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

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… 

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... 

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, bảo đảm 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. 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/tiep-tuc-day-manh-cai-cach-

thu-tuc-hanh-chinh-thue-612384 

 

2. Quy định về xử lý xe vi phạm không người nhận 

Xe vi phạm, phương tiện vi phạm hết thời hạn tạm giữ mà người vi 

phạm không đến nhận thì được xử lý thế nào? 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 31/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115 về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm 

hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.  



Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-5 tới. 

Theo quy định mới, trong thời hạn ba ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm 

giữtang vật, phương tiện vi phạm, nếu người vi phạm không đến nhận 

hoặc không xác định được người vi phạm thì người ra quyết định tạm giữ 

phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của trung ương hoặc 

địa phương và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan của người có thẩm 

quyền tạm giữ. 

 
Ảnh minh họa.  

Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai, thông báo cuối cùng 

trên phương tiện thông tin đại chúng, nếu người vi phạm không đến nhận 

hoặc không xác định được người vi phạm thì người có thẩm quyền phải ra 

quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định. 

Cơ quan của người ra quyết định tạm giữ có trách nhiệm tiếp tục quản lý, 

bảo quản tang vật, phương tiện cho đến khi tang vật, phương tiện đó bị 

tịch thu, xử lý theo quy định. 

Tang vật, phương tiện vi phạm sau khi bị tịch thu theo quy định và được 

xác lập quyền sở hữu toàn dân thì được xử lý theo trình tự, thủ tục quy 

định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi 

tiết thi hành. 

Nguồn: https://plo.vn/phap-luat/quy-dinh-ve-xu-ly-xe-vi-pham-khong-

nguoi-nhan-896170.html 



3. Những trường hợp không được bảo lãnh xe vi 
phạm đang bị tạm giữ 

Nghị định mới quy định 4 trường hợp không được xem xét đặt tiền 

bảo lãnh để giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ 

chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản. 

 

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hàng chục nghìn phương tiện vi phạm 

giao thông đang bị tạm giữ. Ảnh Cao Huân 

Nghị định 31/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định 115/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý bảo quản tang 

vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành 

chính sẽ có hiệu lực thi hành từ 1.5.2020. 

So với các quy định trước đây, Nghị định số 31 có điểm mới nổi bật là 

việc sửa đổi quy định giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính 

cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản. 

Theo đó, quy định 04 trường hợp không được xem xét đặt tiền bảo lãnh 

để giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân 

vi phạm giữ, bảo quản: 

Phương tiện giao thông của vụ vi phạm là vật chứng của vụ án hình sự; 

Phương tiện giao thông được sử dụng để đua xe trái phép, chống người 

thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng hoặc gây tai nạn giao thông; 



Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị làm giả, sửa chữa; 

Biển kiểm soát giả, phương tiện bị thay đổi trái phép số khung, số máy 

hoặc bị xóa số khung, số máy. 

(Hiện hành quy định bao gồm cả trường hợp phương tiện giao thông 

đang được đăng ký giao dịch bảo đảm). 

Ngoài ra, Nghị định còn quy định về khấu trừ tiền đặt bảo lãnh phương 

tiện giao thông bị tạm giữ theo thủ tục hành chính: 

Trong thời hạn 10 ngày, từ ngày hết thời hạn thi hành quyết định xử phạt 

mà tổ chức, cá nhân không chấp hành thì người có thẩm quyền xử phạt vi 

phạm hành chính ra quyết định về việc khấu trừ tiền đặt bảo lãnh. 

Nguồn: https://laodong.vn/xe/nhung-truong-hop-khong-duoc-bao-lanh-xe-

vi-pham-dang-bi-tam-giu-790832.ldo 

 

4. Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo trình 

Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 37/2016/NĐ-CP 

quy định và hướng dẫn một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao 

động (AT-VSLĐ) về bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề 

nghiệp (BNN) bắt buộc. 

Theo Cục An toàn lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), sau 3 

năm triển khai thực hiện Luật AT-VSLĐ và Nghị định 37/2016/NĐ-CP, hầu 

hết các trường hợp TNLĐ, BNN đã xác định tỉ lệ suy giảm sức khỏe đều 

được hưởng chế độ trợ cấp TNLĐ, BNN theo quy định của pháp luật. 

Trong giai đoạn 2016-2018, các cơ quan BHXH đã chi khám giám định 

thương tật bình quân hơn 1,9 tỉ đồng/năm; chi trợ cấp bình quân gần 148 

tỉ đồng/năm; chi hỗ trợ chuyển đổi nghề bình quân gần 67 tỉ đồng/năm. 

Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia và doanh nghiệp (DN), 

việc triển khai chính sách bảo hiểm TNLĐ, BNN còn vướng mắc, chậm, 

do một số quy định về tài chính, thủ tục hành chính quá phức tạp. Trong 

khi đó, mục đích chính của Luật AT-VSLĐ đặt ra là mở rộng đối tượng 

sang cả khu vực lao động không có hợp đồng lao động, chuyển mạnh từ 

bị động giải quyết hậu quả sang chủ động phòng ngừa, giảm thiểu TNLĐ, 

BNN. Trước thực tế này, nhiều ý kiến cho rằng các cấp, ngành cần tích 

cực sử dụng hiệu quả tối đa 10% từ nguồn thu bảo hiểm TNLĐ, BNN 

hằng năm (500 tỉ đồng/ năm) để hỗ trợ cho các DN, người lao động trong 

cả nước phòng ngừa TNLĐ, BNN; mở rộng nội dung hỗ trợ, nâng mức 



bồi thường trợ cấp; mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm TNLĐ, BNN 

sang khu vực không có quan hệ lao động. 

 

Luật An toàn vệ sinh lao động sửa đổi theo hướng nâng mức hỗ trợ cao 

hơn cho người bị tai nạn lao động 

Theo Cục An toàn lao động, dự thảo nghị định mới sẽ được xây dựng 

theo hướng bỏ bớt thủ tục hành chính; quy định rõ hơn, thuận lợi hơn 

mức hỗ trợ (cao hơn); quy trình xác định đối tượng được hưởng nhanh 

hơn, chính xác hơn, quy trình thực hiện thuận lợi hơn, nhằm hỗ trợ DN 

thực hiện tốt hoạt động phòng ngừa, giảm TNLĐ, BNN. 

Nguồn: https://nld.com.vn/cong-doan/mo-rong-doi-tuong-tham-gia-bao-

hiem-tai-nan-lao-dong-benh-nghe-nghiep-20200315215707696.htm 

 

5. Hệ thống một cửa và giám sát tự động đường 
hàng không sẵn sàng vận hành chính thức 

Sau 3 năm triển khai thí điểm, Cục Hải quan Hà Nội đang phối hợp 

với các cơ quan thuộc Tổng cục Hải quan, đơn vị có liên quan sẽ 

vận hành chính thức Hệ thống một cửa quốc gia đường hàng không 

và Hệ thống quản lí, giám sát tự động đối với hàn 

  

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện 



 

Công chức hải quan sân bay Nội Bài- Cục Hải quan Hà Nội giám sát hành 

lý hành khách XNC Ảnh: Huy Khâm 

Theo Cục Hải quan Hà Nội, triển khai hai hệ thống này sẽ làm thay đổi 

phương thức quản lý từ thủ công sang phương thức quản lý trên dữ liệu 

điện tử, đảm bảo kết nối thông tin giữa ba khâu trước thông quan, trong 

thông quan và khâu đưa hàng qua khu vực giám sát; hệ thống công nghệ 

thông tin đồng bộ tạo nên môi trường làm việc điện tử, doanh nghiệp có 

thể tương tác với hệ thống mọi lúc, mọi nơi.  

Đặc biệt, việc đưa hệ thống vào hoạt động chính thức sẽ giúp kiểm soát, 

theo dõi hàng hóa đưa vào, đưa ra và tồn đọng của kho hàng không; 

quản lý rủi ro trong quản lý sẽ được áp dụng xuyên suốt quá trình quản lý, 

giám sát hàng hóa. 

Trước đây, cơ quan Hải quan và mỗi cơ quan quản lý nhà nước trao đổi 

cung cấp thông tin hai chiều bằng phương pháp thủ công nên cần nhiều 

thời gian để tạo lập, gửi/nhận và xử lý thông tin. Hiện nay, các cơ quan 

quản lý nhà nước cập nhật và chia sẻ dữ liệu điện tử thông qua hệ thống 

một cửa quốc gia, giúp ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp 

luật, ảnh hưởng đến lợi ích và chủ quyền quốc gia. 

Phó Phòng Công nghệ thông tin (Cục Hải quan Hà Nội) Phùng Quang 

Minh cho biết, để chuẩn bị cho việc triển khai chính thức và khai trương 

Hệ thống một cửa quốc gia, Hệ thống quản lý giám sát tự động tại Cảng 

hàng không quốc tế Nội Bài, Phòng Công nghệ thông tin đã phối hợp với 



các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác chuẩn bị triển khai chính thức hệ 

thống.  

Tính đến ngày 12/3/2020, tỷ lệ xử lý và thiết lập tự động thông tin hàng 

hóa dự kiến xếp dỡ đưa qua khu vực giám sát đạt 91.3%. Tỷ lệ tự động 

nêu trên đã đáp ứng yêu cầu để triển khai chính thức hệ thống là 90% và 

dự kiến sẽ đạt mức phấn đấu là 93% - 95%. 

