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1. Làm Chính phủ điện tử là phải dám loại bỏ lợi ích 
cục bộ 

Chính phủ điện tử, tiến đến nền kinh tế số là xu hướng tất yếu của 

các quốc gia trên thế giới, và Việt Nam cũng không đứng ngoài 

“cuộc chơi” đó. Sự chuyển đổi này sẽ tạo ra sự minh bạch, đẩy lùi 

nạn tham nhũng, nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà 

nước. 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng: Ảnh: Nhật Bắc 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh, để xây dựng 

Chính phủ điện tử với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp (DN) 

làm trung tâm phục vụ” thì phải dám loại bỏ lợi ích cục bộ, lợi ích cá nhân. 

Tiết kiệm 1.200 tỷ đồng tiền mua giấy, mực mỗi năm 

Việt Nam tiến hành triển khai Chính phủ điện tử từ những năm 2000. Đến 

nay, chúng ta đã làm được nhiều việc với nhiều kết quả tiến bộ. Chỉ số 

phát triển Chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc đánh giá năm 2018 Việt 

Nam xếp hạng thứ 88/193 quốc gia, trong đó, chỉ số cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến là chỉ số được đánh giá cao nhất, đạt 0,74/1. 

Đến hết quý III/2019, số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được cung 

cấp tại các bộ, cơ quan Trung ương là 1.720 dịch vụ; tỷ lệ phát sinh hỗ 



trợ trực tuyến là 47,7% và tại các địa phương là 46.660 dịch vụ; tỷ lệ phát 

sinh hồ sơ trực tuyến là 17,3%. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, từ tháng 3/2019, toàn bộ văn bản của 

các cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến địa phương đều gửi - nhận 

trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Theo thống kê, từ khi khai trương 

đến tháng 11/2019, Trục liên thông văn bản quốc gia nhận trên 580.000 

văn bản và gửi đi trên 260.000 văn bản.   

“Như vậy, chúng ta không phải mất tiền mua giấy, mua mực, bưu chính 

phí, mỗi năm tiết kiệm khoảng 1.200 tỷ đồng”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 

phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói. 

Quan trọng là các bộ trưởng, lãnh đạo tỉnh không cần ngồi ở phòng mà đi 

bất cứ đâu cũng có thể xử lý được công việc. Bởi văn bản ký số được 

ban hành có giá trị như văn bản ký "tươi" có dấu đỏ. 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chia sẻ, bản thân ông đã dứt khoát không ký 

tay nên cấp dưới không dám trình văn bản giấy (trừ văn bản mật). “Nếu 

không làm thế thì ngày nào văn bản cũng xếp đầy trên bàn. Lãnh đạo văn 

phòng và lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị đang sử dụng thiết bị di động (ipad) 

để thực hiện ký số, phê duyệt phiếu trình. Chúng tôi quyết tâm thực hiện 

"Văn phòng Chính phủ phi giấy tờ", hướng tới Chính phủ phi giấy tờ”. 

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-

Cabinet) khi đưa vào hoạt động từ tháng 6/2019 đã giúp giảm đáng kể 

thời gian họp. Không chỉ thế, e-Cabinet còn giúp việc chuẩn bị nội dung 

công việc tốt hơn cả về chất lượng, thời hạn để các thành viên Chính phủ 

có thể nghiên cứu trước và cho ý kiến. Theo đó, Chính phủ sẽ sớm đến 

mô hình một Chính phủ phi giấy tờ. 

Ngồi nhà, bằng 1 cú click là đổi được bằng lái xe 

Các địa phương trên cả nước cũng đã triển khai mạnh mẽ các cải cách, 

đổi mới. Nhiều TP thông minh, chính quyền gọn nhẹ, năng động dần hình 

thành. Các địa phương còn triển khai hạ tầng, nền tảng chính quyền điện 

tử, bố trí vốn từ nguồn sự nghiệp công nghệ thông tin để triển khai, mở 

rộng, nâng cấp các hệ thống thông tin tập trung. 

Đáng chú ý, với phương châm “lấy người dân, DN làm trung tâm phục 

vụ”, không để ai ở lại phía sau trong quá trình cải cách, tháng 12/2019, 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia chính thức được Thủ tướng Chính phủ bấm 

nút khai trương. 

Chỉ cần truy cập vào địa chỉ duy nhất (dichvucong.gov.vn), bằng một tài 

khoản duy nhất, người dân, DN có thể đăng nhập được đến tất cả các 



cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh để: Đổi giấy phép lái xe; cấp giấy phép 

lái xe quốc tế; thông báo hoạt động khuyến mại; đăng ký khai sinh; cấp 

mới điện hạ áp; cấp mới điện trung áp; cấp giấy chứng nhận xuất xứ 

hàng hóa (C/O); cấp lại thẻ bảo hiểm y tế. 

“Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến của người dân, DN sẽ không còn 

phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính”, ông Mai Tiến Dũng nhấn 

mạnh. 

 

Thủ tướng Chính phủNguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức 

Đam, cùng lãnh đạo các bộ, ngành bấm nút khai trương Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia. Ảnh: Quang Hiếu 

Ví dụ, người sinh ra ở TP Hồ Chí Minh, được Sở Giao thông Vận tải TP 

Hồ Chí Minh cấp giấy phép lái xe, nhưng đang sinh sống ở Hà Nội, sẽ 

không phải quay lại TP Hồ Chí Minh mà truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc 

gia để làm thủ tục, chọn Sở Giao thông Vận tải Hà Nội là nơi cấp đổi giấy 

phép. 

Trong quá trình tiếp xúc với các cơ quan Nhà nước hoặc cán bộ thi hành 

công vụ, người dân có quyền phản ánh những vướng mắc, khó khăn trực 

tiếp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

Hơn nữa, người dân, DN còn có thể tái sử dụng các thông tin đã có và 

tiết kiệm thời gian chuẩn bị hồ sơ, từ đó giảm đáng kể chi phí xã hội trong 

thực hiện thủ tục hành chính, đặc biệt là những thủ tục hành chính có liên 

quan đến nhiều cơ quan. 



Với tiện ích “nhàn tênh”, sau 4 ngày khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc 

gia, đã có 2,3 triệu người truy cập với 1.358 hồ sơ thủ tục hành chính 

được xử lý. Trong đó, có 581 hồ sơ đề nghị cấp mới điện hạ áp và trung 

áp, 693 hồ sơ đổi giấy phép lái xe và cấp giấy phép lái xe quốc tế, 51 hồ 

sơ liên quan đến cấp lại giấy bảo hiểm y tế do bị hỏng, mất. 

Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn thấy rằng, những kết quả đã đạt được 

mới chỉ là thành công bước đầu, chúng ta còn nhiều việc phải làm để xây 

dựng Chính phủ điện tử thành công. 

Còn nhiều việc phải làm 

Theo đánh giá, số lượng dịch vụ công phát sinh hồ sơ trực tuyến còn ít. 

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 chưa đạt hiệu quả 

như mong muốn. Người dân, DN vẫn còn phàn nàn, kêu ca về sự quan 

liêu, nhũng nhiễu, lợi ích nhóm của một số cán bộ, công chức khi thi hành 

công vụ. 

Nhiều bộ, ngành, địa phương chưa áp dụng đầy đủ chữ ký số cá nhân 

trong xử lý văn bản điện tử, làm phát sinh công việc cho đội ngũ văn thư 

khi phải thực hiện thêm các bước scan văn bản ký trực tiếp, đưa vào hệ 

thống, sau đó mới thực hiện ký số tổ chức và phát hành. 

Đặc biệt, chúng ta còn thiếu khung pháp lý đồng bộ về xây dựng Chính 

phủ điện tử như quy định về quản lý và kết nối cơ sở dữ liệu; bảo mật 

thông tin cá nhân; xác thực và định danh điện tử; lưu trữ điện tử… 

Trong khi, thực tế đã chứng minh, ứng dụng công nghệ thông tin sẽ tạo ra 

sự minh bạch, công khai, vì tất cả đều lưu vết trong quá trình xử lý. Như 

vậy, việc chậm trễ, gây khó khăn cho người dân, DN sẽ được giảm bớt. 

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, yêu cầu của xã hội điện tử, xã hội thông 

minh, Chính phủ kiến tạo hướng tới xã hội số, nền kinh tế số, chúng ta 

phải thay đổi hẳn tư tưởng, tư duy, cách nghĩ, cách làm lâu nay. 

“Thay vì cứ phải gặp người dân, DN và yêu cầu họ nộp hồ sơ, phải đi lại 

nhiều lần, thì nay làm trên nền điện tử hết”, ông Dũng nói và cho rằng, để 

làm được việc đó, đòi hỏi những người làm cải cách phải dám loại bỏ lợi 

ích cục bộ, cá nhân, rào cản. 

“Cải cách mà luôn chỉ lo nghĩ co kéo về mình thì không bao giờ làm được. 

