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1. Cải cách thủ tục hành chính tác động tích cực đến 
môi trường kinh doanh 

Năm 2019 qua đi với nhiều nỗ lực của ngành Tài chính trong cải 

cách thủ tục hành chính (TTHC), được người dân và doanh nghiệp 

(DN) đánh giá cao. 

 

Hoạt động tại bộ phận một cửa của Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh 

Chia sẻ với phóng viên TBTCVN, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế 

của Quốc hội Đỗ Văn Sinh cho rằng, những kết quả cải cách của ngành 

Tài chính, đặc biệt trong lĩnh vực thuế, hải quan đã góp phần tác động 

tích cực đến việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia. 

Công khai, minh bạch và gần dân hơn 

Công tác cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Tài chính ngày càng được 

quan tâm và đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả công việc ngày một rõ 

nét hơn. Tiếp đà thành công của những năm trước, năm 2019, công tác 

cải cách TTHC được đẩy mạnh, các văn bản quy phạm pháp luật xây 

dựng theo hướng kiểm soát chặt chẽ việc ban hành TTHC, đánh giá tác 

động TTHC đầy đủ kết hợp với nghiên cứu cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, 

chú trọng đối với lĩnh vực thuế, hải quan, tạo thuận lợi cho người dân và 

DN.  

 



Năm 2019, Bộ Tài chính đã rà soát, đánh giá các TTHC thuộc lĩnh vực tài 

chính với mục đích hướng tới sự thống nhất, đơn giản hóa, công khai, 

minh bạch, đi cùng với đổi mới cách thức giải quyết TTHC, tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết TTHC. Tính đến 

hết ngày 15/12/2019, Bộ Tài chính đã ban hành 19 quyết định, công bố 

bãi bỏ 80 TTHC, sửa đổi, bổ sung 23 TTHC và ban hành mới 38 TTHC 

trong các lĩnh vực: thuế, hải quan, chứng khoán, công sản, ngân hàng và 

bảo hiểm.  

Theo Báo cáo Vietnam ICT Index năm 2019 được công bố ngày 

23/8/2019, Bộ Tài chính tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng chung của các 

bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công. Đặc 

biệt, đây là năm thứ 7 liên tiếp Bộ Tài chính đứng ở vị trí nhất bảng, kể từ 

năm 2013. Bộ Tài chính tiếp tục đứng ở vị trí thứ nhất về Vietnam ICT 

Index 2019 với chỉ số mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT 

là 0,9770, bỏ xa khoảng cách so với các bộ giữ vị trí thứ hai và thứ ba 

trong bảng xếp hạng. 

Các thủ tục của ngành Tài chính đã ngày càng gần dân hơn. Minh chứng 

là trong năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã phê duyệt danh mục 102 

TTHC thuộc 8 lĩnh vực quản lý tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một 

cửa. Hiện nay, mô hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ 

chế một cửa thực hiện tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính đã mang đến nhiều 

lợi ích cho người dân. Bộ Tài chính đang nghiên cứu xây dựng triển khai 

thí điểm phần mềm một cửa điện tử thống nhất tại bộ đáp ứng các yêu 

cầu, kỹ thuật phục vụ công chức trong thực hiện giải quyết TTHC. Tính 

đến hết ngày 16/12/2019, Bộ phận một cửa của Bộ Tài chính đã tiếp nhận 

751 hồ sơ TTHC thuộc 5 lĩnh vực (bảo hiểm, kế toán – kiểm toán, tin học, 

tài chính ngân hàng và giá) và đã trả 516 hồ sơ đảm bảo đúng hạn; số hồ 

sơ đang giải quyết trong hạn là 235 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.  

Việc cắt giảm, đơn giản hoá TTHC cũng như triển khai cơ chế một cửa 

trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đã mang lại những hiệu 

quả tích cực, đáng ghi nhận như: tiết kiệm thời gian thực hiện các TTHC 

cho cá nhân, tổ chức. Mọi quy trình giải quyết TTHC đều được công khai, 

minh bạch đảm bảo người dân có thể tiếp cận, đồng thời có thể kiểm tra, 

giám sát được hoạt động của cơ quan nhà nước. 

Tiếp tục cắt giảm thời gian, giấy tờ, chi phí 

Năm 2020, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh CCHC, đảm bảo triển khai có 

hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, 

triển khai đồng bộ và toàn diện từ công tác thể chế, cải cách TTHC. Đồng 



thời, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Bộ Tài chính trong việc chủ trì, 

tham mưu giúp Chính phủ triển khai thực hiện cải cách tài chính công, 

hướng đến việc xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh. 

Đối với công tác cải cách TTHC, năm 2020, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục kiểm 

soát chặt chẽ TTHC trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật thuộc lĩnh vực tài chính, đưa công tác kiểm soát TTHC đi vào nề nếp. 

Trả lời phỏng vấn TBTCVN mới đây, ông Trần Quân - Chánh Văn phòng 

Bộ Tài chính cho biết, thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh cải cách 

TTHC một cách chủ động, sáng tạo, trong đó, tiếp tục đề cao trách nhiệm 

người đứng đầu trong cải cách TTHC; rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật về TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của bộ nhằm nghiên cứu bãi bỏ các 

TTHC không cần thiết, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, DN. 

Được biết, trong năm 2020, Bộ Tài chính sẽ rà soát, đề xuất phương án 

đơn giản hóa TTHC tất cả các lĩnh vực quản lý, tập trung vào cắt giảm 

thời gian, hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện TTHC liên quan trực tiếp tới 

người dân, DN; tiếp nhận, xử lý các vướng mắc trong thực hiện cơ chế, 

chính sách, TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời 

sống của người dân. 

Tại "Báo cáo đánh giá cải cách TTHC thuế: Mức độ hài lòng của DN năm 

2019" được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố cho 

thấy, năm 2019 mức độ hài lòng của DN về CCHC thuế ngày càng tăng. 

Sự hài lòng của DN với cơ quan thuế năm 2019 là 7,79 điểm, tương 

đương gần 78%, tăng 3 điểm % so với cuộc khảo sát năm 2016, tăng 7 

điểm % so với năm 2014. Đây là minh chứng rõ nhất, khách quan nhất về 

những nỗ lực của Bộ Tài chính thời gian qua.  