Đối với quản lý giám sát tự động, Cục Hải quan Hà Nội sẽ phối hợp với 

Cục giám sát quản lý về hải quan, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê 

hải quan, 3 doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không tại Cảng hàng 

không quốc tế Nội Bài triển khai, vận hành hệ thống theo đúng yêu cầu 

bài toán nghiệp vụ của Tổng cục Hải quan xây dựng; thực hiện đầy đủ 

các bước trao đổi dữ liệu tự động giữa Hệ thống hải quan với hệ thống 

của doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không theo quy định của Thông 

tư 39/2018/TT-BTC.  

Sau khi hoàn thành các khâu cuối cùng trong công tác chuẩn bị, Cục Hải 

quan Hà Nội sẽ tổ chức triển khai chính thức và khai trương hệ thống tại 

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. 

Lợi ích nhiều chiều 

Theo đánh giá của Cục Hải quan Hà Nội, với việc triển khai hai hệ thống 

trên sẽ mang lại lợi ích cho nhiều cơ quan, DN tham gia. 

Đối với cơ quan Hải quan sẽ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải 

quan tại Cảng hàng không quốc tế, đặc biệt là trong quản lý, theo dõi, 

giám sát hàng hóa đưa vào, đưa ra, tồn đọng của kho hàng không và 

hoàn toàn được thực hiện tự động trên hệ thống.  

Thay vì trước đây, công chức giám sát căn cứ bản in tờ khai, phiếu xuất 

kho để tra cứu, xác nhận hàng được phép đưa qua khu vực giám sát 

(KVGS). Kiểm soát, thống kê hàng hóa nhập kho, xuất kho, tồn kho bằng 

phương thức thủ công nên khó kiểm tra, xác minh hàng hóa chưa qua 

khu vực giám sát. 

Hiện nay, công chức giám sát cho phép hàng hóa vào kho theo danh 

sách dự kiến xếp dỡ và kiểm tra hàng hóa ra khỏi kho dựa vào danh sách 

hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát được hệ thống lập tự động. Hệ 

thống cũng tự động lập báo cáo, thống kê hàng hóa tồn đọng phục vụ 

công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo các cấp nên có thể dễ dàng 

kiểm soát, xác định, xác minh hàng hóa đưa qua khu vực giám sát. 

Trong quản lý phương tiện, hành khách xuất nhập cảnh, áp dụng phương 

pháp quane lý rủi ro (QLRR) giúp cho cơ quan Hải quan thực hiện được 



việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ, giảm dần việc kiểm tra tràn lan không 

cần thiết mà tập trung vào các chuyến bay, các đối tượng trọng điểm, 

giảm thiểu các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái 

phép hàng hóa qua các Cảng hàng không quốc tế. 

Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan cũng giảm thời gian và khối lượng công 

việc cho công chức hải quan. Cùng một thời gian, công chức hải quan có 

thể làm được công việc nhiều hơn, hiệu quả hơn. Hệ thống CNTT đồng 

bộ tạo nên môi trường làm việc điện tử, doanh nghiệp có thể tương tác 

với hệ thống mọi lúc, mọi nơi. 

Đặc biệt, hệ thống sẽ giúp giảm thiểu việc tiếp xúc với doanh nghiệp trong 

quá trình làm thủ tục, qua đó cải cách thủ tục hành chính, giúp minh bạch 

hơn trong cơ quan Hải quan, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, 

giúp tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại, chi phí lưu kho bãi của doanh 

nghiệp XNK. 

Đối với hãng hàng không, sẽ góp phần thúc đẩy các hãng hàng không 

trong nước thực hiện chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ thống quản lý khai 

thác bay theo chuẩn mực quốc tế, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh 

và hiệu quả hoạt động kinh doanh. 

Tạo tiền đề cho các hãng hàng không Việt Nam và quốc tế triển khai áp 

dụng vận đơn hàng không điện tử (e Airway bill) theo Công ước Montreal 

99 mà Chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn. Đồng thời tiết kiệm được thời 

gian, chi phí, nhân lực do không phải tạo lập, in ấn, xuất trình hồ sơ giấy 

đối với mỗi chuyến bay mà hãng có thể khai báo tự động dữ liệu điện tử 

trước chuyến bay tới hệ thống một cửa quốc gia. 

Về phía doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không, không chỉ tiết kiệm chi 

phí về thời gian, nhân lực, chủ động trong việc khai thác hàng hóa mà còn 

nâng cao trách nhiệm đối với việc quản lý hàng hóa được đưa vào, đưa 

ra tại các kho hàng. 

Cùng với đó việc triển khai kết nối, thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và 

quản lý giám sát tự động giúp hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, 

quy trình khai thác của doanh nghiệp kho, phù hợp với các chuẩn mực 

quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; kiểm soát, 

theo dõi, thanh khoản, đối chiếu các lô hàng nhanh chóng và hoàn toàn 

được thực hiện tự động trên hệ thống. 

Cục Hải quan Hà Nội đã xây dựng kế hoạch chi tiết các bước thực hiện 

và thời gian thực hiện, giai đoạn nước rút sẽ được triển khai trong tháng 3 

và tháng 4 để dự kiến tháng 5/2020 sẽ chính thức và khai trương hệ 

thống.  



Theo đó, mục tiêu triển khai là đôn đốc, yêu cầu 100% các hãng hàng 

không thực hiện khai báo điện tử tới cổng thông tin một cửa quốc gia; tỷ 

lệ xử lý tự động thông tin emanifest trên hệ thống một cửa quốc gia đạt 

trên 95%; tỷ lệ thiết lập tự động thông tin hàng hóa dự kiến xếp dỡ đưa 

qua khu vực giám sát đạt trên 90%. 

Nguồn: https://vietnambiz.vn/he-thong-mot-cua-va-giam-sat-tu-dong-

duong-hang-khong-san-sang-van-hanh-chinh-thuc-

20200315204017462.htm 

 

6. Đăng ký phương tiện ô tô “siêu tốc“ 

Thay vì thời gian làm các thủ tục đăng ký phương tiện ô tô kéo dài 

từ 2 đến 3 ngày mới có kết quả, phòng CSGT Công an tỉnh Quảng 

Bình đã rút ngắn thời gian nhận và trả kết quả cho người dân chỉ 

trong khoảng 3 giờ đồng hồ. 

Chỉ khoảng 3 giờ đồng hồ, người dân Quảng Bình có thể hoàn tất thủ tục 

đăng ký phương tiện ô tô tại phòng CSGT tỉnh Quảng Bình. 

Theo chân những người đi đăng ký phương tiện ô tô tại phòng CSGT 

Công an tỉnh Quảng Bình cho thấy, nhiều người dân rất bất ngờ trước 

việc lực lượng Công an đã làm thủ tục một cách triệt để và nhanh gọn 

giúp cho người dân bớt đi lại vừa mất thời gian vừa có những phiền toái 

nhất định. 



Trước đây, để đăng ký phương tiện ô tô thì người dân sau khi được nhận 

một giấy hẹn có thời gian từ khoảng 2-3 ngày mới có thể có kết quả. Nhờ 

triển khai quyết liệt các biện pháp công tác và ứng dụng triệt để tiện ích 

của công nghệ thông tin, đã rút ngắn được thời gian nhận và trả kết quả 

cho người dân chỉ trong vòng khoảng 3 giờ đồng hồ. 

Anh Đinh Văn Luận ở Minh Hoá Quảng Bình chia sẻ: Mình từ Minh Hoá đi 

đăng kí xe mất hơn 100km, dự định sau khi nạp hồ sơ sẽ trở về Minh Hoá 

chờ đợi kết quả nhưng hôm nay xuống làm thủ tục, các anh chị công an 

đã tiếp nhận và bảo chờ đợi để nhận ngay kết quả trong buổi sáng. 

“Lúc đầu mình không tin nhưng sau khi tiếp nhận đầy đủ các loại giấy tờ, 

hồ sơ của anh Luận, cán bộ, chiến sỹ Phòng CSGT đã tiến hành kiểm tra 

phương tiện và làm các thủ tục để anh Luận được đăng ký rất nhanh mà 

không phải chờ đợi” - anh Luận chia sẻ. 

Với cách làm này, người dân đi đăng ký các phương tiện sẽ rất nhanh, 

gọn và thiết thực. Hạn chế được sự phiền hà, khó khăn, chờ đợi và tốn 

kém của người dân đó chính là hiệu quả mang lại từ việc cải cách hành 

chính của phòng CSGT công an tỉnh Quảng Bình. 

Có thể thấy rằng, cùng với việc cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hoá 

trong công tác xử phạt VPHC trên lĩnh vực giao thông đường bộ đường 

sắt bằng việc thu nộp hộ tiền xử phạt, chuyển trả giấy tờ tạm giữ đến tay 

người vi phạm của phòng CSGT công an tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ cho 

người vi phạm đỡ mất thời gian, thuận lợi hơn trong công việc thì nay 

việc tổ chức trả giấy đăng ký xe ô tô mới trong vòng 180 phút kể từ khi 

tiếp nhận hồ sơ tạo thuận lợi rất nhiều đối với người dân. 

Thượng tá Trần Đức Dương, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh cho biết: 

Để làm được điều đó, chúng tôi sắp xếp lại nhân sự, bố trí khoa học từ 

khâu tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra phương tiện, nhập máy cũng như in đăng 

ký, bố trí chỉ huy xuống tận nơi đăng ký để ký hồ sơ, nhằm trả giấy tờ cho 

người dân một cách nhanh nhất. 

Kết quả bước đầu cho thấy, hơn 1 tuần triển khai việc thực hiện đăng ký 

nhanh gọn này đã tiến hành đăng ký mới ô tô 174 trường hợp; cấp biển 

số và in chứng nhận đăng ký trong vòng 180 phút được 174 trường hợp 

(đạt tỷ lệ 100%) bước đầu đã nhận được sự tin tưởng và đồng thuận của 

nhân dân. 