Cải cách phải tiên phong, gương mẫu, mà mình không gương mẫu thì 

không nói ai được… Đây là yêu cầu rất cao của Thủ tướng với đội ngũ 

xây dựng Chính phủ điện tử”, Bộ trưởng cho hay. 

Thủ tướng cũng đã yêu cầu, trong tháng 1/2020, Bộ Thông tin và Truyền 

thông chủ trì trình dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử. Bộ 



Công an trình đề xuất xây dựng Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Văn 

phòng Chính phủ trình dự thảo Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử. 

Một yêu cầu nữa là các bộ, ngành, địa phương cần sử dụng cán bộ trẻ có 

năng lực, không để “chảy máu” chất xám đối với lĩnh vực công nghệ 

thông tin; nhanh chóng triển khai các cơ sở dữ liệu chuyên ngành chia sẻ 

với nhau. Dịch vụ công trên nền tảng số phải được xây dựng thuận tiện, 

thân thiện, mang lại lợi ích thiết thực cho người sử dụng… 

Theo kế hoạch, trong quý I năm 2020, các bộ, ngành, địa phương sẽ tích 

hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 15 dịch vụ công thuộc các lĩnh vực 

thuế cá nhân, hải quan, đăng ký kinh doanh, y tế, lao động, khai sinh, 

giao dịch bảo đảm, lý lịch tư pháp, thu phạt vi phạm giao thông đường 

bộ… 

Nguồn: http://thanhtra.com.vn/chinh-tri/lam-chinh-phu-dien-tu-la-phai-

dam-loai-bo-loi-ich-cuc-bo_t114c1014n159602 

 

2. Doanh nghiệp kỳ vọng bình đẳng tiếp cận các 
nguồn lực 

Các doanh nghiệp cũng quan tâm tới việc công bố hợp chuẩn, hợp 

quy; lao động (cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài; xây 

dựng thang, bảng lương trong doanh nghiệp 

Việc sửa đổi Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư đang là hai đạo luật nhận 

được sự quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp. Hiện tiếp tục có 

nhiều góp ý của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và các chuyên gia 

với dự thảo về việc sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh hai luật này. 

Những vấn đề nổi bật mà không chỉ các doanh nghiệp trong nước kể cả 

các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng dành nhiều sự 

quan tâm. Đó là, bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận 

các nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; việc giảm chi phí 

kinh doanh cho doanh nghiệp và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

doanh nghiệp. 

Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam (VCCI), nhiều doanh nghiệp đề nghị đơn vị soạn thảo dự thảo luật 

cần thực hiện nghiêm túc việc tham vấn các đối tượng chịu tác động và 

tham vấn chuyên gia trong quá trình xây dựng, thực hiện các chính sách 

pháp luật. Bên cạnh đó, cần tăng cường chất lượng và sự tham gia của 



cán bộ pháp chế ở các bộ ngành trong việc xây dựng pháp luật nhằm 

tránh những mâu thuẫn, chồng chéo giữa các quy định pháp luật. 

Một số nội dung cơ bản được nhiều doanh nghiệp góp ý liên quan tới việc 

danh mục và quy định quá ít ngành nghề kinh doanh đang hạn chế tỷ lệ 

sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài hay việc cải tổ các doanh 

nghiệp Nhà nước; thiết chế pháp lý đối với hộ kinh doanh cá thể; việc 

hoạt động và tổ chức đại hội đồng cổ đông hay cơ chế hoạt động của Ban 

kiểm soát trong doanh nghiệp… 

Liên quan tới vấn đề giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp, các ý 

kiến xoay quanh việc Chính phủ cùng các cơ quan, ban ngành chức năng 

cần tập trung vào việc đảm bảo  mặt bằng lãi suất phù hợp; giảm bớt các 

mức đóng góp của người sử dụng lao động; giảm giá thuê đất, giảm mức 

thu phí tại một số dự án BOT, một số loại phí, lệ phí khác… Nổi cộm là đề 

nghị giảm phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện 

ích công cộng ở một số khu vực cảng biển hay dự án BOT giao thông 

trên toàn quốc. 

Ngoài ra, chi phí logistics đang chiếm tỷ lệ rất cao trong chi phí kinh 

doanh của doanh nghiệp (20% GDP theo báo cáo của Ngân hàng Thế 

giới) mà nguyên nhân chủ yếu là thủ tục thông quan phức tạp. Các khu, 

cụm công nghiệp chưa gắn kết tốt với quy hoạch hạ tầng giao thông; hạ 

tầng các dịch vụ kho bãi thiếu và yếu… 

Ông Lộc nêu cụ thể: “Chi phí vận tải vẫn đang là điểm nghẽn tương đối 

lớn đối với các doanh nghiệp tại nhiều địa phương. Mặc dù các tỉnh đều 

có các kế hoạch cải thiện hạ tầng giao thông, nhưng trên thực tế, hoạt 

động này vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Hầu hết các dự 

án hạ tầng giao thông của các tỉnh đều bị chậm, thời gian thi công kéo dài 

khiến tốc độ giao thông chậm, làm chi phí vận tải của doanh nghiệp tăng 

cao. Hay như vấn đề xác định tiền thuê đất và giải quyết những vướng 

mắc liên quan đến mặt bằng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng 

tiếp tục nhận được nhiều kiến nghị như: Công ty cổ phần Giày Hà Nội; 

Công ty cổ phần Tứ Đỉnh – Lào Cai; Công ty cổ phần đầu tư Xuất nhập 

khẩu Đắk Lắk,  Công ty Thép DANA – Ý …” 

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cũng có kiến nghị về việc bảo vệ quyền 

lợi khi tham gia giải quyết tranh chấp tại tòa án; làm thủ tục phá sản 

doanh nghiệp; thi hành án dân sự; Chính phủ và các cơ quan chức năng 

cần có chế tài đủ mạnh để răn đe các hành vi cạnh tranh không lành 

mạnh, vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ; bảo vệ doanh nghiệp trong quan 

hệ lao động hay trong việc thanh tra, kiểm tra không đúng quy định… 



Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban pháp chế VCCI cho hay, qua nhiều khảo 

sát mà VCCI tiến hành cho thấy, nhiều doanh nghiệp và hiệp hội doanh 

nghiệp kiến nghị Nhà nước cần có chiến lược tổng thể về việc cải cách tư 

pháp nhằm hỗ trợ môi trường kinh doanh. Chiến lược này nên tập trung 

vào việc rút ngắn thời gian xét xử các tranh chấp liên quan đến doanh 

nghiệp và thời gian giải quyết phá sản đoanh nghiệp. Về thi hành án dân 

sự các kiến nghị cũng mong muốn nhà nước cần đưa ra các mục tiêu và 

giải pháp để rút ngắn thời gian và tăng tính hiệu quả khi thi hành án… 

Liệt kê những vấn đề được các doanh nghiệp kiến nghị trong quá trình 

góp ý xây dựng hệ thống pháp luật liên quan tới môi trường kinh doanh, 

ông Tuấn cho hay, nhiều doanh nghiệp đề nghị các bộ, ngành hướng dẫn 

cụ thể và giải thích rõ ràng hơn việc thực hiện các quy định của pháp luật 

trong lĩnh vực đấu thầu. 

Đây thực sự là vấn đề chưa dễ dàng và thuận lợi cho các tổ chức, cá 

nhân và doanh nghiệp áp dụng trên thực tế vì đa số các kiến nghị gửi Bộ 

Kế hoạch Đầu tư đều đề xuất hướng dẫn pháp luật về đấu thầu. Hay 

ngành giao thông vận tải thì việc cấp giấy phép kinh doanh vận tải cho 

các doanh nghiệp vận tải hàng nội bộ hoặc kinh doanh vận tải không thu 

tiền trực tiếp, công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài và vấn đề quản lý 

taxi công nghệ… 

Các doanh nghiệp cũng quan tâm tới việc công bố hợp chuẩn, hợp quy; 

lao động (cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài; xây dựng thang, 

bảng lương trong doanh nghiệp; ký kết hợp đồng lao động với người cao 

tuổi …); bảo hiểm xã hội (chế độ thai sản, thôi việc; quỹ phúc lợi – khen 

thưởng trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa giải quyết việc thanh toán 

trùng chế độ bảo hiểm; xác định thời điểm lao động nữ mang thai để 

hưởng chế độ; giải quyết chế độ tai nạn lao động liên quan đến thể thao 

…); chính sách thuế; chính sách ưu đãi đầu tư; giải quyết các vấn đề của 

doanh nghiệp sau cổ phẩn hóa… 

Nhiều doanh nghiệp cũng bày tỏ việc thực hiện các thủ tục hành chính 

thuế, hải quan như: phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử; cho phép cấp 

hóa đơn bán lẻ; hoàn thuế giá trị gia tăng; hình thức chịu thuế khi chuyển 

lợi tức từ nước ngoài về; xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với việc nhận 

tiền tài trợ; kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng; thủ tục hải quan đối với 

hàng hóa quá cảnh tại cửa khẩu nhập đầu tiên; kiểm tra thực tế hàng hóa 

của hải quan… đã có nhiều chuyển biến tích cực trong thời gian vừa qua, 

tuy nhiên, vẫn cần có những cải cách mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. 



