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1. Bưu điện Việt Nam tiếp nhận và trả kết quả thủ tục 
hành chính của Cục Lãnh sự 

Kể từ ngày 16-3-2020, thay vì đến Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) nộp 

hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, các tổ chức, người dân trực 

tiếp đến các điểm bưu điện của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 

(Vietnam Post) để nộp hồ sơ và đăng ký nhận kết quả do bưu điện 

chuyển phát tới tận nhà.  

 

Người dân đọc thông báo của Cục Lãnh sự về việc tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả qua bưu điện. 

Theo thông báo của Cục Lãnh sự nêu rõ, kể từ ngày 16-3-2020, các tổ 

chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết các thủ tục hợp pháp 

hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự tại bộ phận một cửa của Cục phải thông 

qua dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) 

gần nơi mình cư trú. 

Thời gian xử lý hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không 

khác biệt so với việc thực hiện trực tiếp tại bộ phận một cửa (kể từ khi 

Cục Lãnh sự nhận được hồ sơ hợp lệ). Việc nộp hồ sơ và nhận kết quả 

qua dịch vụ bưu chính công ích của Vietnam Post sẽ giúp hạn chế việc 

tiếp xúc, tụ tập đông người, giảm thời gian và phiền hà cho người dân. 

Theo bà Đinh Thị Thu Hường, Giám đốc Bưu điện trung tâm 1 (thuộc Bưu 

điện thành phố Hà Nội), để chuẩn bị cho việc tiếp nhận, Bưu điện thành 



phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị bố trí 1-2 bưu cục ở mỗi quận, huyện 

để tiếp nhận hồ sơ của người dân, tổ chức. 

Trong buổi sáng đầu tiên thực hiện quy định này, Bưu điện Hà Nội đã tiếp 

nhận gần 30 hồ sơ của khách hàng nộp tại quầy; đa số người dân làm thủ 

tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự. Sau khi cơ quan chức 

năng giải quyết xong hồ sơ, căn cứ lịch hẹn trả kết quả, nhân viên bưu 

điện sẽ nhận kết quả từ bộ phận một cửa để chuyển phát đến tận địa chỉ 

mà người dân, tổ chức đã đăng ký. 

Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Cai-cach-hanh-chinh/961279/buu-

dien-viet-nam-tiep-nhan-va-tra-ket-qua-thu-tuc-hanh-chinh-cua-cuc-lanh-

su 

 

2. Thí điểm nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy 
tại 2 đầu tàu kinh tế  

Theo Tổng cục Thuế, kể từ ngày 12/3, người dân tại hai thành phố 

lớn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có thể nộp lệ phí trước bạ (LPTB) 

điện tử thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia của Chính phủ, các 

kênh thanh toán điện tử của ngân hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ 

trung gian thanh toán. 

Nhằm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ điện tử hóa các thủ tục hành chính qua 

phương thức dịch vụ công trực tuyến cũng như tạo thuận lợi cho người 

nộp thuế, thời gian vừa qua Tổng cục Thuế đã đẩy mạnh rà soát, đơn 

giản hóa thủ tục hành chính đi đôi với hiện đại hóa công tác thu nộp, đặc 

biệt là việc triển khai cung cấp dịch vụ cho người dân được nộp LPTB 

điện tử đối với ô tô, xe máy. 

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về việc 

tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định 

hướng đến năm 2021 và Nghị quyết 36a của Chính phủ về Chính phủ 

điện tử, Tổng cục Thuế đã quyết liệt tập trung, đẩy mạnh phối hợp với 

Cục Cảnh sát giao thông xây dựng hệ thống kết nối để tổ chức thực hiện 

triển khai thí điểm nộp LPTB điện tử đối với ô tô, xe máy.  

Theo đó, người dân có thể nộp LPTB qua mạng trực tuyến đối với ô tô, xe 

máy đăng ký tại địa bàn Thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh kể từ ngày 

12/3. 

Đây là giải pháp ngành thuế cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người 

nộp thuế (NNT), trước mắt NNT đăng ký ô tô, xe máy tại Hà Nội và 



TPHCM có thể nộp LPTB điện tử thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia 

của Chính phủ, các kênh thanh toán trực tuyến của ngân hàng 

(Vietcombank, VietinBank, Agribank, VPBank, MBank BIDV) và tổ chức 

cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (NAPAS, Momo) mà không cần 

sử dụng tiền mặt cũng như không cần đến trực tiếp ngân hàng hay kho 

bạc để nộp như trước đây. Ngoài ra, với dịch vụ này, người nộp lệ phí 

trước bạ không phải sử dụng chứng từ giấy để làm thủ tục tại Cơ quan 

đăng ký xe.  

Việc thí điểm triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử sẽ tiết kiệm chi phí cho 

người nộp thuế và chi phí của xã hội góp phần hiện đại hóa công tác 

quản lý thuế, thu thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước. 

Ngoài ra, việc này còn cho thấy sự quyết tâm cao của ngành thuế trong 

việc cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp 

thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước và là hướng đi 

phù hợp với xu thế phát triển, hiện đại hóa công tác quản lý thuế của các 

nước trong khu vực.  

Được biết, các đơn vị đang thực hiện thí điểm 8 nhóm dịch vụ công trực 

tuyến.  

Ở thời điểm khai trương (tháng 12/2019), đến nay, Cổng DVCQG cung 

cấp 169 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 như: Nộp tiền xử phạt vi 

phạm giao thông tại TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Bình 

Thuận; Nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe gắn máy tại TPHCM và Hà Nội; Nộp 

thuế thu nhập cá nhân; Nộp thuế doanh nghiệp; Hủy và khai bổ sung tờ 

khai hải quan; Nộp thuế môn bài; Đăng ký khuyến mại, cấp giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng hóa; Đăng ký khai sinh tại 45 địa phương và cấp phiếu 

lý lịch tư pháp tại 58 địa phương... 

Khẳng định sự cần thiết của việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, Thủ 

tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh cần “tiết kiệm thời 

gian, công sức cho người dân, doanh nghiệp, góp phần phòng chống 

tham nhũng,  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.  

Người đứng đầu Chính phủ cũng đã đánh giá cao sự vào cuộc tích cực 

của nhiều đơn vị khi triển khai nhiệm vụ, trong đó có Tổng cục Thuế (Bộ 

Tài chính). 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Thi-diem-nop-le-phi-truoc-ba-dien-

tu-o-to-xe-may-tai-2-dau-tau-kinh-te/390039.vgp 



3. Cán bộ hành chính không được nhận đơn thư, 
giấy tờ tại nhà riêng 

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội không 

được nhận đơn, thư và giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức tại 

nhà riêng hoặc bất cứ nơi nào ngoài trụ sở làm việc. 

Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký ban hành Thông tư số 15/2020/TT-BCA 

quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật 

tự xã hội. 

Thông tư này quy định về mục đích, nguyên tắc, nội dung thực hiện dân 

chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội theo quy định của 

pháp luật, bao gồm: Đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý chứng minh 

nhân dân, căn cước công dân và các giấy tờ đi lại khác; đăng ký, quản lý 

các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản 

lý con dấu; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo (trừ vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do Bộ Quốc phòng quản lý); quản lý, sử dụng, 

khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; công tác bảo đảm trật tự công 

cộng; công tác Cảnh sát phản ứng nhanh (gọi tắt là Cảnh sát 113); xử lý 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

 

Thu thập cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia (Ảnh minh hoạ: Bộ Công an). 

Đáng chú ý, Thông tư 15 quy định những việc cơ quan, tổ chức và cá 

nhân bàn, góp ý để cơ quan có thẩm quyền quyết định quy định gồm: 



Thành lập các tổ chức quần chúng thực hiện công tác bảo đảm an ninh 

trật tự (Ban bảo vệ dân phố, Đội dân phòng, Tổ tự quản đường phố, tự 

quản về trật tự công cộng, câu lạc bộ về an ninh, trật tự, liên gia tự quản 

về an ninh, trật tự và các tổ chức tự quản, câu lạc bộ khác bảo đảm an 

ninh, trật tự); 

Xây dựng điển hình tiên tiến về an ninh, trật tự, bài trừ các hủ tục, mê tín 

dị đoan, tệ nạn xã hội; lập các chốt, điểm bảo vệ an ninh, trật tự, duy trì 

các hoạt động tuần tra của Nhân dân phòng ngừa tội phạm; quy định chế 

độ, chính sách cụ thể để huy động Nhân dân tham gia vào công tác bảo 

đảm an ninh, trật tự tại địa bàn. 

Bộ Công an cũng nhấn mạnh những việc cán bộ, chiến sĩ cảnh sát quản 

lý hành chính về trật tự xã hội không được làm: Không gây phiền hà, 

nhũng nhiễu nhân dân; không yêu cầu cung cấp những giấy tờ, thủ tục 

ngoài quy định; không nhận đơn, thư và giải quyết công việc cho cá nhân, 

tổ chức tại nhà riêng hoặc bất cứ nơi nào ngoài trụ sở làm việc tại cơ 

quan. 

“Không hứa hẹn, thoả thuận hoặc nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác, 

lợi ích phi vật chất để giải quyết thủ tục hành chính về trật tự xã hội”- 

thông tư nêu rõ. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/3 và thay thế Thông tư số 

48/2011/TT-BCA. 

Các đồ vật cấm mang vào cơ sở giam giữ phạm nhân 

Theo Thông tư số 10/2020/TT-BCA quy định về đồ vật cấm đưa vào cơ 

sở giam giữ phạm nhân của Công an nhân dân (có hiệu lực từ ngày 

20/3), các đồ vật cấm đưa vào cơ sở giam giữ phạm nhân gồm: Vũ khí 

quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao và vũ khí khác có tính 

năng, tác dụng tương tự; vật liệu nổ; công cụ hỗ trợ (súng dùng để bắn 

đạn nhựa, đạn cao su, hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, từ 

trường, laze, pháo hiệu); các loại phương tiện xịt hơi cay, hơi ngạt, chất 

độc, chất gây mê, chất gây ngứa; các loại lựu đạn khói, lựu đạn cay, quả 

nổ; dùi cui điện, dùi cui cao su; các chất ma túy, tiền chất ma túy, thuốc 

gây nghiện; các loại thiết bị thông tin liên lạc cá nhân, phương tiện ghi 

âm, ghi hình… 

Người phát hiện, tố giác hành vi đưa vào, tàng trữ, sử dụng đồ vật cấm 

trong cơ sở giam giữ giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn 

chặn hành vi vi phạm, thu giữ đồ vật cấm sẽ được khen thưởng. 



Đối với hành vi có dấu hiệu tội phạm, giám thị trại giam sẽ ra quyết định 

khởi tố vụ án tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu, sau đó chuyển cơ 

quan điều tra có thẩm quyền để xử lý theo quy định.  

