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1. Vì sao xe tải dưới 1,5 tấn không còn được coi là xe 
con? 

Tổng cục Đường bộ VN lý giải về quy định xe tải dưới 1,5 tấn không 
còn được coi là xe con trong Quy chuẩn báo hiệu đường bộ mới. 

Trong Quy chuẩn QCVN 41:2019 xe tải dưới 1,5 tấn không còn được coi 
là xe con - Ảnh minh họa 

Phân định rõ khái niệm để thuận tiện trong thu thuế, đăng kiểm 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019 của 
Bộ GTVT vừa ban hành và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 có nhiều điểm 
mới. Trong đó, đáng chú ý là xe tải dưới 1,5 tấn sẽ không được xem là xe 
con như quy định tại QCVN 41:2016. 

Giải thích cho sự thay đổi này, ông Vũ Ngọc Lăng, Vụ trưởng Vụ ATGT 
(Tổng cục Đường bộ VN) cho biết, trong QCVN 41:2016 trước đây, xe tải 
nhỏ dưới 1,5 tấn được quy ước coi loại xe này là xe con trong tổ chức 
giao thông. Tuy nhiên, đối với cơ quan đăng kiểm, thuế và khái niệm 
người tham gia giao thông, loại xe này lại được quy định là xe tải. Trong 
quá trình sửa đổi quy chuẩn, cơ quan CSGT có kiến nghị phân định rõ, 
đưa về đúng khái niệm xe tải để thuận tiện trong thu thuế, thời gian đăng 
kiểm xe và xử phạt. 

Đối với xe bán tải, ông Lăng cho biết, quy chuẩn mới không có thay đổi, 
loại xe này vẫn được quy ước là xe con trong tổ chức giao thông. Còn đối 
với các vấn đề về thuế, đăng kiểm, niên hạn sử dụng vẫn phải chấp hành 
quy định xe bán tải.  



Không bắt buộc treo biển báo trên giá long môn? 

Lý giải về thắc mắc quy định không bắt buộc treo biển báo trên giá long 
môn, cột cần vươn sẽ gây khó cho người tham gia giao thông, ông Lăng 
cho lý giải, QC41:2016 quy định về vị trí đặt biển báo hiệu giao thông trên 
những tuyến đường mà mỗi chiều xe chạy có từ 2 làn đường trở lên, biển 
được treo trên giá long môn hoặc cột cần vươn. Tuy nhiên, ông Lăng cho 
rằng, qua thời gian thực hiện QC41:2016 trong thực tế cho thấy không 
phải ở tuyến đường nào cũng có điều kiện về kinh phí để thực hiện.  

"Có nhiều đoạn tuyến là đường giao thông nông thôn từ trung tâm xã 
xuống thôn, cũng có từ 2 làn xe trở lên, lưu lượng xe ít không cần thiết 
phải gắn biển trên giá long môn hay cột cần vương sẽ gây lãng phí nguồn 
lực", ông Lăng nói. 

"Có một bộ phận người tham gia giao thông mặc dù đã nhìn thấy biển 
nhưng vẫn cố tình viện lý do không gắn biển trên giá long môn hay cột 
cần vươn để tranh cãi với lực lượng chức năng", ông Lăng nói và cho 
biết: "Quy chuẩn mới không bắt buộc chứ không phải là cấm. Đối với các 
tuyến đường có lưu lượng xe lớn, tùy từng điều kiện lưu lượng xe trên 
từng tuyến đường lớn hay nhỏ mà cơ quan quản lý giao thông sẽ lắp biển 
ở đâu cho phù hợp với mục tiêu là gắn biển sao cho người tham gia giao 
thông dễ quan sát nhất".  

Trước đó, Bộ GTVT đã ban hành theo Thông tư số 54/2019 về ban hành 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019 thay thế 
QCVN 41:2016. 

Điểm thay đổi đáng chú ý trong Quy chuẩn mới lần này là xe tải dưới 1,5 
tấn sẽ không được xem là xe con; không bắt buộc đặt biển báo hiệu giao 
thông trên những đường mà mỗi chiều xe chạy có từ 2 làn đường trở lên, 
biển được treo trên giá long môn hoặc cột cần vươn. 

Cụ thể, Quy chuẩn 41:2019 quy định ôtô con là ôtô được xác định theo 
giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, để chở người không quá 9 chỗ 
ngồi kể cả chỗ người lái. 

Còn ô tô tải (hay còn gọi là xe tải) là ôtô có kết cấu và trang bị chủ yếu để 
chuyên chở hàng hóa bao gồm cả ôtô đầu kéo, ôtô kéo rơmoóc và các 
loại như xe pick-up, xe tải VAN có khối lượng hàng chuyên chở cho phép 
tham gia giao thông từ 950 kg trở lên. 

Trong khi đó, Quy chuẩn 41:2016 hiện hành quy định ô tô con là: xe để 
chở người không quá 9 chỗ ngồi, kể cả lái xe hoặc ô tô chở hàng với khối 
lượng chuyên chở cho phép dưới 1,5 tấn; ô tô con bao gồm các loại xe có 
kết cấu như xe máy 3 bánh nhưng có tải trọng bản thân xe lớn hơn 400kg 
và tải trọng toàn bộ xe cho phép nhỏ hơn 1,5 tấn. Xe bán tải (xe pick-up) 



có khối lượng chuyên chở cho phép nhỏ hơn 1,5 tấn và có từ 5 chỗ ngồi 
trở xuống được xem là xe con. Còn ô tô tải là ôtô để chở hàng hoặc thiết 
bị chuyên dùng có khối lượng chuyên chở từ 1,5 tấn trở lên. 

Xe bán tải (xe pick-up), xe tải VAN có khối lượng hàng chuyên chở cho 
phép tham gia giao thông dưới 950kg, xe 3 bánh có khối lượng bản thân 
lớn hơn 400kg, trong tổ chức giao thông, được xem là xe con. 

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/vi-sao-xe-tai-duoi-15-tan-khong-con-
duoc-coi-la-xe-con19015587-d456524.html 

 

2. Tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm hành vi nhũng 
nhiễu người dân, doanh nghiệp 

Tổ Kiểm tra công vụ của Thủ tướng sẽ phối hợp với các bộ, ngành, 
địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm 
các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh 
nghiệp. 

 

Tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu người dân, 
doanh nghiệp. Ảnh minh họa: Mạnh Linh/TTXVN 

Đó là một trong những nội dung của Kế hoạch hoạt động năm 2020 của 
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa được Phó Thủ 



tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ 
đạo ký ban hành tại Quyết định số 169/QĐ-BCĐCCHC.  

Mục tiêu của kế hoạch nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương 
trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Kế 
hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của các bộ, ngành, địa 
phương, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu cải cách hành chính của 
Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP 
ngày 8/11/2011 của Chính phủ.  

Đồng thời, kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của 
các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trong 
công tác cải cách hành chính; gắn kết công tác cải cách hành chính của 
các bộ, ngành, địa phương với việc xây dựng Chính phủ điện tử; tăng 
cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu 
cơ quan hành chính các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành 
chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả của cải cách hành chính.  

Theo kế hoạch, trong năm 2020, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ 
sẽ tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ 
được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại các bộ, ngành, địa 
phương.  

Các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành địa phương phối hợp với các 
cơ quan có liên quan tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành cải cách 
hành chính của Chính phủ; đề cao trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất sáng 
kiến cải cách hành chính đối với các thành viên được giao chủ trì chương 
trình cải cách hành chính theo phân công của Chính phủ.  

Cũng trong năm 2020, Tổ Kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ sẽ 
phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn 
cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức được 
giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính. 

Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổng hợp, đề xuất việc 
giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương trong 
thực hiện cải cách hành chính.  

Về xây dựng thể chế, chính sách, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 
giao Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực 
hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 
năm 2020 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 
2019; tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả 
công tác tổ chức thi hành pháp luật" giai đoạn 2018-2022; rà soát, sớm 
phát hiện và có biện pháp khắc phục các quy định pháp luật chồng chéo, 
bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển.  



 
Các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Bộ Tư pháp nâng cao chất 
lượng thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm đồng 
bộ, khả thi; ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết; xử lý dứt điểm các văn bản quy 
định trái luật do các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương ban hành đã 
được phát hiện qua công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong 
các năm 2017, 2018 và 2019.  

Về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và cải cách thủ tục hành 
chính, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa 
phương phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ kiểm soát chặt 
chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành 
chính, điều kiện kinh doanh. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tư pháp đẩy 
mạnh công tác theo dõi thi hành pháp luật với công tác xây dựng, kiểm tra 
văn bản quy phạm pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực thu hút nhiều sự 
quan tâm của dư luận và lĩnh vực được xác định trọng tâm theo kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 như hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; 
doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; khuyến khích phát triển khu vực kinh tế 
tư nhân...  

Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính phối hợp với các bộ, ngành, 
địa phương tổ chức đối thoại với doanh nghiệp; nghiên cứu, đề xuất sáng 
kiến cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính; cho ý kiến về 
phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh 
doanh, cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành do các bộ, ngành đề 
xuất; khảo sát, đánh giá và công bố thường niên Báo cáo Chỉ số đánh giá 
chi phí tuân thủ thủ tục hành chính./. 

Nguồn: https://bnews.vn/tang-cuong-thanh-tra-xu-ly-nghiem-hanh-vi-
nhung-nhieu-nguoi-dan-doanh-nghiep/150400.html 

 

3. Công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia  

Ngày 13/3, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến công 
bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG); 
sơ kết 3 tháng vận hành Cổng DVCQG và ra mắt hệ thống thông tin 
báo cáo Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì 
hội nghị. Tại điểm cầu Phú Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình 
Phùng cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương trên địa bàn 
tỉnh tham dự. 

  



Tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng 
cho biết: Hiện nay, khi cả nước đang quyết liệt chống dịch bệnh COVID-
19, việc đưa thêm hơn 15 dịch vụ công tích hợp lên Cổng DVCQG có ý 
nghĩa quan trọng bởi những dịch vụ này chú trọng đến thanh toán trực 
tuyến. Ngay thời điểm tích hợp lên Cổng DVCQG, dịch vụ thu tiền phạt xử 
lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã được trải 
nghiệm tại 5 địa phương: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng 
và Bình Thuận.  

Sau 3 tháng vận hành (từ ngày 9/12/2019-9/3/2020), Cổng DVCQG đã 
được người dân, doanh nghiệp ủng hộ. Theo đó, hơn 77.200 tài khoản 
đăng nhập; hơn 20,9 triệu người truy cập tìm hiểu thông tin dịch vụ; trên 
2,6 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, trong đó có trên 13.100 hồ sơ trực 
tuyến thực hiện từ Cổng DVCQG.  

* Cùng ngày, Văn phòng Chính phủ khai trương một số phân hệ của 
Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng 
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính cho biết: Hệ thống này tăng cường 
công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan 
hành chính nhà nước trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ sự 
chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, khi 
điện tử hóa tất cả báo cáo quy định từ cấp xã, huyện, tỉnh và bộ, ngành 
báo cáo lên Chính phủ, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ 
thì ước tính chi phí tiết kiệm được cho ngân sách khoảng 460 tỉ 
đồng/năm.  

