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1. Ngồi nhà 'có tất'
Không ít người dân đã bày tỏ sự bất ngờ trước các tiện ích mà dịch
vụ công trực tuyến mang lại, nhất là khi họ có thể ngồi nhà để thực
hiện các giao dịch.

Làm thủ tục đổi giấy phép lái xe qua Cổng dịch vụ công quốc gia
Ảnh: Khả Hòa
“Có trải nghiệm mới nghĩ khác”
Làm việc cho một cơ quan nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam, anh Lê
Công Hội thường xuyên phải di chuyển ở nhiều nước và đa phần tự lái
xe. Tháng 2 vừa rồi, khi bằng lái xe của anh hết hạn, anh rất ngại các thủ
tục đổi bằng lái xe.
Cực chẳng đã, anh đành gọi điện về Sở GTVT Quảng Bình, nơi anh được
cấp bằng lái nhiều năm trước, và thật sự bất ngờ. “Họ hướng dẫn tôi có
thể lên mạng để đổi và nhận bằng ở bất cứ đâu”, anh Hội kể. Thế là ngồi
nhà, gõ cụm từ “đổi bằng lái xe”, anh được chỉ dẫn tới trang web Cổng
dịch vụ công quốc gia(CDVCQG). “Ngày 5.2, tôi ngồi một chỗ nhập thông
tin online (trực tuyến), gửi kèm ảnh hộ chiếu, bằng lái sắp hết hạn và
được yêu cầu thanh toán chi phí. Trưa 7.2, một nhân viên bưu điện gọi và
mang tới nhà tôi ở Hà Nội tấm bằng lái xe quốc tế. Tôi đã gọi sang Úc,

nơi sắp sang công tác thì bên ấy nói bằng của tôi được chấp nhận trong 3
năm”, anh Hội kể và nói thêm:
“Đọc báo, xem ti vi, thỉnh thoảng có nghe phàn nàn về thủ tục hành chính,
nhưng với việc đổi bằng lái xe qua mạng, tôi thật sự đã nghĩ khác”.
Đổi bằng lái xe là dịch vụ công trực tuyến mới đưa lên 3 tháng nay,
nhưng theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, đây là 1 trong 3 dịch vụ
được nhiều người dùng nhất. Đến 16.3, anh Hội là 1 trong hơn 3.000
trường hợp đổi thành công bằng lái xe trên CDVCQG. Trong khi đó, thông
báo hoạt động khuyến mãi là dịch vụ có số hồ sơ giao dịch lớn nhất với
trên 9.200 trường hợp, và cung cấp dịch vụ điện đứng thứ 2 với hơn
6.100 hồ sơ được xử lý.
Tuy nhiên, nếu ai đó nghĩ rằng dịch vụ công trực tuyến chỉ phù hợp với
những “công dân IT”, doanh nghiệp, hay các bạn trẻ - như anh Hội, thì
trường hợp của bà Phạm Thị Mai Lan sẽ khiến họ nghĩ khác. Đầu tháng
3.2020, bà Lan phải đăng ký cấp điện lại khi tách hộ tại căn nhà ở số 6E
Lê Quý Đôn (Hà Nội). Dù đã nghỉ hưu nhưng bà cũng tự mình lên
CDVCQG xin cấp điện mới. “Lúc đầu có hơi chật vật, vì họ nói số điện
thoại mà tôi đang dùng thì chưa đăng ký làm hồ sơ được. Nhưng trên
mạng cũng có số điện thoại tư vấn, họ bảo tôi chuyển qua dùng số sổ bảo
hiểm. Hôm thứ bảy tôi vào mạng đăng ký thì thứ hai tuần sau có nhân
viên Điện lực Hai Bà Trưng xuống, làm hợp đồng, chụp lại giấy tờ sổ bảo
hiểm. Một ngày sau, họ trở lại lắp công tơ, nhà tôi được cấp điện”, bà Lan
vui vẻ kể.
Ông Bùi Quốc Hoan, Ban Kinh doanh Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN),
cho biết thêm, theo dữ liệu của ngành điện, trường hợp bà Lan là cấp
điện ngầm. EVN cam kết với Chính phủ nhiều nhất là 7 ngày nếu làm trực
tiếp. Còn khi đăng ký qua CDVCQG thì 5 ngày phải xong. “Ở các điện lực
lớn, như Hà Nội và TP.HCM thì chúng tôi thường làm trong 3 ngày, và
như nhà bà Lan còn ngắn hơn”, ông Hoan nói.
Nộp phạt giao thông, nhận giấy tờ… tại nhà
Hai ví dụ trên là những câu chuyện tuy nhỏ nhưng rất thực tế mà Thanh
Niêntrực tiếp ghi nhận được trong số hàng chục nghìn vụ việc được thực
hiện trực tuyến tại địa chỉ của CDVCQG trong 3 tháng qua, kể từ khi 8
dịch vụ (đổi giấy phép lái xe; thông báo hoạt động khuyến mãi; cấp lại thẻ
bảo hiểm y tế do mất, hỏng; dịch vụ cấp điện hạ áp, dịch vụ cấp điện
trung áp và tích hợp tiện ích thanh toán tiền điện; cấp giấy phép lái xe
quốc tế; đăng ký khuyến mãi; nhóm dịch vụ về cấp giấy chứng nhận xuất
xứ hàng hóa; nộp thuế điện tử) được đưa lên mạng này.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, các
dịch vụ công nêu trên không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính
và nhận kết quả tại nhà nếu muốn. Ví dụ, với nộp phạt giao thông đường
bộ, người dân có thể lựa chọn 2 cách: thanh toán trực tuyến (qua hơn 30
ngân hàng và dịch vụ ví điện tử) và nhận kết quả tại cơ quan xử phạt. Hai
là thanh toán trực tuyến và nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính
công ích.
Còn theo Tổng công ty bưu điện Việt Nam (Vietnampost), từ ngày 13.3,
căn cứ trên biên bản xử phạt, người dân chỉ mất khoảng 3 phút để truy
cập vào CDVCQG nộp phạt và lựa chọn đăng ký nhận kết quả tại nhà
qua bưu điện. 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 ký, hệ thống sẽ hiển thị thời gian và mức phí. Như vậy, 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 CDVCQG.
Trên 85.900 tài khoản, hơn 24,1 triệu lượt truy cập
Cập nhật của Văn phòng Chính phủ đến 18 giờ ngày 16.3 cho thấy, đã có
trên 85.900 tài khoản, hơn 24,1 triệu lượt truy cập và trên 3,162 triệu hồ
sơ đồng bộ trạng thái với 14.100 hồ sơ đã được thực hiện qua CDVCQG.
Ngoài ra, còn có hơn 6.410 cuộc gọi nhờ hỗ trợ và hệ thống cũng đã tiếp
nhận trên 4.610 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Con
số này chắc chắn sẽ còn tăng rất cao trong những ngày tới bởi kể từ cuối
ngày 13.3, đã có thêm 11 dịch vụ công trực tuyến được cập nhật lên
CDVCQG, gồm: nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao
thông đường bộ (thí điểm tại 5 địa phương là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng,
Hải Phòng và Bình Thuận); nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe gắn máy (thí điểm
tại Hà Nội và TP.HCM); đăng ký khai sinh tại 45 tỉnh, TP; cấp phiếu lý lịch
tư pháp tại 58 tỉnh, TP; nộp thuế cá nhân; nộp thuế doanh nghiệp; nộp
thuế môn bài; hủy tờ khai hải quan; khai bổ sung tờ khai hải quan; đăng
ký cung ứng hợp đồng lao động; đăng ký mã số đơn vị quan hệ ngân
sách.
Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/ngoi-nha-co-tat-1197343.html

2. VietinBank triển khai Chính phủ điện tử giúp ngăn
ngừa Covid-19
VietinBank là 1 trong những ngân hàng tiên phong cung ứng các
giải pháp thanh toán trên Cổng dịch vụ công quốc gia góp phần hỗ
trợ ngăn ngừa Covid-19 trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh phức tạp
và chưa có dấu hiệu suy giảm.

Ông Trần Công Quỳnh Lân - PTGĐ VietinBank (đầu tiên bên trái) tham dự
Hội nghị Sơ kết 3 tháng vận hành Cổng DVCQG
Chính phủ điện tử: Giải pháp hiệu quả ngăn ngừa Covid-19
Ngày 13.3.2020, Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã tổ chức khai trương hệ
thống thông tin báo cáo Chính phủ, sơ kết 3 tháng triển khai Cổng dịch vụ
công quốc gia (DVCQG). Việc xây dựng Cổng DVCQG là một nhiệm vụ
quan trọng đẩy mạnh triển khai Đề án “Cải cách thủ tục hành chính” và
xây dựng “Chính phủ điện tử Việt Nam”, kết nối Chính phủ với người dân
và doanh nghiệp.
Ngày 9.12.2019, Cổng DVCQG đã chính thức khai trương và đưa vào
vận hành. Sau hơn 3 tháng thực hiện, ngày 13.3.2020, VPCP công bố
tích hợp thêm trên 15 dịch vụ công lên Cổng DVCQG. Trong đó có các
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 góp phần minh bạch hóa, giảm thời gian và chi phí để người dân và
doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính một cách thuận tiện,
nhanh chóng.
Trong bối cảnh toàn quốc đang ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô
hấp cấp Covid-19, các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao còn có ý
nghĩa cấp bách, quan trọng góp phần giảm nguy cơ lây truyền dịch bệnh.
Trước đó, tại Hội nghị Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử cùng với
Ban chỉ đạo Chính phủ điện tử vào ngày 12.2.2020, Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc đánh giá việc làm tốt Chính phủ điện tử cũng là một
giải pháp ngăn ngừa Covid-19.
Tại cuộc họp ngày 10.3.2020 về việc kiểm thử, đánh giá kết quả tích hợp,
cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến trên Cổng DVCQG, Bộ trưởng,
Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: Trong thời điểm dịch bệnh
Covid-19 đang bùng phát mạnh thì việc cải cách dịch vụ công trực tuyến
càng thiết thực cho người dân, là một trong những giải pháp phòng chống
dịch, đem lại sự minh bạch, công khai trong quá trình cải cách thủ tục
hành chính.
Khắc phục khó khăn hiện nay, nhiều cơ quan, đơn vị, trường học ứng
dụng Chính phủ điện tử để hạn chế tiếp xúc trực tiếp, đặc biệt, các hoạt
động thu phí, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông
đường bộ là một trong những hoạt động thường phải tiếp xúc trực tiếp, có
khả năng cao gây nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
VietinBank sẵn sàng đáp ứng các giải pháp Chính phủ điện tử
Với nền tảng công nghệ hiện đại và kinh nghiệm thực tiễn triển khai giải
pháp thanh toán ứng dụng công nghệ cao cho các đơn vị hành chính
công như: Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan...,
VietinBank được lựa chọn là 1 trong những ngân hàng thương mại tiên
phong phối hợp cùng VPCP, Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT), Tập
đoàn VNPT xây dựng Giải pháp thanh toán trực tuyến dịch vụ thu phạt xử
lý vi phạm giao thông, phí, lệ phí, thuế trên Cổng DVCQG từ ngày
13.3.2020. Việc triển khai thu phạt xử lý vi phạm giao thông được thực
hiện tại 5 tỉnh/thành gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Bình
Thuận rồi tiếp tục phối hợp triển khai mở rộng trên toàn quốc theo lộ trình
của Cục CSGT.