Nguồn: https://beta.dantri.com.vn/xa-hoi/can-bo-hanh-chinh-khong-duoc-

nhan-don-thu-giay-to-tai-nha-rieng-20200316112735985.htm 

 

4. Nhiều tiện ích trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

Văn phòng Chính phủ vừa tổ chức hội nghị trực tuyến công bố dịch 

vụ công tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia (CDVCQG), sơ kết 

3 tháng vận hành CDVCQG và ra mắt Hệ thống thông tin báo cáo 

Chính phủ. CDVCQG được thiết lập tại địa chỉ: www.dichvucong. 

gov.vn, là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực 

hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công trực tuyến và giám sát, 

đánh giá việc giải quyết TTHC trên toàn quốc. 

 

Ông Nguyễn Toàn Khoa, người dân phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một 

thực hiện các thao tác tìm hiểu và thực hiện TTHC trên CDVCQG tại nhà 

 Nhiều tiện ích 

Từ khi vận hành đến nay, CDVCQG cung cấp tổng cộng 161 dịch vụ công 

mức độ 3, mức độ 4. Nhiều dịch vụ công thiết yếu như: Đổi giấy phép lái 



xe; cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất, hỏng… Cùng với đó là việc vận hành 

hệ thống thanh toán trực tuyến trên CDVCQG để thực hiện thanh toán 

trực tuyến phí, lệ phí, thuế, thu phạt xử lý vi phạm hành chính và các 

nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết TTHC. Từ ngày 13-3, CDVCQG 

đã thí điểm nộp tiền phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông. 

Tính đến nay, CDVCQG đã chuẩn hóa, công khai 

6.956 TTHC, trong đó cắt giảm, bãi bỏ 544 TTHC 

hết hiệu lực, trùng lặp so với trước. Trong 3 tháng 

vận hành, CDVCQG đã tiếp nhận 4.558 phản ánh, 

kiến nghị trên hệ thống phản ánh, trong đó có 

1.677 phản ánh, kiến nghị của người dân và 

2.856 phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp. 

CDVCQG đã giải đáp vướng mắc cho 6.000 cuộc 

gọi tới Tổng đài 18001096. Tiện ích nhất khi 

người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trên 

CDVCQG là hạn chế sử dụng tiền mặt, hạn chế đi 

lại, hạn chế đến cơ quan Nhà nước, tiết kiệm thời gian và đặc biệt phù 

hợp với giai đoạn cả nước chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Báo cáo của Văn phòng Chính phủ cũng nêu ra một số khó khăn, vướng 

mắc tồn tại và kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương; đồng thời đề ra 4 

nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong năm 2020, như: Hoàn thành kết nối, 

tích hợp CDVCQG, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh 

với CDVCQG; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị 

của người dân, doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng 

mắc, bất cập, các rào cản cho sản xuất, kinh doanh; kết nối, tích hợp 

dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của CDVCQG nhằm thúc đẩy 

thực hiện thành công giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt. 

Hành động 

Chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, 

CDVCQG có ý nghĩa rất lớn trong giai đoạn hiện nay, 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 dân làm thủ tục. Đặc biệt, 

trong bối cảnh hiện nay, việc không tiếp xúc với tiền mặt, giấy tờ, không 

gặp mặt trực tiếp... cũng góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thủ 

tướng nêu rõ: “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 

cũng lưu ý một số vấn đề như đối với bí mật đời tư của người dân khi 

Trong 3 tháng vận 

hành, CDVCQG 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. 



đăng nhập vào CDVCQG; Thủ tướng chỉ đạo cần tiếp nhận, giải quyết 

đúng tiến độ, chất lượng đối với các dịch vụ công đã tích hợp, cung cấp 

trên CDVCQG; đồng thời thường xuyên cải tiến, đổi mới quy trình, thủ tục 

để nâng cao chất lượng phục vụ. 

Đối 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 hoàn thiện và triển khai toàn quốc trước 

ngày 30- 6-2020. Thủ tướng cũng lưu ý, 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; tiếp tục chuẩn hóa thông 

tin, dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, 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 TTHC… 

Nguồn: http://baobinhduong.vn/nhieu-tien-ich-tren-cong-dich-vu-cong-

quoc-gia-a219132.html 

 

5. Đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế tác động tiêu 
cực của dịch bệnh COVID-19 

Các Bộ, ngành nghiên cứu, đánh giá tác động của dịch viêm đường 

hô hấp do virus corona mới gây ra trên phạm vi toàn cầu đến giao 

lưu hàng hóa qua biên giới cũng như đến sản xuất trong nước. Qua 

đó, đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế tác động tiêu cực của dịch 

bệnh, tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa song vẫn đảm bảo 

kiểm soát chặt chẽ, bảo vệ cộng đồng. 

Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình 

Huệ tại Phiên họp lần thứ sáu của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế 

một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại. 

Thông báo nêu rõ, nhiệm vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế 

một cửa ASEAN, các hoạt động tạo thuận lợi thương mại trong năm 2020 

rất nặng nề. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, Phó Thủ tướng yêu cầu các 

Bộ, ngành tập trung triển khai các nội dung sau: 

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ xây 

dựng và triển khai Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống 

công nghệ thông tin phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế 

một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung và xây dựng Nghị định 



của Chính phủ về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chính 

phủ với các bên liên quan thông qua Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh 

vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa. 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các đơn vị liên quan để xây dựng 

căn cứ pháp lý cho triển khai Đề án thí điểm bảo lãnh thông quan và Đề 

án cải cách kiểm tra chuyên ngành. 

Các Bộ, ngành tập trung nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ thực hiện rà 

soát quy trình thủ tục, chỉ tiêu thông tin, phát triển hệ thống công nghệ 

thông tin và các giải pháp liên quan khác nhằm đảm bảo hoàn thành tiếp 

36 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia trong năm 2019, 

đồng thời hoàn thành các thủ tục hành chính cần triển khai trong năm 

2020.  

Xây dựng kế hoạch của Bộ, ngành mình để tổ chức triển khai Nghị định 

số 85/2019/NĐ-CP của Chính phủ để bảo đảm Nghị định được thực hiện 

thống nhất ngay từ khi có hiệu lực thi hành từ 1/1/2020 và gửi về Cơ 

quan thường trực để theo dõi, báo cáo theo đúng quy chế của Ủy ban chỉ 

đạo 1899. 

Các Bộ, ngành bên cạnh việc tham gia ý kiến về nội dung Nghị định kết 

nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan Chính phủ với các bên liên 

quan thông qua Cơ chế một cửa quốc gia phục vụ công tác quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, cần cho ý kiến 

sâu, chỉ rõ về hình thức, cấp độ, hiệu lực của văn bản trên nguyên tắc 

không mâu thuẫn, chồng chéo với các văn bản có liên quan và đảm bảo 

tính hiệu lực, khả thi khi đi vào thực hiện. 

Các Bộ, ngành khi xây dựng chính sách theo chỉ đạo của Chính phủ gắn 

với điều chỉnh hệ thống công nghệ thông tin cần kịp thời thông báo và 

phối hợp với Cơ quan thường trực để đảm bảo khớp nối giữa tiến độ xây 

dựng văn bản với tiến độ điều chỉnh hệ thống phục vụ triển khai Cơ chế 

một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN. 

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh triển khai cải cách công tác quản lý và 

kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Trong quá trình 

xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

quản lý và kiểm tra chuyên ngành, đặc biệt là các nội dung liên quan đến 

kiểm tra nhà nước về hải quan, các Bộ, ngành cần phối hợp chặt chẽ với 

Cơ quan thường trực (Tổng cục Hải quan) để các văn bản có tính khả thi 

và đi vào cuộc sống, tránh tình trạng các văn bản quy phạm pháp luật 

chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan 



quản lý nhà nước. Nghiên cứu triển khai Đề án đổi mới mô hình kiểm tra 

chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

Đồng thời, tiếp tục tăng cường sự phối hợp trong việc triển khai các cam 

kết của Hiệp định thông qua công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban quốc 

gia về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi 

thương mại; nghiên cứu, đánh giá tác động của dịch viêm đường hô hấp 

do virus corona mới gây ra trên phạm vi toàn cầu đến giao lưu hàng hóa 

qua biên giới cũng như đến sản xuất trong nước. Qua đó, đề xuất các giải 

pháp nhằm hạn chế tác động tiêu cực của dịch bệnh, tạo thuận lợi cho 

giao thương hàng hóa song vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, bảo vệ 

cộng đồng. 

Chủ động nghiên cứu và phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất giải pháp về 

nghiệp vụ, kỹ thuật trong việc trao đổi thông tin chứng từ điện tử với các 

đối tác thương mại của Việt Nam. Đặc biệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn khẩn trương có ý kiến gửi Bộ Tài chính đối với đề xuất kết nối 

trao đổi thông tin chứng nhận kiểm dịch điện tử với Niu-di-lân. 

Bộ Thông tin và Truyền thông bố trí đủ nguồn lực và phối hợp chặt chẽ 

với các đơn vị liên quan để giải quyết vướng mắc, rút ngắn thời gian thẩm 

định đối với hồ sơ đề xuất cấp độ an ninh thông tin.  

Bộ Công an khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính và các đơn vị liên 

quan để khai kết nối Hệ thống chuyên ngành của Bộ Công an với Cổng 

thông tin một cửa quốc gia phục vụ thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia 

đường hàng không theo quy định tại Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 

14/11/2019 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính thông 

qua Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành 

đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

Bộ Công Thương - đơn vị đầu mối thực hiện nhiệm vụ điều phối và phát 

triển logistic quốc gia chủ trì, khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành 

hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, đề xuất giải pháp thúc đẩy logistics 

và trình Ủy ban 1899 xem xét, phê duyệt; Công bố báo cáo phát triển dịch 

vụ logistic năm 2020. 

Tính đến ngày 31/1/2020, Cơ chế một cửa quốc gia đã có 188 thủ tục 

hành chính của 13 Bộ, ngành kết nối, với trên 2,8 triệu hồ sơ của khoảng 

trên 35 ngàn doanh nghiệp. Trong năm 2019, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải 

quan) đã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành để triển khai các 

thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia. Xây dựng mới và 

hoàn thành công tác kết nối 15 thủ tục, đang kết nối và kiểm thử 22 thủ 



tục, dự kiến đến hết Quý I/2020 sẽ hoàn thành việc triển khai các thủ tục 

hành chính của năm 2019. 