Ông Dương cũng cho biết, trong thời gian tiếp theo, để giảm bớt thủ tục 

hành chính đối với người dân, chúng tôi tiếp tục duy trì mô hình này và 

nhân rộng thêm một số hạng mục khác trong công tác đăng ký quản lý 

phương tiện… 



Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/dang-ky-phuong-tien-o-to-sieu-

toc-4071207-v.html 

 

7. Giá thịt lợn, khẩu trang: Cơ chế quản lý thị trường 
nhưng không thả nổi 

Trong mùa dịch bệnh, những mặt hàng nhu yếu phẩm, rất cần cho 

mọi người như thịt lợn, mì tôm, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y 

tế…có xu hướng tăng. Lúc này rất cần những biện pháp mạnh tay 

hơn để không thả nổi cho gian thương thao túng, lợi dụng thiên tai, 

dịch bệnh để trục lợi. 

 

Nhân viên y tế Nghệ An đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ảnh: QĐ 

Theo thông tin từ Bộ Y tế vào ngày 17.2, cả nước hiện có 39 đơn vị sản 

xuất khẩu trang y tế với khoảng 3 triệu khẩu trang/ngày. Nhiều doanh 

nghiệp đã tăng năng suất, sản lượng, sắp tới sẽ cho ra thị trường số 

lượng khẩu trang y tế đáp ứng đủ nhu cầu người dân.    

Tuy nhiên, thực tế là cả tháng nay, khẩu trang y tế trở nên khán hiếm.  

Do khó khăn về nguyên liệu sản xuất, nhu cầu tăng đột biến nên giá khẩu 

trang y tế tăng so với trước mùa dịch là đương nhiên, nhưng tăng đến 

hàng chục lần là bất thường. Rõ ràng đã có dấu hiệu của sự trục lợi. 



Những cá nhân, tổ chức nào thu được nguồn lợi lớn từ việc tăng giá bất 

thường này, là vấn đề cần được làm rõ.  

Nhiều chuyên gia kiến nghị Chính phủ cần xem xét đưa mặt hàng khẩu 

trang y tế vào danh mục hàng bình ổn giá mới kiểm soát được giá. Tuy 

nhiên, việc đưa một mặt hàng bổ sung danh mục hàng bình ổn giá phải 

thông qua nhiều thủ tục hành chính không đơn giản. Bên cạnh đó, cần 

yêu cầu doanh nghiệp sản xuất công khai mức giá bán lẻ, minh bạch hóa 

hệ thống bán hàng khẩu trang y tế.  

Cùng với khẩu trang, nhiều mặt hàng thiết yếu như thịt lợn, mì tôm, nước 

rửa tay kháng khuẩn…cũng đua nhau “nhảy múa”. Nhiều chuyên gia giải 

thích: bởi vì đó không phải là các mặt hàng bình ổn giá, cơ quan chức 

năng không thể tùy tiện can thiệp vào mối quan hệ cung - cầu.  

Theo cơ chế thị trường, người dân được tự do kinh doanh, thuận mua 

vừa bán, nhà nước không can thiệp vào các mối quan hệ cung cầu bình 

thường. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể thả nổi cho gian thương thao 

túng, lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để trục lợi.  

Thiết nghĩ cần nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý giá linh hoạt, cụ thể, 

chặt chẽ và mạnh mẽ hơn, để chúng ta có đủ hành lang pháp lý và chế 

tài, kịp thời ứng phó với những biến động của thị trường, đặc biệt đối với 

các mặt hàng thiết yếu cho người dân trong các hoàn cảnh thiên tai, dịch 

bệnh và các thay đổi bất thường khác. 

Nguồn: https://laodong.vn/ban-doc/gia-thit-lon-khau-trang-co-che-quan-ly-

thi-truong-nhung-khong-tha-noi-790944.ldo 

 

8. Khó thoát với camera 

Các camera có độ phân giải cao, ghi rõ nét toàn cảnh khu vực ôtô 

dừng đỗ, biển số xe vi phạm 

Khi lưu thông trên một số tuyến đường tại TP HCM, TP Hà Nội, người 

điều khiển xe sẽ thấy những biển báo tuyến đường có giám sát, xử phạt 

bằng camera. Việc thông báo này là minh bạch và hợp thông lệ quốc tế. 

Kể từ ngày 10-3, TP HCM bắt đầu thí điểm việc dùng camera cố định xử 

phạt các lỗi vi phạm hành chính trong việc dừng, đỗ xe (phạt "nguội"). 

Thí điểm 14 tuyến đường 

Có 14 tuyến đường được Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM thí 

điểm áp dụng ghi hình xử phạt đầu tiên này, chủ yếu ở trung tâm thành 

phố (quận 1), cũng như khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (đường Trường 



Sơn, quận Tân Bình) và khu vực ngã tư Hàng Xanh (đường Điện Biên 

Phủ, quận Bình Thạnh) vốn là các tuyến đường lâu nay thường xảy ra 

tình trạng ôtô dừng đỗ trái phép. 

 

Đường Hai Bà Trưng - một trong những tuyến ở TP HCM đang triển khai 

hệ thống camera giám sát giao thông, ghi hình xử phạt hành chính đối với 

ôtô dừng, đỗ sai quy định Ảnh: Gia Minh 

Theo quy trình, Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị TP HCM 

(vừa đổi tên từ Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn) sẽ là đầu 

mối ghi nhận, trích xuất video, hình ảnh các trường hợp vi phạm; sau đó 

chuyển qua Thanh tra Sở GTVT trong 3 ngày làm việc. Thanh tra Sở 

GTVT sẽ phân tích dữ liệu hình ảnh, xác minh các thông tin liên quan và 

lập hồ sơ vi phạm, in thông báo gửi chủ phương tiện đến giải quyết vụ 

việc (trong vòng 30 ngày). Theo đại diện Thanh tra Sở GTVT, nếu quá 

thời gian quy định, người được yêu cầu (tài xế hoặc chủ phương 

tiện/người đại diện) không chấp hành, Thanh tra Sở GTVT sẽ thông báo 

cho cơ quan đăng kiểm để đưa vào diện cảnh báo phương tiện liên quan 

đến vi phạm hành chính. Trung tâm này đang quản lý 762 camera lắp đặt 

trên các tuyến đường. Trong đó có khoảng 300 camera chuyên dụng đo 

vận tốc, lưu lượng xe; hơn 400 camera truyền hình ảnh về hệ thống để 

cơ quan chức năng và người dân theo dõi trực tuyến phục vụ điều tiết 

giao thông, tránh kẹt xe. Các camera này có độ phân giải cao, ghi rõ nét 

hình toàn cảnh khu vực xe dừng đỗ, biển số xe vi phạm. Trung tâm này 



cũng trích xuất video vào thời điểm trước và sau khi phương tiện dừng, 

đỗ không đúng nơi quy định. Các dữ liệu này bảo đảm các yếu tố về thời 

gian, không gian, đối tượng và hành vi vi phạm. 

Ngoài ra, Thanh tra Sở GTVT sẽ phối hợp với Phòng CSGT Đường bộ - 

Đường sắt Công an TP HCM để tránh tình trạng xe vi phạm một lỗi mà bị 

xử phạt nhiều lần. Sở GTVT cho biết sẽ thông báo bằng văn bản tối thiểu 

trước 7 ngày khi có thay đổi, bổ sung các tuyến đường lắp đặt camera 

giám sát. Người dân có thể tra cứu thông tin phương tiện vi phạm bị ghi 

hình bằng camera trên Cổng Thông tin giao thông (TTGT) TP HCM 

(www.giaothong.hochiminhcity.gov.vn) hoặc có thể cài đặt ứng dụng di 

động "TTGT TP HCM" do FPT Technology Solutions thực hiện, có trên 2 

nền tảng di động Android và iOS. 

Liên quan đến việc bảo mật thông tin, theo Trung tâm Quản lý Điều hành 

giao thông đô thị TP, đơn vị này có trách nhiệm lưu trữ, bảo quản an toàn 

trong môi trường thích hợp và chuyển đổi theo công nghệ phù hợp với tất 

cả hồ sơ, tài liệu, thông tin điện tử. Việc phối hợp, chia sẻ hay kết nối dữ 

liệu hệ thống camera giám sát, cơ sở dữ liệu liên quan sẽ chỉ thực hiện 

khi có yêu cầu từ các cơ quan thẩm quyền. 

Mất 3 phút để nộp phạt 

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết từ ngày 12-3, thực hiện thí điểm việc 

nộp phạt ngay trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) tại 4 TP: Hà 

Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và tỉnh Bình Thuận; tới quý III sẽ triển 

khai phương thức này trên cả nước. Thông qua Cổng DVCQG, người 

dân có thể sử dụng các dịch vụ trực tuyến để nộp tiền phạt vi phạm giao 

thông qua ngân hàng điện tử thay vì phải trực tiếp đến các kho bạc, ngân 

hàng nộp tiền phạt như trước. 

Đại diện Cục CSGT cho biết vừa phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục 

hành chính (Văn phòng Chính phủ), Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông 

Việt Nam (VNPT) và Vietcombank, VietinBank kết nối thành công dịch vụ 

thu phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ lên 

Cổng DVCQG. Để nộp phạt, người vi phạm đăng nhập cổng, nhập số 

biên bản vi phạm hành chính; ngày, tháng, năm vi phạm; họ 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 và nhận biên lai. 

