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1. DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (SỬA 
ĐỔI): Cắt giảm trên 40% thủ tục hành chính 
Ngày 26.5, trình bày tờ trình về dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa 
đổi) trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà cho biết, dự 
thảo Luật sau khi được tiếp thu, hoàn thiện bao gồm 16 chương, 186 
điều và có nhiều cải cách mạnh mẽ. Trao đổi với Lao Động, nhiều đại 
biểu bày tỏ sự đồng tình với nhiều điểm mới trong dự luật như quy 
định người gây ô nhiễm phải trả tiền, khuyến khích người dân phân 
loại rác thải theo 5 nhóm trước khi mang đi bỏ... 

Bổ sung các quy định về phân loại chất thải rắn tại nguồn 

Trình bày tờ trình dự thảo luật, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Trần Hồng Hà cho biết, dự thảo luật cắt giảm trên 40% thủ tục hành 
chính, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính từ 20-75 ngày. 
Góp phần giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp thông qua các quy 
định: Thu hẹp khoảng 20% đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động 
môi trường; tích hợp các thủ tục hành chính vào giấy phép môi trường… 

Người đứng đầu ngành Tài nguyên và Môi trường cũng nhấn mạnh, dự 
thảo luật có nhiều điểm đổi mới căn bản. Cụ thể như: Tăng cường hiệu 
lực, hiệu quả, tính khả thi của các chính sách hiện hành; thay đổi phương 
thức quản lý hành chính kém hiệu quả, phức tạp sang quản lý dựa vào 
kết quả, mục tiêu cuối cùng; giảm thủ tục hành chính với các đối tượng 
thân thiện môi trường, tăng cường kiểm soát các đối tượng có nguy cơ 
gây ô nhiễm môi trường; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. 

Đáng chú ý về công tác quản lý chất thải (chương VI), dự luật đổi mới 
phương thức quản lý chất thải, coi chất thải là tài nguyên để góp phần 
thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. 

“Đã bổ sung các quy định về phân loại chất thải rắn tại nguồn, thu gom, 
tái chế, xử lý chất thải; khuyến khích áp dụng công nghệ thân thiện môi 
trường, xử lý chất thải kết hợp thu hồi năng lượng, sản xuất nguyên liệu, 
nhiên liệu cho ngành sản xuất khác” - Bộ trưởng TNMT nói. Theo đó, dự 
luật quy định đối với chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá 
nhân thì khuyến khích phân loại theo 5 loại để từ đó có các quy định quản 
lý cụ thể nhằm thúc đẩy việc phân loại, nâng cao hiệu quả tái chế, quản lý 
chất thải rắn. 5 loại đó là chất thải rắn có khả năng tái chế (như giấy, 
nhựa, kim loại, caosu, nylon, thủy tinh...); chất thải hữu cơ (thức ăn thừa, 
rau, củ, quả, thực phẩm thừa khác); chất thải nguy hại; chất thải cồng 
kềnh; chất thải rắn sinh hoạt thông thường khác. Dự luật quy định cách 
tính chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối 
lượng phát sinh và cách thức quản lý phù hợp với đặc điểm khu vực đô 
thị và nông thôn. 



Thẩm tra về vấn đề này, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường (KH, 
CN&MT) nhận thấy nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung theo hướng 
tiến bộ, chặt chẽ hơn so với Luật BVMT năm 2014, theo đó hộ gia đình, 
cá nhân ở các đô thị phải phân loại, lưu giữ chất thải sau khi phân loại 
trong các bao bì, thiết bị chứa; trong đó chất thải thực phẩm và chất thải 
rắn sinh hoạt thông thường khác phải được lưu chứa trong các bao bì, 
thiết bị chứa bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường tại Điều 79.  

Không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế 

Chủ nhiệm Ủy ban KH, CN&MT Phan Xuân Dũng cũng cho biết, nhất trí 
cao quan điểm xây dựng luật là để đáp ứng yêu cầu BVMT theo hướng 
nghiêm ngặt hơn, kiên quyết không đánh đổi môi trường để phát triển 
kinh tế, nhưng đồng thời cũng không được gây cản trở cho sự phát triển 
kinh tế. 

Việc thiết kế các công cụ kinh tế, rào cản kỹ thuật, các quy chuẩn kỹ thuật 
về môi trường tiệm cận dần với các quy định chung của khu vực và thế 
giới trong điều kiện nước ta đang hội nhập quốc tế sâu rộng là cần thiết, 
nhưng cũng phải tính đến điều kiện, hoàn cảnh, trình độ dân trí hiện nay. 
Do đó, cần đánh giá toàn diện hơn tác động của các chính sách để bảo 
đảm tính khả thi của dự án luật.  

Trao đổi với phóng viên Lao Động bên hành lang Quốc hội ngày 26.5, Đại 
biểu Trần Quốc Khánh (Đoàn Hà Nội) - Uỷ viên thường trực Uỷ ban KH, 
CN&MT của Quốc hội bày tỏ sự đồng tình với những quan niệm, quan 
điểm về việc sửa đổi luật lần này với nhiều điểm mới, tiệm cận quốc tế. 
“Chúng ta BVMT vì môi trường tác động ngay vào cuộc sống, hít thở, 
nước ăn, nước uống hằng ngày, đất, nước, không khí tác động tới cuộc 
sống của chúng ta hằng ngày do đó nên có những quy định bổ sung về 
việc này rất tốt. Luật BVMT sửa đổi lần này cùng ứng dụng công nghệ 
thông tin, ứng dụng công nghệ hiện đại để kiểm soát môi trường, cải cách 
thủ tục hành chính” - bà Khánh nói. 

Bà Khánh cũng bày tỏ sự ấn tượng với vấn đề phân loại rác thải từ 
nguồn, coi rác không phải đồ bỏ đi, coi rác là đầu vào của sản xuất mới, 
tái chế, sử dụng sao cho hiệu quả, tiết kiệm. Đây là những vấn đề đặt ra 
và nếu thực hiện được là những điều rất đáng mừng. 

