm mang lại chất 
lượng cuộc sống tốt hơn cho người dân. 

Thứ ba, tài nguyên được sử dụng một cách tối ưu: Trước bối cảnh gia 
tăng dân số mạnh mẽ, nhiên liệu thiếu hụt và cạn kiệt hiện nay, việc 
phát triển TPTM và ứng dụng công nghệ tiên tiến sẽ giúp tối ưu hoá 
việc tiêu thụ các nguồn lực như điện, nhiên liệu và nước. 



Thứ tư, các dịch vụ công được kết nối và minh bạch hơn: Trước đây, 
hiệu quả của các dịch vụ công được dẫn dắt thông qua các sáng kiến 
Chính phủ điện tử độc lập và rời rạc. Ngày nay, các TPTM tập trung 
vào việc cung cấp các dịch vụ công một cách liên thông và liền mạch 
nhằm mang đến trải nghiệm dịch vụ tốt hơn cho người dân. Mức độ dễ 
dàng tiếp cận cũng như hiệu quả các dịch vụ công gắn liền với tính 
minh bạch và công bằng trong công tác quản trị của thành phố. 

Dịch vụ công trực tuyến và mối quan hệ đến phát triển thành phố 
thông minh 

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ đã quy 
định cụ thể về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên 
trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà 
nước như sau: “Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và 
các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ 
chức, cá nhân trên môi trường mạng”. 

Nhằm đẩy mạnh phát triển dịch vụ công trực tuyến, tạo nền tảng cho 
phát triển TPTM, ngày 18/7/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định số 877/QĐ-TTg sẽ đặt Danh mục dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, mức độ 4 để các bộ, ngành, địa phương thực hiện… Dịch vụ 
công trực tuyến có 4 mức độ, trong đó, mức độ 3 và 4 được thực hiện 
trên môi trường mạng. Với mức độ 3, người sử dụng có thể điền và gửi 
trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ; với 
mức độ 4, người sử dụng có thể thanh toán lệ phí (nếu có) trực tuyến 
và việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc 
qua đường bưu điện đến người sử dụng. Như vậy, với dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 4, tổ chức, người dân, DN có thể thực hiện thủ tục 
hành chính mà hoàn toàn không phải đến trụ sở cơ quan nhà nước. 

Như vậy, xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến là những thành tố quan trọng tiên quyết để xây dựng TPTM, dựa 
trên cơ sở lựa chọn những lĩnh vực thiết yếu nhất cần cải thiện: môi 
trường, y tế, giáo dục, giao thông, an ninh an toàn, du lịch, quản lý đô 
thị.... Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và DN khi giao 
tiếp với cơ quan chính quyền, từng bước nâng cao chất lượng cuộc 
sống của người dân 

Dịch vụ công trực tuyến là ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giải 
quyết thủ tục hành chính của người dân, DN. Khi dịch vụ công trực 
tuyến phát triển, thói quen của người sử dụng thay đổi thì thành phố sẽ 
phát triển theo đúng hướng của TPTM, đó là một thành phố công nghệ 
với môi trường sống thân thiện, tiên tiến, hiện đại và nhân văn. 

Thực tế, nhờ đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến ứng dụng 
công nghệ ở các tỉnh, thành phố trên cả nước đã có nhiều chuyển biến, 
tuy nhiên tỷ lệ theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 
2018 là chưa cao, chỉ đạt 10,67%. Nguyên nhân là do người dân ở các 



địa phương, chủ yếu là lao động thuần nông, trình độ tin học còn hạn 
chế, nên việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến khó khăn. 

Đề xuất, khuyến nghị 

Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng của 
tiến trình cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, mà Chính 
phủ điện tử là một trong những thành tố quan trọng góp phần tạo nền 
tảng để phát triển các TPTM. Vì vậy, thời gian tới Việt Nam cần quan 
tâm, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tiến tới xây dựng 
Chính phủ điện tử. 

Theo đó, dịch vụ công trực tuyến phải minh bạch, được thể hiện ở 
chính phủ mở và có trách nhiệm là nền tảng cho sự hiểu biết của công 
dân. Những tiến bộ trong phương tiện truyền thông xã hội, phân tích dữ 
liệu, dữ liệu mở và dữ liệu lớn, tất cả các công dân đòi hỏi phải tạo ra 
một chính phủ mở, dựa trên một chu kỳ minh bạch ngày càng liên tục, 
tương tác và lặp đi lặp lại giữa người dân và Chính phủ. Dịch vụ công 
trực tuyến phải dễ sử dụng, dễ tìm thấy bằng các công cụ tìm kiếm trên 
internet. Cần tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người 
dân, DN sử dụng dịch vụ công. Người dân có thể thực hiện thủ tục 
hành chính trực tuyến hay không phụ thuộc vào thời gian, địa điểm, 
người dân được số hoá, lưu trữ hồ sơ trực tuyến, quản lý tập trung. 

