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1. Đột phá thanh toán không dùng tiền mặt 
Thống đốc NHNN vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức 
thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 
2020, trong đó yêu cầu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt - 
một giải pháp trọng tâm trong Nghị quyết 02 của Chính phủ. 

 

Thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ. 

Theo Chỉ thị, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2020, Nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ, Thống đốc 
NHNN yêu cầu các đơn vị trực thuộc NHNN và các tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài quán triệt phương châm hành động của 
Chính phủ năm 2020 là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, 
sáng tạo, hiệu quả" thực hiện tốt các giải pháp điều hành chính sách tiền 
tệ và hoạt động ngân hàng nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định 
kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an toàn và phát triển 
lành mạnh hệ thống các tổ chức tín dụng. 

Một nội dung nổi bật trong Chỉ thị là đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền 
mặt. 

Tại hội nghị ngành vừa qua, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết, NHNN đã 
phối hợp rất chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền Thông và đang chờ Bộ 
Tư pháp cho phép để triển khai Mobile Money trong năm 2020. 

Một lần nữa, tại Chỉ thị đầu tiên trong năm mới, người đứng đầu NHNN 
yêu cầu ngành ngân hàng phải đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền 
mặt, đặc biệt là thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công; đảm 



bảo các hệ thống thanh toán, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian 
thanh toán ổn định, an toàn và hiệu quả.  

"Đổi mới và hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ 
hiện đại nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng số; tăng cường an ninh, an 
toàn, bảo mật trong hoạt động ngân hàng", Chỉ thị nêu rõ. 

Được biết, Nghị quyết 02 của Chính phủ đã xác định đẩy mạnh thanh 
toán không dùng tiền mặt là một trong những nội dung trọng tâm cải cách 
để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia. 

Nghị quyết yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chỉ đạo 
thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm 
quyền giải quyết ở cấp độ 4; cho phép người dân, doanh nghiệp thanh 
toán không dùng tiền mặt bằng nhiều phương tiện khác nhau; tích hợp 
lên cổng dịch vụ công quốc gia theo lộ trình; đẩy mạnh phương thức tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 

Nghị quyết 02 cũng giao NHNN chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các 
cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định về việc thí điểm dùng tài khoản viễn thông để thanh toán cho 
các dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile-Money), thí điểm các mô hình dịch vụ 
thanh toán mới trong khi chưa có quy định của pháp luật để kịp thời đảm 
bảo công tác quản lý, nhất là đối với các hoạt động thanh toán xuyên biên 
giới. Hoàn thành trong quý IV năm 2020. 

Cùng với đó, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Đề án phát triển thanh 
toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 ban hành 
theo Quyết định số 2545/QĐ-TTg năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; 
đề xuất biện pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong thời 
gian tới. Hoàn thành trong quý IV năm 2020. 

Theo NHNN, đến  cuối  tháng  10/2019,  số  lượng  máy  ATM  đạt  hơn 
18.900 máy với số POS đạt 282.900 máy, số lượng thẻ đang lưu hành 
đạt 98,2 triệu thẻ (tăng tương ứng 17,3%; 44,5% và 15,8% so với cùng kỳ 
năm 2018).  

Giá trị giao dịch bình quân qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân 
hàng (IBPS) đạt gần 375 nghìn tỷ đồng/ngày (tương đương 17 tỷ 
USD/ngày); giá trị giao dịch qua POS đạt 491 nghìn tỷ đồng; qua điện 
thoại di động đạt 4,264 nghìn tỷ đồng; qua Internet đạt 17.729 nghìn tỷ 
đồng (tăng tương ứng 66,3%; 221,2% và 36,6% so với cùng kỳ năm 
2018). 

Tín dụng tăng khoảng 14%, nợ xấu dưới 2% 



Cũng tại Chỉ thị 01, Thống đốc NHNN nêu rõ định hướng điều hành chính 
sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp đồng bộ với chính 
sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm 
phát bình quân dưới 4%, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng 
kinh tế theo mục tiêu, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối.  

Năm 2020, định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 13%; 
tín dụng tăng khoảng 14%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình 
thực tế. Thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng theo phương châm 
mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, hiệu quả, đảm bảo cung ứng vốn cho 
nền kinh tế. 

Cùng với đó, thực hiện quyết liệt và hiệu quả Đề án cơ cấu lại hệ thống 
các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 (theo 
Quyết định 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), tập trung xử lý nợ 
xấu của các tổ chức tín dụng nhằm bảo đảm an toàn hoạt động ngân 
hàng; phấn đấu năm 2020, đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống dưới 2%; tỷ 
lệ nợ xấu nội bảng của các tổ chức tín dụng, nợ xấu đã bán cho Công ty 
quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và nợ đã thực 
hiện các biện pháp phân loại nợ xuống dưới 3% (không bao gồm nợ xấu 
của các ngân hàng thương mại yếu kém). 

NHNN tiếp tục tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách 
phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế; đảm bảo hệ thống văn bản 
pháp quy đồng bộ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý nhà nước đối với 
hoạt động tiền tệ và ngân hàng trong giai đoạn sắp tới. Triển khai quyết 
liệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030. 

Cùng vói đó, đẩy mạnh cải cách hành chính đảm bảo hoàn thành vượt 
mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình tổng thể cải cách hành 
chính nhà nước và kế hoạch cải cách hành chính của NHNN giai đoạn 
2016-2020 góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia. Phấn đấu năm 2020 tiếp tục duy trì trong nhóm các 
Bộ, ngành dẫn đầu về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (Par Index); 
duy trì thứ hạng chỉ số Tiếp cận tín dụng thuộc nhóm 25 nước đứng đầu. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Dot-pha-thanh-toan-khong-dung-
tien-mat/384264.vgp 

 

 

 

 



2. Tiếp tục hoàn thiện các chính sách thúc đẩy thị trường 
bảo hiểm 
Đề án Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) sẽ hướng tới mục tiêu 
minh bạch, an toàn, hiệu quả để phù hợp với điều kiện, định hướng 
phát triển kinh tế - xã hội. 
Đó là khẳng định của lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài 
chính.   

Theo báo cáo của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính, năm 
2019 thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Cơ chế, 
chính sách trong lĩnh vực bảo hiểm tiếp tục được hoàn thiện, góp phần 
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

 

Bảo hiểm Bảo Việt hợp tác bảo lãnh viện phí cùng Bệnh viện Việt Đức. 

Bà Phạm Thu Phương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm 
cho biết, thị trường bảo hiểm hiện có 66 doanh nghiệp kinh doanh bảo 
hiểm (trong đó có 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ,18 doanh 
nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 16 doanh 
nghiệp môi giới bảo hiểm) và 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi 
nhân thọ nước ngoài. Tổng tài sản thị trường bảo hiểm năm 2019 ước đạt 
454.379 tỷ đồng (tăng 15,03% so với cùng kỳ năm trước). 

Các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 376.555 tỷ 
đồng (tăng 16,36% so với cùng kỳ năm trước); Tổng dự phòng nghiệp vụ 
bảo hiểm ước đạt 285.965 tỷ đồng (tăng 18,58% so với cùng kỳ năm 



trước); Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 89.345 tỷ đồng (tăng 9,34% 
so với cùng kỳ năm trước); Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 
160.180 tỷ đồng (tăng 20,54% so với cùng kỳ năm trước); Chi trả quyền 
lợi bảo hiểm ước đạt 44.006 tỷ đồng. 

Thời gian qua, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã kịp thời xây dựng, ban 
hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bảo hiểm, kịp thời tháo 
gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bảo hiểm, đẩy mạnh cải cách hành chính, 
ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. 

