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1. Bác sĩ nước ngoài phải rành tiếng Việt! 
Dự thảo Luật Khám chữa bệnh (sửa đổi) quy định người nước ngoài 
hành nghề y ở Việt Nam phải rành tiếng Việt, kê toa bằng tiếng Việt 
để bảo đảm quyền lợi bệnh nhân 

 
Một nạn nhân tố phòng khám có bác sĩ nước ngoài “vẽ bệnh” trên địa bàn 

TP HCM Ảnh: NGUYỄN THẠNH 

Bộ Y tế đang lấy ý kiến cho dự thảo Luật Khám chữa bệnh (KCB - sửa 
đổi) với nhiều nội dung mới. Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp 
chế - Bộ Y tế, cho biết luật được xây dựng theo hướng cải cách thủ tục 
hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động KCB; thực 
hiện chính sách xã hội hóa và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế; bảo 
đảm công bằng giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhà nước và tư 
nhân. 

Đánh bác sĩ là "chống người thi hành công vụ" 

Cũng theo ông Nguyễn Huy Quang, dự thảo luật bổ sung, mở rộng thể 
chế pháp lý liên quan tới việc áp dụng các kỹ thuật trong điều trị bệnh so 
với trước đây. Cụ thể, dự thảo mở rộng các tiêu chí áp dụng và phân cấp 
cho các địa phương, tạo điều kiện áp dụng kỹ thuật sớm nhất, đáp ứng 
nguyện vọng của người bệnh. 

Dự thảo luật cũng bổ sung những quy định về việc giải quyết các tranh 
chấp trong lĩnh vực KCB. Theo đó, khi xảy ra sự cố y khoa, hội đồng 



chuyên môn sẽ được thành lập theo trình tự từ cơ sở y tế nơi xảy ra sự 
cố đến sở y tế rồi Bộ Y tế. Nếu hội đồng chuyên môn Bộ Y tế kết luận vẫn 
không được hai bên chấp nhận thì có thể đưa vụ việc ra tòa. 

Dự thảo cũng quy định việc xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng 
hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên y tế được xem là 
hành vi chống người thi hành công vụ. 

Đơn thuốc phải viết bằng tiếng Việt 

Về việc người nước ngoài tới hành nghề KCB tại Việt Nam, ông Nguyễn 
Huy Quang cho biết có nhiều quy định mới: Người hành nghề là người 
nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trực tiếp KCB cho 
người Việt Nam phải biết tiếng Việt thành thạo. Tất cả chỉ định điều trị, kê 
đơn thuốc của những bác sĩ này phải được ghi bằng tiếng Việt. Mức độ 
"thành thạo tiếng Việt" được xác định bởi các cơ sở đào tạo chuyên 
ngành do bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định kiểm tra và công nhận. 

"Bác sĩ nước ngoài KCB tại Việt Nam phải có phiên dịch đang gây ra 
nhiều bất cập. Người phiên dịch nào phải gắn với bác sĩ đó nhưng thực tế 
không một phiên dịch nào có thể gắn bó suốt đời với một bác sĩ. Trong 
khi đó, phiên dịch hiện nay theo quy định của Liên Hiệp Quốc cũng chỉ có 
6 thứ tiếng. Vì thế rất khó có thông dịch viên hoàn hảo để đáp ứng cho tất 
cả bác sĩ các quốc gia, nên rất cần bác sĩ nước ngoài hành nghề ở quốc 
gia nào thì phải biết tiếng của quốc gia đó. Hơn nữa, những người nước 
ngoài muốn đến một quốc gia nào đó để hành nghề KCB cũng cần phải 
biết tiếng của nơi đến. Điều này đã được nhiều quốc gia ở Đông Nam Á 
thực hiện" - ông Quang phân tích. 

Cùng quan điểm, PGS-TS Nguyễn Tiến Quyết, nguyên Giám đốc Bệnh 
viện Việt Đức, cho biết bác sĩ nước ngoài muốn hành nghề tại Việt Nam 
phải rành tiếng Việt là yêu cầu rất cần thiết. Điều này để hạn chế những 
sai sót về chuyên môn do bệnh nhân và bác sĩ không hiểu hết ý nhau 
hoặc người phiên dịch diễn đạt không hết ý của bác sĩ. 

Ngăn "vẽ bệnh" ở phòng khám nước ngoài 

Thực tế trên địa bàn TP HCM nhiều bệnh viện tư nhân, quốc tế, phòng 
khám đa khoa, chuyên khoa..., thậm chí bệnh viện công lập đều có bác 
sĩ, nhân viên y tế là người nước ngoài. Tuy nhiên, đến thời điểm này, qua 
khảo sát của phóng viên Báo Người Lao Động, đa số nhân viên y tế 
người nước ngoài chưa sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trong xử lý công 
việc, trao đổi với người bệnh bản địa. Hầu hết các công đoạn làm việc 
của một bác sĩ đều thông qua phiên dịch viên, từ thăm khám đến việc ra 
bệnh án, phác đồ điều trị, kê toa thuốc... 

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, PGS-TS Tăng Chí 
Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, nói thực tế cho thấy người 
phiên dịch không bảo đảm sự giao tiếp giữa thầy thuốc người nước ngoài 



và người Việt, dẫn đến không an toàn cho người bệnh... Vì vậy, ngành y 
tế TP HCM đã đề xuất đưa quy định trên vào dự thảo luật. 

Cũng theo ông Tăng Chí Thượng, từ lâu ở Thái Lan, Lào đã có quy định 
người hành nghề KCB phải thành thạo tiếng bản địa. Việc yêu cầu người 
nước ngoài hành nghề KCB tại Việt Nam phải sử dụng tiếng Việt thành 
thạo sẽ tránh trường hợp phiên dịch dịch sai ý bác sĩ và hơn hết là người 
bệnh cần biết mình bị bệnh gì, điều trị như thế nào, chi phí ra sao để 
không còn chuyện "vẽ bệnh" ở các phòng khám nước ngoài như thời gian 
qua...  

Quy định thời hạn chứng chỉ hành nghề KCB 

Thay vì việc cấp chứng chỉ hành nghề KCB suốt đời như hiện nay, dự 
thảo Luật KCB sửa đổi quy định chứng chỉ hành nghề của nhân viên y tế 
sẽ có thời hạn. Điều kiện gia hạn chứng chỉ hành nghề là được cơ quan 
có thẩm quyền xác nhận đáp ứng điều kiện về cập nhật kiến thức y khoa 
liên tục theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Đại diện Bộ Y tế cho biết Việt Nam là một trong số rất ít quốc gia cấp 
chứng chỉ hành nghề suốt đời. Yêu cầu có thời hạn trong chứng chỉ đòi 
hỏi người hành nghề phải cập nhật kiến thức y khoa liên tục, đồng thời 
giữ được y đức, tránh để xảy ra sai sót về mặt chuyên môn. 

PGS-TS Nguyễn Tiến Quyết cũng cho rằng việc quy định thời hạn chứng 
chỉ hành nghề chỉ có hiệu lực sau 5-10 năm là phù hợp. Điều này sẽ giúp 
các bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên cập nhật các kiến thức y 
khoa để tiếp tục hành nghề. 