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
đánh giá cao những nỗ lực nâng cao chất lượng Cổng DVCQG của các 
bộ, ngành và địa phương trên toàn quốc. Người đứng đầu Chính phủ cho 
rằng việc tích hợp thêm các dịch vụ trên Cổng DVCQG có ý nghĩa quan 
trọng, vừa cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí cho người 
dân, doanh nghiệp, vừa góp phần giảm sự lây lan của dịch bệnh do 
người dân không phải đi lại để thực hiện các thủ tục trực tiếp. Để nâng 
chất và phát triển thông suốt Cổng DVCQG và hệ thống báo cáo thông tin 
này, Thủ tướng yêu cầu phải có sự đồng hành, chung tay của các bộ, 
ngành, địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công 
tác chỉ đạo, điều hành; đặc biệt quan tâm đến vấn đề an ninh, an toàn của 
hệ thống...  

Nguồn: http://www.baophuyen.com.vn/76/236200/cong-bo-dich-vu-cong-
tich-hop-tren-cong-dich-vu-cong-quoc-gia.html 

 

 



4. Hàng Việt Nam có xuất xứ “lèm nhèm” không được 
chấp nhận trong EVFTA 

Các yêu cầu về quy tắc nguồn gốc xuất xứ sẽ là một thách thức rất 
lớn đối với các DN Việt khi đang phải phụ thuộc vào nhiều thị 
trường. 

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) khi có 
hiệu lực sẽ xóa bỏ hơn 99% số dòng thuế theo lộ trình, tạo thuận lợi cho 
các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU. 
Song Hiệp định cũng đặt ra nhiều thách thức với đối với các sản phẩm 
sản xuất trong nước, khi có sự cạnh tranh về chất lượng, giá cả mẫu mã 
cũng như quy trình sản xuất. 

Không để hàng hóa nước khác mượn danh xuất xứ 

Theo các cam kết trong EVFTA, các yêu cầu về quy tắc nguồn gốc xuất 
xứ sẽ là một thách thức lớn đối với các DN Việt, bởi nguồn nguyên phụ 
liệu cho sản xuất hàng xuất khẩu hiện nay vẫn chủ yếu được nhập khẩu 
từ Trung Quốc hoặc các nước trong ASEAN. Trong khi đó công nghiệp hỗ 
trợ cho các ngành sản xuất chủ lực chưa thực sự phát triển, sẽ khiến 
nhiều ngành hàng chưa dễ tận dụng được ngay những cơ hội mà EVFTA 
mang lại. 

Ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên 
(Bộ Công Thương) cho biết, thị trường EU có yêu cầu rất cao cả về chất 
lượng sản phẩm cũng như quy trình sản xuất ra sản phẩm hàng hóa. 
Chính vì thế, khi Hiệp định được thực thi, Việt Nam cần hài hòa quá trình 
cải cách thể chế, thủ tục hành chính hướng đến cách làm mà được quốc 
tế thừa nhận cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Mặt khác, Việt Nam cần xây dựng cơ chế cung cấp được thông tin để DN 
nắm được quy định của Hiệp định. Ví dụ như thủ tục xuất xứ hàng hóa, 
trước đây quy định của EU áp dụng cho hàng của Việt Nam nếu như 
được hưởng cơ chế GSP sẽ khác so với việc được hưởng theo cơ chế 
Hiệp định thương mại tự do. Theo cơ chế mới, dù thuế xuất, nhập khẩu 
đều bằng 0% nhưng cách áp quy tắc xuất xứ lại khác. 

“Hiệp định thương mại tự do xây dựng cơ chế hai bên cùng hưởng lợi và 
quy định quy tắc xuất xứ rất chặt, để tránh trường hợp hàng nước khác 
chuyển khẩu ở Việt Nam để hưởng những ưu đãi của Việt Nam. Bên 
cạnh đó, cần phải có những chế tài nghiêm khắc với những DN vi phạm, 
bởi EU coi nếu có vài DN vi phạm trong một ngành thì sẽ có những hạn 
chế với cả ngành đó, nếu trường hợp đó xảy ra thì rất đáng tiếc, chúng ta 
cần chuẩn bị sẵn sàng để không xảy ra”, ông Thái cảnh báo. 



Đổi mới tổ chức mô hình sản xuất trong ngành nông nghiệp để sản phẩm 
nông sản trong nước có thể tận dụng được các ưu đãi từ EU, là giải pháp 
được ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ 
NN&PTNT) đưa ra khi EVFTA mang lại rất nhiều lợi ích để DN có cơ hội 
đưa hàng hóa nông sản sang thị trường này. 

Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam vẫn còn sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, 
chưa thành chuỗi liên kết nên rất khó để quản lý thì ngành nông nghiệp 
cần tận dụng tốt các cơ hội để tổ chức được sản xuất, đổi mới mô hình 
sản xuất cho ngành nông nghiệp. “Ngành nông nghiệp hướng tới mục tiêu 
phát triển kinh tế hợp tác xã đến năm 2020 có 15.000 hợp tác xã và thu 
hút DN vào đầu tư để thành những chuỗi sản xuất sản phẩm an toàn.  

Trong 3 - 4 năm vừa qua, số DN đầu tư vào ngành nông nghiệp đã tăng 
khoảng 3 lần với khoảng 1.400 chuỗi sản phẩm an toàn. Trong lĩnh vực 
chăn nuôi, đối với các DN đủ lớn họ có đủ khả năng để cạnh tranh còn 
đối với các doanh nghiệp quy mô nhỏ, hợp tác xã vẫn là một thách thức 
lớn. Chính vì vậy, thời gian tới ngành nông nghiệp tục tục củng cố phát 
triển hợp tác xã quy mô lớn hơn, hiệu quả tốt hơn”, ông Nguyễn Đỗ Anh 
Tuấn nhìn nhận. 

Phát triển công nghiệp hỗ trợ, xây dựng chuỗi liên kết 

Để sản xuất hàng hóa trong nước bắt kịp xu thế và tận dụng được cơ hội 
trong EVFTA, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, đối với một số ngành công nghiệp có 
lợi thế,  việc phát triển công nghiệp hỗ trợ là công việc cấp bách hàng đầu 
để có thể tận dụng được các lợi thế về thuế quan. “Đây có lẽ là lúc chúng 
ta phát triển mạnh mẽ hơn, tích cực hơn, mạnh mẽ hơn nữa để thúc đẩy 
phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ. Phát triển DN vừa và nhỏ, DN siêu 
nhỏ cũng là vấn đề quan trọng. Hội nhập không chỉ là vấn đề của các DN 
lớn, của các tập đoàn lớn mà sẽ là việc của cả cộng đồng DN, không loại 
trừ các hộ nông dân, các hộ kinh doanh cá thể”, ông Lộc nói. 

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng, cuộc vận động 
“Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” thời gian qua đã mang lại những 
kết quả to lớn, hiện hữu cho DN sản xuất cũng như cho nền kinh tế của 
đất nước. Từ đó cho đây là tiền đề tốt khi Việt Nam hội nhập vào các Hiệp 
định thương mại thế hệ mới như CPTPP hay EVFTA. 

Tuy nhiên, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng chỉ rõ, tham gia EVFTA, Việt 
Nam cũng đứng trước cuộc cạnh tranh kinh tế gay gắt, nhiều thách thức 
mới khi hàng hóa nước ngoài nhập vào nhiều hơn, dẫn đến cạnh tranh 
với hàng trong nước, trong khi quy mô của các doanh nghiệp Việt Nam 
nhỏ, sức cạnh tranh không cao.  



Chính vì thế, các cơ chế, chính sách về cải thiện môi trường sản xuất 
kinh doanh cần sớm được nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện nhằm hỗ trợ 
DN, người sản xuất tháo gỡ khó khăn, tập trung kết nối cung - cầu cũng 
đẩy mạnh liên kết giữa nhà sản xuất - nhà phân phối - người tiêu dùng. 

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, để chủ động tham gia EVFTA, các 
ngành sản xuất trong nước cần tập trung vào việc hình thành chuỗi giá trị, 
góp phần nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm hàng hóa. Muốn vậy, 
cần sớm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường liên kết giữa 
các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp; hình thành và phát huy hiệu quả 
các trung tâm hỗ trợ kỹ thuật cho DN cũng như hình thành các cụm liên 
kết vùng để các ngành hàng trong nước tận dụng thế mạnh và lợi thế 
trong bối cảnh hội nhập. 

Nguồn: https://saigondautu.com.vn/kinh-te/hang-viet-nam-co-xuat-xu-lem-
nhem-khong-duoc-chap-nhan-trong-evfta-77688.html 

 

5. Nộp phạt vi phạm giao thông qua mạng giúp tránh 
Covid-19 

Từ 13/3, thí điểm nộp phạt vi phạm giao thông qua Cổng dịch vụ 
công Quốc gia qua đó sẽ giúp ngắn thời gian và chi phí xử lý vi 
phạm. 

Nộp phạt vi phạm giao thông qua mạng giúp tránh Covid-19 

Với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, việc triển khai nộp phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực giao thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia bắt 
đầu được triển khai. 

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT, thực hiện 
cải cách thủ tục hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, Cục 
CSGT phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa hai dịch vụ Công là xử phạt 
vi phạm hành chính và nộp lệ phí trước bạ lên cổng dịch vụ công quốc 
gia. 

"Đây là mong đợi của người dân cũng như là các cơ quan quản lý nhà 
nước, để làm sao thuận lợi, nhanh và dễ dàng nhất. Từ đó có thể rút 
ngắn thời gian cũng như các thủ tục trong quá trình xử phạt vi phạm hành 
chính. Nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 thì việc đưa 2 dịch vụ 
này lên cổng thông tin điện tử quốc gia sẽ được người dân đón nhận, 
giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Việc sử dụng cổng thông tin 
quốc gia dùng chung giữa các ngành sẽ phục vụ tốt cho công tác đấu 
tranh, phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông. Ngoài mang lợi 
ích cho người dân còn giúp các ngành cơ sở dữ liệu để dùng chung, đây 
là một lợi ích rất lớn”, Thiếu tướng Lê Xuân Đức nhấn mạnh. 



 

Những phương tiện vi phạm được ghi hình bằng camera cố định. 

Thiếu tướng Đức cho rằng, việc xử lý vi phạm trên Cổng dịch vụ công 
quốc gia phải theo quy định của Pháp luật.  

"Không phải người dân bị lập biên bản hành chính, thì ngay sau đó lên 
cổng thông tin là có luôn được. Bởi trình tự thủ tục xử phạt vi phạm hành 
chính phải tuân thủ theo theo Luật xử lý vi phạm hành chính. Khi cơ quan 
có thẩm quyền hoàn thành các thủ tục xử phạt vi phạm hành chính (ra 
quyết định xử phạt), thì người dân khi truy cập vào Cổng dịch vụ công 
Quốc gia sẽ thực hiện được. Hoạt động này sẽ giúp giảm thời gian, tạo 
thuận lợi cho người dân, đồng thời từng bước hoàn thiện Chính phủ điện 
tử, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thủ 
tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt, 
giúp người dân hạn chế việc đi lại, tiếp xúc với người khác, giảm thiểu 
nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh", Thiếu tướng Đức chia sẻ. 