Nghiên cứu cho thấy, tình trạng triển khai phần mềm dịch vụ công trực 
tuyến hiện nay chưa phù hợp với thực tế và nhu cầu địa phương, điều 
này đã gây khó khăn cho người nộp hồ sơ trực tuyến. Vì vậy, việc ban 
hành một bộ tiêu chuẩn đồng nhất từ phần mềm đến các bước thực 
hiện dịch vụ công trực tuyến là cần thiết để người dân, DN nộp hồ sơ 
trực tuyến một cách thuận tiện, đảm bảo an toàn về bảo mật thông 
tin… Tóm lại, thời gian tới cần tập trung vào một số giải pháp trọng tâm 
sau: 

Thứ nhất, đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp 
lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai, xây dựng phát triển chính phủ 
điện tử; tạo nền tảng vững chắc cho dịch vụ công trực tuyến phát triển 
thông suốt và bền vững bằng cách xây dựng Luật Chính phủ điện tử và 
các văn bản hướng dẫn, bảo đảm hành lang pháp lý phát triển chính 
phủ điện tử dựa trên dữ liệu mở; Ứng dụng các công nghệ mới như: 
SMS, Zalo, email, chức năng tự động gửi SMS thông báo trên tài khoản 
của người dân khi nhận, trả hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. 

Thứ hai, tăng cường công tác truyền thông và quảng bá hiệu quả về 
dịch vụ công trực tuyến, các thủ tục hành chính được thực hiện trên 
môi trường mạng để người dân, DN hiểu rõ hơn về lợi ích mang lại từ 
việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Chú trọng nội dung và hình thức 
tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng thụ hưởng. Việc triển khai 
thực hiện công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến phải được thực 
hiện đồng bộ và xuyên suốt. 



Thứ ba, nâng cao nhận thức của người dân đối với các lợi ích của dịch 
vụ công trực tuyến, để từ đó thay đổi các thói quen trong việc giải quyết 
các thủ tục hành chính, có những biện pháp cụ thể như hỗ trợ phí, 
giảm phí đối với người thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công 
trực tuyến. Bên cạnh đó, Nhà nước và DN cùng vào cuộc để hỗ trợ đào 
tạo, nâng cao kỹ năng, trình độ sử dụng máy tính, internet cho người 
dân, hỗ trợ máy tính, điểm truy cập internet công cộng. 

Thứ tư, các cơ quan nhà nước nên kết hợp với bưu điện để trả kết quả, 
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, DN khi thực hiện thủ tục hành 
chính. 

Thứ năm, tăng cường kiểm tra, giám sát, khen thưởng và xử lý trách 
nhiệm trong thực hiện cung ứng dịch vụ hành chính công trực tuyến. 
Các hoạt động thanh tra, kiểm tra không thể thiếu trong quá trình xây 
dựng cũng như phát triển Chính phủ điện tử. Các hoạt động này cần 
được tiến hành thường xuyên, định kỳ để có thể phát hiện những thiếu 
sót của các quy định điện tử trong hoạt động nội bộ hoặc những sai 
phạm trong các giao dịch điện tử, từ đó có biện pháp khắc phục. 

Thứ sáu, nền tảng của phát triển TPTM là ứng dụng công nghệ thông 
tin vào giải quyết các nhu cầu xã hội, vì vậy đào tạo nguồn nhân lực 
công nghệ thông tin là một việc làm cần lưu tâm đẩy mạnh, để phát 
triển dịch vụ công trực tuyến nói riêng và hướng tới phát triển TPTM nói 
chung.      

Tài liệu tham khảo: 

1. Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính  phủ quy 
định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang 
thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; 

2. 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; 

3. Bộ Thông tin và Truyền thông (2018), Báo cáo tham luận sơ kết cải 
cách hành chính giai đoạn 2011-2015 và triển khai Kế hoạch cải cách 
hành chính giai đoạn 2016-2020; 

4. https://forbesvietnam.com.vn/cong-nghe/khai-niem-thanh-pho-thong-
minh-o-viet-nam-co-gi-khac-so-voi-the-gioi-4747.html. 

Theo tapchitaichinh.vn 

 

15. Dịch vụ tư vấn đầu tư công nghiệp: Hình thành 
cơ sở tự chủ 
Hình thành các cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm là một trong 
những mục tiêu quan trọng mà Đề án "Chính sách phát triển dịch 



vụ tư vấn đầu tư công nghiệp (TVĐTCN") đề ra nhằm xây dựng hệ 
thống cơ sở các trun  

Kinh nghiệm từ thực tế 

Theo Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương, với 
ngành Công Thương, hiện dịch vụ TVĐTCN được xác định khá rõ nét 
thông qua hoạt động của các Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp. 