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/bac-si-nuoc-ngoai-phai-ranh-tieng-viet-
20191129222804171.htm 

 

2. Siết thẻ tín dụng, thông điệp mạnh tay từ Ngân 
hàng Nhà nước 
Trước sự bùng nổ của thẻ tín dụng và thẻ ATM, Ngân hàng Nhà 
nước mới đây liên tục có những điều chỉnh nhằm siết lại hoạt động 
trong lĩnh vực này nhằm hạn chế tình trạng gian lận thẻ đang có 
chiều hướng gia tăng. 

Cấm sử dụng thẻ ra nước ngoài mua bán ngoại tệ 

Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước đang trình Dự thảo thông tư sửa 
đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 19/2016 quy định về hoạt động thẻ 
ngân hàng. Trong đó, dự thảo bổ sung nhiều quy định theo hướng siết 
hoạt động của thẻ ATM và thẻ tín dụng bao gồm cả thẻ do ngân hàng và 
công ty tài chính phát hành. 

Đáng lưu ý, một trong những nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung là cấm 
sử dụng thẻ để thanh toán ra nước ngoài cho các giao dịch kinh doanh, 



mua bán ngoại tệ, chứng khoán trên sàn thương mại điện tử nước ngoài; 
sử dụng thẻ để thực hiện các giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ 
khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác. 

Đồng thời, cấm thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện để người 
khác thực hiện các hành vi giao dịch thẻ gian lận, giả mạo; giao dịch 
thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ. 

Không được chuyển khoản vào tài khoản thanh toán, thẻ trả trước 

Ngoài ra, dự thảo Thông tư cũng bổ sung các quy định để quản lý hoạt 
động thẻ ATM, thẻ tín dụng. 

Chẳng hạn, dự thảo quy định lại phạm vi sử dụng của thẻ tín dụng và thẻ 
trả trước vô danh. Thẻ tín dụng chỉ được sử dụng để thanh toán tiền hàng 
hóa, dịch vụ; nạp, rút tiền mặt theo thỏa thuận giữa chủ thẻ với tổ chức 
phát hành thẻ. 

Chủ thẻ tín dụng sẽ không được chuyển khoản vào tài khoản thanh toán, 
thẻ trả trước, trừ trường hợp chuyển khoản vào tài khoản, thẻ trả trước 
của đơn vị chấp nhận thẻ với mục đích trả tiền hàng hóa, dịch vụ. 

Tương tự, thẻ trả trước vô danh chỉ được sử dụng để thanh toán tiền 
hàng hóa, dịch vụ hợp pháp tại thiết bị chấp nhận thẻ ở Việt Nam và 
không được sử dụng để giao dịch trên Internet, thiết bị di động. Đồng 
thời, chủ thẻ trả trước vô danh cũng không được rút tiền mặt tại ATM. 

Để đảm bảo an toàn cho khách hàng sử dụng thẻ ATM, thẻ tín dụng, 
Ngân hàng Nhà nước sẽ yêu cầu tổ chức phát hành thẻ phải đảm bảo 



hoạt động kinh doanh của đơn vị chấp nhận thẻ trước khi ký kết hợp 
đồng. 

Các ngân hàng, tổ chức tín dụng phải đánh giá, phân loại rủi ro lần đầu 
và định kỳ với đơn vị chấp nhận thẻ phù hợp với đặc điểm ngành, nghề 
kinh doanh. 

Chặn việc rút tiền, mua bán "khống" từ thẻ tín dụng 

Trước đó, đầu tháng 8/2019, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản 
6410/NHNN-TT gửi các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, văn phòng 
đại diện các tổ chức thẻ quốc tế, NHNN chi nhánh tỉnh thành phố, yêu 
cầu tăng cường kiểm soát, giám sát hoạt động phát hành và sử dụng thẻ 
tín dụng. 

Theo đó, NHNN yêu cầu các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán phải rà 
soát lại nội dung hợp đồng với những điểm chấp nhận thẻ là các cửa 
hàng, nhà phân phối,... sửa đổi hợp đồng đã ký. Đặc biệt, kiểm tra toàn 
bộ quy trình nội bộ, thủ tục, hồ sơ đăng ký phát hành và sử dụng thẻ ngân 
hàng, mở và sử dụng tài khoản thanh toán. 

 

Về nguyên tắc, thẻ tín dụng chỉ được sử dụng để thanh toán hoặc rút tiền 
tại máy ATM 

Đối với thẻ tín dụng, phải có quy định rõ về phạm vi sử dụng thẻ tín dụng 
theo quy định, như: thẻ tín dụng chỉ được sử dụng để thanh toán tiền 
hàng hóa, dịch vụ; rút tiền mặt tại POS được lắp đặt tại chi nhánh, phòng 
giao dịch của tổ chức thanh toán thẻ. 



Các tổ chức cung cấp dịch vụ thẻ triển khai các biện pháp kiểm soát, 
ngăn chặn (từ chối giao dịch, từ chối thanh toán thẻ, chấm dứt hợp đồng 
thanh toán), không cho phép lợi dụng thẻ tín dụng để sử dụng vào các 
mục đích không đúng quy định. 

Những quy định trên của NHNN nhằm kiểm soát hiện tượng các ngân 
hàng thương mại chuyển tiền từ thẻ tín dụng vào tài khoản cá nhân, 
không đúng với quy định hiện hành. 

Gần đây còn xuất hiện tình trạng rút tiền mặt từ thẻ tín dụng. Cụ thể, một 
số công ty có hợp đồng hợp tác với ngân hàng để áp dụng kênh thanh 
toán thẻ Visa hoặc POS vào việc chấp nhận thanh toán các giao dịch 
mua bán hàng hóa. Những công ty này sẽ giúp chủ thẻ rút toàn bộ hạn 
mức tín dụng được cấp bằng tiền mặt để dùng vào mục đích khác thay vì 
mua sắm hàng hóa qua thẻ. 

Về bản chất, đây là hình thức giao dịch khống vì máy POS chỉ có chức 
năng thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ. Do lãi suất rút tiền mặt trên 
thẻ tín dụng thấp hơn vay ngân hàng nên nhiều người đã sử dụng cách 
này để rút tiền mặt. 

Chẳng hạn, nhiều chủ thẻ tín dụng được nhân viên của một số ngân hàng 
tư vấn cho vay tiêu dùng với lãi suất 1,69%/tháng (20,28%/năm). Các chủ 
thẻ tín dụng chỉ cần đề nghị ngân hàng chuyển tiền từ thẻ tín dụng đến tài 
khoản cá nhân đứng tên mình hoặc tài khoản mở tại các ngân hàng khác, 
rồi rút tiền mặt để tiêu dùng. Khi đó, chủ thẻ có thể đăng ký trả góp vốn và 
lãi theo các kỳ hạn 12, 15, 18, 21 và 24 tháng. 