Việt Nam đã kết nối chính thức Cơ chế một cửa ASEAN để trao đổi thông 

tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với 08 nước ASEAN gồm: 

Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Brunei, Campuchia, Myanmar 

và Lào. Tính đến ngày 31/01/2020, tổng số C/O Việt Nam nhận từ các 

nước ASEAN là: 165.061 C/O, tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước 

là: 201.652 C/O. Trong quý I năm 2020, Việt Nam dự kiến sẽ kết nối 

chính thức thêm Philippin và chuẩn bị để kết nối thử nghiệm trao đổi 

thông tin tờ khai hải quan ASEAN (dự kiến quý I/2020) và chứng nhận 

kiểm dịch thực vật (dự kiến tháng 04/2020). 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-

tuong-Chinh-phu/De-xuat-cac-giai-phap-nham-han-che-tac-dong-tieu-cuc-

cua-dich-benh-COVID19/390011.vgp 

 

6. Cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh: Chuyển 
biến tích cực 

Thực hiện Nghị quyết 19 hàng năm của Chính phủ về cải thiện môi 

trường kinh doanh (MTKD), nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, 

Bộ Công Thương chủ động, tích cực cải thiện MTKD thông qua cắt 

giảm các điều kiện kinh doanh (ĐKKD) thuộc lĩnh vực quản lý của 

ngành.  

Quyết liệt hành động 

Theo Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương), trước năm 2016, toàn ngành có 

khoảng 1.216 ĐKKD. Nhưng với quan điểm đổi mới, quyết liệt hành động, 

Bộ Công Thương đã có nhiều đề xuất tham mưu cho Chính phủ, cũng 

như có văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát để đơn giản, cắt 

giảm thủ tục hành chính (TTHC), ĐKKD, tạo thuận lợi cho DN. 

Trong đó, để thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ về yêu 
cầu các bộ, ngành, địa phương "Tiếp tục rà soát, đánh giá, đề xuất bãi bỏ 
ít nhất từ 1/3 đến 1/2 số ĐKKD hiện hành trong lĩnh vực quản lý..." và trên 
cơ sở Quyết định 3610A/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban 
hành Phương án rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các ĐKĐTKD thuộc lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017 – 2018, Bộ 
Công Thương đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2018/NĐ-CP 
sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh 
(ĐKĐTKD) thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và 9 



Nghị định trong năm 2017, 2018. Bộ cũng đã trình Chính phủ ban hành 
Nghị định số 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định liên quan đến ĐKĐTKD thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. 

Theo đại diện Vụ Pháp chế, trong các lần cắt giảm, đơn giản hóa 
ĐKĐTKD, Bộ Công Thương luôn căn cứ trên nguyên tắc: Chuyển đổi 
phương thức quản lý nhà nước bằng việc chuyển dần sang hậu kiểm 
trong xây dựng, thực hiện các ĐKĐTKD; việc xây dựng, thực hiện 
ĐKĐTKD phải tính đến các điều kiện gia nhập thị trường theo các cam kết 
quốc tế mà Việt Nam là thành viên; ĐKĐTKD nếu thực sự cần thiết cũng 
phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định... 

Tiếp tục tiên phong 

Năm 2019, 2020, Bộ Công Thương tiếp tục là đơn vị tiên phong hoàn 
thành việc cắt giảm ĐKĐTKD cho giai đoạn này với việc trình Chính phủ 
ban hành Nghị định số 17/2020/NĐ-CP, theo đó cắt giảm, đơn giản hóa 
205 điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. 

Trong số các ĐKĐTKD đã được cắt giảm, đơn giản hóa, đại diện Vụ Pháp 
chế nhận định, nhiều ĐKĐTKD được cắt giảm có tác động tích cực đến 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, được các chuyên gia, cộng đồng 
DN đánh giá cao như trong lĩnh vực điện, ôtô, kinh doanh xăng dầu, gas, 
an toàn thực phẩm… Mặt khác, sau khi các ĐKĐTKD được cắt giảm, 
TTHC được đơn giản hóa đã tạo được MTKD lành mạnh, công bằng cho 
tất cả các thành phần kinh tế tại Việt Nam. Bộ Công Thương cũng đẩy 
mạnh thực hiện áp dụng Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông 
tin vào quản lý điều hành, thực hiện nhiệm vụ để thuận lợi hóa cho DN. 

Với những kết quả đạt được, lãnh đạo Bộ Công Thương luôn khẳng định, 
tiếp tục cải cách mạnh mẽ về TTHC, ĐKKD luôn được Bộ quan tâm và 
được đẩy mạnh một cách triệt để, khách quan, công tâm nhất, không phải 
vì lợi ích riêng của ngành Công Thương, mà là vì DN và người dân. Trên 
tinh thần ấy, mới đây, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 
Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị tiếp tục tập trung thực hiện các giải 
pháp phòng, chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, 
trong đó yêu cầu các đơn vị liên quan phải liên tục đẩy mạnh đơn giản 
hóa, cắt giảm ĐKKD, nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN thông qua 
tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh. 

Bộ Công Thương luôn cầu thị, tiếp thu ý kiến từ cộng đồng DN, chuyên 
gia và người dân để sửa đổi, bổ sung các quy định quản lý nhà nước cho 
hoàn thiện, thích ứng với điều kiện thực tế và cam kết hội nhập. 

Nguồn: http://doanhnghiephoinhap.vn/cat-giam-dieu-kien-dau-tu-kinh-

doanh-chuyen-bien-tich-cuc.html 



7. Hàn Quốc bất ngờ áp dụng thủ tục nhập cảnh đặc 
biệt chống Covid-19 

Theo hãng Reuters, Hàn Quốc ngày 15/3 đã thông báo rằng 76 ca 

nhiễm Covid-19 mới và 3 ca tử vong, đánh dấu lần đầu tiên trong 

vòng 3 tuần liên tiếp có ca nhiễm thấp nhất. 

Theo Reuters, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tuyên bố, các tỉnh 

có số ca nhiễm nhiều nhất được khoanh vùng khu vực có thảm họa đặc 

biệt. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc tuyên bố khu vực khoanh vùng thảm 

họa từ khi đại dịch bùng phát tại nước này trong bối cảnh chính phủ có 

thể trợ cấp tới 50% chi phí phục hồi, miễn thuế và các khoản thanh toán 

tiện ích cho cư dân. 

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuter 

"Hàn Quốc có số ca nhiễm cao nhất châu Á sau Trung Quốc hiện có tổng 

số 8.162 ca nhiễm đã xác nhận và 75 trường hợp tử vong", Trung tâm 

Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết. 

Số ca nhiễm Covid-19 mới tại Hàn Quốc đã giảm hẳn so với thời gian đầu 

bùng phát dịch. 

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho biết: "Chúng tôi sẽ kiểm soát 

dịch bệnh và hạn chế các ảnh hưởng đến kinh tế". 



41 ca nhiễm mới đều từ thành phố Daegu. Trong số các khu vực khoanh 

vùng "thảm họa đặc biệt" phải kể đến quận Cheongdo với dân số khoảng 

43.000 người. Ngoài Daegu, quận Cheongdo đang là khu vực khác có 

các trường hợp lây nhiễm Covid-19 cao và xác nhận một nạn nhân đầu 

tiên đã tử vong. 

Trong số 120 bệnh nhân ra viện và đây là ngày thứ ba liên tiếp số lượng 

các bệnh nhân hồi phục trong ngày tăng cao vượt qua số ca nhiễm mới 

kể từ trường hợp đầu tiên của Hàn Quốc xác nhận vào ngày 20/1. 

Số các bệnh nhân nhiễm đã giảm trong tuần qua và mức độ lây nhiễm 

hàng ngày cũng giảm ở so với tuần trước, từ 500 xuống còn 100 ca", Bộ 

trưởng Y tế Park Neung-hoo nói với báo chí vào ngày 15/3. 

Theo KCDC, mức độ giảm các trường hợp nhiễm mới diễn ra sau khi hầu 

hết các ca nhiễm từ thành phố Daegu đã được kiểm soát. 

"Điều quan trọng là ngăn chặn mức độ lây lan của dịch bệnh", KCDC cho 

biết. 

Bắt đầu từ ngày 15/3, Hàn Quốc bắt đầu đón khách từ Pháp, Đức, Anh, 

Tây Ban Nha và Hà Lan vào nhưng với thủ tục nhập cảnh đặc biệt và 

được kiểm tra chặt chẽ hơn. Lệnh cấm đối với các du khách từ Trung 

Quốc, Italy và Iran vẫn được áp dụng. 

Bên cạnh việc kiểm tra nhiệt độ ở sân bay, khách du lịch từ các quốc gia 

cần phải tải ứng dụng mà chính phủ Hàn Quốc yêu cầu để thông báo các 

triệu chứng có liên quan đến loại virus chủng mới này mỗi ngày. 

"Dịch bệnh bùng phát toàn cầu, chúng tôi buộc phải áp dụng các thủ tục 

nhập cảnh đặc biệt đối với các quốc gia đặc biệt", Hàn Quốc cho biết. 

Nguồn: http://toquoc.vn/han-quoc-bat-ngo-ap-dung-thu-tuc-nhap-canh-

dac-biet-chong-covid-19-2020031611374064.htm 

 

8. VietinBank cung cấp giải pháp thanh toán trên 
Cổng Dịch vụ công quốc gia 

Từ 13/3/2020, dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, thu 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 sẽ được triển khai 

trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG). VietinBank được lựa 

chọn là ngân hàng thương mại tiên phong phối hợp cùng Văn phòng 

Chính phủ (VPCP), Kho bạc Nhà nước (KBNN) và các cơ quan Bộ 

ngành triển khai Giải pháp thanh toán trực tuyến trên Cổng DVCQG. 



Ngân hàng tiên phong 

Sau cuộc họp đánh giá kết quả tích hợp, cung cấp một số dịch vụ công 

trực tuyến trên Cổng DVCQG ngày 10/3/2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 

phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã đánh giá cao các Bộ, cơ 

quan liên quan như: Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng, Bộ Công 

Thương... cùng các đơn vị trực thuộc đã tích cực phối hợp cùng VPCP 

đưa các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng DVCQG. 

Giao diện Cổng Dịch vụ Công Quốc gia 

Đồng thời, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đã chỉ đạo VPCP, các cơ quan 

Bộ ngành và các đơn vị liên quan tích cực đẩy nhanh tích hợp các dịch vụ 

công lên Cổng DVCQG, đặc biệt là dịch vụ thu phạt xử lý vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 

Theo đó, VietinBank đã phối hợp với VPCP, Cục Cảnh sát Giao thông, 

Tập đoàn VNPT tích hợp dịch vụ chuẩn bị sẵn sàng trên cổng DVCQG. 

Việc triển khai được thực hiện từ ngày 13/3/2020 tại 5 tỉnh thành gồm: Hà 

Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Bình Thuận và sẽ sớm 

triển khai trên toàn quốc. 