Đặc biệt, Quyết định 242/QĐ-TTg ngày 28/2/2019 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo 
hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 đã đề ra các nhóm giải 
pháp cơ cấu lại thị trường bảo hiểm và nâng cao hiệu quả hoạt động của 
các doanh nghiệp nghiệp bảo hiểm. 

Theo lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, thời gian tới, Cục sẽ tiếp 
tục hoàn thiện khung pháp lý theo hướng tập trung hoàn thiện đề án sửa 
đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm với mục tiêu minh bạch, an toàn, hiệu quả 
đề phù hợp với điều kiện, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước và các chuẩn mức quốc tế; đáp ứng nhu cầu bảo hiểm cơ bản của 
mọi lĩnh vực kinh tế và tầng lớp dân cư; góp phần ổn định nền kinh tế và 
đảm bảo an sinh xã hội. 

Theo đó, trong năm 2020, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm sẽ tập trung 
cho việc chuẩn bị hồ sơ xây dựng Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); 
đồng thời, trình Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc triển 
khai bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị- xã hội theo kế hoạch; triển 
khai xây dựng dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP 
ngày 16/9/2008 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ 
giới. 

Đối với công tác phát triển thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ bảo 
hiểm, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm sẽ tiếp tục xem xét trình Bộ cấp 
giấy phép cho các chủ đầu tư đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo 
hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm và văn 
phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam. 

Đồng thời, bên cạnh việc phối hợp với các đơn vị liên quan để nghiên cứu 
và triển khai các sản phẩm bảo hiểm, trong năm 2020, Cục sẽ tiếp tục 
theo dõi, thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định số 
22/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê chuẩn sản phẩm bảo 
hiểm nông nghiệp theo đề nghị của doanh nghiệp bảo hiểm. 

Nguồn: https://enternews.vn/tiep-tuc-hoan-thien-cac-chinh-sach-thuc-day-
thi-truong-bao-hiem-phat-trien-164650.html 

 



3. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ 111 văn bản 
quy phạm pháp luật 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định, Quyết định bãi 
bỏ 111 văn bản quy phạm pháp luật. 

Cụ thể, tại Nghị định 05/2020/NĐ-CP, Chính phủ bãi bỏ toàn bộ 40 văn 
bản quy phạm pháp luật gồm: 36 Nghị định, 2 Quyết định và 2 Nghị quyết. 
 
Theo đó, 36 Nghị định bị bãi bỏ gồm: Nghị định số 12-CP ngày 1/12/1992 
của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý các đoàn của ta ra nước ngoài 
và các đoàn nước ngoài vào nước ta; Nghị định số 81-CP ngày 
23/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật; Nghị định số 06-
CP ngày 21/1/1997 của Chính phủ về việc giải quyết tiền lương và trợ cấp 
năm 1997 đối với công chức, viên chức hành chính sự nghiệp, người nghỉ 
hưu, nghỉ mất sức; lực lượng vũ trang; cán bộ xã, phường và một số đối 
tượng hưởng chính sách xã hội; Nghị định số 34/1999/NĐ-CP ngày 
12/5/1999 của Chính phủ quy định việc phát hành công trái xây dựng Tổ 
quốc năm 1999;... 
 
Hai Quyết định gồm: Quyết định số 64B/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội 
đồng Bộ trưởng về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những 
huyện, xã có địa giới chưa hợp lý; Quyết định số 134-HĐBT ngày 
20/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phát hành tín phiếu Kho bạc 
Nhà nước xây dựng đường dây tải điện Bắc - Nam 500 KV. 
 
Hai Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 06/2004/NQ-CP ngày 19/5/2004 của 
Chính phủ về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động 
sản; Nghị quyết số 15/2005/NQ-CP ngày 4/11/2005 của Chính phủ về các 
biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm (H5N1) và dịch cúm A 
(H5N1) ở người. 
 
Nghị định 05/2020/NĐ-CP cũng bãi bỏ một phần Nghị định 79/2011/NĐ-
CP  ngày 5/9/2011, Nghị định 136/2018/NĐ-CP ngày 5/10/2018. 
 
Tại Quyết định 01/2020/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ 71 
văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 58 Quyết định và 13 Chỉ thị. 
 
Các Quyết định bị bãi bỏ gồm: Quyết định số 10/TTg ngày 9/1/1993 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc thu nợ thóc dự trữ quốc gia; Quyết định số 
75/1998/QĐ-TTg ngày 4/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về 
mã số đối tượng nộp thuế; Quyết định số 143/1998/QĐ-TTg ngày 
8/8/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi chế độ thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch; Quyết định số 178/1998/QĐ-TTg ngày 



19/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng 
đối với một số mặt hàng xuất khẩu; Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 
30/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách tín dụng ngân 
hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn...). 
 
Các Chỉ thị bị bãi bỏ gồm: Chỉ thị số 15-CT ngày 11/1/1988 của Chủ tịch 
Hội đồng Bộ trưởng về việc tăng cường lực lượng dự trữ nhà nước; Chỉ 
thị số 06/2007/CT-TTg ngày 28/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; 
Chỉ thị số 01/2008/CT-TTg ngày 8/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ về 
một số giải pháp đẩy mạnh phát triển và quản lý thị trường bất động sản; 
Chỉ thị số 11/2008/CT-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc tổ chức triển khai thi hành Luật Đặc xá; Chỉ thị số 20/2008/CT-TTg 
ngày 23/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý thị 
trường chứng khoán.../. 

Nguồn: https://bnews.vn/chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu-bai-bo-111-van-
ban-quy-pha-m-pha-p-lua-t/144433.html 

4. Từng bộ tốt, liên bộ phải tốt hơn! 
Theo xếp hạng mới nhất của Ngân hàng Thế giới, chỉ số khởi sự 
kinh doanh của Việt Nam hiện đứng thứ 115/190 nền kinh tế. Điều 
đáng nói là, Việt Nam đã giảm 11 bậc ở chỉ số này so với năm 2018. 
Thực tế này đặt ra một câu hỏi: Liệu mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số 
khởi sự kinh doanh lên 10 - 15 bậc với việc cắt giảm từ 8 thủ tục 
xuống còn 4 thủ tục ngay trong năm nay có phải là tham vọng? 

Một cuộc họp về các giải pháp cải thiện chỉ số khởi sự kinh doanh theo 
đánh giá môi trường kinh doanh của WB đã được Văn phòng Chính phủ 
tổ chức sáng qua với sự tham gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 
chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam - 
những cơ quan liên quan trực tiếp đến chỉ số này. Từ nội dung cuộc họp, 
có thể thấy rằng, mục tiêu kể trên có thể là tham vọng nhưng cũng hoàn 
toàn “trong tầm tay”. 

Nói “tham vọng” là bởi, một tồn tại rất chậm được khắc phục trong thời 
gian qua, như nhận xét của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 
Mai Tiến Dũng “từng bộ thì cải cách tốt nhưng liên bộ thì chưa tốt, còn 
tình trạng cát cứ”. Còn nói “trong tầm tay” là bởi, ngay tại cuộc họp, các 
cơ quan liên quan đã chỉ ra được những thủ tục có thể cắt bỏ hoặc tích 
hợp như: quy định doanh nghiệp vừa phải thực hiện thủ tục trực tuyến 
vừa phải nộp hồ sơ bản giấy; thủ tục thông báo mẫu dấu, thay vào đó là 
hình thức thông báo sử dụng chữ ký điện tử của người đại diện theo 
pháp luật; thủ tục mua hóa đơn giấy... 

