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1. Giấy phép con "hành" giáo viên: Tiền tỉ vào túi ai? 
Cả nước có khoảng 1 triệu giáo viên, số tiền tối thiểu mỗi giáo viên 
cần phải bỏ ra để có đủ 3 chứng chỉ để đạt điều kiện thăng hạng là 3 
triệu đồng. Làm một phép tính đơn giản, tổng số tiền thấp nhất để 1 
triệu giáo viên có thể thăng hạng lên đến hàng nghìn tỉ đồng. Nguồn 
tiền "khủng" này đã “chảy” đi đâu và ai đang hưởng lợi?  

 

"Thủ phủ" chứng chỉ gian lận vẫn tấp nập thách thức Bộ Giáo dục Đào tạo. 

Trong những ngày qua, Báo Lao Động đã đăng tải đăng tải loạt bài: Giấy 
phép con "hành" giáo viên". Loạt bài miêu tả thực trạng ngang trái, nhiều 
giáo viên vùng cao phải vay tiền ngân hàng để đi thi chứng chỉ gian lận, 
cốt hoàn thiện hồ sơ thăng hạng viên chức.  

Cô Hương (giáo viên cùng đồng hành với chúng tôi thực hiện loạt bài 
này) đã không ít lần thắc mắc về đường đi của số tiền mà giáo viên bỏ ra 
để “mua” chứng chỉ. 

Cô ngồi nhẩm tính và cho rằng số tiền mà giáo viên cả nước phải bỏ ra 
phục vụ việc thăng hạng cũng lên đến nghìn tỉ đồng và tự hỏi nguồn thu 
"khủng" này đã đi đâu? 

Hàng nghìn tỉ phục vụ việc thăng hạng? 



Cụ thể giáo viên cần 3 loại chứng chỉ: Tin học, Ngoại ngữ (trình độ A, B, 
C hoặc theo khung 6 bậc) và bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp để đủ 
điều kiện thăng hạng (ngoài rất nhiều điều kiện khác).  

Mức giá thấp nhất mà các trường hoặc đơn vị tổ chức thi thu từ giáo viên 
là: 350 nghìn đồng với chứng chỉ Tin học, 300 nghìn đồng với chứng chỉ 
ngoại ngữ A, B, C; 1,5 triệu đồng với chứng chỉ theo khung ngoại ngữ 6 
bậc và 2,3 triệu đồng với chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp. 
Xin nhắc lại, đây là con số thấp nhất các trường thu từ giáo viên. 

Biểu đồ lệ phí thi 3 loại chứng chỉ: Tin học, Ngoại ngữ (trình độ A, B, C và 
khung 6 bậc châu Âu) và bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với hơn 1 

triệu giáo viên. 

Như vậy, tổng số tiền mà một thí sinh thi để đạt 3 loại chứng chỉ trên, tối 
thiểu là gần 3 triệu đồng. Đó là chưa kể đến chi phí ăn uống, đi lại của 
giáo viên.  



Làm một phép tính đơn giản, với hơn 1 triệu giáo viên, mỗi giáo viên 
muốn được thăng hạng cần ít nhất gần 3 triệu đồng. Tổng số tiền lên đến 
gần 3 nghìn tỉ đồng. Với các thầy cô dạy  bậc trung học phổ thông, đại 
học cần phải có chứng chỉ ngoại ngữ từ A2 - B2, lệ phí thi thấp nhất là 1,5 
triệu đồng thì tổng số tiền phục vụ những tấm chứng chỉ thăng hạng còn 
tăng lên gấp nhiều lần. 

Tuy vậy, theo khẳng định của lãnh đạo một số trường tổ chức thi chứng 
chỉ gian lận mà chúng tôi đã phanh phui: "Không có thí sinh nào đăng ký 
thi trực tiếp về nhà trường hết mà gần như 100% là qua hệ thống "cò" 
chứng chỉ". 

Khi thông qua các "cò", chứng chỉ đến tay giáo viên mỗi nơi một giá, 
thường số tiền tăng lên gấp 2, gấp 3 lần. Có trường hợp giáo viên bị cò 
"chém" gấp 5 - 6 lần, ví dụ để được thi chứng chỉ B1, B2, giáo viên phải 
đóng cho “cò” số tiền trên dưới 10 triệu đồng, thậm chí là 20 triệu đồng - 
số tiền không nhỏ với nhiều giáo viên.  

 Kỳ thi chứng chỉ ngày 28.7 tại Đại học quốc tế Bắc Hà, 100% thì sinh 
đăng ký qua "cò". 

Một lãnh đạo trường Đại học Quốc tế Bắc Hà tiết lộ: "Có một câu lạc bộ 
tuyển sinh gồm khoảng 500 "cò" chứng chỉ. Các trường tổ chức thi "sống" 
được hay không đều do hệ thống 500 "cò" này hết".  

Theo lý giải, thí sinh chọn đăng ký qua các "cò" vì được hứa "bao đỗ" và 
"chống trượt". 

Tiền tỉ đi đâu? 



Câu trả lời đã rất rõ ràng: Các trường tổ chức thi và hệ thống "cò" chứng 
chỉ. 

Theo tài liệu chúng tôi có được, riêng tại Đại học Thái Nguyên, nơi phóng 
viên đã ghi nhận có 2 đơn vị thành viên tổ chức kỳ thi gian lận chứng chỉ 
tin học (Đại học Nông lâm và Đại học Khoa học), từ năm 2017 đến nay, 
các trường thành viên đã cấp ra trên 49.000 chứng chỉ tin học. Tính ra số 
tiền thu được về cũng sấp xỉ 15 tỉ đồng. Đó là chưa kể nguồn thu từ 
chứng chỉ ngoại ngữ các trình độ và chứng chỉ bồi dưỡng chức danh 
nghề nghiệp. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ số lượng và nguồn thu từ 2 loại 
chứng chỉ này. 

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên có tổng số sinh viên là 14.000 
nhưng 2 năm qua cấp ra đến... 25.000 tấm chứng chỉ tin học. 

Tại Đại học Quốc tế Bắc Hà, đơn vị mà chúng tôi phản ánh về kỳ thi gian 
lận diễn ra ngày 28.7 cũng cho biết, chỉ trong khoảng 1 năm (tháng 
7.2018 - tháng 7.2019) cũng cấp ra 11.000 - 12.000 tấm chứng chỉ cả 
ngoại ngữ và tin học. Số tiền thu về cũng hơn 3 tỉ đồng. 

Với mỗi loại chứng chỉ, hiện nay chỉ có một nhóm trường được Bộ Giáo 
dục và Đào tạo cấp phép đủ điều kiện được tổ chức thi. Cụ thể, chứng chỉ 
bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên, giảng viên, hiện có 49 
cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ. 

Còn chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc, hiện chỉ 
có 8 trường được cho phép thi, cấp chứng chỉ. 



Như vậy, chỉ tính riêng phục vụ nhu cầu thăng hạng cho giáo viên (chưa 
kể thí sinh là sinh viên và các đối tượng công chức, viên chức khác), mỗi 
năm những trường này cũng có nguồn thu cực lớn từ hoạt động tổ chức 
thi, cấp các loại chứng chỉ. 

Riêng về hệ thống "cò" chứng chỉ, theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều "cò" 
làm ăn phát đạt đến mức lập cả công ty đào tạo, chuyên đưa thí sinh 
được hứa hẹn "chống trượt" vào tất cả các trường tổ chức thi chứng chỉ. 
Đơn cử như công ty cổ phần tư vấn và đào tạo giáo dục (trụ sở tầng 6, số 
91 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội). 

 2 xe  của "công ty" đón hơn 100 thí sinh từ Hà Nội lên Thái Nguyên thi 
"chống trượt" chứng chỉ. 

Mỗi cuối tuần, công ty này đưa hàng trăm thí sinh về Bắc Ninh, Thái 
Nguyên... thi chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ "chống trượt". Mỗi thí sinh bị 
công ty thu 2,4 triệu đồng cho 2 loại chứng chỉ nhưng thực chất đóng về 
đơn vị tổ chức khoảng 800 nghìn đồng. Số tiền khoảng 1,6 triệu đồng là 
"chống trượt". 

Tính sơ một tháng, công ty này cũng thu về hàng trăm triệu đồng.  

Hay một đường dây "chống trượt" khác ở Bắc Kạn mà chúng tôi tìm hiểu 
nhận "bao đỗ" chứng chỉ ngoại ngữ theo khung 6 bậc châu Âu, thu 8,5 
triệu đồng cho một chứng chỉ B1 trong khi đóng về các trường tổ chức chỉ 
là 1,6 triệu. "Cò" nghiễm nhiên đút túi gần 7 triệu đồng/chứng chỉ. 



Gian lận do "cơ chế, chính sách"? 

Cũng trong thời gian “vạch trần” đường dây gian lận thi chứng chỉ ở một 
số tỉnh phía bắc, chúng tôi được nghe ông Phạm Văn Hiệp – Phó Hiệu 
trưởng Trường Đại học quốc tế Bắc Hà “tâm sự” về lý do có những kỳ thi 
gian lận chứng chỉ diễn ra ở trường mình và các trường khác. 

Trong cuộc nói chuyện, ông Hiệp nhắc đi nhắc lại 4 lần rằng: “Lỗi tại cơ 
chế, chính sách” đã hình thành nên một đường dây gian lận thi hoạt động 
tinh vi.  

Ông Phạm Văn Hiệp - hiệu phó Đại học quốc tế Bắc Hà. 

