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1. Trên 30 thủ tục hành chính xuất nhập khẩu sẽ 
được triển khai trực tuyến cấp độ 3, 4 
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự kiến đến năm 2020 sẽ 
triển khai khoảng trên 30 thủ tục hành chính còn lại theo hình thức 
trực tuyến cấp độ 3, 4. 

Theo Cục Xuất nhập khẩu, thực hiện chủ trương đẩy mạnh cải cách 
hành chính trong lĩnh vực công thương, việc cải cách hành chính của 
Cục Xuất nhập khẩu đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần 
vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, cải thiện 
môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của 
Việt Nam. 

Đến nay, Cục Xuất nhập khẩu đã thực hiện bãi bỏ và đơn giản hóa 62 
thủ tục hành chính trên tổng số 76 thủ tục hành chính, tương đương 
81,6% số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách của Cục Xuất 
nhập khẩu. 

Trong số này, có 2 thủ tục hành chính được bãi bỏ, 7 thủ tục hành 
chính thực hiện hoàn toàn dưới hình thức trực tuyến cấp độ 4 và kết 
nối hệ thống một cửa quốc gia. 

Ngoài ra, còn có 25 thủ tục hành chính được thực hiện qua internet 
dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3; đồng thời cắt giảm 
thành phần hồ sơ và 28 thủ tục hành chính được đơn giản hoá theo 
hình thức giảm thành phần hồ sơ hoặc rút ngắn thời gian cấp phép. 

Cục Xuất Nhập khẩu cũng cho biết, đến ngày 1/10 tới sẽ có thêm 9 thủ 
tục hành chính của Cục Xuất nhập khẩu chính thức được thực hiện 
trực tiếp cấp độ 3 trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công 
Thương. 

Cụ thể gồm cấp phép nhập khẩu tự động thuốc lá điếu, xì gà; cấp mới, 
cấp lại, sửa đổi bổ sung, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất 
khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện 
diện tại Việt Nam; cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh nhập 
khẩu ô tô; cấp giấy phép tạm xuất, tái nhập và cấp giấy phép kinh 
doanh chuyển khẩu. 

Bằng hình thức trực tuyến cấp độ 3 và cấp độ 4, khi thực hiện các thủ 
tục hành chính của Cục Xuất nhập khẩu thương nhân gửi hồ sơ xin cấp 
phép và nhận kết quả qua mạng internet hoặc qua dịch vụ bưu chính, 
nhờ đó rút ngắn được thời gian xin giấy phép và giảm thiểu chi phí phát 
sinh trong hoạt động xuất nhập khẩu. 



Hơn nữa, việc cải cách thủ tục hành chính đã đem lại hiệu quả rõ rệt 
trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) ưu đãi cho hàng hóa 
xuất khẩu của Việt Nam. 

Hiện tại, Bộ Công Thương và Cục Xuất nhập khẩu đang áp dụng trên 
toàn quốc hệ thống khai báo C/O điện tử và cấp C/O qua Internet, theo 
đó thời gian cấp C/O tại các Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực 
trực thuộc Cục chỉ từ 2-4 giờ làm việc. Đặc biệt, với những lô hàng xuất 
khẩu bằng được hàng không, thủ tục đươc giải quyết trong khoảng 1 
giờ. 

Với số lượng gần một triệu bộ hồ sơ C/O ưu đãi được cấp trong năm 
2018 (tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15 - 18%/năm), việc quy định 
công khai, minh bạch quy trình thủ tục và hồ sơ xin cấp phép C/O được 
đơn giản, hạn chế các mẫu đơn, các yêu cầu chứng thực đã rút ngắn 
thời gian và giảm đáng kể chi phí lưu trữ, vận chuyển chứng từ không 
những cho thương nhân xuất nhập khẩu hàng hóa mà còn cả đối với 
cơ quan quản lý nhà nước. 

Cùng với nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, công tác xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập khẩu được Cục Xuất 
nhập khẩu còn triển khai theo hướng minh bạch, ổn định, đơn giản hoá 
thủ tục hành chính; đồng thời cụ thể hoá quy trình trình tự thủ tục hành 
chính kèm theo thời gian xử lý để các bộ, ngành thực hiện thống nhất. 

Với tinh thần đó, năm 2018 Cục Xuất nhập khẩu đã chủ trì xây dựng và 
trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 4 Nghị định của Chính phủ; trình 
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành 20 Thông tư của Bộ. 

Tính đến thời điểm này, Cục Xuất nhập khẩu đã xây dựng và trình Bộ 
trưởng Bộ Công Thương ban hành 7 Thông tư trong lĩnh vực xuất nhập 
khẩu. 

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong cải cách hành chính 
ở Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương trong thời gian qua đã có tác 
động tích cực, tạo chuyển biến quan trọng, làm thay đổi nhận thức của 
đội ngũ cán bộ, công chức, các cơ quan, doanh nghiệp trong quá trình 
thực hiện cải cách hành chính, góp phần tăng trưởng kim ngạch xuất 
khẩu hàng hóa của Việt Nam; làm lành mạnh, minh bạch hóa thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. 

Theo baotintuc.vn 

 



2. Cải cách thủ tục hành chính hướng tới sự hài 
lòng của người dân  
BHXH Việt Nam cho biết tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính (TTHC), thông qua việc tiếp tục nghiên cứu rà soát, đơn giản 
hóa các hồ sơ, quy trình. 

BHXH Việt Nam đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hướng đến sự 
hài lòng của người dân. 

Ngày 8/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP về 
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-
NQ/TW;  trong đó giao Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam xây dựng 
trình Thủ tướng Chính phủ Đề án "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đẩy mạnh xây dựng 
cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, bảo đảm tính kết nối, chia sẻ dữ liệu 
với các cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan". BHXH Việt Nam đang 
hoàn thiện đề án, trong đó đề ra những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 
dịch vụ công mức độ 4 và việc xây dựng Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc 
gia về Bảo hiểm. 

Theo đó, từ năm 2009 đến nay, ngành BHXH đã thực hiện cắt giảm, 
đơn giản hóa khoảng 90% số lượng các thủ tục hành chính (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 trên 
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. 

Đồng thời, Ngành đã phát triển hệ thống phần mềm nghiệp vụ của 
Ngành làm cơ sở để xây dựng hệ thống CSDL quốc gia về Bảo hiểm; 
hiện nay đang tích cực xúc tiến việc 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 2 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 CNTT và xây dựng CSDL quốc gia BHXH”. BHXH Việt 
Nam cho hay, cải cách thủ tục hành chính nhằm hướng tới sự hài lòng 
của người dân.  

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 gắn 
liền với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối, khai 
thác các CSDL của các bộ, ngành. 

Thông tin thêm về việc xây dựng CSDL quốc gia về Bảo hiểm, BHXH 
Việt Nam cho hay vấn đề này 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. 

Năm 2019, ngành đang tiếp tục cập nhật mã số và đồng bộ thông tin 
định danh người tham gia BHXH; quản lý dữ liệu quá trình thu nộp, chi 
trả BHXH, thông tin đơn vị tham gia BHXH…. Trên cơ sở đó, BHXH 
Việt Nam sẽ đề xuất các “hành lang” pháp lý cần thiết và tiến hành liên 
thông, cung cấp thông tin, dữ liệu với các bộ ngành, địa phương và 
doanh nghiệp nhằm góp phần vào việc kiến tạo Chính phủ điện tử. 

BHXH Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc xây dựng và 
vận hành cơ sở dữ liệu 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 việc 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 đảm bảo an sinh xã hội bền vững. 

Theo doisongphapluat.com 



3. Bộ GD&ĐT quyết liệt thực hiện cải cách hành 
chính 
Năm 2019, Bộ GD&ĐT xác định công tác cải cách hành chính là 
một trong những nhiệm vụ trọng tâm.  

Ảnh minh họa/internet. 

Do đó ngay từ cuối năm 2018, kế hoạch  cải cách hành chính mang 
tính toàn diện, đồng bộ đã được Bộ GD&ĐT ban hành, triển khai đầy 
đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác cải cách hành 
chính của Chính phủ, của Bộ Nội vụ đề ra. 

Với nội dung này, trọng tâm năm 2019 là tiếp tục thực hiện quyết liệt 
cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn 
vị trực thuộc Bộ GD&ĐT và các đơn vị sự nghiệp công lập; 

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với siết 
chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong quản lý, điều hành để hiện đại hóa nền hành chính 
và cung cấp dịch vụ công của Bộ GD&ĐT. 

Với quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục tinh gọn bộ máy, 
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành quản lý để 
nâng cao hiệu quả quản lý, công khai minh bạch các quy trình thủ tục, 



trong 9 tháng đầu năm Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo 
điều hành để các đơn vị làm căn cứ triển khai nhiệm vụ. 

Nội dung các văn bản đã xác định rõ các nhiệm vụ, hoạt động cải cách 
hành chính năm 2019 của Bộ GD&ĐT và giao nhiệm vụ thực hiện công 
tác cải cách hành chính đến từng đơn vị, tăng cường trách nhiệm của 
đơn vị và người đứng đầu trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành 
chính... 

Với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của lãnh đạo Bộ GD&ĐT và sự quyết 
tâm của thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trong việc đẩy mạnh thực hiện 
cải cách hành chính, trong 9 tháng đầu năm, công tác chỉ đạo, điều 
hành cải cách hành chính được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, phù 
hợp với lộ trình cải cách hành chính chung của Chính phủ và bám sát 
kế hoạch cải cách hành chính của Bộ GD&ĐT.  

Cùng tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai các 
nhiệm vụ cải cách hành chính, các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT đã nghiêm 
túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, bảo đảm gắn 
kết với các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và coi đây là nhiệm vụ 
thường xuyên.  

Bên cạnh thực hiện nghiêm túc việc ban hành các kế hoạch cải cách 
hành chính và chế độ báo cáo định kỳ, công tác kiểm tra, rà soát cải 
cách hành chính được Bộ trưởng và Thứ trưởng phụ trách lồng ghép 
vào trong các buổi giao ban, sinh hoạt chuyên đề, họp định kỳ với thủ 
trưởng và chuyên viên đầu mối của các đơn vị.  

Kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân có thành tích, đồng thời 
phát hiện những vấn đề tồn tại, vướng mắc để xử lý kịp thời, góp phần 
hoàn thành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Bộ. 

Bộ GD&ĐT đã hoàn thành việc tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí 
thành phần chỉ số cải cách hành chính năm 2018. Kết quả chỉ số cải 
cách hành chính năm 2018 của Bộ tiếp tục duy trì thứ hạng so với năm 
2017 (đứng thứ 11 trong số các bộ, cơ quan ngang bộ). 