VietinBank - Ngân hàng thanh toán trên cổng DVCQG
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 thanh toán tiền phạt vi phạm giao thông trực tuyến 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, giảm tối đa các giao dịch trực tiếp.
Bên cạnh đó, VietinBank đã đồng hành cùng các sở/ban/ngành, các cơ
quan Nhà nước xây dựng và triển khai thành công các giải pháp hiện đại
tích hợp với các tiện ích của Chính quyền điện tử và Thành phố thông
minh. Trong đó, một số giải pháp nổi bật như Giải pháp “Thanh toán dịch
vụ công trực tuyến - eGPS” của VietinBank tích hợp thanh toán phí, lệ phí
dịch vụ công, hóa đơn (điện, nước, cước viễn thông…) trên Cổng dịch vụ
công của các tỉnh/thành phố; Giải pháp Thẻ điện tử hỗ trợ các cá
nhân/doanh nghiệp sử dụng mã định danh duy nhất để giao dịch với
chính quyền. Đến nay, VietinBank đã hoàn thành triển khai tích hợp các
giải pháp trên cổng dịch vụ công trực tuyến tại nhiều tỉnh/thành phố.
Với vai trò là ngân hàng thương mại Nhà nước lớn và chủ lực, VietinBank
luôn sẵn sàng đồng hành cùng chính quyền, nhân dân và cộng đồng
doanh nghiệp các tỉnh/thành phố để triển khai, phát triển các giải pháp
góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt; qua đó thể hiện tinh
thần trách nhiệm, ý thức chung tay chia sẻ với khách hàng, người dân và
cộng đồng, đặc biệt trong bối cảnh cả nước cùng đồng lòng phòng chống
dịch bệnh Covid-19.
Nguồn:
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/vietinbank-trien-khaichinh-phu-dien-tu-giup-ngan-ngua-covid-19-1197619.html

3. Dự báo EVFTA sẽ tác động đáng kể đến thị trường
logistics ở Việt Nam
Logistics là loại hình dịch vụ quan trọng đối với sự phát triển của
nền kinh tế và thúc đẩy hoạt động sản xuất hàng hóa.
Đây cũng là những lĩnh vực có nhiều cam kết đáng chú ý trong Hiệp định
thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) theo hướng mở
cửa thị trường, bảo đảm cạnh tranh và minh bạch trong hợp tác kinh
doanh và đặt ra những giới hạn đối với quản lý Nhà nước.
Vì vậy, sau khi được chính thức ký kết và sẽ có hiệu lực thi hành trong
năm nay, Hiệp định EVFTA được dự báo sẽ có tác động đáng kể đến
tương lai thị trường logistics ở Việt Nam.
Vốn là ngành dịch vụ có nhiều tiềm năng nhưng ở Việt Nam hiện nay
logistics chưa thực sự phát triển đủ lớn mạnh và năng lực cạnh tranh

trong nước còn tương đối hạn chế. Lâu nay, ngành này vẫn được “bảo
hộ” khá chặt chẽ thông qua các điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước
ngoài.

Cảng khô logistics IDC Sóng Thần – Bình Dương. Ảnh: Dương Chí
Tưởng-TTXVN
Tuy nhiên, khi EVFTA được ký kết và có hiệu lực trong thời gian tới, sẽ
mở ra không ít cơ hội kinh doanh và bảo hộ có ý nghĩa cho các nhà cung
cấp dịch vụ logistics và đầu tư của Liên minh châu Âu (EU) khi bước chân
vào thị trường đầy tiềm năng của Việt Nam. Điều đó đồng nghĩa, sẽ tạo
thêm sức ép lớn đối với các doanh nghiệp logistics trong nước bởi các
đối thủ canh tranh tới từ EU vốn đã rất phát triển và có tiềm lực hùng
hậu.
Đây là thách thức trực diện, mặc dù, nhìn nhận 1 cách khách quan thì
nhiều chuyên gia kinh tế khẳng định, sẽ cơ hội lớn để ngành này và các
doanh nghiệp logistics Việt Nam buộc phải đổi mới, thúc đẩy cải cách và
nâng cao năng lực cạnh tranh cho chính mình trong bối cảnh hội nhập
kinh tế quốc tế đang ngày càng sâu, rộng như hiện nay.
Theo bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập
(Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam), việc tăng cường cạnh
tranh trên thị trường nhóm dịch vụ phục vụ các ngành sản xuất quan
trọng như logistics sẽ hứa hẹn tạo cơ hội để các ngành sản xuất chế biến,
chế tạo của Việt Nam, nhất là trong các khu vực sản xuất, xuất khẩu có
thể tiếp cận các dịch vụ logistics với chất lượng tốt hơn, chi phí hợp lý
hơn, từ đó có thể giảm giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh
tranh về giá cho hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là hàng hóa xuất khẩu.

Theo các điều khoản tại EVFTA, Việt Nam cam kết mở cửa thị trường đối
với dịch vụ vận tải hàng không, vận tải đường bộ, đường sắt, vận tải biển,
vận tải thủy nội địa và một số dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức vận tải.
Việc mở cửa dịch vụ được thực hiện theo nguyên tắc chọn cho đối với
các lĩnh vực đã cam kết. Theo đó trong lĩnh vực đầu tư, trừ khi có các quy
định khác, Việt Nam cam kết không áp dụng các biện pháp hạn chế đối
với các nhà đầu tư EU về số lượng doanh nghiệp, tổng giá trị giao dịch
hoặc tài sản, tổng số các hoạt động dịch vụ hay tỷ lệ tối đa của cổ
phần/vốn góp/giá trị đầu tư nước ngoài và loại hình cụ thể của pháp nhân
hoặc liên doanh...
Việt Nam cũng cam kết dành sự đối xử cho các nhà đầu tư EU không
kém thuận lợi hơn so với các nhà đầu tư Việt Nam về việc thành lập hiện
diện thương mại hay hoạt động của doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh
vực.
Việt Nam cũng cam kết dành sự đối xử cho các nhà cung cấp dịch vụ EU
không kém thuận lợi hơn dành cho các nhà cung cấp dịch vụ nào của nền
kinh tế khác trừ những trường hợp đã có cam kết khác...
Ngoài ra, Việt Nam cam kết không áp đặt đối với các nhà đầu tư EU về
mức độ/tỷ lệ xuất khẩu, tỷ lệ hàm lượng nội địa hóa, mua, sử dụng hoặc
dành ưu đãi đối với hàng hóa/dịch vụ của Việt Nam, ràng buộc số
lượng/giá trị nhập khẩu hay nhập khẩu hoặc nguồn thu ngoại tệ, việc
chuyển giao công nghệ, quy trình sản xuất hàng hóa, kiến thức độc quyền
cho phía Việt Nam hoặc cung cấp độc quyền hàng hóa đến 1 khu vực cụ
thể.
Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban pháp chế VCCI cho hay, theo đánh giá
của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đứng thứ 3 chỉ sau Singapore và Thái
Lan về hoạt động logistics, tuy đứng đầu trong thị trường logistics mới nổi
nhưng cũng chỉ xếp ở vị trí cao nhất trong nhóm các nước có thu nhập
trung bình thấp.
Tiềm năng phát triển của logistics Việt Nam là dựa vào độ mở của nền
kinh tế khiến lưu lượng hàng hóa chuyển dịch qua các khu vực ngày càng
tăng cao, lại nhờ vào vị trí địa lý thuận lợi với bờ biển dài và nằm trong
tuyến hàng hải quốc tế cùng mạng lưới đường bộ trải khắp cả nước và hệ
thống đường cao tốc, sân bay quốc tế, hệ thống kho, cảng biển đang
được chủ trương đầu tư mạnh.
Thêm vào đó, nhờ việc Chính phủ xác định vận tải và logistics là đầu vào,
kết nối với các ngành khác nên chủ trương cải cách thủ tục hành chính