Đường dây này được gọi với cái tên là “câu lạc bộ tuyển sinh”, với 
khoảng 500 người. Các trường "sống hay chết" đều do hội tuyển sinh 
này, là các cá nhân, trung tâm đứng ra đi gom thí sinh. Nếu biết thông tin 
trường nào thi, họ sẽ liên hệ với các cán bộ của nhà trường để gom danh 
sách thi. Lúc này, nhiệm vụ của trường chỉ là lập danh sách và cho thi, 
mối quan hệ giữa hai bên là “cùng có lợi". 

Về quan điểm cá nhân, ông Hiệp cho rằng việc bắt những người 10 năm, 
20 năm không được học, hay dùng đến ngoại ngữ, phải có loại chứng chỉ 
này là bất cập. Hiệu phó Đại học Bắc Hà cũng kể câu chuyện, có những 
giáo viên 53, 54 tuổi phải đi thi chứng chỉ khổ sở đến mức "quỳ lạy cả 
giám thị và cán bộ thanh tra" để xin đạt chứng chỉ. Bất cập từ chính sách 
đã tạo cơ hội cho “cò” và trường kiếm tiền, “trục lợi” trên nỗi vất vả của 
giáo viên.   



"Cơ chế chính sách của nhà nước yêu cầu công nhân, viên chức có hết 
tất cả văn bằng, chứng chỉ. Ở nước ta, hiện nay có 10 triệu công chức, 
còn viên chức là bao nhiêu người, mà mỗi người hoàn thiện vào là bao 
nhiêu cái chứng chỉ. Có những tỉnh người ta yêu cầu đến hạn ngày này là 
phải hoàn thiện. Nhu cầu quá lớn, căng hết mình ra cũng không kiểm soát 
nổi", ông Phạm Văn Hiệp nói. 

Theo laodong.vn 

 

2. Văn bằng, chứng chỉ đối với cán bộ công chức 
như một kiểu “giấy phép con” 
Việc yêu cầu nhiều loại văn bằng, chứng chỉ đối với công chức, viên 
chức trong xét tuyển, thi nâng hạng-ngạch không khác gì một kiểu 
"giấy phép con". 

 

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi. 

Đề cập tình trạng loạn chứng chỉ “hành” công chức, viên chức trong xét 
tuyển, bổ nhiệm, trao đổi với phóng viên bên hành lang Quốc hội chiều 
25/10, ông Bùi Sỹ Lợi – Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của 
Quốc hội cho biết, đây là tình trạng “sính” bằng cấp trong các cơ quan 
hành chính Nhà nước. 

Ông cũng được nhiều người “phàn nàn” rằng, năm nào cũng phải trình 
diện bằng cấp, chứng chỉ, nếu thiếu thì phải học và thi. Rồi bằng nhiều 



cách vận dụng, trong đó có cả bằng tiền, cán bộ cũng có được những 
chứng chỉ này. 

Theo ông, ở nước ta, bằng cấp, chứng chỉ rất quan trọng, nhưng đó chỉ là 
điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ. Điều kiện đủ của con người, 
của cán bộ công chức là năng lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, 
ngành nghề lĩnh vực phù hợp với cán bộ công chức đó. Trong đó, người 
sử dụng lao động cần tuyển dụng dựa vào năng lực của ứng viên, dù 
người đó có bằng cấp hay không, đều phải đánh giá trên công việc thực 
tế. 

Ông Bùi Sỹ Lợi cho rằng “các cơ quan Nhà nước cần bỏ thủ tục hành 
chính và nếu phải trình diện, báo cáo văn bằng, chứng chỉ thì nên thực 
hiện một lần khi cán bộ, công chức trúng tuyển, không nên yêu cầu quá 
nhiều lần gây bức xúc cho cán bộ. Đồng thời, chỉ kiểm tra những bằng 
cấp nào có liên quan đến công việc, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ. Ví 
dụ một người mà công việc không bao giờ tiếp xúc với người nước ngoài 
mà đòi hỏi phải có bằng ngoại ngữ B, C, bắt buộc họ phải “tìm cách” đi 
mua. 

Các đợt thi tuyển công chức, viên chức hay các đợt thi nâng hạng, nâng 
ngạch năm 2019, các thí sinh ngoài việc có đầy đủ chứng chỉ ngoại ngữ, 
tin học văn phòng thì cần phải có chứng chỉ hạng, ngạch mà chính công 
chức, viên chức đó đang được bổ nhiệm. 

Còn trong xét tuyển, thi tuyển công chức, ngoài yêu cầu về những văn 
bằng, chứng chỉ cụ thể và cần thiết, cán bộ công chức, viên chức còn cần 
nhiều chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, chứng chỉ hạng ngạch mà công 
chức đang đảm nhiệm. Tình trạng loạn chứng chỉ không chỉ “hành” cán 
bộ công chức, viên chức mà còn gây tốn kém, làm ảnh hưởng đến công 
việc chuyên môn. 

Thảo luận tại hội trường Quốc hội về một số nội dung còn ý kiến khác 
nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 
chức và Luật Viên chức, đại biểu Nguyễn Sĩ Cương (đoàn Bình Thuận) 
nêu thực tế cán bộ được thi nâng ngạch thì cần rất nhiều tiêu chuẩn, chủ 
yếu thể hiện trên văn bằng, chứng chỉ. 

“Rất nhiều người sợ thi môn ngoại ngữ, vì trình độ ngoại ngữ  hạn chế. 
Có người nộp hồ sơ thi bị gạt ra vì không có chứng chỉ ngoại ngữ, mấy 
hôm sau có chứng chỉ ngoại ngữ lại được chấp nhận và cơ quan chấp 
nhận một cách rất đơn giản. Rõ ràng có chuyện tiêu cực. Chưa kể Bộ Nội 
vụ quy định việc lấy tiêu chuẩn tiếng dân tộc. Tiếng dân tộc được miễn 
thi, nhưng thực tế quy định phải có cơ sở được phép đào tạo tiếng dân 



tộc công nhận, còn cơ quan xác nhận thì không chấp nhận. Tôi cho đây là 
vấn đề khó khăn” – đại biểu nêu rõ. 

Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cũng cho rằng, việc quy định 
liên ngành về chuẩn nghề nghiệp, chức danh đều phải bổ sung nhiều loại 
chứng chỉ như vậy chỉ hợp lý với từng chuyên môn, ngành nghề, lĩnh vực, 
từng đối tượng và từng ngạch. 

 

Đại biểu Phạm Văn Hòa. 

“Nếu quy định như vậy thì không khác nào "giấy phép con" ràng buộc gây 
khó khăn cho cán bộ, công chức, viên chức được thi tuyển hay chuyển 
ngạch” – ông Hòa nói và nhấn mạnh đây là vấn đề đòi hỏi các cơ quan 
chức năng cần xem xét để không gây phiền hà và gây tốn kém cho ngân 
sách Nhà nước, gây tốn kém cho công chức, viên chức. 

Đại biểu đoàn Đồng Tháp nhận định, tuyển dụng người có tài năng không 
nhất thiết phải tuyển chọn những người có học hàm, học vị. Bởi người có 
tài năng sẽ thể hiện bằng khả năng, trình độ trong quá trình thực tiễn làm 
việc cụ thể có trách nghiệm, sáng kiến, sáng tạo, công việc đạt chất 
lượng được các cấp thẩm quyền công nhận, tin tưởng, được đồng nghiệp 
quý mến hay không. 



Do vậy, phải xem xét cán bộ, công chức, viên chức trên góc độ năng lực, 
hiệu quả công việc, đạo đức, tinh thần trách nhiệm, chứ không phải chỉ 
dựa trên bằng cấp, chứng chỉ. 

Theo thanhtra.com.vn 

 

3. Công tác quản lý xuất khẩu lao động còn nhiều 
hạn chế 
Gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân vụ 39 người bị chết trong 
một chiếc container ở Anh vì xuất khẩu lao động "chui", đại biểu 
Nguyễn Văn Hiển (Lâm Đồng) nhận định rằng vụ việc này cho thấy 
công tác quản lý xuất khẩu lao động còn nhiều hạn chế, dẫn đến kẽ 
hở cho các đường dây đưa người lao động đi xuất khẩu trái phép. 

“Vụ việc này cũng cho thấy hoạt động đào tạo lao động, cấp phép, cấp 
đổi giấy phép, hoạt động kinh doanh, xuất khẩu lao động còn nhiều bất 
cập trong khi nhu cầu xuất khẩu ở nhiều địa phương là quá lớn. Từ thực 
tế đó dẫn đến hệ luỵ xã hội tiêu cực, gây nhức nhối ở nhiều địa phương 
trong đó đã xuất hiện nhiều tổ chức, cá nhân lừa đảo, thừa cơ “đục nước 
béo cò” trong xuất khẩu lao động”, đại biểu Hiển nói. 

Cũng theo vị đại biểu tỉnh Lâm Đồng này thì “cò” xuất khẩu lao động hoạt 
động ở nhiều nơi. Các tội phạm, đường dây đưa người ra nước ngoài trái 
phép có nhiều đất để sống. “Do vậy, tôi đề nghị các cơ quan chức năng 
quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động, chính quyền địa phương cần rà 
soát kỹ và có giải pháp đồng bộ trong công tác quản lý nhà nước về vấn 
đề xuất khẩu lao động, nhất là việc cấp phép, đào tạo, cung cấp đầy đủ 
thông tin cho người dân”, đại biểu Hiển đề nghị. 

Ông Hiển cũng cho rằng bên cạnh đó, các cơ quan điều tra, hải quan cần 
tăng cường các biện pháp nghiệp vụ chặt chẽ với các cơ quan nước 
ngoài để phát hiện sớm; ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành 
vi vi phạm trong lĩnh vực này. 