Về thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, trên hệ 
thống theo dõi nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các 
bộ, ngành và địa phương của Văn phòng Chính phủ, Bộ GDĐT được 
giao tổng số 145 nhiệm vụ, trong đó có 46/145 nhiệm vụ có thời hạn xử 
lý trước ngày 19/8/2019. Kết quả đã hoàn thành 46/46 nhiệm vụ, đạt tỷ 
lệ 100%. 

Theo giaoducthoidai.vn 



4. Dự thảo thông tư quy định về thực hiện dân chủ 
trong công tác quản lý xuất nhập cảnh  
Danh mục các thủ tục hành chính, nội dung các thủ tục hành 
chính (bao gồm trình tự thực hiện; cách thức thực hiện; thành 
phần, số lượng hồ sơ; thời hạn giải quyết; mẫu đơn, mẫu tờ khai 
hành chính) thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan quản lý xuất 
nhập cảnh. 

Báo Công an nhân dân đưa tin, mới đây, Bộ Công an vừa dự thảo 
thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất 
nhập cảnh của Công an nhân dân.  

 

Hình minh họa - Ảnh báo Điện tử Đảng Cộng sản 

Theo Dự thảo thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác 
quản lý xuất nhập cảnh này, những nội dung thông báo, niêm yết công 
khai gồm: 

Địa chỉ cơ quan, email, địa chỉ cổng thông tin điện tử, số điện thoại 
chuyên dùng của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. 

Danh mục các thủ tục hành chính, nội dung các thủ tục hành chính 
(bao gồm trình tự thực hiện; cách thức thực hiện; thành phần, số lượng 
hồ sơ; thời hạn giải quyết; mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính) thuộc 
thẩm quyền giải quyết của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. 

Danh  mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; danh 
mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 



qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ 
quan quản lý xuất nhập cảnh. 

Danh mục các thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan quản lý xuất nhập 
cảnh. 

Phí, lệ phí theo quy định. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh khác theo quy 
định. Toàn văn dự thảo thông tư được đăng trên Cổng thông tin điện tử 
Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 2 
tháng kể từ ngày đăng./. 

Theo toquoc.vn 

 

5. Cách tra cứu thông tin về đất đai 
Người dân có quyền được biết mọi thông tin đất đai. Theo Điều 9 
Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, tổ chức, cá nhân khai thác thông tin 
về đất đai thông qua nhiều hình thức. 

 

Tra cứu thông tin đất đai. Ảnh: TTXVN 

Người dân được biết mọi thông tin về đất đai? 



Theo quy định người dân có quyền biết thông tin về đất đai (trừ danh 
mục tài liệu mật về đất đai thuộc danh mục tài liệu bí mật nhà nước 
theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Công an) như: 

- Danh mục dữ liệu có trong cơ sở dữ liệu đất đai; 

- Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền xét duyệt; 

- Khung giá đất, bảng giá đất đã công bố; 

- Thông tin về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

- Các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai. 

Hệ thống thông tin đất đai rất đa dạng nhưng người dân khi nhận 
chuyển quyền sử dụng đất (mua đất, chuyển đổi…) thì cần biết dữ liệu 
về một thửa đất cụ thể để tránh rủi ro. Theo phiếu yêu cầu cung cấp dữ 
liệu đất đai ban hành kèm theo Thông tư 34/2014/TT-BTNMT thì danh 
mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp của thửa đất gồm các thông tin 
sau: 

- Thửa đất: Số hiệu thửa đất, số tờ bản đồ địa chính, diện tích, địa chỉ. 

- Người sử dụng đất: Họ tên vợ chồng, năm sinh, chứng minh nhân 
dân, địa chỉ. 

- Quyền sử dụng đất. 

- Tài sản gắn liền với đất (có tài sản gì gắn liền với đất như: Nhà ở, 
công trình xây dựng, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm) 

- Tình trạng pháp lý. 

- Lịch sử biến động (đã từng chuyển nhượng cho ai…). 

- Quy hoạch sử dụng đất. 

- Trích lục bản đồ. 

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Giao dịch đảm bảo. 

- Hạn chế về quyền. 

- Giá đất. 

Tuy nhiên, người có yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai phải ghi rõ mục 
đích sử dụng dữ liệu và cam đoan không sử dụng dữ liệu được cung 
cấp trái với quy định của pháp luật. 



Như vậy, người dân có quyền được biết mọi thông tin về đất đai (trừ 
trường hợp thuộc phạm vi bí mật Nhà nước). Trường hợp cơ quan Nhà 
nước từ chối cung cấp dữ liệu đất đai thì phải có văn bản trả lời nêu rõ 
lý do.  

Nhà nước phải công khai thông tin về đất đai 

Điều 28 Luật Đất đai năm 2013 quy định trách nhiệm của Nhà nước 
trong việc xây dựng, cung cấp thông tin về đất đai như sau: 

- Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai và bảo đảm quyền tiếp 
cận của tổ chức, cá nhân đối với hệ thống thông tin đất đai. 

- Công bố kịp thời, công khai thông tin thuộc hệ thống thông tin đất đai 
cho tổ chức, cá nhân, trừ những thông tin thuộc bí mật theo quy định 
của pháp luật. 

- Thông báo quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực 
quản lý đất đai cho tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp 
pháp. 

- Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong quản lý, sử dụng đất 
đai có trách nhiệm tạo điều kiện, cung cấp thông tin về đất đai cho tổ 
chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

Hình thức khai thác thông tin đất đai 

Theo Điều 9 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT tổ chức, cá nhân khai thác 
thông tin về đất đai qua những hình thức sau: 

- Khai thác thông tin đất đai qua mạng internet, cổng thông tin đất đai, 
dịch vụ tin nhắn SMS (chủ yếu là tra cứu văn bản quy phạm pháp luật 
về đất đai như Luật Đất đai, Nghị định, thông tư…); 

- Khai thác thông tin đất đai thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản tại 
cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu đất đai (đây là hình thức chủ 
yếu khi muốn biết dữ liệu về một thửa đất cụ thể). 

Ngoài ra, Điều 13 Thông tư này quy định cơ quan Nhà nước sẽ không 
cung cấp dữ liệu về đất đai nếu thuộc một trong những trường hợp sau: 

- Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu mà nội dung không rõ ràng, 
cụ thể; yêu cầu cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước không 
đúng quy định. 

- Văn bản yêu cầu không có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng 
dấu xác nhận đối với tổ chức; phiếu yêu cầu không có chữ ký, tên và 
địa chỉ cụ thể của cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu. 



- Mục đích sử dụng dữ liệu không phù hợp theo quy định của pháp luật. 

- Không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. 

Theo bnews.vn 

 

6. Vì sao giá xe hơi trong nước luôn cao hơn khu 
vực? 
Có hai nguyên nhân khiến cho ngành sản xuất linh kiện ôtô và 
ngành công nghiệp xe hơi trong nước khó phát triển là bởi năng lực 
sản xuất chưa đáp ứng nhu cầu và quy mô thị trường còn hạn chế. 

 

Câu chuyện giá xe ô tô là muôn thưở với nhà sản xuất xe hơi và cả 
người tiêu dùng, được nói nhiều và bàn luận nhiều khi mà mà người dân 
luôn phải chịu mua xe với mức giá cao. 

Đến khi thị trường mở cửa, người dân cũng kỳ vọng giá xe thấp nhưng 
thực tế giá xe vẫn cao và không thể cạnh tranh được với xe nhập khẩu.  

Giá xe sản xuất trong nước cao vì khâu lắp ráp và sản xuất linh kiện phụ 
tùng trong nước ở mức cao. Vật tư nguyên liệu sản xuất phải nhập khẩu 
nên cứ theo thuế suất thì sẽ làm đẩy chi phí lên cao.  

Đơn cử như với hãng Toyota, họ tính toán chi phí sản xuất xe tại Việt 
Nam so cao hơn 20% so với Thái Lan, nên tạo dung lượng thị trường 
cao hơn, sản xuất nhiều hơn, thì làm sao phải bù đắp chi phí cao hơn. 
Điều này dẫn tới khi không có chính sách khuyến khích sản xuất trong 
nước thì các nhà sản xuất xe ôtô sẽ chỉ nhập khẩu chứ không sản xuất 
trong nước trong nước nữa.  



Nguyên nhân khiến cho chi phí sản xuất ô tô ở Việt Nam cao là do công 
nghiệp hỗ trợ của Việt Nam kém phát triển, nghĩa là, là lắp ráp ôtô, nhà 
cung ứng trong nước, nếu so với Thái Lan có hơn 2.000 nhà cung ứng, 
còn ở Việt Nam chỉ có hơn 200.  

Không những ít nhà cung cấp mà năng lực cung ứng của doanh nghiệp 
cũng còn hạn chế, nếu có chăng chỉ vài linh kiện có độ phức tạp thấp, 
sản xuất đơn giản.  

Còn lại các sản phẩm có giá cao hơn, tạo ra giá trị gia tăng cao hơn, mức 
độ phức tạp lớn hơn lại nằm ở khâu nhập khẩu, nên đẩy chi phí lên.  

Theo một nghiên cứu của Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản 
(JETRO), trong cơ cấu sản xuất ôtô, các yếu tố như thủ tục hành chính 
giấy tờ, chi phí lao động ở Việt Nam dù tăng nhưng vẫn chỉ chiếm tỉ trọng 
nhỏ nên tác động rất ít đến giá xe.  

Chi phí giá xe ở Việt Nam cao chủ yếu nằm ở các linh phụ kiện, với 
khoảng 3.000 linh phụ kiện, do trong nước không sản xuất được, hoặc 
với chi phí cao, nên tác động đến giá thành, dẫn đến chi phí sản xuất xe 
ở Việt Nam cao hơn các nước trong khu vực.  

Vậy chi phí sản xuất linh phụ kiện, lắp ráp sản xuất xe hơi ở Việt Nam 
cao có phải do dung lượng thị trường quá bé, không đủ cho sản xuất?  

Quả thật, quy mô thị trường ở Việt Nam thấp hơn so với Thái Lan, chỉ 
bằng 1/3, nên các nhà công nghiệp phụ trợ đầu tư thì bán cho ai? Vì thị 
trường nhỏ quá, nên tư duy của các nhà sản xuất lắp ráp ôtô ở Việt Nam 
thường là khi đầu tư vào, họ lôi kéo các doanh nghiệp sản xuất linh phụ 
kiện, vừa phải sản xuất cung ứng cho thị trường nội địa, vừa phải quay 
sang xuất khẩu để họ có lãi và vận hành hiệu quả.  

Nhưng ở khía cạnh khác, rõ ràng tiềm năng thị trường vẫn rất cao, liên 
tục tăng trưởng trong nhiều năm qua. Nên với những doanh nghiệp khi 
đầu tư vào ngành xe hơi, cần phải có chính sách để hỗ trợ trước mắt, 
làm nền tảng cho những năm tiếp theo khi quy mô thị trường lớn lên, nhu 
cầu cung ứng trong nước nhiều hơn, thì mới phát triển được.  