với hoạt động xuất nhập khẩu, hải quan điện tử giúp tạo thuận lợi, rút
ngắn thời gian và chi phí logistics.
Tuy nhiên, điểm yếu của ngành này chính nằm ở chỗ cơ sở hạ tầng chưa
đầy đủ và hoàn thiện, hệ thống đường bộ có nhiều tuyến đường xuống
cấp, quá tải và đường sắt cũng rất tốn phí đầu tư. Hơn nữa, hạ tầng cảng
biển kém và không có dịch vụ hàng hải kết nối trực tiếp với các cảng biển
tại châu Âu và Mỹ.
Đó là chưa kể, tập quán xuất nhập khẩu theo lối cũ nên khách hàng
thường thuê phương tiện do đối tác nước ngoài đảm nhận thay vì lựa
chọn đội tàu trong nước để vận tải. Chính vì những lý do đó khiến cho chi
phí dịch vụ logistisc ở Việt Nam rất cao, thường chiếm tới 20-25% GDP
hàng năm. Cụ thể, chiếm 12% trong giá thành của các sản phẩm thủy
sản, 23% giá thành đồ gỗ, 29% giá thành rau quả, 30% giá thành gạo... Ở
mức này, chi phí logistics ở Việt Nam thường cao hơn Thái Lan tới 6%,
hơn Malaysia 12% và hơn Singapore 300%...
Trước những thách thức đặt ra như đã nêu, để có thể tận dụng cơ hội
kinh doanh từ các EVFTA, theo bà Nguyễn Thị Thu Trang, các doanh
nghiệp logistics Việt Nam cần có kế hoạch khắc phục những hạn chế hiện
tại, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho chính mình.
Cụ thể, các doanh nghiệp cần nắm rõ các cam kết mở cửa thị trường dịch
vụ để nhận diện những nguy cơ mới, có kế hoạch nâng cao chất lượng
dịch vụ và tính chuyên nghiệp, bài bản trong cung cấp dịch vụ, chăm sóc
khách hàng. Các doanh nghiệp cải thiện trình độ công nghệ thông tin và
tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật để kết nối thông
tin, nhất là mạng lưới logistics toàn cầu.
Doanh nghiệp cũng cần tăng cường đào tạo nguồn nhân lực để đảm bảo
năng lực chuyên môn của đội ngũ lao động; cải thiện quy mô vốn, năng
lực quản lý và phạm vi hoạt động kinh doanh, nhất là việc tận dụng cơ hội
liên doanh với các nhà đầu tư EU.
Theo bà Trang, các doanh nghiệp Việt Nam cũng nên tìm các kênh thích
hợp để tăng liên kết với các doanh nghiệp dịch vụ logistics khác như:
hãng tàu, đại lý thương mại, bảo hiểm... Đồng thời, tích cực tham gia vào
quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách của Nhà nước về quản lý đối
với hoạt động logistics và các hoạt động liên quan khác như: hải quan,
công thương.....
Bên cạnh đó, Nhà nước cũng cần thêm các chính sách thúc đẩy việc cải
thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động

kinh doanh của ngành logistics nói chung cùng các doanh nghiệp Việt, bà
Trang nhấn mạnh.
Trước những thách thức đối với ngành logistics, ông Nguyễn Cảnh Tĩnh,
Đại diện Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cho rằng, năng lực hiện có và
xu thế tự do hóa trong lĩnh vực dịch vụ vận tải hàng hải quốc tế đã, đang
và sẽ gây áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên những tuyến quốc tế đối
với các hãng tàu của Việt Nam.
Tuy nhiên, trong khó khăn vẫn luôn có những cơ hội, theo ông Tĩnh, với
cam kết trong EVFTA, thương mại hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt
Nam với các nước thuộc Liên minh châu Âu sẽ tăng lên đáng kể. Trong
khi đó, có tới 90% lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam được
thực hiện qua đường biển. Điều này sẽ kéo theo tỷ trọng hàng hóa các
tuyến vận tải biển tuyến Bắc - Nam và Đông - Tây chắc chắn gia tăng.
“Để tăng sức cạnh tranh, vận tải biển Việt Nam và các doanh nghiệp
trong lĩnh vực này cần tập trung cải thiện giá thành, chất lượng dịch vụ và
hiện đại hóa đội tàu, các cảng biển”, ông Tĩnh khuyến nghị.../.
Nguồn:
https://bnews.vn/du-bao-evfta-se-tac-dong-dang-ke-den-thitruong-logistics-o-viet-nam/150873.html

4. Bộ TN&MT phát triển ngành tài nguyên môi trường
số, Chính phủ số trong năm 2020
Ngày 18/3, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã chủ trì cuộc họp tình hình
thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Cục Công nghệ Thông tin và Dữ
liệu Tài nguyên Môi trường. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo chủ chốt
của các đơn vị trực thuộc Bộ.
Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông
tin và Dữ liệu Tài nguyên Môi trường cho biết, dưới sự chỉ đạo sát sao,
quan tâm của Lãnh đạo Bộ; sự ủng hộ, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ
của các đơn vị trực thuộc Bộ, đặc biệt là các Vụ tổng hợp, Văn phòng Bộ,
Cục đã hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao, tham mưu đề xuất
và thực hiện đầy đủ theo vị trí, chức năng quản lý nhà nước.
Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu Tài nguyên Môi trường cũng phối
hợp với các đơn vị thuộc Bộ, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Chính phủ
điện tử giai đoạn 2019-2020 trước thời hạn 1 năm.
Bên cạnh đó, tích cực triển khai các hệ thống thông tin nhằm chuyển đổi
phương thức làm việc, chỉ đạo, điều hành, góp phần tăng năng suất, hiệu

quả công vụ, tiết kiệm chi phí, hiện đại hóa hành chính, cải cách hành
chính.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên chỉ đạo tại cuộc họp
Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu Tài nguyên Môi trường cũng đã triển
khai, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; cung cấp dịch vụ hạ
tầng điện toán đám mây phục vụ ứng dụng CNTT của các đơn vị thuộc
Bộ; từng bước hoàn thiện hạ tầng dữ liệu, hạ tầng kết nối, hạ tầng ứng
dụng, hạ tầng tri thức.. tạo tiền đề tiến tới ngành tài nguyên và môi trường
số vào năm 2025.
Đồng thời, luôn bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, không để xảy ra các
sự cố lớn, khắc phục triệt để các sự cố nhỏ.
Ngoài ra, ông Lê Phú Hà cũng trao đổi tại cuộc họp về việc triển khai
phương thức họp, làm việc trên môi trường trực tuyến trong tình hình diễn
biến của dịch Covid-19. Theo đó, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, từ
đầu tháng 3/2020, Cục đã bảo đảm điều kiện vận hành, nhân rộng
phương thức họp, làm việc, chỉ đạo, điều hành trên môi trường trực
tuyến nâng cao được hiệu quả, hiệu lực, kịp thời trong làm việc, hội thảo,
tham vấn, góp ý kiến và giảm thiểu thời gian, chi phí.

Trong buổi họp, các đơn vị cũng đã có những chia sẻ thẳng thắn về
những vấn đề còn nhiều vướng mắc, thiếu sót để đề ra những biệp pháp,
kiến nghị để khắc phục trong năm 2020.
Kết luận buổi họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã có những đánh giá, biểu
dương đối với Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu Tài nguyên Môi
trường đã tích cực và xử lý công việc tốt trong thời gian vừa qua
Đối với việc triển khai phương thức họp, làm việc trên môi trường trực
tuyến, Thứ trưởng nhấn mạnh do hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19
có nhiều diễn biến phức tạp, do vậy Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu
Tài nguyên Môi trường cần chủ động tạo lập các cuộc họp, làm việc trên
môi trường mạng. “Đây chính là phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao
được hiệu quả, hiệu lực, kịp thời trong làm việc, hội họp, giảm thiểu thời
gian, chi phí. Đây là thực chất việc thực hiện cải cách hành chính, đơn
giản hóa thủ tục hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.”
– Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh thêm.
Đối với các dự án đầu tư, nhiệm vụ khoa học, chuyên môn, Thứ trưởng
Trần Quý Kiên cũng cho rằng, điều gì thực sự cần thiết cấp bách, phục vụ
trong công tác chỉ đạo điều hành của Bộ trong việc ứng dụng công nghệ
thông tin, triển khai văn bản chính phủ điện tử 2.0 thì Cục tiếp tục đề xuất
để Lãnh đạo Bộ căn cứ tình hình chỉ đạo các đơn vị phối hợp.
Ngoài ra, Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp, tạo điều kiện, chuẩn
hóa quy trình,.. thúc đẩy cung cấp dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện
tử.. đáp ứng chỉ tiêu về hiện đại hóa hành chính, cải cách hành chính
theo nhiệm vụ giao của Chính phủ, hướng tới phát triển ngành tài nguyên
môi trường số, Chính phủ số.
Nguồn:
https://baotainguyenmoitruong.vn/bo-tn-mt-phat-trien-nganh-tainguyen-moi-truong-so-chinh-phu-so-trong-nam-2020-300522.html

5. Doanh nghiệp tăng liên kết, chia sẻ nguồn nguyên
liệu
Theo các chuyên gia kinh tế, nỗi lo về nguyên liệu và thị trường
đang là hai lực cản lớn nhất đối với doanh nghiệp Việt Nam hiện
nay. Thế nhưng, nhiều doanh nghiệp đã biết tận dụng cơ hội, tự tìm
hướng đi bài bản để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Chủ động kịch bản ứng phó

Theo ông Nguyễn Đình Sinh - Giám đốc Công ty May Minh Anh - Kim
Liên (Vinh - Nghệ An), hiện nay, doanh nghiệp đã lên sẵn kịch bản sản
xuất đến hết tháng 9.2020, bởi DN đã chuẩn bị đủ nguồn nguyên liệu đầu
tư trước. Tuy nhiên, do nguyên liệu chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc,
trong khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cần đưa ra nhiều
giải pháp để chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất.

Nguyên liệu sản xuất đang là vấn đề làm đau đầu các chủ doanh nghiệp.
Ảnh: Q.N
“Chúng tôi đang xây dựng kịch bản tiếp theo là tìm mối hàng ở các nước
khác như Hàn Quốc, Ấn Độ, Châu Âu… để không phải gặp cảnh bị động”
- ông Nguyễn Đình Sinh chia sẻ.
Còn bà Vũ Thị Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc - đồng thời là cổ đông của
Công ty TNHH GFS Việt Nam (GFS Việt Nam) - cho biết: Dịch COVID-19
ảnh hưởng không nhỏ đối với hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể là
nguồn cung do GFS Việt Nam nhập ván, vải, giả da... từ Trung Quốc nên
hiện tại có rất nhiều đơn hàng cũng chưa xuất được.
Hiện tại, GFS Việt Nam cũng đã mua từ các nguồn khác nhưng cũng
đang thiếu vốn do vốn đã dùng để đặt cọc cho nhà cung cấp bên Trung
Quốc. Ngân hàng nhà nước thông báo miễn giảm nợ, cơ cấu lại nợ là
một việc làm rất tốt cho doanh nghiệp xuất khẩu như Công ty của tôi. Do
đó, tôi mong được hỗ trợ được vay thêm để có vốn mua nguyên vật liệu
đầu vào ổn định sản xuất và tăng doanh thu trong năm 2020. Mặt khác,