Bà Khánh cũng phân tích, trong dự thảo luật lần này cũng nêu lên vấn đề 
liên quan tới quản lý việc kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 
rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo 
nguyên tắc dựa trên khối lượng phát sinh. Hay việc đề cập tới vấn đề 
mua sắm xanh, kinh tế tuần hoàn cũng được luật hoá thì đó cũng là 
những vấn đề rất đáng chú ý.  



Có sức khoẻ là có tất cả, mỗi người đều có trách nhiệm bảo vệ môi 
trường 

Cùng trao đổi liên quan tới vấn đề này, Đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa (Đoàn 
Thừa Thiên - Huế) cho rằng, dự án luật lần này có nhiều vấn đề mới, 
được nhiều người quan tâm. Đặc biệt là dự thảo luật xác định được vấn 
đề BVMT đây là vấn đề cấp bách và cũng là nhu cầu, là điều kiện để phát 
triển kinh tế xã hội cũng như phát triển toàn diện đặc biệt là con người. 
Tôi cũng quan tâm tới giải pháp, trách nhiệm từ Chính phủ tới người dân, 
trách nhiệm của các bộ, UBND tỉnh, thành phố… Trong các chương đều 
nêu rất rõ việc BVMT tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm” - ông 
Nghĩa nói. 

Nguồn: https://laodong.vn/thoi-su/cat-giam-tren-40-thu-tuc-hanh-chinh-
808153.ldo 

 

2. VPI đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách thủ tục 
hành chính  
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị trong ngành, đặc biệt là 
Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã đẩy mạnh công tác chuyển đổi số 
trong doanh nghiệp, tiến tới quản lý số và hoạt động kinh tế số, từng 
bước hoàn thiện môi trường doanh nghiệp tốt nhất cho đổi mới 
sáng tạo. 

Với giá trị cốt lõi “Đạo đức - Chuyên nghiệp - Trí tuệ”, trong 42 năm xây 
dựng và phát triển, VPI đã thích ứng nhanh với cái mới, ham học hỏi cái 
mới, sáng tạo trong ứng dụng cái mới. Ban lãnh đạo VPI đã xác định 
chuyển đổi số là cuộc cách mạng về chính sách và thể chế nhiều hơn là 
cuộc cách mạng về công nghệ, là sự chấp nhận cái mới, đổi mới cách 
làm việc của người lao động. 

Ban lãnh đạo VPI đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng 
các yếu tố nền tảng, tập trung nguồn lực đầu tư, cải cách thủ tục hành 
chính gắn với công tác chuyển đổi số. 

Về thể chế, VPI đã rà soát và hệ thống hóa các quy chế, quy định hiện 
hành dựa trên mô hình quản lý 6M biểu thị cho 6 khía cạnh quản lý của 
VPI (Chiến lược, Nhân sự, Tài chính, Tài sản, Khách hàng, Sản phẩm), 
cải cách các nội dung không còn phù hợp với môi trường làm việc mới; 
ban hành Quy chế Xây dựng và quản lý hệ thống SharePoint nội bộ của 
VPI (Quyết định 5985/QĐ-VDKVN ngày 25/11/2019) định hướng xây 
dựng các công cụ quản lý, từng bước hoàn thiện môi trường làm việc, 
khuyến khích đổi mới sáng tạo. 



Về hạ tầng công nghệ, VPI tiếp tục chú trọng xây dựng hạ tầng mạng, 
máy chủ, đồng thời từ năm 2015 đến nay đã lựa chọn và đầu tư bộ giải 
pháp Microsoft Office 365 làm nên tàng trong công tác chuyển đổi số với 
mục đích chuyển đổi các quy trình làm việc, xây dựng các cơ sở dữ liệu. 

 

Các chuyên gia của MGRI-RGGRU thăm Phòng workstation, VPI-EPC 

Với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo, sự tìm tòi học hỏi 
của cán bộ người lao động thông qua các ứng dụng của bộ giải pháp 
Microsoft Office 365, môi trường làm việc của VPI đã từng bước đổi mới 
trên các mặt đó là: 

Số hóa dữ liệu: Các dữ liệu là tài sản trí tuệ của VPI (gồm dữ liệu hành 
chính, dữ liệu chuyên môn, dữ liệu chung và dữ liệu cá nhân) không 
thuộc danh mục tài liệu mật đều được số hóa và lưu trữ trên SharePoint 
Online và Onedrive. Việc dữ liệu được số hóa và lưu trữ trên nền tảng 
đám mây cho phép người dùng dễ dàng quản lý dữ liệu, truy cập mọi lúc 
mọi nơi và tránh được rủi ro mất dữ liệu, đồng thời cung cấp khả năng 
khôi phục thông tin/dữ liệu đã xóa bỏ khi có nhu cầu. 

Công tác tạm ứng/thanh toán: Phần mềm VPIPay đã hỗ trợ công tác 
thanh toán/tạm ứng trong toàn VPI, cán bộ/lãnh đạo dễ dàng thực hiện và 
theo dõi được quá trình thanh toán/tạm ứng; các bước thực hiện được 
công khai, minh bạch; tự động nhắc nhở khi quá thời hạn xử lý; cho phép 
xử lý công việc mọi lúc mọi nơi với đường truyền kết nối internet; có thể 
thống kê, báo cáo theo yêu cầu. 

Trong công tác quản lý phòng họp: Phần mềm quản lý phòng họp hỗ trợ 
công tác đặt phòng họp/quản lý các phòng họp hiện có của VPI. Người 



dùng có thể theo dõi tình trạng phòng họp. Các văn bản hành chính của 
quy trình đặt phòng được hệ thống tự động thiết lập. Hệ thống báo 
cáo/thống kê tự động cho phép quản lý phòng họp dễ dàng, thuận tiện. 