Công tác tuyên truyền cũng cần đặc biệt chú ý để người dân hiểu rõ các 
hành vi đưa người ra nước ngoài bất hợp pháp là một trong những tội 
phạm hình sự đặc biệt nghiêm trọng. “Đừng để người dân coi các hành vi 
vi phạm như trên như là một hành vi bình thường trong xã hội để tiếp tay, 
tham gia và trở thành nạn nhân cho loại tội phạm này”, đại biểu Hiển bày 
tỏ.   

Cũng đề cập đến vụ việc đau lòng này, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường 
(Quảng Bình) cho rằng, vụ việc nêu trên xảy ra có nguyên nhân chủ yếu 
từ hành vi tổ chức, lôi kéo, dụ dỗ của những kẻ phạm tội, từ nhận thức 



không đúng đắn của các nạn nhân nhưng không thể không nói đến 
nguyên nhân từ những hạn chế trong thực hiện vai trò, trách nhiệm của 
các cơ quan quản lý nhà nước. 

“Vụ việc này gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý nhà 
nước. Chúng ta trong một số trường hợp còn chưa theo kịp, đi sau thực 
tiễn và chỉ khi tiêu cực xảy ra thì chúng ta mới bắt đầu tập trung, quan 
tâm hơn tới việc rà soát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, chấn chỉnh tình 
hình”, đại biểu Cường nói. 

Ông cũng đề nghị Chính phủ, các cơ quan tư pháp trung ương làm rõ 
hơn về trách nhiệm quản lý nhà nước trong vụ việc và rút ra các bài học 
kinh nghiệm từ vụ việc này để kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập 
trong quản lý nhà nước. 

“Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cấp chính quyền quan tâm lãnh đạo, tổ 
chức tốt công tác phòng, chống mua bán người bằng nhiều biện pháp 
đồng bộ về kinh tế, hành chính, pháp luật. Lồng ghép công tác đấu tranh 
phòng, chống tội phạm mua bán người với chương trình phát triển kinh tế 
- xã hội, xóa đói giảm nghèo, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác đưa 
người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhằm nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là ở các địa bàn khó khăn, khu vực 
nông thôn”, đại biểu Cường đề nghị. 

Trao đổi lại ý kiến của đại biểu Cường, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ 
An) bày tỏ, đây là một sự việc rất đau lòng, là một thảm họa nhân đạo gây 
chấn động dư luận quốc tế và trong nước trong thời gian vừa qua: “Tôi 
chia buồn sâu sắc đến các gia đình bị nạn. Theo tôi, vụ việc này xảy ra tại 
Anh, cho nên kết luận về tội danh gì do nước Anh kết luận, còn ở pháp 
luật Việt Nam của chúng ta thì hành vi này không phải là hành vi buôn 
người mà hành vi này là hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi 
nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép được quy định tại Điều 349 
của Bộ luật Hình sự. Hiện nay, Bộ Công an đã chỉ đạo”, 

Cũng theo đại biểu Cầu, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khởi tố vụ án 
và đến hôm qua 3.11, đã bắt giữ 8 đối tượng có liên quan đến đường dây 
này. “Chúng tôi sẽ làm nghiêm và thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của 
Chính phủ và Quốc hội”, đại biểu Cầu khẳng định. 

Theo baovanhoa.vn 

 

 

 



4. Thủ tục khai hải quan đối với hàng hóa đưa vào 
cửa hàng miễn thuế 
Liên quan đến vướng mắc của doanh nghiệp về thủ tục khai hải 
quan đối với hàng hóa đã nhập khẩu đủ điều kiện lưu thông trên thị 
trường và hàng hóa sản xuất trong nước đưa vào cửa hàng miễn 
thuế, Tổng cục Hải quan đã có văn bản hướng dẫn các cục hải quan 
tỉnh, thành phố và doanh nghiệp thực hiện. 

Cụ thể, tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 167/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định, hàng hóa đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu được phép lưu thông 
theo quy định của pháp luật Việt Nam, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam 
đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế được quản lý theo chế độ tạm xuất. 

Khoản 2 Điều 9 Nghị định 167/2016/NĐ-CP quy định, đối với hàng hóa 
sản xuất tại Việt Nam, hàng hóa đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu được 
phép lưu thông theo quy định của pháp luật Việt Nam, hàng hóa tạm nhập 
khẩu vào Việt Nam: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm xuất, tái xuất 
theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 
2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan 
về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. 

Tổng cục Hải quan cho biết, trong thời gian rà soát, sửa đổi, bổ sung mã 
loại hình xuất nhập khẩu trên hệ thống VNACCS, Cục Hải quan các tỉnh, 
thành phố hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế mở tờ 
khai với mã loại hình G61 đối với hàng hóa đã nhập khẩu đủ điều kiện lưu 
thông trên thị trường và hàng hóa sản xuất trong nước đưa vào cửa hàng 
miễn thuế. 

Theo vlr.vn 

 

5. Sau thanh toán dịch vụ công không dùng tiền mặt, 
VNPT sẵn sàng cung cấp Mobile Money  
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đưa ra thị trường 
thêm nhiều dịch vụ Tài chính số, trong đó có dịch vụ thanh toán dịch 
vụ Công không dùng tiền mặt, góp phần thực hiện “Đề án đẩy mạnh 
thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, 
nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội” 
đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.  

Theo Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media 
Nguyễn Sơn Hải, đơn vị được Tập đoàn VNPT giao nhiệm vụ triển khai 



cung cấp dịch vụ Tài chính số, một trong những giải pháp cho Thanh toán 
dịch vụ Công không dùng tiền mặt mà VNPT đưa ra triển khai là Giải 
pháp định danh vạn năng Mobile Connect. Đây là giải pháp đăng nhập an 
toàn, đơn giản bằng cách kết hợp người dùng với điện thoại di động của 
họ. 

Với Mobile Connect, người dùng có thể đăng nhập nhanh chóng vào các 
trang web và ứng dụng mà không cần phải nhớ mật khẩu và tên người 
dùng. Người dùng chỉ cần ấn vào nút "Ok" hoặc nhập mã pin là có thể 
đảm bảo được bảo mật mức 3 hoặc 4. Giao thức này cũng có thể khắc 
phục được các lỗ hổng bảo mật của các giao thức khác, đảm bảo việc 
bảo mật thông tin cá nhân, chia sẻ thông tin cá nhân khi có sự đồng ý 
tường minh của người dùng trên điện thoại di động và đồng thời nó cũng 
có khả năng bao phủ rộng, không chỉ ở Việt Nam mà tới cả 3 tỷ thuê bao 
của hơn 800 nhà mạng trên thế giới. 

VNPT cũng sẽ sử dụng eKYC (Định danh điện tử) vào Thanh toán dịch vụ 
công không dùng tiền mặt nhằm xác minh danh tính của khách hàng, đối 
tượng phục vụ, đánh giá sự phù hợp, cùng với những rủi ro tiềm ẩn. 
eKYC là phương thức xác định duy nhất một cá nhân hoặc một tổ chức 
dựa trên các dữ liệu điện tử. 

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media Nguyễn 
Sơn Hải chia sẻ tại Hội thảo 



Đối với khu vực Công, eKYC có thể được ứng dụng để cải thiện các thủ 
tục hành chính, giảm thiểu thời gian chờ đợi, tăng chất lượng phục vụ 
trong các hoạt động, dịch vụ công của Chính quyền, trong các hoạt động 
Y tế, Bảo hiểm và trong Giáo dục. eKYC sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) để 
bóc tách thông tin trên giấy tờ cá nhân, xác minh ảnh chân dung và ảnh 
giấy tờ cá nhân, chống giả mạo ảnh chân dung gửi lên hệ thống, lưu trữ 
và xác minh tư liệu, cung cấp ứng dụng iOS và Android để tích hợp trên 
Mobile App… 

Một giải pháp khác VNPT đang hướng tới là triển khai Cổng thanh toán 
dịch vụ công (Payment Connect). Với Payment Connect, VNPT sẽ cung 
cấp nền tảng thanh toán trung gian, kết nối giữa cổng dịch vụ công quốc 
gia với các kênh thanh toán (Ngân hàng, cổng trung gian thanh toán…). 
Việc triển khai Cổng thanh toán dịch vụ công sẽ góp phần thúc đẩy tài 
chính toàn diện tại Việt Nam. 

Hiện nay, VNPT đang cung cấp dịch vụ Thanh toán điện tử VNPT Pay, hệ 
thống thanh toán với nhiều tính năng, dịch vụ tiện ích độc đáo, giúp thỏa 
mãn mọi nhu cầu thanh toán trong cuộc sống hàng ngày của khách hàng. 
VNPT Pay đã được tích hợp vào tất cả các điểm chạm của khách hàng 
sử dụng dịch vụ của VNPT (di động VinaPhone, Internet cáp quang, cố 
định, dịch vụ truyền hình), sẵn sàng phục vụ cho gần 30 triệu người dùng 
của VNPT để thanh toán các hóa đơn, điện nước, vé xem phim, vé máy 
bay, mua bảo hiểm, nạp tiền điện thoại… một cách nhanh chóng. 