CSGT căn cứ vào biên lai thu tiền phạt để trả giấy tờ cho người dân theo 

yêu cầu. "Quy trình thực hiện thông thường mất 10 phút, với người thông 

thạo chỉ 3 phút. Số biên bản xử phạt vi phạm hành chính ra từng ngày, 

không phải là số duy nhất nên người dân phải sử dụng 3 trường thông tin: 



số biên bản vi phạm; ngày, tháng, năm vi phạm và họ tên để tìm ra quyết 

định xử phạt" - lãnh đạo Cục CSGT cho biết. Theo Thiếu tướng Lê Xuân 

Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT, quy định của Luật Xử lý vi phạm hành 

chính có hành vi thì cơ quan chức năng có thể ra quyết định xử phạt ngay 

như: vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ…, nhưng cũng có hành vi cần phải 

xác minh thêm 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 giờ), tổ tuần 

tra kiểm soát bàn giao giấy tờ biên bản cho bộ phận trực tại nhà để ra 

quyết định xử phạt. 

Ngoài ra, theo đại diện VNPT, người dân có thể thực hiện dịch vụ thanh 

toán tiền phạt và nhận kết quả tại nhà theo cách tạo tài khoản trên Cổng 

DVCQG. Sau khi thanh toán hoàn tất, cổng chuyển toàn bộ thông tin hồ 

sơ của người vi phạm sang hệ thống của bưu điện và nhân viên bưu điện 

sẽ đến cơ quan CSGT của các địa phương để nhận giấy tờ và chuyển trả 

cho người vi phạm.  

Cần chế tài mạnh 

Trong năm 2019, CSGT TP HCM đã xử lý hơn 60.000 trường hợp vi 

phạm giao thông qua hình ảnh, chủ yếu với các lỗi dừng đỗ xe sai quy 

định, vượt đèn đỏ, vi phạm tốc độ, đi ngược chiều, chạy vào giờ cấm - 

đường cấm. Tuy nhiên, chỉ có 15.000 trường hợp (chiếm 25%) đến nộp 

phạt. Nhiều chuyên gia cho rằng phải có biện pháp chế tài đủ mạnh để 

buộc chủ phương tiện, người vi phạm bị xử phạt qua hình ảnh tự giác 

đóng phạt. UBND TP HCM cho biết đã phối hợp với Bộ GTVT và Bộ 

Công an để trình Chính phủ thông qua một số quy định và chế tài mới 

nhằm xử lý những trường hợp vi phạm giao thông qua hình ảnh có hiệu 

quả và phù hợp với thực tiễn hơn. 

Nguồn: https://nld.com.vn/cong-nghe/kho-thoat-voi-camera-

20200314192553457.htm 

 

9. Triển khai nhiều giải pháp quản lý và kiểm tra vũ 
trường, quán bar, karaoke, nhà nghỉ 

Thủ tướng yêu cầu các địa phương và cơ quan chức năng cần quản 

lý chặt chẽ và thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều 

kiện về an ninh trật tự như: Vũ trường, quán bar, quán karaoke, nhà 

nghỉ...  

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 291/QĐ-TTg về 

kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về 



tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma 

túy. Trong đó, nhiều giải pháp quản lý và kiểm tra vũ trường, quán bar, 

quán karaoke, nhà nghỉ... sẽ được triển khai. 

Theo Quyết định 291, Thủ tướng yêu cầu các địa phương và cơ quan 

chức năng cần quản lý chặt chẽ và thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh 

doanh có điều kiện về an ninh trật tự như: Vũ trường, quán bar, quán 

karaoke, nhà nghỉ... không để các đối tượng lợi dụng mua bán, tổ chức 

sử dụng trái phép chất ma tuý. 

 

Triển khai nhiều giải pháp quản lý và kiểm tra vũ trường, quán bar, 

karaoke, nhà nghỉ 

Bên cạnh đó, chủ động phát hiện và xử lý kiên quyết, nghiêm minh đối với 

chủ cơ sở kinh doanh để xảy ra tội phạm và tệ nạn ma tuý tại cơ sở mình 

quản lý hoặc có hành vi tiếp tay, bao che cho các đối tượng tổ chức sử 

dụng trái phép chất ma tuý. 

Trong đó, Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên 

quan quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm hành vi lợi dụng các loại hình đầu 

tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự để mua bán và tổ chức sử 

dụng trái phép các chất ma túy. 

Theo Cục Cảnh sát ĐTTP về ma tuý (Bộ Công an), lực lượng Cảnh sát 

ĐTTP về ma túy các địa phương đã rà soát các cơ sở kinh doanh có điều 

kiện về an ninh trật tự (ANTT), dịch vụ nhạy cảm để tham mưu Ban Giám 

đốc Công an các địa phương triển khai biện pháp phòng ngừa, đấu tranh 

hiệu quả với tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn. 



Trong năm 2019, lực lượng công an toàn quốc đã đấu tranh khám phá 

2.834 vụ, xử lý hình sự 1.908 đối tượng, xử phạt hành chính 15.897 đối 

tượng về hành vi phạm tội liên quan đến ma túy, vi phạm quy định của 

pháp luật trong kinh doanh có điều kiện về ANTT, dịch vụ nhạy cảm. 

Trong đó có tới 1.402 vụ vi phạm xảy ra trong lĩnh vực kinh doanh nhà 

nghỉ, khách sạn. Trong số 1.908 đối tượng bị xử lý hình sự, có tới 1.106 

đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy (chiếm 58%), 543 đối 

tượng bị xử lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy (chiếm 28%). 

Như vậy, trong lĩnh vực này vẫn chủ yếu xử lý hình sự đối với tội danh 

mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, xử phạt hành chính đối với 

chủ cơ sở và người sử dụng trái phép chất ma túy. Việc chứng minh tội 

phạm, đánh giá chứng cứ về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất 

ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy còn gặp khó khăn. 

Năm 2019, lực lượng chức năng đã xử phạt 600 cơ sở về hành vi kinh 

doanh quá giờ quy định, 289 cơ sở về hành vi kinh doanh không có giấy 

phép về ANTT, 655 cơ sở về hành vi để người khác sử dụng trái phép ma 

túy trong khu vực quản lý. Hiện cả nước còn 3.879 cơ sở kinh doanh có 

điều kiện về ANTT, dịch vụ nhạy cảm có biểu hiện nghi vấn liên quan đến 

tội phạm ma túy, tập trung ở lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lưu trú (với 

1.711 nhà nghỉ, khách sạn, chiếm 44,1%), karaoke (với 1.746 cơ sở, 

chiếm 45%). 

Hiện tại, một số loại hình kinh doanh quán bar, câu lạc bộ, nhà hàng ăn 

uống có sử dụng nhạc mạnh, game bắn cá… là nơi dễ phát sinh tội 

phạm, tệ nạn ma túy. Tuy nhiên, theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP của 

Chính phủ thì đây không được xếp vào danh mục kinh doanh có điều kiện 

về ANTT, dẫn đến khó khăn cho công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý vi 

phạm. 

Nhiều cơ sở lợi dụng danh nghĩa quán bar, câu lạc bộ, nhà hàng ăn uống 

có sử dụng nhạc mạnh nhưng có quy mô, tính chất hoạt động như vũ 

trường với sức chứa hàng trăm người. Việc cấp phép cho hoạt động này 

cũng đơn giản, chủ cơ sở chỉ cần xin giấy phép mở nhà hàng ăn uống, 

giấy phép bán rượu trên 30% nồng độ cồn, thuốc lá và giấy phép biểu 

diễn văn hóa, nghệ thuật mà không cần chấp hành đúng theo quy định về 

kinh doanh vũ trường tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 

Nếu xảy ra vi phạm, kể cả bị xử phạt nhiều lần cũng không thể rút giấy 

phép kinh doanh hay tạm dừng kinh doanh, bởi việc này được quy định 

theo Luật Doanh nghiệp. 



Nhiều quán karaoke hoạt động không có giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh, giấy phép đăng ký hoạt động, giấy chứng nhận đủ điều kiện về 

ANTT, bị đình chỉ, tạm đình chỉ kinh doanh và xử phạt nhiều lần nhưng 

vẫn hoạt động.  Nhiều chủ cơ sở "vui lòng" chịu phạt hành chính để tồn 

tại, đồng thời làm ngơ cho khách mang ma túy vào, thậm chí còn thay đổi 

người đại diện pháp luật, giấy phép kinh doanh... để đối phó lực lượng 

chức năng. Trong những vụ khám phá "động lắc" có quy mô lớn, tạm giữ 

hàng trăm dân chơi, việc đưa đối tượng về nơi tạm giữ lấy lời khai, lấy 

mẫu xét nghiệm ma túy, xác minh lý lịch mất nhiều thời gian. Việc phối 

hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý, trao đổi thông tin, kiểm 

tra liên ngành còn nhiều hạn chế... 

Trước tình hình trên, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đề xuất Bộ 

Công an trình Chính phủ, Quốc hội có hướng dẫn cụ thể về xử lý tội danh 

tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, chứa chấp sử dụng trái phép chất 

ma túy. Xem xét xử lý tăng nặng hành vi sử dụng trái phép chất ma túy 

đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật nhằm tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc trong việc xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ đưa đi 

cai nghiện bắt buộc. 

Nguồn: http://baodansinh.vn/trien-khai-nhieu-giai-phap-quan-ly-va-kiem-

tra-vu-truong-quan-bar-karaoke-nha-nghi-20200315112838566.htm 

 

10. Quy định mới về quy chuẩn ô tô con 

So với quy định hiện hành, Thông tư 54/2019 của Bộ GTVT đã hạn 

chế các loại xe được xem là ô tô con. 

Hiện tôi có một ô tô chở hàng có khối lượng chuyên chở dưới 1.5 tấn. 