Chỉ mất 3 phút sẽ nộp phạt xong vi phạm giao thông qua mạng 

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, trước 
diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, việc tích hợp thêm các dịch vụ 
trên Cổng dịch vụ công quốc gia có ý nghĩa quan trọng, vừa cải cách thủ 
tục hành chính, giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, vừa 
góp phần giảm sự lây lan của dịch bệnh do người dân không phải đi lại để 
thực hiện các thủ tục trực tiếp. 

Theo số liệu của Chính phủ, sau 3 tháng khai trương, tính đến 17h ngày 
9/3, đã có 77.226 tài khoản đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia; hơn 
20,9 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin, dịch vụ; hơn 2,6 triệu hồ sơ 
đồng bộ trạng thái.  



Dự kiến, chiều ngày 13/3 sẽ khai trương hệ thống thông tin báo cáo 
Chính phủ, sơ kết 3 tháng triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia và tích 
hợp bổ sung các dịch vụ công trên. Bộ trưởng nhấn mạnh đến việc bảo 
đảm các dịch vụ tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia thực hiện được 
ở mức độ 3, 4, thanh toán điện tử và có thể trải nghiệm được ngay vào 
thời điểm khai trương. Cùng với đó, phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề an 
ninh, an toàn của hệ thống. 

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, số doanh nghiệp tham gia truy cập vào 
Cổng dịch vụ công quốc gia còn hạn chế, cần phải đưa các dịch vụ công 
liên quan đến doanh nghiệp như kê khai nộp thuế, hải quan vào thì sự 
tham gia của doanh nghiệp mới tăng lên. 

Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Cục CSGT phối 
hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ), Tập 
đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT), hai ngân hàng là 
Vietcombank, Vietinbank làm việc đến 21h00 ngày 9/3 đã kết nối thành 
công dịch vụ thu phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 
đường bộ lên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Qua demo của Cục CSGT cho thấy, người dân chưa có tài khoản trên 
Cổng dịch vụ công quốc gia nhưng vẫn có thể thực hiện việc nộp phạt 
trực tuyến. Theo đó, sau khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, 
nhập số biên bản vi phạm hành chính; ngày, tháng, năm vi phạm; họ và 
tên, người vi phạm sẽ tìm ra quyết định, số tiền bị xử phạt của mình và 
thực hiện các bước thanh toán qua ngân hàng/trung tâm thanh toán, 
nhận biên lai. CSGT căn cứ vào biên lai thu tiền phạt đó để thực hiện trả 
giấy tờ cho người dân theo yêu cầu. 

“Người dân chỉ cần cầm biên bản xử phạt. Quy trình thực hiện với người 
thông thạo chỉ mất 3 phút, còn thông thường mất khoảng 10 phút. Số biên 
bản xử phạt vi phạm hành chính sinh ra từng ngày, không phải là số duy 
nhất, vì vậy người dân phải sử dụng 3 trường thông tin trên (số biên bản 
vi phạm hành chính; ngày, tháng, năm vi phạm; họ và tên) để tìm ra quyết 
định xử phạt”, lãnh đạo Cục CSGT cho hay. 

Từ khi có biên bản đến khi có quyết định xử phạt là bao lâu? 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng quy trình xử lý trong hệ thống CSGT 
cần phải rút ngắn để ra quyết định xử phạt một cách nhanh nhất, tốt nhất 
là trong ngày. 

Lý giải điều này, Thiếu tướng Lê Xuân Đức cho biết, theo quy định của 
Luật Xử lý vi phạm hành chính có hành vi có thể ra quyết định xử phạt 
ngay như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ…, nhưng có những hành vi cần 
phải xác minh làm rõ như giấy tờ không do cơ quan có thẩm quyền cấp… 
Với hành vi có thể ra quyết định xử  phạt ngay, sau ca công tác (4 tiếng), 



tổ tuần tra kiểm soát bàn giao giấy tờ biên bản cho bộ phận trực tại nhà 
để ra quyết định xử phạt. 

 

Nộp phạt vi phạm giao thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia sẽ giúp 
người dân tránh dịch bệnh Covid-19. 

Ngoài ra theo đại diện VNPT cho biết, người dân có thể thực hiện thanh 
toán tiền phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường 
bộ và nhận kết quả tại nhà.  

Để thực hiện được dịch vụ này, người dân phải tạo tài khoản trên Cổng 
dịch vụ công quốc gia. Sau khi thanh toán xong, Cổng sẽ chuyển toàn bộ 
thông tin hồ sơ của người vi phạm sang hệ thống của bưu điện, nhân viên 
bưu điện sẽ sang cơ quan CSGT của các địa phương để nhận giấy tờ và 
chuyển trả cho người vi phạm.  

Mặc dù dịch vụ thu phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 
thông đường bộ tới đây chỉ thí điểm tại 5 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Thuận nhưng việc trả kết 
quả tại nhà được VNPT triển khai trên toàn quốc. 

Trong chiều 13/3 sẽ công bố bổ sung 11 dịch vụ công tích hợp trên Cổng 
dịch vụ công quốc gia gồm: Thu phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực giao thông đường bộ; nộp thuế cá nhân; thu phí, lệ phí trước bạ ô tô, 
xe gắn máy; kê khai và nộp thuế doanh nghiệp; cấp mã số đơn vị quan hệ 
ngân sách, khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua 
mạng và giao dịch một cửa với Kho bạc Nhà nước; hủy tờ khai hải quan, 



khai bổ sung hồ sơ hải quan; đăng ký hợp đồng cung ứng lao động; đăng 
ký khai sinh và cấp phiếu lý lịch tư pháp./. 

Nguồn: https://vov.vn/tin-24h/nop-phat-vi-pham-giao-thong-qua-mang-
giup-tranh-covid19-1021327.vov 

 

6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 
thuế 

Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, Thủ 
tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế; đồng thời nghiên cứu, rà 
soát, sắp xếp bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế, đảm bảo 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định số 
41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính và công bố 
hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập Chi cục Thuế khu vực.  

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của 
ngành Thuế qua gần 75 năm xây dựng và trưởng thành; đã có nhiều 
đóng góp thiết thực trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất 
nước. Cùng với quá trình chuyển đổi của nền kinh tế, ngành Thuế đã đẩy 
mạnh cải cách, hiện đại hoá, đổi mới cơ chế quản lý theo tinh thần hợp 
tác, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường 
kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Tổng cục Thuế đã triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp, 
tinh gọn tổ chức, bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội 
nghị Trung ương 6 khóa XII và Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 
25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, đã cắt giảm 2.189 đầu mối 
trung gian; hợp nhất 565 chi cục thuế để thành lập 269 chi cục thuế khu 
vực, đưa số Chi cục Thuế từ 711 xuống còn 415 Chi cục Thuế; số cán bộ 
thuế phục vụ gián tiếp giảm trên 850 người. 

Với vai trò là cơ quan thực hiện nhiệm vụ thu chủ yếu của ngân sách nhà 
nước, bằng sự quyết tâm cao, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, 
nhất là sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương, 
ngành Thuế đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu về thu và tăng 
thu ngân sách nhà nước. 

Năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 1,277 triệu tỷ đồng, 
vượt 9,3% dự toán (trên 109 ngàn tỷ đồng). Xếp hạng chỉ số nộp thuế của 



Việt Nam trong Báo cáo môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới 
tăng từ 131 lên 109 trong tổng số 190 quốc gia, vùng lãnh thổ. Mức độ 
hài lòng của người nộp thuế theo khảo sát của Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tăng từ 74,98% năm 2016 lên 77,94% năm 
2019. Các hoạt động hợp tác quốc tế về thuế được đẩy mạnh; đã ký kết 
80 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần; thiết lập quan hệ hợp tác quốc tế về 
thuế với các tổ chức quốc tế như: WB, IMF, OECD, JICA, IFC… 

Tuy nhiên, ngành Thuế vẫn còn hạn chế, bất cập cần tập trung khắc 
phục, tháo gỡ trong thời gian tới. Thủ tục hành chính thuế có lĩnh vực, có 
nơi vẫn còn phức tạp, gây khó khăn cho người nộp thuế và hoạt động 
kinh doanh; kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm; vẫn còn có tình trạng nhũng 
nhiễu, tiêu cực, còn hiện tượng cán bộ vi phạm, phải xử lý. Tình trạng nợ 
đọng thuế, chây ỳ nộp thuế, trốn thuế, chuyển giá vẫn còn diễn ra; việc 
ứng dụng công nghệ thông tin còn chậm; xếp hạng quốc tế về chỉ số nộp 
thuế tuy đã được cải thiện nhưng còn thấp... 

Rà soát, sắp xếp bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế 

Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, Thủ tướng 
Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh cải 
cách thủ tục hành chính thuế; đồng thời nghiên cứu, rà soát, sắp xếp bộ 
máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu 
quả. 

Trong đó, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế kiên quyết không để xảy ra tình 
trạng trì trệ trong thực thi nhiệm vụ. Triển khai đồng bộ các biện pháp 
tăng cường quản lý thuế, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán nhiệm vụ 
thu năm 2020 và nâng hạng chỉ số nộp thuế trong Báo cáo môi trường 
kinh doanh năm 2021 của Ngân hàng Thế giới. 

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy ngành Thuế theo tinh 
thần của các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; tăng cường 
năng lực cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục, trong đó lưu ý thực hiện có 
hiệu quả nhiệm vụ quản lý doanh nghiệp lớn, các tập đoàn, công ty đa 
quốc gia và công tác kiểm tra nội bộ. 

Đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực, bồi dưỡng kiến 
thức chuyên sâu theo từng chức năng quản lý thuế. Tăng cường kỷ luật 
kỷ cương, đưa ra khỏi Ngành những cán bộ, công chức, viên chức thoái 
hóa, biến chất; tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc tổ chức hoạt 
động của các đơn vị sau sáp nhập, nắm bắt rõ tâm tư, nguyện vọng, quan 
tâm giải quyết thỏa đáng chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư. 

Tập trung quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh và khu vực ngoài quốc 
doanh, nhất là trong bối cảnh thanh toán tiền mặt còn lớn, chưa kiểm soát 



được nguồn tiền và thu nhập. Nghiên cứu việc thu thuế điện tử đối với 
khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, tập trung thanh tra chuyển 
giá, thương mại điện tử… Đẩy mạnh công tác kê khai thuế, nộp thuế, 
hoàn thuế điện tử. Tổ chức đối thoại thường xuyên, đồng hành với người 
nộp thuế; hợp tác chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông, góp 
phần tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân, doanh 
nghiệp về thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; chống thất thu, ngăn chặn buôn 
lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả. 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát, hoàn thiện các quy định 
pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa phương thức 
quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; thúc đẩy hợp 
tác quốc tế trong chống chuyển giá, gian lận thuế, trốn thuế..., tranh thủ 
sự ủng hộ của các quốc gia, tổ chức quốc tế trong việc nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả hoạt động của ngành Thuế. 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan 
tâm, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn phối hợp với cơ quan 
thuế trong việc chống thất thu, quản lý thuế và sắp xếp tổ chức bộ máy, 
nâng cao năng lực cán bộ của cơ quan thuế. 

Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất quy định số 
lượng cấp phó của các Cục Thuế cấp tỉnh theo hướng bình quân, bảo 
đảm phù hợp với đặc điểm của đơn vị và yêu cầu quản lý theo địa bàn; 
áp dụng kinh nghiệm sắp xếp, tổ chức của ngành Thuế với các ngành, 
lĩnh vực khác cần tổ chức theo mô hình khu vực như hải quan, kho bạc 
nhà nước... 

Nguồn: http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Tiep-tuc-day-manh-cai-cach-thu-
tuc-hanh-chinh-thue/20203/27364.vgp 

 

7. Ngành Tài chính đẩy mạnh cải cách hành chính 
gắn với ứng dụng CNTT 

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính quyết liệt thực hiện cải 
cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh 
vực tài chính đi đôi với việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, 
công nghệ tiên tiến, gắn cải cách hành chính với ứng dụng công 
nghệ thông tin. 

Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Vũ Thị Mai tại công văn đề nghị các đơn 
vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính tăng cường tổ chức triển khai nhiệm 
vụ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2020. 



Theo đó, để công tác xây dựng, phát triển và duy trì hệ thống CNTT, 
thống kê tài chính đồng bộ, thống nhất, gắn liền với các nhiệm vụ chính trị 
được giao của ngành Tài chính, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các yêu cầu 
điều hành nền tài chính quốc gia của Bộ Tài chính, hoàn thành 100% các 
nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2020 đảm bảo chất lượng, hiệu 
quả, lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ 
đạo tổ chức triển khai những công việc liên quan tới hai nội dung lớn, bao 
gồm: Triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính 
phủ điện tử; triển khai chương trình công tác ứng dụng CNTT năm 2020. 

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4, lãnh đạo Bộ Tài chính giao thủ trưởng các đơn vị chỉ 
đạo quyết liệt thực hiện cải cách TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh 
trong lĩnh vực tài chính đi đôi với việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ 
mới, công nghệ tiên tiến, gắn cải cách hành chính với ứng dụng CNTT, 
trong đó tập trung vào các nội dung:  

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực 
hiện cải cách hành chính, đảm bảo triển khai có hiệu quả Chương trình 
tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 trong lĩnh 
vực được giao, triển khai đồng bộ và toàn diện từ cải cách TTHC đến 
hiện đại hóa hành chính với mục tiêu đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của tổ 
chức, cá nhân. 

Đồng thời rà soát, nghiên cứu và tham mưu, đề xuất các giải pháp tái cấu 
trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa TTHC để cải cách và ứng dụng 
CNTT bảo đảm công khai, minh bạch, đơn giản, thuận tiện với người 
dùng, góp phần giảm thời gian, giảm hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện 
TTHC liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó tổ chức thực hiện giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức 
đảm bảo hiệu quả, nhanh chóng, đúng quy định; tiếp nhận và trả lời kịp 
thời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các vướng mắc 
khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, TTHC liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Tài chính. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Tai-chinh/Nganh-Tai-chinh-day-manh-cai-
cach-hanh-chinh-gan-voi-ung-dung-CNTT/389891.vgp 

 

 

 

 



8. Thủ tướng: Cái gì có lợi cho người dân thì chúng 
ta nên thực hiện 

Sau 3 tháng đưa vào vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ 
thống đã kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với 14 bộ và 63 địa 
phương... 

Ngày 13/3 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 
Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến “3 trong 1”: Sơ kết 3 tháng vận hành 
Cổng Dịch vụ công quốc gia; công bố tích hợp thêm trên 15 dịch vụ công 
lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; khai trương Hệ thống thông tin báo cáo 
Chính phủ. 

Hội nghị diễn ra với sự tham dự của khoảng 1.700 đại biểu tại các điểm 
cầu truyền hình trên toàn quốc. 

Chỉ sau 3 tháng đưa vào vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống 
đã kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với 14 bộ và 63 địa phương (đã có 
gần 79.000 tài khoản đăng ký; hơn 23 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông 
tin và thực hiện dịch vụ; hơn 2,9 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái).  

Hiện nay, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã thực hiện tích hợp để nộp phí, 
lệ phí dịch vụ hành chính công tại An Giang; nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe 
gắn máy tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; nộp phạt vi phạm hành chính 
lĩnh vực giao thông đường bộ tại 5 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, 
Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận); thực hiện nộp thuế cá 
nhân, thuế doanh nghiệp, thuế môn bài trực tuyến trên toàn quốc. 

Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ dù trong giai đoạn thử nghiệm đã 
triển khai tích hợp 19 chế độ báo cáo của 10 bộ, cơ quan; bước đầu cung 
cấp một số thông tin liên quan đến Kinh tế - xã hội hằng ngày, hằng 
tháng, quý và năm. 

Phát biểu tại Hội nghị, biểu dương nỗ lực của Văn phòng Chính phủ và 
một số bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh 
ý nghĩa của sự kiện này, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước, tiết kiệm thời 
gian, công sức cho người dân, doanh nghiệp, góp phần phòng chống 
tham nhũng nhờ hạn chế tiếp xúc, giao dịch trực tiếp giữa cán bộ công 
chức và người làm thủ tục. 

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, việc không tiếp xúc với tiền bạc, giấy 
tờ, không gặp mặt trực tiếp góp phần phòng chống dịch bệnh.  

Cái gì có lợi cho người dân thì chúng ta nên thực hiện, có lợi cho doanh 
nghiệp, giảm chi phí thì chúng ta nên quan tâm, Thủ tướng nói.  



Tuy nhiên, Thủ tướng nêu ra một số vấn đề như “người ta lấy hồ sơ, giấy 
tờ bị phạt ở đâu hay có bảo đảm bí mật đời tư khi mà đăng nhập vào 
Cổng Dịch vụ công quốc gia hay không?”.  

Các vấn đề này cần tính toán chặt chẽ, cần tiếp tục đổi mới, cải tiến quy 
trình, đơn giản hóa thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ.  

Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Công an, Tài chính, Giao thông vận tải tiếp 
tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ để hoàn thiện và triển khai toàn 
quốc trước ngày 30/6/2020.  

Bộ Thông tin và Truyền thông sớm triển khai hệ thống giám sát về Chính 
phủ điện tử để thu thập, đo lường mức độ sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến đối với từng địa phương, từng ngành.  

Phải có được số liệu cụ thể thì mới biết được nơi nào làm tốt, nơi nào làm 
chưa tốt, mức độ hiệu quả ra sao của dịch vụ này.  

Tiếp tục chuẩn hóa thông tin, dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về thủ tục hành chính, mã hồ sơ trên hệ thống một cửa điện 
tử bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, 
doanh nghiệp trong tiếp cận, thực hiện, giám sát việc giải quyết thủ tục 
hành chính. 

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành chưa hoàn thành kết nối, tích hợp với 
Cổng Dịch vụ công quốc gia khẩn trương triển khai các giải pháp kỹ thuật 
để bảo đảm hoàn thành kết nối ngay trong tháng 3/2020. 

Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, tiền phạt xử lý vi phạm 
hành chính và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết thủ tục hành 
chính, thực hiện dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng 
Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, góp phần thực hiện thành công giải pháp 
đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. 

Đồng thời, phải bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng. Văn 
phòng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Thông tin và 
Truyền thông trong việc bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, không để xảy 
ra lộ lọt thông tin, dữ liệu. 

Bày tỏ vui mừng được xem trình diễn ra mắt Hệ thống thông tin báo cáo 
Chính phủ với nhiều cấu phần quan trọng phục vụ trực tiếp cho Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các 
bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành xây dựng hệ thống thông 
tin báo cáo của bộ, ngành, địa phương;  

Thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo 
cáo của Chính phủ để sớm hình thành Hệ thống thông tin báo cáo quốc 
gia phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành 



chính, nhất là việc tích hợp các chỉ tiêu Kinh tế - xã hội được Thủ tướng 
Chính phủ giao tại Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/2/2020.  

Các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ cần được cập nhật đầy đủ, thể 
hiện qua thông tin dữ liệu, đồ thị, hình ảnh minh họa, phải rất trực quan, 
sinh động, thể hiện những vấn đề kinh tế-xã hội “nóng” cần Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo. 

Nguồn: https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/thu-tuong-cai-gi-co-loi-cho-nguoi-
dan-thi-chung-ta-nen-thuc-hien-post207820.gd 

 

9. Phục hồi kinh tế sau đại dịch: Khi chiếc lò xo bị 
nén 

Theo yêu cầu của Thủ tướng, các bộ ngành, địa phương đang khẩn 
trương triển khai các giải pháp toàn diện để hỗ trợ doanh nghiệp và 
người dân vượt qua khó khăn do dịch bệnh và chuẩn bị sẵn sàng để 
đón nhận các cơ hội sau dịch bệnh, như “chiếc lò xo bị nén lại để 
bung ra”. 

Ngày 12/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc làm việc với 
các tập đoàn kinh tế tư nhân nhằm huy động hiến kế sáng tạo, chủ động 
và đóng góp của kinh tế tư nhân đối với sự phát triển đất nước trong bối 
cảnh đại dịch COVID-19 lây lan trên toàn cầu. 

Thủ tướng cho biết, đã nhận được được một số thông tin cho rằng một số 
nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… sẽ sớm phục hồi sản xuất 
rất nhanh, do đó, chúng ta phải đón bắt thời cơ này, “như chiếc lò xo bị 
nén lại, chúng ta phải chuẩn bị tâm thế vươn lên, biến nguy cơ thành thời 
cơ”. Một ý chí mới, một tinh thần, khát vọng phát triển mạnh mẽ khi chúng 
ta đã qua đại dịch. “Chúng ta phải có thắng lợi kép, vừa chống dịch thành 
công, vừa giữ vững kinh tế-xã hội, chuẩn bị mọi điều kiện để phát triển”, 
Thủ tướng nói.  

Nhấn mạnh tinh thần “dịch bệnh làm chúng ta khó khăn gấp đôi nhưng 
chúng ta phải cố gắng gấp ba”, Thủ tướng cho biết sẽ có chương trình 
tổng thể hỗ trợ doanh nghiệp một cách toàn diện, giảm chi phí cho doanh 
nghiệp, kể cả miễn, giảm thuế, phí, lãi suất vay, giãn hoãn nợ, cho chậm 
nộp, kể cả thuế, phí bảo hiểm, đặc biệt là những lĩnh vực ngành nghề 
chịu tác động nặng nề do dịch bệnh COVID-19.  