Về cơ bản, sẽ khó bao trùm toàn bộ những vấn đề quan tâm của đa phần 

các doanh nghiệp trong cùng 1 hay 1 số luật liên quan tới hoạt động đầu 

tư kinh doanh. Tuy nhiên, để giải quyết những bất cập và tháo gỡ những 

vấn đề còn chồng chéo giữa các luật, theo ông Vũ Tiến Lộc là hoàn toàn 

có cơ sở để nghiên cứu xem xét và xây dựng 1 luật sửa nhiều luật, 1 nghị 

định sửa nhiều nghị định. Đó sẽ là lối mở để thúc đẩy đầu tư phát triển và 

cũng là cách để huy động nguồn lực từ toàn dân, tạo thêm động lực cho 

tăng trưởng kinh tế” 

Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 21/10 đến 

27/11/2019, Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Dự án Luật Đầu tư 

(sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến. Tại kỳ họp này 

Quốc hội đã giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo, tổ chức việc 

nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo luật, trình Quốc hội 

xem xét tại kỳ họp sau. 

Nguồn: http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/doanh-nghiep-ky-vong-

binh-dang-tiep-can-cac-nguon-luc-318395.html 

 

3. Cách nộp phạt vi phạm giao thông qua đường bưu 
điện 

Tôi sinh sống tại TP.HCM. Vừa qua tôi bị CSGT xử phạt về lỗi chạy 

quá tốc độ. Nay sắp đến ngày nộp phạt nhưng tôi lại đang ở quê vợ 

ăn tết, chưa thể trở về TP.   

Vậy xin hỏi, có cách nào để tôi nộp phạt mà không cần đến kho bạc 

hay không? 

Bạn đọc Nguyễn Hữu Phước (huuphuoc… @gmail.com) 

Luật sư Nguyễn Tri Đức, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 78 

Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định về thủ tục nộp phạt thì trong 

thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, cá nhân, tổ 

chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) hoặc 

nộp vào tài khoản của KBNN được ghi trong quyết định xử phạt để nộp 

tiền phạt. 

Đồng thời, theo điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị đinh 81/2013 (sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định 97/2017), cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính có thể 

trực tiếp nộp tiền phạt tại ngân hàng thương mại nơi KBNN ủy nhiệm thu 

tiền phạt được ghi trong quyết định xử phạt. 



Như vậy, anh Phước có thể nộp tiền phạt vi phạm giao thông qua hình 

thức chuyển khoản vào số tài khoản KBNN hoặc trực tiếp đến các ngân 

hàng thương mại được KBNN ủy nhiệm thu tiền phạt. 

Mặt khác, theo mục 3 của Nghị quyết số 10 năm 2016 của Chính phủ thì 

Chính phủ thống nhất cho phép Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực 

hiện dịch vụ thu, nộp hộ tiền phạt vi phạm hành chính và chuyển phát 

giấy tờ tạm giữ cho người bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ trên phạm vi toàn quốc qua hệ thống bưu điện. 

Theo thỏa thuận hợp tác số 69/2016 giữa Cục CSGT và Tổng Công ty 

Bưu điện Việt Nam, kể từ ngày 1-7-2016, người vi phạm thay vì đi nộp 

phạt trực tiếp thì có thể nhờ tới bưu điện làm trung gian. 

 
CSGT lập biên bản xử phạt một trường hợp  vi phạm giao thông. Ảnh: 

HTD 

Lưu ý, nếu chọn nộp phạt qua bưu điện, người vi phạm phải đăng ký với 

cơ quan công an thông qua hình thức ghi và ký vào mặt sau tờ biên bản 

vi phạm (bản cơ quan công an lưu) để chuyển tới bưu điện. 

Sau đó, người vi phạm đến bưu điện gần nhất thuộc hệ thống bưu điện 

của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam để nộp tiền phạt. Trường hợp 

người vi phạm bị tạm giữ giấy tờ thì bưu điện có trách nhiệm chuyển phát 

các loại giấy tờ bị tạm giữ cho người vi phạm. 



Nguồn: https://plo.vn/ban-doc/toi-muon-hoi/cach-nop-phat-vi-pham-giao-

thong-qua-duong-buu-dien-886470.html 

 

4. Yêu cầu rút giấy phép kinh doanh hiệu thuốc tăng 
giá khẩu trang  

Ngày 1.2, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia 

phòng, chống dịch bệnh nCoV, chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn 

quốc với các bộ, ngành và địa phương triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch.  

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng đến nay dịch 

nCoVchưa có thuốc đặc trị, do đó, biện pháp căn bản nhất trong công tác 

phòng chống hiện nay là tập trung nhận biết, cách ly, điều trị cần phải 

được thực hiện nghiêm theo quy định của ngành y tế… 

Trước thông tin một số cửa hàng, hiệu thuốc tăng giá bán khẩu trang, 

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu phải giữ nguyên giá và nhấn mạnh 

sẽ yêu cầu rút giấy phép bất kể hiệu thuốc nào tăng giá bán khẩu trang.  

“Từ giờ phút này trở đi, người dân có bằng chứng, hình ảnh bất kỳ hiệu 

thuốc nào tăng giá bán khẩu trang y tế thì không cần thanh tra xuống làm 

việc, Bộ Y tế rút giấy phép kinh doanh ngay lập tức cửa hiệu đó. Đây là 

vấn đề kỷ cương và đạo đức”, Phó thủ tướng nói. 



 

Cục QLTT lập biên bản tại cửa hàng Bảo Tín, Đà Nẵng 

Ảnh: Nguyễn Tú 

Cũng vào hôm qua, các địa phương cũng liên tiếp xử lý các trường hợp 

phao tin đồn thất thiệt, găm hàng tăng giá… Ngày 1.2, Cục Quản lý thị 

trường (QLTT) TP.Đà Nẵng lập biên bản xử phạt cửa hàng dụng cụ, thiết 

bị y tế Bảo Tín (110 Hải Phòng, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) vì không niêm 

yết giá, buộc chủ cửa hàng cam kết không tăng giá, găm hàng. Trước đó, 

người dân bức xúc khi cửa hàng này bán chai nước sát trùng giá 80.000 

đồng/chai, cao gấp 3 lần giá thông thường.  

Qua kiểm tra, Cục QLTT xác định cửa hàng còn tăng giá rất cao khẩu 

trang, từ 1.000 đồng/cái lên 3.000 - 4.000 đồng/cái. Chủ cửa hàng cho 

rằng đã nhập từ Hà Nội với giá cao nên bán ra giá cao. Tuy nhiên, giải 

thích này không được Cục QLTT chấp nhận và lập biên bản.  

Tại Quảng Bình, ông Vũ Quang Thắng, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh này, 

cho hay đã lập biên bản 5 cơ sở buôn bán và quầy thuốc vì các hành vi 

tăng giá bán và không niêm yết giá bán nhằm tăng giá bán khẩu trang, 

dung dịch sát khuẩn. 

Chiều 1.2, lực lượng QLTT Bình Định kiểm tra việc bán khẩu trang, găng 

tay y tế, thuốc sát khuẩn... sử dụng để phòng dịch viêm phổi tại các nhà 



thuốc trên địa bàn TP.Quy Nhơn. Đoàn kiểm tra phát hiện một số nhà 

thuốc bán khẩu trang y tế, sản phẩm sát khuẩn không niêm yết giá, trên 

bao bì sản phẩm không ghi rõ địa chỉ sản xuất...  

Trong đó, sau khi bị người dân phản ánh, làm việc với lực lượng QLTT thì 

nhân viên nhà thuốc B.Đ (trên đường Nguyễn Thái Học, TP.Quy Nhơn) 

thừa nhận có bán khẩu trang y tế với giá 200.000 đồng/hộp50 cái từ ngày 

1.2 và không xuất trình được hóa đơn, chứng từ xuất, nhập khẩu trang 

khi đoàn kiểm tra yêu cầu. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, yêu cầu chủ các 

nhà thuốc không lợi dụng dịch bệnh nâng giá bán khẩu trang y tế và thuốc 

sát khuẩn. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/yeu-cau-rut-giay-phep-kinh-doanh-

hieu-thuoc-tang-gia-khau-trang-1177481.html 

 

5. Phạt 'xe không chính chủ', hiểu sao cho đúng? 

Với mức phạt có thể tới hàng triệu đồng quy định tại Nghị định 

100/2019, câu chuyện phạt “xe không chính chủ” lại thu hút sự quan 

tâm của dư luận. Tuy nhiên, thực tế đang có những cách hiểu chưa 

đúng về việc xử phạt này. 

Khi nào bị phạt? 