Cùng với đó là các giải pháp liên thông, tích hợp dữ liệu như thực hiện 
thủ tục nộp phí môn bài trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Các cơ sở dữ 



liệu quốc gia về doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội, thông tin về lao động... 
phải được kết nối, tích hợp và chia sẻ với nhau. Dù còn có những ý kiến 
khác nhau về một số đề xuất cụ thể, song, đại diện các cơ quan liên quan 
đã thống nhất sẽ tích hợp thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội vào thủ tục 
đăng ký kinh doanh; người thành lập doanh nghiệp cũng sẽ cung cấp 
thông tin về lao động cho cơ quan đăng ký kinh doanh mà không phải 
cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý lao động nữa... Cùng với đó, sẽ 
đẩy mạnh hóa đơn điện tử, thanh toán điện tử, đăng nhập một lần, liên 
thông kết nối, quyết tâm giảm số thủ tục khởi sự kinh doanh từ 8 thủ tục 
xuống còn 4 thủ tục, tích hợp thủ tục, giảm thời gian và chi phí cho doanh 
nghiệp. 

Tinh thần cuộc họp, như nhận xét của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phủ Mai Tiến Dũng là rất đồng thuận trong việc nhận ra các bất cập 
và hướng cải cách. Sau cuộc họp, Văn phòng Chính phủ sẽ trình Thủ 
tướng ban hành quyết định về các thủ tục khởi sự kinh doanh để giải 
quyết các bất cập; đồng thời, trình cơ quan có thẩm quyền khẩn trương 
sửa đổi các quy định liên quan như liên thông dữ liệu, chi phí chữ ký số... 
với quan điểm nhất quán là những gì phức tạp cho doanh nghiệp sẽ phải 
thay đổi. Và như vậy, mục tiêu cụ thể tăng từ 10 - 15 bậc trong bảng xếp 
hạng của WB về chỉ số khởi sự kinh doanh hoàn toàn có thể là việc trong 
tầm tay nếu từng bộ, từng cơ quan liên quan đến câu chuyện này thực sự 
quyết tâm, phối hợp chặt chẽ với nhau, vì mục tiêu chung là tháo gỡ các 
thủ tục phiền hà cho doanh nghiệp.  

Khởi sự kinh doanh mới chỉ là bước đầu tiên cho sự ra đời và hoạt động 
của một doanh nghiệp. Nhìn rộng ra hoạt động của doanh nghiệp thì rõ 
ràng, vẫn còn rất nhiều phiền hà trong thủ tục hành chính, trong các quy 
định của pháp luật phải được cắt giảm mạnh mẽ và minh bạch hơn nữa. 
Những cuộc làm việc chuyên sâu đối với từng lĩnh vực như cuộc họp kể 
trên cho thấy sự nỗ lực và quyết tâm của Chính phủ trong việc cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh đáp ứng các chuẩn mực quốc tế. Dù vậy, 
từ thực tế cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh vừa qua cũng cho thấy, 
song song với những nỗ lực của Chính phủ, phải xác lập thật rõ trách 
nhiệm và xử lý nghiêm các cá nhân, cơ quan hoạch định chính sách, cơ 
quan quản lý nhà nước còn “lừng khừng”, đặc biệt là có tư duy “cát cứ” 
trong việc thực hiện các chủ trương và quyết tâm cải cách, đổi mới, kể cả 
trong việc tham mưu, đề xuất ban hành những chính sách “trên trời”, 
không khả thi, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó, 
phải có giải pháp mạnh để khắc phục cho được tình trạng “từng bộ tốt 
nhưng liên bộ chưa tốt” để “từng bộ tốt, liên bộ phải tốt hơn nữa”! 

Nguồn: 
http://www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=76&NewsId=432614 

5. Học viên phải học luật và đạo đức người lái xe  



Từ ngày 1.1.2020, có rất nhiều chính sách về các lĩnh vực trong đời 
sống như an ninh trật tự, tài chính ngân hàng, giao thông… có hiệu 
lực. Trong đó, có Thông tư 38/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông 
Vận tải về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 
nhằm siết chặt quản lý đào tạo và cấp phép lái xe. 

Để hiểu rõ hơn về các quy định tại Thông tư 38, PV Báo Lao Động đã có 
cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng Cục trưởng Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam, ông Huyện cho rằng người lái xe nắm chắc luật và 
kỹ năng sẽ lái xe an toàn giảm tai nạn giao thông. 

Theo quy định của Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT về đào tạo, sát 
hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, từ ngày 1.1.2020 
phương thức đào tạo và cấp bằng lái xe sẽ thay đổi, thưa ông? 

- Từ 1.1.2020, Thông 38 có hiệu lực và đã có rất nhiều đổi mới về chất 
lượng đào tạo lái xe. Cụ thể, tất cả các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe 
cả lý thuyết và thực hành phải truyền dữ liệu về Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam để giám sát, việc giám sát này nhằm hạn chế tối đa các tiêu cực. 
Tiếp đó là việc cấp đổi bằng lái xe cho người nước ngoài, yêu cầu người 
tham gia thi cấp giấy phép lái xe phải có xác nhận của đại sứ quán về 
việc lưu trú tại Việt Nam từ 3 tháng trở lên. Trong lĩnh vực đào tạo, đội 
ngũ giáo viên cũng được nâng cao, cùng đó phần thi lý thuyết được nâng 
từ 450 câu hỏi lên 600 câu hỏi, vấn đề học luật và đạo đức đều có lưu và 
chứng minh học viên phải đến học trực tiếp. Điều này sẽ giúp cho học 
viên có được trình độ lý thuyết tốt, nắm được chắc luật và kỹ năng lái xe 
sẽ giúp cho học viên có đủ những kiến thức cần thiết để lái xe an toàn 
giảm tai nạn giao thông. 

Nhiều ý kiến cho rằng, việc áp dụng công nghệ và buồng lái giả định 
tại các trung tâm đào tạo sát hạch sẽ gây tốn kém cho các trung tâm 
và mức đóng học phí cũng cao cho các học viên. Vậy quan điểm của 
ông về vấn đề này thế nào? 

-  Với lộ trình áp dụng khoa học công nghệ vào đào tạo lái xe, tất cả các 
tình huống mà tai nạn giao thông có thể xảy ra trên đường như trên 
đường đèo dốc, sương mù, qua cầu phà khó khăn… sẽ được đưa vào 
phần mềm mô phỏng để học viên học được tiếp nhận các tình huống 
phức tạp, để tự tin lái xe làm chủ cung đường tại các vùng đèo núi nguy 
hiểm. Về kinh phí, hiện Tổng cục đã làm việc với các trung tâm về vấn đề 
giải ngân do đó chi phí đào tạo cũng ở mức vừa phải.  

Thưa ông tại Thông tư 38 cũng quy định các học viên phải học 2 giờ 
về nội dung phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao 
thông, xin ông nói rõ hơn về vấn đề này? 



-  Việc học tập luật và đạo đức lái xe có phần cấm rượu bia khi tham gia 
giao thông phải được giám sát và học viên phải trực tiếp đến lớp học, 
đảm bảo khi học viên được cấp phép lái xe sẽ nắm rõ về các quy định 
của pháp luật đối với người tham gia giao thông. Cùng đó, phạm trù đạo 
đức của người lái xe là “đã lái xe là không uống rượu bia” theo quy định 
của Nghị định số 100/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giao thông đường bộ - đường sắt thay thế Nghị định số 46/2016. 

-  Xin cảm ơn ông! 