Cũng theo ông Hải, VNPT sẽ đẩy mạnh cung cấp Thanh toán dịch vụ 
công qua VNPT Pay. Hiện, VNPT đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến 
lược với 55 UBND tỉnh/thành phố; triển khai các giải pháp Chính quyền 
điện tử cho 61/63 tỉnh thành phố. Theo đó, VNPT Pay sẽ được tích hợp 
trong hệ thống thanh toán điện tử của các cơ sở giáo dục, y tế, hành 
chính công của các tỉnh thành, qua đó giúp đẩy mạnh thanh toán điện tử 
và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 

Đối với dịch vụ Hành chính công mức độ 4, VNPT Pay đang thực hiện 
triển khai tại Ninh Bình và Quảng Bình, đã nghiệm thu và sẵn sàng cung 
cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến. Tại Hà Giang, VNPT cũng đang thực 
hiện kết nối kỹ thuật và dự kiến sớm cung cấp dịch vụ trong thời gian tới. 
Đối với các Công ty Điện, Nước, Y tế, Giáo dục… VNPT đã và đang cung 
cấp thanh toán trực tuyến trên kênh của VNPT Pay cũng như kênh của 
Nhà cung cấp dịch vụ. 

Cùng với đẩy mạnh triển khai VNPT Pay, VNPT cũng đã xây dựng Đề án 
Mobile Money gửi Bộ TT&TT và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với 



mong muốn sớm được phê duyệt. Đồng thời, VNPT đã hoàn thiện toàn 
bộ giải pháp công nghệ và kỹ thuật với hệ sinh thái dịch vụ VNPT (gồm 
VnEdu, VNPT-HIS, Hành chính Công VNPT-iGate…) sẵn sàng cung cấp 
Mobile Money (chuyển tiền và nhận thanh toán thông qua điện thoại di 
động) ngay khi được cấp phép. 

Mobile Money có thể triển khai được rất nhiều việc từ giải ngân các khoản 
vay, tài trợ cho người dân cho đến thanh toán các dịch vụ thiết yếu, vận 
chuyển, dịch vụ công. Đặc thù các khoản thanh toán dịch vụ công là các 
khoản thanh toán có giá trị vừa và nhỏ, phù hợp với thị trường Việt Nam 
với tỷ lệ người dùng thẻ tín dụng còn thấp. Có tới 60% dân số Việt Nam 
sống ở khu vực nông thôn, trong khi các đơn vị chấp nhận thanh toán 
không dùng tiền mặt chỉ tập trung ở các đô thị lớn như TP.Hồ Chí Minh, 
Hà Nội, Đà Nẵng… 

Bên cạnh đó, mật độ thuê bao di động tại Việt Nam đã trên ngưỡng 
100%, là điều kiện thuận lợi để triển khai Mobile Money. Dự kiến, nếu Đề 
án được phê duyệt, tới năm 2020, VNPT sẽ phủ dịch vụ Mobile Money tới 
100.000 điểm bán của VNPT, tiến tới thương mại điện tử và merchant 
chấp nhận thanh toán. 

Với những nỗ lực trên, VNPT hy vọng các giải pháp Thanh toán dịch vụ 
Công không dùng tiền mặt này sẽ góp phần thúc đẩy triển khai Chính phủ 
điện tử và phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam. 

Theo baodautu.vn 

 

6. Bộ TT&TT phê duyệt kế hoạch thực hiện các nhiệm 
vụ phát triển Chính phủ điện tử đến năm 2020  
Bộ TT&TT phê duyệt kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phát triển 
Chính phủ điện tử đến năm 2020  

Kế hoạch tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện 
tử đến 2020 đã được Bộ TT&TT phê duyệt. Đây là cơ sở để hướng 
dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng, triển khai kế hoạch phát 
triển Chính phủ điện tử đồng bộ, hiệu quả trong cả nước. 

Mới đây, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã ký Quyết định 
1739 phê duyệt kế hoạch tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát triển Chính 
phủ điện tử đến 2020. Kế hoạch nhằm xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ 
để Bộ TT&TT tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết 17 ngày 7/3/2019 
của Chính phủ về “Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính 



phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến năm 2025” và các chỉ 
đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

 

Lựa chọn một số tỉnh, bộ để tổ chức triển khai điểm về Chính phủ điện tử, 
chính quyền điện tử và trên cơ sở đó nhân rộng mô hình thành công cho 
các bộ, địa phương trên toàn quốc là một giải pháp sẽ được Bộ TT&TT 
tập trung thời gian tới để thực hiện kế hoạch mới ban hành (Ảnh minh 

họa: Quangninh.gov.vn). 

Theo kế hoạch, thời gian tới, song song với việc triển khai các nhiệm vụ 
phát triển Chính phủ điện tử đến năm 2020 của Bộ TT&TT, Bộ sẽ tập 
trung theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương hoàn thành các 
mục tiêu, chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết 17 của Chính phủ. 

Cùng với đó, giai đoạn từ nay đến năm 2020, Bộ TT&TT cũng tập trung 
theo dõi, đôn đốc, đánh giá tổng thể việc triển khai thực hiện các nhiệm 
vụ trong Nghị quyết 17 của Chính phủ, định kỳ hàng quý báo cáo Chính 
phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết này. Bộ sẽ tổng hợp, báo cáo cả 
những tồn tại, khó khăn vướng mắc để đề xuất phương án tháo gỡ, giải 
quyết. 

Cụ thể, tại kế hoạch, Bộ TT&TT đã nhấn mạnh lại mục tiêu và các chỉ tiêu 
chính trong phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam đến hết năm 2020 
đã được Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 17, đó là: đưa thông tin và dịch 
vụ của Chính phủ tới mọi người, mọi lúc, mọi nơi. Hoàn thiện nền tảng 



Chính phủ điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ 
máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh 
nghiệp; phát triển Chính phủ điện tử dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở 
hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; bảo đảm an toàn 
thông tin và an ninh mạng; nâng xếp hạng Chính phủ điện tử theo đánh 
giá của Liên hợp quốc tăng từ 10 đến 15 bậc năm 2020, đưa Việt Nam 
vào nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng Chính phủ điện tử theo 
đánh giá của Liên hợp quốc đến năm 2025. 

Với các chỉ tiêu, Bộ TT&TT xác định sẽ tập trung đôn đốc các bộ, ngành, 
địa phương triển khai thực hiện 22 chỉ tiêu mang tính chất định lượng 
như: 20% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống thông 
tin Chính phủ điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp 
nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ trung 
ương đến địa phương; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ 
giải quyết thủ tục hành chính của từng bộ, ngành, địa phương đạt 20% 
trở lên; tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, 
ngành, địa phương với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ giải 
quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin 
một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện 
ở mức độ 4; 50% Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh cung cấp giao diện 
cho các thiết bị di động; 100% dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc 
mắc cho người dân, doanh nghiệp… 

Đáng chú ý, đối với 43 nhiệm vụ về phát triển Chính phủ điện tử đến hết 
năm 2020 mà Bộ TT&TT được giao, Kế hoạch triển khai thực hiện của Bộ 
đã phân, giao cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và đặc biệt là 
vạch rõ các mốc thời gian cần hoàn thành những nội dung công việc của 
từng nhiệm vụ. 

Đơn cử như, với việc xây dựng “Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử 
giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030”, nhiệm vụ này được giao 
cho Cục Tin học hóa chủ trì, các đơn vị phối hợp gồm có Cục An toàn 
thông tin, Cục Bưu điện Trung ương và Trung tâm Chứng thực điện tử 
quốc gia (NEAC). Nhiệm vụ này sẽ được thực hiện và báo cáo lãnh đạo 
Bộ theo quý, trong đó quý I/2020 phải hoàn thành xây dựng đề cương chi 
tiết; quý II/2020 xây dựng xong dự thảo; xin ý kiến, hoàn thiện dự thảo 
trong quý III/2020; và trình Thủ tướng Chính phủ vào quý IV/2020. 

Trong kế hoạch này, Bộ TT&TT cũng xác định rõ những giải pháp chủ 
yếu để thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, như xác định tỉnh 
điểm, bộ điểm để tổ chức triển khai điểm về Chính phủ điện tử, chính 



quyền điện tử; trên cơ sở đó nhân rộng mô hình thành công cho các bộ, 
địa phương trên toàn quốc. 

Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xây dựng, 
đồng hành thực hiện Kế hoạch Chính phủ điện điện tử đến năm 2020; tổ 
chức làm việc với các bộ, ngành, địa phương để hỗ trợ triển khai Chính 
phủ điện tử, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. 

Được biết, ngay sau khi ban hành kế hoạch tổ chức triển khai các nhiệm 
vụ phát triển Chính phủ điện tử đến năm 2020 , Bộ trưởng Bộ TT&TT 
Nguyễn Mạnh Hùng đã trực tiếp cùng các Thứ trưởng Nguyễn Thành 
Hưng, Phạm Anh Tuấn họp với Tổ công tác giúp việc Ủy ban quốc gia về 
Chính phủ điện tử để lắng nghe các sáng kiến, đề xuất của các thành 
viên nhằm thực hiện hiệu quả các nội dung công việc đã được đề ra trong 
bản kế hoạch này. 

Theo ictnews.vn 

 

7. Từ 05/11, mỗi doanh nghiệp sẽ có tới 11 tài khoản 
thuế điện tử 
Thông tư 66/2019/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do 
Bộ Tài chính ban hành ngày 20/9/2019 vừa qua sẽ chính thức có hiệu 
lực từ ngày mai - 05/11/2019. 

 

Tài khoản thuế điện tử của doanh nghiệp (Ảnh minh họa) 



 
Theo Thông tư này, người nộp thuế nói chung và doanh nghiệp nói riêng 
sẽ được cấp 01 tài khoản giao dịch thuế chính và không quá 10 tài khoản 
phụ. 

Những tài khoản này là tên và mật khẩu đăng nhập vào Cổng thông tin 
điện tử của Tổng cục Thuế để thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh 
vực thuế và tra cứu các chứng từ điện tử. 