Công tác đặt xe: Phần mềm quản lý phương tiện (xe ôtô hiện có của VPI), 
cho phép người dùng có thể theo dõi tình trạng hoạt động xe của VPI, 
qua đó chủ động đăng ký đặt xe khi có nhu cầu. Hệ thống cho phép người 
quản lý dễ dàng phân công lái xe và điều chuyển phương tiện khi cần, 
các báo cáo/thống kê tự động được tạo ra đã hỗ trợ người quản lý/lái xe 
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Hệ thống mẫu biểu ISO của VPI ban hành tại các quy chế/quy định được 
quản lý tập trung, bảo đảm người dùng luôn được cập nhật các mẫu văn 
bản mới nhất. Kho biểu mẫu ISO là nguồn tham khảo/tra cứu đáng tin cậy 
và dễ dàng tiếp cận hỗ trợ người dùng trong công tác hành chính. 

Hệ thống KPI: Cung cấp thông tin tình hình thực hiện, đánh giá mức độ 
thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao cho VPI 
hàng năm. Đồng thời hệ thống báo cáo tự động cho phép người quản lý 
xuất báo cáo tự động, công tác báo cáo có thể diễn ra thường xuyên và 
liên tục, dễ dàng tổng hợp, đảm bảo thông tin được báo cáo chính xác, 
thống nhất, nhận xét tình hình, kịp thời có giải pháp hỗ trợ trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ. 

Hệ thống chăm sóc khách hàng đã được VPI xây dựng triển khai, cho 
phép quản lý an toàn thông tin khách hàng; trong hội thảo/hội nghị trực 
tuyến: Tận dụng tính năng của Microsoft Teams, cán bộ VPI đã làm chủ 
được công nghệ tự thực hiện thiết lập các hội thảo trực tuyến trong và 
ngoài VPI. Giải pháp này giúp VPI cắt giảm chi phí liên quan đến đầu tư 
trang thiết bị, chi phí đi lại tổ chức hội nghị hội thảo. 

Đặc biệt, chia sẻ thông tin và tiếp nhận ý kiến của người lao động toàn 
VPI: VPI đã tích cực triển khai các công cụ Yammer (mạng xã hội trong 
doanh nghiệp), thông qua công cụ này người lao động dễ dàng bày tỏ 
quan điểm, chia sẻ kiến thức chuyên môn, Ban lãnh đạo VPI dễ dàng 
nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người lao động, dễ dàng chuyền 
thông điệp đến người lao động. Bên cạnh đó, công cụ Microsoft Form hỗ 
trợ công tác thu thập ý kiến, đăng ký, tổng hợp dữ liệu của người lao 
động trở nên đơn giản, tiết kiệm thời gian tổng hợp báo cáo. 

Sau hơn 4 năm triển thực hiện chuyển đổi số, công tác cải cách hành 
chính ở VPI đã được cải thiện đáng kể: Công tác xây dựng, quản lý công 
việc sử dụng thông qua các ứng dụng của bộ giải pháp Microsoft Office 
365 (Teams, Forms, SharePoint, Yammer, Lịch...) từng bước tối ưu hóa 
công tác quản lý, bảo đảm thông tin/dữ liệu đồng nhất được lưu trữ/ chia 
sẻ trong VPI, phù hợp với mô hình quản lý và hoạt động của VPI. 



Năng suất lao động được nâng cao do triển khai môi trường làm việc 
cộng tác; một số công việc lặp đi lặp lại, đơn giản hóa được các phần 
mềm hỗ trợ tự động thực hiện, qua đó giúp cán bộ thêm thời gian để 
nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện các công việc có giá trị gia 
tăng cao. 

Nền tảng kết nối được tất cả các đơn vị bộ phận lại với nhau. Mỗi đơn vị 
vừa có công cụ để phục vụ nghiệp vụ chuyên môn vừa có thể giao 
tiếp/tương hỗ với đơn vị/bộ phận khác. Thông qua các kết nối này, các 
vấn đề được phối hợp nhận dạng, phòng ngừa trước khi xảy ra và sẽ 
được xử lý nhanh chóng khi các chức năng có thể thấy và phối hợp cùng 
nhau. 

Tăng cường sự minh bạch và hiệu quả trong hệ thống quản trị doanh 
nghiệp: Thay vì phải gửi các yêu cầu báo cáo qua đường email hoặc báo 
cáo bản cứng, Ban lãnh đạo Viện hoàn toàn có thể chủ động xem xét, 
phê duyệt một số báo cáo (báo cáo KPIs, tình hình tạm ứng thanh quyết 
toán, nhận phản hồi của người lao động thông qua phiếu xin ý kiến, thông 
qua mạng xã hội Yammer...); người lao động bày tỏ quan điểm, chủ động 
nắm bắt thông tin (lịch làm việc của Ban lãnh đạo, tình trạng của các 
phòng họp trong VPI, tình hình hoạt động... của Viện) để chủ động trong 
công việc. Đây là lợi ích vô cùng to lớn do chuyển đổi số mang lại. 

Nâng cao khả năng cạnh tranh: Chuyển đổi số giúp VPI nâng cao khả 
năng cạnh tranh thể hiện ở việc tương tác nhanh chóng với khách hàng, 
chăm sóc cá nhân hóa khách hàng và phục vụ khách hàng tốt hơn. 
Không gian/thời gian làm việc được mở rộng (chuyển hóa bằng: máy tính, 
điện thoại di động và công nghệ đám mây), cán bộ VPI dễ dàng triển khai 
công việc mọi lúc mọi nơi. 

Nguồn: https://petrovietnam.petrotimes.vn/vpi-day-manh-chuyen-doi-so-
trong-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-571651.html 

 

3. Cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính 
giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất 
Chiều 26/5, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của 
Thủ tướng Chính phủ phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và 
vừa Việt Nam, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua 
Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh 
nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME) tổ chức Hội nghị “Hiến kế cải cách cơ 
chế, chính sách, thủ tục hành chính giúp doanh nghiệp khôi phục 
sản xuất, kinh doanh sau dịch bệnh COVID-19”.  