Theo đó, để thu hút công nghiệp phụ trợ thì phải có chính sách ưu đãi, 
tạo động lực cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất, xây dựng nhà máy ở 
Việt Nam. Khi thị trường lớn dần và quy mô doanh nghiệp phát triển lên, 
thì sẽ có thêm lợi nhuận.  

Thực tế trong tư duy chính sách vừa qua Việt Nam đã làm rồi, vừa qua 
cũng đã có nhiều điểm mới trong chính sách, ví dụ như chính sách ưu 
đãi đầu tư cho ngành công nghiệp ôtô và sản xuất phụ tùng ôtô, ưu đãi 



thuế và hạ tầng, hoặc có giải pháp thị trường như ưu tiên hơn cho xe sản 
xuất trong nước, tạo thị trường để nhà đầu tư thấy thị trường có tiềm 
năng và nhà sản xuất mở rộng quy mô lên. Hoặc các chính sách hỗ trợ 
thuế đối với công nghiệp phụ trợ, và ưu đãi khác để nhà sản xuất tham 
gia vào được.  

Theo tuoitre.vn 

 

7. Thông tư về hàng sản xuất tại Việt Nam: Không 
phải công cụ để thanh, kiểm tra doanh nghiệp  
Trưởng ban soạn thảo Dự thảo Thông tư quy định về sản phẩm, 
hàng hóa của Việt Nam và sản phẩm, hàng hóa sản xuất tại Việt 
Nam khẳng định, khi Thông tư có hiệu lực sẽ không được phép 
làm phát sinh chi phí cho doanh nghiệp. Cùng với đó, Thông tư 
không phải công cụ để các cơ quan ban hành dùng để tiến hành 
thanh, kiểm tra hoạt động doanh nghiệp mà nên được sử dụng 
làm căn cứ khi có sự việc cần phân xử.  

 

Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công thương (Ảnh: Hồng Phúc) 



Thông tin trên vừa được ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công 
thương chia sẻ tại chương trình Cà phê doanh nhân HUBA lần thứ 47 
do Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) tổ chức tại TP.HCM.  

Baodautu.vn trích lược nội dung chia sẻ của Thứ trưởng Trần Quốc 
Khánh:  

Từ 7-10 năm trước, việc ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam hay không 
chưa phải là chủ đề được quan tâm bởi thẳng thắn có thể nói rằng, uy 
tín hàng hoá Việt Nam chưa cao.  

Khi đó, việc ghi trên nhãn, mặt hàng này được sản xuất tại Việt Nam 
không mang lại giá trị gia tăng nào trong tiếp thị, thậm chí còn phản tác 
dụng.  

Khi nói đây là hàng Việt Nam, thông thường kèm thêm một cụm từ 
nhằm thể hiện rằng, đây là hàng Việt Nam tốt. Ví dụ như sơ mi Việt 
Nam xuất khẩu hay Hội hàng Việt Nam chất lượng cao,…  

Thời gian gần đây, 5 năm trở lại đây, thực tiễn đã khác hẳn. Có một sự 
thay đổi chóng mặt đối với chất lượng, mẫu mã đẹp hơn, đa dạng 
chủng loại,… của các mặt hàng do Việt Nam sản xuất. Và việc dán 
nhãn sản xuất tại Việt Nam dường như mang lại giá trị tiếp thị tốt hơn.  

Tôi không nói tất cả, nhưng có những ngành hàng của Việt Nam có sản 
phẩm chất lượng nên có những người dán nhãn sản xuất tại Việt Nam 
để dễ bán hơn.  

Khi người tiêu dùng có lòng tin với sản phẩm Việt Nam, xuất hiện một 
vài vụ việc như đầu tiên là Khaisilk dán nhãn khăn lụa sản xuất tại Việt 
Nam nhưng thực tế, không phải như vậy.  

Với tư cách là người tiêu dùng, ta được quyền thông tin 1 cách trung 
thực về sản phẩm ta mua. Với tư cách người sản xuất, hàng có chất 
lượng cũng không muốn bị ai giả mạo. 

Gần đây xuất hiện một vụ việc nkhác (Asanzo-PV) đã phát sinh ra một 
nhu cầu phân định, như thế nào là hàng hoá của Việt Nam và sản xuất 
tại Việt Nam. 

Có những vụ việc rõ như Khaisilk khi ông Hoàng Khải, chủ công ty thừa 
nhận ngay từ đầu là mua lụa nước ngoài về rồi thay nhãn mác thì 
không cần phải phân định thêm.  

Còn có những câu chuyện không đơn giản như thế. Có một phần giá trị 
của Việt Nam trong sản phẩm đó thật, thì trong trường hợp đó, giá trị 



của Việt Nam lớn đến bao nhiêu thì công nhận sản phẩm đó sản xuất 
tại Việt Nam? 

Không để doanh nghiệp bị oan cũng như không để người tiêu dùng 
nhận được thông tin không chính xác. Từ đó, xuất hiện nhu cầu cần có 
văn bản cấp Nhà nước quy định, như thế nào được xem là hàng Việt 
Nam và hàng xuất xứ tại Việt Nam? 

Ngay từ khi xảy ra vụ việc Khải silk, Bộ Công thương nhận thấy, dường 
như có khoảng trống nhất định, không phải cán bộ không mẫn cán vì 
nhiều năm trước không có nhu cầu phân định này.  

Đầu năm 2018, Bộ Công thương suy nghĩ nên có văn bản quy định để 
khi có bất kỳ chuyện gì xảy ra như câu chuyện xảy ra gần đây (Asanzo-
PV), chúng ta sẽ có căn cứ phân xử đúng sai, trong khi hiện nay không 
có văn bản quy định về việc này.   

Ví dụ, tôi có thể sản xuất một chiếc ghế với gỗ nguyên liệu nhập khẩu, 
nhưng có người nói không công nhận sản phẩm Việt Nam vì 100% 
nguyên liệu là gỗ nhập khẩu.  

Tôi lại không đồng ý, bởi trong sản phẩm này có đóng góp của người 
lao động Việt Nam, doanh nghiệp thiết kế mẫu mã, khấu hao máy 
móc,…Khi đó, ai sẽ là người đứng ra phân xử? 

Khi nảy sinh ý tưởng soạn thảo văn bản quy định về việc này, nhưng 
thực tế không đơn giản chút nào. 

Bộ Công thương xin ý kiến các Bộ khác, xin phép cho Bộ Công thương 
với tư cách là đơn vị phụ trách thị trường trong nước xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật, nhưng ý kiến thu về rằng, đây không phải việc của 
Bộ Công thương.  

Các ý kiến đó lập luận theo ý rằng, vật liệu xây dựng nên để Bộ Xây 
dựng quy định, nông sản nên để bộ Nông nghiệp quy định hay dược 
phẩm thì để Bộ Y tế quy định chứ các anh biết gì về dược phẩm, nông 
sản, vật liệu xây dựng mà quy định? 

Câu chuyện ai làm cũng là vấn đề lớn, nếu không phải chức năng của 
Bộ Công thương mà Bộ đứng ra xây dựng thì chưa chắc người ta đã 
đồng ý.  

Theo sau đó là văn bản sẽ theo hình thức Thông tư, Nghị định hay 
Luật? 

Bộ Công thương phải báo cáo Chính phủ, cứ để Bộ ban hành một văn 
bản rồi lấy ý kiến các bên, trong quá trình tham khảo ý kiến có gì bất 



hợp lý thì tiếp tục hoàn thiện. Đến giờ, Bộ đã nhận được ủng hộ của 
các Bộ, ngành.  

Chúng tôi khẳng định, Dự thảo Thông tư này có tác động rất rộng, đến 
tất cả mọi người. 

Dự thảo có nhiều mục tiêu: thứ nhất, bảo vệ uy tín cho hàng Việt Nam; 
thứ hai, bảo vệ quyền được thông tin chính xác cho người tiêu dùng; 
thứ ba, bảo vệ doanh nghiệp chân chính và cuối cùng là giảm hành vi 
cạnh tranh không lành mạnh. 

Dự thảo sẽ tác động rất rộng, không chỉ doanh nghiệp sản xuất ra hàng 
hoá mà cả những đơn vị tham gia vào khâu lưu thông cũng bị tác 
động.  

Một tiểu thương bán chiếc áo sơ mi dán nhãn hàng Việt Nam tại chợ 
Bến Thành. Dù tiểu thương nói với cơ quan kiểm tra rằng, họ chỉ mua 
hàng từ nhà máy sản xuất nhưng họ lại là người tham gia vào quá trình 
lưu thông, tiếp xúc với khách hàng. 

Người bán hàng phải chịu trách nhiệm về sản phẩm mà mình bán cũng 
như dán nhãn.  

Do tác động rộng nên dự thảo sẽ được xin ý kiến tất cả doanh nghiệp, 
người dân cũng như cơ quan quản lý và chỉ khi nhận được sự đồng 
thuận rất lớn từ xã hội, lúc đó dự thảo mới đưa vào thực tiễn.  

Bộ Công thương cũng đưa ra quan điểm, trong quá trình thực hiện 
Thông tư đề cao tính tự giác của các doanh nghiệp, để chi phí tuân thủ 
ở mức thấp nhất hoặc bằng 0 là tốt nhất.  

Bởi, yêu cầu ghi nhãn hay nơi xuất xứ hiện đã áp dụng (theo Nghị định 
số 43/2017/NĐ-CP –PV) nên nếu nói Thông tư này làm phát sinh chi 
phí là không được. Thông tư này chỉ giúp ghi thông tin xuất xứ chính 
xác hơn, chứ không tạo thêm chi phí.  

Một vấn đề nữa cần lưu ý là Nhà nước không đứng ra cấp giấy chứng 
nhận. 

Có người nói, để thực thi Thông tư này nghiêm túc thì sản phẩm nào 
cũng phải mang đến cơ quan Nhà nước và chỉ khi được xem xét đồng 
ý thì khi đó doanh nghiệp mới được phép dán nhãn xuất xứ tại Việt 
Nam. Chúng tôi không đồng ý.  

Thủ tục như vậy sẽ “đẻ” thêm thủ tục hành chính mới, làm doanh 
nghiệp phát sinh chi phí.  



Doanh nghiệp tự giác, tự nghiên cứu thông tư và tự gắn nhãn mác lên 
sản phẩm theo sự hiểu biết của họ về hướng dẫn trong Thông tư.  

Trong quá trình hoàn thiện Thông tư, ban soạn thảo sẽ bổ sung thêm 
một ý rằng, Thông tư này không nên được coi là công cụ để căn cứ vào 
đó mà thanh, kiểm tra doanh nghiệp. Đó là quan điểm cá nhân tôi, 
người chủ trì Ban soạn thảo.  

Thông tư chỉ sử dụng khi có ai đó nghi vấn một doanh nghiệp dán nhãn 
sản xuất không đúng tại Việt Nam. 

Thông tư chỉ đóng góp vào vai trò phân xử khi có chuyện xảy ra chứ 
không nên sử dụng để vào kiểm tra, kiểm soát doanh nghiệp.  

