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1. Bộ Công Thương tiếp tục rà soát cắt giảm điều 
kiện đầu tư kinh doanh 

Trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Bộ Công Thương kiên định 

tiếp tục duy trì thành quả đạt được trong công tác cải cách thủ tục 

hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành và 

tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho tổ chức, cá nhân và doanh 

nghiệp khi thực hiện các quy định của Ngành Công Thương. 

 

Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và người dân - 

Ảnh minh họa 

Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Chỉ thị về tiếp tục rà 

soát để cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách công tác kiểm 

tra chuyên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp 

và người dân. 

Bộ Công Thương là một trong những Bộ đi đầu trong công tác xây dựng 

phương án đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính; điều kiện đầu tư 

kinh doanh và cải cách kiểm tra chuyên ngành; Nỗ lực cải cách của Bộ 

Công Thương tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện 

quy định, thủ tục hành chính là một trong những điều kiện quan trọng góp 

phần cải thiện vị trí xếp hạng chỉ số Parindex của Bộ trong những năm 

qua liên tục có những bước tiến vượt bậc. Trong năm 2019, công tác rà 

soát cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, cải cách kiểm tra chuyên 



ngành tiếp tục được Bộ đặc biệt quan tâm chỉ đạo và hoàn thành các mục 

tiêu đã đề ra, tạo điểm nhấn quan trọng, tác động tích cực đến người dân, 

doanh nghiệp, tạo lập niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào hoạt 

động phục vụ của các cơ quan công quyền.  

Trong năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị thuộc 

Bộ phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc các công việc sau: Vụ Pháp 

chế làm đầu mối công khai bảng điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm, 

đơn giản hóa tại Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định 

liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Công Thương sau khi Nghị định có hiệu lực. Nghiên cứu, đề xuất sửa 

đổi các Luật có liên quan để bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh 

doanh được quy định tại các Luật chuyên ngành theo phương án đã 

được phê duyệt.  

Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Thương mại điện 

tử và Kinh tế số, Cục Công nghiệp, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường 

công nghiệp, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững phối hợp 

với các đơn vị liên quan: Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nguyên tắc 

cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành, gồm: (i) áp dụng quản lý rủi 

ro dựa trên cơ sở đánh giá, phân tích về mức độ tuân thủ của doanh 

nghiệp và mức độ, quy mô rủi ro của hàng hóa; (ii) chuyển mạnh từ chủ 

yếu thực hiện kiểm tra tại giai đoạn thông quan hàng hóa sang chủ yếu 

giám sát tại thị trường nội địa; (iii) công bố công khai danh mục mặt hàng 

kiểm tra chuyên ngành kèm mã số HS ở cấp độ chi tiết, cách thức quản lý 

chuyên ngành về xuất khẩu, nhập khẩu tương ứng và chi phí mà doanh 

nghiệp phải trả, hình thức công khai phải đảm bảo phù hợp, dễ tiếp cận; 

(iv) áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4: Hoàn thành trong năm 

2020. 

Đồng thời hoàn thành rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc 

danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành thuộc danh mục mặt hàng 

quản lý, kiểm tra chuyên ngành tính tại thời điểm ban hành Nghị quyết số 

19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018. 

Bộ Công Thương cũng yêu cầu công bố công khai đầy đủ trên Trang 

thông tin điện tử của Bộ quản lý chuyên ngành về danh mục với mã HS 

tương ứng kèm theo Bảng so sánh danh mục mặt hàng quản lý, kiểm tra 

chuyên ngành trước và sau khi cắt giảm: Hoàn thành trong quý I năm 

2020. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Bo-Cong-Thuong-tiep-tuc-ra-soat-

cat-giam-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh/386754.vgp 



2. Giảm thiểu văn bằng, chứng chỉ 

Bộ Nội vụ vừa ban hành kế hoạch xây dựng các nghị định quy định 

chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức, để đảm bảo kịp thời gian luật có hiệu lực 

vào 1-7 năm nay. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng 

các nghị định phải bảo đảm đồng bộ với các quy định của Đảng về tuyển 

dụng, quản lý, sử dụng, đánh giá, kỷ luật... đối với cán bộ, công chức, 

viên chức; thu gọn đầu mối các văn bản quy định trong lĩnh vực cán bộ, 

công chức, viên chức, bảo đảm thuận lợi trong quá trình thực hiện; giảm 

thiểu thủ tục hành chính, văn bằng, chứng chỉ. 

Lâu nay, vấn đề văn bằng chứng chỉ đã được đề cập rất nhiều. Do cán 

bộ, công chức, viên chức bị áp lực phải có đủ văn bằng chứng chỉ nên 

thực tế đã diễn ra rất nhiều những chiêu trò, vấn nạn “học giả, chứng chỉ 

thật” trong việc cấp phát chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.  

Trên thực tế, có nhiều người không biết tiếng Anh, tin học hoặc chỉ biết 

“bập bẹ”, nhưng vẫn nộp tiền đi thi rồi tìm cách gửi gắm cho đậu. Bởi 

những tấm chứng chỉ là “giấy thông hành” để thi viên chức, hoặc đạt các 

tiêu chuẩn thăng hạng chức danh nghề nghiệp.  

Tính hình thức của các văn bằng chứng chỉ được ví dụ rõ ràng nhất qua 

tình huống đã từng xảy ra với các giáo viên hợp đồng của Hà Nội và 

nhiều địa phương khác, khi họ đáp ứng được các chứng chỉ về ngoại 

ngữ, tin học, nhưng công khai từ chối thi vào biên chế vì khẳng định mình 

sẽ trượt. 

Thật phi lý khi với các quy định hiện hành, giáo sư đã dạy học suốt đời 

cũng phải thi chứng chỉ sư phạm. Quy định về văn bằng, chứng chỉ đối 

với giáo viên là một quy định đại trà, có tính cào bằng, vì giáo viên vùng 

cao cũng yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.  

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cũng thừa nhận, với giáo viên nói 

riêng và công chức, viên chức nói chung, quy định về chứng chỉ ngoại 

ngữ, tin học là không cần thiết. Bởi những yêu cầu này cần lồng ghép 

trong quá trình bồi dưỡng chức năng nghề nghiệp và được quy định trong 

chuẩn nghề nghiệp. Thế nhưng, tình trạng này tồn tại trong suốt thời gian 

dài khiến xã hội bức xúc và nghị trường Quốc hội cũng không ít lần 

“nóng” lên. Lần trả lời chất vấn trước Quốc hội gần đây nhất, Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ cũng đã thừa nhận tình trạng phiền hà của “văn bằng, chứng 



chỉ” và nhận khuyết điểm vì để vấn nạn chứng chỉ làm khổ công chức 

suốt nhiều năm qua. 

Vừa qua, Bộ GD-ĐT đã ban hành thông tư bãi bỏ các quy định về kiểm 

tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên 

từ ngày 15-1-2020. Đó là một tin vui với đội ngũ giáo viên trong cả nước. 

Nhưng không chỉ thế, những văn bằng, chứng chỉ không cần thiết đối với 

cán bộ, công chức, viên chức nói chung cần được loại bỏ như cam kết 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ với Quốc hội. Sau khi Luật sửa đổi bổ sung Luật 

Cán bộ công chức có hiệu lực sẽ thực hiện quy trình bổ nhiệm, thăng 

hạng, xét nâng ngạch cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định 

của Đảng, không thêm bất cứ hồ sơ thủ tục nào. 

Nhiều văn bằng, chứng chỉ để làm gì nếu không phục vụ cho công việc 

chuyên môn? Điều quan trọng là cán bộ, công chức, viên chức cần đạt 

trình độ để áp dụng trong công việc chuyên môn của mình thay vì các văn 

bằng, chứng chỉ “trang sức”.  

Khi yêu cầu chuyên môn hóa ngày càng cao, năng lực của cán bộ, công 

chức, viên chức cần được thể hiện một cách thực chất. Chứng chỉ, văn 

bằng chỉ là điều kiện cần, không thể được dùng để đánh giá năng lực của 

mỗi con người, song hành với đó phải là những tiêu chí, điều kiện khác. 

Về phía Nhà nước, cũng cần trao quyền cho các cơ quan tuyển dụng 

được có tiêu chí đánh giá và yêu cầu riêng của họ. Các tiêu chí đó có thể 

là vòng phỏng vấn hoặc thử việc, từng cơ quan sẽ căn cứ vào quá trình 

lao động, làm việc của cá nhân để quyết định tuyển dụng hay không. Cuối 

cùng, cần kiểm soát, tổ chức thi chứng chỉ chặt chẽ để tránh trường hợp 

lợi dụng để đi mua bằng, chạy bằng. 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/giam-thieu-van-bang-chung-chi-

644037.html 

 

3. Khẩu trang y tế xuất sang Trung Quốc chống virus 
Corona có phải xin giấy phép? 

Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng cục 

Hải quan hỏi về thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế sang Trung Quốc 

để chống dịch virus Corona. 

Theo cập nhật của Bộ Y tế, tính đến ngày 5.2, dịch bệnh do virus 

Corona mới tiếp tục lan rộng tại Trung Quốc, với số người chết lên tới 

493 trên tổng số 24.553 người nhiễm bệnh, cao hơn con số tử vong của 

dịch viêm phổi cấp tính nặng SARS năm 2002 - 2003.  



 

Khẩu trang đang trở thành hàng "hot" giữa tâm bão virus Corona 

Trước tình hình này, ngoài tỉnh Hồ Bắc, nhiều tỉnh và thành phố khác của 

Trung Quốc đã bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài đường. 