nếu được, xin Chính Phủ khoanh nợ bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
để doanh nghiệp không phải trả lãi cho khoản nợ bảo hiểm mà chỉ trả gốc
từ từ”- bà Yến nhấn mạnh.
Còn theo ông Nguyễn Hoàng Quân - chủ một doanh nghiệp may mặc trên
địa bàn Hà Nội, cái chính là DN phải tìm được giải pháp để khắc phục
những tác động do dịch COVID-19 mang lại. “Chúng tôi không là ngoại lệ,
nên ngay từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát ở các nước, giải pháp của
chúng tôi là sử dụng nguồn nhân lực “tinh” và chấp nhận trả mức lương
cao. Lương cao, nhưng số lượng nhân lực thấp lúc này là cách làm khá
hiệu quả, vừa nâng được năng suất, chất lượng sản phẩm, vừa ít nhân
sự để giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh” - ông Nguyễn Hoàng Quân nói.
Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Quân, để vượt qua khó khăn trong giai
đoạn hiện nay, các DN cần liên kết, hỗ trợ nhau, chia sẻ nguồn nguyên
liệu để tăng sức mạnh.
“Điều quan trọng là hơn bao giờ hết, rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước về
thuế, phí, chính sách thuê đất đai, mặt bằng... để ra đời những DN sản
xuất nguyên liệu phụ trợ trong nước. Với sự liên kết giữa DN sản xuất
nguyên liệu phụ trợ và DN gia công, bài toán nan giải về nguyên liệu sẽ
được giải quyết” - ông Quân khẳng định.
Ông Trần Trung Thuyết - Chủ tịch HTX Nông dân trồng cam sạch (đội 2,
thôn Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phúc, Bắc Quang, Hà Giang) - chia sẻ: Dịch
bệnh COVID-19 cũng như những hiện tượng thời tiết xấu đang tác động
trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh tế của chúng tôi. Cụ thể năm nay,
vào mùng 1 Tết âm lịch đã bị lốc tố, mưa đá khiến bà con thiệt hại nặng
nề. Còn sót lại một phần sản lượng thì thị trường xuất khẩu thu hẹp.
Không chỉ có cam, các loại nông sản khác như thanh long dưa hấu… đi
các nước đều bị hạn chế do dịch bệnh COVID-19.
Cần thêm chính sách
Theo TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI - năm nay Việt Nam đối phó với
dịch bệnh, cũng là năm triển khai các hiệp định thương mại tự do thế hệ
mới và là năm chúng ta chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại
hội Đảng lần thứ XIII. Vì thế, chúng tôi kiến nghị tiếp tục phát động một
đợt sóng cải cách mới trong thể chế kinh tế mang tên “Chương trình nghị
sự 25-20” cho năm 2020 với nội dung trọng tâm là tập trung xử lý dứt
điểm 25 điểm chồng chéo trong pháp luật kinh doanh và đầu tư, tiếp tục
cắt giảm đơn giản hóa ít nhất 20% điều kiện kinh doanh, thủ tục hành
chính trong kiểm tra chuyên ngành.

Việc hoàn thiện hệ thống thể chế tích hợp với thực hiện Chính phủ điện
tử và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp trong đổi mới sáng tạo, chuyển
đổi mô hình kinh doanh, phát triển bền vững để không “ăn sổi ở thì” chắc
chắn sẽ khơi nguồn cho những động lực mới trong nền kinh tế.
Trao đổi với Lao Động, PGS-TS Đinh Trọng Thịnh - chuyên gia kinh tế tài
chính (Học viện Tài chính) - cho rằng, trong giai đoạn này việc nỗ lực
tham gia vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn sản xuất toàn cầu tại Việt
Nam là cơ hội lớn, biến vị thế từ chỗ đi mua linh kiện, nguyên liệu thành
nơi cung cấp linh kiện, nguyên liệu cho thế giới.
Cũng theo ông Thịnh, chúng ta phải giúp doanh nghiệp nhập khẩu
nguyên liệu ở các nguồn khác...
Nguồn:
https://laodong.vn/kinh-te/doanh-nghiep-tang-lien-ket-chia-senguon-nguyen-lieu-791549.ldo

6. Từ 18/3, tạm dừng cấp thị thực cho người nước
ngoài nhập cảnh VN
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo 102/TB-VPCP kết luận của
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực
Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, tạm dừng cấp
thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong khoảng
thời gian 30 ngày bắt đầu từ 00 giờ ngày 18 tháng 3 năm 2020.
Thông báo kết luận nêu rõ, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19,
các cấp, các ngành, các địa phương đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và đạt
được kết quả tốt. Trong giai đoạn đầu phòng chống dịch, đã chữa khỏi
hoàn toàn 16/16 ca mắc bệnh và hạn chế lây lan trong cộng đồng.
Thực tiễn cho thấy dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn cầu,
gây hậu quả nghiêm trọng. Việt Nam vẫn là nước có nguy cơ rất lớn lây
lan dịch bệnh, nhưng vẫn đang trong giai đoạn vàng để kiểm soát lây
nhiễm. Các ngành, các cấp đều phải quán triệt tinh thần “chống dịch như
chống giặc”, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, huy động cả hệ thống
chính trị vào cuộc, chuẩn bị tốt nhất nhân lực và cơ sở vật chất, sẵn sàng
ứng phó trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng, hạn chế tối đa
mắc và tử vong do dịch bệnh.
Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các địa phương
theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả
các giải pháp trọng tâm sau đây:

Tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong
khoảng thời gian 30 ngày bắt đầu từ 00 giờ ngày 18 tháng 3 năm 2020.
Từ 00 giờ ngày 18 tháng 3 năm 2020, các trường hợp được miễn thị thực
hoặc có Giấy miễn thị thực cấp cho người gốc Việt và thân nhân, một số
trường hợp đặc biệt khác (như chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao
động tay nghề cao...) khi nhập cảnh phải có Giấy xác nhận không dương
tính với vi rút COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp và
Giấy này được Việt Nam chấp thuận. Các biện pháp nêu trên không áp
dụng đối với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ.
Các trường hợp nhập cảnh phải qua kiểm tra và tuân thủ các biện pháp
phòng, chống dịch phù hợp theo đúng quy định.
Cách ly tập trung người nhập cảnh từ Mỹ, châu Âu, các nước
ASEAN
Ngoài các trường hợp nhập cảnh được cách ly tập trung hiện nay, thực
hiện việc cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ Mỹ, các nước châu
Âu, các nước ASEAN; đồng thời thực hiện việc cách ly, giám sát y tế tại
gia đình, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, giám sát theo nhóm đối với các đối
tượng không thuộc diện cách ly tập trung. Chính quyền cấp xã, phường
và ngành y tế địa phương phải giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện
pháp này, bảo đảm cách ly, giám sát đúng đối tượng, đủ thời gian theo
quy định. Nghiêm cấm việc kỳ thị người mắc bệnh, người nghi mắc bệnh.
Tiếp tục hạn chế tối đa các chuyến bay từ vùng dịch đến Việt Nam. Các
Bộ: Y tế, Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải xem xét, quyết định vị
trí hạ cánh của các chuyến bay từ vùng dịch bảo đảm thuận lợi cho thực
hiện việc cách ly người nhập cảnh và các yêu cầu phòng, chống dịch.
Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể việc tổ chức sàng lọc các trường hợp nhập
cảnh từ trên máy bay, kiểm soát về y tế tại các sân bay và xét nghiệm đối
với hành khách nhập cảnh.
Chuẩn bị thêm cơ sở cách ly
Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng tiếp tục chuẩn bị thêm các cơ sở cách ly
trong quân đội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố chuẩn bị thêm các cơ sở cách ly và giao Tư lệnh các quân khu
điều phối để sẵn sàng tiếp nhận và cách ly số lượng lớn.
Bộ Ngoại giao chủ trì, cùng các Bộ, cơ quan liên quan theo dõi sát tình
hình dịch tại các nước ASEAN, khu vực và trên thế giới để kiến nghị các
biện pháp ứng phó kịp thời, phù hợp.

Các bệnh viện trung ương, của quân đội, công an, địa phương đều phải
có phương án nóng, chuẩn bị tốt nhất điều kiện và phương án sẵn sàng
ứng phó với dịch bệnh. Ngành y tế phát động và thực hiện đợt thi đua đặc
biệt, huy động toàn lực lượng của ngành, người có chuyên môn y tế, (kể
cả người về hưu) ở tất cả các tuyến cho phòng, chống dịch.
Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo đẩy
mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống
dịch, cách thức tự bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, khai báo y tế tự
nguyện, các điển hình tốt trong phòng, chống dịch; tiếp tục lên án và xử lý
nghiêm việc đưa tin sai sự thật, khai báo y tế không trung thực, không
chấp hành việc cách ly theo quy định.
Tiếp tục khuyến cáo việc ngăn ngừa lây lan dịch bệnh ngay từ trong gia
đình, chú ý khuyến cáo đối với người có bệnh nền, người cao tuổi theo
dõi sức khỏe, khai báo y tế tự nguyện. Tiếp tục phát huy vai trò, trách
nhiệm của chính quyền cấp phường, xã, tổ dân phố trong giám sát chặt
chẽ và có biện pháp hỗ trợ gia đình có người nghi nhiễm, bị cách ly.
Triển khai rộng rãi việc xét nghiệm
Triển khai rộng rãi việc xét nghiệm; lưu ý xét nghiệm đối với các trường
hợp yếu thế trong xã hội.
Các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các thành phố lớn tập trung chỉ
đạo thực hiện nghiêm giải pháp hạn chế tập trung đông người.
Thủ tướng đồng ý Bộ Y tế thực hiện việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y
tế phòng, chống dịch bằng phương thức chỉ định thầu theo giá thị trường.
Lập Tổ công tác do Bộ Y tế chủ trì, có sự tham gia của Bộ Tài chính và
các Bộ liên quan để xác định giá thị trường, bảo đảm công khai minh
bạch trong từng thời điểm để kịp thời mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế
phòng, chống dịch.
Các Bộ: Quốc phòng, Công an trực tiếp mua sắm, bảo đảm trang thiết bị,
vật tư y tế cho các bệnh viện của Bộ, bảo đảm đủ cơ số theo yêu cầu
phòng, chống dịch.
Bộ Công Thương chỉ đạo việc sản xuất khẩu trang đáp ứng yêu cầu sử
dụng cho nhân dân.
Phát động phong trào ủng hộ nguồn lực phòng, chống dịch
Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính chủ trì, phối
hợp các cơ quan liên quan đàm phán gói tài trợ của Ngân hàng thế giới

và các tổ chức quốc tế khác để hỗ trợ nguồn lực trước hết cho công tác
phòng chống dịch.
Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân
đã ủng hộ nguồn lực cho phòng, chống dịch. Đề nghị Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, tổ chức phát động phong trào và tiếp
nhận ủng hộ để giao Bộ Y tế quản lý, sử dụng cho phòng, chống dịch.
Về việc công bố dịch đối với Hà Nội, Đà Nẵng và một số địa phương, Thủ
tướng yêu cầu các Bộ và địa phương liên quan thống nhất thực hiện theo
quy định của pháp luật.
Các Bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg
ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch
vụ.
Thủ tướng cũng giao Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19
đề xuất định mức chi phù hợp cho người bị cách ly, cán bộ, nhân viên y
tế, chiến sỹ và những người trực tiếp thực hiện tiếp nhận người cách ly,
làm việc, phục vụ tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại bệnh viện; báo
cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định kịp thời những vấn đề cần thiết.
Ban cán sự Đảng Bộ Y tế khẩn trương chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị về
tình hình phòng, chống dịch COVID-19./.
Nguồn:
http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thutuong-Chinh-phu/Tu-183-tam-dung-cap-thi-thuc-cho-nguoi-nuoc-ngoainhap-canh-VN/390113.vgp