Hội nghị do ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính 
phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng 
Chính phủ chủ trì cùng với ông Michael Greene, Giám đốc Cơ quan Phát 
triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam. Hơn 1.000 đại biểu tham dự Hội nghị 
gồm đại diện các bộ, cơ quan có liên quan, đại diện các hiệp hội, các 
doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế đầu ngành. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính 
phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: Dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn 
biến phức tạp, gây tác động tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của 
nhiều quốc gia trên thế giới, ảnh hưởng nền kinh tế toàn cầu trong đó có 
Việt Nam. 

Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã gặp khó khăn đã phải dừng hoạt động, 
tuy nhiên với sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân 
dân cả nước, Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch, không có ca nhiễm trong 
cộng đồng, được cộng đồng quốc tế, doanh nghiệp và nhân dân đánh giá 
cao, đặc biệt chúng ta đang quyết tâm thực hiện mục tiêu kép mà Chính 
phủ đã đặt ra là vừa chống dịch COVID-19 hiệu quả vừa phục hồi sản 
xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế. 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định, để kịp thời ứng phó với đại dịch 
COVID-19, cũng như chia sẻ khó khăn, đảm bảo cuộc sống của người 
dân lao động, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện 
nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, an ninh 
lương thực, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội; 
tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, sản phẩm 
hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và chuyển đổi phương thức làm việc 
của các cơ quan hành chính Nhà nước theo hướng điện tử hóa phi giấy 
tờ, ứng dụng công nghệ thông tin. 

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội 
đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, 
Trưởng Ban I Nguyễn Văn Thân nhấn mạnh, nỗ lực của Chính phủ và các 
bộ, ngành là rất cao, nhưng chúng ta vẫn chưa thực sự thỏa mãn vì vẫn 
còn nhiều dư địa cho cải cách TTHC. Theo khảo sát của Bộ Kế hoạch 
Đầu tư gần đây thì có đến 90% doanh nghiệp đánh giá các nhóm giải 
pháp của Chính phủ ban hành theo Chỉ thị 11 là phù hợp với nhu cầu 
chống dịch; tính đến tháng 4.2020, đã có 2,9% doanh nghiệp chính thức 
nhận được hỗ trợ, nhưng có đến 65% doanh nghiệp đã nắm được thông 
về chính sách nhưng chưa biết đầu mối để tiếp cận. Nguyên nhân một 
phần là do công tác tuyên truyền chưa được hiệu quả, một phần khác là 
do các Thông tư, Nghị định chưa chi tiết hóa được các quy trình, thủ tục 
tiếp cận chính sách hỗ trợ, dẫn đến doanh nghiệp và người dân còn lúng 
túng. 



"Chính vì vậy, trên tinh thần tiếp nối những hoạt động của Hội nghị Thủ 
tướng với doanh nghiệp ngày 9/5, hội nghị ngày hôm nay sẽ tạo cơ hội 
cho các doanh nghiệp chưa được trình bày trước Thủ tướng, được trực 
tiếp hiến kế tới Chủ tịch Hội đồng Tư vấn CCTTHC, từ đó đề xuất, báo 
cáo lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để đưa ra những giải pháp 
CCTTHC “vượt trội” nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho 
doanh nghiệp", ông Thân phát biểu. 

Hội nghị có 2 phiên thảo luận: 

Phiên thứ nhất do Chủ tịch Nguyễn Vân Thân điều hành với nội dung: 
Đánh giá về hiện trạng của doanh nghiệp và hiến kế cải cách thủ tục hành 
chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần đưa nền 
kinh tế Việt Nam bứt phá sau dịch bệnh Covid-19. 

Phiên 2 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội 
đồng TVCCTTHC điều hành với nội dung liên quan tới các chính sách hỗ 
trợ của chính phủ và thủ tục tiếp cận, trong đó có Cổng dịch vụ công 
Quốc gia. 

Nguồn: http://doanhnghiephoinhap.vn/ca-i-ca-ch-co-che-chi-nh-sa-ch-thu-
tu-c-ha-nh-chi-nh-giu-p-doanh-nghie-p-khoi-phu-c-sa-n-xua-t-kinh-.html 

 

4. Doanh nhân Võ Quốc Thắng: Dự thảo Luật đầu tư 
'trói buộc' nhà đầu tư 
Dự thảo Luật đầu tư sửa đổi đang được Quốc hội thảo luận kỳ vọng 
sẽ tạo một cú hích mới. Nhưng nó lại đang có nhiều điểm "gò bó", đẩy 
lên Thủ tướng quyết nhiều vấn đề mà chính Thủ tướng đã duyệt quy 
hoạch chung. 

Mục tiêu tinh gọn thủ tục đầu tư đã được Chính phủ nỗ lực thực hiện, chứ 
không hẳn khi có tín hiệu đón đầu dòng vốn đầu tư FDI dịch chuyển chúng 
ta mới lưu ý.  

Nhưng để đạt được mục tiêu đó, vẫn còn rất nhiều bất cập cần phải được 
lưu ý giải quyết, ngay lúc này là trong dự thảo Luật đầu tư sửa đổi. 

Trình Thủ tướng thẩm định dự án thì phải thông qua rất nhiều bộ, ngành có 
liên quan trong thời hạn 40 ngày như dự thảo quy định. Nhưng thực tế thời 
gian thường kéo dài hơn rất nhiều.  

Ông Võ quốc thắng  

Nhiều điểm không cần thiết 



Luật đầu tư 2014 quy định dự án có quy mô 5.000 tỉ đồng thì phải trình Thủ 
tướng Chính phủ thông qua. Đến nay, dự thảo Luật đầu tư sửa đổi nâng 
lên 10.000 tỉ đồng. 

Theo tôi, quy định trên cho thấy đã có sự cân nhắc đến các yếu tố phát 
triển kinh tế, mở rộng quy mô, năng lực đầu tư thực tế... 

Tuy nhiên, với nguồn vốn từ tư nhân và FDI, theo tôi, việc quy định trên 
10.000 tỉ đồng như dự thảo là không cần thiết. Ngay nguồn vốn từ đầu tư 
công đã được điều chỉnh từ Luật đầu tư công. Nên cân nhắc so sánh để 
tránh chồng chéo, bất hợp lý, kéo theo phải sửa đổi thêm nhiều luật khác. 