Trong khi đó, nếu như rút tiền tại các điểm giao dịch ngân hàng, khách 
hàng phải chịu mức phí cao lên đến 4%. Chưa kể, do núp bóng dưới hình 
thức thanh toán mua hàng nên chủ thẻ lại được ngân hàng miễn lãi 45 
ngày, còn nếu rút tiền mặt tại ATM ngân hàng sẽ tính lãi ngay. Do vậy 
nhiều người đã rút tiền theo hình thức lách luật này.    

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/chan-nan-rut-tien-
mua-ban-ngoai-te-qua-the-tin-dung-593200.html 

 

3. Dịch vụ công của Bộ Công Thương: Minh bạch 
hoá vì lợi ích của doanh nghiệp, người dân 
Trong 10 tháng năm 2019, Bộ Công Thương đã xử lý hơn 160.000 hồ 
sơ điện tử thông qua Cơ chế một cửa quốc gia. Riêng đối với thủ 
tục Cấp giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D, Bộ Công Thương đã gửi 
gần 120.000 hồ sơ điện tử thông qua Cơ chế một cửa ASEAN. 

Trao đổi với báo giới về các kết quả, định hướng cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến của Bộ Công Thương kết nối Cơ chế một cửa Quốc gia, Cổng 
dịch vụ công Quốc gia, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, ngay từ đầu 



nhiệm kỳ 2016-2020, Bộ Công Thương đã nghiêm túc, quyết liệt triển khai 
các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia cũng như góp phần 
hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp thông qua chương trình cải cách hành 
chính, xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ Công Thương. 

Với quan điểm đổi mới, trách nhiệm, quyết liệt hành động, liên tiếp trong 
các năm vừa qua, Bộ Công Thương đã có nhiều đề xuất tham mưu cho 
Chính phủ về cắt giảm điều kiện, thủ tục kinh doanh; đồng thời Bộ cũng 
có văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động rà soát để đơn giản, 
cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh hiện đại hóa 
hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp không phải vì lợi ích của Bộ 
Công Thương, ngành Công Thương mà là vì doanh nghiệp, người dân và 
đất nước. 

Trên cơ sở đó, Bộ đã triển khai xây dựng và đưa vào vận hành cổng dịch 
vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương từ rất sớm; đi kèm với đó là xác 
định nhóm nội dung ưu tiên để đưa lên cổng dịch vụ công gắn với hiệu 
quả cải cách hành chính; Bộ Công Thương cũng đẩy mạnh thực hiện việc 
áp dụng Chính phủ điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 
trong mọi hoạt động quản lý điều hành nâng cao hiệu quả quản lý, gắn 
với xây dựng Chính phủ điện tử; chủ động tăng cường phối hợp với Văn 
phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan để đưa các dịch vụ công trực 
tuyến có kết nối với Cơ chế một cửa Quốc gia, cơ chế 1 cửa Asean một 
cách hiệu quả. Bộ Công Thương là một trong những Bộ kết nối kỹ thuật 
đầu tiên với Cổng dịch vụ công Quốc gia. 

Trên thực tế, sau khi các điều kiện kinh doanh được cắt giảm, thủ tục 
hành chính được đơn giản hoá đã tạo được môi trường kinh doanh lành 
mạnh, công bằng cho tất cả các thành phần kinh tế tại Việt Nam. 

Đến thời điểm này, tất cả 292 thủ tục hành chính cấp Trung ương thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Công Thương đã được triển khai dịch vụ công 
trực tuyến (DVCTT) mức độ 2 trở lên; trong đó có 166 DVCTT mức độ 3 
và mức độ 4. Tất cả các dịch vụ công trực tuyến này đang được triển khai 
tại Cổng Dịch vụ công của Bộ Công Thương. Đến nay, đã có 30.578 
doanh nghiệp đăng ký sử dụng Cổng DVCTT của Bộ. Trong 10 tháng 
năm 2019, Bộ Công Thương đã xử lý hơn 1.200.000 bộ hồ sơ điện tử 
qua các DVCTT mức độ 3 - 4 (tương ứng 99% tổng số hồ sơ được gửi 
đến Bộ). 

Trong 10 tháng năm 2019, Bộ Công Thương đã xử lý hơn 160.000 hồ sơ 
điện tử thông qua Cơ chế một cửa quốc gia. Riêng đối với thủ tục Cấp 
giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D, Bộ Công Thương đã gửi gần 120.000 
hồ sơ điện tử thông qua Cơ chế một cửa ASEAN. Đây là chứng từ điện 
tử đầu tiên của Việt Nam được gửi ra nước ngoài, tạo tiền đề, đòn bẩy để 
Việt Nam tiếp tục khối/cộng đồng kinh tế theo các thỏa thuận và cam kết 
quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 



“Với quan điểm và thực tiễn lấy người dân và doanh nghiệp làm trung 
tâm, Bộ Công Thương đã chủ động lựa chọn những dịch vụ công thuộc 
thẩm quyền của Bộ có số lượng hồ sơ lớn, có tác động trực tiếp tới doanh 
nghiệp, người dân và những dịch vụ công phù hợp với hội nhập kinh tế 
quốc tế, tạo thuận lợi dễ dàng cho việc thực thi của cơ quan quản lý và 
tính lan toả của dịch vụ dựa trên cơ sở các tiêu chí theo hướng công khai, 
minh bạch, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người dân; giảm bớt sự tiếp 
xúc trực tiếp nhằm loại bỏ những nguy cơ tiêu cực, nhũng nhiễu từ cơ 
quan quản lý …để đưa lên Cơ chế một cửa Quốc gia, Cổng dịch vụ 
công Quốc gia. Ví dụ như dịch vụ Cấp giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi, 
dịch vụ Đăng ký hoạt động khuyến mại. Đây là các nhóm thủ tục có số 
lượng hồ sơ trực tuyến lớn nhất thực hiện tại Bộ Công Thương” – Bộ 
trưởng Trần Tuấn Anh chia sẻ. 

Về định hướng đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến trong thời gian tới, Bộ 
trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, trong số 292 dịch vụ công, Bộ sẽ tiếp tục 
rà soát theo những tiêu chí đã đề cập nêu trên để nâng cấp từ cấp độ 2 
lên cấp độ 3-4, trong đó tập trung vào những lĩnh vực có tác động lớn, 
liên quan đến xuất nhập khẩu, thương mại biên giới; lĩnh vực hoạt sản 
xuất kinh doanh có điều kiện; hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển thị 
trường…; Bộ cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ nhằm 
lựa chọn ra những dịch vụ công có số lượng hồ sơ lớn để rà soát, đánh 
giá và đưa đưa lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, góp phần tạo điều kiện 
cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng hơn với các thủ tục hành 
chính do Bộ quản lý một cách hiệu quả nhất. 

https://congthuong.vn/dich-vu-cong-cua-bo-cong-thuong-minh-bach-hoa-
vi-loi-ich-cua-doanh-nghiep-nguoi-dan-129060.html 

  

4. Các tỉnh, thành phố triển khai thí điểm dịch vụ đô 
thị thông minh 



Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa có văn bản hướng dẫn 
UBND các tỉnh, thành thí điểm dịch vụ đô thị thông minh nhằm tránh 
đầu tư dàn trải, lãng phí. 