Nguồn: https://laodong.vn/thoi-su/hoc-vien-phai-hoc-luat-va-dao-duc-
nguoi-lai-xe-776357.ldo 

 

6. Sẽ cắt giảm mạnh các thủ tục khởi sự kinh doanh 
VPCP dự kiến trình Thủ tướng một quyết định chung về các thủ tục 
khởi sự kinh doanh để giải quyết các bất cập. Quyết tâm chung của 
các cơ quan là nỗ lực tích hợp để giảm số lượng thủ tục khởi sự 
kinh doanh từ 8 thủ tục hiện nay xuống còn 4, nâng xếp hạng chỉ số 
này theo WB lên 10 - 15 bậc ngay trong năm nay. 

Sáng 6/1, VPCP tổ chức cuộc họp cùng các bộ, cơ quan liên quan về các 
giải pháp cải thiện chỉ số khởi sự kinh doanh theo đánh giá môi trường 
kinh doanh của Ngân hàng Thế giới (WB). 

Tham dự cuộc họp có đại diện Bộ Kế hoạch và  Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
và đại diện WB. 

Chủ trì cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhắc lại 
yêu cầu, tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc quyết liệt 
cải cách, đặc biệt là về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia. Theo xếp hạng mới nhất của WB, môi trường kinh doanh 
của Việt Nam tuy có tăng điểm nhưng lại tụt 1 hạng, xếp 70 thế giới và 
thứ 5 trong ASEAN. 

Trong đó, chỉ số khởi sự kinh doanh của Việt Nam đứng thứ 115/190 nền 
kinh tế, giảm 11 bậc so với năm 2018 với 8 thủ tục phải thực hiện. Nghị 
quyết 02 năm 2020 của Chính phủ đặt mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số này 
lên 10 - 15 bậc ngay trong năm nay. 

“Ta biết từng bộ thì cải cách tốt nhưng liên bộ thì chưa tốt, còn tình trạng 
cát cứ, từ đó đặt ra vấn đề liên thông, kết nối, chuyển từ thủ tục giấy sang 
điện tử", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng phát biểu và cho biết, Cổng dịch vụ 
công quốc gia vừa được khai trương ngày 9/12/2019 đến ngày 5/1 đã có 
8,9 triệu lượt truy cập, 357.000 bộ hồ sơ trên trạng thái và 23.000 tài 
khoản đăng nhập một lần. 



Theo Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP) Ngô Hải 
Phan, còn nhiều nội dung cần cải cách liên quan tới chỉ số khởi sự kinh 
doanh. Với thủ tục đăng ký doanh nghiệp, mặc dù đã thực hiện trực tuyến 
nhưng người dân vẫn phải nộp hồ sơ giấy. 

Cùng với đó, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện thông báo mẫu dấu tới cơ 
quan đăng ký kinh doanh. Kết quả giải quyết của thủ tục này và giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trở thành thành phần hồ sơ bắt buộc 
mà các ngân hàng thương mại yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp khi 
đăng ký mở tài khoản. 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp, về bảo hiểm xã hội, thông tin về 
lao động… chưa được kết nối, tích hợp, chia sẻ với nhau, khiến các cơ 
quan quản lý yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin một 
cách trùng lặp, rời rạc. 

Ông Ngô Hải Phan kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, bỏ quy 
định doanh nghiệp vừa phải thực hiện thủ tục trực tuyến vừa phải nộp hồ 
sơ bản giấy; bỏ quy định về thủ tục thông báo mẫu dấu, thay vào đó 
nghiên cứu áp dụng hình thức thông báo sử dụng chữ ký điện tử của 
người đại diện theo pháp luật. 

Cùng với đó, đề xuất Bộ Tài chính nghiên cứu bãi bỏ thủ tục mua hóa 
đơn giấy. Nếu chưa thể bãi bỏ, thì yêu cầu các cơ quan thuế thực hiện 
nghiêm việc giải quyết thủ tục mua hóa đơn theo đúng quy định là ngay 
trong ngày. Làm được việc này, các cơ quan đều cho rằng sẽ giảm được 
rất mạnh thời gian làm thủ tục, hiện theo WB khảo sát là mất tới 10 ngày. 

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính cũng đề xuất nhiều giải pháp liên 
thông, tích hợp dữ liệu, như thực hiện thủ tục khai nộp phí môn bài trên 
Cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, đề nghị WB cập nhật kịp thời, đầy 
đủ các cải cách của Việt Nam và ngược lại, các cơ quan cung cấp thông 
tin cải cách đầy đủ cho WB. 

Cũng về lệ phí môn bài, Nghị quyết 02 của Chính phủ  đã giao Bộ Tài 
chính sửa đổi quy định theo hướng lùi thời hạn khai, nộp phí môn bài vào 
ngày 30/1 của năm kế tiếp, hiện Bộ đã trình dự thảo Nghị định sửa đổi 
theo hướng này. 

“Doanh nghiệp kêu suốt ngày phải làm báo cáo” 

Cơ bản đồng tình với với các giải pháp mà VPCP kiến nghị, đại diện các 
cơ quan cũng bày tỏ còn nhiều vấn đề cần tiếp tục giải quyết. 

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng, Luật Doanh 
nghiệp đã cho doanh nghiệp tự quyết định số lượng, hình thức và nội 
dung con dấu. Tuy nhiên, WB cho rằng các thủ tục sau đó vẫn yêu cầu 
phải có con dấu,  như khi đăng ký tài khoản ngân hàng. Ông Thắng đánh 



giá cải cách nội dung này là khó, vì liên quan tới các quy định về thuế, 
ngân hàng… 

Mặt khác, ông Thắng giải thích thêm, khi đăng ký kinh doanh, nếu bộ hồ 
sơ điện tử có chữ ký điện tử thì không cần nộp hồ sơ giấy, nhưng nếu 
chưa có chữ ký điện tử thì phải nộp hồ sơ giấy, vì luật yêu cầu như vậy. 
Hiện chi phí giao dịch chữ ký điện tử tại Việt Nam vẫn đắt đó, khoảng 1,5 
triệu đồng mỗi năm, nên nhiều người vẫn chưa sử dụng. 

Trong khi đó, đại diện Tổng cục Thuế giải thích về thủ tục mua hóa đơn 
rằng thực tế có những doanh nghiệp không muốn dùng hóa đơn điện tử. 
Cơ quan này cho rằng cần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. 
Đây cũng là giải pháp quan trọng trong Nghị quyết 02 của Chính phủ, 
nhưng đại diện cơ quan thuế thậm chí đề xuất cần bắt buộc thanh toán 
không dùng tiền mặt vì sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề, để việc quản 
lý không nhất thiết phải bám vào tờ hóa đơn nữa. 

Đại diện các cơ quan cũng bày tỏ ủng việc việc liên thông, tích hợp dữ 
liệu. Riêng đại diện Bộ LĐTBXH giải  thích rằng việc khai báo lao động 
không phải là một thủ tục như nhận định của WB, mà doanh nghiệp chỉ 
phải gửi một báo cáo tới cơ quan quản lý lao động. 

Tuy nhiên, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng không đồng tình với giải thích này và 
thực tế WB vẫn coi đây là một thủ tục. “Các ông nói là không phiền hà, 
nhưng ở địa phương, họ kiểm tra mà không đúng, như sử dụng nhiều 
hơn số lao động đã đăng ký, thì doanh nghiệp khổ lắm”, ông nói. Cầm tờ 
biểu mẫu theo hướng dẫn của Bộ LĐTBXH, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng 
cho biết không chỉ là đăng ký số lao động như đại diện của Bộ phát biểu, 
biểu mẫu này yêu cầu doanh nghiệp khai trình sử dụng sáu tháng, một 
năm, giữa kỳ… “Như này thì doanh nghiệp kêu suốt ngày làm báo cáo, 
làm cả đêm là đúng rồi”, Bộ trưởng đặt vấn đề liệu có cắt giảm được thủ 
tục này không và đề nghị xem lại Thông tư hướng dẫn của Bộ LĐTBXH 
về vấn đề này. 