Trước tiên, phải nói ngay là thực tế không có văn bản pháp luật nào quy 

định cụm từ “xe không chính chủ”. Khái niệm “xe không chính chủ” hình 

thành từ việc người dân tự hiểu nôm na rằng sử dụng xe không phải 

mình đứng tên sở hữu.  

Vậy việc sử dụng xe không phải mình đứng tên sở hữu có bị xử phạt? 

Liệu có phải người dân khi sử dụng xe không mang tên mình đều bị xử 

phạt hành chính hoặc CSGT có quyền xử phạt “lỗi” này khi đang làm 

nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường?  

Theo luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn luật sư TP.HCM, trong Nghị định 

100/2019/NĐ-CP, tại điểm a khoản 4, điểm l khoản 7 điều 30, lỗi “xe 

không chính chủ” là hành vi không làm thủ tục đăng ký sang tên xe (để 

chuyển tên chủ xe trong giấy đăng ký xe sang tên của mình) theo quy 

định khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, 

được thừa kế tài sản là xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô 

tô; xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng, các loại xe tương tự xe ô tô.  

“Luật quy định không phải mọi trường hợp lái xe không phải mình đứng 

tên chủ sở hữu đều bị phạt. Cụ thể, khoản 10 điều 80 Nghị định 100/2019 



nêu, việc xác minh để phát hiện hành vi không làm thủ tục đăng ký sang 

tên xe khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, 

được thừa kế chỉ được thực hiện thông qua 2 trường hợp: công tác điều 

tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông; qua công tác đăng ký xe”, luật sư 

Tuấn phân tích. 

 

CSGT TP.HCM kiểm tra số khung, số máy khi người dân làm thủ tục đăng 

ký xe - Ảnh: Ngọc Dương 

Xử phạt ra sao? 

Theo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM, 

CSGT khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường kiểm tra giấy 

tờ xe, xử lý vi phạm sẽ không xác minh và xử phạt đối với hành vi vi 

phạm không làm thủ tục đăng ký sang tên xe (để chuyển tên chủ xe trong 

giấy đăng ký xe sang tên của mình - PV).  

Do vậy, cá nhân, tổ chức khi sử dụng xe mượn, dùng chung xe với người 

thân... sẽ không cần phải chứng minh, giải thích về chủ xe đứng tên trong 

giấy đăng ký xe. CSGT chỉ xử phạt hành vi không làm thủ tục sang tên xe 

qua công tác xác minh khi cá nhân, tổ chức đến cơ quan CSGT để thực 

hiện thủ tục sang tên, di chuyển xe hoặc trong quá trình điều tra giải quyết 

các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả từ mức nghiêm trọng trở lên.  

Một cán bộ làm công tác xử lý vi phạm liên quan đến đăng ký xe thuộc 

PC08 cho biết bình quân mỗi ngày CSGT TP.HCM lập biên bản khoảng 5 



- 6 trường hợp chủ ô tô không làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy 

định khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, 

được thừa kế tài sản là xe ô tô. "Những trường hợp bị phạt lỗi này là do 

quá 30 ngày so với ngày làm hợp đồng mua bán hoặc ngày xuất hóa đơn 

công ty mới đến làm thủ tục đổi lại giấy đăng ký xe", vị này giải thích. 

Mức phạt bao nhiêu? 

4. Phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng đối với cá nhân, từ 800.000 - 

1.200.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại 

xe tương tự xe mô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Không làm thủ tục đăng ký sang tên xe (để chuyển tên chủ xe trong 

giấy đăng ký xe sang tên của mình) theo quy định khi mua, được cho, 

được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản là xe 

mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô; 

b) Không làm thủ tục đổi lại giấy đăng ký xe theo quy định khi thay đổi địa 

chỉ của chủ xe; 

7. Phạt tiền từ 2.000.000 - 4.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 - 

8.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên 

dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi 

phạm sau đây: 

d) Không làm thủ tục đổi lại giấy đăng ký xe theo quy định khi xe đã được 

cải tạo hoặc khi thay đổi địa chỉ của chủ xe; 

l) Không làm thủ tục đăng ký sang tên xe (để chuyển tên chủ xe trong 

giấy đăng ký xe sang tên của mình) theo quy định khi mua, được cho, 

được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản là xe 

ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng, các loại xe tương tự xe ô tô. 

(Trích điều 30, Nghị định 100/2019) 

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/phat-xe-khong-chinh-chu-hieu-sao-

cho-dung-1177482.html 

 

6. VCCI: Chống "vốn mỏng" không phải là mục tiêu 
khi ban hành Nghị định 20 

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20/2017/NĐ-CP (Nghị định 
20) về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết tiếp 
tục được Bộ Tài chính lấy ý kiến. 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản trả 
lời công văn số 5164/TCT-TTKT ngày 11/12/2019 của Tổng cục Thuế về 



việc lấy ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 3 Điều 8 Nghị định số 
20/2017/NĐ-CP. 

Mục tiêu ban hành của Nghị định 20 về quản lý thuế đối với doanh nghiệp 
có giao dịch liên kết là để ngăn chặn tình trạng gian lận thuế. Tên ban đầu 
của Nghị định này là Nghị định quy định về quản lý giá chuyển nhượng 
của giao dịch liên kết, chống chuyển giá, chống thất thu Ngân sách nhà 
nước. Tờ trình của Nghị định này cũng chỉ tập trung vào mục tiêu chống 
chuyển giá nhằm giảm nghĩa vụ thuế của một số doanh nghiệp. 

 

Trong quá trình soạn thảo, cơ quan quản lý đã thực hiện việc lấy ý kiến 
rộng rãi. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, các ý kiến chủ yếu đến từ các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc các đơn vị tư vấn thuế. 
Nhiều doanh nghiệp trong nước nghĩ rằng Nghị định này không tác động 
đến họ do họ không có hoạt động chuyển giá và cũng không có động cơ 
chuyển giá do không có chênh lệch thuế suất giữa hai công ty liên kết. 

Theo đánh giá của VCCI, đây là một Nghị định quan trọng giúp chống lại 
tình trạng chuyển giá, đặc biệt là chuyển giá ra nước ngoài để giảm nghĩa 
vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam. 

“Qua thực tế áp dụng, Nghị định này đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ trên, 
giúp tránh sói mòn cơ sở thuế tại Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh sự thành 
công trên, Nghị định cũng gây ra một số “tác dụng phụ” khi áp nghĩa vụ 
cho cả những trường hợp không có hành vi chuyển giá nhằm trốn tránh 
nghĩa vụ nộp thuế”, VCCI đánh giá. 

Theo VCCI Nghị định 20 sử dụng hai công cụ chính để chống chuyển giá. 
Thứ nhất là người nộp thuế có giao dịch liên kết phải lập hồ sơ xác định 
giá giao dịch liên kết với phương pháp xác định giá theo Điều 7, công cụ 
này áp dụng với mọi loại giao dịch. Thứ hai, đối với một số trường hợp cụ 
thể thì áp dụng quy định riêng tại Điều 8. Như vậy, Điều 7 có thể coi là 
phương pháp chung để xác định giá của giao dịch liên kết, còn Điều 8 là 
quy định riêng cho một số trường hợp cụ thể. 

“Điều 11 của Nghị định 20 cũng đã có quy định miễn trừ nghĩa vụ lập hồ 
sơ xác định giá giao dịch liên kết trong trường hợp hai bên giao dịch cùng 
ở Việt Nam, chung mức thuế suất, không doanh nghiệp nào được hưởng 
ưu đãi thuế, và trường hợp giá trị giao dịch liên kết nhỏ, không đáng kể. 
Như vậy, Điều 11 đã thể hiện rõ tinh thần loại trừ nghĩa vụ đối với các 
giao dịch giữa hai công ty liên kết trong nước không có chênh lệch thuế 
suất, bởi những công ty này không có động cơ để chuyển giá. Cũng chính 
vì lý do này nên rất nhiều doanh nghiệp trong nước tin rằng Điều 11 đã 
loại bỏ nghĩa vụ của họ trong việc áp dụng Nghị định 20. 

Mục tiêu này là hợp lý vì trong trường hợp hai doanh nghiệp ở Việt Nam 
có chung mức thuế suất thì việc chống chuyển giá là không thực sự cần 
thiết. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ về mặt ngôn từ, Điều 11 chỉ miễn trừ 



nghĩa vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết cho các doanh nghiệp, 
tức là miễn trừ nghĩa vụ chung, nhưng vẫn bắt buộc doanh nghiệp phải 
tuân thủ Điều 8 về nghĩa vụ riêng trong một số trường hợp cụ thể”, VCCI 
nhận định. 