Thao tác đơn giản, thanh toán nhanh chóng 



Giải pháp thanh toán trực tuyến dịch vụ thu phạt xử lý vi phạm giao thông 

trên Cổng DVCQG sẽ trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả cho người dân 

trong việc thanh toán tiền nộp phạt. Với giải pháp này, thay vì phải đến 

Kho bạc Nhà nước, ngân hàng để nộp tiền phạt vi phạm giao thông, 

người dân có thể nộp tiền phạt trực tuyến thông qua Cổng DVCQG mọi 

lúc, mọi nơi. Người vi phạm chỉ cần sử dụng máy tính có kết nối với mạng 

Internet và thực hiện các thao tác đơn giản để nộp phạt. 

Theo Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) Lê Xuân 

Đức cho biết: Người dân chỉ cần cầm biên bản xử phạt, quy trình thanh 

toán trực tuyến trên Cổng DVCQG với người thông thạo chỉ mất 3 phút, 

còn thông thường mất khoảng 10 phút để thực hiện. 

Trong thời gian tới, VietinBank sẽ tiếp tục phối hợp với Cục CSGT để mở 

rộng triển khai dịch vụ thu phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ trên Cổng DVCQG tại tất cả các địa bàn trên toàn 

quốc. 

Đồng thời cùng vớiVPCP, cơ quan Bộ/Ngành và các đơn vị liên quan 

cung cấp, triển khai dịch vụ thanh toán thuế cá nhân, thuế trước bạ, dịch 

vụ thanh toán trực tuyến dịch vụ công cấp độ 4, mang tới công cụ hỗ trợ 

hiệu quả cho chính quyền, người dân, tối ưu hóa tiện ích cho nguời sử 

dụng khi có nhu cầu thanh toán trực tuyến các khoản phí, lệ phí dịch vụ 

công và các dịch vụ thanh toán khác trên Cổng DVCQG, góp phần thực 

hiện mục tiêu Chính quyền điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ. 

Nguồn: http://laodongthudo.vn/vietinbank-cung-cap-giai-phap-thanh-toan-

tren-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-104804.html 

 

9. Nhà nước vẫn hỗ trợ một phần kinh phí cho các 
dịch vụ công thiết yếu 

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định quy định cơ chế tự 

chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL). 

Theo đó, bên cạnh việc “chốt” phải tính đủ chi phí trong giá dịch vụ công, 

Bộ Tài chính dự kiến một số dịch vụ công mang tính thiết yếu, ảnh hưởng 

đến an sinh xã hội thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, Nhà nước vẫn phải hỗ 

trợ một phần chi phí, do đó chưa được tính đầy đủ chi phí cung cấp dịch 

vụ trong giá. 

Hơn 72% ĐVSNCL vẫn hoàn toàn dựa vào ngân sách 



Thực tiễn thời gian qua cho thấy việc triển khai giao quyền tự chủ tài 

chính cho ĐVSNCL đã mang lại một số kết quả tích cực. Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP được ban hành là nghị định khung quy định các vấn đề 

chung về cơ chế tự chủ của ĐVSNCL. Qua thời gian thực hiện, đã tăng 

quyền tự chủ các ĐVSNCL trong việc sử dụng tài sản, nguồn lực tài 

chính, nhân lực trong cung cấp dịch vụ công. Bên cạnh đó, việc giao 

quyền tự chủ tài chính đã góp phần tăng số lượng dịch vụ công, đa dạng 

hóa loại hình, nâng cao chất lượng dịch vụ công; cải thiện điều kiện, tăng 

thu nhập cho người lao động, tăng tích lũy phát triển cơ sở vật chất các 

đơn vị này.  

Theo thống kê chưa đầy đủ, Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết năm 

2016, trong 57.171 ĐVSNCL được giao cơ chế tự chủ về tài chính theo 

các mức độ khác nhau, thì tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư có 

123 đơn vị (0,21%); tự bảo đảm chi thường xuyên có 1.934 đơn vị 

(3,33%); tự bảo đảm một phần chi thường xuyên có 12.968 đơn vị 

(22,36%); số còn lại là 42.146 đơn vị (72,67%) do ngân sách nhà nước 

(NSNN) bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động. 

Như vậy có thể thấy, còn đến hơn 72% ĐVSNCL vẫn phải hoàn toàn dựa 

vào ngân sách. Điều đó có nghĩa, việc thực hiện quy định về tự chủ đến 

thời điểm này vẫn còn nhiều hạn chế. Ví dụ như, cơ chế phân bổ, quản lý, 

sử dụng kinh phí NSNN cho cung cấp dịch vụ công về cơ bản vẫn thực 

hiện theo yếu tố đầu vào; chức năng, nhiệm vụ; mức độ phân loại tự chủ 

của ĐVSNCL ổn định trong 3 năm; chưa gắn việc giao dự toán với số 

lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ công. Về cơ chế đặt hàng, giao 

nhiệm vụ cung ứng sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công còn hạn chế, như: 

số lượng danh mục sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN áp 

dụng các phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu chưa 

được quy định cụ thể, rõ ràng... 

Năm 2021 phải tính đủ chi phí trong giá dịch vụ công  

Theo quy định, lộ trình đến năm 2020, giá dịch vụ công phải tính đủ chi 

phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản 

cố định. Tuy nhiên, đến nay nhiều bộ, ngành, địa phương vẫn chưa điều 

chỉnh hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh giá dịch vụ sự nghiệp 

công theo lộ trình. Mới có lĩnh vực y tế đã ban hành khung giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh có bảo hiểm y tế và không có bảo hiểm y tế. Điều 

này dẫn đến việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính còn chưa đầy đủ, 

thiếu minh bạch và NSNN vẫn phải tiếp tục bao cấp các ĐVSNCL. 



Khắc phục tồn tại nêu trên, dự thảo nghị định lần này quy định nguyên 

tắc: đến năm 2021 giá cung cấp dịch vụ công cần được tính đầy đủ chi 

phí. Đồng thời dự thảo bổ sung quy định cụ thể, trong trường hợp chưa 

ban hành được định mức kinh tế kỹ thuật, thì các chi phí trực tiếp và chi 

phí quản lý để cung cấp dịch vụ sự nghiệp công được xác định theo số 

thực hiện bình quân của 3 năm trước liền kề. 

Tuy vậy, Bộ Tài chính cho rằng, trên thực tế sẽ vẫn còn một số loại dịch 

vụ công mang tính thiết yếu, ảnh hưởng đến an sinh xã hội trong lĩnh vực 

giáo dục, y tế, sẽ chưa tính được đầy đủ chi phí cung cấp dịch vụ trong  

giá, vẫn cần tiếp tục duy trì cơ chế nhà nước hỗ trợ một phần chi phí 

cung cấp dịch vụ.  

Ví dụ như đối với giáo dục phổ thông. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo trên cơ sở tổng hợp của các địa phương, đối với năm học 2017 - 

2018, mức thu học phí trung bình cấp học mầm non, cấp trung học cơ sở 

và cấp trung học phổ thông thấp hơn từ 9 - 10 lần chi phí đào tạo (số chi 

từ NSNN cho giáo dục phổ thông). 

Do đó, nếu thực hiện tính đủ chi phí vào giá dịch vụ thì dự kiến mức học 

phí giáo dục phổ thông sẽ phải tăng từ 9 - 10 lần so với hiện nay, như vậy 

sẽ không khả thi với mức đóng góp của xã hội. Vì vậy, dự thảo nghị định 

bổ sung quy định: “Lộ trình tính giá đối với giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và và giá dịch vụ giáo dục, đào tạo 

tại cơ sở giáo dục, đào tạo của nhà nước thực hiện theo quy định của 

pháp luật về giá và pháp luật chuyên ngành”. 

Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giá, trả lời phóng viên 

TBTCVN, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, thời gian qua, một số 

đơn vị như trường đại học, bệnh viện đã đi đúng hướng khi thực hiện tự 

chủ, không phụ thuộc vào “bầu sữa” ngân sách. Nhờ tự chủ đã có nguồn 

thu, từ đó vừa đầu tư cơ sở vật chất, vừa nâng cao đời sống của cán bộ, 

nhân viên. Do đó, thời gian tới chúng ta cần hoàn thiện cơ chế để đẩy 

mạnh hơn nữa việc tự chủ tài chính của ĐVSNCL. Tuy nhiên, cần xác 

định rõ mục tiêu, nguyên tắc cụ thể đối với từng đối tượng phải tự chủ tài 

chính. Đối với lộ trình tính đủ chi phí vào giá dịch vụ công, một số loại 

hình dịch vụ (học phí ở bậc học phổ thông như đề xuất của Bộ Tài chính), 

vẫn cần nhà nước hỗ trợ một phần, tránh tác động tăng giá quá cao, ảnh 

hưởng tới an sinh xã hội.  

Tính đến hết năm 2016, trong 57.171 ĐVSNCL được giao cơ chế tự chủ 

về tài chính theo các mức độ khác nhau, thì tự bảo đảm chi thường 



xuyên và chi đầu tư có 123 đơn vị (0,21%); tự bảo đảm chi thường 

xuyên có 1.934 đơn vị (3,33%); tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 

có 12.968 đơn vị (22,36%); số còn lại là 42.146 đơn vị (72,67%) do 

ngân sách nhà nước (NSNN) bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động. 

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

03-16/nha-nuoc-van-ho-tro-mot-phan-kinh-phi-cho-cac-dich-vu-cong-thiet-

yeu-83862.aspx 

 

10. Quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: Thiết 
lập môi trường kinh doanh thuận lợi 

Cùng với sở hữu trí tuệ, hoạt động quản lý tiêu chuẩn, đo lường, 

chất lượng thời gian qua đã góp phần nâng cao chất lượng sản 

phẩm và thuận lợi hóa giao dịch thương mại của Việt Nam trên 

trường quốc tế…     

Trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, sự cạnh tranh vươn tầm toàn 

cầu, nên chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ giữ vai trò quan trọng 

tiên quyết. Điều này đòi hỏi hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 

có biện pháp thích hợp, để tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng và 

hiệu quả của nền kinh tế. 

Đáp ứng điều đó, hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia (QCVN) thường xuyên được rà soát, sửa đổi, bổ sung, cập 

nhật phù hợp với yêu cầu thực tiễn và tham khảo tiêu chuẩn của các tổ 

chức quốc tế uy tín. Theo đó, sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp 

(DN) Việt Nam sản xuất theo TCVN có chất lượng tương đương với tiêu 

chuẩn quốc tế, châu Âu và các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản, được 

thị trường thế giới chấp nhận. 

Theo thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), đến nay, có 

13.000 TCVN đang có hiệu lực; tỷ lệ hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu 

chuẩn khu vực đạt khoảng 56%; hơn 800 QCVN tập trung vào sản phẩm, 

hàng hóa có khả năng gây mất an toàn, vệ sinh và ô nhiễm môi trường. 