Quan điểm xây dựng, soạn thảo Thông tư này của Bộ Công thương rất 
rõ ràng là, không được phép làm phát sinh chi phí cho doanh nghiệp. 

Và Thông tư nên được sử dụng như căn cứ để khi có sự việc nào đó 
cần phân xử, không phải công cụ để tiến hành thanh, kiểm tra hoạt 
động doanh nghiệp. 
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8. Hướng dẫn thủ tục nhận hàng viện trợ từ nước 
ngoài 
Công ty CP Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (Quảng Nam) là bệnh viện 
tư nhân. Hiện Công ty nhận được lô hàng viện trợ từ tổ chức phi 
chính phủ Free Wheelchair Mission (Sứ mệnh xe lăn nhân đạo) 
thông qua tổ chức Trả lại tuổi thơ, có giá trị 155.000 USD, mới 
100%.  

Lô hàng này tài trợ với mục đích phục vụ miễn phí cho bệnh nhân 
nghèo, hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, phẫu thuật bàn chân khoèo. 
Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty 
đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn quy trình, thủ tục tiếp nhận lô 
hàng nêu trên. 

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính có ý kiến như sau: 

Để được tiếp nhận viện trợ từ tổ chức Free Wheelchair Mission thông 
qua tổ chức Trả lại tuổi thơ, Công ty phải thực hiện các thủ tục trình 
cấp thẩm quyền phê duyệt tiếp nhận viện trợ theo quy định tại Nghị 
định 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy 
chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài. 



Theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Nghị định 93/2009/NĐ-CP, việc tiếp 
nhận viện trợ xe lăn của Công ty cần được báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ xem xét, quyết định. 

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Nghị định 93/2009/NĐ-CP, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì thẩm định, trình Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ thuộc thẩm quyền của Thủ tướng 
Chính phủ. 

Tại hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phê duyệt tiếp 
nhận viện trợ, Công ty cần làm rõ chức năng tiếp nhận viện trợ để 
chuyển cho đối tượng thụ hưởng cuối cùng là các bệnh nhân nghèo, 
hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, phẫu thuật bàn chân khoèo; nêu rõ 
phương án tiếp nhận, phân bổ, quản lý khoản viện trợ; làm rõ căn cứ 
pháp lý việc doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội, tiếp nhận, 
phân bổ hàng viện trợ; nêu các quy định quản lý việc tiếp nhận hàng 
hóa viện trợ của các doanh nghiệp để bảo đảm hàng hóa viện trợ được 
sử dụng đúng mục đích. 

Trường hợp được cấp Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp nhận lô xe 
lăn theo nội dung nêu trên, cùng với thỏa thuận viện trợ phi chính phủ 
nước ngoài được ký theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Nghị định 
93/2009/NĐ-CP, Công ty lập tờ khai xác nhận viện trợ theo quy định tại 
Thông tư 109/2007/TT-BTC ngày 10/9/2007 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ phi chính phủ 
nước ngoài không thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước và gửi tờ khai 
xác nhận viện trợ đến Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối 
ngoại) để thực hiện thủ tục xác nhận viện trợ. 

Về hồ sơ hải quan, đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 
16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được 
sửa đổi, bổ sung tại Điểm 3, Khoản 5, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-
BTCngày 20/4/2018 để thực hiên. 

Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III Nghị 
định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015, được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 
Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 và quy định tại Chương II 
Thông tư 38/2015/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư 
39/2018/TT-BTC. 
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9. Thanh toán viện phí không dùng tiền mặt: Bước 
đột phá của ngành y 
Nhận thức rõ lợi ích của thanh toán điện tử, Bộ Y tế đẩy mạnh 
triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ 
trong ngành y tế. Việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) 
không dùng tiền mặt được coi là bước đột phá mạnh mẽ trong 
việc cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chờ đợi của 
người dân. 

Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh ứng dụng ngân hàng hiện 
đại trong thanh toán viện phí. Ảnh: Trần Anh 

Rút ngắn thời gian chờ đợi 

Theo PGS.TS Trần Quý Tường - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin 
(Bộ Y tế), hiện nay, tại các bệnh viện (BV), cơ sở KCB, thời gian xếp 
hàng thanh toán viện phí luôn là vấn đề bức xúc đối với bệnh nhân và 
người nhà bệnh nhân. Trong khi, việc thanh toán viện phí tại các cơ sở 
KCB hầu hết là thu tiền mặt. “Quy trình KCB và thu lệ phí, viện phí đang 
áp dụng hiện nay gồm 6 bước. Nếu chỉ tính riêng thời gian chờ đợi, xếp 
hàng để được nộp tiền viện phí, tiền chi phí xét nghiệm, tiền chi trả các 
hoạt động cận lâm sàng… khoảng 30 phút. Những hôm đông bệnh 
nhân, thời gian sẽ kéo dài hơn” - PGS.TS Trần Quý Tường cho hay. 

Trên cơ sở đó, thay vì mang theo tiền mặt khi đi KCB vừa mất thời gian 
chờ đợi, vừa đối mặt với nguy cơ bị móc túi, trộm cắp, người bệnh có 
thể sử dụng hình thức thanh toán điện tử với thao tác quẹt thẻ đơn 
giản, tiết kiệm thời gian hơn. 



Ngành y tế hiện nay có khoảng hơn 30 BV đã triển khai các giải pháp, 
phương thức thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. BV Đại học Y 
Dược TP Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị tiên phong. TS Thái 
Hoài Nam – Phó Giám đốc BV cho biết, phương thức thanh toán viện 
phí ngay trên điện thoại được BV triển khai từ tháng 5/2019, giúp người 
bệnh có nhiều sự lựa chọn phù hợp với 
mình. 

Tại BV, bệnh nhân chỉ cần quét mã QR 
(Quick Response) trên phiếu viện phí 
bằng ứng dụng của các ngân hàng (NH) 
liên kết với BV và ngay lập tức có kết 
quả phản hồi mà không cần phải xếp 
hàng đợi thanh toán. Đến nay, có 15 NH 
liên kết hỗ trợ thanh toán viện phí bằng 
QR code tại BV và giúp người bệnh 
thanh toán chi phí KCB trực tiếp trên nền 
tảng thiết bị di động thông minh, thậm chí có thể nhờ người thân thanh 
toán viện phí từ xa. Số bệnh nhân thanh toán viện phí không dùng tiền 
mặt chiếm 35% trên tổng số giao dịch thanh toán viện phí của BV. 

Sẽ triển khai trên toàn quốc 

Theo số liệu của NH Nhà nước Việt Nam, có 50% dân số Việt Nam 
chưa có tài khoản NH hoặc thẻ thanh toán điện tử; chưa có nhiều giải 
pháp thanh toán viện phí cho các cơ sở y tế tại vùng sâu, vùng xa, 
miền núi. Việc kết nối giữa phần mềm NH, các trung gian thanh toán 
với hệ thống thông tin BV (HIS) còn gặp nhiều khó khăn. Phí thanh toán 
các giao dịch điện tử không dùng tiền mặt còn cao và BV chưa có các 
cơ chế chi trả phí. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhận định, việc đẩy mạnh 
thanh toán viện phí không dùng tiền mặt ưu tiên tại các đô thị theo đúng 
quy định của Chính phủ là hợp lý, từng bước vừa làm, vừa rút kinh 
nghiệm rồi nhân rộng ra các vùng sâu, vùng xa. Bộ trưởng yêu cầu các 
đơn vị trong toàn ngành phải có kế hoạch hành động, bố trí nguồn lực 
và các điều kiện để triển khai các giải pháp thanh toán điện tử không 
dùng tiền mặt phù hợp với điều kiện của đơn vị. 

“Đối với người dân không có thẻ, không có tài khoản NH, các cơ sở y 
tế phải phối hợp với NH triển khai giải pháp thanh toán không dùng tiền 
mặt thuận tiện, dễ dàng và phù hợp với điều kiện, lối sống của người 
dân. Tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân về ý nghĩa và 

Trong tương lai, Bộ Y tế sẽ 
triển khai đến các BV thực 
hiện “3 không” là không tiền 
mặt, không dùng giấy và 
không xếp hàng dài, chờ đợi 
lâu. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn 
Thị Kim Tiến 



tiện ích quan trọng của thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần 
thuyết phục người dân bỏ thói quen sử dụng tiền mặt trong thanh toán 
viện phí, học phí”- Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh. 

Hiện nay, có hơn 70 NH cung cấp dịch vụ ứng dụng di động Mobile 
Banking và 31 ví điện tử của các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian 
thanh toán có thể tham gia cung cấp các giải pháp thanh toán viện phí 
không dùng tiền mặt. Gần 14.000 cơ sở y tế có sử dụng tài khoản NH. 
Phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khá đa dạng như: Thẻ 
POS, ATM, ví điện tử hoặc quét mã QR... 

Theo kinhtedothi.vn 

 

10. Xử lý “lỗ hổng” quản lý, lành mạnh hóa mạng xã 
hội ở Việt Nam - Bài 3: Không để lệ thuộc mạng xã 
hội từ nước ngoài 
Những bất cập trong cách hoạt động của Facebook, Google hiện 
nay khiến cho việc xây dựng mạng xã hội mới của Việt Nam với 
nguyên tắc tôn trọng luật chơi, tuân thủ pháp luật và một công cụ 
tìm kiếm có kết quả đáng tin cậy là cần thiết, được kỳ vọng tạo ra 
lợi ích kinh tế cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước... 

Thấy gì từ kinh nghiệm quốc tế 

Thực tế cho thấy, trước đây thế giới cũng có khá nhiều mạng xã hội 
hùng mạnh nhưng rồi lại đi vào “cửa tử”. Đó là trường hợp của 
Yahoo!Blog 360 hay MySpace. Trong khi đó, hiện nay, ở một số nước 
lớn trên thế giới, Facebook cũng không còn giữ vị trí độc tôn hay thậm 
chí là không còn “phủ sóng”. Có thể kể ra như ở Nga khi họ dùng chủ 
yếu mạng xã hội VK, Trung Quốc với mạng Wechat hay Hàn Quốc với 
Kakao Talk... do chính đất nước họ tạo dựng. 

Theo khảo sát của tổ công tác thúc đẩy hệ sinh thái số Việt Nam, trong 
số các quốc gia mà Facebook được phép hoạt động, Nga là quốc gia 
duy nhất mà mạng xã hội này không chiếm được thị phần đa số. Thay 
vào đó, phần lớn thị phần mạng xã hội tại Nga nằm trong tay VK 
(Vkontakte), một mạng xã hội do chính người Nga phát triển. Mạng xã 
hội VK có khoảng 100 triệu người dùng thường xuyên tại Nga. Mạng xã 
hội này cũng phổ biến tại các nước thuộc khối Cộng đồng các Quốc gia 
độc lập (SNG) với tổng cộng khoảng 170 triệu người dùng. 