Đồng thời chuẩn bị một chương trình toàn diện, kỹ càng phục hồi kinh tế 
sau khi dịch kết thúc, đặc biệt những ngành nghề thiệt hại nặng cần tập 
trung hơn, bao gồm cả chương trình kích cầu. 



Trước đó, Thủ tướng cũng đã ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về các 
nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, 
bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19. Các giải pháp này 
đang được các bộ ngành, địa phương gấp rút triển khai với tinh thần chủ 
động.  

Sớm điều chỉnh lãi suất điều hành   

Tại cuộc họp chiều ngày 12/3, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào 
Minh Tú khẳng định, đến thời điểm này, dù tình hình dịch bệnh COVID-19 
diễn biến phức tạp, nhưng Chính phủ vẫn chưa điều chỉnh các mục tiêu 
kinh tế vĩ mô nên Ngân hàng Nhà nước chưa đề cập đến vấn đề tăng 
trưởng tín dụng và nỗ lực bảo đảm duy trì hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. 

Phó Thống đốc cho biết, bên cạnh những giải pháp được đưa ra gần đây 
để hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 
COVID-19, Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu và sớm đưa ra quyết 
định về giảm lãi suất điều hành trong thời gian tới. 

Theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, giảm lãi suất điều hành là một cơ chế 
chính sách, giải pháp giúp tổ chức tín dụng có thanh khoản dồi dào, có 
thêm điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước sớm có 
điều chỉnh lãi suất điều hành, áp dụng với ngân hàng thương mại, cụ thể 
là lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu, OMO…  

“Về thời điểm giảm lãi suất điều hành, Ngân hàng Nhà nước sẽ cân nhắc, 
song mức giảm lãi suất lần này sẽ tương đối tích cực”, Phó Thống đốc 
Đào Minh Tú cho hay. 

Hiện nay, nhiều ngân hàng đã tung ra các gói tín dụng lớn với lãi suất cho 
vay giảm từ 0,5- 1,5% để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh COVID-19. 

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế (Ngân 
hàng Nhà nước) cho biết, các tổ chức tín dụng đã cơ cấu thời hạn trả nợ 
cho khách hàng với tổng dư nợ là 21.753 tỷ đồng; miễn giảm lãi cho vay 
đối với 34.350 khách hàng với dư nợ 185.000 tỷ đồng.  

Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, các tổ chức tín dụng tiếp tục hoàn thiện hồ 
sơ cho vay mới 5.493 khách hàng với tổng số cho vay dự kiến khoảng 
24.000 tỷ đồng. 

Ông Nguyễn Quốc Hùng cho biết thêm, do tác động của dịch bệnh khiến 
mức tăng trưởng tín dụng rất thấp so với cùng kỳ năm ngoái. Tính từ đầu 
năm đến ngày 4/3, tốc độ tăng trưởng dư nợ chỉ đạt 0,1% so với cùng kỳ 
năm 2019 (0,85%). Qua báo cáo sơ bộ của 23 tổ chức tín dụng, có 
khoảng 926.000 tỷ đồng dư nợ, chiếm khoảng 11,3% dư nợ cho vay toàn 
hệ thống bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh này. 



Ngành nông nghiệp vượt 3 thách thức lớn 

Cùng ngày, tại hội nghị trực tuyến Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong 
điều kiện dịch bệnh COVID-19 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tổ chức, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, ngành nông 
nghiệp đang bị đe dọa bởi 3 thách thức lớn. 

Đó là ngoài chịu tác động của dịch bệnh COVID-19, ngành còn chịu thêm 
2 tác động lớn là tính cực đoan của thời tiết do biến đổi khí hậu, điển hình 
là mưa đá, hạn hán, xâm nhập mặn… và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia 
cầm.  

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, ngành phải đảm bảo hạn chế 
thấp nhất những thách thức đó bởi là ngành tạo ra lương thực, thực 
phẩm nên lúc nào cũng phải đảm bảo cung ứng vững chắc cho nhu cầu 
tiêu dùng trong nước, không để thực phẩm tăng giá và tránh trục lợi. Do 
vậy, ngành cần thúc đẩy sản xuất kèm theo các giải pháp ứng phó với 
dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Sau dịch bệnh, thị trường thường bùng nổ về nhu cầu hàng hóa. Vì vậy, 
ngành cũng phải chuẩn bị điều kiện tốt nhất khi dịch bệnh kết thúc nhằm 
đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, tạo đà thúc đẩy xuất khẩu. 

“Khó khăn “kép”, nhưng ngành phấn đấu hoàn thành mục tiêu “kép” là 
xuất khẩu và an sinh, đảm bảo môi trường bền vững. Để đảm bảo mục 
tiêu đó, các đơn vị, ngành hàng phải nhận diện rõ nguy cơ, thách thức để 
có các giải pháp cụ thể, tập trung chỉ đạo đồng bộ từ Nhà nước, doanh 
nghiệp và người dân. Chỉ cần một thành tố không hoàn thành thì sẽ khó 
hoàn thành mục tiêu”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nêu rõ. 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các đơn vị và kể cả doanh 
nghiệp cần xác định rõ vai trò của người đứng đầu, phát huy lợi thế để 
biến nguy thành cơ, khai thác hết các cơ hội có được.  

Vụ Đông Xuân ở Đồng bằng sông Cửu Long vừa qua là điển hình của sự 
sáng tạo, cương quyết nên vụ này đã được mùa và "né" được hạn, mặn. 
Tuy nhiên, vụ Hè Thu dự báo tiếp tục gặp thách thức về hạn hán ở một số 
vùng, nếu các địa phương có giải pháp tốt thì sẽ đạt được kết quả tốt. 

Đối với thực phẩm, Bộ trưởng cho biết, năm nay ngành cần đảm bảo sản 
xuất đủ 5,6 - 5,8 triệu tấn thịt. Hiện 99% số xã đã không còn dịch tả lợn 
châu Phi, các địa phương hết dịch phải đẩy mạnh tái đàn lợn, bên cạnh 
đàn gà, bò, thủy sản… đang phát triển tốt.  

Về thị trường xuất khẩu, Bộ tiếp tục phối hợp với Bộ Công thương, Đại sứ 
quán Việt Nam tại các nước triển khai toàn diện, đạt hiệu quả cao nhất về 
công tác xúc tiến, phát triển thị trường tại các địa bàn trọng điểm, tiềm 
năng và thị trường ngách. Các đoàn công tác của Bộ thời gian tới sẽ có 



sự tham gia của doanh nghiệp và phối hợp cùng các Bộ, ngành khôi phục 
thị trường Trung Quốc; đồng thời mở cửa thêm các sản phẩm với thị 
trường này. 

Quán triệt sâu sắc yêu cầu của Thủ tướng 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc yêu cầu vừa 
phòng chống dịch, vừa tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội, đây là yêu cầu của  Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trong 
Chỉ thị số 06/CT-BCT về việc tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp 
phòng, chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của 
ngành công thương trước những diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, 
vừa được ban hành.  

Cũng theo Chỉ thị này, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các 
đơn vị tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và các 
quyết định, chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Từ đó, bảo đảm thực 
hiện triệt để việc phòng, chống dịch ở nơi làm việc, nơi cư trú và trong 
cộng đồng, cũng như để bảo đảm ổn định sản xuất, kinh doanh trong toàn 
ngành ngành. 

Đối với phòng, chống dịch và bảo đảm ổn định thị trường, Vụ Thị trường 
trong nước phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến tình 
hình thị trường, phối hợp với các doanh nghiệp và các địa phương triển 
khai ngay các biện pháp để hỗ trợ, bảo đảm đủ nguồn cung các mặt hàng 
thiết yếu. Bên cạnh đó, đề nghị các doanh nghiệp cam kết bình ổn giá 
hàng hóa thiết yếu, nhất là tại địa phương có dịch bệnh. 

Tổng cục Quản lý thị trường tăng cường quản lý thị trường và xử lý 
nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi đầu cơ, găm hàng, 
nâng giá để trục lợi, nhất là với các mặt hàng phục vụ phòng chống dịch 
và các nhu yếu phẩm phục vụ đời sống nhân dân. 

Đáng lưu ý, nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, các đơn vị 
thuộc Bộ rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp; 
tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh. 

Hơn nữa, thúc đẩy xuất, nhập khẩu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải 
ngân vốn đầu tư; thực hiện tốt công tác phối hợp với các Bộ, ngành, địa 
phương để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp liên ngành; đẩy mạnh công 
tác thông tin truyền thông… 

Trong chỉ thị, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị 
phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung chỉ đạo, tổ 
chức triển khai thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục. 

Địa phương chủ động xử lý các vấn đề 



Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái, thời gian tới tỉnh 
sẽ tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ; tập 
trung triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng 
của dịch COVID-19. 

Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi cục 
Hải quan quản lý các Khu công tỉnh bám sát chỉ đạo của Trung ương để 
triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện 
cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Đài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh thành lập đường dây nóng tiếp nhận các ý kiến phản hồi 
của người dân, doanh nghiệp đối với cán bộ, công chức trong giải quyết 
thủ tục hành chính.  

Tỉnh công khai cán bộ, công chức vi phạm và bị xử lý vi phạm nhằm nâng 
cao uy tín, chất lượng dịch vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với 
người dân, doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo các ngân 
hàng thương mại nâng cao chất lượng phục vụ để các doanh nghiệp tiếp 
cận được nguồn vốn tín dụng được thuận lợi nhất.  

Công ty Điện lực tỉnh có phương án bảo đảm điện sản xuất cho doanh 
nghiệp vì nhu cầu điện trong thời gian tới là rất lớn do một số doanh 
nghiệp lớn đi vào hoạt động, không để tình trạng thiếu điện xảy ra. Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đánh giá, dự báo tình hình lao 
động trong các khu công nghiệp, tham mưu tỉnh định hướng để đáp ứng 
lao động cho các khu công nghiệp.... 

Những tháng đầu năm nay, dịch COVID - 19 đã ảnh hưởng lớn đến tình 
hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc 
Giang (đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu sang các thị trường Trung 
Quốc, Hàn Quốc và các doanh nghiệp sản xuất phải nhập khẩu nguyên 
liệu từ nước ngoài). Một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phải cắt 
giảm công nhân hoặc sản xuất cầm chừng. 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, ông Dương Thanh Tùng, Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang cho biết, Bắc 
Giang đang tập trung quyết liệt chỉ đạo sản xuất không để gián đoạn, vừa 
bảo vệ đàn vật nuôi vừa đảm bảo nguồn cung thực phẩm trong và ngoài 
tỉnh.  

Tỉnh Bắc Giang đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan 
tâm, hỗ trợ giới thiệu các doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn, đầu tư vào 
sản xuất nông nghiệp, nhất là những sản phẩm đặc sản mà Bắc Giang có 
thế mạnh là lợn, gà, hoa quả. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
cần hỗ trợ về cơ chế trong thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào lĩnh 
vực nông nghiệp công nghệ cao. 