Đáp lại, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng và đại diện Bộ LĐTBXH đều đồng tình 
rằng sẽ coi việc khai báo này là một thành phần hồ sơ ngay từ khi đăng 
ký kinh doanh. Người thành lập doanh nghiệp sẽ cung cấp thông tin cho 
cơ quan đăng ký kinh doanh, không phải cung cấp thông tin cho cơ quan 
quản lý lao động nữa. 

Tương tự, các cơ quan và BHXH cũng đồng ý sẽ tích hợp thủ tục đăng ký 
BHXH vào thủ tục đăng ký kinh doanh. Còn đại diện WB đề xuất bỏ thủ 
tục đăng ký tài khoản, vì rằng trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp 
đương nhiên phải làm, nhưng nếu là quy định bắt buộc thì lại bị WB tính 
là một thủ tục. 



Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh quyết tâm cùng 
các cơ quan nỗ lực giảm số thủ tục khởi sự kinh doanh từ 8 thủ tục xuống 
còn 4 thủ tục, tích hợp thủ tục, giảm thời gian và chi phí cho doanh 
nghiệp. Tinh thần cuộc họp rất đồng thuận trong việc nhận ra các bất cập 
và hướng cải cách.  

VPCP sẽ có báo cáo chung và dự kiến trình Thủ tướng một quyết định về 
các thủ tục khởi sự kinh doanh để giải quyết các bất cập. Đồng thời trình 
cấp có thẩm quyền khẩn trương sửa đổi các quy định liên quan như liên 
thông dữ liệu, chi phí chữ ký số... Những gì phức tạp cho doanh nghiệp 
sẽ phải thay đổi. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Se-cat-giam-manh-cac-thu-tuc-khoi-
su-kinh-doanh/384288.vgp 

 

7. Sẽ cắt giảm 7 ngày cho thủ tục cấp điện mới 
Từ 4 thủ tục và 31 ngày để được cấp điện mới, VPCP và các cơ quan 
liên quan thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ cắt giảm xuống 
còn 3 thủ tục và 24 ngày (cắt giảm 7 ngày) để cấp điện mới nhằm 
nâng xếp hạng Chỉ số tiếp cận điện năng theo đánh giá môi trường 
kinh doanh của Ngân hàng Thế giới (WB). 

Sáng 6/1, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến 
Dũng chủ trì buổi làm việc cùng các cơ quan liên quan nhằm bàn về giải 
pháp cải thiện Chỉ số tiếp cận điện năng theo đánh giá tại Báo cáo Môi 
trường kinh doanh của WB. 

Cuộc họp nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao VPCP 
chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các tỉnh, thành phố nghiên 
cứu, triển khai kết nối, tích hợp thực hiện các thủ tục liên quan đến Chỉ số 
tiếp cận điện năng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Buổi làm việc có sự 
tham dự của đại diện Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam (EVN), WB... 

Tiếp cận điện năng: Chỉ số tốt nhất trong 10 chỉ số của Việt Nam 

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo 
của Bộ Công Thương, EVN đã cải cách mạnh mẽ. Chỉ số tiếp cận điện 
năng của Việt Nam theo đánh giá của WB ở thứ hạng 27/190 nền kinh tế, 
điểm số tăng 0,3%, xếp thứ 4 trong các nước ASEAN...  

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cũng đánh giá cao EVN tại thời điểm khai 
trương đã đưa 3 dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Theo tinh 
thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời EVN cũng đã hứa sẽ 
tiếp tục đưa 9 dịch vụ công, nâng tổng số dịch vụ công EVN cung cấp 
trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia là 12 dịch vụ công. Đây cũng là sự cải 



cách nhờ cách quản trị thông minh, sắp xếp bộ máy tổ chức, con người 
hiệu quả. 

Từ thời điểm khai trương chiều 9/12/2019 đến chiều 5/1/2020, Cổng Dịch 
vụ công Quốc gia đã có 23.400 tài khoản đăng nhập một lần; 8,9 triệu 
người truy cập, trên 357.000 bộ hồ sơ đồng bộ trên Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia. Điều này cho thấy nhu cầu lớn của người dân sử dụng các dịch 
vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Vì vậy, cuộc họp còn nhằm 
tiếp tục tìm giải pháp cải thiện, cụ thể về cách thức, giải pháp thực chất 
để đưa các dịch vụ công của EVN lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

Cung cấp thêm thông tin về đánh giá của WB, ông Ngô Hải Phan, Cục 
trưởng Cục Kiểm soát TTHC (VPCP) cho biết, báo cáo của WB công bố 
vào 24/10/2019 cho thấy, để được cấp điện mới ở Việt Nam, yêu cầu 
thực hiện 4 thủ tục (khách hàng đăng ký cấp điện mới và thỏa thuận đấu 
nối; khảo sát cấp điện; khách hàng thuê công ty tư nhân cho việc thiết kế 
và thực hiện bên ngoài; khách hàng được lắp công tơ đo đếm và ký hợp 
đồng), thời gian thực hiện 31 ngày, chi phí bằng 994,2% thu nhập bình 
quân đầu người. 

Bên cạnh dó, độ tin cậy cung cấp điện và minh bạch về giá điện của Việt 
Nam được 7/8 điểm. Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam ở thứ hạng 
27/190 nền kinh tế, điểm số tăng 0,3%, xếp thứ 4 trong các nước 
ASEAN.  

"Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam trong nhóm 3 chỉ số tốt nhất của 
10 chỉ số đánh giá môi trường kinh doanh (chỉ sau chỉ số Tiếp cận tín 
dụng và Cấp phép xây dựng), đồng thời là chỉ số có điểm số tốt nhất 
trong 10 chỉ số của Việt Nam", ông Ngô Hải Phan cho biết. 

Tuy nhiên, so sánh các yếu tố đánh giá Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt 
Nam với các nước trong khu vực ASEAN cho thấy: Số thủ tục của Việt 
Nam vẫn còn nhiều hơn 1-2 thủ tục so với 2 nước đứng đầu; số ngày 
thực hiện nhiều hơn so với 3 nước đứng đầu ASEAN; độ tin cậy cung cấp 
điện và minh bạch giá điện được đánh giá thấp hơn 2 nước đứng đầu. 

Trong các nước ASEAN 6 thì yếu tố chi phí (tính theo % GDP đầu người) 
của Việt Nam đang cao nhất do vẫn phụ thuộc vào GDP của quốc gia. 



 

Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Ngô Hải Phan báo cáo tại buổi làm việc 
- Ảnh: VGP 

Cắt giảm để còn 3 thủ tục cấp điện mới 

Để cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng năm 2020, Cục Kiểm soát TTHC đề 
nghị Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 
18/11/2015 quy định về Hệ thống điện phân phối theo hướng quy định 
thời gian thực hiện thỏa thuận đấu nối trong cấp điện trung áp là 2 ngày 
làm việc, thời gian đóng điện điểm đầu nổi và ký hợp đồng mua bán điện 
là 5 ngày làm việc; sửa đổi Thông tư về quy định một số nội dung rút 
ngắn thời gian tiếp cận điện năng.  