Dưới góc độ nhà đầu tư, tôi cho rằng dự thảo luật không nên quy định hạn 
mức trên 10.000 tỉ để thể hiện tính cởi mở, tăng cường thu hút nhà đầu tư 
trong và ngoài nước.  

Nên phân cấp cho UBND cấp tỉnh quyết định theo quy hoạch của từng địa 
phương đã được Thủ tướng Chính phủ duyệt. Không cần thực hiện thêm 
một quy trình trình duyệt nữa nếu dự án đã theo đúng quy hoạch. 

Bên cạnh đó, dự thảo Luật đầu tư có một điểm quan trọng rất đáng lưu ý, 
nó là điểm "trói buộc", gây cản trở không nhỏ cho các nhà đầu tư. Đó chính 
là khoản 1, điều 31 dự thảo Luật đầu tư sửa đổi, trong đó quy định phải 
trình Thủ tướng với:  

"Dự án xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị có quy 
mô sử dụng đất từ 50ha trở lên hoặc có quy mô dưới 50ha nhưng quy mô 
dân số từ 15.000 người trở lên tại khu vực đô thị". 

Quy mô dự án như quy định nêu trên nên giao thẩm quyền cho UBND cấp 
tỉnh quyết định chủ trương đầu tư như quy định tại Luật đầu tư năm 2014. 
Bởi nhà đầu tư khi xây nhà ở, khu đô thị đều theo quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất tại nơi thực hiện dự án. 

Trong khi đó, Thủ tướng đã phê duyệt quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất 
cho các tỉnh thành, nên không nhất thiết phải trình Thủ tướng quyết định 
chủ trương đầu tư một lần nữa. 

Đẩy khó cho nhà đầu tư? 

Tại điều 18 dự thảo Luật đầu tư sửa đổi quy định về "Thủ tục áp dụng ưu 
đãi đầu tư", nhà đầu tư phải "tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục 
hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính và cơ quan hải 
quan tương ứng với từng loại ưu đãi đầu tư". 

Như vậy là nhà đầu tư trong, ngoài nước sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong 
việc phải tự xác định ưu đãi đầu tư, rồi phải tự thực hiện thủ tục hưởng ưu 
đãi đầu tư tại nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền, gây tốn nhiều thời 
gian, chi phí. 



Trong khi tại các quy định pháp luật cũng như chủ trương cải cách thủ tục 
hành chính đã quy định về cơ chế "một cửa tại chỗ".  

Theo đó, các cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện quy 
chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong quá trình thẩm định, xem 
dự án có đáp ứng điều kiện ưu đãi hay không. Nếu có thì ghi nhận ưu đãi 
đầu tư vào giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư khi cấp, như đã 
quy định tại Luật đầu tư năm 2014. 

Đặc biệt, thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính 
phủ được quy định cả việc: "Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu 
công nghiệp, khu chế xuất, khu chức năng trong khu kinh tế...". Cái này nên 
phân cấp cho cấp tỉnh. 

Vì theo quy định hiện hành, trước khi thành lập, khu công nghiệp phải có 
trong danh mục quy hoạch khu công nghiệp VN được Thủ tướng phê duyệt 
và phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể 
quốc gia... 

Do đó không cần thiết thực hiện thủ tục xin Thủ tướng phê duyệt quyết định 
chủ trương đầu tư một lần nữa. 

Quy trình dài, mất cơ hội đầu tư 

Quy trình trình Thủ tướng thẩm định dự án phải thông qua rất nhiều bộ, 
ngành có liên quan trong thời hạn 40 ngày như dự thảo quy định. Nhưng 
thực tế kéo dài thời gian hơn rất nhiều để hoàn tất thủ tục thẩm định, tốn 
kém chi phí, mất cơ hội kinh doanh. 

Điển hình như các dự án đầu tư vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, lợi 
ích quốc gia đã được phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của từng 
tỉnh/thành.  

Nếu trong dự án này có một phần diện tích đất lúa thì buộc phải thực hiện 
các thủ tục chuyển đổi đất trồng lúa sang mục đích sử dụng khác.  

Trên 10ha phải xin chủ trương của Thủ tướng, cho nên nhiều dự án bị 
chậm tiến độ dù các vùng đất này thực tế người dân đã không còn trồng lúa 
nữa. 

Nguồn: https://tuoitre.vn/doanh-nhan-vo-quoc-thang-du-thao-luat-dau-tu-
troi-buoc-nha-dau-tu-20200526214352388.htm 

 

5. Đề xuất bỏ sổ hộ khẩu, người dân được lợi gì? 
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình Quốc hội dự án luật 
Cư trú sửa đổi, trong đó đề xuất bỏ sổ hộ khẩu. Báo điện tử Dân Việt 
đã trao đổi với các luật sư để rõ hơn về vấn đề này tác động đến 
người dân như thế nào? 



Bộ trưởng Công an báo cáo kế hoạch bỏ sổ hộ khẩu  

Cụ thể, bỏ sổ hộ khẩu là một trong những nội dung quan trọng nhất của 
dự thảo luật Cư trú sửa đổi lần này. Theo đó, Chính phủ đề xuất bãi bỏ 
hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.  

Thay vào đó, việc quản lý cư dân sẽ được thực hiện bằng hình thức quản 
lý theo số định danh cá nhân cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú. 

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, việc quản lý này sẽ được thực hiện thông qua 
mã số định danh cá nhân có thể truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư chạy trên mạng internet. 

Thông tin về nơi thường trú, nơi tạm trú của mỗi công dân đều là trường 
thông tin dữ liệu số được cập nhật, điều chỉnh trên cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú. 