Tại Hậu Giang, cũng trong ngày 12/3, UBND tỉnh có buổi làm việc với một 
số sở, ngành, đơn vị nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 
cho biết, tỉnh sẽ tiếp thu các kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp để góp 
phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong tỉnh. 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 
tuyên truyền đến doanh nghiệp các chính sách hỗ trợ; hướng dẫn các 
doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đánh giá mức độ ảnh hưởng do dịch 
COVID -19 để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ; đề nghị các 
doanh nghiệp khai báo y tế chính xác, kịp thời lịch trình di chuyển của 
lãnh đạo các doanh nghiệp; tiếp tục nắm tình hình doanh nghiệp, phản 
ánh những phát sinh mới để báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, giúp Ủy 
ban nhân dân tỉnh có chỉ đạo kịp thời.  

Cục Thuế tổng hợp các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để phối hợp các 
cơ quan báo chí thông tin kịp thời đến doanh nghiệp; tăng cường quản lý 
thuế, không để xảy ra tình trạng lợi dụng dịch bệnh gây thất thu ngân 
sách. 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Sở Tài chính phối hợp 
chặt chẽ với Cục Thuế nắm bắt số doanh nghiệp, hộ kinh doanh có khả 
năng chậm nộp thuế do dịch bệnh để có giải pháp cân đối ngân sách, 
đảm bảo thu chi. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Phuc-hoi-kinh-te-sau-dai-dich-Khi-
chiec-lo-xo-bi-nen/389805.vgp 

 

10. Bộ Giao thông vận tải hỗ trợ doanh nghiệp ứng 
phó dịch Covid-19 

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị rà soát để ban hành theo 
thẩm quyền việc giảm phí, lệ phí với các đối tượng chịu ảnh hưởng 
của dịch bệnh hoặc đề xuất phương án giảm phí, lệ phí. 

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể vừa ký quyết 
định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11 năm 2020 của 
Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, tháo gỡ khó 
khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch 
COVID-19. 
 
Quyết định nêu rõ, kế hoạch sẽ tập trung quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ 
đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, tập trung 



thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - 
xã hội (KT-XH). 

 

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp và 
ứng phó dịch Covid-19. Ảnh: Văn Nam. 

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo phòng 
chống dịch Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát, lan rộng 
tại nhiều quốc gia; thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng, 
doanh nghiệp (DN) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó 
khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Trên cơ sở đó, Bộ GTVT yêu cầu Vụ Kế hoạch đầu tư phối hợp với Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề 
xuất cấp có thẩm quyền việc chuyển đổi đầu tư theo hình thức đối tác 
công tư sang đầu tư công với các dự án trọng điểm như: Dự án cao tốc 
Mỹ Thuận - Cần Thơ, các dự án thành phần của dự án đầu tư xây dựng 
một số đoạn tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 
2017 - 2020; xem xét việc áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư, chỉ định 
nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật để đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện các dự án, đảm bảo thời hạn báo cáo Chính phủ để báo cáo cấp có 
thẩm quyền theo quy định. 

Vụ Kế hoạch đầu tư cũng chủ trì, phối hợp các đơn vị khẩn trương hoàn 
thành thủ tục và thúc tiến độ giải ngân, thực hiện các dự án đầu tư công 
quy mô lớn, quan trọng, có tác động lan tỏa, tạo động lực phát triển KT-
XH như các dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Nội 



Bài; xây dựng mới cảng hàng không Long Thành, đường cao tốc Bắc - 
Nam phía Đông, không được để xảy ra tình trạng chậm trễ như thời gian 
vừa qua. 

Cũng tại văn bản này, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị trực 
thuộc chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh cắt giảm thủ tục hành 
chính, giảm chi phí logistics hàng hải, hàng không, đường bộ, đường thủy 
nội địa, đường sắt. Thanh tra Bộ được giao thực hiện nghiêm Chỉ thị số 
20/2017 của Thủ tướng Chính phủ không thanh tra ngoài kế hoạch, trừ 
trường hợp đặc biệt được giao. 

Vụ Tài Chính được Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao chủ trì các đơn vị 
trong phạm vi và lĩnh vực quản lý, rà soát để ban hành theo thẩm quyền 
việc giảm phí, lệ phí với các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh 
hoặc đề xuất phương án giảm phí, lệ phí. 

Bên cạnh đó, Bộ giao Thông Vận tải giao Cục Hàng không Việt Nam giao 
rà soát, xử lý đúng pháp luật về việc giảm giá, phí, lệ phí của ngành hàng 
không, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy nhanh tiến độ 
kết nối hàng không trực tiếp với các thị trường trọng điểm. 

Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị các đơn vị chưa thực hiện điều chỉnh 
tăng giá trong quý I và quý II/2020 đối với các mặt hàng là đầu vào cho 
sản xuất của doanh nghiệp do Nhà nước định giá thuộc lĩnh vực quản lý; 
tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện 
kinh doanh, giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện 
cho hoạt động kinh doanh. 

Trung tâm Công nghệ thông tin được Bộ Giao thông Vận tải giao tập 
trung tái cấu trúc nghiệp vụ các thủ tục hành chính cấp độ 3, 4 tích hợp 
với Cổng dịch vụ công Quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí và tạo 
thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 

Nguồn: https://thuongtruong.com.vn/kinh-te/bo-giao-thong-van-tai-ho-tro-
doanh-nghiep-ung-pho-dich-covid-19-25054.html 

 

11. Đăng ký xe gắn máy thực hiện trong 2 ngày 

Bộ Công an vừa ban hành quy định mới về thủ tục đăng ký xe cơ 
giới.  

Tôi sinh sống tại quận 6, TP.HCM. Tôi vừa mua một xe gắn máy mới. Nay 
tôi đang chuẩn bị làm thủ tục đăng ký xe thì nghe nói Bộ Công an vừa ban 
hành thủ tục đăng ký xe mới. Xin hỏi, theo quy định mới thì thủ tục đăng 
ký xe được tiến hành như thế nào? 

Bạn đọc Nguyễn Trần Hiều (hieunguyen…@gmail.com). 



Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Vừa qua, 
Bộ Công an đã ban hành Quyết định 933 năm 2020 về thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ. 

Theo Quyết định 933, thủ tục đăng ký xe được thực theo các quy định tại 
Thong tư 15/2014 của Bộ Công an. 

Cụ thể, thủ tục đăng ký xe của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước 
được thực hiện tại cơ quan công an cấp huyện hoặc điểm đăng ký xe của 
công an cấp huyện nơi cơ quan, tổ chức, cá nhân đó có trụ sở hoặc cư 
trú. Trình tự thực hiện gồm các bước sao: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ. Thành phần hồ sơ gồm:  

- Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu).  

- Chứng từ chuyển quyền sở hữu của xe.  

- Chứng từ lệ phí trước bạ. 

-  Chứng từ nguồn gốc của xe. 

-  Giấy tờ của chủ xe gồm giấy CMND hoặc CCCD. Trường hợp chưa 
được cấp CMND hay CCCD hoặc nơi đăng ký thường trú ghi trong 
CMND hoặc CCCD không phù hợp với nơi đăng ký thường trú ghi trong 
giấy khai đăng ký xe thì xuất trình sổ hộ khẩu. 

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị đăng ký xe đến bộ phận tiếp nhận tại công an 
cấp huyện.  

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra giấy tờ của chủ xe, trực tiếp 
đối chiếu nội dung trong giấy khai đăng ký xe với thực tế. 

Nếu hồ sơ đăng ký xe không đầy đủ theo quy định thì cán bộ tiếp nhận 
hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần (ghi nội dung hướng dẫn vào phía sau 
giấy khai đăng ký xe, ký ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về hưởng dẫn 
đó) cho chủ xe hoàn thiện hồ sơ theo quy định.  

Trường hợp hồ sơ đăng ký xe đầy đủ theo quy định thì cán bộ tiếp nhận 
cấp giấy hẹn cho chủ xe; thu lệ phí đăng ký xe và cấp ngay biển số xe 
cho chủ xe. 

Bước 3: Thu giấy hẹn, trả giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe và 
hướng dẫn chủ xe đến cơ quan bảo hiểm mua bảo hiểm trách nhiệm dân 
sự của chủ xe cơ giới. 

Đặc biệt so với các quy định trước, Quyết định 933 quy định thủ tục cấp 
giấy chứng nhận đăng ký xe thì thời hạn hoàn thành thủ tục không quá 
hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Quy định này đã rút 
ngắn thời gian hoàn thành thủ tục đăng ký xe. 



Về lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký xe được thực hiện theo quy định 
tại Thông tư 229/2016 của Bộ Tài chính. Theo đó, lệ phí cấp mới đăng ký 
xe gắn máy tại TP.HCM được quy định theo trị giá xe như sau: 

Trị giá của xe gắn máy  Lệ phí 

Trị giá từ 15 triệu đồng trở xuống 
500.000 - 1.000.000 
đồng 

Trị giá trên 15 – 40 triệu đồng 1-2 triệu đồng 

Trị giá trên 40 triệu đồng 2-4 triệu đồng 

Nguồn: https://plo.vn/ban-doc/toi-muon-hoi/dang-ky-xe-gan-may-thuc-
hien-trong-2-ngay-894239.html 

 

12. Thực hiện thêm nhiều dịch vụ công trực tuyến 

Chiều 13-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực 
tuyến với 3 nội dung: sơ kết 3 tháng vận hành Cổng Dịch vụ công 
quốc gia; công bố tích hợp thêm trên 15 dịch vụ công lên Cổng Dịch 
vụ công quốc gia; Khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Chính 
phủ.  

Hội nghị có sự tham dự của khoảng 1.700 đại biểu tại các điểm cầu 
truyền hình trên toàn quốc. 

Thông tin tại hội nghị cho biết, chỉ sau 3 tháng đưa vào vận hành Cổng 
Dịch vụ công quốc gia, hệ thống đã kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với 
14 bộ và 63 địa phương. Đã có gần 79.000 tài khoản đăng ký; hơn 23 
triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin và thực hiện dịch vụ; hơn 2,9 triệu hồ 
sơ đồng bộ trạng thái. Hiện nay, cổng đã thực hiện tích hợp để nộp phí, lệ 
phí dịch vụ hành chính công tại An Giang; nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe gắn 
máy tại Hà Nội, TPHCM; nộp phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao 
thông đường bộ tại 5 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, 
TPHCM, Bình Thuận); thực hiện nộp thuế cá nhân, thuế doanh nghiệp, 
thuế môn bài trực tuyến trên toàn quốc. Còn Hệ thống thông tin báo cáo 
Chính phủ dù trong giai đoạn thử nghiệm đã triển khai tích hợp 19 chế độ 



báo cáo của 10 bộ, cơ quan; bước đầu cung cấp một số thông tin liên 
quan đến kinh tế - xã hội hàng ngày, hàng tháng, quý và năm. 