Tại một quốc gia khác là Trung Quốc, khác với thế hệ trẻ Việt Nam hiện 
đang “ăn Facebook, ngủ Facebook”, thường xuyên online trên mạng xã 
hội lớn nhất hành tinh từ sáng sớm đến đêm khuya, thế hệ trẻ Trung 
Quốc lại hoàn toàn xa lạ với các mạng xã hội đang “làm mưa làm gió” 
trên thế giới như Google, Youtube hay Facebook... Thay vào đó, họ đã 
có các dịch vụ tương tự từ nhà cung cấp trong nước. Thế giới có 
Facebook, họ có Weibo, Renren và nhiều mạng xã hội “đàn em” khác. 
Thế giới tìm kiếm trên Google Search, còn họ có công cụ tìm kiếm riêng 
có tên Baidu. Thay vì Gmail của Google, Trung Quốc có dịch vụ email 
riêng có tên QQ, bao gồm cả tính năng chat như Yahoo Messenger... 

Với các dịch vụ nhắn tin phổ biến thế giới như Viber, WhatsApp hay 
gần đây là Facebook Messenger, Trung Quốc có dịch vụ tương tự là 
WeChat. Không chỉ dừng lại ở nhắn tin trên di động, WeChat còn mở 
rộng ra thành mạng xã hội, hỗ trợ cả chức năng chuyển tiền và thanh 
toán điện tử, mua sắm, gọi taxi, mua vé phim và nhiều dịch vụ nội địa 
khác... 

Nhiều nước trên thế giới đều có những biện pháp khác nhau để quản lý 
mạng xã hội một cách hiệu quả. Ảnh: vietnamplus.vn. 



Tại Hàn Quốc, ứng dụng KakaoTalk tích hợp 15 ngôn ngữ, được 93% 
người dùng smartphone tại Hàn Quốc sử dụng, với hơn 140 triệu người 
sử dụng. Đây hiện là một trong số các trang mạng xã hội hàng đầu tại 
xứ sở kim chi. 

Trong khi đó, liên quan đến việc quản lý mạng xã hội, chống tin tức giả 
mạo, Đức đã thông qua Luật Quản lý mạng xã hội (NetzDG), theo đó, 
những dịch vụ mạng xã hội nếu để xảy ra tình trạng người dùng lăng 
mạ, gây thù oán hay phát tán các tin tức giả mạo sẽ đối mặt với án phạt 
nặng có thể lên tới 50 triệu euro. Australia tuyên bố sẽ phạt các công ty 
cung cấp dịch vụ mạng và các trang mạng xã hội, có thể phạt tới 10% 
tổng thu nhập hằng năm, thậm chí phạt tù lên tới 3 năm đối với người 
điều hành nếu không loại bỏ hoàn toàn các nội dung xấu. Hay Luật 
chống tin giả của Ai Cập cho phép cơ quan chức năng quyền giám sát 
các tài khoản cá nhân trên những mạng xã hội có trên 5.000 người 
theo dõi. Luật An ninh mạng của Thái Lan quy định đối tượng phát tán 
tin giả sẽ phải chịu 7 năm tù. Philippines mới đây cũng ban hành luật 
quy định hoạt động truyền bá thông tin giả mạo bị coi là tội phạm hình 
sự, bị phạt tới 6 tháng tù, kèm khoản tiền phạt hơn 3.000 USD. Còn 
Singapore vừa thông qua Dự luật Bảo vệ khỏi sự thao túng và lừa dối 
trực tuyến. Người lan truyền tin giả với dụng ý xấu, gây tổn hại nghiêm 
trọng lợi ích cộng đồng có thể đối mặt với bản án 10 năm tù, các công 
ty mạng xã hội nếu không tuân thủ các quy định có thể bị phạt lên đến 
1 triệu đô la Singapore... 

Như vậy có thể thấy, các nước trên thế giới đều có những biện pháp 
khác nhau để quản lý mạng xã hội một cách hiệu quả, với mục đích 
chung là kiểm soát, hạn chế tối thiểu nguy cơ tiêu cực từ mạng xã hội 
đồng thời bảo đảm sự phát triển cho các mạng trong nước. 

Không để lệ thuộc mạng xã hội nước ngoài  

Thế nhưng, giữa thời điểm mà Facebook, Google hay Youtube đang 
gần như “phủ sóng” tại Việt Nam hiện nay thì các mạng xã hội Việt 
Nam liệu có nhiều cơ hội? 

Theo đánh giá của các chuyên gia, đa số các nền tảng mạng xã hội 
trong nước không hấp dẫn được số lượng lớn người dùng do hoạt 
động theo dạng diễn đàn, thua kém so với các nền tảng nước ngoài 
liên tục thay đổi, cập nhật khả năng tương tác, liên kết cộng đồng cao. 

Trong khi đó, theo báo cáo mới nhất của Bộ TT&TT, đến tháng 6 năm 
nay, đã có 469 mạng xã hội Việt Nam được cấp phép triển khai, tăng 
thêm 100 mạng xã hội so với cuối năm 2017. Như vậy, trung bình cứ 



một tuần lại có thêm một mạng xã hội đăng ký mới. Các lĩnh vực được 
cấp phép chủ yếu là: Giải trí, giáo dục, ô tô, xe máy… 

Mới đây, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, trong năm 
2019, Việt Nam sẽ ra đời 5 mạng xã hội mới. Tuyên bố của người đứng 
đầu ngành TT&TT khiến cho cộng đồng mạng trong nước rất quan tâm 
bởi điều này cho thấy quyết tâm lớn trong việc tạo dựng một mạng xã 
hội riêng “Make in Vietnam”- mạng xã hội của người Việt Nam. Tham 
vọng này thể hiện rõ qua các con số: Mục tiêu phát triển mạng xã hội 
Việt Nam đến năm 2022 có số người sử dụng bằng hoặc hơn số tài 
khoản Facebook tại Việt Nam (60 triệu) và chiếm 60-70% thị phần. 

Nói về tiềm năng của mạng xã hội “nội địa”, ông Võ Thanh Hải, Giám 
đốc Viettel Media (Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội - Viettel) 
cho rằng: “Phải có một mạng xã hội với mô hình mới hoàn toàn, đủ sức 
phá hủy mô hình cũ. Điều đó đòi hỏi sự sáng tạo và đột phá, giống như 
việc Facebook thay thế và đánh bại Myspace”.   

Trong khi đó, tại Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ 
Việt Nam”, ông Nguyễn Thế Tân, Tổng giám đốc công ty VCCorp nhận 
định, trong mạng nội dung số, chúng ta có Zalo của VNG và nền tảng 
quảng cáo bằng công nghệ của VCCorp cạnh tranh bình đẳng với 
Facebook và Google. 

Tính đến hết tháng 6-2019, Facebook công bố số lượng người dùng 
mạng xã hội này hằng tháng tại Việt Nam khoảng 60-65 triệu người. 
Trong khi đó, Zalo - một ứng dụng OTT của doanh nghiệp nội có số 
lượng người dùng hằng tháng vào khoảng 46,7 triệu, bằng khoảng 
70% số người sử dụng Facebook… Còn lại các mạng xã hội khác của 
Việt Nam, số người dùng hầu hết chưa vượt quá con số 1 triệu... 

Những số liệu thống kê đã chỉ ra rằng, thời gian sử dụng mạng xã hội 
trung bình của người Việt Nam là 3,55 giờ trên Facebook. Bên cạnh 
Zalo, cũng cần phải nhắc tới một cái tên khác là Mocha của Viettel. Sau 
hơn 3 năm kể từ ngày ra mắt, ứng dụng mạng xã hội này hiện đã có 
khoảng 4,5 triệu người sử dụng. Ông Tào Đức Thắng, Phó tổng giám 
đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội - Viettel cho biết: 
“Mocha của Viettel được phát triển là một nền tảng, hoạt động như một 
“super app” (siêu ứng dụng) cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách 
hàng, các dịch vụ thanh toán... Viettel đã sẽ tiếp tục phát triển để đưa 
Mocha phục vụ rộng rãi tại thị trường trong và ngoài nước...”. 

Trong khi đó, hệ sinh thái internet Việt Nam cũng vừa chào đón thành 
viên mới nhất - mạng xã hội Lotus ra mắt ngày 16-9-2019 do Công ty 



cổ phần VCCorp đầu tư và triển khai, với nguồn vốn từ các doanh 
nghiệp và cá nhân trong nước. VCCorp đã ấp ủ ước mơ suốt một năm 
qua, mong muốn xây dựng một mạng xã hội khác biệt, sử dụng nội 
dung hay để lan truyền thông điệp tới mọi người dân Việt Nam. 

Có thể nói rằng, sự xuất hiện, phát triển nhanh và mạnh mẽ của Zalo 
và Mocha hay “thành viên mới” Lotus là những minh chứng sống động 
cho khả năng giành giật thị trường của các mạng xã hội “Make in Việt 
Nam” trước những đối thủ lớn như Google hay Facebook. Chúng ta 
hoàn toàn có cơ hội vì phát triển mạng xã hội của người Việt là để phù 
hợp với văn hóa của người Việt. 

Xây dựng một mạng xã hội riêng “Make in Vietnam” – Còn nhiều 
thách thức 

Nhận định về mạng xã hội Made in Vietnam hiện nay, nhiều chuyên gia 
đánh giá, về lượng là không thiếu nhưng vẫn còn hạn chế về chất cũng 
như thiếu đầu tư cho hạ tầng công nghệ. Điều này dẫn đến không ít 
mạng xã hội có số lượng người truy cập cùng một lúc nhiều, dễ bị gián 
đoạn như mạng xã hội Gapo, Hahalolo... 

Theo ông Nguyễn Thế Tân, Tổng Giám đốc VCCorp, các doanh nghiệp 
nội dung số trong nước vẫn có cơ hội giành lại thị trường, giành lại chủ 
quyền thông tin từ nền tảng mạng xã hội nước ngoài. “Các nền tảng 
nước ngoài tuy mạnh và độc quyền, nhưng vì đặc trưng của họ chỉ là 
phân phối mà không có sản xuất nội dung, nên các nhà sản xuất nội 
dung Việt Nam hoàn toàn có cơ hội để lấy lại chủ quyền thông tin. Nếu 
các bên có nội dung mạnh thì có thể đàm phán và chiếm lợi thế”, ông 
Nguyễn Thế Tân nhấn mạnh. 

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Võ Thanh Hải, Giám đốc Viettel Media - 
đơn vị phát triển mạng xã hội Việt Mocha cho rằng, nếu các mạng xã 
hội Việt Nam làm giống Facebook, Google rồi muốn đánh bại họ là điều 
không thể, bởi vì chúng ta có lợi thế về mặt nội dung bản địa nhưng lại 
thua họ về công nghệ và nền tảng (platform). “Mạng xã hội Việt Nam 
muốn cạnh tranh với Facebook, Google cần khai thác những mảng thị 
trường “ngách”, chuyên biệt để có thể tạo ra những sự khác biệt”, ông 
Võ Thanh Hải nói. 