Bên cạnh đó, đề nghị Bộ Giao thông vận tải sửa đổi Thông tư số 
35/2017/TT-BGTVT ngày 9/10/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông 
tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 quy định về kết cấu hạ tầng, 
giao thông đường bộ theo hướng bãi bỏ thủ tục Cấp phép thi công xây 
dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ... 

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, cơ quan cơ bản đồng tình với với các giải 
pháp mà VPCP kiến nghị, đại diện các cơ quan cũng bày tỏ dù khó khăn 
nhưng cần quyết tâm giảm thời gian thực hiện cho thủ tục cấp điện mới, 
giảm từ 4 thủ tục xuống còn 3 thủ tục.  



Theo ông Võ Hoàng Lâm, Phó Tổng Giám đốc EVN, cho biết EVN đã 
bám sát các tiêu chí WB đánh giá để cải cách, thực hiện nhiều giải pháp 
để có kết quả như đánh giá của WB. Đối với TPHCM là địa phương đại 
diện cho Việt Nam được lựa chọn đánh giá trong thời gian qua đã thực 
hiện nhiều cải cách so với quy định hiện hành để nâng cao thứ hạng tiếp 
cận điện năng như: Bỏ chi phí đầu tư công trình cấp điện cho khách hàng 
để đưa tổng chi phí tiếp cận điện năng về 0 VNĐ; sử dụng các robot đào 
đường... EVN hiện nay trong quy trình kinh doanh đã điện tử hóa toàn bộ 
thủ tục cung cấp dịch vụ điện, việc tiếp nhận thủ tục và ký hợp đồng chỉ 
trong 3 ngày tại TPHCM.  

Đại điện Bộ Công Thương cho biết trong nhưng năm qua, chỉ số tiếp cận 
điện năng cải thiện rất nhiều và nhanh. Bộ thống nhất với VPCP về sửa 
đổi Thông tư 39/2015/TT-BCT ban hành từ 2015 bởi trong thời gian từ khi 
ban hành đến nay, ngành điện đã có nhiều phát triển, vì vậy nhiều nội 
dung đã lạc hậu cần sửa đổi. 

Để nâng Chỉ số tiếp cận điện năng, quan điểm của đại diện Tổng cục 
đường bộ (Bộ Giao thông vận tải) là giảm tối đa TTHC từ khâu chấp 
thuận đến khâu cấp phép thi công. Như bước xin phép chủ trương xây 
dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ và bước cấp phép thi công, đơn vị nhấn mạnh 2 thủ tục này 
mỗi thủ tục đang thực hiện trong 7 ngày. Đù khó khăn nhưng đại diện 
Tổng cục Đường bộ cho biết quyết tâm thực hiện từ 6 ngày xuống còn 4 
ngày và đặc biệt đưa thủ tục lên thực hiện ở dịch vụ công trực tuyến cấp 
độ 4. Đồng thời, thực hiện luôn ngay sau khi có quyết định chứ không chờ 
đến ngày 15/2. 

Với quyết tâm này của Tổng cục Đường bộ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP 
đánh giá đây là cải cách rất quyết liệt và rõ ràng. 

Tại cuộc họp, đánh giá chỉ số điện năng đóng góp vai trò quan trọng trong 
phát triển kinh tế-xã hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho rằng không chỉ vì 
những chỉ số WB đánh giá mới cải thiện Chỉ số tiếp cận điện năng mà 
chúng ta cần tự cải cách để phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh 
nghiệp. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm nhấn mạnh phải giảm nhanh thủ tục, cụ thể là về 
thời gian, vì vậy, đề nghị Bộ Công Thương xem xét sửa đổi Thông tư 
39/2015/TT-BCT, Bộ Giao thông vận tải là Thông tư 35/2017/TT-
BGTVT... Đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục có sự chia sẻ, kết nối 
các thủ tục, đặc biệt ngành điện tực cần tiếp tục cố gắng hơn nữa, cải 
cách thực chất ở từng khu vực. 

Tại cuộc họp, VPCP và các bộ, cơ quan liên quan thống nhất quyết tâm 
giảm thời gian cấp điện mới từ 4 thủ tục xuống còn 3 thủ tục và từ thời 



gian thực hiện 31 ngày xuống còn 24 ngày (giảm 7 ngày). VPCP sẽ tổng 
hợp các ý kiến của các đơn vị tại buổi làm việc và báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ.  

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đồng thời đề nghị WB tiếp tục ghi nhận sự 
cải cách của các cơ quan của Chính phủ Việt Nam. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-Bo-nganh/Se-cat-giam-7-ngay-
cho-thu-tuc-cap-dien-moi/384352.vgp 

 

8. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu triển khai các giải 
pháp hạn chế 'tín dụng đen' 
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản 10340/NHNN-TD yêu 
cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) 
tập trung triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất 
kinh doanh và tiêu dùng nhằm hạn chế “tín dụng đen”. 

Văn bản nêu rõ, thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ 
tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và 
vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, NHNN đã 
ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng tại Quyết định số 
1178/QĐ-NHNN ngày 31/5/2019. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai các 
giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, góp 
phần hạn chế “tín dụng đen”, nhất là trong dịp Tết dương lịch và Tết 
Nguyên đán Canh Tý 2020, Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD tập 
trung thực hiện các nội dung sau: 

Phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng ngân hàng phù hợp nhu 
cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng chính đáng của người dân, doanh 
nghiệp với lãi suất hợp lý; tiếp tục cải tiến, đổi mới, hiện đại hóa quy trình 
cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo hướng đơn giản hóa, đẩy mạnh cải 
cách thủ tục hành chính, tăng cường khả năng tiếp cận vốn của người 
dân, doanh nghiệp.  

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đẩy mạnh 
triển khai chương trình tín dụng tiêu dùng 5.000 tỷ đồng, kịp thời đáp ứng 
nhu cầu tiêu dùng chính đáng của người dân.  

Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục rà soát các chương trình tín dụng 
chính sách để tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, 
ngành sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; khẩn trương hoàn thiện, trình cấp 
có thẩm quyền phê duyệt phương án thí điểm cho vay tiêu dùng; chú 
trọng phân bổ nguồn vốn vào các khu vực tập trung nhiều hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 



Các công ty tài chính tổ chức thực hiện, chấp hành nghiêm các quy định 
về cho vay tiêu dùng theo Thông tư 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 
về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính và các quy định của NHNN về 
hoạt động cho vay của TCTD đối với khách hàng; đảm bảo công khai, 
minh bạch về lãi suất cho vay tiêu dùng, phí và phương pháp tính lãi; 
cung cấp, giải thích chính xác, đầy đủ các nội dung cơ bản tại hợp đồng 
cho vay tiêu dùng để khách hàng xem xét, quyết định trước khi ký kết hợp 
đồng. 

Các TCTD tăng cường công tác thẩm định, thực hiện việc kiểm tra trước, 
trong và sau cho vay; thường xuyên đánh giá khả năng tài chính và khả 
năng trả nợ của khách hàng; chủ động thực hiện các biện pháp theo thẩm 
quyền hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong trả nợ vay phù hợp với quy 
định của pháp luật. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ 
nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân có hành vi tiếp tay, 
thông đồng với các đối tượng cho vay nặng lãi. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Tai-chinh/Ngan-hang-Nha-nuoc-yeu-cau-
trien-khai-cac-giai-phap-han-che-tin-dung-den/384341.vgp 

 

9. “Thỏi nam châm” hút vốn 
Từ những tuyến đường cao tốc được đầu tư lớn, hệ thống cảng 
biển, cảng hàng không quốc tế hiện đại, hệ thống kho bãi container 
quy mô, tới sự quyết liệt trong công tác cải cách hành chính… đang 
mở ra thời cơ mới, đưa ngành dịch vụ logistics Quảng Ninh phát 
triển.     