Bên cạnh đó, công tác quản lý Nhà nước về đo lường góp phần tạo điều 

kiện cho DN nâng cao sức cạnh tranh; đáp ứng nhu cầu kiểm định, hiệu 

chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo cho các tổ chức, cá nhân trên phạm vi 

cả nước. 

Cụ thể, năm 2019, đã cấp 206 giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ 

kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; chỉ 



định hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn 

đo lường cho 81 lượt đơn vị; phê duyệt 5.330 mẫu phương tiện đo nhập 

khẩu, sản xuất trong nước. Cùng với đó, đã cấp mới 5.361 mã DN, xác 

nhận 115 hồ sơ sử dụng mã nước ngoài và 27 hồ sơ ủy quyền sử dụng 

mã số mã vạch. 

Bộ KH&CN cũng hướng dẫn các địa phương triển khai “Đề án triển khai, 

áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” và Đề án “Tăng cường, 

đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ DN Việt Nam nâng cao năng lực cạnh 

tranh hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030”; thường xuyên thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật, 

kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa. 

Theo Vụ KH&CN (Bộ Công Thương), thời gian qua, Vụ đã tích cực phối 

hợp các đơn vị triển khai xây dựng một số TCVN, QCVN phục vụ hoạt 

động kiểm tra chuyên ngành, công tác quản lý đối với sản phẩm, hàng 

hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. Tính đến nay, số 

lượng TCVN ngành Công Thương khoảng 3.931 TCVN và khoảng 49 

QCVN, góp phần quan trọng trong việc quản lý chất lượng sản phẩm 

hàng hóa; thiết lập môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch hỗ trợ DN 

phát triển. 

Tuy nhiên, nhận thức về vai trò, lợi ích của xây dựng và áp dụng tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện còn hạn chế ở một số bộ phận DN. Do đó, 

thực tế triển khai áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong thực tiễn quản lý, 

sản xuất còn gặp khó khăn trong việc giải thích, tuyên truyền. Bên cạnh 

đó, Việt Nam đã có một số cơ chế, chính sách áp dụng các tiêu chuẩn rào 

cản kỹ thuật nhưng trong quá trình triển khai việc áp dụng hàng rào kỹ 

thuật này còn hạn chế và không có tác dụng bảo hộ đối với hàng hóa 

trong nước… 

Thời gian tới, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ đẩy mạnh 

xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo 

hướng đồng bộ, hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế và khu vực đối với 

nhóm sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu, cũng như xây dựng nhóm tiêu 

chuẩn quốc gia đối với nhóm sản phẩm mới, chủ lực của Việt Nam. 

Nguồn: https://congthuong.vn/quan-ly-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-

thiet-lap-moi-truong-kinh-doanh-thuan-loi-134044.html 

 



11. Tạo lập môi trường bình đẳng, minh bạch cho 
hoạt động vận tải 

Hoạt động của taxi công nghệ và các loại xe hợp đồng chạy như 

tuyến cố định đã đặt ra thách thức không nhỏ cho cơ quan quản lý 

nhà nước.  

 

Từ ngày 1-4-2020, xe taxi được lựa chọn gắn hộp đèn hoặc niêm yết 

cụm từ "Xe taxi" trên kính trước và kính sau, được lựa chọn sử dụng 

đồng hồ hoặc phần mềm tính tiền. Ảnh tư liệu TTO 

Với việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định của pháp luật, trong đó, 

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận 

tải bằng xe ô tô được ban hành (có hiệu lực từ ngày 1-4 tới) sẽ góp phần 

tạo lập môi trường kinh doanh vận tải bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, 

minh bạch thông tin. 

Định danh rõ đơn vị kinh doanh vận tải 

Thời gian vừa qua, xe hợp đồng điện tử dưới 9 chỗ ngồi (còn gọi là taxi 

công nghệ) gia tăng nhanh chóng về số lượng, nhất là sau khi được Bộ 

Giao thông vận tải cho phép thí điểm từ năm 2016, đòi hỏi phải hoàn 

thiện hành lang pháp lý để quản lý hiệu quả loại hình vận tải này. Một 

trong những vấn đề đặt ra là cần phân biệt giữa đơn vị cung cấp ứng 

dụng công nghệ kết nối và đơn vị kinh doanh vận tải. Để giải quyết vấn đề 

này, Nghị định 10 đã phân định rõ khái niệm: Kinh doanh vận tải là việc 



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

gồm trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước. 

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. 

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông, nếu 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 như trực tiếp điều 

hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước thì 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 10. "Dù loại hình nào, dùng tên nào thì cũng phải phù 

hợp với quy định của pháp luật, không phân biệt mục đích, tên gọi, bảo 

đảm đúng theo quy định và kiểm soát của thị trường vận tải đường bộ 

Việt Nam", Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chia sẻ. 

Với quy định mới này, các đơn vị có thể chủ động lựa chọn hình thức kinh 

doanh phù hợp, là đơn vị cung cấp phần mềm, ứng dụng kết nối vận tải 

đơn thuần hoặc là đơn vị kinh doanh vận tải. Ông Nguyễn Văn Huyện, 

Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho rằng, Nghị định 10 

khi đi vào cuộc sống sẽ tạo sự bình đẳng giữa các loại hình vận tải. Đơn 

cử như việc taxi truyền thống hay taxi công nghệ có thể lựa chọn đeo 

mào hoặc không đeo, bảo đảm tự do, bình đẳng trong kinh doanh. 

"Doanh nghiệp sẽ cạnh tranh bằng uy tín, chất lượng dịch vụ, đáp ứng 

yêu cầu về dịch vụ tốt, an toàn và thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước. 

Bên cạnh đó, quy định mới cũng góp phần loại bỏ các doanh nghiệp nhỏ 

lẻ, không bảo đảm chất lượng và an toàn giao thông. Đồng thời, gắn trách 

nhiệm của chủ doanh nghiệp trong thực hiện các quy định của pháp luật", 

ông Nguyễn Văn Huyện bày tỏ. 

Đại diện Grab Việt Nam, đơn vị cung cấp ứng dụng gọi xe Grab nhìn 

nhận, việc ban hành Nghị định 10 thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP 

đã thể hiện quan điểm nhất quán của Chính phủ Việt Nam trong việc ủng 

hộ ứng dụng khoa học công nghệ, một xu hướng tất yếu của xã hội với 

định hướng xây dựng nền kinh tế số và thúc đẩy Cách mạng công nghiệp 

4.0. Theo đại diện Grab Việt Nam, từ ngày 1-4-2020 khi Nghị định 10 có 

hiệu lực, thay vì hoạt động trong khuôn khổ một đề án thí điểm, Grab và 

các mô hình tương tự có thể chính thức hoạt động trên phạm vi toàn 

quốc. Đại diện Grab Việt Nam cũng khẳng định sẽ tuân thủ quy định của 

pháp luật, bảo đảm tối đa quyền lợi của khách hàng, tài xế và hướng đến 

sự phát triển của cộng đồng.  

Gắn camera để tăng cường giám sát phương tiện 



Thực trạng gây nhức nhối trong quản lý hoạt động vận tải hiện nay là vấn 

nạn "xe dù, bến cóc", xe hợp đồng và xe chở khách du lịch "trá hình" hoạt 

động như xe khách tuyến cố định, đón, trả khách bừa bãi. Khắc phục tình 

trạng này, theo quy định tại Nghị định 10, đến ngày 1-1-2022, đơn vị kinh 

doanh vận tải hành khách với hình thức xe hợp đồng phải cung cấp đầy 

đủ các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển qua phần mềm của 

Bộ Giao thông vận tải. Trên cơ sở các thông tin của hợp đồng vận 

chuyển, kết hợp với thông tin từ thiết bị giám sát hành trình, hệ thống sẽ 

xác định các trường hợp xe hợp đồng, xe chở khách du lịch thực hiện 

quá 30% tổng số chuyến của xe đó có điểm đầu và điểm cuối trùng lặp. 

Các cơ quan chức năng sẽ có căn cứ để kịp thời xử lý những xe hoạt 

động "trá hình" này. 

Để tăng thêm tính nhận diện, xe hợp đồng phải được niêm yết (dán cố 

định) cụm từ “XE HỢP ĐỒNG” làm bằng vật liệu phản quang trên kính 

phía trước và kính phía sau xe; phải có phù hiệu “XE HỢP ĐỒNG” được 

dán cố định ở kính trước. Bên cạnh đó, đến trước ngày 1-7-2021, xe ô tô 

kinh doanh vận tải hành khách từ 9 chỗ trở lên, xe container, xe đầu kéo 

phải lắp camera để ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe (bao gồm cả lái xe và 

cửa lên xuống của xe) khi tham gia giao thông. Dữ liệu hình ảnh từ 

camera sẽ được cung cấp cho cơ quan công an, thanh tra giao thông và 

cơ quan cấp giấy phép, bảo đảm giám sát công khai, minh bạch. 

Đề cập đến việc quản lý xe hợp đồng, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục 

trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh, các loại xe hợp đồng 

như hình thức xe limousine (xe chở khách 7 chỗ, 9 chỗ, 12 chỗ...) đang 

có nhiều vi phạm khi hoạt động đan xen với xe tuyến cố định. Trước đây, 

nếu phát hiện vi phạm lần đầu tiên chỉ bị nhắc nhở, nhưng với quy định 

mới tại Nghị định 10 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, lỗi này 

sẽ bị thu hồi phù hiệu ngay không kể lần thứ bao nhiêu. Điều này sẽ tạo 

điều kiện cho lực lượng chức năng như thanh tra giao thông, cảnh sát 

giao thông xử lý vi phạm, lập lại trật tự hoạt động vận tải. Cùng với đó, 

việc theo dõi hoạt động của phương tiện qua camera giám sát sẽ giúp kịp 

thời chấn chỉnh nếu lái xe vi phạm trong quá trình điều khiển phương tiện 

lưu thông như ngủ gật, mất tập trung, sử dụng điện thoại khi lái xe, chở 

quá số người quy định, có hành vi cư xử thiếu văn hóa... Đây cũng là điều 

kiện để lực lượng chức năng có căn cứ xử phạt, góp phần nâng cao hiệu 

quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới. 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/tao-lap-moi-truong-binh-

dang-minh-bach-cho-hoat-dong-van-tai-612379 

 



12. Đẩy mạnh toàn diện nền tảng phát triển kinh tế 
không tiền mặt 

Thanh toán không dùng tiền mặt là xu hướng phát triển tất yếu sẽ 

tạo ra tác động đa chiều, vừa mang lại tiện ích cho người dân, vừa 

tạo đà tăng trưởng kinh tế và đang được khuyến khích đẩy mạnh. 