7. Yêu cầu kiểm soát việc xuất khẩu đồ bảo hộ, thiết
bị y tế trong dịch Covid-19
Trong Chỉ thị mới nhất về công tác phòng chống dịch Covid-19, Bộ
trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng yêu cầu Tổng cục Hải quan
kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu đồ bảo hộ, thiết bị y tế trong dịch
Covid-19.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị về việc
tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác
phòng, chống và ứng phó với dịch Covid -19.
Chỉ thị nêu rõ diễn biến của dịch Covid-19 ngày càng nghiêm trọng, phức
tạp và khó lường, quy mô cũng như phạm vi tác động của dịch, đặc biệt
dịch đang có nguy cơ bùng phát mạnh tại Việt Nam gây ảnh hưởng nặng

nề và đang có những tác động rất lớn đến các khía cạnh của đời sống
kinh tế, xã hội,...

Bộ Tài chính yêu cầu kiểm soát việc xuất khẩu đồ bảo hộ, thiết bị y tế
trong dịch Covid-19
Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Hải quan phối hợp với các đơn
vị liên quan triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hải quan, tạo thuận
lợi cho các hoạt động thông quan nhanh chóng hàng hoá biên giới, đặc
biệt là hàng hoá nguyên liệu, vật tư, linh kiện phục vụ sản xuất, hàng hoá
thiết yếu phục vụ cho việc phòng chống, điều trị Covid-19.
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý đối với hành vi xuất lậu
hoặc vận chuyển trái phép khẩu trang y tế, nước rửa tay khô, vật tư y tế
qua biên giới.
Đồng thời, theo dõi tình hình xuất khẩu các mặt hàng là trang thiết bị, đồ
bảo hộ, quần áo, găng tay dùng trong y tế, đề xuất cấp có thẩm quyền có
biện pháp quản lý phù hợp nếu số lượng hàng hoá xuất khẩu tăng đột
biến nhằm đảm bảo nhu cầu phòng chống dịch bệnh trong nước.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng chỉ đạo cơ quan hải quan tăng cường
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 biên giới Tây Nam.
Trong Chỉ thị, Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Cục Quản lý giá chủ trì, phối
hợp với các đơn vị liên quan theo dõi tình hình giá cả thị trường và có

đánh giá khi thị trường có biến động bất thường đến mặt bằng giá, tình
hình kinh tế xã hội.
Bên cạnh đó, theo dõi, tham mưu Ban Chỉ đạo điều hành giá để các bộ,
ngành có phương án điều chỉnh giá trong Quý I, II năm 2020 đối với các
mặt hàng là đầu vào sản xuất của doanh nghiệp do Nhà nước định giá.
Nguồn: https://nld.com.vn/kinh-te/yeu-cau-kiem-soat-viec-xuat-khau-dobao-ho-thiet-bi-y-te-trong-dich-covid-19-20200318104327394.htm

8. Đổi mới kiểm tra chất lượng hàng hóa tại cửa
khẩu: Bước đột phá trong cải cách
“Tổng cục Hải quan lấy ý kiến các bộ, ngành, cộng đồng doanh
nghiệp (DN) và đang hoàn thiện Đề án đổi mới mô hình kiểm tra chất
lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (KTCLHHXNK), kịp trình Thủ
tướng Chính phủ trong quý I/2020.

Tổng cục Hải quan triển khai đoàn công tác kiểm tra thực tế các lô hàng
phế liệu thuộc diện phải KTCN tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Song Linh
Đề án này sẽ tạo bước đột phá trong việc đơn giản thủ tục kiểm tra
chuyên ngành (KTCN) ngay tại cửa khẩu, khắc phục nhược điểm của mô
hình KTCN hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) hiện nay” - ông Vũ Lê Quân -

Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý hải quan, Tổng cục Hải quan trao
đổi với phóng viên TBTCVN.
* PV: Xin ông cho biết, đến nay dự thảo đề án KTCLHHXNK được cơ
quan hải quan xây dựng có những nội dung cơ bản nào để vừa đảm bảo
tạo thông thoáng cho hoạt động nhập khẩu hàng hóa, vừa có thể kịp thời
phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật ngay tại cửa khẩu?
- Ông Vũ Lê Quân: Dự thảo đề án được xây dựng với nhiều nội dung cải
cách so với mô hình hiện nay theo hướng đơn giản hóa, chuẩn hóa,
thống nhất quy trình, thủ tục kiểm tra chất lượng (KTCL), kiểm tra an toàn
thực phẩm.
Theo mô hình mới, hàng hóa nhập khẩu được phân loại vào các nhánh
quy trình kiểm tra khác nhau theo hướng đơn giản dần dựa trên lịch sử
hoạt động KTCL, kiểm tra an toàn thực phẩm mà các bộ, ngành, cơ quan
hải quan, tổ chức đánh giá sự phù hợp đã thực hiện đối với mặt hàng,
quá trình chấp hành pháp luật của DN; áp dụng chuyển đổi phương thức
kiểm tra (từ kiểm tra chặt sang kiểm tra thông thường, kiểm tra thông
thường sang kiểm tra giảm); thay đổi cách tiếp cận từ kiểm tra chất lượng
theo hàng hóa gắn với chủ hàng sang KTCL
theo hàng hóa.
Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính đã tổ chức
lấy ý kiến các bộ, ngành, cộng đồng DN dự
thảo đề án thông qua hội thảo và một số cuộc
họp trực tiếp. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham
gia của các đơn vị, đề án được xây dựng,
hoàn thiện dựa trên nguyên tắc cải cách thực
chất công tác KTCN đối với hàng hóa nhập
khẩu tạo thuận lợi cho DN nhưng vẫn phải
đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước của các
bộ ngành về chất lượng của hàng hóa nhập
khẩu, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân,
bảo vệ môi trường, an ninh kinh tế, an ninh Ông Vũ Lê Quân
quốc gia.
Ngoài ra, để đảm bảo tính tuân thủ pháp luật của DN về chất lượng hàng
hóa nhập khẩu, tại mô hình mới quy định cơ quan hải quan kiểm tra ngẫu
nhiên không quá 5% tổng số lô hàng nhập khẩu để đánh giá rủi ro, đánh
giá tuân thủ của DN. Đồng thời, tại đề án quy định trách nhiệm phối hợp,
chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời phát
hiện, xử lý hàng hóa không đạt chất lượng.

* PV: Việc kiểm soát chất lượng hàng hóa nhập khẩu có sự tham gia của
các cơ quan chuyên ngành. Ông có thể cho biết vai trò, trách nhiệm chủ
trì của cơ quan hải quan và từng cơ quan chức năng khi tham gia và triển
khai đề án?
- Ông Vũ Lê Quân: Để triển khai mô hình mới, tại dự thảo đề án quy định
rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện hoạt động KTCL
hàng hóa nhập khẩu, bao gồm trách nhiệm của DN, các tổ chức giám
định được chỉ định, cơ quan hải quan, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực.
Trong đó, trách nhiệm của cơ quan hải quan là thực hiện thủ tục hải quan
theo quy định của pháp luật hải quan và thực hiện KTCL hàng hóa tại cửa
khẩu để làm cơ sở thông quan hàng hóa. Công bố trên Cổng thông tin
một cửa quốc gia danh mục các mặt hàng cơ quan kiểm định hải quan có
đủ năng lực để thực hiện kiểm tra, danh mục các mặt hàng được áp dụng
phương thức kiểm tra thông thường, kiểm tra giảm; xây dựng cơ sở dữ
liệu và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin để đảm bảo triển khai các
nội dung theo mô hình đề án mới.
Trách nhiệm của bộ quản lý ngành, lĩnh vực là thực hiện chức năng quản
lý nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu; xây dựng chính sách
pháp luật về quản lý chất lượng hàng hóa; thực hiện KTCL hàng hóa
nhập khẩu trước khi nhập khẩu…
Đồng thời, bộ quản lý ngành, lĩnh vực có trách nhiệm phối hợp, cung cấp
thông tin về chất lượng hàng hóa để cơ quan hải quan quyết định phương
thức kiểm tra phù hợp và phối hợp với cơ quan hải quan trong việc xử lý
lô hàng không đạt chất lượng.
* PV: Khi đề án được triển khai DN được hưởng lợi gì so với cách thức
kiểm tra thông quan hàng hóa như hiện nay, thưa ông?
- Ông Vũ Lê Quân: Với việc triển khai mô hình mới theo đề xuất của đề
án, DN nhập khẩu sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích. Cụ thể là, DN tiết
kiệm được nhiều chi phí do tỷ lệ lô hàng phải KTCL giảm; quy trình, thủ
tục KTCL đơn giản hơn; nhiều đối tượng được miễn KTCL; giảm thời gian
thông quan.
Đặc biệt, DN sẽ tiết kiệm được thời gian làm thủ tục KTCL, vì chủ yếu
giao dịch với một đầu mối trong quá trình KTCL, thay vì phải làm việc với
nhiều cơ quan thuộc quản lý của bộ, ngành như hiện nay. DN không phải
tham gia vào quá trình KTCL hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; một số quy
trình, thủ tục KTCL được lồng ghép trong quy trình làm thủ tục hải quan;
áp dụng điện tử hóa tối đa vào quy trình KTCL như tự động phân loại
phương thức kiểm tra, kết nối và chia sẻ thông tin.