Giám sát và điều khiển giao thông được thực hiện trực tiếp tại Trung tâm 
giám sát và điều khiển giao thông Thành phố. Ảnh: Tiến Lực/TTXVN 

Theo Bộ TT&TT, trong năm 2020 sẽ triển khai thí điểm Trung tâm giám 
sát, điều hành đô thị thông minh; lựa chọn đô thị điển hình của tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương để triển khai thí điểm. Việc đánh giá bước 1 sẽ 
được thực hiện vào tháng 6/2020 và đánh giá kết thúc giai đoạn thí điểm 
vào tháng 12/2020. 

Về các dịch vụ đô thị thông minh triển khai thí điểm, theo hướng dẫn của 
Bộ TT&TT, nhóm các dịch vụ cơ bản gồm: Dịch vụ phản ánh hiện trường 
(người dân có thể phản ánh mọi vấn đề bất cập của đô thị một cách kịp 
thời và giúp chính quyền đô thị tiếp nhận, giải quyết các bất cập nhanh 
chóng, chính xác và hiệu quả; cho phép người dân theo dõi kết quả xử lý 
phản ánh một cách công khai và minh bạch); Dịch vụ giám sát, điều hành 
giao thông (cung cấp thông tin giao thông thời gian thực, giám sát chất 
lượng dịch vụ giao thông công cộng, điều hành giao thông). 

Dịch vụ an ninh trật tự của đô thị (thông báo, cảnh báo, hỗ trợ xử lý về 
tình hình an ninh trật tự tại các khu vực trong đô thị); Dịch vụ giám sát 
thông tin trên môi trường mạng; Dịch vụ giám sát an toàn thông tin. 

Tùy theo điều kiện, nhu cầu của địa phương có thể lựa chọn thêm các 
dịch vụ nhưng phải bảo đảm tính khả thi, có thể đánh giá sau khi kết thúc 
thí điểm. Các dịch vụ cần được xây dựng, tối ưu trên nền tảng thiết bị di 



động cung cấp cho người dân sử dụng, tham gia vào quản lý đô thị, 
hưởng thụ các dịch vụ của đô thị thông minh. 

Đối với hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thí điểm, thiết kế hệ thống 
theo khung tham chiếu ICT (công nghệ thông tin và truyền thông) phát 
triển đô thị thông minh do Bộ TT&TT ban hành và tham khảo Hướng dẫn 
về nền tảng đô thị thông minh. 

Kết thúc thời gian thực hiện thí điểm, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương phối hợp với Bộ TT&TT tổng kết, đánh giá kết quả, hiệu quả 
triển khai thí điểm. 

Nguồn: https://baotintuc.vn/khoa-hoc-cong-nghe/cac-tinh-thanh-pho-trien-
khai-thi-diem-dich-vu-do-thi-thong-minh-20191129145137622.htm 

 

5. Hậu Giang thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có thế 
mạnh  
Nằm trên tuyến lưu thông của tiểu vùng Tây Sông Hậu, giao thương 
thuận tiện với các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang và TP. Cần 
Thơ, Hậu Giang đang hội tụ các tiềm năng để trở thành thị trường vệ 
tinh được các nhà đầu tư quan tâm.  

Hệ thống giao thông thủy - bộ của tỉnh Hậu Giang đang ngày một trở 



Đầu tư hạ tầng để phát huy lợi thế cạnh tranh 

Ngoài vị trí thuận lợi cho giao thương, Hậu Giang còn có một thế mạnh 
khá đặc biệt, đó là cả 8 đơn vị hành chính đều sở hữu những thế mạnh 
riêng biệt về chuyên canh lúa,  thủy sản, cây trái nhiệt đới quý hiếm... 
đang tạo nên sự hấp dẫn của tỉnh. Ngoài ra, thị xã Ngã Bảy - nơi hợp thủy 
của bảy dòng kinh lớn đã hình thành chợ nổi Ngã Bảy nổi tiếng về văn 
hóa - du lịch, cây ăn quả...     

Hậu Giang là tỉnh ở châu thổ sông MêKông, với TP. Vị Thanh là trung tâm 
hành chính, chỉ cách TP.HCM 220 km về phía Tây Nam theo các tuyến 
quốc lộ, thủy lộ quốc gia. Hậu Giang còn có vị trí liền kề với TP. Cần Thơ, 
nơi đang là trung tâm động lực của Vùng Đồng bằng sông Cửu Long và 
Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu - ba tỉnh có nhiều tiềm năng về nuôi thủy 
sản nước mặn và khai thác hải sản biển, du lịch. Ngoài ra, phía Đông của 
Hậu Giang là dòng sông Hậu chạy dài trên toàn tuyến có nhiều tài nguyên 
lớn về cung cấp nước ngọt, vận tải sông - biển và khai thác vật liệu xây 
dựng. 

Bởi vậy, Hậu Giang tận dụng được lợi thế từ hạ tầng kỹ thuật kinh tế - xã 
hội của trung tâm Vùng Đồng bằng sông Cửu Long như Sân bay quốc tế 
Cần Thơ, Cảng quốc tế Cái Cui và các tuyến  Quốc lộ 1A, 61, 61B, 61C… 
để kích thích sự phát triển của địa phương. Cùng với đó, giai đoạn 2016 - 
2020, Hậu Giang đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng để xây dựng và hoàn thiện 
một số công trình hạ tầng trọng điểm của tỉnh như: 37 km của tuyến 
đường quy mô bốn làn xe nối TP. Vị Thanh với TP. Cần Thơ; hoàn thiện 
đoạn Nam Sông Hậu; xây dựng mới và mở rộng các tuyến giao thông nội 
tỉnh… Mới đây nhất, Dự án Cải tạo tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp với mức 
đầu tư 900 tỷ đồng dự kiến sẽ được khởi công trong quý IV/2019 và hoàn 
thành trong năm 2020 sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao 
thông của Hậu Giang. 

Theo kế hoạch đầu tư trong giai đoạn 2021-2030, sẽ có hơn 9.400 tỷ 
đồng được đầu tư để hoàn thiện và cơ bản hiện đại hóa hạ tầng giao 
thông Hậu Giang và liên kết vùng và trong tương lai, khi các tuyến cao tốc 
Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi… hình 
thành sẽ tăng kết nối liên vùng, tạo lợi thế thu hút đầu tư vào Vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long và tỉnh Hậu Giang. Hạ tầng hoàn thiện sẽ là điều 
kiện cần tạo nên triển vọng thu hút đầu tư cho Hậu Giang nói riêng và 
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. 

Nhiều ưu đãi 

Bên cạnh những ưu đãi theo quy định của Chính phủ, tỉnh Hậu Giang còn 
hỗ trợ thêm để tạo thêm thuận lợi cho các nhà đầu tư khi đầu tư vào địa 
bàn tỉnh. 

nên hoàn thiện. 