Trên cơ sở này, dự thảo luật Cư trú cũng bỏ các quy định về sổ hộ khẩu, 
sổ hộ khẩu cấp cho gia đình, cá nhân, tách sổ hộ khẩu, giấy chuyển hộ 
khẩu, điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu… 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho biết, việc thực hiện quản lý dân 
cư thông qua phương thức mới bằng mã số định danh cá nhân trên cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú sẽ dẫn đến việc bãi bỏ 
một phần hoặc toàn bộ 13 nhóm thủ tục hành chính liên quan đến đăng 
ký, quản lý thường trú, tạm trú của công dân. 

Bỏ sổ hộ khẩu 9 phần lợi ích 

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, Luật sư Quách Thành Lực - Đoàn Luật 
sư thành phố Hà Nội cho biết, quy định quản lý dân cư thông qua hộ khẩu 
có lịch sử hình thành từ năm 1957 khi Thủ tướng Chính phủ đã có Văn 
bản số 495/TTg về việc hạn chế người vào thành phố. 

"Sau này, việc quản lý hộ khẩu tiếp tục được duy trì để thực hiện quản lý 
dân cư, hạn chế tình trạng nhập cư vào các thành phố lớn như Hà Nội, 
thành phố Hồ Chí Minh. Từ quy định về sổ hộ khẩu phát sinh rất nhiều thủ 
tục hành chính, tư pháp, dân sự kéo phải thường trực cầm theo sổ hộ 
khẩu. 

Thực tế hơn 10 năm nay, mục đích hạn chế lượng người nhập cư vào 
các thành phố lớn thông qua hộ khẩu đã không còn tác dụng. 

Thậm chí việc cấp sổ, tách sổ hộ khẩu, giấy chuyển hộ khẩu, điều chỉnh 
những thay đổi trong sổ hộ khẩu gây ra một những phiền toái, mất thời 
gian công sức của người dân cũng như cơ quan quản lý", luật sư Lực 
thông tin. 



Cũng theo vị luật sư, việc bỏ sổ hộ khẩu vào thời điểm này là muộn, 
nhưng phải làm vì lợi ích rất lớn. 

"Đến thời điểm này việc bỏ quy định hộ khẩu mới được chính thức đề 
xuất theo tôi đánh giá là muộn, chậm trễ.  

Một mã số trên thẻ căn cước cấp cho công dân và được xây dựng thành 
kho dự liệu sử dụng toàn quốc sẽ giải quyết được hàng triệu giờ lao động 
phí phạm mà công chức, người dân bỏ ra để chấp hành quy định về sổ 
hộ khẩu. 

Việc bỏ hộ khẩu có đến chín phần lợi ích, phần hại là không đáng kể hoàn 
toàn có thể khỏa lập bằng việc sử dụng mã số trên thẻ căn cước để thay 
thế", luật sư Lực phân tích. 

Bỏ sổ hộ khẩu là bỏ cách quản lý rườm rà 

Đồng quan điểm, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn Luật sư thành phố Hà 
Nội thông tin thêm, việc bỏ sổ hộ khẩu giấy là tất yếu bởi các quản lý thủ 
công, lạc hậu này không còn phù hợp với xã hội hiện nay.  

Tuy nhiên thời điểm nào bỏ sổ hộ khẩu giấy, thay vào đó là cách quản lý 
dân cư như thế nào mới là câu chuyện đáng bàn. 

"Bỏ sổ hộ khẩu giấy chính là bỏ cách quản lý dân cư một cách rườm rà, 
thủ công, phức tạp, đồng thời cũng là một biện pháp để cải cách thủ tục 
hành chính, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý dân 
cư. Ở nhiều nước phát triển trên thế giới việc này đã được thực hiện 
nhiều năm nay. 

Hộ khẩu giấy chỉ phù hợp với thời kỳ bao cấp khi xã hội còn lạc hậu, khoa 
học, công nghệ, chưa phát triển, khi sự kết nối của hệ thống thông tin 
truyền thông còn chưa đồng bộ, chưa phổ biến. 

Tuy nhiên, ngày nay sự phát triển của công nghệ thông tin, phương tiện 
điện tử khiến mọi dữ liệu đều có thể được số hóa, quản lý một cách hiện 
đại, tiện dụng và khoa học. 

Các thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp của thời kỳ bao cấp cần phải 
gỡ bỏ kịp thời, nhanh chóng để đáp ứng với xu hướng hội nhập quốc tế, 
với xã hội hiện đại", vị luật sư cho biết. 

Cũng theo luật sư, ý tưởng bỏ sổ hộ khẩu giấy ở Việt Nam đã có từ nhiều 
năm nay và lộ trình thực hiện đã cách đây 2-3 năm, kể từ khi chúng ta 
thực hiện xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về dân cư. 

Việc bỏ sổ hộ gồm khẩu giấy chỉ thực hiện được khi cơ quan nhà nước 
có đầy đủ dữ liệu về dân cư. Khi đó việc quản lý dân cư sẽ trên cơ sở dữ 
liệu điện tử. Mỗi người dân sẽ được cấp 1 mã số định danh cá nhân, mã 
số này thay thế sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân. 



"Từ mã số định danh cá nhân có thể tra cứu được rất nhiều thông tin của 
công dân như họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú, thông tin về 
bố mẹ, gia đình, thậm chí cả thông tin về sức khỏe, tiền án, tiền sự, trình 
độ học vấn, tôn giáo... 

Bỏ sổ hộ khẩu là thay đổi cách quản lý chứ không phải là bỏ thủ tục quản 
lý dân cư. Khi bỏ được sổ khẩu thì cả người dân và cơ quan quản lý nhà 
nước đều được cởi trói bởi các thủ tục hành chính rườm rà trước đây. 

Việc quản lý dân cư sẽ khoa học hơn, tiện lợi hơn, hiện đại hơn thông 
qua các dữ liệu đã được số hoá. Bỏ sổ hộ khẩu sẽ thực hiện triệt để hơn 
quyền tự do cư trú của cá nhân và bớt được rất nhiều thời gian thực hiện 
các thủ tục hành chính", luật sư Cường phân tích. 