 

Ngày nay nhiều người dùng đã dần chuyển qua smartphone để thanh 

toán thay cho tiền mặt 

Đầu năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược tài 

chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong 

quyết định 149/QĐ-TTg. Chiến lược được các chuyên gia tài chính đánh 

giá có nhiều điểm sáng, một định hướng mang tính đột phá, đưa nền tài 

chính Việt Nam bắt kịp với xu hướng của thế giới và là nền tảng cho phát 

triển kinh tế không tiền mặt. 

Hiện thực hóa “giấc mơ” thanh toán không tiền mặt 

Trước đó, theo mục tiêu của Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền 

mặt giai đoạn 2016 - 2020, Việt Nam phải tạo được sự chuyển biến rõ rệt 

về phương thức này, làm thay đổi dần tập quán sử dụng các phương tiện 

thanh toán trong xã hội, giảm tỷ lệ tiền mặt trong lưu thông tính trên GDP, 

tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán. Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam 

vẫn được đánh giá là một trong những quốc gia có tỷ lệ thanh toán không 

dùng tiền mặt thấp trong khu vực. 



Theo số liệu mà Cục Thương mại điện tử và kinh tế số - Bộ Công thương 

đưa ra, giao dịch tiền mặt vẫn chiếm ưu thế với hơn 90%. Như vậy, có 

một sự phát triển chưa đồng bộ khi nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng 

phương tiện thanh toán số lại chậm. 

 

Thanh toán bằng điện thoại di động sẽ giúp loại bỏ những chiếc thẻ ATM 

rườm rà 

Một vấn đề được các chuyên gia đưa ra là muốn thực hiện thanh toán 

không dùng tiền mặt thì phải có tài khoản ngân hàng. Theo thống kê của 

Ngân hàng Nhà nước chỉ có khoảng 30% dân số có tài khoản ngân hàng, 

trong khi đó 70% dân số vẫn tập trung tại các khu vực vùng sâu vùng xa, 

không có điều kiện tiếp cận với dịch vụ ngân hàng.  

Đây là bài toán đặt ra cho ngân hàng và fintech (công nghệ tài chính) 

trong việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Để đạt được các mục 

tiêu đề ra, phải đáp ứng được một số vấn đề. Trong đó, Chính phủ cần 

tạo điều kiện hỗ trợ hành lang pháp lý, các định hướng chiến lược để 

ngân hàng, các công ty fintech có thể tham gia và cùng đưa ra giải pháp 

thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. 

Tiếp theo, cần nâng cao ý thức của người dân về việc thanh toán không 

tiền mặt. Tạo điều kiện để mọi người dân tiếp cận với dịch vụ tài chính 

hiện đại để họ thấy được lợi ích. Theo chiến lược tài chính toàn diện quốc 

gia, đến năm 2025 có ít nhất 80% người trưởng thành có tài khoản giao 



dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; tiến tới mục tiêu 

mỗi người trưởng thành có ít nhất một tài khoản giao dịch tại ngân hàng 

hoặc các tổ chức được phép khác vào năm 2030. Chiến lược cũng đặt 

mục tiêu, số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt tốc độ 

tăng 20-25% hằng năm.  

Các chuyên gia tài chính cho rằng xử lý được tốt các vấn đề trên sẽ tháo 

gỡ được nút thắt trong quá trình phát triển thanh toán không dùng tiền 

mặt tại Việt Nam. Việc mở rộng đơn vị cung cấp công nghệ là điều tất 

yếu. Điều này cũng sẽ giúp người dùng cũng sẽ có nhiều lựa chọn hơn. 

Các dịch vụ lúc này cũng không còn bị giới hạn, phụ thuộc vào một đơn vị 

mà được mở rộng sang một tập hợp các doanh nghiệp fintech, tổ chức tài 

chính đủ điều kiện. Hiện thực hóa “giấc mơ” mà chúng ta vẫn thường nói 

vui với nhau là bà bán hoa cũng có thể thanh toán không tiền mặt.  

Mở cửa cho chuyển mạch tài chính 

Hiện nay, cơ cấu giao dịch đang có sự dịch chuyển từ chuyển mạch ATM 

sang chuyển mạch thanh toán liên ngân hàng, chứng tỏ người dân đang 

có xu hướng dịch chuyển sang thanh toán không dùng tiền mặt. Trong khi 

đó, lĩnh vực chuyển mạch tài chính có bù trừ điện tử, mới chỉ có Công ty 

cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) là đơn vị duy nhất cung 

ứng hạ tầng thanh toán cho hàng chục ngân hàng nội địa và quốc tế tại 

Việt Nam. Theo nhiều chuyên gia công nghệ, hạ tầng này mới đáp ứng 

được một phần nhu cầu thanh toán của người dùng. 

 

Chuyển mạch thanh toán liên ngân hàng sẽ là xu hướng mới 



Vào các dịp lễ, tết nhu cầu về các giao dịch hàng hóa, tiêu dùng... tăng 

đột biến nên khi thực hiện các giao dịch người dùng rất dễ gặp tình trạng 

"nghẽn" mạng do quá tải.  

Với lĩnh vực chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử, nội dung của chiến 

lược mới cho phép thêm các doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định 

của pháp luật được cung ứng dịch vụ này nhằm tăng tính cạnh tranh, 

đảm bảo an ninh, an toàn, tăng hiệu quả xử lý, giảm phí giao dịch, chuyển 

tiền cho người dân và doanh nghiệp. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/cong-nghe/day-manh-toan-dien-nen-tang-

phat-trien-kinh-te-khong-tien-mat-1196630.html 

 

13. Bình Phước: Gói thầu nhỏ, nhiều mối lo 

Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Xây dựng đường bê tông (2,88 km) từ 

ấp Thanh Kiều đi Tổ 5, ấp Thanh Bình, xã Thanh Lương, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước có dự toán gần 9,4 tỷ đồng đang bị các nhà 

thầu phản ứng bởi không công bố rộng rãi thông tin trên Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia, cũng như có nhiều tiêu chí thiếu cạnh 

tranh, minh bạch. 

 

Gói thầu xây dựng gần 3 km đường tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước 

bị các nhà thầu phản ánh có nhiều biểu hiện hạn chế cạnh tranh. Ảnh 

minh họa: Lê Tiên 



Không đính kèm bản vẽ thiết kế 

Gói thầu nói trên được đấu thầu rộng rãi qua mạng, do Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng thị xã Bình Long (tỉnh Bình Phước) làm chủ đầu tư 

trực tiếp mời thầu. Thời gian nhận hồ sơ dự thầu (HSDT) từ ngày 5 đến 

15/3/2020. 

Theo kiến nghị của nhà thầu, Bên mời thầu chưa đính kèm bản vẽ thiết kế 

trong hồ sơ mời thầu (HSMT) nên nhà thầu chưa có cơ sở để tính toán 

khối lượng và xây dựng đơn giá dự thầu. Theo nhà thầu, đây là gói thầu 

quy mô nhỏ, giá trị chưa tới 10 tỷ đồng, nên không thể vin vào lý do 

HSMT phức tạp, bản vẽ có dung lượng lớn, khó khăn khi tải lên Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia. 

Trước kiến nghị của nhà thầu, Bên mời thầu cho biết: “Bản vẽ thiết kế là 

file PDF dung lượng lớn nên Bên mời thầu không thể đăng tải được lên 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Bên mời thầu mời các nhà thầu liên hệ 

đến Bên mời thầu để nhận bản vẽ”.  

Trong khi đó, Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia thuộc Cục Quản lý 

đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, thời gian qua, Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia đã liên tục được cải thiện, nâng cấp để tăng cường 

hiệu quả của công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng. Cụ thể, từ ngày 

19/8/2019, Hệ thống nâng cấp dung lượng file HSMT và HSDT đối với 

các gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng thuộc lĩnh vực mua sắm hàng 

hóa và dịch vụ phi tư vấn từ 20 MB lên 300 MB. 

Trước đó, từ ngày 20/6/2019, Hệ thống đã nâng cấp dung lượng file 

HSMT và HSDT đối với các gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng lĩnh 

vực tư vấn từ 20 MB lên 300 MB. Từ ngày 25/10/2018, Hệ thống cũng đã 

nâng cấp dung lượng file HSMT và HSDT đối với các gói thầu lựa chọn 

nhà thầu qua mạng lĩnh vực xây lắp lên 300 MB. 

Do đó, việc không đăng tải bản vẽ thiết kế kèm HSMT đối với gói thầu xây 

lắp quy mô dưới 10 tỷ đồng ở thời điểm hiện tại do dung lượng file quá 

lớn là không thuyết phục.  

Tái diễn “giấy phép con” trong hồ sơ mời thầu? 

Tại gói thầu này, các nhà thầu không chỉ kiến nghị về việc HSMT thiếu 

bản vẽ thiết kế, mà một số tiêu chí của HSMT cũng bị cho là đi ngược lại 

tinh thần cạnh tranh, công bằng trong đấu thầu. 

Cụ thể, theo bảng tiêu chí đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt, 

HSMT yêu cầu phải có bãi đổ thải có diện tích >=1.000 m2 trên địa bàn 

thị xã Bình Long, hoặc thuê, hoặc được phép đổ thải tại bãi đổ thải tập 



trung trên địa bàn thị xã Bình Long, hoặc nhà thầu ký kết hợp đồng đổ 

thải với các đơn vị tư nhân hoặc doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước có giấy phép hoạt động cho phép xử lý rác thải và 

hồ sơ cấp phép xây dựng có thể hiện vị trí được phép đổ thải trên bản vẽ 

hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể hiện vị trí được phép đổ 

thải. HSMT cũng yêu cầu phải có, hoặc đi thuê bãi tập kết vật tư diện tích 

>=3.000 m2 trên địa bàn thị xã Bình Long.  

Các nhà thầu nhận thấy 2 nội dung này đưa ra yêu cầu về giấy phép 

nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, trái với Chỉ thị số 47/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác đấu thầu.  

Trả lời kiến nghị của nhà thầu, Bên mời thầu cho rằng, các tiêu chí trên là 

phù hợp với quy định của Bộ Xây dựng. Theo đó, Bên mời thầu đã căn 

cứ theo Thông tư số 08/2017/TT/BXD của Bộ Xây dựng về quản lý chất 

thải rắn xây dựng: Khi tiến hành thi công xây dựng công trình, chủ nguồn 

thải phải bố trí thiết bị hoặc khu vực lưu giữ chất thải xây dựng tại địa 

điểm theo quy định của chính quyền địa phương.  

Bên mời thầu cho rằng, để đảm bảo công trình thực hiện đúng tiến độ, 

chất lượng đề ra nên yêu cầu phải có bãi tập kết vật tư sử dụng cho công 

trình như trong HSMT. 