Theo quy định thì loại xe được xe là ô tô con. Tuy nhiên, tôi vừa nghe nói, 

Bộ GTVT đã có quy định mới quy định xe tải có khối lượng chở dưới 1,5 

tấn không được coi là ô tô con  nữa. Vậy xin hỏi, quy định cụ thể như thế 

nào? 

Bạn đọc Nguyễn Văn Quy (quy1985…@gmail.com). 

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Bộ GTVT 

đã ban hành Thông tư 54/2019, có hiệu lực ngày 1-7-2020, ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. 

Theo đó, ô tô con (hay còn gọi là xe con) là ô tô 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 chín chỗ ngồi (kể 

cả chỗ người lái). 



Như vậy, so với quy định hiện hành tại Thông tư 06/2016, quy định trên 

đã loại bỏ xe tải có khối lượng chuyên chở dưới 1,500 kg ra khỏi danh 

sách xe con. 

Ngoài ô tô chở hàng có khối lượng chuyên chở dưới 1.5 tấn, Thông tư 

54/ 2019 cũng loại bỏ thêm nhiều loại xe được xem là ô tô con. 

Cụ thể, Thông tư 06/2016 quy định ô tô  con còn  bao  gồm  cả các loại xe 

có kết cấu như xe máy ba bánh nhưng có tải trọng bản thân xe lớn hơn 

400 kg và tải trọng toàn bộ xe cho phép nhỏ hơn 1.500 kg.  

Xe  bán  tải  có  kết  cấu  thùng  chở  hàng  đi  liền  với  thân  xe,  có  khối 

lượng chuyên chở cho phép 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  nhỏ hơn 1,500 kg và có từ năm chỗ ngồi trở xuống thì được 

xem là xe con. 

Còn theo Thông tư 54/2014, ô tô gồm ô tô 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 chín chỗ ngồi (kể cả 

chỗ người lái). 

Xe bán tải, xe tải VAN có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia 

giao thông dưới 950 kg, xe ba bánh có khối lượng bản thân lớn hơn 400 

kg, trong tổ chức giao thông, được xem là xe con. 

Nguồn: https://plo.vn/ban-doc/toi-muon-hoi/quy-dinh-moi-ve-quy-chuan-o-

to-con-896447.html 

 

11. Dạy và học lái xe cần đi vào thực chất 

Thời gian qua, một số điểm mới về đào tạo lái xe ô tô trong Thông tư 

số 38/2019/TT-BGTVT (gọi tắt là Thông tư 38) ngày 8-10-2019 của Bộ 

GT-VT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới 

đường bộ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-12-2019 đang được 

nhiều người dân quan tâm. 

Thông tư 38 quy định, các cơ sở đào tạo phải lắp thiết bị giám sát thời 

gian và quãng đường học thực hành lái xe trên đường đối với mỗi học 

viên. Với quy định này, học viên không có cách nào khác là phải học tập 

nghiêm túc. Ngoài ra, thông tư còn bổ sung thêm 2 môn học về đạo đức 

lái xe và phòng, chống tác hại của rượu, bia, cũng như thêm nội dung học 

viên phải sát hạch xử lý các tình huống trên phần mềm mô phỏng. Với 



nhiều điểm mới theo hướng siết chặt chất lượng đào tạo và sát hạch lái 

xe được kỳ vọng sẽ hạn chế các bất cập đã tồn tại lâu nay. 

 

Ảnh minh họa 

Tuy nhiên mới đây, thông tin Tổng cục Đường bộ Việt Nam sau khi thanh 

tra các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn TP.HCM đã phát hiện 

83 giáo viên sử dụng bằng, chứng chỉ giả tại 5 cơ sở đào tạo lái xe để 

hành nghề khiến tôi hết sức bất ngờ và bức xúc. 

Theo quan điểm của tôi, để trở thành một người thầy chuẩn mực, giỏi 

nghề chưa bao giờ là dễ và người giáo viên dạy lái xe cũng vậy. Họ sẽ là 

người trực tiếp chỉ dẫn những kỹ năng lái xe từ cơ bản đến những pha xử 

lý phức tạp, những tình huống nguy hiểm giả định có thể gặp trên đường 

và cách phòng tránh. Giáo viên dạy lái xe sẽ giải thích những tình huống 

pháp luật và những câu chuyện về đạo đức ứng xử của tài xế khi có sự 

cố… Từ đó, người học mới có thể tự tin điều khiển phương tiện, chấp 

hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Quan trọng 

hơn là có thể tự bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho bản thân, gia đình và 

những người xung quanh. 

Tuy nhiên, nếu giáo viên không giỏi, không qua trường lớp đào tạo bài 

bản thì khó có thể truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm hay cho học 

viên. Hậu quả là ở đâu đó vẫn còn tình trạng nhiều người sử dụng bằng 

giả, học qua loa, tìm cách “chạy chọt” để vượt qua các kỳ thi sát hạch. 

Vậy nên mỗi lần xem và đọc thông tin một vụ tài xế gây tai nạn chết người 

do lùi xe ẩu, nhầm số và ga hoặc do lái chưa thành thạo, tôi lại rùng mình. 



Thực tế cho thấy, bên cạnh việc siết chặt các quy định về đào tạo, sát 

hạch, cấp giấy phép lái xe, các ngành chức năng cần tăng cường chấn 

chỉnh và xử lý quyết liệt, nghiêm minh nếu phát hiện sai phạm trong việc 

dạy và học lái xe để hoạt động này đi vào thực chất hơn. 

Nguồn: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202003/day-va-hoc-lai-xe-

can-di-vao-thuc-chat-2993247/ 

 

12. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục giảm nhẹ chương 
trình, rút ngắn thời gian học 

Đây là nội dung trong thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, 

chống dịch COVID-19. 

 

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc học trực 

tuyến, giảm nhẹ chương trình. Ảnh minh họa: TTXVN 

Dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục bùng phát, lây lan tại nhiều nước trên 

thế giới; Tổ chức y tế thế giới công bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu; 



Hoa Kỳ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Công tác phòng, chống 

dịch tại nước ta đã bước vào giai đoạn mới. 

Các cấp, các ngành đều phải ý thức được đầy đủ tầm quan trọng, tính 

cấp thiết của công tác phòng, chống dịch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

và phải nỗ lực hơn nữa, càng khó khăn càng phải quyết tâm, cố gắng. 

Đây là nội dung Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 

Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch 

COVID-19. 

Trong thời gian qua, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần “chống dịch 

như chống giặc” và đạt kết quả tốt, được cộng đồng quốc tế và nhân dân 

đánh giá cao, tăng thêm niềm tin trong nhân dân.  

Tuy nhiên, trên thực tế cũng có địa phương còn chủ quan, lúng túng trong 

công tác phòng, chống dịch, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm. 

Thủ tướng chỉ đạo, trước hết, cần rà soát, nâng tầm kịch bản phòng, 

chống dịch từ Trung ương đến địa phương, dự liệu các tình huống và tập 

trung, khẩn trương chuẩn bị tốt nhất lực lượng, cơ sở vật chất, sẵn sàng 

ứng phó trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng, bảo đảm phản 

ứng nhanh, kịp thời, hành động đúng, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất 

cảnh giác, không để dịch bệnh lây lan thiếu kiểm soát. 

Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện 

nghiêm phương châm sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế trong ngắn hạn, 

quyết tâm kiểm soát, phòng chống dịch, bảo vệ tốt nhất tính mạng, sức 

khoẻ của nhân dân, thực hiện thành công "mục tiêu kép" phòng chống 

dịch và phát triển kinh tế - xã hội. 

Giảm tối đa nguồn lây nhiễm từ bên ngoài 

Các Bộ, cơ quan, Uỷ ban nhân dân các địa phương theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải 

pháp: Hạn chế người nhập cảnh từ các nước có dịch; hạn chế tối đa các 

chuyến bay từ các vùng có dịch đến Việt Nam để giảm tối đa nguồn lây 

nhiễm từ bên ngoài; thực hiện chặt chẽ thủ tục xuất nhập cảnh, đặc biệt 

kiểm tra chi tiết, nghiêm túc tờ khai y tế; nêu khuyến cáo, yêu cầu hành 

khách khai báo y tế điện tử trước khi đến Việt Nam. 

Hạn chế các chuyến bay Việt Nam, đặc biệt của hãng hàng không quốc 

gia Việt Nam bay đến các vùng có dịch. 

Bên cạnh đó, tập trung rà soát, phát hiện nhanh các nguồn lây, nguy cơ 

lây bệnh, trước hết là đối với các trường hợp nhập cảnh; ứng dụng công 



nghệ thông tin để truy tìm các trường hợp có nguy cơ lây bệnh trong số 

người đã nhập cảnh; thực hiện khoanh vùng nhanh, kiên quyết cách ly 

các địa bàn có dịch. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung đối với các trường hợp 

đến từ, đi qua vùng có dịch nhập cảnh Việt Nam; đồng thời sàng lọc, áp 

dụng các biện pháp cách ly, giám sát y tế phù hợp đối với từng loại 

trường hợp, bảo đảm chặt chẽ.  

Đối với người nhập cảnh là chuyên gia, quản lý doanh nghiệp, công nhân 

tay nghề cao... khi nhập cảnh phải qua kiểm tra và áp dụng các biện pháp 

phòng, chống dịch phù hợp tại doanh nghiệp, cơ sở lưu trú theo quy định. 

Chính quyền và ngành y tế địa phương phải giám sát chặt chẽ việc thực 

hiện các biện pháp này.  