DN chủ động hơn trong hoạt động nhập khẩu hàng hóa và trong kế hoạch
sản xuất, kinh doanh, DN được lựa chọn quy trình KTCL phù hợp với điều
kiện kinh doanh; thông tin, quy định về kiểm tra chất lượng hàng hóa
được công khai, minh bạch trên Cơ chế một cửa quốc gia.
* PV: Xin cảm ơn ông!
Được sự phân công của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đang chủ trì
xây dựng Đề án KTCLHHXNK theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 02/NQ-CP
(ngày 01/01/2020) và Nghị quyết số 99/NQ-CP (ngày 13/11/2019). Mục
tiêu của đề án là cắt giảm chi phí, thời gian và tạo thuận lợi cho DN,
nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở cải cách thực chất
công tác KTCN theo hướng cơ quan hải quan là đầu mối thực hiện
KTCN tại cửa khẩu (trừ các mặt hàng liên quan đến an ninh, quốc
phòng, kiểm dịch...) do bộ, ngành có chức năng quản lý chuyên ngành
thực hiện hậu kiểm.
Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/202003-18/doi-moi-kiem-tra-chat-luong-hang-hoa-tai-cua-khau-buoc-dot-phatrong-cai-cach-83981.aspx

9. Xử lý hải quan với hàng giả, hàng hóa có dấu hiệu
hàng giả
Thông tư số 13/2020/TT-BTC ngày 6/3/2020 của Bộ Tài chính đã sửa
đổi, bổ sung quy định về xử lý hải quan đối với hàng giả hoặc hàng
hóa có dấu hiệu là hàng giả.
Thông tư số 13/2020/TT-BTC nêu rõ, trường hợp đủ cơ sở xác định hàng
hóa xuất khẩu, nhập khẩu là hàng giả thì xử phạt theo quy định của pháp
luật.
Trường hợp phát hiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu là
hàng giả, căn cứ dấu hiệu và bản chất hàng hóa, người có thẩm quyền
thực hiện ngay biện pháp ngăn chặn theo quy định. Căn cứ mức độ, hành
vi vi phạm, cơ quan có thẩm quyền áp dụng thêm các biện pháp ngăn
chặn khác để xác minh hàng giả; việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn.
Trong thời gian tạm giữ hàng hóa, cơ quan hải quan nơi ban hành quyết
định áp dụng các biện pháp ngăn chặn thực hiện một hoặc kết hợp các
công việc sau để xác định hàng giả:

Một là, yêu cầu chủ hàng cung cấp: Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc
chứng từ có giá trị tương đương; tài liệu kỹ thuật hoặc bán phân tích
thành phần đối với hàng hóa nghi ngờ là hàng giả.
Hai là, yêu cầu chủ sở hữu hàng thật bị làm giả (áp dụng đối với trường
hợp đã xác định được chủ sở hữu) cung cấp tài liệu có liên quan đến
hàng hóa (như: catalogue, kết luận giám định, tài liệu từ nước ngoài, kết
quả xử lý các vụ việc tương tự...) để có cơ sở xác định hàng giả.
Ba là, trường hợp cần thiết, thực hiện lấy mẫu và giám định tại tổ chức
đánh giá sự phù hợp được chỉ định kiểm tra phục vụ quản lý Nhà nước
hoặc thương nhân giám định (đối với trường hợp tổ chức kỹ thuật được
chỉ định kiểm tra có văn bản từ chối).
Bốn là, phối hợp với lực lượng kiểm soát chống buôn lậu để thực hiện
xác minh, điều tra theo nghiệp vụ quy định.
Năm là, kết thúc thời hạn tạm giữ hoặc trong thời gian áp dụng các biện
pháp ngăn chặn theo quy định, trên cơ sở kết luận giám định (trường hợp
thực hiện giám định) nếu đủ cơ sở kết luận hàng hóa bị nghi ngờ là hàng
giả, cơ quan hải quan tiến hành xử lý vi phạm theo quy định của pháp
luật. Trường hợp kết luận hàng hóa không phải là hàng giả, cơ quan hải
quan thực hiện tiếp thủ tục thông quan hàng hóa theo quy định. Trường
hợp phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan hải quan thực hiện thủ tục
xử lý theo quy định tại Luật Tổ chức các cơ quan điều tra hình sự, Bộ
Luật hình sự và Bộ Luật tố tụng hình sự.
Đối với những vụ việc phức tạp, hàng hóa có giá trị lớn, liên quan đến
nhiều địa phương, cơ quan Nhà nước, tổ chức quốc tế, Chi cục Hải quan
báo cáo Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(sau đây gọi tắt là Cục Hải quan tỉnh, thành phố) và Tổng cục Hải quan để
kịp thời chỉ đạo giải quyết.
Việc giải quyết khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại do thực hiện
biện pháp ngăn chặn của cơ quan hải quan gây ra của chủ hàng được
thực hiện theo quy định hiện hành về giải quyết khiếu nại và trách nhiệm
bồi thường nhà nước.
Nguồn:
http://tapchitaichinh.vn/co-che-chinh-sach/xu-ly-hai-quan-voihang-gia-hang-hoa-co-dau-hieu-hang-gia-320252.html

10. VCCI đề nghị bổ sung đối tượng được gia hạn
nộp thuế do Covid-19
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị Bộ Tài
chính mở rộng nhóm đối tượng được hưởng chính sách gia hạn nộp
thuế do chịu ảnh hưởng thiệt hại bởi dịch Covid-19.

Dịch bệnh khiến các dịch vụ cho thuê mặt bằng, bất động sản thương
mại... gặp khó và cần sự hỗ trợ.
Trong văn bản gửi Bộ Tài chính góp ý Dự thảo Nghị định gia hạn nộp
thuế và tiền thuê đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19,
VCCI cho rằng, 22 nhóm ngành kinh tế sẽ được hưởng chính sách gia
hạn nộp thuế do chịu thiệt hại từ dịch bệnh Covid-19 mà Bộ Tài chính đưa
ra trong Điều 1 chưa đủ.
Cụ thể, VCCI đề nghi nghiên cứu, bổ sung 5 nhóm đối tượng đang bị chịu
ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.
Một là, các dịch vụ vui chơi, giải trí như thư viện, bảo tàng, chiếu phim,
sân khấu, dịch vụ biểu diễn, khu vui chơi, khu bảo tồn, công viên, các dịch
vụ thể thao (trừ các hoạt động sáng tác, xổ số, cá cược và đánh bạc).
Hai là, cho thuê mặt bằng, bất động sản thương mại, cho thuê sân khấu,
hội trường, khu làm việc chung (co-working space).

Ba là, dịch vụ giáo dục.
Bốn là, các dịch vụ phục vụ cá nhân khác có sự tiếp xúc trực tiếp như cắt
tóc, làm đầu, gội đầu, massage, spa, cơ sở chăm sóc sức khoẻ, hoạt
động trợ giúp xã hội.
Năm là, dịch vụ hôn lễ.
“Đây đều là các dịch vụ rất cần có sự giãn thuế của Nhà nước nhằm tránh
cho doanh nghiệp gặp khó khăn về dòng tiền trong giai đoạn này”, VCCI
gửi ý kiến tới Bộ Tài chính.
Bên cạnh đó, VCCI cũng nhắc tới nhóm doanh nghiệp chịu ảnh hưởng do
quyết định của cơ quan nhà nước, phải chịu thiệt hại do các quyết định
cách ly, phong toả, buộc dừng hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền, dù có thể các doanh nghiệp này không nằm trong đối tượng được
hỗ trợ.
Đó là các doanh nghiệp có trụ sở, địa điểm, cơ sở sản xuất - kinh doanh
nằm trong khu vực cách ly theo quyết định của cơ quan nhà nước. Các
doanh nghiệp có từ 20% số lao động trở lên thuộc diện cách ly bắt buộc
theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Thực tế đã có các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Bình Xuyên bị thiếu
lao động trong 21 ngày cách ly xã Sơn Lôi (Vĩnh Phúc) hay các trường
hợp cách ly, phong toả, buộc đóng cửa, dừng hoạt động khác theo quyết
định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
“Về tính khả thi, việc xác định các doanh nghiệp này tương đối dễ dàng vì
đã có các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để đơn giản
thủ tục cho doanh nghiệp, đề nghị cơ quan soạn thảo quy định: về mặt hồ
sơ, chỉ yêu cầu doanh nghiệp nộp bản photo đen trắng (nếu nộp trực tiếp)
hoặc bản scan, bản chụp ảnh (nếu nộp điện tử), hoặc ghi đường dẫn đến
trang thông tin điện tử chính thức của cơ quan nhà nước đăng tải quyết
định đó. Việc kiểm tra lại thông tin thuộc về trách nhiệm của cán bộ thuế”,
VCCI đề xuất.
Đối tượng được Bộ Tài chính đề nghị cho gia hạn thời hạn nộp thuế
giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất
1. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động
sản xuất trong các ngành kinh tế sau:
- Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản;
- Sản xuất, chế biến thực phẩm; Dệt; Sản xuất trang phục; Sản xuất giày,
dép; Sản xuất sản phẩm từ cao su; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi

tính; Sản xuất, lắp ráp ô tô (trừ sản xuất, lắp ráp ô tô từ 09 chỗ ngồi trở
xuống).
2. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động
kinh doanh trong các ngành kinh tế sau:
- Vận tải đường sắt; Vận tải đường bộ; Vận tải đường thủy; Vận tải hàng
không; Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải;
- Dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống;
- Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ
hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.
Danh mục ngành kinh tế nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được xác
định theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng
Chính phủ về Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
3. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số
39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Căn cứ để xác định các tiêu chí doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ là thông tin
vốn, doanh thu trên Báo cáo tài chính hoặc số lao động đóng bảo hiểm tại
thời điểm 31/12/2019 đối với doanh nghiệp thành lập trước 01/01/2020
hoặc thông tin vốn, lao động trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với
doanh nghiệp thành lập năm 2020.
Nguồn: Dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho đối
tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19
Nguồn: https://baodautu.vn/vcci-de-nghi-bo-sung-doi-tuong-duoc-gia-hannop-thue-do-covid-19-d118078.html

11. Dịch vụ công của Bộ Công Thương: Hỗ trợ người
dân và doanh nghiệp tốt hơn
Được triển khai từ cuối năm 2016, Cổng Dịch vụ công trực tuyến
(DVCTT) - Bộ Công Thương là địa chỉ duy nhất của Bộ để kết nối,
liên thông và trao đổi dữ liệu đến Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến
Theo báo cáo của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT & KTS) Bộ Công Thương, hiện tất cả 292 thủ tục hành chính (TTHC) cấp trung
ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương đã được triển khai

DVCTT mức độ 2 trở lên; trong đó có 166 DVCTT mức độ 3, 4. Hiện đã
có hơn 31.000 doanh nghiệp (DN) đăng ký sử dụng Cổng DVCTT của Bộ.
Hết năm 2019, Bộ đã xử lý hơn 1.540.792 hồ sơ điện tử qua các DVCTT
mức độ 3, 4, tương ứng 99% tổng số hồ sơ gửi đến.
Ông Đặng Hoàng Hải- Cục trưởng Cục TMĐT&KTS- cho biết, bên cạnh
việc đưa vào sử dụng các DVCTT, Bộ Công Thương hỗ trợ hàng vạn lượt
DN trong việc sử dụng các DVCTT thông qua điện thoại, email… góp
phần hỗ trợ người dân, DN tiếp cận với các TTHC do Bộ quản lý.