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh những 
công việc nói trên đã tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước, tiết kiệm thời 
gian, công sức cho người dân, doanh nghiệp, góp phần phòng chống 
tham nhũng nhờ hạn chế tiếp xúc, giao dịch trực tiếp giữa cán bộ công 
chức và người làm thủ tục. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện 
nay, việc không tiếp xúc với tiền mặt, giấy tờ, không gặp mặt trực tiếp góp 
phần phòng chống dịch bệnh. Thủ tướng nêu quan điểm, cái gì có lợi cho 
người dân thì cần thực hiện, có lợi cho doanh nghiệp, giảm chi phí thì 
phải quan tâm. 

Thủ tướng biểu dương một số bộ, ngành và địa phương, trong đó có 
TPHCM đã có nhiều nỗ lực để có được những kết quả tích cực. Tuy 
nhiên, Thủ tướng cũng nêu ra một số vấn đề, trong đó có việc bảo đảm 
tính bảo mật đời tư khi người dân đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công 
quốc gia; cần bảo đảm thực sự cải tiến, đổi mới để chất lượng tốt hơn, 
thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp; tập trung rà soát, cắt giảm 
thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến; tiếp nhận, giải quyết đúng tiến độ, chất lượng đối với các 
dịch vụ công đã tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Với các dịch vụ mới tổ chức thí điểm tại một số tỉnh, thành phố như nộp 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; kê khai và 
thu phí, lệ phí trước bạ ô tô, xe máy; kê khai và thu thuế doanh nghiệp..., 
Thủ tướng yêu cầu các bộ: Công an, Tài chính, GTVT tiếp tục phối hợp 
với Văn phòng Chính phủ để hoàn thiện và triển khai toàn quốc trước 
ngày 30-6. Các bộ, ngành chưa hoàn thành kết nối, tích hợp với Cổng 
Dịch vụ công quốc gia khẩn trương triển khai các giải pháp kỹ thuật để 
bảo đảm hoàn thành kết nối ngay trong tháng 3. Cùng với đó, đẩy mạnh 
thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, tiền phạt xử lý vi phạm hành chính 
và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết thủ tục hành chính, thực 
hiện dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công 
cấp bộ, cấp tỉnh, góp phần thực hiện thành công giải pháp đẩy mạnh 
thanh toán không dùng tiền mặt. Triển khai các chương trình miễn, giảm 
phí dịch vụ thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng 
dịch vụ, nhất là phí thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ hành chính 
công. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nghiên cứu, tích hợp, cung cấp dịch vụ 
nộp bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trực tuyến trên Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ phối hợp chặt 
chẽ với Bộ Công an, Bộ TT-TT trong việc bảo đảm an ninh, an toàn hệ 
thống, không để xảy ra lộ lọt thông tin, dữ liệu. 



Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn 
thành xây dựng hệ thống thông tin báo cáo của bộ, ngành, địa phương; 
thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo 
của Chính phủ để sớm hình thành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia 
phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành 
chính. 

Việc triển khai nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 
thông qua cổng dịch vụ công quốc gia được thí điểm từ ngày 13-3, 
giúp người dân và các cơ quan quản lý nhà nước rút ngắn thời 
gian cũng như các thủ tục liên quan khác. Trao đổi với phóng viên, 
Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao 
thông, cho biết, 2 dịch vụ công được áp dụng thời gian này gồm xử 
phạt vi phạm hành chính và nộp lệ phí trước bạ. 

Cũng theo Thiếu tướng Lê Xuân Đức, việc sử dụng cổng thông tin 
quốc gia dùng chung giữa các ngành, như trao đổi thông tin quản 
lý giấy phép lái xe đối với các trường hợp tạm giữ giấy phép lái xe; 
tước quyền sử dụng giấy phép lái xe… sẽ phục vụ tốt công tác đấu 
tranh, phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông, cũng như 
các trường hợp lợi dụng các tuyến giao thông để vận chuyển hàng 
cấm, hàng gian lận thương mại, các trường hợp gây tai nạn giao 
thông bỏ chạy… Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông cho biết, người 
dân bị lập biên bản xử phạt ngay sau chưa lên cổng dịch vụ công 
nộp ngay, bởi còn chờ cơ quan có thẩm quyền hoàn thành thủ tục 
xử phạt, lúc đó mới thực hiện được trên cổng dịch vụ công. 

ĐỖ TRUNG 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/thuc-hien-them-nhieu-dich-vu-cong-truc-
tuyen-651072.html 

 

13. Hài lòng dân hay cán bộ? 

Cần thay đổi cách đánh giá sự hài lòng của dân, có thể lấy phiếu với 
từng khâu nhỏ, cộng với camera giám sát... để kết quả phản ánh 
đúng tâm trạng người dân tới làm thủ tục chứ không phải là làm hài 
lòng cán bộ. 

Tại hội nghị lắng nghe ý kiến người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành 
chính làm “sổ đỏ” hôm 11.3, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
VN TP.HCM, cảnh báo việc lấy ý kiến đánh giá hài lòng được thực hiện 
khi hồ sơ của người dân đã được giải quyết, có thể dẫn tới kết quả không 
thực chất. 



Vì sao? Vì ở thời điểm đã nhận được kết quả, những bức xúc người dân 
gặp phải như quy trình một cửa nhưng phải qua nhiều “chốt”, thói quan 
liêu, sự vô cảm của cán bộ… cũng đã “nguội” dần; nhiều người có tâm lý 
chuyện qua rồi nên đánh giá theo kiểu chiếu lệ, chọn mức độ “hài lòng” 
cho vui cả làng.  

Chưa kể, nếu đánh giá không hài lòng thì sẽ được liên hệ làm việc, thậm 
chí là lập biên bản làm rõ chỗ nào chưa hài lòng. Chỉ nghe đến vậy là 
người dân đã muốn đánh giá hài lòng cho xong chuyện. 

Thực tế, trong khi nhiều bức xúc của dân còn chưa được giải quyết thấu 
đáo thì các báo cáo ghi nhận sự hài lòng đều đạt từ 90% trở lên, khiến dư 
luận đặt nhiều câu hỏi về tính chính xác của cách đánh giá: cơ quan được 
đánh giá đã phát bao nhiêu phiếu và thu về bao nhiêu? Số phiếu hài lòng 
chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong tổng số hồ sơ tiếp nhận? Liệu số phiếu đó có 
đủ để đại diện cho sự hài lòng của người dân?...  

Những câu hỏi đó rất cần được làm rõ và minh bạch tới người dân. Bởi 
suy cho cùng, việc TP đánh giá sự hài lòng của người dân là để nhìn lại 
cung cách phục vụ của mình, phát huy những điều tốt và chấn chỉnh kịp 
thời sai sót nếu có... Đừng chạy theo “con số đẹp” trong khi thực chất 
không phản ánh đúng tâm tư người dân.  

Nguy hiểm hơn, những “con số đẹp” sẽ là điểm tựa tinh thần để đơn vị, 
cán bộ đó mặc nhiên rằng mình đã làm tốt, bỏ qua những bức xúc người 
dân phải gánh chịu, dẫn tới những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính bị 
phá hỏng… 

Cần mạnh dạn thay đổi cách đánh giá sự hài lòng của người dân, có thể 
lấy phiếu với từng khâu nhỏ, cộng với hệ thống camera giám sát minh 
bạch... để kết quả phản ánh đúng tâm trạng người dân tới làm thủ tục chứ 
không phải là làm hài lòng cán bộ. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/toi-viet/blog-phong-vien/hai-long-dan-hay-
can-bo-1195112.html 

 

14. Nộp phạt trực tuyến vi phạm giao thông đường 
bộ như thế nào? 

Người vi phạm chỉ cần sử dụng máy tính có kết nối mạng internet, 
truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG), vào mục nộp 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, khai 
báo thông tin về số biên bản vi phạm hành chính, họ tên, điện thoại, 
địa chỉ, hành vi vi phạm... và chọn ngân hàng để nộp phạt. 



 

Người nộp phạt vàp mục "Tra cứu/Thanh toán vi phạm giao thông" để nộp 
phạt. 

Việc nộp phạt trực tuyến bắt đầu được thí điểm từ ngày 12-3, áp dụng với 
người vi phạm tại năm tỉnh, thành phố bao gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, 
Đà Nẵng, Hải Phòng và Bình Thuận. 

Cụ thể, để nộp phạt, người nộp phạt truy cập vào Cổng DVCQG ở địa 
chỉ: https://dichvucong.gov.vn; sau đó chọn vào mục “Thanh toán trực 
tuyến”, rồi chọn “Tra cứu/Thanh toán vi phạm giao thông”. 

 



Trong mục “Tra cứu/Thanh toán vi phạm giao thông” sẽ yêu cầu người 
nộp phạt khai báo thông tin về: số biên bản, họ tên người vi phạm, đơn vị 
lập biên bản xử phạt, tỉnh, thành phố và ngày vi phạm. 

 

Ngoài ra, trong mục này còn có phần tìm kiếm nâng cao, có thêm các 
thông tin về: ngày sinh, chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân, số 
Giấy phép lái xe. 

 

Trước đó, trong thông báo về việc này, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, 
thông qua Cổng DVCQG, người dân có thể sử dụng các dịch vụ để tiến 
hành nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường 



bộ, thay vì việc phải trực tiếp đến các kho bạc, ngân hàng nộp tiền xử 
phạt vi phạm hành chính. Đồng thời, có thể đăng ký địa chỉ để nhận lại 
các giấy tờ bị cơ quan công an tạm giữ sau khi đã thực hiện hoàn thành 
xong quyết định xử phạt. 

Để cung cấp được dịch vụ thu tiền nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực giao thông đường bộ đến người dân, trước hết người dân phải cung 
cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cho cơ quan công an (địa chỉ liên hệ, 
số điện thoại…). Qua đó, cơ quan công có thể kết nối, thông báo nhanh 
chóng đến người vi phạm, rút ngắn thời gian cũng như các thủ tục trong 
quá trình xử phạt vi phạm hành chính. 

Người dân cũng cần kiểm tra cẩn thận tài khoản ngân hàng để tránh sai 
sót trong khi chuyển tiền vi phạm trên Cổng DVCQG. Sau khi hoàn thành 
việc nộp tiền phạt vi phạm theo đúng quy định cần kiểm tra lại chứng từ. 

Theo Cục Cảnh sát giao thông, việc triển khai thu tiền nộp phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua Cổng DVCQG là thực 
hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện 
cơ chế liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, cung 
cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng DVCQG liên quan đến người 
dân và doanh nghiệp. 

Cục Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện 
việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến 
công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 
của lực lượng Cảnh sát giao thông. Phối hợp với Kho bạc Nhà nước 
hoàn thiện các nội dung liên quan đến thủ tục biên lai thu tiền xử phạt vi 
phạm hành chính. Hoàn thiện các bước kết nối việc xử phạt vi phạm hành 
chính từ Công an các địa phương đến Cục Cảnh sát giao thông và từ Cục 
Cảnh sát giao thông đến Cổng DVCQG, để thông qua đó người dân có 
thể tra cứu các thông tin cần thiết phục vụ việc thu tiền nộp phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 

Việc thu tiền nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 
đường bộ là dịch vụ lần đầu được triển khai thực hiện nên Cục Cảnh sát 
giao thông đã nghiên cứu, dự báo các khó khăn, vướng mắc sẽ phát sinh 
và đề ra phương án giải quyết. Đến quý III/2020, dịch vụ này sẽ được 
triển khai trong cả nước. 