Cụ thể, các công ty công nghệ Việt Nam cần có một mạng xã hội khác, 
một ý tưởng khác, một “làn sóng” khác giống như một mạng xã hội 
chuyên biệt nhắm đến những khách hàng riêng hay một mạng xã hội 
phổ biến nhưng đánh vào một nhu cầu khác của con người. Ngay cả 



trên thế giới, “gã khổng lồ tìm kiếm” Google cũng đã thất bại hoàn toàn 
trong lĩnh vực mạng xã hội như Google+ vì làm giống Facebook... 

Ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam thì nhận định, 
việc xây dựng mạng xã hội và công cụ tìm kiếm của người Việt không 
chỉ đem lại lợi ích cho xã hội, người dùng Việt Nam, mà còn đem lại lợi 
ích kinh tế từ nguồn thu quảng cáo số, từ đó tạo ra nhiều cơ hội kinh 
doanh cho các doanh nghiệp trong nước. 

Đồng quan điểm rằng “các mạng xã hội mới sẽ không thể thành công 
khi bắt chước Facebook”, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng 
nhấn mạnh: Nếu tồn tại một mạng xã hội tạo ra sự khác biệt hoặc đi 
ngược hướng Facebook, với tư duy chia sẻ doanh thu, cùng thiết lập 
cuộc chơi (thuật toán mở), tôn trọng luật pháp nước sở tại, bên cạnh đó 
mang được yếu tố bản địa hóa thì mạng xã hội này sẽ thay đổi thế giới, 
làm cho xã hội văn minh hơn. Ngoài ra, bản thân Facebook hiện cũng 
đang có rất nhiều vấn đề. Đó là việc giá trị hàng trăm tỷ USD được 
người dùng Facebook tạo ra lại chỉ thuộc về một người duy nhất là 
Mark Zuckerberg. 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: Chúng ta đặt mục tiêu là 
xây dựng các mạng xã hội trong nước để mạng xã hội trong nước có 
số lượng người dùng tương đương với mạng xã hội nước ngoài để 
“não người Việt Nam phân tán đều” và không có bất kỳ một nhà mạng 
nào thu thập được toàn bộ thông tin về người Việt Nam... 

Như vậy, với quyết tâm của người đứng đầu ngành TT&TT, cùng với 
sự bứt phá của các doanh nghiệp công nghệ, trong tương lai gần, 
người dùng Việt Nam hoàn toàn có thể hy vọng mạng xã hội Việt Nam 
sẽ có cơ hội thay thế “người khổng lồ” công nghệ Facebook hay 
Youtube... 

Theo qdnd.vn 

 

11. Xử lý “lỗ hổng” quản lý, lành mạnh hóa mạng xã 
hội ở Việt Nam - Bài 4: Siết chặt quản lý 
Đối mặt với những phức tạp mà mạng xã hội gây ra, các cơ quan 
quản lý nhà nước đã đưa ra chính sách ngăn chặn mối đe dọa từ 
không gian mạng, từ đó tạo dựng không gian mạng quốc gia an 
toàn, ổn định, tạo bước đột phá trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

Kiên quyết ngăn chặn thông tin vi phạm trên mạng xã hội 



Nhận thức rõ mặt trái của mạng xã hội, trong thời gian qua, Bộ TT&TT 
đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý 
nội dung thông tin trên mạng xã hội, đấu tranh ngăn chặn các thông tin 
xấu độc, vi phạm pháp luật. 

Theo đó, Bộ đã ban hành, sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm 
pháp luật nhằm tăng cường quản lý internet và thông tin trên mạng xã 
hội, như: Thông tư số 38/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về cung cấp 
thông tin công cộng qua biên giới làm căn cứ pháp lý để yêu cầu các 
trang thông tin điện tử và mạng xã hội nước ngoài cung cấp dịch vụ 
xuyên biên giới vào Việt Nam phải tuân thủ các quy định của pháp luật 
Việt Nam; tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP 
ngày 1-3-2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản 
lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, Nghị định 
số 159/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực báo chí, xuất bản, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ 
thông tin và tần số vô tuyến điện. 

Đặc biệt, Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua từ ngày 12-6-
2018 và có hiệu lực từ ngày 1-1-2019, quy định 6 nhóm hành vi bị 
nghiêm cấm thực hiện trên không gian mạng, thực sự là “lá chắn” đắc 
lực giúp duy trì luật pháp trên không gian mạng. 

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT đã tăng cường xử lý các đối tượng có hành vi 
sai trái, phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội. Từ năm 2016 
đến nay, Bộ TT&TT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường xử lý 
các đối tượng có hành vi sai phạm, phát ngôn thiếu chuẩn mực trên 
mạng xã hội; phối hợp với lực lượng công an xử lý các đối tượng tung 
tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng, an ninh quốc gia… 

Bộ đã tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các công ty truyền 
thông, quảng cáo lớn trong nước nhằm chấn chỉnh hoạt động quảng 
cáo trên môi trường mạng, nhất là hoạt động quảng cáo trên các trang 
mạng nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam như 
Facebook và Google. Bộ cũng chủ động đàm phán với Google và 
Facebook, yêu cầu 2 doanh nghiệp này phải cam kết và nghiêm túc 
triển khai việc ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin phản động, xấu độc trên 
hai mạng xã hội này khi có yêu cầu từ phía Chính phủ Việt Nam. 

Còn ở góc độ của đơn vị tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ TT&TT quản lý 
nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về an toàn thông tin mạng, Cục 
An toàn thông tin đã xây dựng và vận hành Trung tâm Giám sát an toàn 



không gian mạng quốc gia để tập trung đầu mối kỹ thuật về giám sát, 
bảo đảm an toàn thông tin cho người dân, doanh nghiệp và các hệ 
thống quan trọng của Đảng, Nhà nước, phục vụ phát triển bền vững. 
Đồng thời, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà 
nước và doanh nghiệp; nghiên cứu, định hướng các doanh nghiệp viễn 
thông, internet trong triển khai các biện pháp kỹ thuật nhằm kịp thời 
phát hiện, ngăn chặn tấn công mạng, phát tán mã độc, thông tin xấu 
độc, lừa đảo hay lợi dụng mạng để thực hiện hành vi phạm pháp luật... 

Tăng cường quản lý nội dung thông tin trên mạng xã hội. Ảnh: TTXVN. 

Theo đánh giá của Bộ TT&TT, kết quả đạt được bước đầu rất tích cực. 
Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đã được đưa 
vào vận hành, với hai chức năng. Đó là giám sát được các cuộc tấn 
công mạng vào Việt Nam và giám sát được thông tin trên không gian 
mạng như trên báo chí, mạng xã hội. Trung tâm này có khả năng xử lý 
được 100 triệu tin/ngày, có thể phân loại, đánh giá được tỉ lệ thông tin 
tiêu cực và tích cực. Trước đây, có những lúc thông tin tiêu cực trên 
không gian mạng chiếm trên 30%, thì giờ đã tác động, điều chỉnh giảm 
còn dưới 10%. 

Cùng với đó, các nhãn hàng, công ty quảng cáo lớn trong nước đều 
thực hiện đúng cam kết với Bộ TT&TT không quảng cáo trên những 



video clip, tài khoản mạng xã hội vi phạm pháp luật, trên các trang web 
vi phạm bản quyền. Một số công ty công nghệ trong nước tích cực 
tham gia hỗ trợ Bộ trong việc phát hiện và cảnh báo sai phạm trên 
mạng... 

Đồng thời, Google, Facebook đồng ý ngăn chặn, gỡ bỏ rất nhiều nội 
dung vi phạm trên hai mạng xã hội này; cam kết thiết lập kênh trao đổi 
trực tiếp tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu của Bộ TT&TT một cách 
nhanh chóng và hiệu quả hơn. Các cơ quan báo chí vào cuộc mạnh 
mẽ, tuyên truyền đậm nét về những kết quả đã đạt được, phê phán các 
hành vi sai phạm khi sử dụng mạng xã hội, vạch trần âm mưu, thủ 
đoạn lợi dụng internet và mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước 
của các thế lực thù địch, cũng như làm rõ những hoạt động kinh doanh 
vi phạm pháp luật Việt Nam của các trang mạng nước ngoài cung cấp 
dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam... 

Trong phiên chất vấn tại phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, sau khi khảo 
sát thực tế từ các doanh nghiệp trong nước, cùng với sự trợ giúp của 
một số nước, đến nay việc đấu tranh với những doanh nghiệp xuyên 
biên giới đã mở ra hướng mới. Đối với Facebook, trước đây Nhà nước 
đưa ra yêu cầu họ chỉ thực hiện được khoảng xung quanh 30%, bây 
giờ tỷ lệ thực hiện yêu cầu của Facebook đối với Việt Nam là từ 70 đến 
75%. Youtube tuân thủ tốt hơn, trước đây khoảng 60%, bây giờ thì từ 
80 đến 85%, Apple gần như không thực hiện, gần đây tỷ lệ thực hiện là 
75% các yêu cầu. 

Tính đến tháng 6-2019, Facebook đã gỡ 201 tài khoản cá nhân giả 
mạo; 109 đường link tuyên truyền thông tin giả mạo, xấu, độc, kích 
động chống phá nhà nước; 2.444 đường link rao bán, quảng cáo các 
sản phẩm, dịch vụ bất hợp pháp; 214 đường link phát ngôn gây thù 
hận, bôi nhọ các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các thương hiệu, cá 
nhân, tổ chức; 215 fanpage về game cờ bạc, đổi thưởng. Google đã 
ngăn chặn và gỡ bỏ 7.192 video vi phạm trên Youtube; ngoài các video 
riêng lẻ, Google đã gỡ bỏ 15/62 kênh Youtube, trong đó đặc biệt có 1 
kênh Youtube có tên là Tin tức hằng ngày bao gồm 501 video. Google 
đã gỡ 58/63 game bài; Apple đã gỡ 7/15 game không phép)... 

Siết chặt quản lý doanh nghiệp xuyên biên giới 

Cục Phát thanh-Truyền hình và Thông tin điện tử đã căn cứ vào nội 
dung của Luật An ninh mạng (có hiệu lực từ ngày 1-1-2019) để đấu 
tranh với mạng xã hội Facebook. Tuy nhiên, Facebook chưa chấp 



thuận hai yêu cầu quan trọng là mở văn phòng đại diện và lưu trữ dữ 
liệu người dùng trong máy chủ đặt tại Việt Nam. 

Do đó, ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục An toàn thông tin cho 
rằng cần phải có giải pháp kiên quyết yêu cầu các nhà cung cấp nền 
tảng xuyên biên giới mở văn phòng đại diện tại Việt Nam; đồng thời 
triển khai một loạt giải pháp về kinh tế, công nghệ để các nhà cung cấp 
này tuân thủ quy định pháp luật. 