Tổng cộng hơn 300 triệu người buộc phải đeo khẩu trang ở Trung Quốc. 

Cho dù không bắt buộc, người dân Trung Quốc những ngày qua cũng đã 

đổ xô đi mua khẩu trang vì sợ lây bệnh, gây nên tình trạng khan hiếm. 

Bình thường khi chạy hết công suất, các nhà máy của Trung Quốc sản 

xuất được 20 triệu khẩu trang mỗi ngày, nhưng theo một quan chức của 

Bộ Công nghiệp Trung Quốc, các nhà máy mới hoạt động trở lại sau kỳ 

nghỉ tết, và hiện chỉ chạy khoảng từ 60 - 70% công suất, nên không đáp 

ứng kịp nhu cầu. 

Trước tình hình này, ông Nguyễn Hùng Anh, Cục trưởng Cục Điều tra 

chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), cho biết trên cơ sở hợp tác chống 

buôn lậu giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc và mong muốn 

từ phía nước bạn, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị hỗ trợ, trao 

tặng hơn 55.000 chiếc khẩu trang y tế để phòng, chống dịch cúm do virus 

Corona. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/khau-trang-y-te-xuat-sang-trung-quoc-

chong-virus-corona-co-phai-xin-giay-phep-1178951.html 

 

 

 

 



4. Lo bùng phát gian dối xin cấp lại GPLX 

Chỉ sau thời gian ngắn, số người bị tước GPLX ngày càng nhiều, 

dấy lên lo ngại gia tăng GPLX giả hoặc báo mất để được cấp lại.  

CSGT Hà Nội lập biên bản tạm giữ GPLX một trường hợp điều khiển 

phương tiện có sử dụng rượu bia. Ảnh: K. Linh 

Sau khi Nghị định 100 có hiệu lực, hàng loạt hành vi vi phạm vừa bị phạt 

tiền rất nặng, đồng thời còn bị tước GPLX với thời gian tới 23 tháng. 

Thực tế, chỉ sau thời gian ngắn, số người bị tước GPLX ngày càng nhiều, 

dấy lên lo ngại gia tăng GPLX giả hoặc báo mất để được cấp lại. Vậy, 

việc kiểm soát để chống gian lận đang được các cơ quan chức năng thực 

hiện ra sao? 

Số người khai báo mất GPLX tăng mạnh 

Ngoài quy định nghiêm cấm và tăng mức phạt tiền đối với người điều 

khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, 

Nghị định 100/2019 có rất nhiều lỗi vi phạm khác bị tăng mức phạt tiền so 

với quy định cũ, đặc biệt là tăng thời gian tước GPLX lên đến 2 năm. 

Trước lo ngại về tình trạng người vi phạm bị giữ GPLX cố tình gian dối, 

báo mất để xin cấp lại nhằm sử dụng nhiều GPLX không đúng mục đích, 

ông Lương Duyên Thống, Vụ trưởng Vụ Phương tiện và người lái (Tổng 

cục Đường bộ VN) cho biết, dù chưa có con số thống kê trong cả nước 

do chưa đến thời gian 2 tháng cấp lại GPLX theo quy định, nhưng chỉ 



riêng tại Phòng Cấp đổi GPLX của Tổng cục, số người đến khai báo mất 

GPLX xin cấp lại đã tăng trên 30%. 

“Dù đến thời điểm này chưa phát hiện được trường hợp nào gian dối, 

song từ 38 người tháng 12/2019, trong tháng 1/2020 đã tăng lên 52 

người. Đến 1/3, sau hai tháng theo quy định, khi có thống kê trong cả 

nước, con số này chắc chắn lớn hơn rất nhiều”, ông Thống thông tin. 

Cũng theo ông Thống, không chỉ lái xe kinh doanh vận tải sợ mất nghề 

mà ngay cả người lái xe không chuyên nghiệp cũng rất sợ thu giữ GPLX. 

Sau khi Nghị định 100 ban hành, có tình trạng người dân chưa vi phạm 

giao thông nhưng vẫn giả khai báo mất GPLX, làm sẵn vài chiếc đề 

phòng khi vi phạm bị CSGT giữ hoặc tước. 

“Theo quy định, sau hai tháng cơ quan quản lý xác minh không phát hiện 

họ vi phạm bị tước hoặc giữ bằng lái thì phải cấp lại theo yêu cầu. Tiếp 

tục như thế, sau hai tháng họ có thể lại làm tiếp thêm một chiếc GPLX. 

Nếu không có trao đổi, không tra cứu thì không phát hiện được người đó 

sử dụng GPLX đã giả khai báo mất. Dữ liệu GPLX của tổng cục đầy đủ 

thông tin, cái chính là lực lượng CSGT có tra cứu hay không”, ông Thống 

nói. 

Vẫn còn kẽ hở 

Tuy nhiên, ông Thống cho biết, mỗi GPLX đều có số GPLX và số phôi 

khác nhau. Cơ sở dữ liệu sẽ lưu lại số phôi của GPLX hợp lệ sau cùng, 

còn GPLX đã báo mất là không hợp lệ và không được phép sử dụng. Nếu 

lực lượng CSGT không tra cứu trên cơ sở dữ liệu, chỉ ra quyết định thu 

giữ thì thu giấy phép này họ sẽ có GPLX khác. 

Để phát hiện ra hành vi này, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng 

CSGT thu giữ GPLX cần tra cứu vào cơ sở dữ liệu của Tổng cục Đường 

bộ VN để biết GPLX đó có hợp lệ hay không. Nếu đã bị thu giữ GPLX và 

được cập nhật vào cơ sở dữ liệu sẽ không cấp lại được. Trong trường 

hợp làm giả, hành vi đó sử dụng giấy tờ giả. 

Thông tư 38/2019 của Bộ GTVT đã có chế tài xử phạt rất nặng những 

trường hợp gian dối xin cấp thêm bằng thứ 2, thứ 3, thậm chí bằng thứ 4. 

Theo đó, người sử dụng GPLX đã báo mất, trong quá trình điều khiển 

phương tiện nếu bị CSGT phát hiện sẽ bị thu hồi tất cả GPLX đã được 

cấp. Sau 5 năm người đó mới được học và thi lại. 

“Còn trong trường hợp tài xế đã bị CSGT tạm giữ GPLX mà gian dối để 

làm thêm GPLX, tra cứu trên dữ liệu vi phạm của CSGT sẽ phát hiện 

được ngay. Tuy nhiên, cũng có trường hợp “lọt” nếu như CSGT không 



cập nhật vào hệ thống hay không gửi sang ngành giao thông”, ông Thống 

cho biết thêm. 

Chưa có kết nối liên thông dữ liệu chung 

“Theo Thông tư 38/2019 của Bộ GTVT, người tẩy xoá, làm sai lệch các 

thông tin trên GPLX; sử dụng GPLX hoặc hồ sơ lái xe giả; sử dụng GPLX 

đã khai báo mất để điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; có hành vi 

gian dối khác để được đổi, cấp lại, cấp mới GPLX, ngoài việc bị cơ quan 

quản lý GPLX ra quyết định thu hồi GPLX hồ sơ gốc và cập nhật dữ liệu 

quản lý trên hệ thống giấy phép lái xe còn phải chịu trách nhiệm trước 

pháp luật và không được cấp GPLX trong thời hạn 5 năm.” 

Tìm hiểu của PV Báo Giao thông, từ ngày 1/6/2019, Tổng cục Đường bộ 

VN đã phối hợp với Cục CSGT kết nối chia sẻ dữ liệu quản lý GPLX và 

cập nhật dữ liệu xử lý vi phạm của CSGT. Khi CSGT kiểm soát trên 

đường có thể tra cứu vào phần mềm bất cứ lúc nào để biết ngay được lái 

xe có GPLX thật hay giả, nơi cấp, thời gian cấp, hạng GPLX. 

Ngược lại, cơ quan cấp GPLX qua phần mềm cũng biết được tình trạng 

GPLX, bao nhiêu lần bị CSGT tạm giữ, bị xử lý vi phạm khi cấp lại GPLX. 

Sau 6 tháng hai đơn vị sẽ tổng kết đánh giá việc phối hợp. Tuy nhiên đến 

thời điểm này vẫn chưa có kết quả tổng kết đánh giá cụ thể. 

Mặc dù vậy, theo nhiều địa phương, từ đó đến nay, CSGT các tỉnh, thành 

phố và các lực lượng khác của ngành Công an vẫn gửi thông báo vi 

phạm bằng bản giấy. Khi thực hiện tra cứu trên trang web 

http://www.csgt.vn/tracuu, có vi phạm đã được cập nhật, có vi phạm hiển 

thị không tìm thấy kết quả.  

Đơn cử mới đây, Sở GTVT Đắk Lắk phải đề xuất Tổng cục Đường bộ VN 

kiến nghị Cục CSGT chỉ đạo Phòng CSGT các tỉnh, thành phố kịp thời 

cập nhật dữ liệu vi phạm vào phần mềm quản lý dữ liệu GPLX vi phạm 

của Cục CSGT và yêu cầu không gửi bản giấy. 

Liên quan vấn đề kết nối dữ liệu, ông Lương Duyên Thống cho biết, hiện 

mới chỉ phối hợp ở mức tra cứu thông qua tài khoản mà chưa có sự kết 

nối liên thông cơ sở dữ liệu dùng chung. Việc tra cứu vẫn mang tính thủ 

công, khi cấp lại GPLX, cơ quan cấp GPLX truy cập vào cơ sở dữ liệu xử 

lý vi phạm của lực lượng CSGT thông qua tài khoản để tra cứu. 