Chẳng hạn, nhà đầu tư sẽ được hỗ trợ về mặt bằng thực hiện dự án; 
khuyến khích hoạt động khoa học công nghệ; đào tạo nghề cho người lao 
động; phí đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi phí quảng cáo, quảng bá 
sản phẩm… Ngoài ra, nhà đầu tư còn được giảm trên 50% thời gian thực 
hiện thủ tục hành chính so với quy định; rút ngắn thời gian nộp thuế, áp 
dụng điện tử hóa trong tác nghiệp của công chức thuế và kê khai, nộp 
thuế của người nộp thuế; rút ngắn thời gian: cấp phép xây dựng 20 ngày, 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tải sản khác gắn liền với đất 
là 7 ngày, giao đất và cho thuê đất là 20 ngày, chuyển mục đích sử dụng 
đất là 15 ngày. 

Trong thời gian qua, tỉnh Hậu Giang triển khai đồng bộ các giải pháp cải 
thiện chỉ số thành phần “Cạnh trạnh bình đẳng” của Chỉ số PCI, như: 
Đảm bảo quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ 
hội kinh doanh của doanh nghiệp, công khai các thủ tục hành chính, quy 
hoạch ngành, lĩnh vực trên Trang thông tin điện tử. Công khai minh bạch 
trình tự, quy trình thủ tục đầu tư, hệ thống doanh nghiệp (tên doanh 
nghiệp, loại hình, lĩnh vực đầu tư, hệ thống ngân hàng…) cũng như các 
trình tự, quy trình liên quan đến từng đơn vị trên Cổng Thông tin điện tử 
của đơn vị. 

Đối xử bình đẳng, công bằng giữa các doanh nghiệp thuộc các thành 
phần kinh tế trong tiếp cận ưu đãi, hỗ trợ, tiếp cận nguồn vốn. Xây dựng 
và ban hành Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp để triển 
khai toàn ngành trên địa bàn tỉnh, nhằm giải quyết mọi thắc mắc, kiến 
nghị của doanh nghiệp về vốn. Đồng thời công khai, minh bạch các 
chương trình, dự án trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, các chính 
sách hỗ trợ doanh nghiệp trên báo, đài, các phương tiện thông tin đại 
chúng, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận bình đẳng đã và đang 
được nhà đầu tư phấn khởi đồng tình và an tâm kinh doanh. 

Ưu tiên thu hút đầu tư vào lĩnh vực có thế mạnh 

Tỉnh Hậu Giang đang tập trung kêu gọi các ngành công nghiệp mũi nhọn 
về các ngành sản xuất ứng dụng công nghệ cao như công nghệ sinh học, 
công nghệ thông tin, công nghệ nano và công nghiệp năng lượng sạch 
(sản xuất điện từ rác thải, năng lượng mặt trời, gió…) 

Hậu giang còn đặc biệt ưu tiên các dự án sản xuất hàng xuất khẩu nông 
sản, dự án sản xuất máy móc, trang thiết bị, phụ tùng công - nông nghiệp 
thay thế hàng nhập khẩu. 

Đối với đầu tư vào ngành du lịch, Hậu Giang đặc biệt ưu tiên cho nhà đầu 
tư phát triển hệ thống du lịch sinh thái của tỉnh như mở rộng khu du lịch 
sinh thái Tân Bình, đầu tư xây dựng mới khu du lịch sinh thái Tầm Vu, 
đầu tư xây dựng mới Khu du lịch sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên Lung 
Ngọc Hoàng, làng nghề và chợ nổi Ngã Bảy… 



Là vùng nguyên liệu lớn về lúa, thủy sản nước ngọt và trái cây, Hậu 
Giang kêu gọi đầu tư các ngành trọng điểm kinh tế nông nghiệp, tạo 
nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả an toàn để nhân rộng nhằm 
tăng diện tích có giá trị sản xuất từ 100 triệu đồng/ha/năm trở lên ở những 
nơi có điều kiện.  

Hậu Giang đã và đang kêu gọi đầu tư thực hiện có hiệu quả về hợp đồng 
bao tiêu nông sản hàng hóa, chương trình liên kết 4 nhà, đặc biệt là 
chương trình hợp tác phát triển trong và ngoài nước về lĩnh vực phát triển 
kinh tế nông nghiêp, nông dân, nông thôn; đẩy mạnh liên kết hợp tác kinh 
tế giữa các doanh nghiệp với hợp tác xã, hộ nông dân. Tỉnh đã quy hoạch 
các vùng sản xuất chuyên canh mía, lúa chất lượng cao, chăn nuôi, nuôi 
trồng thủy sản, cây ăn quả đặc sản… gắn với công nghiệp chế biến và 
xuất khẩu, từng bước hình thành mô hình “mỗi địa phương mỗi sản 
phẩm” độc đáo khác biệt, phù hợp với các dự án đầu tư trên địa bàn. 

Triển vọng mới trong thu hút đầu tư đang mở ra 

Trên cơ sở những kết quả đạt được qua 15 năm hình thành và phát triển, 
thời gian tới, tỉnh Hậu Giang sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp để 
thu hút nhiều hơn nữa các nhà đầu tư đến với Hậu Giang trên cơ sở bình 
đẳng cùng có lợi, trong đó nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp là quan 
trọng, chính quyền tạo điều kiện kiến tạo và phục vụ 

Trên địa bàn tỉnh có nhiều khu, cụm công nghiệp quy mô lớn như Khu 
công nghiệp Sông Hậu (3.275 ha) và các cụm công nghiệp Tân Phú 
Thạnh (201 ha), Vị Thanh (53 ha), Ngã Bảy (25 ha). Tỉnh Hậu Giang đang 
tích cực thu hút đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
Hậu Giang và các khu, cụm công nghiệp động lực. Hiện tại, các khu cụm 
do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang quản lý có tổng số 
45 nhà đầu tư, thực hiện 50 dự án, giải quyết việc làm cho trên 23.000 lao 
động. 

Hậu Giang sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo 
điều kiện tốt nhất để kêu gọi đầu tư, tạo mặt bằng sản xuất, kinh doanh 
thông thoáng và có tính liên kết cho nhà đầu tư yên tâm đầu tư. Bên cạnh 
đó, tập trung phát triển nguồn lao động có tay nghề cho doanh nghiệp 
(đào tạo theo địa chỉ, theo yêu cầu doanh nghiệp); phát triển nhân lực 
chuyên môn cao... Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp 
tục thực hiện công khai và minh bạch trình tự, quy trình thủ tục đầu tư, 
kinh doanh tại bộ phận một cửa, trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và 
của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành liên quan; tăng cường, 
chỉ đạo kịp thời công tác cải cách thủ tục hành chính, từng bước giảm hồ 
sơ trong thủ tục đầu tư nói chung. 

Tính đến nay, Hậu Giang đã có trên 4.600 doanh nghiệp, với tổng số vốn 
đăng ký 47.600 tỷ đồng, hơn 49.500 hộ kinh doanh cá thể, với tổng vốn 
đăng ký trên 3.500 tỷ đồng; gần 500 dự án đầu tư trong nước với tổng số 



vốn 123.860 tỷ đồng; 30 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đầu tư 
552 triệu USD. 