Tài khoản chính dành cho người nộp thuế sau khi đã đăng ký giao dịch 
với cơ quan thuế và tài khoản phụ sẽ do người nộp thuế đăng ký thông 
qua tài khoản chính để phân quyền thực hiện theo từng dịch vụ. 

Cụ thể như sau: 

Người nộp thuế truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế 
đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử, ký điện tử 
và gửi đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. 

Sau khi được cơ quan thuế thông báo chấp nhận cấp tài khoản giao dịch 
điện tử thì người nộp thuế mới có thể thực hiện các giao dịch điện tử với 
cơ quan thuế (trừ trường hợp đăng ký thuế lần đầu). 

Người nộp thuế được cấp 01 tài khoản chính và sử dụng tài khoản chính 
này đăng ký thêm một hoặc một số tài khoản phụ qua chức năng trên 
Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để thực hiện từng giao dịch 
thuế điện tử với cơ quan thuế. 

Theo luatvietnam.vn 

 

8. Sang tên, đổi chủ xe có thể không phải rút hồ sơ 
gốc  
Bộ Công an đề xuất năm 2020 khi sang tên, đổi chủ, người dân chỉ 
cần ghi mã số định danh, không phải rút hồ sơ gốc chiếc xe. 

Để đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm bớt những yêu cầu về giấy tờ 
cho người dân, Bộ Công an đang đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ 
trong hoạt động đăng ký, cấp biển số phương tiện. 

Cụ thể, với xe làm thủ tục sang tên, chủ mới của xe chỉ cần đến cơ quan 
đăng ký nơi mình cư trú để làm thủ tục, không phải rút hồ sơ gốc. Cơ 
quan tiếp nhận hồ sơ xe đối chiếu và in giấy chứng nhận đăng ký xe. 

Khi đăng ký lại, kể cả xe đã chuyển quyền sở hữu nhiều lần, chủ mới 
của xe không cần đưa xe đến kiểm tra, chỉ cần ghi mã số định danh cá 



nhân, số hóa đơn điện tử, tên doanh nghiệp bán xe vào giấy khai sang 
tên. Cán bộ sẽ kiểm tra thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 
trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế và hoàn thiện hồ sơ. 

 

Người dân làm thủ tục đăng ký biển số ở Cục CSGT-Bộ Công an. 
Ảnh. Bá Đô. 

Trong trường hợp cơ quan đăng ký xe chưa kết nối với cơ sở dữ liệu 
quốc gia, người đi đăng ký phải nộp hồ sơ và xuất trình giấy tờ quy định 
gồm: giấy khai sang tên, di chuyển xe; giấy chứng nhận đăng ký xe và 
biển số xe hoặc giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe; chứng từ 
chuyển quyền sở hữu xe... 

Trả lời VnExpress, trung tá Phạm Việt Công, Trưởng phòng Đăng ký xe 
(Cục Cảnh sát giao thông), Cục bắt đầu cho scan các bộ hồ sơ phương 
tiện trên toàn quốc để phục vụ việc này. Tuy nhiên, khối lượng hồ sơ của 
hơn 60 triệu chiếc xe máy, hơn 4 triệu ôtô là rất lớn nên Cục chưa thể làm 
hết ngay được. Vì vậy với trường hợp nào cần sang tên, di chuyển các 
đơn vị mới scan lên hệ thống để áp dụng. 

Trung tá Công cũng cho biết, việc đơn giản thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực đăng ký xe đang phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện dự án hệ thống cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư cùng với quá trình liên thông, chia sẻ dữ 
liệu giữa các cơ quan, đơn vị nhà nước như Cục thuế, Kho bạc... và nếu 



dự án dữ liệu lớn hoàn thiện, năm 2020 các đơn vị đăng ký xe có thể áp 
dụng được ngay. 

Theo vnexpress.net 

 

9. Doanh nghiệp nhà nước tiếp cận công nghệ 4.0 
Đổi mới sáng tạo là một quá trình thử thách, doanh nghiệp nhà nước 
có chấp nhận cuộc chơi, chấp nhận rủi ro? 

 

Toàn cảnh hội thảo "Mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp nhà nước trong 
công nghiệp 4.0: thực trạng và kiến nghị chính sách". Ảnh: Thúy 

Hiền/BNEWS/TTXVN 

Sáng 5/11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chương trình Australia hỗ trợ cải 
cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế 
Trung ương (CIEM) tổ chức hội thảo: "Mức độ sẵn sàng của doanh 
nghiệp nhà nước trong công nghiệp 4.0: Thực trạng và kiến nghị chính 
sách", nhằm tập trung đánh giá toàn diện về vai trò, sứ mệnh và chuẩn bị 
của doanh nghiệp nhà nước trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đề 
xuất mục tiêu và định hướng giải pháp cho giai đoạn tới. 



Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Viện trưởng CIEM Phan Đức Hiếu cho 
biết, qua kết quả khảo sát, phỏng vấn, đánh giá,  CIEM mong muốn nhận 
được ý kiến đóng góp của các chuyên gia về cách tiếp cận, phản ánh vấn 
đề đã đúng và đầy đủ chính xác các vấn đề đang diễn ra hay chưa? Do 
vậy, cần có sự trao đổi và bình luận theo nhiều góc độ, tiếp cận khác 
nhau. 

Ông Trịnh Đức Chiều, Phó Trưởng Ban Nghiên cứu cải cách và phát triển 
doanh nghiệp (CIEM) cho biết, báo cáo đã đưa ra những mô hình của các 
nước đang ứng dụng và triển khai theo 2 cách tiếp cận về đổi mới sáng 
tạo: Đổi mới sáng tạo do nhà nước dẫn dắt và đổi mới sáng tạo theo mô 
hình hệ sinh thái. Bên cạnh đó, là cách đặt vấn đề cách tiếp cận công 
nghệ 4.0 cho doanh nghiệp nhà nước Việt Nam. 

Bởi, quá trình đổi mới sáng tạo là một quá trình thử thách đúng - sai, các 
doanh nghiệp chủ động và dám chấp nhận rủi ro. Vì vậy, cũng đặt ra 
nhiều vấn đề cho doanh nghiệp nhà nước, như doanh nghiệp nhà nước 
có chấp nhận cuộc chơi, chấp nhận rủi ro, thua lỗ? Năng lực đổi mới, 
sáng tạo của doanh nghiệp nhà nước Việt Nam? Có cơ chế đầu tư, chính 
sách thúc đẩy đổi mới, sáng tạo? 

Theo ông Chiều, trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ mở ra nhiều 
cơ hội đối với doanh nghiệp nhà nước như tăng hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp nhà nước: năng suất, cải thiện quản trị. Các ngành doanh 
nghiệp nhà nước đang hoạt động, hưởng lợi lớn nhờ công nghệ; Tập 
đoàn, Tổng công ty quy mô lớn có lợi thế dẫn dắt thị trường; cải thiện 
quản lý của chủ sở hữu và thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp khác. 

Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội thì vẫn còn nhiều thách thức như: hiện, 
doanh nghiệp nhà nước Việt Nam có năng lực công nghệ, kỹ thuật cao 
hơn mức trung bình nhưng thấp hơn so với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt 
là doanh nghiệp lớn trên thế giới. Quản trị tại doanh nghiệp nhà nước Việt 
Nam chưa hiện đại, thiếu lao động trình độ cao, phù hợp với công nghệ 
mới. Đặc biệt, là thách thức trong chuyển đổi đa phần là doanh nghiệp 
nhà nước dưa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên, vị trí độc quyền. 

Về thực trạng chính sách đối với doanh nghiệp nhà nước trong cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4, đại diện CIEM cho rằng, Chính phủ Việt 
Nam ban hành nhiều chính sách thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ 
giai đoạn 2011-2019. Theo đó, thứ hạng đổi mới sáng tạo được cải thiện 
nhưng thể chế chưa theo kịp. Xếp hạng chất lượng thể chế hỗ trợ đổi mới 
sáng tạo còn thấp, chậm thay đổi, thậm chí thụt lùi. Lý giải nguyên nhân 
này, Báo cáo của CIEM cho rằng, vốn đầu tư thực sự dành cho nghiên 



cứu và phát triển không tăng nhiều và ở mức thấp ( 0,3-0,4% GDP), các 
mục tiêu đổi mới sáng tạo thiên về số lượng hơn là chất lượng. 

Theo ông Phan Đức Hiếu, ngoài những thuận lợi về chính sách đối với 
doanh nghiệp nhà nước trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thì vẫn 
còn nhiều bất cấp cập chính sách; trong đó, thiếu văn bản pháp lý, chính 
sách, chiến lược khoa học công nghệ đặt ra mục tiêu cụ thể, định lượng 
cho doanh nghiệp nhà nước. 

“Ràng buộc cứng duy nhất đối với doanh nghiệp nhà nước là lập quỹ phát 
triển khoa học và công nghệ bằng việc trích 3 - 10% của thu nhập tính 
thuế. Trong khi đó, doanh nghiệp nhà nước chưa thực sự được coi là một 
đối tượng quan trọng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chính sách 
chung về khoa học và công nghệ, đối tượng của doanh nghiệp nhà 
nước”, ông Hiếu nhấn mạnh. 

Ngoài ra, hiện chưa có quy định, chính sách ràng buộc, hợp tác, chuyển 
giao công nghệ, hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước – doanh nghiệp nhỏ 
và vừa để phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Thiếu cơ chế tài chính 
phù hợp để thực hiện đầu tư, phát triển; thiếu các giải pháp cụ thể để tái 
cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo hướng thúc đẩy phát triển khoa học 
và công nghệ. 