Theo ông Đỗ Văn Sinh, thời gian tới, Bộ Tài chính cần tiếp tục đẩy mạnh 

triển khai CCHC nói chung và cải cách TTHC nói riêng, đáp ứng yêu cầu 

hội nhập, phấn đấu các chỉ số cải cách đạt chuẩn xếp hạng các nước 

ASEAN 4 và hướng tới tiêu chuẩn của các nước OECD theo đúng mục 

tiêu đề ra.  

Năm 2019, các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của ngành Tài chính đã 

được người dân, tổ chức và DN tiếp nhận và sử dụng hiệu quả. Số lượng 

hồ sơ tiếp nhận qua phương thức trực tuyến năm 2019 của ngành Tài 

chính mức độ 3, 4 lên tới gần 67 triệu hồ sơ. Tính đến ngày 24/12/2019, 

tổng số TTHC của Bộ Tài chính là 951 thủ tục. Trong đó, DVCTT mức độ 

1 là 100, DVCTT mức độ 2 là 351, DVCTT mức độ 3 là 197, DVCTT độ 4 

là 303. Việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của Bộ Tài chính ngày càng 



được nâng cao và phát triển theo hướng hiện đại hóa giúp đơn giản hoá 

thủ tục, cắt giảm chi phí và thời gian cho người dân, DN, đồng thời đáp 

ứng nhu cầu quản lý nhà nước. 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2020-

01-08/cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-tac-dong-tich-cuc-den-moi-truong-kinh-

doanh-81259.aspx 

 

2. Chi phí tuân thủ pháp luật vẫn là gánh nặng lớn với 
doanh nghiệp 

Nhiều chuyên gia cho rằng chi phí tuân thủ pháp luật có xu hướng 

giảm nhưng vẫn là gánh nặng rất lớn với doanh nghiệp, dẫn đến 

kém cạnh tranh, thậm chí mất cơ hội kinh doanh. 

 

Theo VCCI vấn đề thủ tục giấy tờ phức tạp vẫn là vướng mắc mà nhiều 

doanh nghiệp gặp phải khi chỉ có 56,9% các doanh nghiệp có nhận định 

rằng thủ tục giấy tờ là đơn giản. 

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02 năm 2019 và Nghị quyết 35 

năm 2016 của Chính phủ – Góc nhìn từ doanh nghiệp do Phòng Thương 

mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố cách đây không lâu cho 

thấy chi phí tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp Việt Nam có xu hướng 

giảm trong nhiều năm qua. 



“Đây là kết quả phản ánh tích cực các nỗ lực của Chính phủ trong việc cải 

cách thể chế, tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, 

đặc biệt là việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính”, 

báo cáo của VCCI nêu rõ. 

Mặc dù có sự cải thiện theo thời gian như vậy, song theo báo cáo của 

VCCI, vấn đề thủ tục giấy tờ phức tạp vẫn là vướng mắc mà nhiều doanh 

nghiệp gặp phải khi chỉ có 56,9% các doanh nghiệp có nhận định rằng thủ 

tục giấy tờ là đơn giản. Việc phải đi lại nhiều lần để làm thủ tục hành 

chính cũng là một vấn đề đáng quan ngại nữa đối với các doanh nghiệp 

khi chỉ có 57,5% doanh nghiệp cho biết họ không phải đi lại nhiều lần. 

“Đặc biệt, đây lại là đánh giá bị giảm điểm so với năm 2016 khi có đến 

63,3% doanh nghiệp có nhận định này. Nói cách khác, vấn đề bắt doanh 

nghiệp phải đi lại nhiều lần để giải quyết thủ tục hành chính lại đang có xu 

hướng thay đổi không tích cực”, báo cáo của VCCI nhấn mạnh. 

Đáng chú ý, kết quả PCI do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

công bố hồi tháng 3/2019 vẫn khẳng định có đến 66% trong tổng số 

khoảng 10.000 doanh nghiệp được khảo sát bày tỏ quan ngại về các 

khoản phí không chính thức và tới 54% doanh nghiệp thừa nhận phải trả 

loại phí này. 

Theo các chuyên gia, chính việc nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh 

nghiệp là một trong những nguyên nhân khiến không ít doanh nghiệp phải 

ngừng kinh doanh, thậm chí là giải thể. 

Như vậy, vấn đề ở chỗ đây không phải là câu chuyện mới. Và trong hầu 

hết các hội thảo với chủ đề cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, các 

chuyên gia khẳng định chi phí tuân thủ pháp luật vẫn là gánh nặng lớn với 

doanh nghiệp. 

Nhìn nhận vấn đề này, ông Phan Đức Hiếu, Phó viện trưởng Viện Nghiên 

cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) khẳng định, chi phí tuân thủ pháp 

luật vẫn là thách thức lớn với doanh nghiệp. 

Theo ông Hiếu có năm loại chi phí mà doanh nghiệp phải chi trả trong quá 

trình hoạt động, bao gồm: thủ tục hành chính; đầu tư; phí và lệ phí; cơ hội 

và chi phí không chính thức. Trong đó, theo ông Hiếu, chi phí cơ hội kinh 

doanh và chi phí không chính thức rất khó tính toán nhưng diễn ra khá 

phổ biến. 

“Tôi lấy ví dụ đơn giản về Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 

86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô. 

Theo Dự thảo mới nhất taxi sẽ phải có phù hiệu “xe taxi” và dán cố định 



phía bên phải mặt kính trước xe, niêm yết đầy đủ thông tin trên xe theo 

quy định, có hộp đèn chữ “taxi” gắn cố định trên nóc xe.... Trường hợp ô 

tô sử dụng hợp đồng điện tử thì phải có hộp đèn điện tử tối thiểu 12x30 

cen ti mét... Tính trung bình, chi phí để có phù hiệu cho mỗi chiếc xe là 

vài trăm nghàn thì nhân lên với số lượng taxi đang hoạt động hiện nay sẽ 

ra một con số vô cùng khủng khiếp”, ông Hiếu nhấn mạnh. 

Để cắt giảm gánh nặng chi phí tuân thủ pháp luật, ông Phan Đức Hiếu 

cho rằng phía cơ quan nhà nước, khi soạn thảo quy định pháp luật, cần 

luôn tư duy rằng luật pháp rất “đắt đỏ”, một chữ viết ra có thể gây tốn kém 

hàng tỉ đồng cho doanh nghiệp. 

Chính vì thế, ông Hiếu cho rằng có hai câu hỏi cốt yếu cần được đặt ra và 

trả lời: “Liệu có cách thức nào rẻ hơn mà vẫn đạt mục tiêu quản lý 

không?” và “Liệu có cách thực hiện nào nhanh hơn mà đỡ tốn kém hơn 

không?”. 