Trao đổi với Báo Đấu thầu, một chuyên gia về đấu thầu cho rằng, các yêu 

cầu nói trên chính là “giấy phép con” trong đấu thầu và đang trực tiếp tạo 

ra khó khăn cho các nhà thầu muốn dự thầu. “Đây là những điều kiện chỉ 

nên xem xét trong giai đoạn thương thảo hợp đồng hoặc sau khi công bố 

kết quả lựa chọn nhà thầu. Nếu đưa vào HSMT, các nhà thầu từ các địa 

phương khác khó xoay xở được các giấy phép đặc thù của địa phương 

này. Do đó, HSMT đã hạn chế sự tham gia đông đảo, rộng rãi của các 

nhà thầu”, chuyên gia này chia sẻ. 

Nguồn: https://baodauthau.vn/dau-thau/binh-phuoc-goi-thau-nho-nhieu-

moi-lo-123777.html 

 

14. Sở Tài chính Phú Yên: Cắt giảm thủ tục rườm rà 
hỗ trợ doanh nghiệp 

Để hỗ trợ doanh nghiệp (DN) và người dân thực hiện các thủ tục 

hành chính (TTHC) được thuận lợi, Sở Tài chính tỉnh Phú Yên thực 

hiện rà soát, cắt giảm các quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của sở như: quản lý giá, quản lý công sản… 



Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát TTHC năm 2020 của 

tỉnh Phú Yên đặt mục tiêu: Phổ biến các chủ trương, chính sách, văn bản 

của trung ương và địa phương đến người dân và DN được nhanh chóng 

nhất; cải cách TTHC góp phần nâng cao chỉ số PCI, PAPI của tỉnh, tạo 

môi trường đầu tư thông thông thoáng và minh bạch, bảo đảm bình đẳng 

và cạnh tranh trong tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của người 

dân và DN. 

 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên ứng dụng công nghệ 

thông tin tiếp nhận giải quyết TTHC. Ảnh: Châu Trinh 

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và 

giải quyết TTHC, giúp tổ chức, cá nhân hiểu và dễ tiếp cận với các TTHC 

được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; các TTHC được thực hiện trên môi 

trường mạng ở mức độ 3, mức độ 4; đặc biệt các TTHC phải được giải 

quyết theo phương án “4 tại chỗ”… 

Thực hiện kế hoạch cải cách TTHC của tỉnh, trong lĩnh vực quản lý giá, 

Sở Tài chính Phú Yên đang rà soát thủ tục đăng ký giá của DN, thủ tục 

quyết định giá; trong lĩnh vực quản lý công sản, sở rà soát thủ tục quyết 

định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư; thủ tục quyết định 

điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sản công; thủ tục mua quyển hóa 



đơn, mua hóa đơn lẻ... Trong lĩnh vực tài chính ngân sách, sở rà soát thủ 

tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước. 

Theo Sở Tài chính Phú Yên, việc rà soát các quy định, TTHC nói trên 

nhằm kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hoặc 

bỏ những quy định, TTHC không phù hợp, gây cản trở hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của DN và đời sống nhân dân. Đồng thời thực hiện mục 

tiêu đơn giản hóa TTHC, tạo thuận lợi cho người dân và DN, góp phần 

cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh 

của tỉnh./. 

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

03-16/so-tai-chinh-phu-yen-cat-giam-thu-tuc-ruom-ra-ho-tro-doanh-

nghiep-83877.aspx 

 

15. Cải cách hành chính, đẩy mạnh thanh toán không 
dùng tiền mặt 

Cùng với việc đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, 

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành 

chính, mở rộng triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), nỗ lực tổ 

chức điều hành, quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo 

chặt chẽ, an toàn. 

 

Hoạt động nghiệp vụ của cán bộ KBNN tỉnh Nghệ An. 



Cải cách đó đã tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (DN) trong việc 

thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN, đặc biệt trong tình hình dịch Covid-19 

đang diễn biến phức tạp hiện nay. 

Thu chi bằng tiền mặt đã giảm 

Ông Nguyễn Đình Hòa - Giám đốc KBNN Nghệ An cho biết, thực hiện Chỉ 

thị 20/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về trả lương qua tài khoản 

cho các đối tượng hưởng lương từ NSNN; Thông tư 13/2017/TT-BTC 

ngày 15/02/2017 và Thông tư 136/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy 

định về quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc, KBNN Nghệ 

An thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân, DN và các đơn vị 

giao dịch sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong 

thu, chi NSNN.  

Cụ thể, KBNN Nghệ An đã mở rộng tài khoản chuyên thu tại 5 hệ thống 

ngân hàng thương mại (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank và MB) 

và đa dạng hóa các phương thức thanh toán trong thu nộp NSNN như 

internet banking, ATM, POS...; qua đó, mở rộng không gian và thời gian 

thu nộp NSNN (24/7), rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục thu nộp NSNN, 

góp phần tập trung nhanh nguồn thu, tạo thuận lợi cho người dân, DN 

trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN. 

Đặc biệt, đơn vị tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản thanh toán 

bằng tiền mặt, thực hiện chi trả qua tài khoản đối với các khoản chi như: 

tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp lương; chi bổ sung thu nhập; 

tiền điện thoại đối với các chức danh có tiêu chuẩn; các khoản thanh toán 

cho cá nhân thực hiện chế độ giao khoán kinh phí theo quy định và các 

khoản chi thanh toán cho cá nhân khác. Đồng thời, đơn vị chủ động phối 

hợp, kịp thời cung cấp thông tin về nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt cho 

NHTM nơi mở tài khoản để bố trí nguồn tiền mặt đáp ứng nhu cầu chi tiêu 

của các đơn vị sử dụng NSNN.  

“Nhờ thực hiện có hiệu quả các giải pháp, cho nên số thu chi tiền mặt tại 

KBNN năm 2019 đã giảm 53,5% so với năm 2018” – ông Hòa cho biết. 

Ông Nguyễn Đình Hòa nhấn mạnh, cùng với việc đẩy mạnh thanh toán 

không dùng tiền mặt, KBNN Nghệ An đã tập trung triển khai DVCTT cấp 

độ 4 đến 100% đơn vị sử dụng NSNN có giao dịch với KBNN tỉnh, KBNN 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh và 79% đơn vị sử dụng NSNN có giao dịch 

với KBNN huyện, với số lượng giao dịch qua DVC đạt tỷ lệ 46,1%. Nhờ 

vậy, các đơn vị sử dụng NSNN không trực tiếp đến KBNN để giao dịch 

mà gửi hồ sơ, chứng từ qua cổng thông tin dịch vụ công của KBNN vào 



bất cứ thời điểm nào (24h/7). Từ  đó, tạo thuận lợi tối đa cho các đơn vị; 

đồng thời, công khai, minh bạch thời gian xử lý chứng từ của KBNN. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính 

KBNN Nghệ An cũng cho rằng, đến nay tỷ lệ đơn vị sử dụng NSNN đăng 

ký tham gia DVCTT tương đối cao. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ thủ tục 

thực hiện trên DVCTT còn tương đối thấp và chỉ tập trung vào các khoản 

chi thường xuyên như chi lương, điện nước, văn phòng phẩm có giá trị 

thấp. Nguyên nhân do quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên dịch vụ công 

còn nhiều bước dẫn đến mất nhiều thời gian; đường truyền ứng dụng 

nhiều lúc còn chậm nhất là vào những giờ cao điểm, nên chưa thuận tiện 

cho đơn vị giao dịch cũng như công chức làm nhiệm vụ kiểm soát chi của 

KBNN... 

Để khắc phục những tồn tại đó, năm 2020, KBNN Nghệ An xác định tiếp 

tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện đúng lộ trình triển khai 

DVCTT theo quy định tại nghị định của Chính phủ quy định thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực KBNN: phấn đấu đến 31/12/2020 triển khai DVCTT 

đối với tất cả các đơn vị sử dụng NSNN có giao dịch với KBNN, trừ các 

đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng. Đồng thời, KBNN tỉnh sẽ triển khai 

khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với chất 

lượng phục vụ của từng đơn vị KBNN; tiếp tục triển khai chương trình 

cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN; cùng với đó, tổ chức công 

khai, cập nhật, niêm yết kịp thời các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 

KBNN được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới. 

Đơn vị cũng sẽ tăng cường hướng dẫn, giải thích, cung cấp các thông tin 

về thủ tục hành chính cho  tổ chức, cá nhân giao dịch với KBNN để đảm 

bảo việc thực hiện thủ tục hành chính được thuận lợi. Ngoài ra, ứng dụng 

triển khai có hiệu quả các chương trình tin học ứng dụng trong công tác 

kế toán, thanh toán và kiểm soát chi NSNN, nỗ lực tổ chức điều hành 

quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn. 

Theo ông Nguyễn Đình Hòa, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lan rộng 

hiện nay, KBNN Nghệ An đã chỉ đạo phòng kiểm soát chi và các đơn vị 

KBNN trực thuộc phối hợp với các đơn vị sử dụng NSNN tăng cường gửi 

hồ sơ qua DVCTT, hạn chế việc gửi hồ sơ trực tiếp tại KBNN. 

Thực hiện Thông tư 58/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính, KBNN Nghệ An 

đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để tập trung nhanh chóng, đầy đủ, 

kịp thời số dư ngân quỹ nhà nước tại các tài khoản thanh toán tổng hợp 

của KBNN tại các ngân hàng thương mại về Ngân hàng Nhà nước vào 

cuối ngày làm việc và đầu ngày làm việc tiếp theo để đáp ứng nhu cầu 



thanh toán, chi trả qua KBNN. Qua đó, KBNN Nghệ An thực hiện cải cách 

mạnh mẽ trong công tác xây dựng và vận hành hệ thống tài khoản thanh 

toán tập trung theo thông lệ quốc tế tốt trên thế giới và đáp ứng chủ 

trương kết hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ.. 

Cùng với đó, hệ thống KBNN sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình thu, chi 

NSNN; tổng hợp, báo cáo kịp thời, chính xác các thông tin phục vụ công 

tác quản lý, điều hành quỹ NSNN của các cấp lãnh đạo. 

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

03-16/cai-cach-hanh-chinh-day-manh-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-

83863.aspx 

 

16. Ngành Công Thương Bình Thuận: 99% hồ sơ 
được giải quyết đúng hạn 

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của ngành 

Công Thương Bình Thuận đã đạt kết quả tích cực. Đến nay, đảm bảo 

số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 4 đạt từ 40% trở 

lên và mức độ 3 đạt từ 30% trở lên; 99% hồ sơ hành chính đảm bảo 

được giải quyết đúng lịch hẹn.    