“Trong khi đó, thông tin cơ sở dữ liệu này cũng không đầy đủ, số liệu thu 

giữ GPLX từ phòng CSGT các tỉnh hay lực lượng cảnh sát trật tự chưa 

được cập nhật. Theo phản ánh của các sở GTVT, phần khi tra cứu vào 

phần mềm của lực lượng CSGT mất khá nhiều thời gian, đến cả chục 



phút. Dữ liệu cũng không đầy đủ, chỉ có số GPLX đã tạm giữ mà không 

có tên tuổi, quê quán nên không biết GPLX đó là mô tô hay ô tô, gây khó 

khăn trong quá trình tra cứu”, ông Thống cho biết thêm. 

Ông Thống cho rằng, cần tăng cường tuyên truyền kết hợp với xử lý vi 

phạm nghiêm, xử phạt một vài trường hợp gian dối bị cấm lái xe 5 năm, 

sau đó tuyên truyền nâng cao tính răn đe. Lực lượng CSGT trong quá 

trình tuần tra kiểm soát tăng cường tra cứu, phối hợp với ngành giao 

thông để xử lý theo chế tài của Thông tư 38. Trong tháng 5 này GPLX sẽ 

được quét mã QR kết nối ngay vào cơ sở dữ liệu GPLX của Tổng cục. 

Trong khi đó, Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên 

truyền và phổ biến pháp luật (Cục CSGT) cho biết, thông qua chia sẻ dữ 

liệu quản lý tài xế với Tổng cục Đường bộ VN, CSGT kiểm soát trên 

đường có thể tra cứu vào phần mềm bất cứ lúc nào để biết ngay được lái 

xe có GPLX thật hay giả, hạng GPLX được phép điều khiển phương 

tiện...  

Và lực lượng CSGT cũng chia sẻ thông tin dữ liệu về các trường hợp 

GPLX đang bị tước và tạm giữ quá thời hạn (trường hợp không đến chấp 

hành quyết định xử phạt) để Tổng cục Đường bộ VN tra cứu thông tin, 

phục vụ công tác cấp đổi GPLX. 

“Quá trình xử lý, nếu nghi tài xế dùng GPLX giả, CSGT sẽ tiến hành tra 

cứu qua hệ thống dữ liệu để xác định. Tổng cục Đường bộ VN cũng cần 

sớm công bố các điểm nhận biết GPLX giả để cơ quan chức năng thuận 

hơn trong việc kiểm tra xử lý vi phạm”, Thượng tá Nhật đề xuất. 

Tước hơn 2.668 GPLX trong 1 tuần 

Được biết, qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đảm bảo trật tự 

ATGT từ ngày 23 - 29/1 lực lượng CSGT Công an các đơn vị, địa phương 

đã xử lý 19.933 trường hợp vi phạm, phạt tiền 19,3 tỷ đồng, tạm giữ 179 

ô tô, 2.651 mô tô, tước 2.688 GPLX. Riêng tại Hà Nội, lực lượng chức 

năng tạm giữ 55 ô tô, 1.187 xe máy, tước 804 GPLX. 

V.Huế 

Người vi phạm bỏ hàng chục nghìn GPLX 

Đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM cho biết, số liệu GPLX bị người 

vi phạm bỏ lại trong năm 2019 tại các đơn vị CSGT phải đợi hết tháng 

2/2020 mới có thể thống kê. Tuy nhiên, con số này chắc chắn nhiều hơn 

so với năm 2018 (hơn 25.000 GPLX các loại). 

Vừa qua, Phòng đã gửi thông báo tước GPLX đến các cơ quan cấp 

GPLX gần 24.000 GPLX các loại. Trong đó có gần 16.000 thông báo tên 



tuổi cụ thể từng người, số GPLX… đề nghị các cơ quan chức năng ngăn 

chặn những người bị CSGT tạm giữ GPLX khi vi phạm nhưng bỏ luôn 

không đến đóng phạt và lấy lại GPLX. “Những người này sau đó về địa 

phương viện cớ mất để làm thủ tục cấp lại GPLX mới. Phòng đã yêu cầu 

các địa phương hướng dẫn người vi phạm phải quay lại các đơn vị CSGT 

để thực hiện quyết định xử phạt mới được cấp lại GPLX. Tuy nhiên, hồi 

âm chúng tôi nhận được còn hạn chế…”, đại diện Phòng CSGT cho biết. 

Phòng Quản lý sát hạch và cấp GPLX (Sở GTVT TP HCM) cho biết, qua 

đề nghị của Phòng CSGT, Phòng đã phát hiện gần 320 GPLX giả các loại 

(xe gắn máy chiếm 2/3). Qua công tác cấp mới hoặc đổi GPLX mới (từ 

bằng giấy sang thẻ PET), phát hiện gần 60 GPLX giả. 

Mai Huyên 

Công nghệ làm giả tinh vi 

Một Đội trưởng CSGT thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM cho biết, 

công nghệ làm GPLX giả hiện nay rất tinh vi, thẻ giả được in y chang thẻ 

thật (thẻ nhựa PET) nên CSGT làm nhiệm vụ ngoài đường rất khó phân 

biệt. 

“Ví dụ: nhóm làm giả lấy GPLX thật của anh A. rồi copy nguyên số seri 

ngày cấp, số bằng, nơi cấp rồi đưa hình anh B. vào, sau đó in ra thẻ PET 

y chang thật. Trong lúc tuần tra, nếu CSGT phát hiện người sử dụng 

GPLX nghi vấn thì tra cứu tại chỗ bằng máy tính có kết nối internet và 

trang chính của cơ quan cấp bằng vẫn hiện lên đúng như GPLX thật. Lỗi 

ở chỗ là tra cứu không hiển thị được hình ảnh người thật trong GPLX xe 

thật. Chính vì thế nên có đưa hình giả vào GPLX thật thì CSGT cũng bó 

tay! Nếu nghi vấn sâu hơn, CSGT phải lập biên tạm giữ và chuyển sang 

cơ quan điều tra giám định và khi có kết quả thì CSGT mới dám kết luận 

GPLX đó là thật hay giả. Tuy nhiên, thủ tục này mất thời gian, phải hơn 

10 ngày…”, vị Đội trưởng nói. 

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/lo-bung-phat-gian-doi-xin-cap-lai-

gplx-4063058-l.html 

 

5. Không siết "xe tự lái", họa còn dài 

Không có tiêu chuẩn rõ ràng mà mỗi nơi mỗi kiểu, việc cho thuê xe 

tự lái tại TP HCM đang diễn ra tràn lan, dễ dẫn đến những hậu quả 

tai hại 



Vụ tai nạn nghiêm trọng ôtô Mercedes tông xe máy trên đường Hồng Hà 

(quận Phú Nhuận, TP HCM) hôm 30-1 (mùng 6 Tết) khiến 2 người 

thương vong, tài xế ôtô được xác định đã sử dụng giấy tờ giả để thuê xe. 

Dễ dàng thuê ôtô 

Người điều khiển chiếc Mercedes gây tai nạn khiến một tài xế GrabBike 

tử vong, nữ tiếp viên hàng không chấn thương nặng, là Nguyễn Trần 

Hoàng Phong (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM). Phong dùng giấy tờ 

giả để thuê chiếc ôtô nêu trên rồi gây ra vụ tai nạn và đối tượng này cũng 

được xác định dương tính với ma túy. Đáng chú ý, chiếc xe mà Phong 

thuê thông qua một trung gian, không phải trực tiếp từ người sở hữu. 

Trường hợp này cho thấy dịch vụ cho thuê đang bộc lộ nhiều vấn đề, 

người cho thuê khó kiểm soát. 

Trong khi đó, dịch vụ cho thuê xe tự lái hiện đang có nhu cầu rất lớn, đặc 

biệt là các dịp lễ, Tết bởi điều kiện thuê dễ dàng, giá cả vừa phải nên 

ngày càng nhiều người lựa chọn. Chỉ cần gõ từ khóa "thuê xe tự lái tại TP 

HCM" trên Google là có hàng ngàn kết quả cung cấp các địa chỉ cho 

người có nhu cầu đến thuê. Trên nhiều website, các thủ tục cho thuê ôtô 

tự lái rất đơn giản, giá thuê cũng được công bố cụ thể. Một số trang web 

giới thiệu giá thuê khá rẻ như đối với các loại xe thông dụng Chevrolet, 

Ford, Toyota..., mức giá theo ngày từ khoảng 600.000 đồng đến 1,2 triệu 

đồng. Còn đối với những dòng xe sang hơn như Mercedes, BMW..., giá 

tất nhiên cao hơn. Nhiều cơ sở áp mức giá theo giờ, từ khoảng 1,2 triệu 

đồng đến 1,5 triệu đồng/2 giờ - 20 km. 

Trong khi đó, tại khu vực trung tâm, cũng có hàng trăm điểm cho thuê ôtô, 

xe máy nằm ở khu phố Tây quận 1 như đường Bùi Viện, Đỗ Quang Đẩu, 

Đề Thám, Phạm Ngũ Lão... Các điểm này không chỉ cho thuê xe đi trong 

TP mà còn cho thuê đi du lịch dài ngày tới các tỉnh khác và các thủ tục 

cho thuê cũng khá đơn giản. 