Với những lý do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi Nghị định 
20 theo hướng mở rộng phạm vi của Điều 11, bao gồm cả miễn trừ nghĩa 
vụ tại Điều 8. Nói cách khác, các giao dịch liên kết giữa các bên đều ở 
Việt Nam, không có chênh lệch thuế suất thì không phải áp dụng các 
nghĩa vụ tại Nghị định này, bao gồm cả nghĩa vụ lập hồ sơ xác định giá 
giao dịch liên kết và nghĩa vụ xác định giá cho một số trường hợp cụ thể 
tại Điều 8 của Nghị định 20. 

Có ý kiến cho rằng Điều 8.3 của Nghị định 20 là nhằm mục tiêu chống 
vốn mỏng (doanh nghiệp hoạt động chủ yếu dựa vào vốn đi vay, tỷ lệ vốn 
vay/vốn chủ sở quá cao), chứ không chỉ nhằm mục tiêu chống chuyển 
giá. VCCI cho rằng, mục tiêu chống vốn mỏng không phải là mục tiêu khi 
ban hành Nghị định 20. 

Quan trọng hơn, việc chống vốn mỏng cần phải được nghiên cứu và đánh 
giá tác động hết sức thấu đáo trước khi quyết định cụ thể. Phạm vi áp 
dụng cũng phải là toàn bộ các giao dịch vay tài sản chứ không chỉ dừng 
lại ở những giao dịch vay giữa các bên liên kết. 

Do đó, VCCI cho rằng việc áp dụng Điều 8.3 để nhằm mục tiêu chống vốn 
mỏng là không phù hợp trong hoàn cảnh hiện nay. Quy định về chống vốn 
mỏng nên được thảo luận kỹ hơn khi ban hành Luật sửa đổi Luật Thuế 
thu nhập doanh nghiệp. 

Nguồn: https://enternews.vn/vcci-nghi-dinh-20-ve-quan-ly-thue-voi-doanh-
nghiep-co-giao-dich-lien-ket-dang-tao-ra-tac-dung-phu-165925.html 

 

7. Giáo viên đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ 
thâm niên sẽ được Chính phủ trợ cấp một lần 

Chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế 
độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu có hiệu lực thi hành từ ngày 
15-3-2020. Mức trợ cấp một lần bằng tiền, được tính bằng (lương 
hưu tháng x 10%) x số năm được tính trợ cấp. 



 

Cô Nguyễn Thu Hồng, Tổ trưởng chuyên môn Toán, Trường THPT Mạc 
Đĩnh Chi (TPHCM). Ảnh minh họa: HOÀNG HÙNG 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 14/2020/NĐ-CP quy định chế độ 
trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp 
thâm niên trong lương hưu. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 
15-3-2020. 

Mức trợ cấp một lần bằng tiền, được tính bằng (lương hưu tháng x 10%) 
x số năm được tính trợ cấp. Trong đó, lương hưu tháng là mức lương 
hưu của tháng tại thời điểm Nghị định có hiệu lực thi hành. Số năm được 
tính trợ cấp là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn 
thực hành trong các cơ sở giáo dục, thời gian tham gia giảng dạy ở các 
lớp học được tổ chức tại các đơn vị thanh niên xung phong, nếu không 
liên tục thì được cộng dồn, không gồm thời gian đã hưởng phụ cấp thâm 
niên của lực lượng vũ trang và phụ cấp thâm niên của các ngành khác 
trong lương hưu. Tháng lẻ từ 3 đến 6 tháng được tính tròn là nửa năm; từ 
trên 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính tròn 1 năm. 

Đối với trường hợp nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định, 
chưa được giải quyết chế độ mà từ trần từ ngày 1-1-2012 trở về sau thì 
đại diện theo ủy quyền của thân nhân người từ trần (vợ, chồng, cha đẻ, 
mẹ đẻ, cha nuôi, con đẻ, con nuôi của người từ trần) làm hồ sơ và nhận 
chế độ trợ cấp theo quy định. Người đại diện theo ủy quyền của thân 
nhân nhà giáo đã từ trần chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ và 
khoản tiền trợ cấp nhận được. 

Đối tượng áp dụng gồm: giáo viên, giảng viên, cô nuôi dạy trẻ, hiệu 
trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm nhà trẻ, giám đốc, 
phó giám đốc, trưởng khoa, phó trưởng khoa, chủ nhiệm khoa, phó chủ 
nhiệm khoa, trưởng ban, phó trưởng ban, trưởng phòng, phó trưởng 
phòng nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực 



hành hoặc nghỉ chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian 
đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để hưởng lương hưu trong khoảng thời 
gian từ 1-1-1994 đến 31-5-2011 tại các cơ sở giáo dục công lập. 

Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục hoặc nghỉ chờ 
đủ tuổi để hưởng lương hưu và được bảo lưu thời gian đóng BHXH để 
hưởng lương hưu trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-1994 đến 31-5-
2011 tại cơ sở giáo dục bán công nhưng trước đó được điều động từ các 
cơ sở giáo dục công lập hoặc tại cơ sở giáo dục bán công do cấp có 
thẩm quyền chuyển đổi từ cơ sở giáo dục công lập và được xếp lương 
theo bảng lương của ngạch viên chức ngành giáo dục. 

Nhà giáo làm công tác giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục công 
lập được cấp có thẩm quyền cử làm chuyên gia giáo dục ở ngoài nước, 
khi hết thời gian làm chuyên gia về nước thì nghỉ hưu ngay. Nhà giáo nghỉ 
hưu có thời gian tham gia giảng dạy ở các lớp học được tổ chức tại các 
đơn vị thanh niên xung phong mà chưa hưởng các chế độ, chính sách 
của nhà nước dành cho thanh niên xung phong; nhà giáo là quân nhân, 
công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu sau đó chuyển ngành về 
công tác giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập khi nghỉ hưu 
là giáo viên, giảng viên trong lương hưu có phụ cấp thâm niên lực lượng 
vũ trang nhưng không có phụ cấp thâm niên nhà giáo. 

Những nhà giáo thuộc đối tượng trên được hưởng chế độ trợ cấp khi có 
đủ các điều kiện: trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành và 
tham gia đóng BHXH từ 5 năm (đủ 60 tháng) trở lên; nghỉ hưu trong 
khoảng thời gian từ ngày 1-1-1994 đến 31-5-2011; đang hưởng lương 
hưu tại thời điểm ngày 1-1-2012. Trường hợp bị tạm dừng hưởng lương 
hưu theo quy định của Luật BHXH thì được hưởng trợ cấp sau khi được 
hưởng lại lương hưu. 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/giao-vien-da-nghi-huu-chua-duoc-huong-
che-do-tham-nien-se-duoc-chinh-phu-tro-cap-mot-lan-643599.html 

 

8. Chờ cơ sở dữ liệu 

Công tác thống kê số liệu theo các biểu mẫu thống kê gặp nhiều khó 
khăn do một số yêu cầu thống kê không có cơ sở hoặc không rõ 
ràng; quy định thời hạn tổng hợp báo cáo quá ngắn, trong khi nội 
dung báo cáo rất nhiều... Đó là một trong những kiến nghị được 
nhiều địa phương gửi về Bộ Tư pháp trong quá trình thực hiện việc 
báo cáo, thống kê xử lý vi phạm hành chính. “Nút thắt” của những 
vướng mắc này chính là thiếu cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi 
phạm hành chính, mặc dù dữ liệu này Bộ Tư pháp đã tiến hành xây 
dựng trong nhiều năm, tuy nhiên đến nay vẫn chưa hình thành. 



Liên quan đến kiến nghị về công tác thống kê số liệu theo các biểu mẫu 
còn gặp nhiều khó khăn như việc xác định đối tượng vi phạm hành chính 
trong trường hợp một đối tượng thực hiện nhiều hành vi vi phạm hoặc 
một hành vi vi phạm được thực hiện bởi nhiều đối tượng, hiện nay đang 
nghiên cứu, sửa đổi Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14.12.2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi 
hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật. Thực tế, Điểm c, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 16/2018/TT-BTP 
quy định báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính phải được gửi về Bộ Tư pháp chậm nhất là 7 ngày, kể 
từ ngày chốt số liệu, chỉ phù hợp với điều kiện khi đã có cơ sở dữ liệu 
quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Khi đó, việc tổng hợp, báo cáo số 
liệu chỉ là thao tác trích xuất dữ liệu, còn hiện nay khi chưa có cơ sở này, 
đồng thời với việc ứng dụng công nghệ thông tin còn ít nhiều hạn chế thì 
việc tổng hợp báo cáo số liệu là một áp lực không nhỏ đối với người làm 
công tác tư pháp cấp cơ sở. Hơn nữa, các số liệu vi phạm hành chính đa 
phần do các ngành khác quản lý, ngành tư pháp chỉ thống kê, nên hoàn 
toàn bị động trước nguồn số liệu. Nếu các ngành chưa thống kê thì ngành 
tư pháp không có số liệu để tổng hợp, xây dựng báo cáo.  