Cấp uỷ, chính quyền các địa phương, nhất là các thành phố lớn tập trung 

chỉ đạo rà soát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, tổ chức 

diễn tập, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch xảy ra trên diện rộng, 

bảo đảm 4 tại chỗ; giám sát chặt chẽ việc cách ly tại gia đình, hạn chế tối 

đa nguy cơ lây lan dịch bệnh;  

Chú trọng vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, tổ dân phố, thôn bản và 

từng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp. Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết, cụ thể để 

các địa phương thực hiện.  

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế rà soát, kiểm tra phương án huy động lực 

lượng y tế, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, phương tiện 

cho công tác điều trị, hạn chế tối đa trường hợp tử vong có thể xảy ra.  

Giao Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chỉ đạo việc 

mua sắm một số trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc điều trị, phòng, 

chống dịch; trước mắt đồng ý mua hoặc có đơn vị tài trợ để có ngay 

2.000 bộ KIT thử nhanh để cấp cho các cơ quan, địa phương đang có 

nhu cầu xét nghiệm cao.  

Từ 16/3, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng 

Từ ngày 16/3/2020, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi 

công cộng có tập trung đông người (như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến 

xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...). 

Các Bộ: Công Thương, Y tế chỉ đạo bảo đảm sản xuất, cung ứng khẩu 

trang bảo đảm chất lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân. 

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo ngành hàng không, các hãng hàng không 

phát miễn phí khẩu trang cho hành khách trong trường hợp hành khách 

chưa có khẩu trang, kể cả hành khách người nước ngoài nhập cảnh Việt 



Nam, yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay và khi 

vào nhà ga. 

Hướng dẫn phòng chống dịch đến từng người dân 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chủ động, kịp thời cung cấp thông 

tin cho báo chí về phòng, chống dịch, hướng dẫn đầy đủ về các trường 

hợp cách ly, giám sát y tế, bảo đảm thực hiện thống nhất tại các địa 

phương, cơ quan, đơn vị. 

Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ đạo các cơ quan báo chí 

Trung ương, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về 

phòng, chống dịch, bảo đảm đúng mức, kịp thời, minh bạch và khoa học 

để người dân tin tưởng, không hoang mang; kiểm soát chặt chẽ thông tin 

trên mạng xã hội. Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xử lý 

nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm để răn đe, giáo dục. 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường các hình thức thông tin, 

hướng dẫn phòng chống dịch đến từng cộng đồng dân cư, từng người 

dân (kể cả phát tờ rơi) để hiểu và thực hiện đúng các giải pháp ứng phó 

dịch bệnh của từng cá nhân và cộng đồng. 

Học trực tuyến, giảm nhẹ chương trình, rút ngắn thời gian học 

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu triệt để ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý kinh tế - xã hội, cung cấp dịch vụ công, giao dịch điện tử.  

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc học trực tuyến, giảm nhẹ chương 

trình, rút ngắn thời gian học nhưng phải bảo đảm chất lượng học tập, xử 

lý phù hợp kiến nghị của các trường quốc tế theo quy định. 

Về các kiến nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, 

Thủ tướng Chính phủ đồng ý Bộ Y tế thực hiện việc khai báo y tế tự 

nguyện, trước hết là tại các vùng có dịch, đặc biệt là tại các đô thị lớn, 

quản lý thông tin khai báo chặt chẽ, hiệu quả theo quy định. 

Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện và nâng cao hiệu quả việc khai báo y tế bắt 

buộc đối với người nhập cảnh. 

Đồng ý kiến nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 

về việc ngân sách nhà nước chi trả chi phí điều trị đối với người mắc 

bệnh không tham gia bảo hiểm y tế, Quỹ bảo hiểm y tế chi trả đối với 

người mắc bệnh tham gia bảo hiểm y tế. 

Đồng ý chủ trương thu phí điều trị đối với người nước ngoài như đề xuất 

của Ban Chỉ đạo, giao cơ quan chức năng đề xuất cụ thể theo quy định 

của pháp luật. 



Hoan nghênh các tổ chức, cá nhân ủng hộ cho công tác phòng, 

chống dịch 

Về việc lập Quỹ phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ hoan 

nghênh Chính phủ Hàn Quốc đã ủng hộ 500.000 đô la Mỹ, Tập đoàn 

Vingroup, Hội doanh nhân trẻ Việt Nam… đã ủng hộ và đề nghị các nước, 

tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp tục đóng góp, hỗ trợ nguồn lực cho 

phòng, chống dịch. 

Thủ tướng đồng ý giao Bộ Y tế tiếp nhận, trực tiếp quản lý các khoản hỗ 

trợ của các nước, tổ chức doanh nghiệp, cá nhân cho phòng, chống dịch 

COVID-19 tại Việt Nam.  

Bộ Y tế có trách nhiệm quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ này đúng mục 

đích, công khai minh bạch, chặt chẽ, hiệu quả và sớm hoàn thành thủ tục 

pháp lý về tổ chức hoạt động của Quỹ theo đúng quy định của pháp luật. 

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, 

phối hợp với Bộ Y tế rà soát quy định, cân nhắc toàn diện về vấn đề công 

bố dịch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Tạm dừng cấp thị thực tại cửa khẩu 

Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Bộ Y tế tạm thời chưa cho 

nhập cảnh đối với khách du lịch, thăm thân, du học, việc riêng là người 

nước ngoài đến từ hoặc đã đi qua các nước thuộc khu vực Schengen, 

Vương quốc Anh và Bắc Ai-len trong vòng 14 ngày trước ngày dự kiến 

đến Việt Nam; tạm dừng cấp thị thực tại cửa khẩu. Việc tạm dừng này có 

hiệu lực 30 ngày kể từ 12h00 ngày 15/3/2020 và không áp dụng với 

người nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ.  

Các trường hợp người nước ngoài là chuyên gia, quản lý doanh nghiệp, 

lao động tay nghề cao khi nhập cảnh phải qua kiểm tra y tế và áp dụng 

các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp tại doanh nghiệp, cơ sở lưu trú 

theo đúng quy định. 

Xem xét, quyết định cụ thể việc tạm dừng visa du lịch đối với người nhập 

cảnh từng bang của Hoa Kỳ căn cứ theo diễn biến dịch bệnh ở Hoa Kỳ. 

Đại sứ quán Việt Nam tại các nước khuyến cáo học sinh, sinh viên, người 

Việt Nam ở nước ngoài không về Việt Nam trong thời gian có dịch, 

trường hợp thật sự cần thiết phải nhập cảnh Việt Nam, phải được cách ly 

theo quy định. 

Về quản lý biên giới trên bộ, Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Quốc phòng, 

Công an và các cơ quan liên quan kiểm soát người nhập cảnh qua các 

cửa khẩu hàng không, trên bộ, hàng hải; lưu ý kiểm soát chặt chẽ việc 



nhập cảnh qua đường mòn, lối mở và các cửa khẩu trên toàn tuyến biên 

giới trên bộ bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch; thực hiện kiểm dịch, 

khai báo y tế chặt chẽ, ngăn ngừa hiệu quả việc người từ vùng có dịch 

quá cảnh Lào, Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam. Chú ý thúc đẩy giao 

thương hàng hóa với các nước. 

Các Bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg 

ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 1771/VPCP-

KTTH ngày 7/3/2020 của Văn phòng Chính phủ. Bộ Công Thương, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan, các địa 

phương phải bảo đảm cung cầu hàng hóa, nhu yếu phẩm, giữ ổn định thị 

trường. 

Nguồn: https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/thu-tuong-chi-dao-bo-giao-duc-

giam-nhe-chuong-trinh-rut-ngan-thoi-gian-hoc-post207841.gd 

 

13. Vietcombank cung cấp dịch vụ thanh toán trực 
tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN (Vietcombank) là đơn vị đầu tiên 

kết nối trực tiếp với Cổng dịch vụ công quốc gia để thanh toán trực 

tuyến cho 3 dịch vụ phí phạt vi phạm giao thông, thuế thu nhập cá 

nhân và lệ phí trước bạ ôtô, xe máy. 

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến thời điểm này, Vietcombank là ngân hàng 

duy nhất hợp tác với Cổng dịch vụ công trực tuyến trong việc phát triển cơ 

chế đăng nhập một lần Single Sign On (SSO) giữa Cổng dịch vụ công trực 

tuyến với dịch vụ Internet Banking của Vietcombank. 

Với cơ chế này, người dân có thể thanh toán trực tuyến qua Vietcombank 

khi truy cập vào Cổng Dịch vụ công trực tuyến sử dụng các dịch vụ công 

mức độ 4.  

Đối với Dịch vụ thanh toán phí phạt vi phạm giao thông, người vi phạm giao 

thông chỉ cần khai báo thông tin đến quyết định xử phạt trên Cổng Dịch vụ 

công trực tuyến và chọn Vietcombank để thanh toán và sẽ được điều 

hướng sang dịch vụ Internet Banking của Vietcombank để xác thực giao 

dịch là hoàn tất nghĩa vụ nộp phạt. 

Biên lai thu tiền phạt điện tử được Vietcombank gửi điện tử cho người nộp 

tiền và cơ quan Cảnh sát giao thông và chỉ cần ngồi ở nhà là người dân có 

thể nhận lại giấy tờ nếu không muốn đến cơ quan ra quyết định xử phạt. 



 

Từ ngày 13-3, người dân thanh toán trực tuyến phí phạt vi phạm giao thông, 

nộp thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ ô tô, xe gắn máy trên Cổng 

dịch vụ công trực tuyến qua Vietcombank - Ảnh: CTV 

Đối với dịch vụ nộp Thuế cá nhân và Lệ phí trước bạ ôtô, xe gắn máy, 

người dân được trải nghiệm hình thức thanh toán hoàn toàn mới theo cơ 

chế chỉ đăng nhập một lần duy nhất (Single Sign On - SSO) để thanh toán 

trực tuyến.  