Đồng thời, các cơ quan thực thi ở các bộ và ở địa phương cần tổ chức 

thực thi pháp luật một cách hiệu quả như rút ngắn thời gian giải quyết thủ 

tục, đúng hẹn; ngăn chặn các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu... 

Ông Hiếu cũng đề xuất chính quyền địa phương cần ứng dụng triệt để 

công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; công 

khai minh bạch thông tin trên trang web cơ quan chính quyền; thường 

xuyên đối thoại, nắm bắt và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc 

của cộng đồng doanh nghiệp. 

Nguồn: https://enternews.vn/tuan-thu-phap-luat-van-la-thach-thuc-lon-voi-

doanh-nghiep-164822.html 

 

3. Những loại tàu biển nào được nhập khẩu về Việt 
Nam để phá dỡ? 

Tàu biển đã qua sử dụng được nhập khẩu để phá dỡ phải có thân 

tàu không bằng vật liệu phi kim loại. 

Tại Quyết định số 2304 vừa ban hành, Bộ GTVT đã công bố bổ sung thủ 

tục hành chính (TTHC) về nhập khẩu tàu biển để phá dỡ.  

Theo quy định mới, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ làm thủ tục nhập khẩu 

tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ đến cơ quan Hải quan khu vực. Hồ 

sơ bao gồm: giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ; 

Quyết định của DN về việc mua tàu để phá dỡ; Hợp đồng mua bán và 

biên bản giao nhận tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ.  



Việc bổ sung TTHC về nhập khẩu tàu biển để phá dỡ dựa trên cơ sở Nghị 

định số 82/2019 quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng 

mới được Chính phủ ban hành - Ảnh minh họa 

Bộ GTVT cũng quy định rõ, tàu biển đã qua sử dụng được nhập khẩu để 

phá dỡ phải có thân tàu không bằng vật liệu phi kim loại, gồm: Tàu chở 

hàng khô (hàng tổng hợp, hàng rời, hàng thiết bị, gỗ dăm, gỗ cây, ngũ 

cốc, hàng đóng bao, hàng sắt thép); Tàu container; Tàu chở quặng; Tàu 

chở hàng lỏng (dầu thô, dầu sản phẩm, dầu thực vật); Tàu chở gas, khí 

hóa lỏng; Tàu Ro-Ro, tàu khách, sà lan biển, phà biển. 

Cùng đó, chủ tàu phải có văn bản xác nhận và chịu trách nhiệm về việc 

cam kết tàu biển không trong tình trạng thế chấp hoặc khiếu nại hàng hải. 

Tàu biển nhập khẩu để phá dỡ không được hoán cải, nâng cấp, chuyển 

đổi mục đích sử dụng và không được chuyển nhượng, mua, bán lại. 

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/nhung-loai-tau-bien-nao-duoc-nhap-

khau-ve-viet-nam-de-pha-do-d448242.html 

 

4. Khởi nghiệp bị hành về thủ tục 

Ngân hàng Thế giới cho rằng quá trình khởi sự kinh doanh ở Việt 

Nam đang gặp bất cập, tốn thời gian và chi phí. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng chủ 

trì cuộc họp với các bộ, ngành bàn về giải pháp cải thiện chỉ số khởi sự 

kinh doanh trong báo cáo Môi trường kinh doanh 2020 của Ngân hàng 

Thế giới (WB). 



Theo đánh giá của WB, chỉ số khởi sự kinh doanh của Việt Nam xếp thứ 

115/190 nền kinh tế, giảm 11 bậc so với năm 2018, với tổng số 8 thủ tục 

phải thực hiện. WB chỉ ra rằng quá trình khởi sự kinh doanh ở Việt Nam 

đang gặp bất cập, tốn thời gian và chi phí ở các khâu: đăng ký thành lập 

doanh nghiệp, làm dấu doanh nghiệp, thông báo mẫu dấu, in hoặc mua 

hóa đơn, thông báo lao động… 

 

Doanh nghiệp làm thủ tục thuế tại TP HCM Ảnh: Tấn Thạnh 

Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính 

(VPCP), nêu thực tế chỉ riêng thủ tục đăng ký mua hóa đơn/sử dụng hóa 

đơn điện tử hoặc tự in hóa đơn đã khiến doanh nghiệp tốn 10 ngày để 

hoàn thiện, với chi phí 200.000 đồng/bộ. Mặc dù tại cuộc họp, đại diện Bộ 

Tài chính, Tổng cục Thuế đã có những lý giải về việc làm thủ tục hóa đơn 

hiện nay đã đơn giản hơn, được giải quyết trong ngày nhưng Bộ trưởng 

Mai Tiến Dũng cho rằng những việc đó chỉ mới nằm "trên giấy", còn thực 

tế thì doanh nghiệp vẫn phải tốn rất nhiều thời gian. Ông đề nghị 2 cơ 

quan này xem xét, khảo sát từ thực tiễn để cắt thủ tục, giảm thời gian cho 

doanh nghiệp, bởi trong số 19 ngày để hoàn thành quá trình khởi sự kinh 

doanh thì thủ tục liên quan đến hóa đơn đã chiếm 10 ngày. 

Bên cạnh đó, thủ tục khai trình sử dụng lao động cũng bị WB đánh giá 

đang là rào cản cho quá trình khởi sự kinh doanh. Tuy nhiên, đại diện Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) lại giải thích việc này 



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. 

Trước quan điểm này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP lập tức phản hồi và 

khẳng định đây là một thủ tục. "Đây không chỉ đơn giản là khai báo mà là 

một thủ tục để doanh nghiệp đi vào hoạt động. Bộ nói không phiền hà 

nhưng ở địa phương thì khác, nếu khai báo không đúng, sử dụng nhiều 

hơn số lao động đã đăng ký, doanh nghiệp chắc chắn khổ lắm" - Bộ 

trưởng nhấn mạnh. 

Nhắc đến biểu mẫu đăng ký, khai trình sử dụng lao động theo hướng dẫn 

của Bộ LĐ-TB-XH có rất nhiều mục, nhiều yêu cầu, nhiều mốc thời gian 

khác nhau, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhìn nhận để tuân thủ được, doanh 

nghiệp cũng "phát ốm". "Không chỉ là đăng ký số lao động ban đầu mà 

biểu mẫu này yêu cầu doanh nghiệp khai trình sử dụng 6 tháng, một năm, 

giữa kỳ. Như thế này, doanh nghiệp kêu suốt ngày làm báo cáo cũng 

đúng, làm cả đêm cũng không kịp" - Bộ trưởng nêu thực tế và đề nghị Bộ 

LĐ-TB-XH xem xét vấn đề này. 

Ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho rằng cần quy 

định việc khai trình sử dụng lao động 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" - ông Vũ Đại Thắng nói. Bên cạnh đó, tình 

trạng cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp, BHXH, dữ liệu về lao động 

chưa được tích hợp, kết nối nên quá trình doanh nghiệp đi làm thủ tục 

còn phải chờ đợi, tốn thêm chi phí. 

Chữ ký điện tử còn đắt 

Trước kiến nghị của ông Ngô Hải về việc bỏ quy định doanh nghiệp vừa 

phải thực hiện thủ tục trực tuyến vừa phải nộp hồ sơ bản giấy, Thứ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng cho biết 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 theo quy 

định của pháp luật. Theo thứ trưởng, hiện chi phí cấp chữ ký điện tử tại 

Việt Nam vẫn khá cao, mỗi chữ ký khoảng 1,5 triệu đồng/năm nên số 

lượng người dùng còn hạn chế. 

Nguồn: https://enternews.vn/khoi-nghiep-bi-hanh-ve-thu-tuc-164749.html 

 

 

 



5. Xuất bản điện tử - thị trường ngách ngàn tỷ  

Nếu chiếm tỷ trọng 20%, trong tương lai không xa, doanh thu xuất 

bản điện tử sẽ đạt mốc 1.000 tỷ đồng.  

Tương lai của ngành xuất bản việt nam 

Tổng doanh thu của Top 6 thị trường xuất bản điện tử lớn nhất thế giới 

(Mỹ, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đức) lên đến hơn 10,5 tỷ 

USD/năm, nhưng tại Việt Nam, doanh thu xuất bản điện tử chỉ ước đạt 

khoảng hơn 100 tỷ đồng/năm. 

Cụ thể, theo Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền 

thông), kết thúc năm 2019, ngành xuất bản Việt Nam đã xuất bản 33.000 

cuốn sách với 400 triệu bản, đạt doanh thu 2.600 tỷ đồng, trong đó, xuất 

bản phẩm điện tử đạt trên 2.400 cuốn với 1,5 triệu lượt truy cập, tăng 25 

lần về số cuốn, 5 lần về lượt truy cập so với năm 2018. 

Con số tuy chưa lớn, nhưng đây vẫn là tín hiệu vui sau một thời gian xuất 

bản điện tử chững lại. Theo ông Đinh Quang Hoàng, Giám đốc điều hành 

Công ty Waka, hiện sách điện tử (ebook) mới chỉ chiếm khoảng 4% 

doanh thu của ngành xuất bản (năm 2015 chỉ đạt 2%). Song, tỷ trọng của 

Tiềm năng của thị trường sách điện tử là rất lớn. 



cả ngành ebook so với sách in sẽ tăng lên khoảng 15-20% trong 3 năm 

tới vì ebook ở Việt Nam đã bắt đầu bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sách Thái Hà 

cũng nhận xét, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đưa đến những thay đổi 

ngày càng nhanh trong các lĩnh vực công nghệ, truyền thông, khách hàng 

và mô hình kinh doanh. Trong hoạt động xuất bản sẽ xuất hiện những mô 

hình mới mà trọng tâm không chỉ là bản thân sản phẩm, mà còn là các 

quy trình định hướng khách hàng. 

Theo ông Hùng, hiện nay, sau sự thoái trào của các thiết bị đọc sách độc 

lập tồn tại, một dòng sách điện tử mới được tích hợp trên nhiều hệ điều 

hành Window, Mac, Linux, iOS, Android, Blackberry, WebOS… ngày càng 

chiếm ưu thế. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, gọn nhẹ, độc giả 

đã có thể có những trải nghiệm như đọc một cuốn sách giấy, lật giở từng 

trang. Hình ảnh, audio, video được tích hợp vào ebook trên tương tác 

thời gian thực nên rất trực quan, sống động. 

“Để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc, các nhà xuất bản 

lớn trên thế giới đều đẩy mạnh xuất bản điện tử, đặc biệt là xuất bản và 

phát hành trực tuyến trên mạng Internet. Đi đầu vẫn là các tập đoàn công 

nghệ thông tin với sự góp mặt của các tên tuổi lớn như Google, Yahoo, 

Facebook,... kết hợp với các nhà sản xuất như Apple, SamSung, Nokia, 

Sony... tích hợp sẵn sản phẩm sách điện tử trên điện thoại di động hoặc 

cho phép tải sách điện tử qua Appstore, Google play... nhằm gia tăng giá 

trị ứng dụng của các sản phẩm công nghệ thông tin”, ông Hùng nói. 

Còn nhiều khó khăn 

Tiềm năng của thị trường sách điện tử là rất lớn, nhưng những rào cản lại 

không hề nhỏ. Nhiều nhà xuất bản than phiền có quá nhiều rào cản hạn 

chế sự phát triển của xuất bản điện tử như quy định về giấy phép xuất 

bản điện tử, hay thời gian để xuất bản một ấn phẩm điện tử phải mất từ 1-

3 tháng với nhiều trình tự thủ tục… 

Ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và và Phát hành cho 

biết, xuất bản điện tử là vấn đề mà Nhà nước, doanh nghiệp sẽ tập trung 

trong thời gian tới. Phải tạo sân chơi, tạo điều kiện để các nhà xuất bản 

tham gia. Hiện nay, với sự phát triển của các công cụ như smartphone, 

máy tính bảng, rất thuận lợi cho xuất bản điện tử. 

Phân tích về những rào cản của xuất bản điện tử, ông Đinh Quang Hoàng 

cho biết: “Rào cản thứ nhất là về hành lang pháp lý chưa đầy đủ. Riêng 

việc nộp lưu chiểu bản cứng xin cấp phép ebook, chúng tôi chưa biết phải 

xử lý thế nào, các đơn vị cấp phép cũng lúng túng. Rào cản thứ hai là tâm 



lý của các đơn vị xuất bản, phát hành. Đa số các nhà xuất bản, phát hành 

không mặn mà làm ebook vì đầu tư lớn, hành lang pháp lý chưa rõ, công 

sức bỏ ra nhiều nhưng doanh thu chưa cao. Rào cản thứ ba là về 

phương thức thanh toán. Với nhu cầu đọc của người dùng lứa tuổi học 

sinh chưa đến tuổi làm chứng minh thư, nên cũng không thể làm thẻ ngân 

hàng hay ví điện tử. Dù rất muốn mua ebook để đọc nhưng các em cũng 

không biết mua bằng cách nào”.  