Liên quan đến vấn đề này, ngày 30.3.2016 Chính phủ đã ban hành Nghị 
định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, nhưng từ đó 
đến nay chưa có phần mềm chung để thực hiện việc xây dựng, khai thác 
sử dụng cơ sở dữ liệu này, đã ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý, xử lý 
(việc xác định tình tiết tăng nặng, công tác thống kê số liệu...). Và cho đến 
nay, Bộ Tư pháp vẫn chưa thực hiện xong việc chỉnh sửa, hoàn thiện hồ 
sơ dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo ý kiến 
chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn số 3015/VPCP-PL 
ngày 30.3.2017. Được biết, mốc cuối cùng để Bộ hoàn thành công việc là 
năm 2021 theo quy định tại Nghị quyết số 96/2019/QH14 về công tác 
phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của viện kiểm sát 
nhân dân, của tòa án nhân dân và công tác thi hành án. Trong đó, tại 
Điểm a, Khoản 1, Điều 2 nêu rõ: “Khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu 
quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi 
phạm hành chính và đưa vào khai thác kể từ năm 2021”. Nếu Bộ Tư pháp 
thực hiện đúng quy định này, hy vọng đến năm 2021, đây không còn là 
điểm vướng mắc, khó khăn đối với tư pháp cơ sở. 

Nguồn: 
http://www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=81&NewsId=433662 

 

9. Bảo đảm công bằng và phù hợp 

Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) 
Việt Nam nghiên cứu đưa ra phương án tối ưu nhất nhằm xây dựng 



Đề án trình Chính phủ về việc liên kết bảo hiểm y tế (BHYT) với bảo 
hiểm thương mại (BHTM). Đề án sẽ là một bước tiến mới trong 
ngành bảo hiểm, song cũng cần bảo đảm tính công bằng, phù hợp 
với thực tế, tránh chồng chéo trong thực thi và mang lại hiệu quả 
cao cho người dân khi tham gia. 

Liên kết tạo ích lợi 

Theo các chuyên gia, BHYT và BHTM là 2 hệ thống bảo hiểm chuyên 
biệt, cùng đạt được những kết quả nhất định trong trong việc chi trả cho 
người tham gia bảo hiểm không may bị tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc trả 
lương, trợ cấp cho người tham gia bảo hiểm khi hết tuổi lao động hoặc 
mất khả năng lao động. 

 
Bảo đảm công bằng, minh bạch khi liên kết BHYT với BHTM 

Song do chưa có sự chia sẻ dữ liệu quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm, 
dẫn đến chưa phát huy được đầy đủ thế mạnh tổng thể của cả hệ thống 
trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, một số trường hợp còn gây lãng 
phí các nguồn lực của xã hội. Do đó, việc kết nối cơ sở dữ liệu giữa 
BHYT với BHTM sẽ khắc phục được điểm yếu trên, giúp thống kê được 
đầy đủ, toàn diện số lượng dân số tham gia BHYT, BHTM tại Việt Nam. 

Mặt khác, phương án tăng cường liên kết, hợp tác giữa BHYT và BHTM 
là xu hướng và giải pháp y tế quan trọng, góp phần tăng khả năng tiếp 
cận y tế cho người dân, giảm chi phí y tế từ các hộ gia đình, giảm thiểu 
gánh nặng về tài chính cho ngân sách nhà nước. Theo BHXH Việt Nam, 
sự liên kết này cho phép người dân khi tham gia BHYT theo hình thức bắt 
buộc và các loại hình thương mại khác vẫn cùng lúc được cộng hưởng 
quyền lợi khi khám, chữa bệnh tại các bệnh viện theo mức đáp ứng 
quyền lợi cao nhất. 



Tại các cuộc họp quan trọng ở khối BHTM, lãnh đạo các doanh nghiệp đã 
nhất trí quan điểm sớm thực hiện hóa được kết nối trên, cũng bởi việc kết 
nối dữ liệu giữa 2 hệ thống bảo hiểm sẽ giúp hạn chế, ngăn ngừa hiệu 
quả tình trạng gian lận bảo hiểm, hiện đang diễn biến phức tạp, tinh vi ở 
cả 2 khối BHTM lẫn BHYT. 

Cần quy trình kết nối liên thông 

Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn cho rằng, việc liên 
thông giữa BHYT và BHTM sẽ góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 
sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, để phát huy được sức mạnh thật sự cần 
lưu ý đến tính minh bạch, phù hợp và phải thực sự bảo đảm quyền lợi 
thực tế cho người tham gia bảo hiểm. 

Theo đó, để hai loại hình bảo hiểm mang lại hiệu quả cao nhất khi liên 
kết, cần phải nghiên cứu để tránh sự chồng chéo vì khi đã có một bên chi 
trả thì bên kia không thể chi trả. Doanh nghiệp BHYT thương mại có thể 
cung cấp các dịch vụ ngoài phạm vi quyền lợi BHYT hiện nay như khám 
sàng lọc, phát hiện bệnh sớm, khám sức khỏe định kỳ, thuốc, vật tư y tế 
ngoài danh mục. Chi phí cho phần cùng chi trả trong phạm vi quyền lợi 
BHYT hiện có (5%, 20%); phần cùng chi trả của một số loại thuốc, vật tư 
y tế, dịch vụ y tế (có trong danh mục nhưng chỉ được hưởng theo tỷ lệ 
nhất định), khám chữa bệnh theo yêu cầu, chi phí khám chữa bệnh trái 
tuyến (tuyến tỉnh, tuyến Trung ương) và các gói bảo hiểm sức khỏe khác. 

Theo các chuyên gia, đây là một lĩnh vực mới mà Bộ Y tế, Bộ Tài chính, 
BHXH Việt Nam và các tổ chức y tế liên quan cần nghiên cứu, bàn thảo 
về cách thức triển khai các gói liên kết cũng như sự tham gia tham gia 
của doanh nghiệp BHTM. Trong chừng mực nào đó, có thể thiết kế gói 
quyền lợi bổ sung trên nguyên tắc phi lợi nhuận và độc lập với BHXH hiện 
nay, nhằm bảo đảm tính công bằng, phù hợp với thực tế, đáp ứng nhu 
cầu phần lớn người dân hiện nay khi muốn tham gia vào gói quyền lợi y 
tế bổ sung. 

Về phía Bộ Y tế, theo Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế Lê Văn Khảm, vấn đề 
quan trọng nhất hiện nay là sẽ kiểm soát chất lượng BHYT thương mại 
như thế nào. Từ đó đặt ra vai trò của những bên liên quan trong kiểm 
soát chất lượng dịch vụ y tế trong gói BHYT thương mại, để dù các kênh 
tài chính khác nhau nhưng khi sử dụng phải đạt hiệu quả, cố gắng không 
bị trùng lặp và phải minh bạch thông tin. Theo đó, cần có một quy trình cụ 
thể trong kết nối liên thông giữa hai loại hình bảo hiểm này để việc triển 
khai, thực hiện đạt hiệu quả cao. 

Nguồn: 
http://www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=74&NewsId=433664 

 



10. Đột phá chiến lược nhân lực hệ sinh thái trí tuệ 
nhân tạo 

Phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) không còn xa lạ với các địa phương 
khu vực Đông Nam Bộ khi mà các tỉnh, thành phố như: TP Hồ Chí 
Minh, Bình Dương, Đồng Nai… đều có những đề án, chương trình 
xây dựng đô thị thông minh. Tuy nhiên, phát triển và ứng dụng AI 
vẫn đang đặt ra thách thức lớn, cấp thiết phải xây dựng một hệ sinh 
thái AI đồng bộ, vững chắc với nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Mới đây, Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh ứng dụng AI với thiết bị 
“machine learning” (học máy), hệ thống phân tích dữ liệu giao thông theo 
thời gian thực thông qua camera thu thập dữ liệu giúp đo, đếm, phân tích 
lưu lượng, mật độ, vận tốc dòng giao thông đạt đến độ chính xác khá cao 
(hơn 90%) trong các điều kiện thời tiết, môi trường phức tạp. Do đó, khắc 
phục được hạn chế trước đây khi dùng các công cụ phân tích truyền 
thống, như: Vòng từ, ống hơi, cảm biến áp nhiệt... Theo ông Trần Quang 
Lâm, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh, với sự hỗ trợ của 
khoa học công nghệ, hệ thống giao thông thông minh của thành phố 
không chỉ phục vụ công tác quản lý, giám sát, đo đếm, giúp điều hành 
giao thông hiệu quả hơn, mà còn có thể làm cơ sở để dự báo công tác 
đầu tư ngắn hạn cũng như làm quy hoạch dài hạn phát triển hệ thống 
giao thông đô thị. 