Anh Nguyễn Văn Hùng (ngụ quận 3), cho biết anh thường xuyên thuê ôtô 

con vào các dịp lễ, Tết chở cả gia đình đi chơi do giá rẻ, thủ tục dễ dãi và 

có thể chủ động khi đi lại. Tại nhiều địa điểm cho thuê lớn, yêu cầu khách 

có hộ khẩu tại TP HCM, hóa đơn điện, nước thời gian gần nhất cùng 

CMND và giấy phép lái xe. Tuy nhiên, một số cơ sở lại yêu cầu rất sơ sài, 

chỉ cần giấy phép lái xe và CMND, hộ khẩu không cần công chứng, sau 

đó thỏa thuận ký hợp đồng là có thể nhận xe. 

"Phía cho thuê hầu như chỉ quan tâm đến những ràng buộc về tài sản, 

miễn sao khi xe hư hỏng, bị sự cố..., khách phải chịu đền bù, còn xe được 

phó mặc cho người thuê. Thậm chí, nhiều trường hợp thuê xe chỉ thông 



qua người quen giới thiệu, các thủ tục để nhận xe làm qua loa" - anh 

Hùng nói thêm. 

Rối từ giao thông đến an ninh trật tự 

Theo anh Phạm Văn Chiến (ngụ quận Gò Vấp, TP HCM), hiện không có 

quy chuẩn nào trong việc thuê xe bởi mỗi nơi sẽ có những ràng buộc, 

cam kết riêng. Phía cho thuê đặt ra hợp đồng rồi giao tài sản cho người 

thuê với các yêu cầu bảo đảm lợi nhuận, còn việc kiểm soát người thuê 

sử dụng vào mục đích gì, có cho thuê lại hay không cũng... mù mờ. 

Ngược lại, với người thuê, nếu không cẩn trọng trong các thủ tục cũng 

như xem xét kỹ tình trạng xe muốn thuê cũng dễ rơi vào tình trạng 

phương tiện không bảo đảm, nguy cơ xảy ra tai nạn hoặc khi hư hỏng 

phải chịu các chi phí. 

Vậy nhưng, những vấn đề trên lại không hề được cơ quan chức năng 

kiểm soát. 

Tình trạng dễ dãi cho thuê và thuê xe tự lái hiện nay dẫn đến nhiều vụ 

việc có hậu quả tại hại như thuê xe rồi mang đi cầm cố hoặc gây tai nạn 

do tài xế lái xe bất cẩn. Ngoài vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường Hồng 

Hà rạng sáng mùng 6 Tết, có thể điểm lại nhiều vụ việc tương tự. Như tại 

Nghệ An vào tháng 10-2019, một thanh niên 19 tuổi, không bằng lái nhờ 

người thuê ôtô rồi gây tai nạn chết người, sau đó bỏ trốn. Thanh niên này 

tên Nguyễn Văn Trình (ngụ huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), sau khi nhờ 

người thuê ôtô, khi điều khiển xe, Trình đã tông trúng một phụ nữ trung 

niên đang dừng đèn đỏ khiến nạn nhân tử vong. 

Cũng do các điều kiện để thuê xe khá đơn giản nên dẫn tới hàng loạt vụ 

lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đơn cử như tại TP HCM hồi năm 2018, nhận 

thấy các điều kiện thuê xe tự lái khá dễ dàng khi chỉ cần CMND, hộ khẩu 

công chứng là được, Nguyễn Minh Thắng (SN 1989, ngụ quận 11) thuê 7 

ôtô và mua giấy tờ giả mang đi cầm cố trót lọt với số tiền từ 250 - 450 

triệu đồng mỗi chiếc. Một trường hợp khác là Nguyễn Đức Tiến (SN 1984, 

ngụ quận 12), lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng loạt nạn nhân qua 

hình thức kinh doanh cho thuê xe tự lái. Sau khi Cơ quan CSĐT Công an 

TP HCM hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố vào năm 2019, Nguyễn 

Đức Tiến đã lừa đảo nhiều tỉ đồng từ các nạn nhân. 

Thời gian qua, nhiều vụ bị lừa đảo khi cho thuê xe tự lái đã được khởi tố, 

xét xử, Công an TP HCM và VKSND TP HCM cũng nhiều lần cảnh báo 

phương thức, thủ đoạn lừa đảo nhưng nhiều chủ xe vẫn bị các đối tượng 

thuê xe chiếm đoạt tài sản giá trị lớn. Theo VKSND TP HCM, phương 

thức và thủ đoạn của các nhóm lừa đảo rất tinh vi, hoạt động có tổ chức, 



phân công nhiệm vụ cụ thể và sử dụng CMND giả, sau khi chiếm đoạt 

được tài sản thì bỏ trốn, gây khó khăn cho công tác điều tra.  

Dễ như... cho thuê xe máy 

Không chỉ ôtô, việc cho thuê xe máy cũng khiến nhiều người phát hoảng 

bởi các yêu cầu để thuê còn dễ dàng hơn. Giá trị các loại xe máy cho 

thuê hầu hết ở mức thấp, vì vậy người thuê chỉ cần cung cấp một số giấy 

tờ đơn giản như CMND, địa chỉ, còn khách nước ngoài chỉ cần có hộ 

chiếu (thậm chí là bản photocopy) và đặt một khoản tiền cọc là có thể 

thuê xe, không cần hợp đồng. 

Tại TP HCM, khu trung tâm hoặc những địa điểm tập trung nhiều người 

nước ngoài như Thảo Điền (quận 2), Phú Mỹ Hưng (quận 7), đường 

Quang Trung (quận Gò Vấp)..., xuất hiện hàng loạt điểm cho thuê xe 

máy. Ở đây, đa phần du khách là người tìm thuê mà đã là du khách thì rõ 

ràng không có bằng lái xe máy của Việt Nam nhưng cũng có thể thuê xe. 

Phía cho thuê hầu như không quan tâm đối tượng người nước ngoài có 

quen xe hay địa hình, tình trạng giao thông phức tạp tại TP hay không. 

Vụ tai nạn kinh hoàng 

Sáng 4-2, Nguyễn Trần Hoàng Phong đã được cơ quan chức năng đưa 

tới hiện trường cùng 2 phương tiện liên quan để thực nghiệm lại vụ tai 

nạn. Theo một số bảo vệ tại nhà hàng trước hiện trường vụ tai nạn, 

Phong biểu hiện bình thường, hợp tác với cơ quan công an khi thực hiện 

các công tác thực nghiệm. Chiếc xe sang Mercedes sau vụ tai nạn bẹp 

dúm phần đầu, hư hỏng nặng, trong khi xe máy của nạn nhân bị tông nát, 

như một đống sắt vụn. Trên mặt đường còn nhiều vết cày xới khi chiếc 

ôtô lao vào các nạn nhân. 

Kinh hoàng hơn, đoạn đường xảy ra vụ tai nạn là một khúc cua nhưng 

qua hình ảnh từ camera hành trình của xe Mercedes cho thấy thời điểm 

xảy ra vụ tông, ôtô chạy với tốc độ 84 km/giờ rồi đâm thẳng vào tài xế 

GrabBike đang chở nữ tiếp viên hàng không lưu thông hướng ngược lại. 

Sau khi tông các nạn nhân, Phong cùng những người trên xe rời hiện 

trường. Tài xế GrabBike Lê Mạnh T. (65 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận), dù 

được đưa đi cấp cứu sau đó nhưng đã tử vong. Riêng chị Nguyễn Thị 

Bích H. (30 tuổi, nữ tiếp viên hàng không), hiện vẫn đang được điều trị tại 

bệnh viện. Phong đến cơ quan công an trình diện hôm 1-2 và kết quả xét 

nghiệm máu cho thấy người này dương tính với ma túy, hiện đang bị tạm 

giữ để tiếp tục điều tra. 



 

Cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường vụ xe Mercedes tông thiệt 

mạng tài xế GrabBike, còn nữ tiếp viên hàng không chấn thương nặng 

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/khong-siet-xe-tu-lai-hoa-con-dai-

2020020421555506.htm 

 

6. Trả lại quyền tự do kinh doanh cho người dân 

Luật Doanh nghiệp đã trả quyền kinh doanh lại cho người dân, bỏ 

chế độ ‘làm gì cũng phải xin phép’, TS. Nguyễn Đình Cung, Nguyên 

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhớ lại. 

LTS:Tuần Việt Nam mở Diễn đàn "Vì Việt Nam hùng cường" với mong 

muốn thu nhận từ quý độc giả những ý kiến, bài viết về các giải pháp phát 

triển đất nước trong tất cả các lĩnh vực nhằm khơi thông tiềm năng phát 

triển, cổ vũ niềm tin của cộng đồng vào tương lai Việt Nam. Mời quý độc 

giả gửi bài viết về tuanvietnam@vietnamnet.vn. 

Luật Doanh nghiệp 1999 đã làm thay đổi căn bản triết lý và khung tư duy 

về kinh doanh ở Việt Nam. Đó là trả quyền kinh doanh cho người dân, bỏ 

chế độ “làm gì cũng phải xin phép”. Hàng ngàn giấy phép không tên, có 

tên mà vô lý đã được bãi bỏ suốt 20 năm qua và tiếp tục được bãi bỏ. 