Đơn cử, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp TP. 
Hải Phòng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương 
TP. Hải Phòng có chức năng phục vụ quản lý nhà nước của Sở Công 
Thương về hoạt động khuyến công; cung cấp các dịch vụ công trong 
lĩnh vực khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp theo quy định 
của pháp luật. Thời gian qua, các đề án, nhiệm vụ, trung tâm thực hiện 
theo Luật Đấu thầu (nếu đủ điều kiện theo quy định) gồm: Tổ chức hội 
chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài; hỗ trợ tham gia hội chợ triển 
lãm trong nước và nước ngoài (sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia 
hỗ trợ cho một hội chợ, triển lãm); hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công 
nghiệp và sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại 
cụm công nghiệp… 

Doanh nghiệp được TVĐTCN phát triển bền vững 



Thời gian qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp TP. Hải Phòng đã thực hiện Đề án "Hỗ trợ ứng dụng máy móc, 
thiết bị trong sản xuất lưới B40". Đây là đề án nằm trong kế hoạch 
khuyến công địa phương năm 2015 đã được UBND thành phố phê 
duyệt. 

Theo đó, qua thời gian sản xuất, kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây 
dựng, một cơ sở sản xuất nhận thấy được tiềm năng và nhu cầu của thị 
trường lưới B40 rất lớn. Cơ sở này đã nghiên cứu công nghệ, máy móc 
thiết bị sản xuất ra sản phẩm lưới B40 và nhận được sự tư vấn hỗ trợ 
về chính sách khuyến công của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 
phát triển công nghiệp TP. Hải Phòng. Cơ sở đã quyết định đầu tư máy 
đan lưới B40 để sản xuất sản phẩm lưới B40 phục vụ thị trường trong 
và ngoài thành phố. Đề án hoàn thành, mang lại hiệu quả lớn. 

Một đề án khác được trung tâm triển khai là Đề án "Hỗ trợ ứng dụng 
máy móc, thiết bị trong sản xuất đồ gỗ". Theo đó, thông qua sự giới 
thiệu về chính sách khuyến công cùng sự giúp đỡ từ Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công nghiệp TP. Hải Phòng, một hộ kinh 
doanh đã nhận được mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa 
phương trong việc tối ưu công nghệ điêu khắc bằng máy CNC 1825-6, 
giúp lợi nhuận của cơ sở tăng lên đáng kể. 

Nâng cao hiệu quả  

Kinh nghiệm thực tiễn tại một cơ sở tư vấn đang hoạt động tại Bộ Công 
Thương cho thấy các đơn vị tư vấn đầu tư công nghiệp hiện nay 
thường là các cơ sở dịch vụ công, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở 
Công Thương địa phương, hoạt động do ngân sách địa phương chi trả. 
Chính vì vậy, các hoạt động tư vấn thường gắn với nhiệm vụ của Sở 
Công Thương, không có dịch vụ tư vấn mang tính thị trường, hoạt động 
độc lập. Trong giai đoạn tới, cần đề xuất thành lập các đơn vị tư vấn 
thực hiện theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 

Ông Phạm Ngọc Hải - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, 
chính sách Công Thương (Bộ Công Thương) – chia sẻ thêm, song 
song với việc hoàn thiện thể chế, cần đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, 
nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn phù hợp 
với sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Tư vấn đầu tư phải trở 
thành một nghề mang tính chuyên nghiệp, chuyên môn hóa cao, ít rủi 
ro. Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự có trách nhiệm 
và phù hợp với công việc được giao để có thể tư vấn đầu tư dự án một 
cách hiệu quả; ứng dụng công cụ quản lý nhân sự để đánh giá sử dụng 
nhân viên, phát triển và hoàn thiện kỹ năng nhân viên theo hướng làm 
việc chuyên nghiệp… 

Ngoài ra, nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị hiện đại phục vụ công tác 
TVĐTCN theo hướng xây dựng cơ sở hiện đại với trang thiết bị cần 
thiết cho hoạt động tư vấn đầu tư; xây dựng và hình thành cơ sở dữ 



liệu về đầu tư, trong đó có các số liệu, dữ liệu về các dự án tư vấn đầu 
tư tương tự đã hoàn thành trong quá khứ, cơ sở dữ liệu về chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành công nghiệp và các ngành có liên 
quan như hạ tầng điện, nước, khu - cụm công nghiệp, môi trường…; 
hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các cơ sở TVĐTCN 
theo hướng tiếp cận với kinh tế thị trường. 

TVĐTCN là một trong những dịch vụ quan trọng Bộ Công Thương 
được giao xây dựng chính sách phát triển nhằm góp phần tái cơ cấu 
ngành công nghiệp nước ta. 

Theo congthuong.vn 

 

 