Cục Cảnh sát giao thông cho rằng, việc cải tiến phương pháp nộp phạt 
qua mạng được kỳvọng sẽ giúp giảm thời gian, tạo thuận lợi cho người 
dân, đồng thời từng bước hoàn thiện Chính phủ điện tử. 

Cũng từ ngày 12-3, Bộ Công an sẽ tiến hành triển triển khai cung cấp 
dịch vụ trực tuyến thu lệ phí trước bạ đăng ký phương tiện giao thông 
đường bộ trên cổng dịch vụ công quốc gia tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. 



Trên cơ sở các kết quả đạt được khi triển khai tại hai thành phố, Bộ Công 
an sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai đến các tỉnh, thành phố còn 
lại. 

Nguồn: https://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43582302-nop-
phat-truc-tuyen-vi-pham-giao-thong-duong-bo-nhu-the-nao.html 

 

15. 100% các quyết định công bố thủ tục hành chính 
được công khai theo quy định 

UBND thành phố Hà Nội vừa có Báo cáo số 60/BC-UBND về Công tác 
cải cách hành chính quý I-2020 của thành phố Hà Nội. Báo cáo nêu 
rõ, thành phố đã và đang tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn hóa 
thủ tục hành chính, kiểm soát việc công bố thủ tục hành chính. 

Trong quý I-2020, thành phố đã ban hành 7 quyết định công bố danh mục 
thủ tục hành chính, phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 
chính của nhiều cơ quan, đơn vị. 100% các quyết định công bố thủ tục 
hành chính sau khi ban hành đã được công khai theo quy định. 

Cũng theo báo cáo, trong quý I-2020, thành phố tiếp tục triển khai Hệ 
thống họp trực tuyến đến toàn bộ các xã, phường, thị trấn và đã hoàn 
thành đưa vào khai thác, sử dụng. Đặc biệt 100% sở, ban, ngành, quận, 
huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn đã sử dụng phần mềm quản lý văn 
bản kết nối, liên thông trên môi trường mạng, ứng dụng chữ ký số chuyên 
dùng. 

Trong năm 2020, thành phố sẽ từng bước xây dựng nền tảng tích hợp, 
chia sẻ dữ liệu, bảo đảm kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc 
gia; phấn đấu 50% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi của thành 
phố được kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia hiện có; 
100% phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các sở, ban, ngành, 
UBND các quận, huyện, thị xã được gửi, nhận văn bản điện tử với bộ, 
ngành, cơ quan trung ương thông qua hệ thống gửi, nhận văn bản điện tử 
thành phố… 

Nguồn: https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Cai-cach-hanh-chinh/961075/100-
cac-quyet-dinh-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-cong-khai-theo-quy-dinh 

 

 

 



16. Phòng dịch Covid-19 lây lan, Thừa Thiên Huế 
miễn 100% cước chuyển phát bưu chính công ích 
đến hết tháng 6  

Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ miễn 100% cước chuyển phát bưu chính 
công ích đến hết tháng 6/2020 để phòng dịch Covid-19.  

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Ngày 14/3, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã 
kí văn bản về việc giảm 100% cước chuyển phát bưu chính công ích đến 
hết ngày 30/6 khi công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

Trong đó, Bưu điện tỉnh giảm 50% cước phí, ngân sách tỉnh chi trả 50% 
cước phí. Hoạt động này nhằm hạn chế tập trung đông người đề phòng 
lây lan dịch Covid-19. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo UBND cấp huyện, Văn 
phòng UBND tỉnh chỉ đạo các Trung tâm Hành chính công, Bộ phận một 
cửa hiện đại cấp xã phối hợp với các chi nhánh bưu điện cùng cấp tổ 
chức tuyên truyền, phổ biến, khuyến nghị công dân, tổ chức sử dụng dịch 
vụ công trực tuyến, nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính 
công ích, hạn chế tập trung đông người tại các Trung tâm để phòng, 
chống dịch Covid-19. 



Theo Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế, đối với dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, 
người dân và các tổ chức, doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết thủ tục 
hành chính có thể đến các điểm giao dịch gần nhất của Bưu điện để gửi 
hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. 

Nhân viên Bưu điện sẽ kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến cơ 
quan hành chính Nhà nước giải quyết. Sau khi có kết quả, Bưu điện sẽ 
chuyển phát đến tận nhà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo 
đúng thời gian quy định. 

Hiện Bưu điện tỉnh đã phổ biến, hướng dẫn cho các Bưu điện - Văn hóa 
xã đảm bảo việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến và 
tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 
chính công ích khi có yêu cầu được nhanh chóng, thuận lợi, đúng quy 
định. 

Trước đó, Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã giảm 50% cước chuyển 
phát từ ngày 17/2 đến hết ngày 31/3 khi người dân có yêu cầu giải quyết 
thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến. Việc này nhằm đẩy 
mạnh dịch vụ công trực tuyến, đề phòng lây lan dịch Covid-19. 

Được biết, đến nay, ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đang điều trị 
cho 3 bệnh nhân dương tính với Covid-19. Trong đó, có 2 bệnh nhân 
người nước ngoài được chuyển ra từ tỉnh Quảng Nam. 

Nguồn: https://tintucvietnam.vn/phong-dich-covid-19-lay-lan-thua-thien-
hue-mien-100-cuoc-chuyen-phat-buu-chinh-cong-ich-den-het-thang-6-
d233540.html 

 

17. TPHCM: Quận 1 giải quyết thủ tục hành chính 
“không giấy” 

Quận 1, TPHCM đã tiếp nhận, đăng ký giải quyết hồ sơ thủ tục hành 
chính “KHÔNG GIẤY” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của quận, 
các lĩnh vực Kinh tế, Lao động.  Tình hình sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4 tăng mạnh và đạt gần 96% vào tháng 2-2020. 

Ngày 13-3, UBND quận 1 tổng kết Chương trình hành động số 18-
CtrHĐ/TU của Thành ủy TPHCM về cải cách hành chính (CCHC); 
chương trình số 05-CTr/QU của Quận ủy quận 1 về Nâng cao chất lượng 
CCHC, xây dựng chính quyền quận 1 “Thân thiện – Chuyên nghiệp – 
Hiện đại” hướng tới thực hiện Chính quyền điện tử; và tổng kết 10 năm 
thực hiện Chương trình CCHC giai đoạn 2011-2020.  



UBND quận 1 cho biết, trong nhiều năm qua, quận đã thực hiện CCHC 
gắn với việc “Xây dựng đô thị thông minh” trên nền tảng xây dựng chính 
quyền điện tử theo hướng “Chuyên nghiệp - Hiện đại - Thân thiện”. Quận 
có nhiều sáng kiến trong CCHC như: Mô hình khảo sát ý kiến người dân 
qua hệ thống thiết bị điện tử; Thư xin lỗi đối với hồ sơ trễ hẹn; Chương 
trình Quản lý dân cư bằng dấu vân tay; Nhận/trả hồ sơ hành chính tại nhà 
đối với một số trường hợp đặc biệt (không có khả năng đi lại được); Trả 
kết quả giải quyết hồ sơ hành chính Bưu điện, đóng phạt vi phạm hành 
chính qua Bưu điện; Tiếp nhận, đăng ký giải quyết hồ sơ thủ tục hành 
chính “KHÔNG GIẤY” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của quận, các 
lĩnh vực Kinh tế, Lao động; Ứng dụng trên tảng di động về tư vấn thủ tục 
hành chính trực tuyến “Quận 1 trực tuyến”... 

Người dân đánh giá sự hài lòng về cán bộ giải quyết hồ sơ tại UBND 
phường Bến Thành, quận 1. Ảnh: VIỆT DŨNG 

 
Bằng các cách làm trên, thủ tục hành chính trên địa bàn quận 1 được giải 
quyết kịp thời, đúng thời hạn; mức độ hài lòng của nhân dân và doanh 
nghiệp về thủ tục hành chính đang đạt trên 99,9%. 

Tình hình sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 có chuyển biến 
qua từng năm và đạt mức độ tăng mạnh từ năm 2019 đến đầu năm 2020. 
Cụ thể, từ 4,6% hồ sơ giải quyết trực tuyến vào năm 2016, tăng lên gần 
70% vào năm 2019 (16.600/24.000 hồ sơ) và đạt gần 96% vào tháng 2-
2020. 

Đặc biệt, quận 1 là một trong những địa phương tiêu biểu, tích cực trong 
việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hiện đại hóa hành chính. Quận 1 
tiên phong ứng dụng việc thực hiện đường dây nóng ghi nhận thông tin 



phản ánh, phản hồi của người dân góp ý xây dựng chính quyền quận 1 
qua tổng đài 1900571517. 

Bên cạnh đó, Quận 1 còn là quận duy nhất được TPHCM quyết định 
thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin quận 1; là quận tiên phong triển 
khai thực hiện việc đánh giá hiệu quả công tác CCHC của Thủ trưởng, 
người đứng đầu cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức trong việc 
nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp để làm cơ sở triển 
khai chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức… 

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1  Hoàng Thị Tố Nga trao giấy 
khen tới các cá nhân thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa 

bàn quận 1 . Ảnh: MẠNH HÒA 

Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Văn Dũng cho biết, từ nay đến năm 2025, 
quận 1 tiếp tục CCHC với chủ đề “Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục 
hành chính cho người dân và doanh nghiệp gắn với xây dựng môi trường 
làm việc thân thiện, chuyên nghiệp”. Trong đó, Quận 1 đẩy mạnh hoàn 
thiện hệ thống dịch vụ công trực tuyến làm cầu nối giữa người dân và 
chính quyền. Quận kết nối với các ngân hàng để người dân có thể lựa 
chọn hình thức thanh toán bằng thẻ tài khoản ngân hàng khi giao dịch 
trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận, phường.   

Ngoài ra, quận còn tập trung xây dựng trang thông tin du lịch (Website du 
lịch thông minh) kết hợp tương tác thực tế ảo, phần mềm điều hướng du 
lịch, ki-ốt hỗ trợ du lịch thông minh; phân tích bối cảnh hoạt động của 
khách du lịch, thời gian tham quan, phân tích lưu lượng, phân tích tuyến 
đường của du khách, lưu lượng tại các địa danh… Qua đó, xây dựng các 
ứng dụng cơ sở dữ liệu ngành, hỗ trợ doanh nghiệp để quản lý hướng 



dẫn viên, quản lý cơ sở lưu trú, quản lý phương tiện vận chuyển đường 
bộ, quản lý quy hoạch du lịch và nhận phản hồi từ khách du lịch. 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/tphcm-quan-1-giai-quyet-thu-tuc-hanh-
chinh-khong-giay-650959.html 

 

 