Hơn 31.000 doanh nghiệp đăng ký sử dụng Cổng DVCTT của Bộ
Công Thương
Liên quan tới việc triển khai Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công
nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn
2016 – 2020. Bộ Công Thương đã tiến hành xây dựng DVCTT mức độ 4
đối với 6 TTHC được nêu tại Quyết định số 1819/QĐ-TTg. Đến nay,
nhiệm vụ này đã hoàn thành, cụ thể đối với các DVCTT: Đăng ký danh
mục hàng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất của nhà thầu nước ngoài tại Việt
Nam kể từ đợt 2; cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; cấp giấy
chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và

nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương; cấp phép hoạt
động điện lực; cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; cấp nhãn năng
lượng.
Cùng với đó, xây dựng mới, nâng cấp, cập nhật thêm 30 DVCTT thuộc
các lĩnh vực: An toàn công nghiệp, an toàn thực phẩm, khoa học công
nghệ, quản lý cạnh tranh, thương mại quốc tế, công nghiệp nặng…
Từng bước điện tử hóa, số hóa
Thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục giao nhiệm vụ cho các đơn vị xây
dựng kế hoạch tổng thể về ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý
nhà nước của Bộ, xây dựng hệ thống DVCTT, Chính phủ điện tử, ban
hành các hướng dẫn cụ thể về việc triển khai thực hiện.
Cụ thể, để hoàn thiện các DVCTT phù hợp với nội dung Thông tư số
05/2016/TT-BCT ngày 6/6/2016 quy định về việc cung cấp DVCTT của Bộ
Công Thương. Đồng thời, triển khai xây dựng mới thêm DVCTT mức độ
3, 4; triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, Cục
TMĐT&KTS sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Xuất nhập khẩu và các đơn vị
có liên quan, đảm bảo việc trao đổi thông tin về C/O form D với Cơ chế
một cửa ASEAN được thông suốt.
Để triển khai Quyết định số 4597/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch phát triển
Chính phủ điện tử của Bộ Công Thương giai đoạn 2018-2020, Bộ trưởng
Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh yêu cầu: Các đơn vị thuộc Bộ phải kiến
trúc được mô hình của Chính phủ điện tử trong giai đoạn tới đây với
những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn 2018 - 2020 và
kế hoạch của từng năm trong giai đoạn này; xây dựng hạ tầng CNTT,
đảm bảo tính kết nối, liên thông, an toàn, hiệu quả, có tính kết nối với các
đơn vị thuộc Bộ, với Chính phủ điện tử của Chính phủ và các bộ, ngành
khác.
Ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ:
Bộ Công Thương hiện đi đầu về dịch vụ công cấp độ 4, đi đầu về văn
bản ký số. Tuy nhiên, cần đẩy mạnh đưa dịch vụ công lên Cổng Dịch
vụ công quốc gia.
Nguồn:
https://congthuong.vn/dich-vu-cong-cua-bo-cong-thuong-ho-tronguoi-dan-va-doanh-nghiep-tot-hon-134129.html

12. Covid-19: Chuyển đổi số giúp cuộc sống tiếp diễn
bình thường nhưng theo một cách khác, một trạng
thái bình thường mới
Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, dịch Covid-19 đặt ra
thách thức lớn, khi nhiều hoạt động sẽ bị đình trệ, nhưng thách thức
đi liền với cơ hội, có những cơ hội mà chỉ khi thách thức xảy ra thì
mới xuất hiện.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp công
nghệ số hãy sáng tạo, cung cấp nhiều dịch vụ trên nền tảng trực tuyến.
Cơ hội lớn nhất lúc này là chuyển đổi số quốc gia
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, dịch Covid-19 lây lan là do tiếp
xúc. Công nghệ số là không tiếp xúc. Covid-19 giúp chúng ta tư duy lại
nhiều thứ. Nó là một điểm gẫy trong sự phát triển và nhiều giá trị, nhiều
thói quen sẽ thay đổi. Vì vậy, cơ hội lớn nhất lúc này là đẩy nhanh chuyển
đổi số, là tạo ra các ứng dụng công nghệ số, là đưa mọi hoạt động sản
xuất kinh doanh lên môi trường số.
Thế giới bây giờ khó dự đoán, nhiễu loạn gần như trở thành trạng thái
bình thường mới. Chúng ta rồi sẽ phải nhiều lần đối mặt với những khủng
hoảng như thế này, rồi phải học cách tăng sức đề kháng, dẻo dai, sáng
tạo, thích ứng nhanh, hồi phục nhanh.

Công nghệ số giải được bài toán nhanh, phản ứng nhanh, thích ứng
nhanh và sáng tạo nhanh. Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội nên đầu tư
nhiều hơn, đầu tư mạnh hơn cho công nghệ số. Chính lúc này.
Chuyển đổi số là để thay đổi cách làm việc, tự động hoá, mọi thứ lên môi
trường số. Đây là cơ hội, vì nếu cứ bình thường, Việt Nam sẽ chuyển đổi
số rất chậm. Bộ đã trình Chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Sau khi
Thủ tướng Chính phủ ký ban hành thì sẽ ban bố, khởi động triển khai trên
toàn quốc.
Kiến tạo thể chế, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, để thúc đẩy chuyển đổi số, Chính
phủ và các cơ quan quản lý nhà nước sẽ xem xét, quyết định nhanh một
số chính sách còn đang cân nhắc như thanh toán không tiền mặt, tiền di
động (mobile money), công nhận và cấp chứng chỉ học trực tuyến, cấm
nhập khẩu công nghệ cũ 2G, thúc đẩy sản xuất điện thoại thông minh giá
rẻ, đầu tư cho Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, bảo đảm an
toàn, an ninh mạng...
Người đứng đầu Bộ TT&TT đưa ví dụ về việc cung cấp dịch vụ công trực
tuyến. Thời gian vừa qua, chỉ trong một tháng, chỉ số dịch vụ công trực
tuyến phát sinh hồ sơ tăng gấp đôi, tức là 1 tháng bằng 20 năm. Bộ
TT&TT đã ban hành văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương sẵn
sàng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và bảo đảm chỉ tiêu 30% dịch vụ công
trực tuyến mức độ 4 vào cuối năm 2020, trong đó tỷ lệ dịch vụ công trực
tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến đều giữ tốc độ tăng
trưởng gấp đôi.
Xu hướng “nền kinh tế tại nhà”
Một số nhà dự đoán, nhà kinh tế đã đưa ra khái niệm “nền kinh tế tại
nhà”. Có thể đây không phải là một khái niệm thực sự mới. Nhưng dịch
Covid-19 lại tạo cho “nền kinh tế tại nhà” một bệ phóng mới để thực sự đi
vào đời sống, ngay cả khi dịch bệnh qua đi. Nhiều hoạt động kinh tế trước
đây vẫn bị giới hạn bởi thói quen của người dùng nhưng hoàn cảnh của
dịch Covid-19 đã và sẽ phá bỏ những thói quen đó.
Tuy nền kinh tế tại nhà không thay thế hoàn toàn nền kinh tế truyền
thống, nhưng nếu phát huy được hết tiềm năng của nền kinh tế tại gia sẽ
giúp xã hội vận hành tối ưu hơn, giảm bớt những căng thẳng về giao
thông, sự tốn kém năng lượng cũng như tiết kiệm thời gian di chuyển.
Ví dụ, nếu như giáo dục truyền thống vốn đề cao yếu tố cộng đồng thì giai
đoạn hiện nay là cơ hội cho giáo dục số thể hiện những ưu việt. Đó không

đơn thuần chỉ là những bài giảng được thực hiện thông qua các bài giảng
truyền hình qua mạng mà bằng những công nghệ mới nhất như thực tế
ảo, thực tế ảo tăng cường, giúp bài học trở nên sinh động hơn.
Lĩnh vực y tế cũng vậy, dịch Covid-19 đã và đang cho thấy rất nhiều
những ưu điểm từ hình thức khám bệnh từ xa, giúp sáng lọc, giảm thiểu
sức ép cho các bệnh viện và cũng làm giảm khả năng lây nhiễm chéo cho
bệnh nhân.
Nhìn từ một góc độ khác, dịch Covid-19 gây ra cơn khủng hoảng không
chỉ về mặt sức khoẻ mà còn khủng hoảng kinh tế cho một số doanh
nghiệp. Rồi như một hậu quả, tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng, sẽ có nhiều người
nhàn rỗi, vì vậy, chúng ta cũng cần ngay lập tức nghĩ đến một nền tảng
số giúp những người này nhanh chóng chuyển đổi kỹ năng, tái tham gia
vào thị trường lao động.
Chính vì vậy, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng kêu gọi cộng đồng doanh
nghiệp công nghệ số Việt Nam hãy cùng nhau sáng tạo, cung cấp nhiều
các dịch vụ trên nền tảng trực tuyến, từ giáo dục, y tế, mua sắm, giải trí...
“Thành công trước nay thường đến từ chính giữa những cuộc khủng
hoảng. Và đây chính là thời cơ hiếm có cho doanh nghiệp công nghệ số.
Và đây cũng là cách mà các doanh nghiệp công nghệ số làm để bao
mạng sống mà Covid-19 đã lấy đi, để sự cố gắng mà tất cả chúng ta đang
chung tay chống dịch sẽ không bị phí hoài”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh
Hùng nói.
Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/covid-19-chuyendoi-so-giup-cuoc-song-tiep-dien-binh-thuong-nhung-theo-mot-cach-khacmot-trang-thai-binh-thuong-moi-625098.html