Tại Hội thảo: Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, phát 

hành nhằm đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0 mới đây, Nhà 

xuất bản Tổng hợp TP.HCM cho biết, đơn vị này đã tham gia xuất bản và 

phát hành sách điện tử từ tháng 10/2012, tuy nhiên cho đến nay vẫn 

chưa được chính thức cấp phép hoạt động. 

Bà Đinh Thị Thanh Thủy, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Tổng 

hợp TP.HCM kiến nghị cơ quan quản lý cần hoàn thiện bộ thủ tục hướng 

dẫn theo quy định để các nhà xuất bản có thể phát hành ebook tới bạn 

đọc. 

Còn ông Trần Chí Đạt, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Thông tin 

và Truyền thông đề xuất, hiện nay đăng ký xuất bản phẩm điện tử chỉ có 

một định dạng, nhưng thực tế mỗi cuốn sách điện tử có nhiều phiên bản, 

ví dụ pdf, epub…, bởi vậy nên có mã ISBN riêng cho sách điện tử. Cùng 

với đó là chính sách cho các nhà xuất bản thuê hạ tầng, thuê dịch vụ làm 

sách điện tử từ công ty công nghệ. Như vậy, các nhà xuất bản mới có thể 

làm sách điện tử thuận lợi. 

Nguồn: https://baodautu.vn/xuat-ban-dien-tu---thi-truong-ngach-ngan-ty-

d114229.html 

 

6. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 4 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1939/QĐ-TTg phê duyệt Đề 
án "Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành 
bảo hiểm và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa 
BHXH Việt Nam với các ngành liên quan". 

Đề án có mục tiêu chung là xây dựng và triển khai các giải pháp đẩy 
mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Hoàn thiện, mở rộng 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm bảo đảm dữ liệu được thu thập, xác 
minh và quản trị một cách đầy đủ và chính xác để kết nối, chia sẻ dữ liệu 
với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Cơ sở dữ liệu quốc gia có liên 
quan. 



Đề án là thúc đẩy cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, coi đây 
là một chỉ số chính phản ánh thực chất cải cách hành chính gắn với 

ứng dụng công nghệ thông tin 

Cụ thể, phương hướng của Đề án là thúc đẩy cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 4; coi đây là một chỉ số chính phản ánh thực chất cải cách 
hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, lấy người dân làm 
trung tâm, hướng tới mục tiêu là sự hài lòng của cá nhân, tổ chức. 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm là tài sản chung được Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì xây dựng, 
quản lý và vận hành, chứa đựng các thông tin cần thiết về BHXH, BH thất 
nghiệp, BHYT và các thông tin về y tế, an sinh xã hội để thực hiện chính 
sách Bảo hiểm đồng thời phục vụ quản lý nhà nước của các ngành liên 
quan như y tế, lao động, thương binh - xã hội… 

Cơ sử dữ liệu quốc gia về bảo hiểm kết nối, chia sẻ hai chiều với cơ sở 
dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan đảm bảo tính 
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, cơ quan liên quan. 
Trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được triển khai các giải pháp bảo 
đảm an toàn, an ninh mạng. Thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về 
bảo hiểm được chia sẻ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được 
cung cấp cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Việc thu 
thập, cập nhật và sử dụng thông tin tuân thủ pháp luật về bảo vệ thông tin 
cá nhân. 

Nguồn: http://laodongthudo.vn/day-manh-thuc-hien-dich-vu-cong-truc-

tuyen-muc-do-4-101857.html 

 

 



7. Xây dựng và triển khai các hệ thống phần mềm 
trong ngành điện 

Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin đã triển khai 

thành công 12/12 dịch vụ điện theo phương thức giao dịch điện tử 

tại 5 Tổng công ty Điện lực (TCTĐL) với 107/107 Công ty Điện lực.  

 

Hội nghị tổng kết năm 2019 của EVNICT. Ảnh: Mai 

Phương/BNEWS/TTXVN 

Tại Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của 

Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) diễn ra 

chiều 7/1, ông Nguyễn Minh Khiêm, Giám đốc Công ty cho biết, năm qua, 

Công ty đã triển khai thành công 12/12 dịch vụ điện theo phương thức 

giao dịch điện tử tại 5 Tổng công ty Điện lực (TCTĐL) với 107/107 Công 

ty Điện lực. 

Đồng thời thống nhất các mẫu hồ sơ cung cấp dịch vụ điện theo hình 

thức điện tử; Triển khai thành công Cổng thông tin điều hành kinh doanh 

và dịch vụ khách hàng tới 5 TCTĐL. 

Đối với hệ thống phần mềm đọc công tơ điện tử (EVNHES), Công ty tiếp 

tục triển khai đến 5 TCTĐL, đọc dữ liệu trên 1,51 triệu điểm đo; trong đó 

Tổng công ty điện lực Thành phố Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong năm 

2019 đã thay thế toàn bộ các hệ thống thu thập dữ liệu công tơ từ xa 

bằng hệ thống EVNHES.  



Bên cạnh đó, tích hợp dữ liệu với các phần mềm  thu thập dữ liệu đo đếm 

(MDMS), Kho dữ liệu đo đếm Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hệ 

thống thông tin quản lý khách hàng (CMIS), hệ thống Quản lý kỹ thuật 

nguồn và lưới điện (PMIS) sử dụng trong quá trình tính toán hóa đơn, xây 

dựng thông tin lưới điện, nghiên cứu phụ tải. Triển khai trang web theo 

dõi sử dụng điện cho khách hàng trọng điểm và cơ quan hành chính sự 

nghiệp.  

Đồng thời, xây dựng chức năng tính toán hóa đơn Online tích hợp với các 

Trung tâm chăm sóc khách hàng (TTCSKH) và trang web của EVN phục 

vụ khách hàng cũng như nhân viên của các TTCSKH để tra cứu khi cần 

trả lời khách hàng. Hay thiết kế mẫu hóa đơn tiền điện mới và phối hợp 

với các đơn vị thực hiện chương trình bình chọn mẫu hóa đơn. 

Hiện phần mềm Quản lý kỹ thuật nguồn và lưới điện (PMIS) đã được tối 

ưu, bổ sung thêm các chức năng mới đáp ứng các nghiệp vụ mới của 

Tập đoàn như Chức năng tổng hợp tình hình sự cố lưới điện phục vụ điều 

hành sản xuất của Tập đoàn; Chức năng quản lý phát thải; Chức năng 

quản lý tro, xỉ; Chức năng Quản lý công cụ, thiết bị phục vụ nghiên cứu 

khoa học và chức năng tính toán tổn thất điện năng. 