 

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp "Một 

cửa tại chỗ" 



Ông Đỗ Minh Kính - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận - cho 

biết, thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), trong thời gian qua sở 

đã ban hành và tổ chức thực hiện quy trình điện tử giải quyết TTHC thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của sở để sử dụng trong hệ thống phần mềm 

một cửa điện tử. Sở cũng thực hiện chấn chỉnh việc giải quyết TTHC và 

nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công, khắc phục những hạn chế 

trong công tác CCHC; cải thiện, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá 

nhân trong lĩnh vực của ngành Công Thương. 

Tính đến nay, tổng số TTHC đang có hiệu lực thi hành của Sở Công 

Thương được công khai là 121 TTHC. Các hồ sơ, thủ tục của doanh 

nghiệp (DN) luôn được đảm bảo giải quyết đúng và sớm hẹn tới 99%. 

Trong tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, sở cũng đảm bảo số việc tiếp 

nhận giải quyết ở mức độ 4 đạt từ 40% trở lên và mức độ 3 đạt từ 30% 

trở lên. 

Đặc biệt, Bình Thuận là địa phương tập trung thu hút nhiều dự án đầu tư 

trên lĩnh vực năng lượng, do đó Sở Công Thương đã tham mưu UBND 

tỉnh ban hành Quyết định quy định về "một cửa liên thông" trong giải 

quyết các TTHC cấp điện qua lưới trung áp giữa các cơ quan nhà nước 

và ngành điện. Thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi 

công, kiểm tra công tác nghiệm thu các dự án điện gió, điện mặt trời, thủy 

điện, các công trình điện trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, giải quyết việc triển 

khai lập thiết kế di dời, cải tạo các vị trí giao chéo tuyến đường dây 

500kV, 220kV và 110kV với tuyến đường cao tốc Bắc - Nam trên địa bàn 

các huyện thuộc tỉnh Bình Thuận. 

Bên cạnh đó, triển khai đánh giá mức độ hài lòng của người dân, DN đối 

với việc giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận 

một cửa các cấp, bảo đảm thực chất, tránh hình thức; kịp thời động viên, 

khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá cao trong giải 

quyết TTHC và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi 

phạm quy định. Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với 

các trường hợp trễ hẹn trong giải quyết TTHC do cơ quan quản lý nhà 

nước gây ra... 

Việc chủ động cắt giảm thời gian, giảm các thủ tục rườm rà của sở đã 

được cộng đồng DN đánh giá cao. "Các hồ sơ, thủ tục của DN liên quan 

đến xuất khẩu đã được Sở Công Thương tiếp nhận trực tuyến nên quá 

trình giải quyết rất nhanh, tiết giảm được tối đa thời gian, chi phí cho DN" 

- bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Giám đốc Công ty Thương mại XNK Thành 

An - đánh giá. 



Ông Đỗ MinhKính- Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận: 

 

Sở sẽ tiếp tục rà soát đánh giá, đơn giản hóa TTHC, giảm bớt giấy tờ, 

quy trình, thời gian giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân trên tất cả các 

lĩnh vực. Tất cả được thực hiện trên tinh thần công khai, minh bạch. 

Nguồn: https://congthuong.vn/nganh-cong-thuong-binh-thuan-99-ho-so-

duoc-giai-quyet-dung-han-134089.html 

 

17. Hãy nộp hồ sơ trực tuyến và đăng ký trả kết quả 
tại nhà 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp, cần hạn 

chế đến nơi tập trung đông người, dịch bệnh dễ lây lan nhưng 

người dân, doanh nghiệp vẫn phải đi làm thủ tục hành chính (TTHC). 

Để đáp ứng nhu cầu đó, nộp hồ sơ trực tuyến và đăng ký nộp hồ sơ, 

trả kết quả tại nhà, hạn chế đến trực tiếp cơ quan Nhà nước là giải 

pháp tốt nhất để giải quyết TTHC. Hiện nay, đơn giản nhất là không 

cần thiết phải lên nhận kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành 

chính công, kết quả sẽ được bưu điện chuyển trả tại nhà với giá 

cước 15.000 đồng/hồ sơ nội tỉnh (giảm 50% để hỗ trợ người dân) 

trong thời gian từ 12-3-2020 đến 31-5-2020. 

Nhận hồ sơ giải quyết tại nhà đơn giản, không phải ra đường, tránh tiếp 

xúc nhiều người, hạn chế bị lây bệnh. Hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận 

“một cửa”, người dân, doanh nghiệp vẫn có thể đăng ký chuyển trả hồ sơ 

tại nhà và để đăng ký sử dụng dịch vụ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh 

và bộ phận “một cửa” các thị xã, thành phố đều có bố trí nhân viên bưu 

điện hỗ trợ tiếp nhận, tư vấn chuyển trả kết quả tại địa chỉ. Ngoài ra, nộp 

hồ sơ trực tuyến cũng là giải pháp hiệu quả không phải đến trực tiếp cơ 

quan Nhà nước và người dân, tổ chức có thể nộp trực tuyến tại Trang 

thông tin hành chính công cấp tỉnh (dichvucong.binhduong. gov.vn) hoặc 

Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn). Nếu không có phương 

tiện để thực hiện nộp trực tuyến thì người dân có thể gọi đến Tổng đài 

đường dây nóng (0274.1022) hoặc số hotline của bưu điện 

(0274)3.834.444 để được hướng dẫn đăng ký dịch vụ tiếp nhận và trả kết 

quả giải quyết TTHC đến tận nhà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp 

theo đúng thời gian quy định. 



Hạn chế đi lại là giải pháp tốt nhất, bảo đảm an toàn sức khỏe cho bản 

thân, gia đình và cộng đồng trong thời điểm hiện nay, góp phần tiết kiệm 

thời gian, công sức đi lại của người dân, tổ chức, tăng cường cải cách 

TTHC hiệu quả khi không phải đến trực tiếp cơ quan Nhà nước mà vẫn 

có thể giải quyết được TTHC. Trường hợp phải đi nhận kết quả TTHC 

trực tiếp, mọi người nên đeo khẩu trang, áp dụng các biện pháp vệ sinh 

phòng dịch theo hướng dẫn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và bộ 

phận “một cửa” cấp huyện để bảo đảm sức khỏe cho bản thân và mọi 

người xung quanh. 

Nguồn: http://baobinhduong.vn/hay-nop-ho-so-truc-tuyen-va-dang-ky-tra-

ket-qua-tai-nha-a219129.html 

 

18. Cao Bằng nỗ lực đẩy nhanh thông quan hàng hóa 
tại các cửa khẩu 

Song song với việc kiểm soát chặt người dân trở về từ Trung Quốc, 

cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng cũng nỗ lực đẩy nhanh thông 

quan hàng hóa tại cửa khẩu. 

 

Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, huyện Phục Hòa trung bình mỗi ngày có từ 

3-5 xe chở nông sản được thông quan. 



Từ cuối tháng 2 đến nay, Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng mỗi 

ngày có trung bình từ 3-5 xe ô tô chở các loại nông sản như: khoai lang, 

mía, hạt điều, ván bóc... xuất sang Trung Quốc. Đồng thời, một số mặt 

hàng như chất khử ô xy, than cốc được nhập khẩu vào Việt Nam. Các 

phương tiện đã được làm thủ tục thông quan nhanh chóng, kiểm tra y tế 

đầy đủ. 

Ông Phạm Văn Hoài, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu quốc tế 

Tà Lùng, Trưởng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng cho biết: "Sau khi đánh giá 

tình hình 2 bên Tà Lùng (Việt Nam) và Long Châu (Trung Quốc), chúng 

tôi thấy công tác phòng dịch đã làm tốt nên hai bên đã có thư tay trao đổi 

để làm sao thống nhất phương thức xuất nhập khẩu hàng hóa. Từ tháng 

1 đến nay đã có tới 3 buổi trao đổi với phía Ban Quản lý phía bạn về xuất 

nhập khẩu, nhờ đó hàng hóa đã đi được qua cửa khẩu Tà Lùng khoảng 1 

tháng nay. Mặc dù các mặt hàng chưa phong phú, đầy đủ như bình 

thường nhưng cũng là tín hiệu tốt trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp”.  

Theo ông Nông Đức Tiền, Phó Trưởng khoa Kiểm dịch Y tế Quốc tế, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cao Bằng, cùng với việc đảm bảo thực 

hiện thủ tục thông quan theo quy định, công tác phòng dịch cũng đã được 

kiểm soát chặt chẽ.  

"Để thông quan được một lô hàng hóa, chúng tôi phải làm kỹ các khâu 

như kiểm tra sức khỏe lái xe, đo thân nhiệt, trang bị quần áo bảo hộ. Với 

phương tiện đi phải khử trùng và khi quay về tiếp tục được khử trùng toàn 

bộ một lần nữa". 

Theo Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng, hiện ở các cửa khẩu 

còn tồn khoảng 100 container hàng hóa từ trước Tết Nguyên đán Canh 

Tý. Một số mặt hàng nông sản đã được xuất qua các cửa khẩu như: Lý 

Vạn, Trà Lĩnh, Tà Lùng. Còn lại hóa chất, vải may mặc, than cốc được 

nhập khẩu về với số lượng không lớn. 

Đến thời điểm hiện tại, cả phía Việt Nam và Trung Quốc đã xác định 

được 4 cửa khẩu chính sẽ thực hiện thông thương đó là: Trà Lĩnh (huyện 

Trà Lĩnh), Lý Vạn (huyện Hạ Lang), Tà Lùng (huyện Phục Hòa) và cửa 

khẩu Sóc Giang (huyện Hà Quảng). Trong đó tập trung sẽ là 2 cửa khẩu 

Trà Lĩnh và Tà Lùng. Đẩy mạnh thông quan nhưng phải đảm bảo an toàn 

tuyệt đối trước dịch Covid -19. 

Ông Nông Tuấn Phong, Giám đốc Sở Y tế Cao Bằng cho hay: "Mục tiêu 

đầu tiên tỉnh đặt ra đó là, muốn thông quan hàng hóa thì phải đảm bảo 

yêu cầu phòng dịch, các lô hàng muốn qua phải đảm bảo quy trình. Hiện, 

ngành y tế đã đảm bảo lực lượng và các phương tiện, vật tư phục vụ cho 



lực lượng chức năng ở cửa khẩu như Biên phòng, Hải Quan, các lực 

lượng chức năng khác về khẩu trang, găng tay, thuốc sát khuẩn". 

Dự kiến ngay trong tuần này, tỉnh Cao Bằng sẽ thông qua quy trình xuất 

nhập khẩu, giúp hàng hóa thông quan thuận lợi, đồng thời đảm bảo an 

toàn tuyệt đối trước nguy cơ lây lan của dịch Covid-19./. 

Nguồn: https://vov.vn/kinh-te/cao-bang-no-luc-day-nhanh-thong-quan-

hang-hoa-tai-cac-cua-khau-1022681.vov 

 

 