Theo khảo sát, đánh giá của báo cáo, đa số doanh nghiệp mới bắt đầu 
quá trình số hoá nhưng quan tâm và kỳ vọng cao về triển vọng 5 năm tới; 
trong đó, Viettel tuyên bố theo đuổi mục tiêu kiến tạo xã hội số. Cam kết 
với Chính phủ trở thành đơn vị tiên phong trong cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4. Viettel sẽ dành 1.000 tỷ đồng cho quỹ đầu tư mạo hiểm 
để hợp tác với các công ty công nghệ, chung tay cùng Chính phủ kiến tạo 
xã hội số. 

Cùng với đó, EVN cũng đang phấn đấu trở thành doanh nghiệp số trên 
nền tảng ứng dụng các công nghệ số, công nghệ thông tin và công nghệ 
của cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trở thành tập đoàn hàng đầu khu 
vực. 

Tuy nhiên, CIEM cũng đã chỉ ra 6 thách thức trong quá trình số hoá: đó là 
sự hạn chế khả năng số hoá, cá nhân hoá các sản phẩm dịch vụ; chưa có 
cách tiếp cận hệ thống để biến dữ liệu thành giá trị; thiếu khả năng đặt giá 
linh hoạt theo khách hàng; thiếu trầm trọng các tài năng về IT, nguồn lực 
để thúc đẩy công nghiệp 4.0 hạn chế; thiếu hợp tác với bên ngoài. 

Góp ý cho báo cáo, TS. Trần Toàn Thắng, Trưởng Ban Kinh tế thế giới, 
Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội quốc gia đã chỉ ra điểm 
hạn chế của nghiên cứu như đặc thù doanh nghiệp nhà nước liên quan 



quản trị bên trong, quyết định khả năng tương lai ứng dụng đến đâu chưa 
được chỉ rõ. 

Ông Lê Hải Đăng, Trưởng ban Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam (EVN) cho hay, đến nay các mảng ứng dụng công nghệ 4.0 
phân bổ tất cả các mảng hoạt động, ví dụ như blockchain trong thu tiền, 
trí tuệ nhân tạo trong tính toán tổn thất… 

“Từ nhu cầu nội tại, nên EVN đã có những nghiên cứu trước đó để đáp 
ứng nhu cầu thực tế. Trong quá trình thực hiện, điều quan trọng nhất là 
cần có cơ chế thu hút người giỏi trong IT, nếu cơ chế tiền lương không 
thu hút được thì sẽ dẫn tới tình trạng chảy máu chất xám, bên ngoài có 
đãi ngộ hơn thì doanh nghiệp nhà nước khó đưa ra những cái đủ hấp dẫn 
tài chính cho người tài”, ông Lê Hải Đăng cho biết. 

Do vậy, CIEM khuyến nghị 6 giải pháp chính để doanh nghiệp nhà nước 
phát triển công nghệ 4.0. Cụ thể, cần định vị rõ ràng vai trò, mục tiêu của 
doanh nghiệp nhà nước trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tái cơ 
cấu, cổ phần hóa mạnh mẽ doanh nghiệp nhà nước cả những ngành, lĩnh 
vực ưu tiên trong công nghệ; hiện đại hoá, số hoá quản trị, giám sát của 
chủ sở hữu nhà nước; hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước cải thiện khả năng 
vận hành số hoá; tiếp tục cải cách môi trường kinh doanh, thúc đẩy cạnh 
tranh và các giải pháp bổ trợ khác./. 

Theo bnews.vn 

 

10. Dân đi "5 lần 7 lượt" và phải chi tiền mới làm 
được... giấy khai sinh! 
Một người dân ở thị trấn U Minh (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) khi đi 
làm giấy khai sinh cho trẻ đã phải đi "5 lần 7 lượt" và chi tiền mới 
nhận được giấy tờ. Cùng thời gian này, một cán bộ ở Đà Nẵng đã 
phải xin lỗi dân vì có thái độ gắt gỏng, thiếu chuẩn mực. 

Ngày 4/11, theo nguồn tin của PV Dân trí, UBND thị trấn U Minh (huyện U 
Minh, tỉnh Cà Mau) đã điều chuyển một công chức Tư pháp - Hộ tịch 
sang bộ phận khác vì được xác định đã “gây phiền hà cho dân”. 

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau đã có yêu cầu UBND huyện U Minh tổ chức 
kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch UBND thị trấn U Minh vì để xảy ra nhiều 
tồn tại, hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Qua kiểm tra của Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, trong tuần đầu tháng 
10/2019, một người dân ở thị trấn U Minh (huyện U Minh) đến Bộ phận 



một cửa của thị trấn 4 lần nhưng vẫn chưa làm được thủ tục giấy khai 
sinh cho trẻ dưới 6 tuổi. Người dân này lúc thì bị đề nghị bổ sung hộ 
khẩu, lúc lại phải bổ sung giấy kết hôn của cha mẹ,... 

 

Nhấn để phóng to ảnh 

Nhiều nơi trên địa bàn Cà Mau có những bảng "hô khẩu hiệu" như thế 
này, tuy nhiên vẫn còn tồn tại những cán bộ "hành" dân trong giải quyết 

thủ tục hành chính. (Ảnh minh họa) 

Ngày 8/10, người dân này lại đến (lần thứ 5) thì được công chức phụ 
trách Tư pháp - Hộ tịch yêu cầu ngồi chờ. Sau đó, người dân phải chi 
200.000 đồng để nhận kết quả. 

Sau khi nhận giấy khai sinh, người dân yêu cầu làm thủ tục cấp thẻ bảo 
hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Tuy nhiên, công chức Tư pháp - Hộ tịch 
đã từ chối với lý do “chưa thực hiện liền được”. 

Tuy nhiên, theo quy định của UBND tỉnh Cà Mau thì thủ tục đăng ký giấy 
khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi ở cấp xã được 
thực hiện đồng thời và trả cùng lúc 2 kết quả cho người dân. 

Vụ việc trên được UBND tỉnh Cà Mau xác định là đã “nhũng nhiễu, gây 
phiền hà cho người dân” trong giải quyết thủ tục hành chính. 



Đà Nẵng: Gắt gỏng với dân, một cán bộ phải xin lỗi 

Ngày 4/11, ông Ngô Ngọc Trúc – Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến (huyện Hòa 
Vang, TP Đà Nẵng) cho biết, đã yêu cầu một cán bộ Địa chính – Xây 
dựng xin lỗi người dân vì thái độ khi tiếp nhận, giải quyết công việc. 

Trước đó, vào ngày 8/10, chị N.L.H.N. (24 tuổi) đến UBND xã Hòa Tiến 
làm thủ tục đăng ký kết hôn. Lúc đến, chị N. thấy cán bộ hộ tịch chưa đến 
mà thấy một cán bộ khác đang ngồi tại ô cửa Địa chính - Xây dựng. 

Chị N. hỏi: "Chị Tuyến hộ tịch chưa đến à bác?". Anh cán bộ này trả lời 
lại: "Ủa chứ không thấy hả, chưa thấy ai ngồi thì chưa lên rồi hỏi cái chi!". 

 

UBND xã Hòa Tiến - nơi xảy ra sự việc 

“Thái độ tiếp công dân gắt gỏng, trong khi đó cán bộ thì đi làm trễ. Tôi 
không đồng tình với cách tiếp công dân của cán bộ một cửa UBND xã 
Hòa Tiến. Văn hóa công sở của họ ở đâu, đừng nghĩ rằng chúng tôi là 
dân quê thì muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm”, chị N. phản ánh. 

Ông Trúc cho biết, cán bộ Địa chính – Xây dựng mà chị N. phản ánh là 
ông Nguyễn Đức Hưng. Sau khi nhận được phản ánh, xã đã yêu cầu ông 
Hưng kiểm điểm rút kinh nghiệm về phát ngôn giao tiếp với công dân và 
liên hệ với công dân phản ánh để xin lỗi. 

Theo ông Trúc, trong thời gian tới, xã tiếp tục quán triệt cán bộ công chức 
nói chung và cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả nói riêng chấp hành 
quy chế, nội quy của UBND xã, đảm bảo thời gian làm việc đúng quy 
định, lấy nhân dân làm đối tượng phục vụ, lấy sự hài lòng của tổ chức, 
công dân để đánh giá xếp loại cuối năm… 

Theo dantri.com.vn 



11. Quảng Trị: Bộn bề tâm tư khi... sáp nhập xã! 
Sau nhiều lần kinh qua việc "khắc xuất, khắc nhập", sáp nhập xã ở 
tỉnh Quảng Trị lần này tiếp tục những câu chuyện đầy tâm tư. 

Khi phân tán và sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, nhiều địa danh ở 
Quảng Trị coi như bị… xóa tên trên bản đồ. 

Xã “43 tuổi” bị xóa sổ 

Giữa lúc công việc chia tách, sáp nhập đang gấp rút tiến hành, trụ sở 
UBND xã Gio Thành vẫn hoạt động nhộn nhịp. Từ đầu giờ sáng đã có rất 
đông người dân đến giải quyết thủ tục hành chính, cán bộ thừa hành 
chạy ngang chạy dọc rất cấp tập... 

Từ phòng họp phía sau trụ sở vẫn vang vang tiếng chỉ đạo trong cuộc họp 
giao ban triển khai nhiệm vụ đầu tuần của nữ Bí Thư Phan Thị Lan. Bà 
sắp về hưu, cũng coi như người giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy cuối cùng 
trong lịch sử tồn tại 43 năm của xã này. 