Đối với hệ thống E-Office phục vụ công tác Quản trị của Tập đoàn, trong 

năm 2019 hệ thống tiếp tục được hoàn thiện và đưa vào sử dụng 

Smartbox tại EVN và các Tổng công ty; Xây dựng và triển khai phần mềm 

tích hợp công nghệ nhận dạng bóc tách dữ liệu vào hệ thống tại cơ quan 

EVN; Hoàn thành xây dựng và triển khai Phân hệ tiện ích phục vụ công 

tác hành chính văn phòng tại Cơ quan EVN… 

Về phần mềm quản lý đầu tư xây dựng, hiện Công ty đã hoàn thiện các 

chức năng đánh giá nhà thầu giai đoạn vận hành; Giải phóng mặt bằng; 

Tích hợp chữ ký chuyên dụng trong EVN đối với các báo cáo trên phần 

mềm. 

Hệ thống Quản lý nhân sự (HRMS) cũng bổ sung và hiệu chỉnh các chức 

năng về đào tạo cố vấn; Các biểu mẫu báo cáo phục vụ tra cứu; Quản trị 

nguồn nhân lực trên ứng dụng di động dành cho lãnh đạo.  

Bên cạnh đó, EVNICT đã phối hợp chặt chẽ với nhà thầu tích hợp và triển 

khai phần mềm đào tạo trực tuyến (E-learning) tới các đơn vị của Tập 

đoàn. 

Hệ thống thông tin điều phối tiếp nhận than cho các nhà máy nhiệt điện 

đã đảm bảo công tác vận hành, bổ sung chức năng đánh gía nhà thầu 

cung cấp than, giám sát hình ảnh trên thiết bị di động.  



Về hệ thống quản trị doanh nghiệp (ERP), ông Nguyễn Minh Khiêm cho 

biết, EVNICT đã đưa vào vận hành 6 phân hệ mới cho 32 đơn vị của dự 

án FMIS/MMIS. Đây là các phân hệ rất khó và đưa EVN trở thành đơn vị 

đầu tiên trong cả nước triển khai thành công hệ thống ERP với đầy đủ 17 

phân hệ.  

Ngoài ra, để triển khai các hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và an 

ninh bảo mật, EVNICT đã hỗ trợ tư vấn xây dựng phương án kỹ thuật xây 

mới hoặc nâng cấp mạng WAN cho các đơn vị; Xây dựng phương án và 

thực hiện thuê dịch vụ giám sát an ninh bảo mật cho hệ thống công nghệ 

thông tin của EVN. 

Thực hiện các thủ tục nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin cho Ban 

Quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La; Thực hiện dự án thuê dịch vụ 

tư vấn khảo sát, lập đánh giá hiện trạng về chính sách, quy trình an toàn 

thông tin và đề xuất đảm bảo an toàn thông tin đối với các hệ thống thông 

tin trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam./. 

Nguồn: https://bnews.vn/xay-dung-va-trien-khai-cac-he-thong-phan-mem-

trong-nganh-dien/144488.html 

 

8. Phân công chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi 
tiết thi hành các luật 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục và phân công cơ 

quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, bộ 

luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8. 

Cụ thể, Thủ tướng phân công chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết 

thi hành luật: Luật thư viện (có hiệu lực từ ngày 1/7/2020); Luật Lực 

lượng dự bị động viên (có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020); Luật Dân quân 

tự vệ (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, 

cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật chứng khoán 

(sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người 

nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách; Nghị quyết thí điểm tổ chức 

mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. 

Trong đó, với Luật Thư viện có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, Bộ Văn hóa 

Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số 

điều của Luật Thư viện; Thông tư quy định về việc bảo quản, thanh lọc tài 

nguyên thông tin và tiêu chí, nguyên tắc sử dụng tài nguyên thông tin hạn 



chế sử dụng trong thư viện; Thông tư quy định mẫu văn bản thông báo 

thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động 

thư viện; Thông tư quy định về đánh giá hoạt động thư viện. 

Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng Luật Lực lượng dự bị động viên (có hiệu 

lực kể từ ngày 1/7/2020): Nghị định quy định danh mục phương tiện kỹ 

thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị; Nghị định 

quy định việc huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng 

động viên, động viên cục bộ; Nghị định về sĩ quan dự bị Quân đội nhân 

dân Việt Nam; Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với xây dựng, 

huy động lực lượng dự bị động viên;... 

Với Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Bộ Công an chủ 

trì xây dựng Nghị định quy định về đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm 

quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành; Nghị định quy 

định về kiểm soát nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc 

phòng, an ninh để ra, vào lãnh thổ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quốc 

phòng, an ninh; Nghị định quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong 

cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục 

vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát 

nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động;... 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và 

chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, 

tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; bảo đảm chất 

lượng, tiến độ xây dựng các nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ quy định chi tiết các nội dung được luật, bộ luật, nghị quyết giao, trình 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định này. 

Ban hành các thông tư, thông tư liên tịch quy định chi tiết các nội dung 

được luật, bộ luật, nghị quyết giao, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm 

có hiệu lực của luật, không để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Phap-luat/Phan-cong-chu-tri-soan-thao-

van-ban-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-cac-luat/384483.vgp 

 

9. Mua bán, sang tên ô tô cũ cần những thủ tục gì? 

Nắm rõ thủ tục sang tên xe ô tô sẽ giúp tiết kiệm được rất nhiều thời 

gian, công sức cũng như tránh được những rắc rối liên quan đến 

pháp lý. 



Nhiều người có xu hướng muốn mua một chiếc xe cũ để giảm thiểu chi 

phí khi lăn bánh 

Khoản 5 Điều 30 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định từ 1/1/2017, các chủ 

xe ô tô phải thực hiện việc sang tên đổi chủ khi mua bán xe. Ngoài ra, 

khoản 3 Điều 6 Thông tư số 36/2010/TT-BCA cũng quy định nếu cá 

nhân/tổ chức mua bán, cho, tặng, thừa kế xe nhưng không sang tên đổi 

chủ trong vòng 30 ngày sẽ bị phạt từ 1.000.000 – 2.000.000 đồng đối với 

cá nhân, từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe. 