Sôi động đầu tư  

Đón chúng tôi tại Cảng cạn ICD Móng Cái (TP. Móng Cái, tỉnh Quảng 
Ninh), ông Lương Xuân Đào - Phó giám đốc Công ty CP Thành Đạt - 
cũng là chủ đầu tư nơi đây - cho biết, chức năng của cảng là trung tâm 
trung chuyển hàng hóa lưu thông, kinh doanh kho bãi xuất nhập khẩu 
(XNK), xếp dỡ hàng hóa. Khu vực cảng cạn có diện tích 40 ha, với tổng 
mức đầu tư trên 600 tỷ đồng. Trong đó, hệ thống kho lạnh 10.000 m2 
chứa được 350 container đông lạnh; 7.000 m2 kho chứa được 400 
container hàng khô; 80.000 m2 bãi đỗ xe chứa được khoảng 600 xe 
container; có âu thuyền để xếp, dỡ hàng hóa với công suất tối đa 300 
container/ngày để đi khu biên mậu… 

Ngược về TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), chúng tôi có mặt tại Cảng Cái 
Lân - một trong những cảng biển lớn, có nhiều lợi thế nhất của tỉnh 
Quảng Ninh, ông Ngô Tùng Dương - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan 
Cảng Cái Lân - cho biết: Cảng Cái Lân có hai công ty hoạt động kinh 



doanh cảng là Công ty TNHH cảng container Quốc tế Cái Lân (CICT) và 
Công ty CP cảng Quảng Ninh. Trong đó, CICT trong quá trình hoạt động 
đã tích cực nghiên cứu, đầu tư máy móc, trang thiết bị, cải tiến quy trình, 
nâng cao năng lực xếp dỡ hàng hóa. Toàn bộ hoạt động của cảng được 
quản lý trên phần mềm và được giám sát chặt qua hệ thống camera với 
105 mắt quan sát. CICT đã đầu tư nhà kho chứa hàng rời rộng 8.000m2 
trong phạm vi cảng để kịp thời đáp ứng nhu cầu lưu kho, lưu bãi của 
khách hàng. Hiện tại, công ty có lợi thế do có khả năng đón nhận tàu 
container lên đến 6.000 TEU, tàu hàng rời lên đến 85.000 DWT giảm tải. 

Xác định hạ tầng là yếu tố then chốt phát triển logistics, Quảng Ninh đã 
tập trung đầu tư cải thiện cơ sở hạ tầng. Ngoài nguồn lực của nhà nước, 
địa phương đã và đang mở rộng sự tham gia của toàn xã hội, nhất là đầu 
tư của các doanh nghiệp vào các dự án giao thông, khu công nghiệp 
(KCN), cụm công nghiệp (CCN), và các dự án hạ tầng kỹ thuật. 

Theo thông tin từ Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh, hạ tầng giao 
thông trên địa bàn được đầu tư mạnh mẽ với 85km đường cao tốc; hoàn 
thành Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và Cảng tàu khách quốc tế Hòn 
Gai; cải tạo, nâng cấp 130 km quốc lộ, làm mới 65,7 km đường tỉnh; cải 
tạo, duy tu 743 km đường huyện cùng các tuyến đường ra biên giới, 
đường vào các KCN, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu giao thông phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), đóng góp vào nâng cấp, hiện đại hóa 
cơ sở hạ tầng để phát triển lĩnh vực logistics trên địa bàn tỉnh. 

Đáng chú ý, hoàn thành và đưa vào khai thác đường cao tốc Hạ Long - 
Hải Phòng dài 25 km nối TP. Hạ Long với TP. Hải Phòng với tổng mức 
đầu tư 6.416 tỷ đồng; hoàn thành và đưa vào khai thác đường cao tốc Hạ 
Long - Vân Đồn dài 60 km nối TP. Hạ Long với Khu kinh tế (KKT) Vân 
Đồn với tổng mức đầu tư 11.200 tỷ đồng; hoàn thành và đưa vào khai 
thác cảng hàng không quốc tế Vân Đồn quy mô cấp 4E, đường cất hạ 
cánh dài 3,6 km cho phép đón các máy bay hiện đại nhất hiện nay, dự án 
có tổng mức đầu tư 7.485 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, đã lựa chọn nhà đầu tư và chuẩn bị đầu tư xây dựng tuyến 
cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, quy mô xây dựng 80 km đường cao tốc với 
tổng mức đầu tư 11.195 tỷ đồng. Không những vậy, việc phát triển hạ 
tầng giao thông kết nối KCN, KKT, cảng biển phục vụ phát triển logistics, 
thông quan hàng hóa và XNK cũng được chú trọng. Hiện nay, hệ thống 
đường giao thông kết nối với khu bến, bến cảng biển trên địa bàn tỉnh đã 
cơ bản hình thành. 

Logistics sẽ “lột xác” 

Một trong những giải pháp trọng tâm để phát triển dịch vụ logistics mà 
Quảng Ninh đã thực hiện là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 



(TTHC), đơn giản hóa các thủ tục, đồng thời công khai, minh bạch các 
TTHC, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa. Trong đó, tỉnh đã chỉ đạo 
các ngành có liên quan triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và 
cơ chế một cửa ASEAN, triển khai thực hiện thủ tục và quản lý hải quan 
tập trung tại cửa khẩu, thủ tục hải quan điện tử, nhằm hỗ trợ người khai 
hải quan thực hiện khai báo mọi lúc, mọi nơi. 

Theo Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh, chỉ trong 2 năm 2017-2018 tổng 
vốn đầu tư xã hội vào lĩnh vực logistics đạt 128,2 nghìn tỷ đồng. Đáng 
chú ý, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã đến tìm hiểu cơ hội đầu tư các dự 
án có mục tiêu liên quan đến đầu tư hạ tầng logistics và hoạt động 
logistics (đầu tư xây dựng sân, kho, bãi, cảng) như: Tập đoàn Rent A Port 
(Bỉ) và Công ty Cảng Arov (Nga), Công ty TNHH C&N Vina (Hàn Quốc)... 

Đánh giá về tiềm năng phát triển dịch vụ logistics tại Quảng Ninh, ông 
Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục XNK (Bộ Công Thương) - cho 
rằng, Quảng Ninh có vị trí đặc biệt, vừa có biển, đảo, đồng bằng, đồi núi, 
biên giới. Quảng Ninh cũng hội tụ được nhiều lợi thế tự nhiên về mặt du 
lịch, đó là có vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên của thế giới, hay tài 
nguyên thiên nhiên là than. Theo đó, lợi thế về logistics Quảng Ninh rất 
rõ, vì gắn với biên giới, cảng biển và hiện nay còn có cảng hàng không 
mới được xây dựng ở Vân Đồn. 

Quảng Ninh còn nằm trong “tam giác vàng”: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng 
Ninh - cực tăng trưởng năng động của cả nước. Quảng Ninh còn có tuyến 
đường cao tốc kéo dài đến Vân Đồn, hiện đang tiếp tục kết nối với Móng 
Cái. Đây là tiền đề giúp logistics Quảng Ninh có sức bật trong thời gian 
tới. 

Sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền và doanh nghiệp là cơ sở để tỉnh 
Quảng Ninh đạt mục tiêu: Đến năm 2020, tỷ trọng đóng góp của ngành 
logistics đạt từ 16-18% vào ngành dịch vụ, đạt 6,9-7,0% GRDP của tỉnh, 
đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ logistics đạt từ 18-
20% vào ngành dịch vụ của tỉnh, đạt từ 8,0-10% GRDP của tỉnh. 