13. Từ 23-3, TP.HCM tạm ngưng thi sát hạch giấy
phép lái xe
Từ ngày 23-3, các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe tạm
ngưng tổ chức các kỳ thi sát hạch giấy phép lái xe.
Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp, Sở GTVT đã có
văn bản đề nghị các đơn vị vận tải trên địa bàn TP.HCM chủ động thực
hiện công tác phòng, chống dịch bệnh.
Đáng chú ý, Sở GTVT yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe và trung tâm sát
hạch lái xe tạm ngưng việc tổ chức các kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái
xe (GPLX) trong thời gian ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thời gian bắt

đầu thực hiện từ ngày 23-3-2020. Theo đó, nội dung đào tạo tại các cơ sở
vẫn được tiến hành bình thường, tuy nhiên các kỳ thi sát hạch sẽ tạm
ngưng.
Ông Nguyễn Hoàng Long (Giám đốc Trung tâm Đào tạo và sát hạch
GPLX Hoàng Gia) cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ vấn đề này
trước diễn biến phức tạp của COVID-19. Trong đó, vấn đề đào tạo có số
lượng học viên ít hơn thì không sợ ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, quá trình
sát hạch GPLX là sự tập trung của hàng trăm người sẽ dễ gây nguy hiểm
nếu có mầm bệnh COVID-19. Vì vậy các cơ sở đào tạo, sát hạch GPLX
nên thực hiện đúng chỉ đạo của Sở GTVT”.

Tạm ngưng các kỳ thi sát hạch GPLX, tuy nhiên việc đào tạo vẫn diễn ra
bình thường. Ảnh: TN
Ngoài ra, Sở GTVT còn đề nghị các đơn vị vận tải thực
hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông
người như nhà ga, bến xe, cảng, bến thủy nội địa đưa rước hành khách,
trên các phương tiện giao thông công cộng,…
Đối với các tài xế, nhân viên phục trên xe, thuyền trưởng, nhân viên phục
trên tàu… thuộc quản lý của các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách
bằng đường thủy, đường bộ phải thực hiện việc đeo khẩu trang trong quá
trình vận chuyển hành khách.
Đồng thời, sở cũng yêu cầu các đơn vị vận tải tổ chức thực hiện việc
niêm yết thông tin tuyên truyền trên các phương tiện giao thông công
cộng. Qua đó, khuyến cáo, nhắc nhở hành khách việc đeo khẩu trang khi

sử dụng các dịch vụ vận tải kết hợp các biện pháp để tạo sự chuyển biến
tích cực trong việc nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho bản thân và
cộng đồng.
Đặc biệt, Sở GTVT yêu cầu đơn vị vận tải từ chối phục vụ đối với các
trường hợp hành khách không hợp tác trong công tác phòng, chống dịch
COVID-19 (không đeo khẩu trang, không tuân thủ các khuyến cáo).
Nguồn:
https://plo.vn/do-thi/giao-thong/tu-233-tphcm-tam-ngung-thi-sathach-giay-phep-lai-xe-897859.html

14. 51 xã ở Bình Định 'chê' phần mềm một cửa điện
tử
Toàn tỉnh Bình Định còn có 51 UBND cấp xã mặc dù đã được đầu tư
xây dựng, hoàn thành phần mềm một cửa điện tử nhưng không sử
dụng.
Ngày 16.3, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết chủ tịch UBND tỉnh
này đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh chấn
chỉnh việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn, quá hạn, thực hiện
nghiêm túc các quy định của nhà nước trong công tác giải quyết thủ tục
hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Theo đó, các địa phương khẩn trương có giải pháp khắc phục để đến
ngày 30.4 tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn phải đạt trên
95%. Từ ngày 20.3, các địa phương cấp xã không thực hiện đúng quy
định 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý và cập nhật
thông qua hệ thống phần mềm một cửa điện tử thì phải xem xét, có hình
thức xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và mức độ hoàn thành
nhiệm vụ của UBND cấp xã.
Theo UBND tỉnh Bình Định, từ đầu năm đến nay số lượng hồ sơ thủ tục
hành chính của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được tiếp nhận và trả
kết quả giải quyết đúng hạn tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
đạt tỷ lệ khá cao (99,98%).
Tuy nhiên, số lượng hồ sơ giải quyết trễ hạn tại cấp huyện, cấp xã còn
nhiều. Trong đó, nhiều địa phươngcó tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ cao như:
H.Phù Cát 54%, H.Tây Sơn 38%, H.Tuy Phước 30%...
Toàn tỉnh còn có 51 UBND cấp xã mặc dù đã được đầu tư xây dựng,
hoàn thành phần mềm một cửa điện tử nhưng không sử dụng.
Nguồn:
https://thanhnien.vn/thoi-su/51-xa-o-binh-dinh-che-phan-memmot-cua-dien-tu-1197342.html

15. Cục Thuế Hải Phòng nỗ lực gỡ khó, hỗ trợ doanh
nghiệp do dịch COVID-19
Do dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp (DN) tại Hải Phòng
đang gặp khó khăn, do đó không thể thực hiện nghĩa vụ ngân sách
với nhà nước. Cục Thuế Hải Phòng đã có giải pháp thiết thực để
tháo gỡ và hỗ trợ cho DN.

Ảnh minh họa
Cục Thuế Hải Phòng cho biết, do dịch bệnh COVID-19 kéo dài nên nhiều
DN từ trước đến nay phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập từ Trung
Quốc, Hàn Quốc đang phải dừng sản xuất do không nhập được nguyên
liệu như: Công ty TNHH C-Focus Việt Nam, Công ty Kyocera (VSIP Hải
Phòng)…
Đáng chú ý, nhiều DN còn đang phải đối mặt với việc thiếu nguồn nhân
lực, thiếu đội ngũ chuyên gia cao cấp vì DN thuê đội ngũ chuyên gia của
nước ngoài, nhưng do dịch bệnh, đội ngũ chuyên gia chưa thể sang Việt
Nam được… Do đó, các DN này hiện cũng đang hoạt động cầm chừng
hoặc ngưng hoạt động của một số bộ phận.
Bên cạnh đó, một số DN nhỏ và vừa thuộc các lĩnh vực kinh doanh nhà
hàng, khách sạn, du lịch…cũng đang lao đao do không có khách hàng.

Tất cả các khó khăn trên đã làm cho DN không thể hoàn thành nghĩa vụ
thuế trong thời gian này.
Trước thực trạng đó, thành phố Hải Phòng đã có những giải pháp để gỡ
vướng cho DN, giúp DN vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch
COVID-19 như: Giao Sở Công thương chủ trì cùng Ban Quản lý Khu kinh
tế và các khu, cụm công nghiệp đề xuất các chương trình xúc tiến thương
mại để tìm nơi cung ứng nguồn nguyên liệu sản xuất, thị trường tiêu thụ
sản phẩm mới cho DN; giải quyết, cấp phép, gia hạn cho lao động người
nước ngoài đã và đang làm việc tại Việt Nam sau khi đã thực hiện đầy đủ
các biện pháp cách ly; cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện tốt
nhất cho DN để giảm bớt các khó khăn…
Đối với lĩnh vực thuế, Cục Thuế Hải Phòng đang xem xét đề xuất với Bộ
Tài chính giãn thời gian nộp thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân
người nước ngoài (đặc biệt từ các nước đang có dịch Covid- 19: Trung
Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…).
Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với
các bộ, ngành khẩn trương trình Chính phủ ban hành nghị định về gia hạn
tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh
doanh, thuế đất cho đối tượng hoạt động sản xuất- kinh doanh trong các
ngành kinh tế chịu tác động trực tiếp của dịch COVID-19 như: Du lịch,
vận tải, khách sạn, dệt may, da giầy… Theo tính toán, tổng số thuế, tiền
thuê đất được gia hạn là khoảng 30.000 tỷ đồng, dự kiến thời điểm hỗ trợ
DN sẽ áp dụng ngay khi nghị định được Chính phủ ký ban hành và sẽ kết
thúc vào cuối năm 2020. Với chính sách này, nhiều DN của Hải Phòng
cũng sẽ được hỗ trợ, góp phần giải quyết một phần khó khăn cho DN.
Nguồn: http://baochinhphu.vn/Tai-chinh/Cuc-Thue-Hai-Phong-no-luc-gokho-ho-tro-doanh-nghiep-do-dich-COVID19/390195.vgp

16. Ngồi nhà nộp lệ phí trước bạ, không cần giấy tờ
đỡ gặp phòng thuế
Kể từ ngày 12/3/2020, người dân tại hai thành phố lớn Hà Nội và TP.
Hồ Chí Minh có thể nộp lệ phí trước bạ điện tử.
Ngày 16/3, Tổng cục Thuế cho biết đã phối hợp với Cục Cảnh sát giao
thông xây dựng hệ thống kết nối để tổ chức thực hiện triển khai thí điểm
nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy.

Theo đó, người dân có thể nộp lệ phí trước bạ qua mạng trực tuyến đối
với ô tô, xe máy đăng ký tại địa bàn Thành phố Hà Nội và TP. Hồ Chí
Minh kể từ ngày 12/3.

Ngồi nhà cũng nộp được lệ phí trước bạ ô tô, xe máy.
Đây là giải pháp ngành thuế cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người
nộp thuế, trước mắt người nộp thuế đăng ký ôtô, xe máy tại Hà Nội và
TP. Hồ Chí Minh có thể nộp lệ phí trước bạ 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, MBbank 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 lệ phí trước bạ 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 chí phí của xã hội góp phần hiện đại hóa công tác
quản lý thuế, thu thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước.
Nguồn:
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/ca-ch-don-gia-nngo-i-nha-cu-ng-no-p-duo-c-le-phi-truo-c-ba-o-to-xe-ma-y-624757.html