Tiếp tôi trong căn phòng nhỏ nhắn, đơn sơ, không kịp pha ấm trà nóng vì 
công việc quá nhiều, Bà Lan bộc bạch: "Là người sinh ra và trưởng thành 
ở địa phương, chứng kiến nhiều biến cố lịch sử, cũng tiếc nuối vì mai này 
cái tên “Gio Thành” không còn nữa…”. 

Chính cái tên gọi sau khi sáp nhập cũng là nỗi lo không nhỏ của bà trên 
cương vị là người lãnh đạo về mặt đường lối, chủ trương. Những cuộc 
họp đầu tiên vẫn có ý kiến phản đối trong cán bộ, đảng viên về việc phải 
thống nhất với tên của đơn vị đơn vị có bề dày lịch sử hơn. 

 

Sau khi sáp nhập, xã Gio Thành sẽ biến mất trên bản đồ 



Đi sâu vào dân mới biết, giữa những thôn giáp ranh các xã lâu nay vẫn 
diễn ra tình trạng tranh chấp “lãnh thổ” một cách âm ỉ. Ví dụ thôn Tân 
Minh (Gio Thành) với thôn Lâm Xuân (Gio Mai); thôn Nhĩ Hạ (Gio Thành) 
và thôn 6 (Gio Hải). 

Đáng nói việc tranh chấp này tuy không lớn nhưng huyện đã nhiều lần 
giải quyết vẫn không xong! Cho nên, theo bà Lan, sáp nhập lần này… tự 
nhiên giải quyết được điểm “nóng” âm ỉ này. 

Gio Thành là một trong 21 đơn vị hành chính thuộc huyện Gio Linh 
(Quảng Trị) được cấu thành bởi 3 thôn: Tân Minh, Nhĩ Hạ và Nhĩ Trung.  
Đợt sắp xếp lần này xã Gio Thành “chia năm xẻ bảy” gộp với các địa 
phương lân cận. 

35 cán bộ dôi dư về đâu? 

 

Bà Phan Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Gio Thành 

Nữ lãnh đạo này cho rằng, việc thực hiện chủ trương sáp nhập không 
quá khó khăn, vì bước đầu dân đã đồng thuận theo chủ trương. Tuy 
nhiên, nỗi lấn cấn lớn nhất là dôi dư cán bộ. Họ bị nghỉ việc, hay bố trí 
vào đâu? 

Chuyện này không hề đơn giản bởi nó liên quan đến con người, lợi ích cá 
nhân, an sinh xã hội, danh dự bản thân, gia đình, dòng tộc. Biết đâu được 
sau một “biến cố” nghiêm trọng, những người thất sủng sẽ biến thành 
những cá nhân bất mãn!? 



Xã Gio Thành đã có sẵn phương án cho những cán bộ có chức vụ, Bí thư 
và Chủ tịch HĐND sắp nghỉ chế độ, Chủ tịch UBND được luân chuyển; 
chức danh đứng đầu Mặt trận, Đoàn thể - Đại hội nhiệm kỳ này không 
cho bầu thêm mà cắt cử người kiêm nhiệm, phụ trách; một số chuyển 
sang địa phương lân cận. 

Ở “trên” coi như đâu vào đấy, nhưng đáng lo nhất là mấy chục công 
chức, người làm bán chuyên trách ở “dưới” vẫn chưa biết được “ngày 
mai ra sao”. Hướng giải quyết cho bộ phận dôi dư này - bà Lan vẫn “chưa 
nhận được phương án nào”, đang chờ chỉ đạo từ cấp trên. 

Bà Bí thư bày tỏ sự lo lắng với tương lai “cấp dưới”, bởi theo bà, nếu cho 
“về” trước tuổi thì phải có chế độ phù hợp, cũng phải làm công tác tư 
tưởng để họ cảm thấy thỏa mãn. 

“Tại Quảng Trị, sau khi sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp 
xã giảm 16 xã; số lượng cán bộ, công chức bố trí tại 17 xã, thị trấn 
được hình thành sau khi sắp xếp là 354 người. Sẽ dôi dư 129 cán 
bộ và 129 công chức; người hoạt động không chuyên trách ở cấp 
xã dôi dư là 227 người”, Giám đốc Sở Nội vụ Hồ Ngọc An cho hay. 

Ngoài chủ trương lớn của Đảng, nhà nước, rất cần những người có thẩm 
quyền nhìn nhận vấn đề con người dưới góc độ của bộ Luật Lao động, 
bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. 

Ở cấp tỉnh, Quảng Trị là một trong những địa phương từng kinh qua 
nhiều lần “khắc xuất”, “khắc nhập”. Những lần đó để lại không ít bồi hồi 
trong lòng các vị lão thành, kể cả phải xử lý “tên gọi mới” sao cho địa 
phương nào cũng cảm thấy mình còn tồn tại! 

Từ năm  1979 đến nay, huyện Gio Linh đã 8 lần sáp nhập và chia tách 
các xã để phục vụ “tình hình mới”. Bài học để lại là công tác cán bộ, con 
người luôn là vấn đề đau đầu nhất. 

Theo enternews.vn 

 

12. Quảng Ninh: Khó khăn trong đảm bảo ATTT của 
Chính phủ điện tử đến từ việc thay đổi thói quen của 
cán bộ công chức  
Theo ông Đinh Sỹ Nguyên, Phó Giám đốc Sở TT&TT Quảng Ninh, 
một trong những khó khăn của việc bảo đảm ATTT trong Chính phủ 
điện tử đến từ nhận thức và thay đổi thói quen của cán bộ công 



chức khi tham gia hệ thống. Để giải quyết, tỉnh đã tập trung nhiều 
biện pháp từ công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành cho đến hỗ trợ, 
bàn giao, đôn đốc và giám sát. 

 

Theo ông Đinh Sỹ Nguyên, Phó Giám đốc Sở TT&TT Quảng Ninh, một 
trong những khó khăn của việc bảo đảm ATTT trong Chính phủ điện tử 

đến từ nhận thức và thay đổi thói quen của cán bộ công chức khi tham gia 
hệ thống. Ảnh: Internet 

Ông Nguyên cho rằng, triển khai ATTT là một trong những phần việc mà 
lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh quan tâm ngay từ đầu khi triển khai Chính phủ 
điện tử trên địa bàn. Bởi Quảng Ninh xác định việc ứng dụng CNTT đem 
lại nhiều thuận lợi cho công tác quản lý điều hành nhưng kèm theo đó là 
những rủi ro về mất ATTT. 

Do đó, ngay từ đầu, Quảng Ninh đã có những biện pháp kỹ thuật, 
phương án ATTT trong tất cả những dự án về Chính phủ điện tử như 
thiết bị đầu cuối, tường lửa cho hệ thống web, hệ thống, cơ sở dữ liệu… 
Thiết bị ATTT nhập về đều được kiểm tra bởi những đơn vị chuyên ngành 
của Bộ Công an. “Tuy nhiên, việc kiểm tra này cũng gặp nhiều khó khăn 
do ở Quảng Ninh không có đơn vị đủ năng lực thực hiện, tất cả các thiết 
bị đều phải nhờ Bộ Công an nên mất nhiều thời gian”, ông Nguyên nói. 

Khó khăn tiếp theo, ông Nguyên cho rằng đến từ nhận thức và thay đổi 
thói quen về ATTT của các bộ công chức khi tham gia hệ thống. Vì thế, 



khi cài đặt những hệ thống đảm bảo, kiểm soát ATTT xuất hiện độ trễ đến 
từ trình độ CNTT của từng người không đồng đều. 

“Để khắc phục khó khăn này, chúng tôi đã tập trung nhiều biện pháp từ 
công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành cho đến hỗ trợ, bàn giao, đôn đốc và 
giám sát”, ông Nguyên nhấn mạnh. 

Cũng theo ông Nguyên, từ năm 2012, Quảng Ninh xác định xây dựng 
Chính quyền điện tử và Trung tâm Hành chính công là một trong những 
nhiệm vụ trong tâm của tỉnh. Sau 7 năm thực hiện, nền tảng cốt lõi của 
Hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thiện: 
Hoàn thành việc xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu theo tiêu chuẩn 
quốc tế Tier III; hoàn thành xây dựng mạng WAN trong toàn tỉnh, từ cấp 
tỉnh đến 186 xã, phường, thị trấn; 100% cơ quan hành chính có mạng 
LAN; phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp được triển khai 
đến 100% cơ quan nhà nước trong toàn tỉnh, để từ đó có đến trên 97% 
văn bản điện tử được trao đổi giữa cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ninh; 
100% các thủ tục hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã được chuẩn hoá, 
thiết lập, theo dõi quá trình giải quyết trên mềm một một cửa điện tử liên 
thông... 

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh cũng đầu tư hệ thống phát hiện cảnh báo 
tấn công sớm cách đây 2 năm. Trong đề án phát triển Thành phố thông 
minh, tỉnh cũng xây dựng một trung tâm giám sát ATTT mạng của tỉnh. 
Trung tâm kiểm soát ATTT của Quảng Ninh được xây dựng với mục tiêu 
xây dựng hệ thống nền tảng điều hành an ninh bảo mật đủ mạnh để giám 
sát phát hiện hệ thống và ngăn chặn được hầu hết các tấn công trên 
mạng Internet nhằm khai thác các lỗ hỏng của các ứng dụng, thiết bị 
trong mỗi hệ thống mạng của các tổ chức, bao gồm toàn bộ hạ tầng 
thông minh của đề án Thành phố thông minh tại 93 đơn vị. 