Thực tế, thủ tục sang tên xe ô tô không quá phức tạp như nhiều người 

nghĩ. Nắm rõ thủ tục sang tên xe ô tô sẽ giúp tiết kiệm được rất nhiều thời 

gian, công sức cũng như tránh được những rắc rối liên quan đến pháp lý 

sau này. 

Hiện nay, sang tên ô tô bao gồm những bước sau: 

Sau khi thống nhất các thỏa thuận, 2 bên sẽ tiến hành ký hợp đồng mua 

bán xe ô tô. Hợp đồng mua bán xe ô tô sẽ được công chứng theo đúng 

quy định và mỗi bên giữ 1 bản. Trong trường hợp 2 bên mua bán sinh 

sống ở 2 địa phương khác nhau, bên mua phải yêu cầu bên bán rút toàn 

bộ hồ sơ gốc của xe tại cơ quan công an nơi ô tô đó đang đăng ký. Đây 

chính là thủ tục chuyển vùng xe ô tô, là quy định bắt buộc để bên mua 

hợp pháp quá trình đăng ký sang tên đổi chủ. 

Nộp phí trước bạ 

Sau khi bên bán bàn giao đầy đủ các giấy tờ gốc của xe ô tô, bên mua 

mang tất cả các giấy tờ trên cùng với hợp đồng mua bán xe mang đến 

Chi cục Thuế quận/huyện nơi mình sinh sống để nộp thuế trước bạ. 

Theo quy định của Bộ Tài Chính (BTC), mức lệ phí trước bạ áp dụng cho 

tất cả ô tô cũ đã qua sử dụng trên toàn quốc là 2% giá trị còn lại của xe. 

Trong đó, giá trị sử dụng còn lại của chiếc xe được quy định cụ thể theo 

Thông tư 20/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 301/2016/TT-BTC như sau: 

Xe sử dụng được 1 năm, mức giá tính phí trước bạ là 90% 

Xe sử dụng từ 1 năm đến 3 năm, mức giá tính phí trước bạ là 70% 

Xe sử dụng từ 3 năm đến 6 năm, mức giá tính phí trước bạ là 50% 

Xe sử dụng từ 6 năm đến 10 năm, mức giá tính phí trước bạ là 30% 

Xe sử dụng trên 10 năm, mức giá tính phí trước bạ là 20% 

Ví dụ người mua chiếc xe đã qua sử dụng được 5 năm, giá bán ban đầu 

của xe là 500 triệu. Vậy mức thuế trước bạ phải đóng sẽ là 2% (giá trị còn 



lại của xe) x 50% (mức giá tính phí trước bạ) x 500 triệu đồng (giá xe 

mới). Công thức tính sẽ là 0,02 x 0,5 x 500 = 5 triệu đồng. 

Thủ tục sang tên 

 

Bên bán và mua phải có mặt tại cơ quan công an quận/huyện của bên 

mua để xác nhận 

Sau khi đã đóng phí trước bạ, bên mua mang tất cả các giấy tờ và hóa 

đơn nộp phí trước bạ đến cơ quan Công an quận/huyện nơi mình sinh 

sống để tiến hành đăng ký sang tên. 

Tại cơ quan Công an quận/huyện, bên mua xe sẽ được phát tờ khai đăng 

ký xe ô tô và tờ khai này cần có chữ ký xác nhận của bên bán. Chính vì 

vậy, 2 bên mua và bán xe ô tô cần có mặt đầy đủ để ký xác nhận tờ khai 

này. 

Sau khi hoàn tất kê khai, bên mua sẽ tiến hành cà số khung, số máy (mỗi 

loại cà 3 bảng) để dán vào tờ khai và nộp cho cơ quan Công an. Cuối 

cùng, bên mua xe sẽ được ghi 1 giấy hẹn để nhận giấy đăng ký xe. 

Thường thì nếu tất cả các giấy tờ hợp lệ, hồ sơ thủ tục sang tên xe ô tô 

sẽ được giải quyết nhanh gọn trong vòng 2 ngày. 

Trường hợp đặc biệt: 

Trường hợp thủ tục sang tên xe ô tô khác tỉnh, bên mua sẽ được cấp 1 

biển số mới và cơ quan Công an sẽ thu hồi lại biển số cũ của chiếc xe để 

nộp vào kho lưu trữ. 



Trường hợp thủ tục sang tên xe ô tô cùng tỉnh, nếu chiếc xe có biển số xe 

4 số thì cơ quan Công an cũng sẽ thu hồi lại biển số này và cấp lại biển 

mới. Còn nếu xe có biển 5 số thì không cấp lại số mới. 

Lệ phí sang tên ô tô 

Căn cứ vào quy định của Thông tư 53/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính về 

mức thu với các loại phương tiện khi đăng ký mới, sang tên đổi chủ, tại 

Hà Nội, tất cả xe đăng ký mới hay sang tên đều sẽ lấy biển kiểm soát 5 số 

và lệ phí rất thấp. Nếu xe đã mang biển 5 số khi sang tên mất 50.000 

đồng. Nếu xe ô tô đổi từ biển 4 số sang 5 số sẽ mất phí 150.000 đồng. 

Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/mua-ban-sang-ten-o-to-cu-can-nhung-

thu-tuc-gi-d448308.html 

 

10. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính 
quyền điện tử 

Ngày 8-1, UBND quận Bình Tân (TP HCM) tổ chức hội nghị triển khai 

nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Dự hội nghị có Phó Chủ 

tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm. 

Theo UBND quận Bình Tân, năm 2019 kinh tế của quận tiếp tục tăng 

trưởng đạt 15,41% so cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng 

định hướng, trong đó ngành thương mại - dịch vụ tăng trưởng 20,06% so 

với cùng kỳ. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được thực hiện, 

qua đó đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút 7.546 đơn vị đầu 

tư mới, với tổng số vốn đăng ký là 13.496,64 tỉ đồng. Tổng mức đầu tư 

toàn xã hội đạt 16.865 tỉ đồng. Thu ngân sách nhà nước lần đầu tiên đạt 

3.642,843 tỉ đồng, vượt 28% chỉ tiêu pháp lệnh năm. 