Trước đó, nguyên tắc “ai kinh doanh thì phải xin phép” và “có phép mới 

được quyền kinh doanh”. “Phép” ở đây không chỉ là giấy phép mà có thể 

là bút phê của một công chức nhà nước của một cơ quan có thẩm quyền 



nào đó. Có 4 tiêu chí để đo các ngyên tắc này. Đó là, tự do kinh doanh, 

tăng quyền tự do kinh doanh và bảo đảm, bảo vệ được quyền tự do kinh 

doanh; giảm chi phí tuân thủ đối với doanh nghiệp; an toàn trong kinh 

doanh, tăng mức độ an toàn, quyền và tài sản trong kinh doanh được luật 

pháp bảo vệ; giảm, thu hẹp và loại bỏ rủi ro từ chính sách, thể chế và 

thực thi luật pháp. 

Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp 1999 đã khới xướng cuộc chiến 

này bằng việc đề xuất và được Thủ tướng Phan Văn Khải chấp thuận bỏ 

84 giấy phép con vào ngày 3/2/2000. Nhưng công việc chỉ thuận lợi trong 

2 năm đầu, trước khi các bộ, ngành được giao chủ động đề xuất cắt 

giảm. 

 

Luật Doanh nghiệp 1999 đã làm thay đổi căn bản triết lý và khung tư duy 

về kinh doanh ở Việt Nam. Đó là trả quyền kinh doanh cho người dân, bỏ 

chế độ “làm gì cũng phải xin phép”. Ảnh: Thanh Tùng 

Dù các Tổ công tác sau này cho cả Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 

năm 2014 đã cắt giảm vài ngàn điều kiện kinh doanh nhưng không thể đủ 

sức, đủ lực đương đầu với nạn giấy phép con và các rào cản mới mọc ra 

trong môi trường kinh doanh. 

Chẳng hạn, khi ra các tuyến đường ven đô có thể thấy những trạm bán 

xăng nằm kề nhau, mang thương hiệu khác nhau. Trước năm 2018, quy 



hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu không cho phép điều này. 

Tương tự như 20 năm trước, một đường phố ở Hà Nội không thể có 3 

quán phở. 

Cơ hội gia nhập thị trường của nhiều ngành đã mở, nhưng trong nhiều 

ngành, lĩnh vực khác, người kinh doanh mới nhận được quyền tự do 

trong kinh doanh cái gì, còn kinh doanh như thế nào, bao nhiêu vẫn chưa. 

Trong giấy chứng nhận đầu tư, nhà nước vẫn ghi chấp thuận đầu tư bao 

nhiêu tiền, công suất bao nhiêu. Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách 

ghi rõ chiều dài các cạnh của biển phù hiệu dán trên xe. 

Cách đây hai thập kỷ, những người làm Luật Doanh nghiệp xác định đây 

là quyền của doanh nghiệp, quyết định trên cơ sở thị trường trong từng 

giai đoạn, chứ không phải của cơ quan quản lý nhà nước. Nên mới có 

việc phải thuyết phục bằng được đưa vào Luật nội dung hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp, đi kèm là quy định cơ quan đăng ký kinh doanh không 

được yêu cầu nộp thêm gì. Không phải tự nhiên có câu này. 

Hồi đó, chúng tôi tìm phát hiện các loại giấy chứng nhận đủ 18 tuổi, giấy 

chứng nhận không bị tâm thần, không phạm tội... trong hồ sơ thành lập 

doanh nghiệp. Hỏi doanh nghiệp, mới biết là để tuân thủ quy định là công 

dân Việt Nam đủ 18 tuổi, không bị bệnh tâm thần, không phạm tôi... mới 

được thành lập doanh nghiệp, họ phải đến các cơ quan nhà nước, xin đủ 

các giấy. Những cải cách này tưởng nhỏ, nhưng lại thay đổi vô cùng lớn 

khi nhiều cơ quan quản lý không còn quyền hành doanh nghiệp, quản lý 

nhà nước chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. 

Hậu kiểm là một trong những điểm chưa thành công của Luật Doanh 

nghiệp vì thấy hiện tại, “hậu kiểm” cứ để doanh nghiệp ra đời, sau sẽ có 

thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm, xử phạt. 

Thiết kế trong Luật theo nghĩa là kiểm soát trên việc đánh giá mức độ an 

toàn và thực thi pháp luật của doanh nghiệp, quản lý nhà nước chỉ tập 

trung vào nhóm có rủi ro cao. 

Mang tư duy kiểm tra để phạt, công chức sẽ không thể đưa ra cơ chế, 

chính sách dễ tuân thủ, chi phí thấp được. Cộng với hệ thống quy định 

dầy đặc, mỗi năm thêm khoảng 20 luật, 100 nghị định, 600 thông tư, chưa 

kể hàng ngàn công văn điều hành..., thì đúng là không ai an tâm kinh 

doanh được, ai cũng vậy và doanh nghiệp phải đi tìm ô dù. 

Khi Luật Doanh nghiệp 2005 được ban hành, lần đầu tiên cơ chế đánh 

giá tác động văn bản (RIA) được thực hiện. Lợi ích, chi phí, quyền lực 

của các bên được đặt lên bàn rất rõ ràng. Khi đó, VCCI rà soát 800 văn 



bản và có một báo cáo rất dầy, nói rằng, nếu không sửa thì Luật Doanh 

nghiệp không thể thực hiện trọn vẹn. 

Doanh nghiệp gia nhập thị trường thuận lợi, nhưng không thể tồn tại nếu 

các hoạt động sản xuất, kinh doanh không thuận lợi tương ứng. Nếu chỉ 

truyền lửa cải cách trong các phiên bản Luật Doanh nghiệp là không đủ. 

Khi làm việc với các bộ, ngành về phương án cắt giảm điều kiện kinh 

doanh, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành hai năm vừa qua. Họ 

phản ứng rất gay gắt, nhiều khi một mất, một còn với nhiều đề xuất cắt 

giảm của của chúng tôi. 

Chúng tôi tin là thành công của Luật Doanh nghiệp có lý do là cơ quan 

được giao soạn thảo là Bộ Kế hoạch và Đầu tư không là cơ quan thực 

hiện các quy định này, nên không bị rào cản lợi ích chi phối, nên họ toàn 

tâm toán ý cho mục tiêu cải cách. 

Đây là điều mà chúng tôi muốn khuyến nghị Chính phủ trong thực thi các 

kế hoạch cải cách thể chế năm nay và những năm tới. Bên cạnh yêu cầu 

thực hiện RIA, Chính phủ phải ra tay trực tiếp, có bộ phận chuyên gia độc 

lập, có chuyên môn, không vụ lợi hỗ trợ để đảm bảo cải cách trong văn 

bản vào thực tiễn. 

Cải cách Luật Doanh nghiệp phải đồng hành và kết hợp với cải cách, thay 

đổi hệ thống văn bản pháp luật chuyên ngành, hệ thống tòa án... Quan 

trọng là tinh thần cải cách phải thống nhất là vì quyền tự do kinh doanh, 

thì mới tạo ra hệ thống thể chế thân thiện thị trường, vì doanh nghiệp; 

thúc đẩy phát triển. 

Hiện nay còn vô vàn ách tắc do sự chồng chéo, không rõ ràng trong 10 

luật liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai, nhà ở, môi trường... nếu 

không được gỡ những nút thắt này thì không thể trả lời được câu hỏi 

năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế những năm tới đây thế nào. 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/tra-lai-quyen-tu-do-

kinh-doanh-cho-nguoi-dan-610739.html 

 

7. Tiếp tục cải cách thủ tục hỗ trợ xuất nhập khẩu 

Chiều 6/2 tại trụ ở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chủ 

tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, một cửa 

quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Uỷ ban 1899) đã chủ trì phiên 

họp thứ sáu triển khai nhiệm vụ trong năm 2020. 



 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp. Ảnh: VGP/Thành Chung 

Tham dự phiên họp là lãnh đạo các bộ, ngành thành viên, Hiệp hội các 

doanh nghiệp logistics Việt Nam. 

Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, tính đến ngày 31/01/2020, Cơ chế một cửa 

quốc gia đã có 188 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối, với trên 

2,8 triệu hồ sơ của khoảng trên 35.000 doanh nghiệp, tăng 15 thủ tục so 

với năm 2018 và 22 thủ tục thực hiện kết nối chuẩn bị cho triển khai chính 

thức. 

Trong đó, các bộ đã triển khai 37/51 thủ tục mới, chiếm 72,6% so với mục 

tiêu đề ra từ đầu năm và dự kiến trong quý I/2020 sẽ hoàn thành. 

Bên cạnh đó, các bộ, ngành tiếp tục kết nối Cơ chế một cửa ASEAN với 4 

nước trong khu vực là Brunei, Campuchia, Myanmar và Lào; hoàn thành 

thử nghiệm tờ khai hải quan xuất khẩu ngoài ASEAN là Liên minh kinh tế 

Á-Âu và đàm phán về trao đổi chứng nhận kiểm dịch, trao đổi chứng nhận 

xuất xứ với một số quốc gia trên thế giới. 

Bộ Tài chính và các bộ, ngành khác đều đánh giá việc triển khai Cơ chế 

một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, đổi mới công tác kiểm tra 

chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại thời gian qua đã góp phần 



thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu, 

nhập khẩu phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nói 

riêng và quốc gia nói chung. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu 

của Việt Nam những năm gần đây đã có sự tăng trưởng vượt bậc (năm 

2017 đạt mốc trên 400 tỷ USD và đến năm 2019 đã vượt 500 tỷ USD). 

Nhấn mạnh năm 2020 là năm về đích của Kế hoạch triển khai Cơ chế một 

cửa quốc gia, một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại, Phó Thủ 

tướng Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban nêu rõ việc thống nhất cao 

nhiệm vụ, giải pháp công tác này để các đơn vị, bộ, ngành thống nhất 

thực hiện có ý nghĩa rất quan trọng. 