Nguồn: https://congthuong.vn/thoi-nam-cham-hut-von-130941.html 

 

10. Kết nối tương lai ở TP Hồ Chí Minh 



 Nhiều doanh nghiệp nói rằng năm nay Việt Nam “ăn Tết” to. Riêng 
TP Hồ Chí Minh lại càng “ăn Tết” to bởi đón mừng một năm có 
những đột phá, đi đầu về số hóa. 

Phó Tổng Giám đốc của một Tập đoàn Kinh tế tư nhân, đang có những 
bước phát mạnh mẽ tại Kiên Giang và Tây Ninh, nói với DĐDN, nhìn về 
TP Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp thấy mừng vì những chuyển động 
mới. 

 

TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI cùng Lãnh đạo, quan khách và các vị đại 
biểu tham quan gian hàng triển lãm trong khuôn khổ sự kiện. 

Chuyển động số hóa của đầu tàu kinh tế 

“Chúng tôi chưa đầu tư kinh doanh tại TP Hồ Chí Minh với những dự án 
cụ thể, nhưng bất kỳ chuyển động nào của TP Hồ Chí Minh, đều được 
chúng tôi, và chắc chắn cả cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hết sức 
quan tâm. Bởi chuyển động có hiệu quả hay không, có ý nghĩa sẽ kéo cả 
đoàn tàu đi nhanh, tiến vượt tốc về phía trước, hoặc còn ì ạch với những 
bước chậm”, vị này chia sẻ. 



 

Tuyên dương các Doanh nghiệp Tiêu biểu đóng góp cho sự phát triển của 
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

Khép lại 2019, TP HCM đã làm được nhiều điều ở vị trí đầu tàu của mình, 
để các toa tàu cũng rùng rùng chuyển bánh. Đó là TP HCM đã thực hiện 
hiệu quả chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính”, khởi động và đột phá 
số hóa. Cụ thể là thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện chế độ báo cáo và công tác 
kết nối Cổng dịch vụ công Quốc gia. 

Trên thực tế, theo chủ trương và nhiệm vụ đã giao của Chính phủ, trong 
suốt những tháng qua của 2019, việc thực hiện cơ chế 1 cửa, tiến đến kết 
nối Cổng dịch vụ công quốc gia nhìn ở góc độ TP HCM, vẫn là 1 nỗ lực 
đột phá. Bởi việc triển khai nhiệm vụ này, trên địa bàn đông dân nhất cả 
nước (với 14 triệu dân), và đã đạt đến sự sẵn sàng Bộ phận một cửa các 
cấp tại 13 đơn vị cấp sở, 22/24 UBND quận, huyện, 295/322 UBND cấp 
xã, phường, thị trấn được kiện toàn về tổ chức, hoạt động, thì mức độ 
khó và phức tạp sẽ lớn hơn rất nhiều so với nhiều địa phương có quy mô 
dân số thấp, bộ máy quản lý các cấp mỏng tầng hơn. 

Tiếp nối hội nghị vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, quán triệt chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ trong nỗ lực tìm những giải pháp đóng góp cho sự 
nới rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp tư nhân, Diễn đàn Vùng 
Kinh tế Trọng điểm phía Nam do VCCI tổ chức, giao báo Diễn đàn Doanh 
nghiệp thực hiện vào tháng 9/2019 một lần nữa xác định vai trò-động lực 
quan trọng của doanh nghiệp đối với tăng trưởng kinh tế Vùng. Diễn đàn 



lập kế hoạch đồng thuận thành lập Hội đồng Doanh nghiệp vùng và tuyên 
dương các doanh nghiệp tiêu biểu đã đóng góp cho liên kết, phát triển 
vùng kinh tế. 

Có thể nói, thành công với cải cách thủ tục hành chính bằng số hóa – TP 
HCM đã mở được lớp cửa đầu tiên bước vào tương lai, vào không gian 
quản lý số, có nền tảng để ứng dụng số hóa cho mọi lĩnh vực hoạt động 
trên địa bàn nhằm tạo giá trị gia tăng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội. 

Một chuyên gia nhận định TP nay đang xây dựng đề án đô thị thông minh, 
song muốn trở thành đô thị thông minh đúng nghĩa, thành trung tâm tài 
chính quan trọng của khu vực, muốn là đầu tàu có vai trò dẫn dắt và lan 
tỏa hiệu ứng kinh tế lớn hơn nữa trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 
và cả nước nói chung, thì trước hết, phải thay đổi được nền tảng và cung 
cách quản lý, từ việc cung cấp số hóa dịch vụ công. TP HCM làm được 
và cả nước làm được, thì mục tiêu Chính phủ số, quốc gia số, công dân 
số, mới có cơ sở để tựu thành. 

Những cung đường nối tới tương lai 

Trong khi phát triển số để thích ứng và đáp ứng nhu cầu mới của nền 
kinh tế, TP HCM cũng không thể thiếu và quên vai trò cụ thể, trước mắt 
và dài hạn của mình đối 2 vùng kinh tế trọng điểm bao gồm: Vùng Kinh tế 
trọng điểm phía Nam và vùng Kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long. 

 

TS Vũ Thành Tự Anh – Giám đốc Trường Fulbright, Thành viên Tổ Tư 
vấn Kinh tế của Thủ tướng nhận định: Trong vai trò phát triển kinh tế đối 
với 2 vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long, có 
thể ví von đây như hai cánh tay trong thân thể của TP Hồ Chí Minh. Phía 
trái, phía phải, phía nào cũng không thể thiếu “đầu não” TP HCM cũng 
như ngược lại, TP HCM cũng không thể thiếu các bộ phận này mà đảm 
bảo là cơ thể mạnh khỏe. Đó là mối quan hệ tương hỗ, cộng sinh. 

Tại Hội nghị “trọng điểm cấp vùng” vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 
tháng 5/2019 tại Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ 
đạo: các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tiếp tục 
giữ vai trò là đầu tàu dẫn dắt, phát triển mạnh và bền vững; tiếp tục đổi 
mới sáng tạo, cần có tầm nhìn xa hơn, tận dụng cơ hội cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0. Đồng thời, phải có cơ chế chính sách đặc thù để tạo 
bước phát triển mạnh mẽ cho toàn vùng; phối hợp tốt hơn nữa hoạt động 
điều phối vùng giữa các bộ, ngành và địa phương. Cùng với đó, cơ cấu 
lại nền kinh tế, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; chú ý đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển nông nghiệp, nông thôn bền 
vững, nâng cao giá trị gia tăng. 



Nhiều giải pháp đã được đưa ra. Tháng 7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã 
ký Chỉ thị 19/CT-TTg về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển 
bền vững Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây là lần đầu tiên các tổ 
chức quản lý, trung ương địa phương thuộc vùng có kim chỉ nam cụ thể 
cho các hành động để phát triển vùng như mục tiêu đã định. 

Đáng chú ý và là tin mừng vui của TP HCM nói riêng, các tỉnh vùng Kinh 
tế trọng điểm phía Nam, vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long và cả nước nói chung, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo 
năm 2020 phải khởi công xây dựng sân bay Long Thành và đường cao 
tốc TP HCM - Mỹ Thuận - Cần Thơ cần hoàn thành vào năm 2021. Các 
vướng mắc liên quan đến các dự án này theo đó, đã và đang được các 
cơ quan hữu quan tháo gỡ để quyết liệt thực hiện. 

Nguồn: https://enternews.vn/ket-noi-tuong-lai-o-tp-ho-chi-minh-
164334.html 

 

 

 

 