Cũng theo vị luật sư, hiện nay dữ liệu về dân cư ở nhiều địa phương 
chưa đầy đủ, để bỏ sổ hộ khẩu thì phải có đầy đủ dữ liệu về dân cư. Gần 
đây ực lượng công an chính quy đã thay thế công an xã để thực hiện 
nhanh chóng các thủ tục này và đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. 

Bởi vậy hy vọng trong thời gian sớm nhất (khoảng 1 năm tới) dữ liệu về 
dân cư sẽ được cập nhật đầy đủ, khi đó mới có căn cứ vững chắc để khai 
tử sổ hộ khẩu giấy. 

Nguồn: https://danviet.vn/de-xuat-bo-so-ho-khau-nguoi-dan-duoc-loi-gi-
20200525132047929.htm 

 

6. Bảo hiểm xã hội đẩy mạnh giao dịch điện tử 
Cùng với các chính sách hỗ trợ DN và người lao động, Bảo hiểm xã 
hội (BHXH) Việt Nam cũng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính 
ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào các hoạt động nghiệp vụ 
nhằm tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho các bên tham gia bảo hiểm. 

Hơn 90% đơn vị tham gia BHXH qua giao dịch điện tử 

Thời gian qua, thủ tục hành chính (TTHC) trong việc tham gia và giải 
quyết các quyền lợi về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng được cải 
tiến, rút gọn. Từ 263 thủ tục vào năm 2012 được giảm xuống còn 27 thủ 
tục vào năm 2019. Có trên 90% đơn vị, DN thực hiện kê khai đóng BHXH 
qua mạng internet. Thời gian thực hiện TTHC trong giao dịch với các DN, 
cá nhân tham gia BHXH, BHYT được rút ngắn từ 335 giờ/năm xuống còn 
147 giờ/năm. Số thời gian đi lại, chờ đợi tiết kiệm được lên tới hơn 3 triệu 
giờ/năm. 

Công tác ứng dụng CNTT cũng được BHXH Việt Nam đẩy mạnh triển 
khai từ năm 2015. Ðến nay, BHXH Việt Nam đã xây dựng được một hệ 
thống Chính phủ điện tử thông suốt trong toàn ngành, hoàn thành việc 



cấp mã số định danh BHXH cho 97 triệu người dân, trong đó có gần 86 
triệu người tham gia BHYT. Hiện có 18 dịch vụ công được cung cấp trực 
tuyến mức độ 3, 4. 

Ứng phó với dịch Covid-19 vừa qua, ngành BHXH đã khẩn trương, quyết 
liệt triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt trong lĩnh vực khám chữa bệnh, 
BHYT; hỗ trợ người dân, người lao động, DN trong khai báo y tế điện tử, 
đóng nộp BHXH, BHYT… Theo BHXH Việt Nam, giao dịch điện tử không 
chỉ góp phần giảm tải áp lực giải quyết hồ sơ, thủ tục cho cơ quan BHXH 
mà còn mang lại nhiều lợi ích cho các cá nhân, tổ chức, DN. Nhiều 
trường hợp, thẻ BHYT bị nhầm lẫn, người tham gia chỉ cần thực hiện gửi 
thông tin qua giao dịch điện tử, cán bộ BHXH sẽ tiếp nhận, xử lý, giải 
quyết rất nhanh gọn. Vì vậy, các thủ tục được đơn giản hóa, DN không 
cần trực tiếp đến cơ quan BHXH... 

Chuyển đổi số giúp nâng cao hiệu quả công việc 

Hơn 2 năm nay, song song với việc lưu trữ hồ sơ giấy của hàng triệu 
người thụ hưởng BHXH trên cả nước, Trung tâm lưu trữ BHXH có thêm 
kho lưu trữ hồ sơ điện tử. Nhờ vậy, BHXH 63 tỉnh, TP trực thuộc T.Ư, 
BHXH cấp huyện được khai thác, sử dụng. Đáng chú ý, đến nay tất cả dữ 
liệu nghiệp vụ của ngành bảo hiểm đều được liên thông, kết nối và đồng 
bộ bảo đảm việc triển khai các hoạt động nghiệp vụ trên các phần mềm 
CNTT. Nhờ đó, không chỉ thời gian tra cứu thông tin mà thời gian đóng 
nộp BHXH cho các DN cũng được rút gắn. 

Theo thống kê, tổng số đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH thực 
hiện giao dịch điện tử là trên 337.000 đơn vị, chiếm trên 50% tổng số đơn 
vị sử dụng lao động. Mục tiêu đến năm 2025, 100% hồ sơ, tài liệu của 
ngành sẽ được số hóa. 

Đồng bộ công tác ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ thời 
gian qua thực sự đã làm thay đổi nhận thức, chuyển biến cơ bản cách 
thức quản lý, làm việc, giao dịch của lãnh đạo và cán bộ BHXH với người 
dân và DN. Trong ba năm liên tiếp (2017, 2018, 2019), tại “Báo cáo chỉ số 
sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT - truyền thông (ICT-index) 
Việt Nam”, Bộ TT&TT đã đánh giá BHXH Việt Nam là cơ quan triển khai 
hiệu quả ứng dụng CNTT, dịch vụ công trực tuyến và xếp hạng hai trong 
Bảng xếp hạng chung khối bộ, ngành có dịch vụ công. 

Nguồn: http://kinhtedothi.vn/bao-hiem-xa-hoi-day-manh-giao-dich-dien-tu-
385400.html 

 

 



7. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Mang tinh thần Nghị 
định 100 để sửa Luật GTĐB 
Bộ trưởng Nguyễn văn Thể yêu cầu, cần mang tinh thần của Nghị 
định 100 vào soạn thảo Luật GTĐB mới để tạo được sự đồng thuận 
của xã hội. 

Cầu thị tiếp thu mọi ý kiến đóng góp của xã hội 

Chiều nay (26/5), Bộ trưởng Nguyễn văn Thể chủ trì cuộc họp thúc đẩy 
tiến độ sửa đổi Luật Giao thông đường bộ (GTĐB). 