Theo đó, các bộ, ngành tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế 

hoạch tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg và Quyết định sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 1254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các kết luận 

phiên họp của Chủ tịch Ủy ban 1899 trong triển khai Cơ chế một cửa 

quốc gia và ASEAN. 

 

Toàn cảnh Phiên họp. Ảnh: VGP/Thành Chung 

Đánh giá một số bộ, ngành đã nhanh chóng cắt giảm các thủ tục kiểm tra 

chuyên ngành nhưng Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu tiếp tục 

thực hiện các mục tiêu đã được Chính phủ giao, cụ thể là hoàn thiện công 

tác quản lý, kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia; Bộ Tài chính xây 

dựng cơ sở dữ liệu về lô hàng giảm, mặt hàng được áp dụng kiểm tra 



giảm thủ tục để thực hiện; lấy ý kiến các doanh nghiệp về triển khai thực 

hiện văn bản quản lý, kiểm tra chuyên ngành; tiếp tục triển khai Đề án thí 

điểm bảo lãnh thông quan để trình các cấp thẩm quyền xem xét trong 

năm nay. 

Trước vấn đề kiểm soát dịch bệnh nCoV, dịch cúm gia cầm đang ảnh 

hưởng tới xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên giới, Phó Thủ tướng Vương 

Đình Huệ cho rằng cần phân tích, đánh giá thực trạng ảnh hưởng của 

dịch bệnh tới việc bao tiêu hàng hoá, từ đó bổ sung biện pháp cụ thể, 

thiết thực trong kiểm tra chuyên ngành, thông quan để "đáp ứng nhu cầu 

kiểm soát dịch bệnh nhưng không để ách tắc hàng hoá, tạo điều kiện cho 

doanh nghiệp làm ăn, bảo đảm giao thương". 

Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị Hiệp hội Logistics vận động các hội 

viên, sớm ra thông báo giảm 10-20% chi phí lưu kho bãi, đặc biệt là kho 

lạnh như đã cam kết với Bộ Công Thương để hỗ trợ các trung tâm 

thương mại, hệ thống siêu thị thu mua nông sản cho nông dân. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Tiep-tuc-cai-cach-thu-tuc-ho-tro-

xuat-nhap-khau/386941.vgp 

 

8. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Gần 3 năm 
vẫn chưa đi vào cuộc sống 

Với kỳ vọng giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV, chiếm 95% số 

lượng DN của Việt Nam) vươn lên, năm 2017 Luật Hỗ trợ DNNVV ra 

đời. Tuy nhiên, sau gần 3 năm thực hiện, luật còn nhiều điểm nghẽn 

như DN khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng, đất đai, khó tiếp cận các 

chương trình hỗ trợ… 

Dài cổ đợi hỗ trợ 

Trước khi có hiệu lực, nhiều chuyên gia kinh tế đã đặt nghi vấn về hiệu 

quả của Luật Hỗ trợ DNNVV bởi lẽ các điều khoản hỗ trợ chưa thực sự 

sát thực tế. Sau 2 năm triển khai, Luật Hỗ trợ DNNVV rốt cuộc đã bộc lộ 

nhiều điểm nghẽn.    

Theo ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam, sau 2 

năm có hiệu lực, Luật Hỗ trợ DNNVV khi triển khai còn gặp nhiều rào cản, 

chưa tạo thuận lợi cho DN phát triển. Nguồn lực triển khai hỗ trợ DNNVV 

hạn chế. Mặc dù luật đã quy định rõ nhưng nhiều địa phương chưa bố trí 

kinh phí để hỗ trợ các DN. Các doanh nghiệp chưa triển khai được các 

hạng mục được ưu tiên, hỗ trợ do quy định pháp lý chưa đầy đủ, hoặc là 

mới được ban hành.  



“Tỷ lệ DN tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, tín dụng, quỹ hỗ trợ tín dụng 

còn thấp. Chi phí logistics cao, ảnh hưởng tới việc mở rộng thị trường, 

cạnh tranh của sản phẩm. Chưa kể thủ tục hành chính rườm rà, chính 

sách ban hành chậm. Nhiều DN chưa nhận được hỗ trợ theo quy định do 

Chính phủ ban hành, các hộ kinh doanh chậm chuyển đổi sang mô hình 

DN do tâm lý lo ngại chính sách thuế. Nhiều địa phương triển khai hỗ trợ 

DNNVV rất chậm, nhất là hỗ trợ miễn, giảm thuế, hỗ trợ giảm lãi suất 

vay”, ông Thân nhấn mạnh. 

DNNVV vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận hỗ trợ của Nhà nước.  

Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Hà Nội cho biết, đến 

nay DN vẫn chưa được thụ hưởng nhiều chính sách hỗ trợ, nhất là hỗ trợ 

mặt bằng sản xuất, giảm thuế, phí, tiền thuê đất, đổi mới công nghệ… 

Cộng đồng DN phản ánh vẫn tồn tại khoảng cách giữa chính sách và 

thực thi, giữa kỳ vọng và yêu cầu thực tiễn của DN. Các DN phản ánh thủ 

tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh tồn tại mâu thuẫn, không rõ 

ràng giữa các quy định pháp lý.  

Theo ông Mạc Quốc Anh, những khó khăn DNNVV gặp phải chủ yếu gồm 

quy mô nhỏ, thiếu vốn dẫn đến hoạt động manh mún, nhỏ lẻ, chưa bài 

bản, thiếu tầm nhìn chiến lược. Đa số DN nhỏ hạn chế về công nghệ do 

thiếu vốn đầu tư. Các số liệu thống kê cho thấy, phần lớn DN Việt Nam 

vẫn sử dụng công nghệ lạc hậu so với mức trung bình của thế giới từ 2 

đến 3 thế hệ. Việc đổi mới công nghệ của các DN diễn ra chậm chạp. 



Phần lớn lực lượng lao động trong các DNNVV chưa qua đào tạo chuyên 

môn kỹ thuật. Về trình độ quản lý, đa số các chủ DN ít được đào tạo về 

kiến thức kinh tế và quản trị doanh nghiệp.  

“Ðẩy” trách nhiệm hỗ trợ DN về địa phương? 

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Vũ Đại Thắng cho biết, đến nay, các thông tư, 

nghị định hướng dẫn Luật Hỗ trợ DNNVV đã được bộ, ngành hướng dẫn, 

thực hiện. Việc hỗ trợ của DNNVV chủ yếu thuộc về các địa phương. 

Trách nhiệm của bộ, ngành là đưa nghị định, thông tư về cấp cơ sở để 

địa phương thấy vai trò của DNNVV và thực hiện đề án hỗ trợ trực tiếp 

cho DN. 

Theo ông Nguyễn Hoa Cương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh 

nghiệp (Bộ KH&ĐT), đến hết năm 2019, có 50/63 địa phương xây dựng 

và ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án hỗ trợ DNNVV 

trên địa bàn. Một số địa phương chủ động và sáng tạo ban hành các 

chính sách đặc thù nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển DNNVV 

trên địa bàn. Tiêu biểu như Hà Nội hỗ trợ DN thành lập mới trên địa bàn 

về phí công bố thông tin DN lần đầu, phí làm dấu; tư vấn miễn phí 1 năm 

thủ tục quyết toán thuế cho DN. 

Tỉnh Long An hỗ trợ DN khởi nghiệp các thủ tục hành chính thuế khi mới 

thành lập và DN chuyển đổi từ hộ kinh doanh được thuận lợi, nhanh 

chóng; thành lập 16 điểm hỗ trợ DN khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh để cung 

cấp thông tin và hỗ trợ miễn phí cho DN về các vấn đề liên quan đến 

thuế. Các tỉnh Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế… ban 

hành chính sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho DNNVV hoạt động tại các 

khu, cụm công nghiệp. 

Dù luật mới có hiệu lực 2 năm nay nhưng chính Bộ KH&ĐT - đơn vị “khai 

sinh” ra Luật Hỗ trợ DNNVV đã đề xuất sửa nghị định hướng dẫn thi hành 

luật cho sát thực tế.  

Bộ KH&ĐT cũng chỉ ra hàng loạt tồn tại khi triển khai luật chính sách hỗ 

trợ về thuế thu nhập DN, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế cho nhà 

đầu tư khởi nghiệp sáng tạo đã được quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV 

nhưng chưa thể áp dụng. Cơ chế hỗ trợ tiếp cận vốn cho DNNVV thông 

qua bảo lãnh của quỹ bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ vốn của Quỹ phát triển 

DNNVV thời gian qua chưa đạt được như kỳ vọng.  

Trước thực trạng trên, Bộ KH&ĐT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem 

xét, chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương trong năm 2020 cần tập trung 

thực hiện những giải pháp như chủ động phổ biến, hướng dẫn các nội 

dung của luật để sớm đưa các chính sách hỗ trợ DNNVV vào cuộc sống. 



“Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ DNNVV chưa đáp ứng được kỳ 

vọng của cộng đồng DNNVV. Dù Chính phủ đã ban hành các nghị định 

hướng dẫn triển khai luật nhưng đa số các bộ, ngành và địa phương vẫn 

còn lúng túng trong việc xây dựng các đề án, chương trình hỗ trợ 

DNNVV”, dự thảo của Bộ KH&ĐT cho biết. 