Hàng tuần trung tâm đều có báo cáo đánh giá, nhưng chưa phát hiện sự 
cố nào lớn cả. “Vì thế, chúng tôi có thể đảm bảo cho việc đầu tư tiếp theo 
cho hệ thống Chính quyền điện tử và TP thông minh, nhưng vẫn phải có 
phương án củng cố và nâng cao thêm hệ thống ATTT hiện tại”, ông 
Nguyên kết luận. 

Theo ictnews.vn 

 

 

 

 



13. Có nhất thiết sử dụng sổ liên lạc điện tử? 
Nhiều trường học trên địa bàn Đồng Nai đã chuyển từ sổ liên lạc 
truyền thống sang sổ liên lạc điện tử để trao đổi thông tin giữa giáo 
viên chủ nhiệm và học sinh. Chi phí mỗi năm học phụ huynh phải 
nộp cho đơn vị viễn thông cung cấp dịch vụ này là 60 ngàn đồng. 
Sau nhiều năm sử dụng, đến nay vẫn còn những ý kiến trái chiều về 
“cuốn sổ” này. 

 

Một phụ huynh tại TP.Biên Hòa đăng ký sử dụng sổ liên lạc điện tử và 
nhận được tin nhắn qua điện thoại về tình hình học tập của con mình. 

Ảnh: C.Nghĩa 

Hiệu trưởng Trường THCS Phước Thái (xã Phước Thái, huyện Long 
Thành) Bùi Đoàn Trị cho biết: “Trường có trên 2 ngàn học sinh nhưng chỉ 
có một nửa số phụ huynh đăng ký dịch vụ sổ liên lạc điện tử. Những phụ 
huynh không đăng ký vì muốn duy trì sử dụng số liên lạc truyền thống và 
còn vì đỡ tốn kém chi phí”. 

* Lưỡng lự trong lựa chọn sổ liên lạc điện tử 

Ông Bùi Đoàn Trị cho hay, phụ huynh hoàn toàn có quyền lựa chọn đăng 
ký sử dụng dịch vụ sổ liên lạc điện tử hay không. Nếu phụ huynh đăng ký 
sẽ thường xuyên nhận được tin nhắn qua điện thoại phản ánh về tình 



hình học tập của con mình hằng ngày ở trường như: lịch học, lịch thi, kết 
quả học tập, thậm chí là cả những khuyết điểm học sinh mắc phải. Tuy 
nhiên, khi sử dụng sổ liên lạc điện tử phụ huynh lại không thể tương tác 
trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm trên nền tảng công nghệ sổ liên lạc điện 
tử. Nếu muốn phụ huynh buộc phải gọi điện thoại trao đổi, hoặc gặp trực 
tiếp giáo viên tại trường. 

Đối với những 
phụ huynh không 
đăng ký sử dụng 
dịch vụ sổ liên lạc 
điện tử sẽ vẫn 
nhận được thông 
tin về tình hình 
học tập của con 
mình nhưng với 
tần suất ít hơn 
thông qua cuốn 
sổ liên lạc truyền 
thống. Những 

thông tin cần thiết trao đổi sẽ được giáo viên viết trực tiếp vào sổ và 
chuyển đến phụ huynh, nếu phụ huynh có phản hồi có thể ghi vào sổ và 
gửi lại cho giáo viên. Trong những trường hợp cần thiết, nhiều giáo viên 
chủ nhiệm thường dùng điện thoại gọi trực tiếp hoặc qua tin nhắn của một 
số mạng xã hội như: Zalo, Facebook… 

Chị Đỗ Thanh Tâm, một phụ huynh ở phường Thanh Bình (TP.Biên Hòa) 
cho biết, năm học trước chị đóng 60 ngàn đồng để sử dụng dịch vụ sổ 
liên lạc điện tử, tuy nhiên một năm học chị chỉ nhận được vài ba tin nhắn 
về kết quả học tập của con. So với số tiền bỏ ra và số tin nhắn nhận lại 
không tương xứng với số tiền phải đóng. Chính vì vậy, năm nay chị T. 
quyết định không tham gia dịch vụ này, thay vào đó chị và các phụ huynh 
khác trong lớp cùng tham gia nhóm Zalo do cô chủ nhiệm làm trưởng 
nhóm. Mọi thông tin đều được trao đổi trong nhóm khá nhanh và tiện lợi, 
trừ những thông tin riêng tư chị sẽ trao đổi riêng với giáo viên để không 
“mắc cỡ” với các phụ huynh khác. 

Anh Nguyễn Phú Vinh (phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) hiện có con 
học tại Trường THPT Ngô Quyền (TP.Biên Hòa) cho biết: “Sổ liên lạc điện 
tử có nhiều tiện lợi, khi đăng ký phụ huynh sẽ nhận được các thông tin 
của con mình, nhưng phụ huynh đăng ký dịch vụ để đổi lại một năm vài 
ba tin nhắn thông báo kết quả học tập thì quá uổng. Hơn nữa dù là sổ liên 

Phó giám đốc Sở GD-ĐT Đào Đức Trình: Phụ 
huynh có quyền lựa chọn 

Sổ liên lạc điện tử là một sản phẩm ứng dụng công 
nghệ thông tin giúp giáo viên quản lý học sinh tốt 
hơn, kịp thời thông tin cho phụ huynh về quá trình 
học tập của con mình. Tuy nhiên, hiện ngày càng có 
nhiều ứng dụng tiện ích trên điện thoại thông minh 
mà giáo viên và phụ huynh có thể lựa chọn làm kênh 
trao đổi thông tin. Việc lựa chọn dịch vụ sổ liên lạc 
điện tử là hoàn toàn tự nguyện nếu phụ huynh cảm 
thấy cần thiết cho con em mình. 



lạc nhưng tính tương tác lại chưa có, khi phụ huynh nhận được thông tin 
không thể phản hồi ngay mà phải trực tiếp gọi điện, hoặc đến lớp trao đổi 
với giáo viên về thông tin đã nhận, rất bất tiện”. 

* Nhiều lựa chọn khác 

Sổ liên lạc điện tử là một phần mềm quản lý được đơn vị kinh doanh dịch 
vụ công nghệ thông tin cung cấp cho các cơ sở giáo dục. Việc sử dụng và 
đem lại hiệu quả hay không còn phụ thuộc nhiều vào giáo viên. Nếu giáo 
viên chăm chỉ cập nhật tình hình học tập vào phần mềm và gửi cho học 
sinh thì phụ huynh sẽ thường xuyên nhận được tin nhắn. Còn trong 
trường hợp giáo viên quá bận, phụ huynh chỉ nhận được số tin nhắn 
khiêm tốn, chủ yếu là kết quả học tập cuối kỳ hoặc cuối năm học. 

Theo một giáo viên chủ nhiệm tại Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn 
(phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa), những năm học trước trường có sử 
dụng sổ liên lạc điện tử nhưng bắt đầu từ năm học 2019-2020 này thì 
chấm dứt sử dụng. Lý do vì một năm học nhắn cho phụ huynh không 
được bao nhiêu tin nhắn mà lại tốn của phụ huynh 60 ngàn đồng. Số tiền 
đó với một phụ huynh thì không bao nhiêu nhưng nhiều phụ huynh trong 
trường cộng lại không hề nhỏ. 

Cũng theo giáo viên này, hiện nay trường vẫn duy trì sổ liên lạc truyền 
thống, hằng ngày cần trao đổi thông tin gì giáo viên dành thời gian ghi vào 
sổ để học sinh mang về cho phụ huynh xem và phản hồi. Ngoài ra, giáo 
viên còn duy trì một sổ liên lạc trên ứng dụng Zalo với ưu điểm hơn hẳn 
sổ liên lạc điện tử trước đây, đó là kết nối online 24/24 giờ với phụ huynh. 
Khi giáo viên chủ nhiệm cần thông báo gì thì chỉ cần gửi một tin nhắn là 
100% phụ huynh trong lớp đều nhận được. 

Việc lập các nhóm nội bộ trên ứng dụng Zalo, Facebook liên lạc giữa giáo 
viên chủ nhiệm và phụ huynh đang là xu hướng thịnh hành, tạo thuận lợi 
cho cả giáo viên lẫn phụ huynh. Ngoài thông tin dưới dạng văn bản, giáo 
viên và phụ huynh có thể trao đổi cho nhau hình ảnh, video clip, bày tỏ 
cảm xúc hài lòng hay không, thậm chí là biểu quyết tập thể về một vấn đề 
cần sự đồng thuận của số đông phụ huynh… Trong trường hợp giáo viên 
và phụ huynh gặp vấn đề tế nhị, khó nói vẫn có thể trao đổi riêng ngoài 
nhóm bằng tin nhắn hoặc cuộc gọi thoại trực tiếp. 

Theo Ban giám hiệu Trường tiểu học Hưng Lộc (xã Hưng Lộc, huyện 
Thống Nhất), năm học trước một đơn vị kinh doanh dịch vụ viễn thông đã 
đến trường đặt vấn đề cung cấp dịch vụ sổ liên lạc điện tử, tập huấn sử 
dụng phần mềm cho giáo viên, nhưng qua xem xét tình hình thực tế chưa 



nhiều phụ huynh có điện thoại thông minh hay kết nối 3G nên trường 
chưa triển khai. 

Chị Ngô Thị Thanh Vy (phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) cho biết, chị 
có đăng ký sử dụng dịch vụ sổ liên lạc điện tử nhưng cũng vẫn giữ thói 
quen thường xuyên trao đổi với giáo viên chủ nhiệm trong những lần đưa 
đón con đến lớp. “Việc trao đổi trực tiếp thường xuyên với giáo viên chủ 
nhiệm là cách tốt nhất để nắm bắt đầy đủ thông tin về con” - chị Vy nói. 

Theo baodongnai.com.vn 

 

 

 

 

 