Ở lĩnh vực y tế, Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Gia An 115 đã 
triển khai phần mềm AI chuyên dụng trong chẩn đoán đột quỵ, mở ra cơ 
hội cứu sống và giảm nguy cơ khuyết tật cho bệnh nhân. Bệnh viện Ung 
bướu TP Hồ Chí Minh là một trong 3 bệnh viện (cùng với Bệnh viện K và 
Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ) được Bộ Y tế chọn thử nghiệm phần mềm 
AI “IBM Wason for Onconogy” của IBM trong tư vấn và hỗ trợ bác sĩ lựa 
chọn phương pháp điều trị tiên tiến và hiệu quả cho bệnh nhân ung thư… 

Tuy nhiên, thách thức lớn các địa phương nhận định, AI chỉ đang giai 
đoạn ứng dụng, để có thể làm chủ và phát triển lâu dài AI cần hệ sinh thái 
đồng bộ, chú trọng phát triển đội ngũ nhân lực sử dụng. Khu vực Đông 
Nam Bộ có lợi thế lớn với nhiều chuyên gia về khoa học kỹ thuật giỏi, 
lượng nhân lực chất lượng cao dồi dào, số lượng doanh nghiệp lớn 
chiếm tỷ lệ cao… Đây là những điều kiện tốt để xây dựng hệ sinh thái AI, 
đưa AI vào sản xuất và cuộc sống. Theo các chuyên gia, xây dựng được 
hệ sinh thái AI để thúc đẩy nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng chính là cái 
lõi của đô thị thông minh. Hệ sinh thái AI các địa phương đang hướng đến 
phải tự “nuôi dưỡng” được, đào tạo nhân lực tại chỗ, có cơ sở nghiên 
cứu giải quyết nhiệm vụ, cung cấp giải pháp thương mại hóa ngay tại địa 
phương, phục vụ người dân và chính quyền. Đó là sự xoay vòng, đầu tư 
vào con người, doanh nghiệp để mang lại nguồn thu cho doanh nghiệp và 
địa phương. Trong đó, trường đại học vừa đóng vai trò một yếu tố cấu 
thành cốt lõi, vừa là một nhà cung cấp nguồn nguyên liệu cho các lĩnh 



vực còn lại để hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thu 
hút đầu tư có giá trị gia tăng cao, từng bước lan tỏa, tạo tiền đề cho sản 
xuất công nghệ cao trong tương lai. 

 

 Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Trường Đại học Quốc tế miền Đông (tỉnh Bình

Tại Trường Đại học Quốc tế miền Đông (Bình Dương), “nhập môn khởi 
nghiệp” là môn học bắt buộc ở Khoa Quản trị kinh doanh và Khoa Kỹ 
thuật. Bên cạnh đó, trường đã xây dựng và thành lập “Vườn ươm doanh 
nghiệp” với tầm nhìn thúc đẩy tư duy khởi nghiệp và phát triển hệ sinh 
thái khởi nghiệp trong khu vực, qua đó đóng góp giá trị mới cho cộng 
đồng và nền kinh tế quốc gia. Tương tự, Trường Đại học Khoa học tự 
nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, môn "Trí tuệ nhân tạo" là bắt 
buộc chung cho tất cả sinh viên của mọi ngành, chuyên ngành. Trong đó, 
khoảng 30-35% sinh viên học tiếp và nghiên cứu chuyên sâu về AI. 
Trường cũng đầu tư cho việc phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, có 
uy tín trong lĩnh vực AI, đồng thời từng bước triển khai các nội dung đào 
tạo về AI cho những học sinh xuất sắc, đặc biệt là tại các trường THPT 
chuyên của thành phố. 

PGS, TS Vũ Hải Quân, Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 
đề xuất về đào tạo nguồn nhân lực AI, cần xây dựng nền tảng liên kết 3 
nhà, gồm: Nhà trường, nhà tuyển dụng và Nhà nước. Trong đó, nhà 
trường tập trung phát triển hạ tầng, đội ngũ chuyên gia, quan hệ hợp tác 
trong và ngoài nước, tăng chỉ tiêu đào tạo. Nhà tuyển dụng mở rộng chế 



độ ưu đãi, mở kênh đối thoại, đầu tư vào giáo dục AI. Nhà nước sẽ định 
hướng chiến lược, chỉ tiêu, hoạch định chính sách, hành lang pháp lý, hỗ 
trợ ngân sách để phát triển AI. 

Trong 9 dự án vừa được cấp phép đầu tư vào Khu Công nghệ cao TP Hồ 
Chí Minh (SHTP), có 6 dự án nghiên cứu và phát triển thuộc các lĩnh vực 
công nghệ thông tin, cơ khí chính xác tự động hóa, công nghệ sinh học, 
năng lượng mới và vật liệu mới có hàm lượng công nghệ cao... Theo Ban 
quản lý SHTP, 6 dự án này được bố trí vào khu không gian khoa học với 
hạ tầng hoàn chỉnh, đủ điều kiện để nhà đầu tư tiến hành xây dựng ngay. 
Điều này cũng nằm trong chiến lược phát triển SHTP với 3 giai đoạn, 
gồm: Giai đoạn khởi nghiệp (2002-2010), giai đoạn định hình (2011-
2020), giai đoạn tăng tốc sáng tạo công nghệ cao (sau 2020). SHTP sẽ 
tập trung đầu tư mạnh cho hoạt động nghiên cứu và phát triển trong thời 
gian tới, nhằm góp phần xây dựng thành công khu đô thị sáng tạo tương 
tác cao phía đông thành phố. Sắp tới, TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Ban 
chỉ đạo về AI nằm trong Ban chỉ đạo về đô thị thông minh là tín hiệu tích 
cực cho sự phát triển của hệ sinh thái AI. 

Theo ông Lâm Nguyễn Hải Long, Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát 
triển Công viên phần mềm Quang Trung, thành công của việc nghiên 
cứu, ứng dụng AI phụ thuộc nhiều vào sự liên kết 3 mũi nhọn: Nghiên 
cứu đào tạo, làm chủ công nghệ, đổi mới-sáng tạo và khởi nghiệp. Các 
địa phương cần đưa ra chiến lược về AI sớm, xác định AI là một trong 
các công nghệ đột phá, mũi nhọn cần triển khai nghiên cứu, nhằm quy tụ 
nhân lực và nguồn lực vào một số ứng dụng quan trọng đối với sự phát 
triển kinh tế-xã hội, có chính sách nhằm ưu tiên các doanh nghiệp công 
nghệ dựa trên AI, xem AI như là một trong những điều kiện của mỗi dự 
án hay một điều kiện khuyến khích khi tham gia đấu thầu các dự án công 
nghệ có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. 

Nuồn: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/dot-pha-chien-luoc-nhan-
luc-he-sinh-thai-tri-tue-nhan-tao-609154  

 

11. Hà Nội: Triệt phá đường dây làm giấy khám sức 
khỏe giả 

Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá đường dây làm giả giấy 
khám sức khỏe của các bệnh viện, bắt giữ 5 đối tượng trong đường 
dây này. 



 

Các đối tượng trong vụ án. 

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) 
đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội “Làm giả con 
dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Minh Đức (SN 1981, trú tại 
Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Tiến Tùng (SN 1996; trú tại 
Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1999, trú tại 
Nguyễn Trãi, Ân Thi, Hưng Yên), Ngô Thanh Huyền (SN 1999, trú tại Tam 
Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) và Trần Thị Diễm Quỳnh (SN 1998, trú tại Yên 
Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội). 

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng 
chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) phát hiện 
một nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động làm giả các loại giấy khám 
sức khỏe tại khu vực xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì. 



 

Cơ quan điều tra khá xét, thu giữ nhiều tang vật. 

Ngày 15/1/2020, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng 
công nghệ cao phối hợp với Công an huyện Thanh Trì đã bắt giữ 5 đối 
tượng Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Tiến Tùng, Nguyễn Thị Hương Lan, 
Ngô Thanh Huyền và Trần Thị Diễm Quỳnh. 

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an phát hiện và thu giữ 
nhiều tang vật liên quan đến việc làm giấy tờ giả, trong đó có hàng chục 
giấy chứng nhận sức khỏe, có chữ viết, chữ ký phần nội dung và hình 
dấu tròn đỏ của các bệnh viện tuyến Trung ương (Bệnh viện Bạch Mai, 



Bệnh viện E) và nhiều giấy xác nhận nằm viện chưa có thông tin người 
bệnh, đóng dấu tròn đỏ của bệnh viện, được xác định là giả. 

 

Tại cơ quan công an, Nguyễn Minh Đức khai nhận đã mua con dấu giả 
Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh Viện E từ một người không quen biết trên 
mạng. Sau khi mua được dấu của bệnh viện, Đức photo giấy khám sức 
khỏe rồi thuê Lan viết vào phần kết quả khám, bác sỹ khám với giá từ 
1.500 đồng đến 2.000 đồng một tờ. 

Sau đó, Đức rao bán các giấy tờ này trên mạng xã hội và bán số lượng 
lượng lớn giấy khám sức khỏe cho Huyền và Quỳnh. Huyền đã nhờ 

người yêu là Tùng tiếp tục rao bán giấy bán sức khỏe giả trên mạng. 