Nguồn: https://www.tienphong.vn/kinh-te/luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-

va-vua-gan-3-nam-van-chua-di-vao-cuoc-song-1516775.tpo 

 

9. Nên hạn chế thanh toán tiền mặt để tránh lan 
truyền virus corona? 

Nhiều giải pháp phòng chống virus corona liên tục được đưa ra 

nhưng dường như không mấy ai để ý tới thói quen sử dụng tiền mặt 

cũng có thể là nguồn phát tán virus gây bệnh. 

Sau thông tin Ngân hàng Trung ương Trung Quốc khử trùng tiền mặt để 

ngăn virus corona lây lan, tại VN đã xuất hiện khuyến cáo tăng cường các 

giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt.   

 

Đang có khuyến cáo tăng cường các phương thức thanh toán không dùng 

tiền mặt giữa cơn bão virus corona - Ảnh: THANH ĐẠM 

Cuối ngày hôm nay ví điện tử MoMo vừa đưa ra khuyến cáo người dùng 

hạn chế sử dụng tiền mặt. Thay vào đó ưu tiên chọn lựa các phương thức, 



các kênh thanh toán điện tử để hạn chế tối đa các nguy cơ tiếp xúc với 

mầm bệnh, phòng chống virus corona.  

"Tiền mặt được các nhà khoa học kiểm chứng cho thấy chứa rất nhiều 

chủng loại vi khuẩn và có thể lây truyền qua việc tiếp xúc bằng tay. Vi 

khuẩn corona được lây lan qua đường tiếp xúc thông thường, do vậy tiền 

mặt có khả năng trở thành một ổ bệnh nếu chẳng may có người dính 

corona và truyền virus vào tiền thông qua tiếp xúc", ông Nguyễn Bá Diệp - 

phó chủ tịch, đồng sáng lập Ví MoMo - nói.  

Ông Diệp cũng dẫn nhận định của một số chuyên gia y tế rằng với thói 

quen sử dụng tiền mặt lên đến 90% dân số như hiện nay thì tiền giấy hay 

tiền polymer đều có nguy cơ là nguồn của các tác nhân gây bệnh và là rủi 

ro đối với sức khỏe cộng đồng. 

Trước đó, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, nhiều ngân hàng ngoài phát 

khẩu trang, bố trí sẵn dung dịch sát khuẩn, cũng khuyến khích khách hàng 

chuyển qua giao dịch online trong thời gian này.  

Chẳng hạn Ngân hàng Nam Á có văn bản yêu cầu nhân viên giới thiệu, 

hướng dẫn khách hàng sử dụng các sản phẩm ngân hàng điện tử như 

Internet banking, open banking… để kiểm tra số dư, chuyển tiền, thanh 

toán hóa đơn, thanh toán thẻ, gửi tiết kiệm mà không phải đến ngân hàng.   

Ngân hàng An Bình cũng khuyến khích khách hàng nên chuyển sang giao 

dịch online nhằm hạn chế và phòng tránh tối đa các nguy cơ tiếp xúc với 

mầm bệnh. 

Trong khi đó tại Trung Quốc, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc bắt đầu 

sử dụng lò sấy ở nhiệt độ cao và tia cực tím để khử trùng toàn bộ tiền mặt 

được chuyển tới. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng thay 

thế các tờ tiền cũ bằng tiền mới in.  

Về khuyến cáo tăng cường sử dụng các phương thức thanh toán không 

dùng tiền mặt nhằm tránh nguy cơ lây lan virus corona, trao đổi với Tuổi Trẻ 

Onlinetối 5-2, bà Lê Thị Thanh Hằng, phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước 

TP.HCM, khẳng định chủ trương tăng cường các giải pháp thanh toán 

không dùng tiền mặt đã được Ngân hàng Nhà nước định hướng từ lâu. 

Về vấn đề vệ sinh, theo bà Hằng, không phải đến nay khi đại dịch corona 

xảy ra mới đề cập mà trên thực tế tờ tiền trải qua quá trình lưu thông, 

truyền từ tay người này qua người kia và do thói quen bảo quản nên tờ tiền 

hoàn toàn không sạch. Đã có các khuyến cáo từ lâu. Do vậy, việc nên dần 

chuyển sang các phương thức thanh toán số, thương mại điện tử thay cho 



việc trao đổi trực tiếp với nhau bằng tiền mặt trong giai đoạn dịch bệnh 

đang bùng phát cũng là điều nên làm. 

Liên quan đến tuyển lựa, thay thế các tờ tiền đã cũ, xuống sắc, bà Hằng 

cho biết Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện nhiều năm nay nhằm làm sạch 

đẹp đồng tiền trong lưu thông. Qua đó cũng làm cho đồng tiền vệ sinh hơn 

khi đến với người dân. Việc tuyển lựa được thực hiện từ các ngân hàng 

thương mại và Ngân hàng Nhà nước thường xuyên có kiểm tra theo trọng 

điểm để đảm bảo việc tuân thủ. 

Tại kho tiền tại TP.HCM, Ngân hàng Nhà nước TP đã yêu cầu các kiểm 

ngân ngoài đeo khẩu trang còn phải tăng cường sát khuẩn tay trong lúc 

virus corona đang bùng phát như hiện nay. 

Nguồn: https://tuoitre.vn/co-nen-han-che-thanh-toan-tien-mat-giua-con-

bao-virus-corona-20200205200402945.htm 

 

10. Bí thư Đắk Lắk: “Bỏ giấy phép con, mở đường 
doanh nghiệp phát triển" 

Để doanh nghiệp phát triển, tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục cải cách thủ 

tục hành chính, loại bỏ giấy phép con... 

 

Bí thư Đắk Lắk cho biết sẽ loại bỏ các giấy phép con, cải cách thủ tục 

hành chính cho doanh nghiệp phát triển. Ảnh: HL 



Sáng 5.2, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị gặp mặt đối thoại đầu năm 

xuân Canh Tý giữa Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường với các doanh nghiệp 

trên địa bàn. 

Tại buổi gặp gỡ, đa phần các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm 

đến việc làm sao có thể tiếp nhận các chính sách mới. Ngoài ra, những 

hỗ trợ, giải đáp khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình thực thi pháp 

luật. 

Ông Nguyễn Anh Tuấn, lãnh đạo Cty Cổ phần Đầu tư du lịch Đắk Lắk 

thắc mắc về việc định hướng của tỉnh trong việc phát triển du lịch. Ông 

Tuấn cũng băn khoăn về việc tỉnh Đắk Lắk  có những chính sách ưu đãi 

đối với các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh.  

Nhiều doanh nghiệp cũng đề nghị tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục cải thiện môi 

trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; đào tạo bồi dưỡng đội ngũ 

cán bộ có kinh nghiệm để hỗ trợ doanh nghiệp. 

Tại buổi gặp gỡ, Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường ghi nhận những đóng 

góp của các doanh nghiệp trong việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. 

Bí thư Đắk Lắk nhận định, mặc dù có đông doanh nghiệp nhưng vẫn 

chưa có những doanh nghiệp mạnh, những con chim đầu đàn làm động 

lực phát triển.  

"Chính vì vậy, chúng ta phải tập trung định hướng, hỗ trợ, giải quyết 

những khó khăn từ phía cấp ủy, chính quyền để hỗ trợ cho doanh nghiệp. 

Việc doanh nghiệp phát triển bền vững sẽ đóng góp vào sự phát triển 

chung của tỉnh và nước nhà” - Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường cho biết. 

Ngoài ra, Bí thư Đắk Lắk cho biết thời gian đến, tỉnh sẽ tập trung vào việc 

hoàn thiện thể chế, các quy định, những rào cản, giấy phép con, các thủ 

tục hành chính phải cắt giảm, giải quyết những thủ tục liên quan đến đầu 

tư theo hướng thuận lợi. 

Nguồn: https://laodong.vn/thoi-su/bi-thu-dak-lak-bo-giay-phep-con-mo-

duong-doanh-nghiep-phat-trien-782484.ldo 

 

11. Tàu đến cảng Hải Phòng phải kiểm dịch y tế tại 
đảo Hòn Dấu 

Từ 00h00 ngày 4/2, tất cả tàu biển hành trình từ các cảng của Trung 

Quốc đến khu vực cảng Hải Phòng trong vòng 14 ngày sẽ phải làm 

thủ tục kiểm dịch y tế tại khu neo Hòn Dấu. 



 

Bốc xếp hàng hóa tại Cảng Hải Phòng. Ảnh: TTXVN 

Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng (Cục Hàng hải Việt Nam) cho biết, 

cảng vụ vừa ra thông báo việc kiểm soát các tàu vận tải có hành trình từ 

Trung Quốc đến khu vực cảng Hải Phòng.  

Theo đó, từ 00h00 ngày 4/2, tất cả tàu biển hành trình từ các cảng của 

Trung Quốc đến khu vực cảng Hải Phòng trong vòng 14 ngày sẽ phải làm 

thủ tục kiểm dịch y tế tại khu neo Hòn Dấu (Hải Phòng) trước khi vào 

cảng.  

"Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cũng đề nghị các đại lý, chủ tàu thường 

xuyên theo dõi, khai báo y tế đầy đủ đối với các tàu xuất cảnh từ cảng 

của Trung Quốc đến khu vực cảng Hải Phòng trong vòng 14 ngày và chủ 

động thông báo cho Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng để thực 

hiện thủ tục kiểm dịch y tế theo quy định”, đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải 

Phòng thông tin.  