Bảo đảm môi trường không gian mạng phát triển an toàn, bền vững và 
lành mạnh/ Ảnh minh họa. 

Trong khi đó, theo thống kê, chỉ tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, 
trên thế giới, hàng loạt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành 
liên quan đến bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông 
tin trọng yếu, vấn đề dữ liệu xuyên biên giới, bảo vệ dữ liệu cá nhân 
trên không gian mạng... Từ các văn bản, chính sách này, mỗi quốc gia 
lại có cách triển khai với mục đích và biện pháp khác nhau. Do đó, Việt 
Nam sẽ phải chắt lọc, học hỏi để phù hợp với điều kiện và tình hình 
thực tiễn tại Việt Nam nhằm bảo đảm sự cân bằng giữa lợi ích quốc gia 
và xây dựng một môi trường cởi mở trong hợp tác quốc tế, cân bằng 
giữa lợi ích của doanh nghiệp và người dân, tạo điều kiện phát triển 



kinh tế; đồng thời vẫn bảo đảm môi trường không gian mạng phát triển 
an toàn, bền vững và lành mạnh. 

Cụ thể, để triển khai các biện pháp ngăn chặn dòng tiền thanh toán cho 
hoạt động vi phạm pháp luật trên các nền tảng công nghệ, ông Phạm 
Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước cho biết, 
Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp chặt chẽ với Bộ TT&TT, Cục An 
ninh mạng (Bộ Công an) để xây dựng các biện pháp giúp cho hoạt 
động quảng cáo đúng tôn chỉ mục đích; thông qua đó, thu lại nguồn 
thuế để tái đầu tư cho xã hội. 

Đồng tình quan điểm này, ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản 
lý thuế doanh nghiệp lớn - Tổng cục Thuế cho biết, việc Bộ TT&TT chủ 
trì triển khai các giải pháp chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên nền 
tảng số là một sự cố gắng lớn, góp phần chống thất thu thuế cho đất 
nước. Cơ quan thuế cũng sẽ sửa đổi các văn bản dưới luật để bảo 
đảm việc thu thuế minh bạch, công bằng. 

Phó cục trưởng Cục Phát thanh-Truyền hình và Thông tin điện tử Lê 
Quang Tự Do thì cho rằng, chúng ta cần tích cực hoàn thiện các văn 
bản pháp luật. Trước mắt, Bộ Công an cần nhanh chóng xây dựng nghị 
định hướng dẫn chi tiết thực hiện Luật An ninh mạng. Bộ TT&TT cũng 
cần chỉnh sửa những quy định có liên quan để phù hợp với thực tiễn 
trong đó có Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý cung cấp, sử dụng 
dịch vụ trên internet và thông tin trên mạng. Tiếp đó, cần tăng cường 
sự phối hợp để ngăn chặn được những kênh thanh toán cho các hoạt 
động vi phạm pháp luật; tạo được sự bình đẳng giữa doanh nghiệp 
trong và ngoài nước qua việc thu thuế. 

Những công ty như Facebook, Google luôn có cách để né tránh, trì 
hoãn và không thực hiện triệt để yêu cầu của các cơ quan chức năng 
về việc tuân thủ luật pháp Việt Nam. Facebook gần như không cam kết 
gì bằng văn bản, thể hiện sự không tôn trọng các nguyên tắc hợp tác 
cơ bản với các cơ quan Nhà nước khi kinh doanh và cung cấp dịch vụ 
tại Việt Nam. Các đại diện được cử sang làm việc với Việt Nam lại 
không phải là những người có thể ra quyết định... 

Theo ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh 
nghiệp lớn (Tổng cục Thuế), cơ quan thuế muốn thực hiện nhiều biện 
pháp để thu hồi số tiền thuế đã thất thoát nhưng lại bị vướng về vấn đề 
pháp lý. “Việt Nam đang bị mất hai nguồn lực thuế. Thứ nhất là những 
người bán hàng online trên Facebook nhưng không kê khai nộp thuế. 
Thứ hai là số tiền Facebook nhận được từ các cá nhân, tổ chức tham 



gia quảng cáo tại Việt Nam, thế nhưng lại không nộp thuế nhà thầu”, 
ông Phụng cho biết. Nhìn rộng hơn, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh 
nghiệp lớn cho rằng, việc thất thu thuế đồng nghĩa với nguồn lực của 
đất nước bị chảy ra nước ngoài và rơi vào túi Facebook.... 

Đại diện Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) cho biết thêm, thống kê sơ bộ, 
hiện có 8 doanh nghiệp cho phép Facebook kết nối trực tiếp và đặt gần 
900 máy chủ tại Việt Nam. Đáng chú ý, trong các hợp đồng ký với 
doanh nghiệp viễn thông Việt Nam của mạng xã hội này lại không có 
điều khoản cam kết, tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam. Đây là 
“khe hở” để Facebook có thể lợi dụng, tiếp tục vi phạm luật pháp. 

Để giải quyết việc này, cơ quan quản lý tiếp tục tập hợp các bằng 
chứng vi phạm, đấu tranh yêu cầu Facebook tuân thủ pháp luật; yêu 
cầu bổ sung cam kết tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam trong thỏa 
thuận giữa các nhà cung cấp và Facebook. Bên cạnh đó, Facebook 
cũng được yêu cầu phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc quản 
lý hoạt động thanh toán, thuế đối với các giao dịch thương mại, quảng 
cáo tại Việt Nam. Các biện pháp kỹ thuật sẽ được áp dụng khi cần thiết 
nếu Facebook không có những động thái tích cực. 

Theo qdnd.vn 

 

12. Đắk Lắk tăng cường ứng dụng công nghệ thông 
tin trong cải cách hành chính 
Nhằm nâng cao chỉ số về cải cách hành chính, đảm bảo chất 
lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, hướng đến 
phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, tỉnh Đắk 
Lắk đã triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin 
vào thực hiện các thủ tục hành chính, từng bước xây dựng, hoàn 
thiện hoạt động mạng thông tin điện tử hành chính trên internet. 

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk, thực hiện chương 
trình ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, tỉnh Đắk 
Lắk đã ban hành nhiều nghị quyết, văn bản chỉ đạo đến các sở, ban, 
ngành, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố. Đến nay, tỉnh đã triển 
khai thư điện tử công vụ, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, chữ 
ký số trên văn bản điện tử, từng bước hiện đại hóa công tác hành 
chính… 

Tỉnh Đắk Lắk cũng triển khai thành công mô hình tiếp nhận và giải 
quyết thủ tục hành chính qua hệ thống Một cửa điện tử liên thông, hệ 



thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 và 4 từ 
cấp tỉnh đến tất cả 184 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Tỉnh xây dựng 
môi trường điện tử hiện đại, minh bạch thông tin về giải quyết thủ tục 
hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước đối 
với người dân và doanh nghiệp. 

Tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao 
hiệu quả cải cách hành chính. 

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn 
Hà cho biết, tuy đạt được những thành tựu nhất định, song trong ứng 
dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính của tỉnh còn tồn tại 
nhiều hạn chế như: Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại một số 
cơ quan, đơn vị, địa phương còn hình thức, chậm triển khai, chưa có 
kết quả nên dẫn đến một số tồn tại kéo dài, chậm khắc phục; việc triển 
khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính 
còn phụ thuộc nhiều vào giấy tờ, thủ công; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công 
trực tuyến để nộp hồ sơ qua mạng còn thấp… 

Theo ông Nguyễn Tuấn Hà, để thực hiện quyết liệt việc ứng dụng công 
nghệ thông tin vào cải cách hành chính, tiến tới xây dựng chính quyền 
điện tử, phát triển đô thị thông minh, thời gian tới các sở, ngành, chính 
quyền các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp thu, phân tích đánh giá 
những tồn tại, hạn chế, tìm ra nguyên nhân để có hành động cụ thể, 
quyết liệt hơn nữa, ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành 
chính.  

Cùng với đó, các cơ quan nhà nước chủ động nghiên cứu những mô 
hình đã triển khai hiệu quả tại các tỉnh và sáng tạo các mô hình mới, 



cách làm mới để áp dụng vào thực tiễn, đem lại hiệu quả và phù hợp 
với đặc thù công việc. Việc chọn đối tác để phối hợp triển khai đô thị 
thông minh, thuê dịch vụ công nghệ thông tin cần tập trung vào các 
doanh nghiệp viễn thông lớn, uy tín để đảm bảo độ tin cậy và khả năng 
hợp tác thành công cao. 
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13. TP HCM: Sẽ đồng loạt tuyển sinh trực tuyến đầu 
cấp từ năm học 2020-2021 
Bắt đầu từ năm học 2020-2021, các phòng giáo dục và đào tạo 
(GD-ĐT) phải chủ động nghiên cứu và chuẩn bị phương án để 
đồng loạt tổ chức tuyển sinh các lớp đầu cấp bằng hình thức trực 
tuyến. 

 

Ngoài tuyển sinh trực tuyến, thủ tục chuyển trường cho học sinh cũng 
áp dụng bằng hình thức này 

Sở GD-ĐT TP HCM vừa có hướng dẫn nhiệm vụ CNNT trong ngành 
GD-ĐT năm học 2019-2020. Theo đó, đối với các đơn vị trường học, 
cần đăng tải đầy đủ các biểu mẫu, thủ tục hành chính. Đặc biệt các thủ 
tục hành chính phục vụ phụ huynh, học sinh như mẫu đơn xin nghỉ học, 
mẫu đơn bài phúc khảo kiểm tra, bài thi, thông tin xét tuyển học sinh 



đầu cấp. Công khai danh sách đăng ký, danh sách xét tuyển và trả kết 
quả qua mạng. 

Đặc biệt, các trường THPT phải sử dụng hiệu quả hệ thống 
chuyentruong.hcm.edu.vn để giải quyết nhanh chóng hồ sơ chuyển 
trường cho học sinh. Bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tế, các cơ sở 
giáo dục có thể triển khai các ứng dụng kiểm tra, đánh giá, khảo sát 
năng lực học sinh thông qua các phần mềm trực tuyến thay vì các 
phương thức kiểm tra truyền thống.  

Kỳ tuyển sinh đầu cấp hàng năm tại TP HCM luôn là kỳ tuyển sinh căng 
thẳng với nhiều thủ tục hành chính, từ thống kê số lượng học sinh, phát 
phiếu gọi ra lớp, giải quyết các trường hợp trái tuyến, hoặc không đủ hồ 
sơ, phân tuyến về các địa bàn…  

Được biết, năm học 2019-2020, tại TP HCM có Phòng GD-ĐT quận 3 
đã áp dụng thử nghiệm đăng ký tuyển sinh lớp 6 bằng hình thức trực 
tuyến. 
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14. Thanh toán chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân 
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 3984/UBND về việc chi 
trả các chế độ BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền 
mặt. 