Nguồn: https://baodauthau.vn/phap-luat/ha-noi-triet-pha-duong-day-lam-
giay-kham-suc-khoe-gia-120468.html  

 

12. Đà Nẵng: Lập tổ xử lý cán bộ gây khó về hộ tịch, 
chứng thực 

Có trường hợp yêu cầu người đăng ký lại khai sinh phải nộp giấy 

chứng tử của cha mẹ mới tiếp nhận hồ sơ. 

Ngày 1-2, bà Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng, cho 

hay sở vừa có văn bản gửi các phòng Tư pháp quận, huyện và UBND 

các phường, xã yêu cầu chấn chỉnh, không được hành dân khi đến làm 

các thủ tục đăng ký lại khai sinh.  

 
Người dân đến làm các thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính 

TP Đà Nẵng. Ảnh: TV 

Theo đó, thời gian qua Sở Tư pháp TP Đà Nẵng tiếp nhận nhiều thông tin 

phản ánh của công dân về việc một số cán bộ tiếp nhận hồ sơ đăng ký lại 

khai sinh tại Phòng Tư pháp và UBND phường, xã không đúng quy định 

pháp luật. Trong đó có việc yêu cầu nộp thêm các loại giấy tờ, gây khó 

khăn cho công dân. 

Đặc biệt, có trường hợp yêu cầu người đăng ký lại khai sinh phải nộp giấy 

chứng tử của cha mẹ (trường hợp cha mẹ của người yêu cầu đăng ký lại 

khai sinh chết) mới tiếp nhận hồ sơ.  



Cụ thể, yêu cầu cán bộ tiếp nhận hồ sơ của dân phải tuân thủ đúng quy 

định tại Nghị định 123 của Chính phủ năm 2015 về thi hành Luật Hộ tịch, 

Thông tư số 15 của Bộ Tư pháp và các quyết định có liên quan của 

UBND TP Đà Nẵng. 

Sở Tư pháp Đà Nẵng yêu cầu: Nếu người đăng ký lại khai sinh không 

xuất trình được giấy tờ chứng minh việc cha mẹ đã chết thì cơ quan đăng 

ký hộ tịch vẫn phải tiếp nhận hồ sơ của công dân. Đồng thời phải có trách 

nhiệm kiểm tra, xác minh chứ không được phép từ chối tiếp nhận hồ sơ 

khi người dân yêu cầu đăng ký lại việc sinh mà không xuất trình được 

giấy tờ chứng minh cha mẹ đã chết. 

Ngoài ra, trong trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định 

thì cán bộ tiếp nhận phải hướng dẫn bằng phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ và chỉ dẫn một lần cụ thể, đầy đủ theo quy định. Cán bộ tiếp 

nhận không được hướng dẫn nhiều lần gây khó khăn, phiền hà cho công 

dân. 

Trao đổi với PLO, bà Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp TP Đà 

Nẵng, cho hay sắp tới sở sẽ phối hợp với Sở Nội vụ thành lập tổ giám sát 

việc giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký hộ tịch, chứng thực của các 

xã, phường, quận, huyện. 

"Chúng tôi sẽ công khai số điện thoại của tổ này để người dân phản ánh. 

Trong trường hợp có cán bộ vi phạm sẽ đề nghị UBND quận, huyện, xã, 

phường xử lý kỷ luật ngay" - bà Hoa cho hay. 

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/da-nang-lap-to-xu-ly-can-bo-gay-kho-ve-ho-

tich-chung-thuc-886557.html 

 

13. An Giang: 100% doanh nghiệp kê khai nộp thuế 
điện tử 

Tính đến nay, 100% số doanh nghiệp (DN) đang hoạt động trên địa 

bàn tỉnh An Giang đã đăng ký kê khai nộp thuế điện tử; có 98% số 

chứng từ nộp thuế bằng hình thức điện tử. Điều này giúp DN tiết 

kiệm thời gian, chi phí trong thực hiện thủ tục hành chính thuế. 

Ông Trần Văn Phước – Cục trưởng Cục Thuế An Giang cho biết, tính đến 

nay, đơn vị đã triển khai sử dụng hiệu quả 15 ứng dụng công nghệ thông 

tin phục vụ công tác quản lý thuế và 8 ứng dụng phục vụ người nộp thuế 

(NNT). 



Theo đó, đến nay 100% DN đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa 

bàn tỉnh An Giang đã đăng ký kê khai nộp thuế điện tử; có 98% số chứng 

từ nộp thuế bằng hình thức điện tử. “Điều này giúp cộng đồng DN tiết 

kiệm được thời gian, chi phí và nguồn nhân lực trong việc thực hiện thủ 

tục hành chính thuế” – ông Phước nhấn mạnh. 

 

Cộng đồng doanh nghiệp tham gia đối thoại chính sách pháp luật thuế với 

cơ quan thuế. Ảnh: Tuấn Nguyễn 

Có được kết quả trên, đại diện Cục Thuế An Giang cho rằng, đơn vị đã 

thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các kênh tuyên truyền, hỗ trợ pháp 

luật thuế đến với từng loại hình DN và đối tượng NNT, cụ thể như: tuyên 

truyền trên trang thông tin điện tử của ngành; tuyên truyền trên các cơ 

quan thông tin đại chúng của tỉnh; tuyên truyền qua các hội nghị tập huấn; 

tài liệu hướng dẫn, tờ rơi, gửi qua địa chỉ email của DN... 

Cùng với đó, đơn vị cũng không ngừng bồi dưỡng, trang bị thêm cho từng 

cán bộ, công chức thuế về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp..., nhằm tiếp 

tục nâng cao chất lượng phục vụ NNT; giải quyết các vấn đề vướng mắc, 

yêu cầu của DN nhanh chóng, rõ ràng hơn được DN và NNT ghi nhận. 

Đại diện Cục Thuế An Giang cho biết thêm, xác định việc đẩy mạnh tự 

động hóa, tin học hóa trong công tác quản lý thuế, cũng như trong quan 

hệ giao dịch với DN, nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro cho DN sẽ tạo được 

sự đồng thuận và hài lòng của NNT trong việc thực hiện các nghĩa vụ 

thuế với Nhà nước. 



Nhờ có sự đồng thuận của cộng đồng DN và NNT trong việc chấp hành 

tốt pháp luật thuế, năm 2019, Cục Thuế An Giang thu ngân sách nhà 

nước đạt 6.469 tỷ đồng, bằng 111% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 

110% dự toán UBND tỉnh giao và tăng 12% so với thực hiện năm trước 

đó./. 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2020-

02-02/an-giang-100-doanh-nghiep-ke-khai-nop-thue-dien-tu-82025.aspx 

 

14. 100% đơn vị gửi thành công báo cáo tài chính 
nhà nước đến kho bạc 

Ông Nguyễn Hữu Sang - Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nam 

Sách, tỉnh Hải Dương cho biết, đến thời điểm này, tại Nam Sách, 

100% các đơn vị có liên quan gửi thành công báo cáo tài chính nhà 

nước (BCTCNN) về kho bạc. 

 

Lãnh đạo KBNN Hải Dương đang trực tiếp giải đáp các thắc mắc của 

khách hàng trong giao dịch. Ảnh: H.T 

Ông Sang cho biết, BCTCNN là một nhiệm vụ mới của kho bạc và phức 

tạp về mặt nghiệp vụ, pháp lý, do vậy cán bộ kho bạc gặp rất nhiều khó 

khăn trong quá trình thực hiện. 



Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, KBNN Nam Sách đã tích cực, chủ động 

trong triển khai, chỉ đạo công chức khắc phục khó khăn, tranh thủ sự chỉ 

đạo của KBNN Hải Dương, của phòng tài chính huyện. Đồng thời, KBNN 

Nam Sách đã tham mưu UBND huyện ban hành văn bản về việc lập 

BCTCNN; ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực 

hiện quy trình đăng ký tài khoản tổng kế toán trên cổng thông tin điện tử 

KBNN… 

Hiện, tại Nam Sách, tất cả 85 đơn vị sử dụng ngân sách trong diện phải 

lập BCTCNN đã gửi thành công BCTCNN sang KBNN Nam Sách, đạt 

100% kế hoạch. Các báo cáo này đang ở trạng thái chờ tổng hợp. 

Ngoài ra, ông Sang cho biết thêm, thực hiện công tác cải cách hành 

chính, KBNN Nam Sách đã triển khai các bước thực hiện chương trình 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong thanh toán kiểm soát chi qua kho 

bạc theo Nghị quyết 36a của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền 

mặt.  

Đến thời điểm này, KBNN Nam Sách đã kiểm soát 14.572 chứng từ qua 

dịch vụ công trực tuyến. Việc làm này đã góp phần xây dựng chính phủ 

điện tử, cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị 

giao dịch với kho bạc./. 

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

02-02/100-don-vi-gui-thanh-cong-bao-cao-tai-chinh-nha-nuoc-den-kho-

bac-82042.aspx 

 

 

 