Khách hàng sẽ được định danh để thực hiện thanh toán mà không cần phải 

đăng nhập tại màn hình thanh toán Internet Banking của ngân hàng.  

Trong thời gian tới, Vietcombank cho hay sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ 

mới và mở rộng các phương thức thanh toán trực tuyến hiện đại như qua 

Mobile Banking, QR Code, thanh toán không tiếp xúc để thanh toán điện tử 

nhiều dịch vụ công.  

Trước đó, ngày 13-3, Thủ thướng chủ trì Hội nghị sơ kết 3 tháng vận hành 

Cổng Dịch vụ công quốc gia, khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Chính 

phủ và công bố tích hợp thêm 15 dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công trực 

tuyến.  

Các dịch vụ công đưa lên cổng thời gian này đều chú trọng đến vấn đề 

thanh toán trực tuyến nhằm tạo sự tiện lợi nhất cho người dân hoàn tất các 

thủ tục ngay trên môi trường mạng.  

Nguồn: https://tuoitre.vn/vietcombank-cung-cap-dich-vu-thanh-toan-truc-

tuyen-tren-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-20200314155514552.htm 



 

14. Nhận lại giấy tờ qua bưu điện khi đã nộp phạt 
trực tuyến vi phạm giao thông 

Khi hồ sơ vi phạm giao thông đến hạn trả cho người vi phạm, cơ 

quan công an sẽ bàn giao cho Bưu điện để chuyển trả đến tận địa 

chỉ người sử dụng đăng ký trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.  

 

Người vi phạm có thể nhận lại giấy tờ qua bưu điện sau khi nộp phạt trực 

tuyến vi phạm giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ảnh Trần 

Vương 

Từ ngày 13.3, căn cứ trên biên bản xử phạt, người dân trên cả nước 

nếu vi phạm giao thông tại các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, TP. Hồ Chí 

Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Thuận chỉ mất khoảng 3 phút để truy 

nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia nộp phạt và lựa chọn đăng ký nhận 

kết quả tại nhà qua Bưu điện (Vietnam Post).  

Người sử dụng có thể chọn hình thức chuyển phát nhanh hoặc chuyển 

phát thường. Căn cứ vào địa chỉ nhận giấy tờ và hình thức đăng kí 

chuyển phát của người sử dụng, hệ thống sẽ hiển thị thời gian và mức 

phí chuyển phát giấy tờ.  

Thay vì mất rất nhiều thời gian đi lại, chờ đợi để nhận lại giấy tờ tạm giữ 

từ cơ quan công an, giờ đây, người vi phạm giao thông chỉ cần ngồi ở 

nhà đăng ký nhận kết quả tại nhà qua Bưu điện.  



Khi hồ sơ vi phạm giao thông đến hạn trả cho người vi phạm, cơ quan 

công an sẽ bàn giao cho Bưu điện để chuyển trả đến tận địa chỉ người sử 

dụng đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia.   

Trước khi phát, nhân viên bưu điện sẽ gọi điện thoại cho người nhận để 

hẹn thời gian phát. Khi nhận giấy tờ, ngoài việc xuất trình giấy tờ tùy thân 

khớp với thông tin đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia, người 

nhận cần ký vào sổ xác nhận của Bưu điện.  

Bưu điện Việt Nam cam kết chuyển phát chính xác, an toàn đến tận tay 

người nhận, đồng thời đảm bảo đúng thời gian toàn trình đã quy định.  

Trước khi triển khai dịch vụ công trực tuyến này, để nhận lại các giấy tờ vi 

phạm giao thông, người vi phạm sau khi đến cơ quan công an hoặc qua 

bưu điện để nhận quyết định xử phạt phải đi đến Kho bạc Nhà nước để 

nộp phạt; sau đó quay về nơi ra quyết định xử phạt trình biên lai đóng tiền 

để được nhận lại các loại giấy tờ. 

Việc nộp phạt trực tuyến và nhận lại giấy tờ vi phạm như vậy sẽ tiết kiệm 

được khá nhiều thời gian, chi phí đi lại so với hình thức nộp phạt trực tiếp 

trước đây. 

Từ 13.3, người vi phạm giao thông có thể nộp phạt trực tuyến qua Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia. Việc này được thí điểm tại 5 tỉnh, thành phố Hà 

Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Thuận. 

Cổng Dịch vụ Công quốc gia vận hành tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn 

Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/nhan-lai-giay-to-qua-buu-dien-khi-da-

nop-phat-truc-tuyen-vi-pham-giao-thong-790956.ldo 

 

15. Dừng 'thí điểm' để được 'chính thức' 

Vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định 146/QĐ - BGTVT 

dừng Kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ 

trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng 

(Grab, Be, Go-Viet, FastGo…) để thực hiện theo quy định tại Nghị 

định số 10/2020/NĐ - CP của Chính phủ. Theo đó, từ 1/4, việc thử 

nghiệm xe hợp đồng điện tử của Bộ Giao thông vận tải sẽ hết hiệu 

lực. 

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, theo 

Quyết định số 146/QĐ-BGTVT về việc dừng kế hoạch thí điểm nêu trên, 

kể từ ngày 1/4/2020, 14 đơn vị đang hoạt động theo Quyết định 24 sẽ 



phải dừng hoạt động và chủ động lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp 

với đơn vị mình đúng theo Nghị định số 10/2020/NĐ-CP. 

Vậy sau thời gian này, những loại hình kinh doanh như Grab, Be… sẽ 

theo hướng kinh doanh như thế nào? Họ là doanh nghiệp vận tải hay 

những nhà cung ứng phần mềm vận tải? 

Điều 35 của Nghị định số 10 đã quy định rõ trách nhiệm của đơn vị cung 

cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải được chia thành 2 trường 

hợp.  

Trường hợp 1, đơn vị chỉ cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối 

vận tải (không trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe; không quyết định 

giá cước vận tải) phải chấp hành các quy định theo pháp luật về giao dịch 

điện tử, các pháp luật khác có liên quan và phải đáp ứng các yêu cầu tại 

Khoản 1 Điều 35 của Nghị định 10/2020/NĐ-CP. 

Trường hợp 2, đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải 

có thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chính của hoạt động vận tải 

(trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước vận tải) 

để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường bộ nhằm mục đích sinh 

lợi phải thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận 

tải bằng ô tô theo quy định của Nghị định.  

Bao gồm các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, các pháp luật 

khác có liên quan và phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Điểm c, 

d, e,  i, k Khoản 1 Điều 35 của Nghị định 10. 

“Như vậy, dù loại hình nào, dùng cái tên nào thì cũng phải phù hợp với 

quy định của pháp luật, không phân biệt tên theo mục đích gì, cứ phải 

đúng theo quy định hoạt động và quy định về kiểm soát của thị trường 

vận tải đường bộ Việt Nam”, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết 

thêm. 

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, việc dừng thí điểm sẽ giúp hoạt 

động của xe công nghệ được công nhận chính thức chứ không chỉ là loại 

hình vận tải được thí điểm như trước đây. Bởi xe công nghệ là loại hình 

mới tại thị trường Việt Nam, vì vậy cần có quy định cụ thể để quản lý theo 

môi trường kinh doanh của thị trường. 

Điều này cũng giúp tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các loại hình vận 

tải, phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới và thuận tiện hơn cho 

các ban, ngành chức năng trong công tác quản lý. 

Nguồn: https://vietnambiz.vn/dung-thi-diem-de-duoc-chinh-thuc-

20200315144002042.htm 



 

16. Kiểm soát chặt việc ban hành các quy định thủ 
tục hành chính, điều kiện kinh doanh 

Trong Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo cải cách hành 

chính của Chính phủ vừa được Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - 

Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành, một trong những nội dung quan 

trọng là kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm 

pháp luật quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. 

 

Cụ thể, về xây dựng thể chế, chính sách, Phó Thủ tướng 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. Đồng 

thời, 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 pháp 

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. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu 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 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. 

Các bộ, ngành, địa phương 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. 

Nguồn: https://baophapluat.vn/kinh-te/kiem-soat-chat-viec-ban-hanh-cac-

quy-dinh-thu-tuc-hanh-chinh-dieu-kien-kinh-doanh-500294.html 

 

17. Rắc rối quy trình xử lý người bị ngáo đá 

Người ngáo đá uy hiếp, thậm chí gây án mạng cho người khác 

nhưng quy trình xử lý họ chưa thống nhất. 

Ngày 2-3 vừa qua, tại ngã tư Phạm Văn Đồng - Tô Ngọc Vân (quận Thủ 

Đức, TP.HCM), một nam thanh niên ngáo đá cầm rìu lớn tiếng la hét, đe 

dọa chém người đi đường. Sau đó, người này chạy vào một cửa hàng và 

tiếp tục dọa chém khiến nhiều người hoảng sợ. 

Người dân đã báo công an khống chế, xử lý và cơ quan chức năng đã 

xác định nam thanh niên dương tính với ma túy, ngáo đá. 

Gây án mạng do ngáo đá  

Nghiêm trọng hơn, ngày 19-2, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã phải 

vất vả khống chế đối tượng Dương Quang Bình (43 tuổi) gây án mạng 

trong tình trạng bị ngáo đá. Người này chính là anh vợ của NSƯT Vũ 

Mạnh Dũng, Phó Trưởng đoàn Ca kịch, Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam. 