Nguồn: https://baodautu.vn/hau-giang-thu-hut-dau-tu-vao-cac-linh-vuc-co-
the-manh-d111927.html 

 

6. Xây dựng chính quyền điện tử thành phố: Các cơ 
quan liên quan cần phối hợp chặt chẽ bảo đảm tiến 
độ 
Chiều 29-11, Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thành phố, 
nghe báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện 
tử năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực 
UBND thành phố chủ trì buổi làm việc. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND thành 
phố Nguyễn Xuân Bình khẳng định: Ban chỉ đạo thành phố thực hiện 
nghiêm túc chủ trương xây dựng chính quyền điện tử của Chính phủ, kế 
hoạch của thành phố; giao các cơ quan liên quan có kế hoạch thực hiện. 
Qua nghe báo cáo của Văn phòng UBND thành phố, Sở Thông tin- 
Truyền thông về tiến độ triển khai, đồng chí đánh giá việc phối hợp giữa 
các cơ quan là thành viên Ban chỉ đạo thiếu chặt chẽ. Tiến độ triển khai 
18 nhiệm vụ phải thực hiện từ năm 2019 theo kế hoạch của Chính phủ 
chậm, chưa đạt yêu cầu. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố 
phát biểu tại hội nghị. 



Đồng chí Nguyễn Xuân Bình yêu cầu Sở Thông tin- Truyền thông với vai 
trò cơ quan thường trực, có báo cáo độc lập kế hoạch cụ thể triển khai 
các nhiệm vụ gửi UBND thành phố trước ngày 1-12. Về các vướng mắc 
trong thực hiện nhiệm vụ, đồng chí đề nghị Chánh Văn phòng UBND 
thành phố kiểm tra, rà soát trách nhiệm của Văn phòng; đồng thời phối 
hợp với Sở Thông tin- Truyền thông tiếp tục triển khai tốt việc kết nối cơ 
sở dữ liệu gửi, nhận văn bản. Văn phòng UBND thành phố cần rút kinh 
nghiệm về việc chậm xây dựng, ban hành quy chế tiếp nhận văn bản. 
Đồng chí đề nghị Văn phòng UBND thành phố tiếp tục đôn đốc, Sở Thông 
tin- Truyền thông chịu trách nhiệm trực tiếp phối hợp với các cơ quan liên 
quan kiểm tra, đánh giá kết quả vận hành 3 thủ tục kết nối bắt buộc (gồm 
thủ tục thông báo khuyến mại, cấp giấy khai sinh và cấp, chuyển đổi giấy 
phép lái xe) trong kết nối dịch vụ công quốc gia theo yêu cầu. Về 17 thủ 
tục dự kiến kết nối bổ sung thêm, cần kiểm tra kỹ lưỡng, bảo đảm khi kết 
nối vận hành thông suốt, không chạy theo số lượng. 

Người dân làm thủ tục tại bộ phận “một cửa” tại UBND phường Vạn Mỹ 
(quận Ngô Quyền). 

Theo yêu cầu của Chính phủ về xây dựng chính quyền điện tử, trong năm 
2019, Hải Phòng phải hoàn thành 30% số thủ tục hành chính thực hiện ở 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tuy nhiên, hiện mới đạt 10%. Do đó, 
Sở Thông tin- Truyền thông cần bám sát, tích cực triển khai bảo đảm đạt 
và vượt mức chỉ tiêu Chính phủ đề ra như cam kết của Sở với thành 
phố./. 

Nguồn: https://thanhphohaiphong.gov.vn/xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-thanh-
pho-cac-co-quan-lien-quan-can-phoi-hop-chat-che-bao-dam-tien-do.html 



 

7. Ai quản lý được tour “0 đồng”? 
Suốt nhiều năm qua, có những lúc tưởng thị trường tour "0 đồng" đi 
vào ổn định và kiểm soát được, nhưng đến nay, điều quan trọng 
nhất là quyền lợi của du khách và tiền thu thuế tương xứng với 
lượng khách đến (trung bình trên 500.000 khách/năm) đều không có 
gì chuyển biến. Các công ty lữ hành Việt Nam và Trung Quốc vẫn 
tiếp tục bắt tay nhau sử dụng miễn phí tài nguyên du lịch phong phú, 
đa dạng, nổi trội của Quảng Ninh để đút tiền vào túi. 

 
Khách Trung Quốc chen chân đợi lên đò thăm hang Luồn, vịnh Hạ Long. 

Ảnh: CTV 

Tháng 4.2017, tỉnh Quảng Ninh đồng loạt ra quân dẹp “loạn” tour “0 
đồng”, ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ vào loạt 
bài điều tra, phản ánh của báo Lao Động về tình trạng lừa, bắt chẹt du 
khách, có dấu hiệu trốn thuế cực lớn của công ty lữ hành trong và ngoài 
nước.  

Trong vòng 1 tháng, hàng loạt các công ty lữ hành, các hướng dẫn viên bị 
xử lý; hàng chục các điểm bán hàng bị tháo dỡ, đình chỉ hoạt động. Thị 
trường có dấu hiệu trật tự trở lại, với giá tour đảm bảo có lãi hoặc hòa 
vốn, qua đó du khách không còn bị “chăn dắt” như trước. 



Trong “chiến dịch” dẹp “loạn” tháng 4.2017, nhiều cửa hàng “chỉ phục vụ 
khách Trung Quốc” bị tháo dỡ. Ảnh: Nguyễn Hùng 

Tuy nhiên, không lâu sau, tour “0 đồng” trở lại rầm rộ, như thách thức 
chính quyền và các cơ quan chức năng. Ai cũng biết, để ổn định được thị 
trường, điều cốt lõi là phải kiểm soát được các công ty lữ hành. Nhưng 
cho đến giờ, vấn đề này vẫn bị bỏ ngỏ bởi hầu hết các công ty đón khách 
tour “0 đồng” đều có trụ sở ngoại tỉnh nên tỉnh Quảng Ninh “bó tay”, còn 
các bộ, ngành, địa phương khác không quan tâm phối hợp kiểm tra dù 
Quảng Ninh nhiều lần có công văn đề nghị. 

Một cửa hàng “chỉ phục vụ khách Trung Quốc” tại Móng Cái. Các cửa 



hàng này “thay tên, đổi họ” liên tục“, nhất là sau mỗi lần bị xử phạt. Ảnh: 
Nguyễn Hùng 

Vì thế, các công ty này muốn khai doanh thu, nộp thuế bao nhiêu thì tùy, 
kéo theo việc không kiểm soát được các đơn vị cung cấp dịch vụ như: ăn, 
nghỉ, vận tải… cho khách tour “0 đồng” tại Quảng Ninh.  

Một hóa đơn nội bộ của một cửa hàng cho thấy mức doanh thu “khủng” 
cỡ nào. Tuy nhiên, mức nộp thuế quá thấp. Ảnh: Nguyễn Hùng

Vào mùa cao điểm, có ngày trên 10.000 du khách Trung Quốc nhập cảnh 
vào Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng



Khách đông, nhưng thu từ dịch vụ không đáng là bao. Năm 2018, trong 
tổng thu từ dịch vụ du lịch trên 2700 tỉ đồng thì tiền thu từ vé thăm vịnh Hạ 

Long và phí visa đóng góp gần 1.400 tỉ đồng. Ảnh: Nguyễn Hùng

Hướng dẫn viên Việt Nam và Trung Quốc họp “chui” tại Móng Cái để bàn 
về kế hoạch thực hiện tour “0 đồng“. Ảnh: 

CTV  



Tình trạng sử dụng máy POS nhập lậu từ Trung Quốc để thanh toán và 
chuyển tiền về nước trái phép khó kiểm soát. Ảnh: 3 chiếc máy POS trái 
phép bị lực lượng chức năng TP.Hạ Long bắt giữ. Qua kiểm tra, số tiền 
tương đương gần 1 tỉ VND đã được chuyển trái phép về Trung Quốc. 