Để thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của virus Corona gây ra, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã bố 

trí người trực 24/7 để tiếp nhận các thông tin liên quan đến dịch bệnh, cập 

nhật thông tin tàu đến cảng, kế hoạch điều động tàu hàng ngày trên 

website để các đơn vị liên quan nắm bắt thông tin; phối hợp với Trung 

tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng bố trí khu neo đậu, cách ly những 

tàu có thuyền viên trên tàu mắc các triệu chứng nhiễm dịch.  

Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cũng yêu cầu thuyền trưởng các tàu phải 

thông báo ngay cho cảng vụ (ĐT: 0225.3842.682) hoặc Trung tâm Kiểm 



dịch y tế quốc tế Hải Phòng (ĐT: 0225.3842.065, hotline: 0976.119.979) 

nếu nhận được thông tin trên tàu có người mắc các triệu chứng biểu hiện 

của nhiễm virus Corona như sốt, ho, khó thở để kịp thời ngăn chặn, 

phòng ngừa sự lây lan.  

Trước đó, Cục Hàng hải Việt Nam đã công điện khẩn gửi các cảng vụ 

hàng hải trực thuộc về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.  

Công điện nêu rõ, triển khai chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng 

hải Việt Nam yêu cầu giám đốc các cảng vụ hàng hải phối hợp chặt chẽ 

với cơ quan kiểm dịch y tế để kiểm soát dịch lây nhiễm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của virus Corona gây ra tại các vùng nước cảng biển do 

đơn vị phụ trách.  

“Đặc biệt, các đơn vị phải tổ chức kiểm soát chặt chẽ thuyền viên, hành 

khách tại các cửa khẩu và khu vực cảng biển thuộc trách nhiệm quản lý. 

Nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh (sốt, ho, khó thở), cần 

phối hợp với cơ quan kiểm dịch y tế tổ chức cách ly, quản lý kịp thời; có 

các phương án đáp ứng hiệu quả phù hợp với tình hình dịch", Cục Hàng 

hải Việt Nam yêu cầu.  

Cục Hàng hải Việt Nam cũng chỉ đạo lãnh đạo các cảng vụ hàng hải cần 

có giải pháp bảo vệ công chức, viên chức làm thủ tục, kiểm tra khi tiếp 

xúc với thuyền viên, hành khách, đại lý, nhất là tàu đến từ vùng có dịch; 

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, thông tin đến cán bộ, người lao động 

thuộc đơn vị và thuyền viên, hành khách tại khu vực quản lý về dịch bệnh, 

các biện pháp phòng ngừa theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn./. 

Nguồn: https://bnews.vn/tau-den-cang-hai-phong-phai-kiem-dich-y-te-tai-

dao-hon-dau/146789.html 

 

12. Cục Thuế Bắc Ninh: Kiện toàn bộ phận 'một cửa' 
hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp 

Để công tác cải cách thủ tục hành chính thuế mang lại sự hài lòng 

cho người nộp thuế (NNT), Cục Thuế Bắc Ninh và các chi cục thuế 

trực thuộc đã và đang phối hợp chặt chẽ với bộ phận “một cửa liên 

thông” các cấp, nhằm hỗ trợ NNT thực hiện pháp luật thuế được 

nhanh chóng, thuận lợi. 

Tổ chức đa dạng các hình thức hỗ trợ 



Trao đổi với phóng viên về công tác cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành 

chính (TTHC) thuế trên địa bàn, ông Ngô Xuân Tòng – Cục trưởng Cục 

Thuế Bắc Ninh cho biết, thời gian qua, đơn vị đã củng cố kiện toàn bộ 

phận “một cửa” tại văn phòng cục thuế và các đơn vị trực thuộc nhằm hỗ 

trợ doanh nghiệp (DN) và NNT được tốt nhất.  

 

Đại diện doanh nghiệp trao đổi vướng mắc tại hội nghị đối thoại do Cục 

Thuế Bắc Ninh tổ chức. Ảnh: Tuấn Nguyễn 

Cụ thể, đơn vị đã tổ chức đa dạng các hình thức hỗ trợ như: hỗ trợ trực 

tiếp tại cơ quan thuế; hỗ trợ qua điện thoại; hỗ trợ bằng văn bản; công 

khai các thủ tục hành chính thuế tại cơ quan thuế; cung cấp và hướng 

dẫn sử dụng các phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, hỗ trợ đăng ký thuế, cấp 

mã số thuế cho DN... 

“Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với bộ phận “một cửa 

liên thông” của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố kiểm soát kịp thời các 

TTHC thuế theo quy định; hướng dẫn người dân bổ sung hồ sơ cụ thể, 

kịp thời khi chưa đầy đủ, phù hợp; thực hiện việc luân chuyển, giải quyết 

nhanh chóng, chính xác, đúng thời gian các TTHC thuế tránh để DN và 

NNT phải đi lại nhiều lần” – ông Tòng nói. 

Ông Nguyễn Đức Tuấn – Phó phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ NNT, Cục 

Thuế Bắc Ninh cho biết, thời gian qua, đơn vị đã thực hiện nhiều biện 



pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ và coi đó là 

một kênh quan trọng trong việc hỗ trợ, cung cấp thông tin về chính sách, 

pháp luật thuế cho NNT. 

“Cụ thể, công tác tuyên truyền đã được chúng tôi đẩy mạnh bằng nhiều 

hình thức khác nhau như: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật thuế; thành lập ban chỉ đạo tiếp nhận và tổ chức triển khai 

kịp thời các chính sách pháp luật thuế mới cho cán bộ công chức, nhân 

dân và NNT trên địa bàn tỉnh” – ông Tuấn nói. 

Cùng với đó, đơn vị cũng đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại 

chúng của tỉnh tuyên truyền về chính sách pháp luật thuế, công tác quản 

lý thu thuế và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; phối hợp với Đài Truyền hình 

Việt Nam, các báo, tạp chí chuyên ngành trung ương tuyên truyền về 

công tác cải cách TTHC thuế của Cục Thuế Bắc Ninh, để các các DN 

trong và ngoài tỉnh có góc nhìn tổng thể, nhằm thu hút đầu tư vào Bắc 

Ninh, tạo nguồn thu cho NSNN. 

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quản lý thuế 

Chia sẻ thêm về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, 

chiến lược cải cách của Tổng cục Thuế, ông Ngô Xuân Tòng cho biết, 

thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia; thực hiện chiến lược cải cách và hiện 

đại hóa hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 của Tổng cục Thuế, Cục Thuế 

Bắc Ninh đã đẩy mạnh triển khai, vận hành và ứng dụng công nghệ thông 

tin (CNTT) vào công tác quản lý thuế.  

Cùng với việc đẩy mạnh cải cách, đến nay, Cục Thuế Bắc Ninh đã thực 

hiện chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001: 2008 sang hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001: 2015. 

“Nhờ được đẩy mạnh, đến nay chúng tôi đã triển khai dịch vụ khai, nộp 

thuế điện tử, hoàn thuế điện tử vượt chỉ tiêu thi đua Tổng cục Thuế đề ra; 

đã triển khai tra cứu trực tuyến kết quả giao dịch điện tử, nghĩa vụ thuế 

thông qua hệ thống dịch vụ thuế điện tử cho DN và đẩy mạnh giao dịch 

điện tử với NNT như: Gửi thông báo, văn bản điện tử cho các tổ chức, cá 

nhân và DN thuộc cục thuế, Chi cục Thuế thành phố Bắc Ninh và Chi cục 

Thuế khu vực Gia Thuận quản lý” – ông Tòng nói. 

Ông Ngô Xuân Tòng cho biết thêm, hiện đơn vị đang chuẩn bị các khâu 

cuối cùng để sẵn sàng triển khai hệ thống ký điện tử đối với: Thư nhắc 

nộp tờ khai và thông báo đôn đốc kê khai; thông báo và quyết định hoàn 



thuế; lệnh hoàn thuế; thông báo và quyết định cưỡng chế nợ thuế trên hệ 

thống Thuế điện tử (Etax). 

Cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quản lý thuế, Cục Thuế Bắc 

Ninh đang tiếp tục triển khai các ứng dụng quản lý trong nội bộ ngành 

Thuế như: Ứng dụng thanh tra, kiểm tra thuế (TTR); ứng dụng ghi nhật ký 

điện tử thanh tra, kiểm tra thuế (iTNK); ứng dụng cập nhật dữ liệu báo 

cáo tài chính DN (BCTC); ứng dụng quản lý hóa đơn ấn chỉ thuế (QLAC); 

ứng dụng phân tích rủi ro NNT (TPR); ứng dụng lệ phí trước bạ, nhà đất 

(LPTB-NĐ); ứng dụng phần mềm thông báo thuế điện tử (TBT); ứng dụng 

tập trung cơ sở dữ liệu NNT (TPH). 

Đồng thời, đơn vị cũng đã triển khai ứng dụng phần mềm văn bản điều 

hành (EdocTC) và hóa đơn điện tử không có mã xác thực nhằm hỗ trợ 

cán bộ thuế trong việc khai thác số liệu trên các báo cáo thống kê và sổ 

sách kế toán từ cấp cục thuế đến các chi cục thuế..., nhằm đáp ứng trên 

95% yêu cầu nghiệp vụ quản lý thuế, đảm bảo tự động hóa hầu hết các 

chức năng quản lý thuế./. 

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

02-06/cuc-thue-bac-ninh-kien-toan-bo-phan-mot-cua-ho-tro-toi-da-cho-

doanh-nghiep-82204.aspx 

 

 

 