Theo đó, Bình đã tự đốt chiếc xe máy của mình trước cửa nhà tại ngõ 

609 đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm. Sau 

đó Bình leo lên mái tôn, trèo sang nhà em gái bên cạnh dùng dao uy hiếp 

sáu người trong gia đình này, trong đó có ba cháu nhỏ, rồi đâm chết 



NSƯT Vũ Mạnh Dũng. Theo công an, Bình nghiện ma túy đã nhiều năm 

nay, thời điểm gây án Bình đang bị ngáo đá. Công an quận Hoàn Kiếm đã 

bắt khẩn cấp và ra quyết định khởi tố Bình để điều tra về hành vi giết 

người. 

 

Cảnh sát khống chế đối tượng Dương Quang Bình tại hiện trường. Ảnh: 

N.ĐỊNH - T.PHAN 

Trước đó, rất nhiều vụ án mạng hoặc uy hiếp người đi đường khác đã 

xảy ra xuất phát từ việc người gây án ở trong tình trạng bị ngáo đá. 

Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực TP.HCM Nguyễn Ngọc 

Quang cho biết ngáo đá là một tình trạng rối loạn tâm thần do sử dụng 

các chất kích thích như ma túy. Người ngáo đá sẽ bị hoang tưởng, ảo 

giác, tin vào những điều do bản thân mình nghĩ ra. Họ thường nghĩ mình 

là bị hại, bị theo dõi, bị đầu độc... dẫn đến việc điều khiển hành vi lệch 

chuẩn, gây nguy hiểm cho chính bản thân họ và người xung quanh. 

Ông Quang kể trường hợp một thanh niên sau khi sử dụng ma túy bị ảo 

giác, cho rằng mình bị người khác theo dõi nên đã đến cơ quan công an 

trình báo và xin ở lại trụ sở để trốn. Công an không đồng ý, người này 

dùng một con dao đe dọa người khác nên bị công an đưa về trụ sở. Sau 

khi tỉnh táo, thanh niên này khai luôn có cảm giác lo sợ nên muốn vào trụ 

sở công an trú ẩn cho an toàn. 



Khó trong việc quản lý 

Theo một thẩm phán tại TP.HCM (xin không nêu tên), việc xử lý người 

ngáo đá rất phức tạp. Theo quy định của BLHS 2015 thì hành vi sử dụng 

trái phép chất ma túy không bị truy cứu trách nhiệm hình sự như trước 

đây. Đối tượng chỉ bị xử phạt hành chính với hình phạt bằng tiền. Vì thế, 

việc xử lý, quản chế người bị ngáo đá chỉ dừng ở mức độ xử phạt vi 

phạm hành chính, có vi phạm lần thứ hai, thứ ba… thì cũng chỉ phạt ở 

mức độ tái phạm. 

Ngoài ra, chỉ khi xác định được tình trạng nghiện thì mới có thể áp dụng 

biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trong khi những đối tượng 

này sống lang thang, sử dụng ma túy ở một nơi nhưng bị bắt ở một nơi 

khác nên việc áp dụng thủ tục đưa đi cai nghiện là rất nan giải. 

Bà Võ Thị Kéo, Chủ tịch Hội Luật gia quận Thủ Đức, TP.HCM, cho biết để 

đưa một người đi cai nghiện thì cơ quan chức năng phải xác định vi phạm 

hành chính của họ, tức là phải giám định trong người đối tượng dương 

tính với chất ma túy. Đồng thời phải có hai điều kiện kèm theo là tái phạm 

và không có nơi cư trú ổn định thì mới đủ điều kiện đưa đi cai nghiện. 

Mới đây, tại hội nghị phối hợp liên ngành công tác giám định pháp y tâm 

thần khu vực TP.HCM do Bộ Y tế tổ chức, đại diện Công an TP Bà Rịa 

(Bà Rịa-Vũng Tàu) cũng than khó trong việc xử lý. Cụ thể, khi phát hiện 

đối tượng ngáo đá có hành vi gây nguy hiểm cho người khác thì cơ quan 

chức năng sẽ khống chế để đưa đi giám định. 

Sau đó, các cơ quan phải phối hợp để đưa đối tượng đến bệnh viện để 

giải cơn ngáo. Sau khi đối tượng tỉnh táo, nếu tinh thần ổn định thì được 

trả về nơi cư trú. Nếu tại đây, người nhà không tiếp nhận đối tượng thì cơ 

quan chức năng phải giao cho chính quyền địa phương, nếu chính quyền 

từ chối thì không ai quản lý. 

Cơ quan điều tra cũng than 

Việc xử lý người ngáo đá khi có dấu hiệu phạm tội của CQĐT cũng gặp 

vướng mắc. Tại hội nghị phối hợp liên ngành công tác giám định pháp y 

tâm thần nói trên, đại diện Công an huyện Châu Thành (Long An) là ông 

Nguyễn Văn Châu cho biết vướng ở vấn đề giám định pháp y. Ban đầu 

CQĐT phải xác định đối tượng ngáo đá đó có năng lực để chịu trách 

nhiệm hình sự hay không, xem xét cả nhân chứng, bị hại về khả năng 

nhận thức để đánh giá lời khai. Sau đó, CQĐT phải dựa trên kết luận 

giám định để đặt ra những câu hỏi liên quan đến vụ án, trong đó có nhiều 

chi tiết liên quan đến chuyên môn ngành y mà CQĐT không nắm rõ. 



Theo luật sư (LS) Trần Quốc Tuấn, Đoàn LS tỉnh Đồng Nai, thì người bị 

loạn thần do sử dụng ma túy chỉ là một tình trạng bệnh lý xuất hiện khi sử 

dụng các chất kích thích. Khi đối tượng này có dấu hiệu phạm tội thì việc 

chứng minh được các yếu tố cấu thành tội phạm cũng tương tự như 

người bình thường. Tuy nhiên, cái khó là hiện nay luật không quy định 

việc CQĐT được tạm giữ người để theo dõi việc cắt cơn nghiện. Tuy 

nhiên, việc thực hiện ngay việc xét nghiệm, xác định tình trạng nghiện lại 

phải chờ sự phối hợp các cơ quan, mất khá nhiều thời gian. 

Theo một cán bộ công an, vướng mắc khác nằm ở các khoản kinh phí 

đưa đối tượng ngáo đá đi bệnh viện giải cơn, vì CQĐT không có chi phí 

để thực hiện việc này. Lúc này, cơ quan công an phải tự bỏ tiền túi ra để 

giải cơn cho đối tượng. 

Cách nào để quản chặt hơn? 

Theo Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực TP.HCM Nguyễn 

Ngọc Quang, việc xử lý những đối tượng ngáo đá cần phải có sự phối 

hợp chặt chẽ để đạt được hiệu quả cao nhất. Bởi trung tâm giám định 

pháp y chỉ thực hiện chức năng giám định, sau khi giám định xong sẽ 

trả lại cho CQĐT, tòa án, VKS để thực hiện các biện pháp tiếp theo. 

Còn LS Đặng Đức Trí, Đoàn LS TP.HCM, đề xuất: Khi phát hiện, xét 

nghiệm đối tượng dương tính với ma túy, cơ quan chức năng có thể ra 

quyết định hành chính đưa đi cai nghiện ngay, không cần xét đến các 

yếu tố về nơi cư trú. Cạnh đó, mức phạt hành chính hiện tại đối với 

người sử dụng ma túy 500.000-1 triệu đồng là quá nhẹ, không đủ răn 

đe, cần phải xem xét tăng lên gấp hai hoặc gấp ba lần. 

Người nghiện dưới 18 tuổi: Chưa quy định chặt 

Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định áp dụng biện pháp đưa vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên, 

đối với người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi khi đưa vào các cơ sở cai 

nghiện thì không được xem xét là một biện pháp hành chính.  

Nguồn: https://beta.dantri.com.vn/phap-luat/rac-roi-quy-trinh-xu-ly-nguoi-

bi-ngao-da-20200315074856689.htm 

 

18. Thành phố đã cập nhật 1.474 thủ tục hành chính 
lên cơ sở dữ liệu quốc gia 



Để tham gia kết nối, tích hợp Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, thành 

phố đã hoàn thành việc tích hợp cung cấp 7/7 dịch vụ công trực 

tuyến. 

Từ ngày 9/12/2019 đến ngày 24/2/2020 Thành phố đã tiếp nhận từ Cổng 

Dịch vụ công quốc gia 230 hồ sơ đối với các dịch vụ: Nhóm thủ tục đăng 

ký hộ kinh doanh - đăng ký thuế, Thủ tục thông báo tổ chức hoạt động 

khuyến mại; Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải 

cấp. 

 

Website Cổng Dịch vụ công quốc gia 

Thành phố đã hoàn thành việc khai báo kết nối 22 dịch vụ công với Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia đối với các dịch vụ thuộc lĩnh vực: kinh doanh, xây 

dựng, lao động, giáo dục đào tạo, công thương, nội vụ, du lịch, tư pháp. 

Hiện nay, thành phố đang tiếp tục tiến hành rà soát điều kiện kết nối cung 

cấp dịch vụ công để tăng số lượng dịch vụ công kết nối, tích hợp với 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Bên cạnh đó, các đơn vị tại thành phố chủ 

động tích hợp, kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với một số dịch 

vụ, thủ tục như: Dịch vụ điện và Nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe gắn máy.  

Thành phố đã hoàn tất cập nhật 1.474 thủ tục hành chính lên cơ sở dữ 

liệu quốc gia, đồng bộ về cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của thành phố. 

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2020, hoàn thành tích hợp các dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và các dịch vụ công trực tuyến theo lộ 

trình. 

Nguồn: https://voh.com.vn/tin-tp-ho-chi-minh/thanh-pho-da-cap-nhat-1-

474-thu-tuc-hanh-chinh-len-co-so-du-lieu-quoc-gia-357299.html 



 

 