Theo số liệu của các cơ quan chức năng, 10 tháng đầu năm 2019, có trên 
456.000 du khách Trung Quốc tour “0 đồng” nhập cảnh qua Cửa khẩu 
quốc tế Móng Cái. Trong đó, các công ty lữ hành của Quảng Ninh chỉ đón 
được trên 25.000 khách, số còn lại là của các công ty ngoại tỉnh  

Với chi phí tối thiểu 2,5 – 3 triệu đồng/khách/tour 3 đêm, 4 ngày, tổng chi 
phí cho trên 500.000 khách/năm ít nhất lên tới 1.250 – 1.500 tỉ đồng. Nếu 
kiểm soát được, chỉ riêng khoản này cũng đem về cho ngân sách một 
khoản thuế không nhỏ; chưa kể những chi tiêu của du khách trong thời 
gian ở Việt Nam.  

Các cửa hàng “chỉ phục vụ khách Trung Quốc” luôn được coi là nguồn 
thu chính của tour "0 đồng", tuy nhiên mức nộp thuế nhiều hay ít còn phụ 
thuộc vào sự cứng rắn của các cơ quan chức năng. 

Năm 2017, 14 cửa hàng “chỉ phục vụ khách Trung Quốc” tại Hạ Long nộp 
tổng cộng chưa đến 1 tỉ tiền thuế. Năm 2018, trước sự vào cuộc quyết liệt 
của chính quyền TP.Hạ Long, các cửa hàng này nộp trên 10 tỉ tiền thuế. 
Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, con số trên vẫn chưa tương xứng với 
mức doanh thu thực của các cửa hàng này. 

 



Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/ai-quan-ly-duoc-tour-0-dong-769198.ldo 

 

8. Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý thuế đối với 
doanh nghiệp có giao dịch liên kết 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính tiếp thu các ý kiến 
để xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về 
quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. 

 
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục thuế Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN. 

Tại Thông báo số 407/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ: Kết luận của 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 
số 20/2017/NĐ-CP, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu 
Bộ Tài chính tiếp thu các ý kiến để xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung 
Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có 
giao dịch liên kết. 

Việc ban hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với 
doanh nghiệp có giao dịch liên kết là phù hợp với chủ trương của Đảng 
và Nhà nước, có cơ sở pháp lý theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật 
Thuế thu nhập doanh nghiệp và phù hợp với thông lệ quốc tế; kể từ khi 
được ban hành, có hiệu lực đã mang lại những kết quả nhất định trong 
việc chống chuyển giá. Tuy nhiên, một số quy định của Nghị định số 
20/2017/NĐ-CP, cụ thể là khoản 3 Điều 8 còn chưa thực sự hợp lý, gây 
khó khăn, bất cập cho doanh nghiệp, nên cần tiến hành sửa đổi ngay 
Nghị định số 20/2017/NĐ-CP theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ. 
 



Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã yêu cầu Bộ Tài chính tiếp thu đầy đủ 
các ý kiến, hoàn thiện Báo cáo về việc xây dựng, ban hành Nghị định sửa 
đổi Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, tập trung vào các nội dung tại khoản 3 
Điều 8 về: tỷ lệ khống chế chi phí lãi vay, phạm vi điều chỉnh, đối tượng 
áp dụng, theo trình tự thủ tục rút gọn theo đúng quy định của Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, công 
bằng, không phân biệt đối xử, báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ 
thường kỳ tháng 11/2019. 

Đồng thời, Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ Nghị định hướng 
dẫn thực hiện Luật Thuế số 38/2019/QH14 về việc quản lý thuế đối với 
các giao dịch liên kết của những doanh nghiệp có quan hệ liên kết theo 
đúng tiến độ được giao tại Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 
của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định của 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật./. 

Nguồn: https://bnews.vn/sua-doi-bo-sung-quy-dinh-ve-quan-ly-thue-doi-
voi-doanh-nghiep-co-giao-dich-lien-ket/141554.html 

9. Nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử 

Cùng với sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, văn hóa, xã hội, thì 
nhu cầu thụ hưởng các dịch vụ công của người dân cũng tăng lên. 

 

Tại TP.Hồ Chí Minh, người dân có thể sử dụng nhiều ứng dụng công 



nghệ tiện ích do cơ quan nhà nước cung cấp. Trong ảnh: Người dân sử 
dụng phần mềm busmap. Ảnh: sggp.org.vn 

Thực tế cho thấy, cung ứng dịch vụ công hiệu quả dựa trên nền tảng 
chính quyền điện tử là một trong những giải pháp, hướng đi được các 
tỉnh, thành Đông Nam bộ đẩy mạnh phát triển. 

* Tín hiệu tích cực 

Những năm vừa qua, các tỉnh, thành Đông Nam bộ đa phần được đánh 
giá có chính quyền năng động, nhiều nỗ lực trong xây dựng và phát triển 
chính phủ điện tử nhằm cung ứng dịch vụ công tốt nhất cho người dân, 
doanh nghiệp.  

Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin Việt Nam 
(Việt Nam ICT Index) là một trong những chỉ số được xây dựng để đánh 
giá về nỗ lực cũng như hiệu quả trong xây dựng chính quyền điện tử của 
các bộ, ngành, địa phương do Bộ Thông tin - truyền thông và Hội Tin học 
Việt Nam thực hiện. Theo thông tin từ Báo cáo tóm tắt Việt Nam ICT 
Index năm 2018, các tỉnh, thành Đông Nam bộ đều nằm trong nhóm có 
thứ hạng cao. 

Điển hình là TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu liên tục nằm trong tốp 10 
địa phương có nhiều nỗ lực và đạt hiệu quả trong phát triển và ứng dụng 
công nghệ thông tin tại Việt Nam giai đoạn 2016-2018. Theo sát với tốp 
10 bảng xếp hạng chỉ số Việt Nam ICT Index năm 2018, tỉnh Đồng Nai 
xếp ở vị trí 12/63 tỉnh/thành của cả nước. Ngoại trừ Bình Phước nằm 
trong nhóm có thứ hạng thấp, các tỉnh còn lại của khu vực Đông Nam bộ 
đều giữ thứ hạng khá. 

* Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 
nhà nước 

Nhằm tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính góp phần thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội, một số tỉnh ở Đông Nam bộ như: Tây Ninh, 
Đồng Nai, Bình Dương... đã thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh và 
các trung tâm/bộ phận hành chính công cấp huyện. 