Công văn nêu rõ từ ngày 1-10-2019, các sở, ban, ngành, UBND các 
quận, huyện, thị xã chỉ đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
tham gia BHXH trên địa bàn thực hiện thanh toán các chế độ BHXH 
(lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trợ cấp BHXH một lần, tai nạn 
lao động, ốm đau, thai sản, dưỡng sức - phục hồi sức khỏe và trợ cấp 
thất nghiệp) cho công chức, viên chức và người lao động qua tài khoản 
cá nhân. UBND TP cũng yêu cầu BHXH TP, Bưu điện, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn 
người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản 
cá nhân; phối hợp với các ngân hàng thương mại hướng dẫn người 
hưởng đăng ký mở thẻ ATM ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ ban đầu và tại 
điểm chi trả và nhận thẻ ATM tại nơi trả kết quả thủ tục hành chính 
hoặc tại điểm chi trả. 

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với BHXH 
TP chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn hướng dẫn người 



hưởng đăng ký mở và nhận thẻ ATM ngay tại nơi tiếp nhận, trả kết quả 
thủ tục hành chính và tại điểm chi trả. 
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15. Miễn phí xe buýt cho người cao tuổi bằng thẻ 
riêng có phiền hà? 
Sau bài viết “Người cao tuổi chỉ cần xuất trình chứng minh thư”, 
nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến đề xuất nên xem xét sử dụng chứng 
minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người cao 
tuổi để thay thế thẻ xe buýt miễn phí, tránh mất thời gian làm thẻ 
và giảm một khoản chi phí cho ngân sách nhà nước. 

Người dân đến làm thẻ xe buýt miễn phí tại số 32, đường Nguyễn Công 
Trứ, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). 

Trước đó, ngày 11/9, Tiền Phong đăng tải bài viết “Người cao tuổi chỉ 
cần xuất trình chứng minh thư” phản ánh ý kiến bạn đọc về một số bất 
cập trong quá trình làm thẻ xe buýt miễn phí, nhất là với người cao tuổi, 
như thời gian chờ nhận thẻ khá lâu, người làm thẻ đi lại nhiều lần…  

Sau khi Tiền Phong thông tin, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao 
thông Đô thị Hà Nội đưa ra giải pháp tạm thời để giải quyết tình trạng 



trên. Đó là, từ này đến ngày 31/10/2019, người cao tuổi đi xe buýt chỉ 
xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân sẽ 
được miễn phí xe buýt. 

Người dân chờ đợi mất thời gian để làm và nhận thẻ xe buýt miễn phí 

Về vấn đề trên, bạn đọc Nguyễn Hùng ở Đống Đa (Hà Nội) nêu ý kiến: 
Người cao tuổi đến các điểm làm thẻ rất đông, chờ đợi lâu, mệt mỏi. 
Bởi vậy, ông Hùng đề xuất nên sử dụng chứng minh thư nhân dân 
hoặc thẻ căn cước công dân thay thế thẻ xe buýt miễn phí cho người 
cao tuổi. Bởi vì, trên giấy tờ này ghi đầy đủ thông tin về tuổi, nơi ở. 
“Theo tôi nên bỏ làm thẻ xe buýt miễn phí đối với người cao tuổi để 
giảm chi phí làm thẻ cho Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, tránh 
phiền hà cho người dân”, ông Hùng đề xuất.  

Cùng quan điểm, bác Nguyễn Hồ Doãn, quận Hoàng Mai (Hà Nội) cũng 
cho rằng, người dân thường mang theo chứng minh thư nhân dân nên 
việc thay thế thẻ xe buýt miễn phí bằng giấy tờ tùy thân sẽ mang lại tiện 
lợi cho người cao tuổi và tránh lãng phí thời gian và tiền của làm thẻ.  

Trong khi đó, bà Trần Thị Phương Thảo, Phó GĐ Trung tâm Quản lý và 
Điều hành giao thông đô thị Hà Nội cho biết, việc sử dụng chứng minh 
thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân thay thế thẻ xe buýt miễn 
phí là không nên.  



Theo bà Thảo, việc người cao tuổi sử dụng giấy tờ tùy thân đi xe buýt 
dễ bị mất do xuất trình nhiều lần, khó làm lại và nhân vân trên xe buýt 
cũng khó kiểm soát. “Một điểm khó nữa là, khi sử dụng chứng minh 
thư, thẻ căn cước, cơ quan chức năng không biết được số lượng 
người cao tuổi đi xe buýt là bao nhiêu để tổng hợp số liệu”, bà Thảo 
nói. 
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16. Dân hiểu rõ mới hăng hái làm 
Phát huy dân chủ ở cơ sở càng tạo thêm cơ hội để nhân dân tham 
gia giải quyết những vấn đề tại khu dân cư, bảo đảm hài hòa các 
lợi ích 

Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm công tác dân vận là vận động lực 
lượng của mỗi người dân, không để sót người dân nào, góp thành lực 
lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm và những việc 
mà đoàn thể, Chính phủ giao. 

Điểm nhấn sáng tạo 

Bác cũng nói rõ dân vận không chỉ dùng sách vở, mít tinh, khẩu hiệu, 
truyền đơn, chỉ thị là đủ, mà phải tìm mọi cách giải thích cho người dân 
hiểu rõ việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái 
làm cho kỳ được. Tiếp đó là bất cứ việc gì cũng phải bàn bạc với dân, 
hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng dân đặt kế hoạch cho thiết 
thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân thi 
hành. 

Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác vận động người dân 
thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, 
năm 2007, Thành ủy TP HCM đã chỉ đạo phát động phong trào thi đua 
"Dân vận khéo" và được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp 
tích cực hưởng ứng. Từ đó, phong trào dần trở thành phương thức 
quan trọng trong công tác dân vận, được xem là một trong những điểm 
nhấn sáng tạo của TP, góp phần tạo sự lan tỏa cùng các phong trào thi 
đua yêu nước trong nhân dân. 

TP đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về phong trào này. 
Nhiều quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở và Đảng ủy trực 
thuộc Thành ủy chú trọng tổ chức hội nghị tuyên dương các gương 
điển hình "Dân vận khéo" ở địa phương, đơn vị; tổ chức hội thi "Người 



cán bộ dân vận khéo"; động viên, thăm hỏi cán bộ dân vận cơ sở có 
hoàn cảnh khó khăn nhưng tâm huyết với phong trào... 

Nhiều mô hình như mô hình người đứng đầu cấp ủy các cấp thường 
xuyên gặp gỡ, lắng nghe trao đổi với nhân dân để nắm bắt tâm tư, 
nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị của nhân dân về xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền, hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã 
hội và các hội quần chúng; lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những 
phản ánh, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân và khiếu nại, 
tố cáo của công dân. 

Với mô hình "Dân vận chính quyền", nổi bật là Thành ủy lãnh đạo, chỉ 
đạo chính quyền TP tập trung vào quá trình thực hiện mạnh mẽ và hiệu 
quả công tác cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch những 
thủ tục hành chính; kết nối doanh nghiệp với các tỉnh, thành và một số 
nước; kết nối doanh nghiệp với ngân hàng nhằm giải quyết khó khăn về 
vốn. TP HCM là nơi đi đầu trong thực hiện tiếp xúc trực tiếp, gặp gỡ, 
đối thoại để giải quyết những tồn đọng, bức xúc của nhân dân. 

Các chương trình "Nói và làm", "Lắng nghe và trao đổi" của HĐND TP; 
chương trình "Ngày thứ sáu nghe dân nói" của cấp ủy, chính quyền các 
cấp; chính quyền các cấp tiếp xúc, đối thoại với nhân dân định kỳ hằng 
quý trên khắp 322 phường, xã, thị trấn trên địa bàn, thể hiện sự trọng 
dân, quan tâm dân, lắng nghe dân. Ở cấp cơ sở thực hiện nhiều mô 
hình hiệu quả như "Cấp giấy khai sinh - hộ khẩu - thẻ BHYT tại nhà cho 
trẻ em dưới 6 tuổi" (huyện Củ Chi); "Giải quyết cấp đổi căn cước công 
dân tại nhà dành cho người già, khuyết tật, neo đơn" (quận 12); "Cổng 
thông tin dịch vụ trực tuyến" (quận Bình Thạnh); "Tổ tình nguyện tư vấn 
về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4" (quận 4)... 

Ngoài ra, mặt trận và các đoàn thể còn có các mô hình như: Ủy ban 
MTTQ TP vận động chăm lo học bổng Nguyễn Hữu Thọ, vận động các 
tôn giáo tham gia thực hiện chương trình "Giảm nghèo bền vững" của 
TP. LĐLĐ TP xây dựng chương trình "Tấm vé nghĩa tình" hỗ trợ vé xe 
cho công nhân về quê; chương trình "Tết sum vầy" họp mặt công nhân 
lao động có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết... 

Bảo đảm hài hòa lợi ích 

Những hoạt động nêu trên cho thấy công tác dân vận hiện nay được 
toàn hệ thống chính trị quan tâm, tích cực đẩy mạnh và ngày càng hiệu 
quả. 

Đông đảo nhân dân hiểu đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước 
nên nhiệt tình thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Họ 



tích cực tham gia các đoàn thể chính trị, các hội, các phong trào... Phát 
huy dân chủ ở cơ sở càng tạo thêm cơ hội để nhân dân tham gia giải 
quyết những vấn đề tại khu dân cư, vừa đóng góp cho xã hội vừa bảo 
đảm hài hòa lợi ích cá nhân, địa phương, quốc gia. 

Tuy nhiên, trong thực tiễn không ít tập thể, cá nhân làm công tác dân 
vận một cách hình thức, máy móc, áp đặt; lợi dụng chức quyền được 
giao để sách nhiễu nhân dân; đã không vận động nhân dân tham gia 
mà còn làm khó, cản trở vai trò thực thi giám sát của nhân dân. Nhiều 
cán bộ lãnh đạo, quản lý thiếu gương mẫu, có biểu hiện tham nhũng, 
tiêu cực nhưng lại đi tuyên truyền, vận động nhân dân. Tình trạng phản 
cảm này dẫn tới sự suy giảm lòng tin của nhân dân vào công tác dân 
vận.  

Phải thực tâm lắng nghe 

Sự nghiệp dân vận là của cả hệ thống chính trị, của mỗi người, của 
toàn dân. Đó là công tác quan trọng có tính quyết định đối với sự thành 
bại của cách mạng Việt Nam nói chung và sự phát triển của mỗi địa 
phương, đơn vị, cơ quan nói riêng. Vì thế, cần xác định đó là công tác 
phức tạp, lâu dài, nối tiếp suốt tiến trình cách mạng nên đòi hỏi tổ chức 
Đảng, đảng viên, cán bộ công chức, viên chức phải thực tâm lắng 
nghe, thực lòng giải quyết. 

Theo nld.com.vn 

 

 

 

 

 