Thực hiện chủ đề năm 2019 "Năm đột phá cải cách hành chính", quận 

Bình Tân đã thực hiện trực tuyến mức độ 3 với 61/201 thủ tục (tỉ lệ người 

dân tham gia nộp hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 55,48%), trực tuyến mức 

độ 4 với 13/201 thủ tục (đạt 59,85%). Tiếp tục triển khai ứng dụng "Bình 

Tân Công dân số" trên thiết bị di động đã tạo điều kiện thuận lợi cho 

người dân tra cứu thông tin về tình trạng giải quyết hồ sơ, quy hoạch, thủ 

tục hành chính… và tạo thêm kênh tương tác giữa chính quyền với nhân 

dân. Hoàn thành chuyển đổi sang hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015; thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của 

Chính phủ, Kế hoạch số 537/KH-UBND ngày 30-11-2018 về tinh giản 

biên chế; thực hiện cải tạo sửa chữa, kiện toàn nhân sự và tổ chức hoạt 

động bộ phận một cửa của quận đảm bảo theo quy định của Nghị định số 



61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Khảo sát tỉ lệ hài lòng của người dân đạt 

98,97%... Trong năm 2019, được TP công nhận giải thưởng sáng tạo về 

cải cách hành chính với mô hình "Nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn quận Bình Tân". 

 

Toàn cảnh hội nghị 

Cũng theo UBND quận Bình Tân, năm 2020, quận Bình Tân tiếp tục đẩy 

mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tập trung thu hút đầu tư; phát triển hệ 

thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc 

giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi 

trường; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Giải quyết tốt công tác 

khiếu nại, tố cáo, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã 

hội… 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh 

Liêm đề nghị quận Bình Tân thực hiện chủ đề năm 2020 "Năm đẩy mạnh 

hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị". Cùng với đó 

là xây dựng đầu tư nâng cấp các thiết chế văn hóa, nghiên cứu phương 

án, đề án phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, thể thao; tập 

trung cải thiện môi trường đầu tư, kịp thời đẩy nhanh tiến độ các dự án 

đầu tư, đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp... 



Nguồn: https://nld.com.vn/ban-doc/day-manh-cai-cach-hanh-chinh-xay-

dung-chinh-quyen-dien-tu-20200108141530642.htm 

 

11. Bưu điện Đồng Nai góp phần đẩy mạnh cải cách 
hành chính 

Đến dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai 

kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020 của Bưu điện tỉnh ngày 8-1, 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu Bưu điện tỉnh tiếp 

tục phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có đảm bảo 

thông tin liên lạc, tiếp tục làm tốt dịch vụ hành chính công để góp phần 

cùng tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính. Cùng với đó là đầu tư mở rộng 

mạng lưới dịch vụ bưu chính - chuyển phát, tài chính bưu điện, phát triển 

thị trường dịch vụ chuyển phát trên địa bàn tỉnh; không ngừng đào tạo, 

nâng cao trình độ cho cán bộ, công nhân viên, người lao động nhằm tạo 

nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ năng để  đáp ứng yêu cầu 

công tác tiếp nhận, trả hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho 

người dân... 

 

Năm 2019, tổng doanh thu của Bưu điện tỉnh là 596 tỷ đồng (tăng 19% so 

với năm 2018), trong đó, lợi nhuận đạt trên 8,6 tỷ đồng, nộp ngân sách 

trên 16,8 tỷ đồng. Bưu điện tỉnh đã đẩy mạnh triển khai cung ứng dịch vụ 



tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 

chính công ích tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Văn phòng một cửa 

của UBND thành phố, huyện, bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã và tại 

địa chỉ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân… Năm 2020, Bưu điện tỉnh 

đặt mục tiêu doanh thu trên 600 tỷ đồng; chất lượng chuyển phát đúng 

thời gian quy định đạt trên 81%... 

Dịp này, 3 bưu điện tuyến huyện là: Vĩnh Cửu, Tân Phú và Cẩm Mỹ được 

Tổng công ty bưu điện Việt Nam khen thưởng tập thể lao động xuất sắc. 

Nguồn: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202001/buu-dien-dong-nai-

gop-phan-day-manh-cai-cach-hanh-chinh-2982588/ 

 

12. Công ty Điện lực Quảng Trị: Chỉ số tiếp cận điện năng 
liên tục được cải thiện 

Ông Phan Văn Vĩnh, Phó GĐ Cty Điện lực Quảng Trị cho biết, để đạt 

được thành tích trên, đơn vị đã thực hiện đúng các Quy định cung 

cấp dịch vụ điện, quy trình kinh doanh điện năng do EVN ban hành. 

Chỉ số tiếp cận điện năng tại Quảng Trị liên tục được cải thiện đã tạo 

thuận lợi cho các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp,cơ sở sản xuất kinh 

doanh dịch vụ và người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh và phục vụ sinh hoạt. 

 

Nhân viên Công ty Điện lực Quảng Trị tiếp xúc với khách hàng 

Ông Phan Văn Vĩnh, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết, 

để đạt được thành tích trên, đơn vị đã thực hiện đúng các Quy định cung 



cấp dịch vụ điện, quy trình kinh doanh điện năng do EVN ban hành. Công 

ty đã chỉ đạo các Phòng, đơn vị liên quan, các Điện lực huyện, thị, thành 

phố nghiêm túc thực hiện nhằm thống nhất và công khai minh bạch trình 

tự, thủ tục, thời gian giải quyết cấp điện cho khách hàng. 

Đối với khách hàng cấp điện mới đấu nối vào lưới điện trung áp, Công ty 

đã ban hành “Quy trình cấp điện cho khách hàng từ lưới điện trung áp” 

quy định trình tự thủ tục, lưu đồ giải quyết cấp điện cho khách hàng theo 

quy định của EVN, cải tiến trình tự giải quyết, phân cấp thực hiện từ khâu 

tiếp nhận hồ sơ, khảo sát đến công tác nghiệm thu, đầu nối, đóng điện… 

để rút ngắn thời gian cấp điện cho khách hàng. 

Công ty cũng luôn cập nhật đầy đủ, kịp thời và cung cấp thông tin dịch vụ 

điện cho khách hàng như: thông báo về lịch ngừng giảm cung cấp điện, 

thông tin giá điện, hướng dẫn mua điện, an toàn điện, tiết kiệm điện... Tạo 

điều kiện để khách hàng dễ dàng tiếp cận, tham gia, giám sát các dịch vụ 

ngành điện. 

Với sự đa dạng về hình thức tiếp nhận yêu cầu dịch vụ điện cũng như cải 

cách thủ tục hành chính, Công ty Điện lực Quảng Trị luôn thực hiện đúng 

các quy định về thời gian tiếp cận điện năng, ông Vĩnh cho biết thêm. 

Nguồn: https://enternews.vn/cong-ty-dien-luc-quang-tri-chi-so-tiep-can-

dien-nang-lien-tuc-duoc-cai-thien-164168.html 

 

 

 