Với mục tiêu xây dựng một thành phố thông minh, TP.Hồ Chí Minh là một 
trong những địa phương đi đầu của cả nước trong xây dựng chính phủ 
điện tử. Hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến TP.Hồ Chí Minh - nơi 
thực hiện chức năng “một cửa điện tử” cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển 
trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ của 25 lĩnh vực 
dịch vụ công được đưa vào sử dụng đã nhận được nhiều phản hồi tích 
cực từ người dân, doanh nghiệp. 

Ngoài ra, giao thông - vận tải là một trong những lĩnh vực được TP.Hồ 
Chí Minh quan tâm thực hiện nhằm cung ứng tốt nhất điều kiện về cơ sở 
hạ tầng cho người dân. Từ giữa tháng 9-2018, người tham gia giao thông 
tại TP.Hồ Chí Minh có thể sử dụng ứng dụng Zalo được cài đặt trên điện 



thoại di động để tra cứu thông tin về tình hình giao thông. Giải pháp này 
hỗ trợ người dân xem hình ảnh trực tiếp từ hàng trăm camera giao thông 
trên địa bàn, trong đó có cả camera trên tuyến đường cao tốc TP.Hồ Chí 
Minh - Long Thành - Dầu Giây; kiểm tra bản đồ trực quan về lưu lượng xe 
đang lưu thông, cảnh báo khu vực xảy ra ùn tắc, sửa chữa, các tuyến 
đường đang phân luồng... để chọn lộ trình di chuyển phù hợp. 

Đồng Nai là địa phương đầu tiên trong cả nước áp dụng mô hình phi địa 
giới hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Nếu 
như trước đây, người dân chỉ có thể nộp hồ sơ chuyển quyền sử dụng 
đất và giao dịch đảm bảo tại địa phương nơi có đất thì giờ đây, người dân 
có thể lựa chọn thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc bộ 
phận một cửa cấp huyện. Sau đó, Đồng Nai còn tiếp tục thực hiện mô 
hình phi địa giới hành chính trong thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái 
xe. Theo đó, người dân các huyện Long Thành, Định Quán, Tân Phú khi 
có nhu cầu thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe có thể hoàn thiện hồ 
sơ, chụp ảnh và nộp tại bộ phận một cửa huyện. 

Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những địa phương có điều kiện thuận lợi 
trong việc khai thác và phát triển kinh tế biển. Nhằm đáp ứng nhu cầu của 
doanh nghiệp về nâng cao chất lượng dịch vụ công, Cảng vụ đường thủy 
nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang đẩy nhanh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong công tác quản lý cảng đến giao thông đường thủy. 
Cơ quan này đang thử nghiệm hệ thống quản lý cấp phép điện tử phương 
tiện ra - vào bến cảng đường thủy nội địa. Công tác cấp phép được kết 
nối trực tiếp với hệ thống thông tin tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, 
Cổng thông tin điện tử quốc gia giúp cho các cơ quan chức năng có thể 
kiểm tra hồ sơ phương tiện trên hệ thống, lịch sử hành trình, lịch sử vi 
phạm, kết nối đến dữ liệu đăng kiểm... Phần mềm quản lý công nghệ 
thông tin sẽ đơn giản hóa các thủ tục hành chính tại cảng bến thủy nội địa 
giúp người dân, doanh nghiệp có thể giao tiếp mọi nơi, mọi lúc tiết kiệm 
thời gian và chi phí trong hoạt động kinh doanh vận tải. 

* Cung cấp dịch vụ công hiệu quả cho doanh nghiệp, người dân 

Từ những năm 2000, Đảng và Nhà nước ta đã coi trọng việc phát triển 
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị 
thông qua việc ban hành Chỉ thị 58-CT/TW về đẩy mạnh ứng dụng và 
phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa.  Năm 2014, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW 
ngày 1-7-2014 về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp 
ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Năm 2015, Chính 
phủ ban hành Nghị quyết số 36a/NQ-CP tập trung về chính phủ điện tử 
nhằm “đẩy mạnh phát triển chính phủ điện tử nâng cao chất lượng hiệu 
quả hoạt động của các cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh 
nghiệp ngày càng tốt hơn”. 



Bàn về các giải pháp tăng cường chính quyền điện tử, chính quyền số 
hướng tới cung cấp dịch vụ công hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp, 
PGS-TS.Phạm Minh Tuấn - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II cho 
rằng cần đổi mới quan điểm về nền hành chính trong xu thế mới - đó là 
một nền hành chính hiện đại coi công dân, doanh nghiệp như “khách 
hàng” để phục vụ. 

Theo đó, mỗi cán bộ, công chức trực tiếp tham gia giải quyết cung ứng 
dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp phải nỗ lực hoàn thiện năng 
lực về chuyên môn nghiệp vụ, về văn hóa công sở. Nhiều địa phương 
thời gian qua rất coi trọng công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 
Trong đó có việc nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của 
cán bộ - điều kiện để các tỉnh, thành hỗ trợ công dân doanh nghiệp thực 
hiện các dịch vụ công tốt hơn. Chẳng hạn, tỉnh Bình Dương tổ chức các 
lớp tập huấn đánh giá bảo mật web cơ bản, điều tra tấn công mạng cho 
cán bộ phụ trách công nghệ thông tin; tỉnh Tây Ninh vào cuối năm 2018 
khi ứng dụng phần mềm Zalo trong công tác cải cách hành chính đã tổ 
chức tập huấn hướng dẫn cho cán bộ trực tiếp xử lý thủ tục hành chính 
về các quy trình nghiệp vụ, thao tác trên hệ thống thông tin liên quan, việc 
tiếp nhận và xử lý hồ sơ... 

Theo PGS-TS.Phạm Minh Tuấn, các tỉnh, thành phố cần nghiên cứu cụ 
thể, kỹ lưỡng và tạo lập sự gắn kết, đồng bộ trong việc thực hiện các chỉ 
số như: Chỉ số hiệu quả quản lý và hành chính công cấp tỉnh Việt Nam 
(PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành 
chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ 
của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Việt Nam ICT Index... trong 
đó đặc biệt chú ý đến các chỉ số tiêu chí thành phần phản ánh hiệu quả 
cung ứng dịch vụ công cho người dân... 

Theo PGS-TS.Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 
II, bên cạnh những thành tựu đạt được, kết quả xây dựng chính quyền 
điện tử ở một số tỉnh, thành Đông Nam bộ vẫn chưa tương xứng với 
tiềm năng phát triển của các địa phương. Cụ thể, chưa có sự đồng 
đều trong quá trình cải cách hành chính xây dựng chính phủ điện tử, 
chính quyền số của các địa phương. Hạn chế này có nguyên nhân 
xuất phát từ điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của các tỉnh, 
thành phố cũng như trình độ dân trí, nhu cầu của công dân, doanh 
nghiệp. Một số cơ quan, đơn vị chưa xác định được tầm quan trọng 
trong công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền hiện đại 
nhưng chưa có sự quan tâm đúng mức. Một số dịch vụ yếu còn chưa 
bảo đảm chất lượng như kỳ vọng doanh nghiệp... 

Nguồn: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/201911/no-luc-xay-dung-
chinh-quyen-dien-tu-2976391/ 



 

 

 

 

 