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng đánh giá cao ban soạn thảo, tổ biên tập đã tổ 
chức nhiều cuộc họp, cầu thị tiếp thu ý kiến đóng góp của xã hội, hình 
thành được đề cương, nhiều vấn đề mới đã đạt được sự đồng thuận của 
xã hội. 

Về tiến độ, Bộ trưởng giao Thứ trưởng Lê Đình Thọ chỉ đạo các đơn vị 
xây dựng bảng tiến độ với lộ trình hoàn thành từng công việc cụ thể, đủ 
các điều kiện để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp vào tháng 10 tới.  

Liên quan đến một số quy định mới đang nhận được sự quan tâm của dư 
luận xã hội như: khi đèn xanh mà nút giao phía trước đang ùn tắc; xe máy 
có đèn nhận diện; yêu cầu bằng lái đối với người điều khiển xe dưới 50 
cm3... Bộ trưởng cho rằng cần nghiên cứu kỹ lưỡng, rành mạch để người 
dân hiểu và dễ thực hiện, đồng thời cũng cần phải giải thích rõ quy định 
để người dân hiểu.  

Đề cấp đến tình trạng mất ATGT đối với xe đưa đón học sinh, Bộ trưởng 
yêu cầu cần tham khảo kinh nghiệm quản lý của các nước trên thế giới. 
"An toàn cho học sinh là trên hết, nếu nước ngoài có tiêu chuẩn cao hơn, 
hoàn toàn có thể đưa vào quy định tại Luật, nhưng cần có lộ trình cụ thể 
áp dụng vào Việt Nam cho phù hợp", Bộ trưởng nói.. 

Đề cập đến nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng giao thông, Bộ trưởng khẳng 
định, thu phí đường cao tốc là nguồn vốn riêng để đầu tư phát triển dịch 
vụ chất lượng cao, không liên quan đến phí bảo trì. Việc đưa vào Luật để 
thực hiện để có điều kiện phát triển kết cầu hạ tầng giao thông.  

Liên quan việc điều hành giao thông, Bộ trưởng yêu cầu cần chú trọng 
đầu tư giao thông thông minh để điều hành và phạt nguội vi phạm, đầu tư 
hạ tầng phát triển phải có thiết bị phạt nguội. Đồng thời, cũng cần đưa 
vào quy định các loại hình xe mới như: xe tự lái, xe taxi bay; xe điện 4 
bánh gắn động cơ để đón đầu các loại hình phương tiện mới để quản lý 
sau này. 

"Bộ Tư pháp đã chính thức trình Quốc hội, trong kỳ họp này Quốc hội sẽ 
biểu quyết bổ sung Luật GTĐB vào chương trình xây dựng văn bản quy 



phạm pháp luật năm 2020. Trong kỳ họp thứ 10 tới, sẽ báo cáo lần đầu 
và kỳ họp đầu tiên của Quốc hội năm 2021 sẽ ban hành Luật GTĐB. Vì 
vậy, cần tập trung hoàn thiện đề cương dự thảo", Bộ trưởng Nguyễn Văn 
Thể.” 

Đối với quy định lái xe kinh doanh vận tải phải có chứng chỉ, Bộ trưởng 
yêu cầu xem xét tính cần thiết, có thể quy định theo hướng sau khi được 
cấp GPLX, người đó muốn lái xe kinh doanh vận tải phải có thời gian lái 
xe liên tục trong 5 năm.  

Đối với quy định gắn camera trên xe kinh doanh vận tải, Bộ trưởng cho 
rằng, không cần phân biệt xe vận tải nội bộ, đã là xe kinh doanh vận tải 
vận chuyển hành khách, hàng hóa đều phải gắn camaera để kiểm soát, 
đảm bảo ATGT. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng yêu cầu bỏ những quy định 
không hợp lý như: chứng chỉ của người điều hành vận tải, để tạo thuận 
tiện cho doanh nghiệp. 

Công khai giải thích rõ các vấn đề mới 

Để tạo được sự đồng thuận trong xã hội, Bộ trưởng cũng yêu cầu đẩy 
mạnh công tác truyền thông, trong đó công khai giải thích rõ các vấn đề 
mới để dư luận xã hội hiểu quy định.  

Bộ trưởng yêu cầu các thủ tục hành chính trong Luật mới không được 
tăng so với Luật cũ. "Phải thống kê số thủ tục hành chính giữa Luật cũ và 
Luật mới, trong đó nêu rõ những thủ tục nào mới, những thủ tục nào cắt 
giảm và giải thích rõ vì sao có quy định mới, những thủ tục mới bắt buộc 
phát sinh để quản lý", Bộ trưởng chỉ đạo. 

"Xã hội đang kỳ vọng Luật GTĐB mới phải như Nghị định 100 về xử phạt 
vi phạm hành chính. Nghị định 100, Nghị định 10 được dư luận xã hội 
đồng tình. Phải mang tinh thần này để soạn thảo Luật GTĐB mới sẽ tạo 
được đồng thuận của dư luận xã hội", Bộ trưởng nói. 

Trước đó, báo cáo tại cuộc họp, bà Trịnh Thị Hằng Nga, Vụ trưởng Vụ 
pháp chế (Bộ GTVT) cho biết, Ban soạn thảo đang bám sát tiến độ, qua 
quá trình lấy ý kiến về dự thảo Luật GTĐB, Bộ GTVT nhận được 101 văn 
bản góp ý các bộ, ngành, UBND các tỉnh thành phố, các hiệp hội, Phòng 
thương mại và công nghiệp VN. Đa số ý kiến đồng thuận cao với việc 
hoàn thiện khung chính sách được quy định trong Luật GTĐB.  

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cũng cho biết, tiến độ xây dựng Luật 
đang đáp ứng yêu cầu. Thứ trưởng cho biết, tổ biên tập đã tổ chức nhiều 
cuộc họp phân tích các ý kiến đóng góp của xã hội sau khi dự thảo Luật 
được đăng tải theo từng vấn đề và cập nhật vào từng chương.  



"Đến 21/6 tới mới hết thời gian tiếp thu ý kiến, tổ biên tập tiếp tục tiếp thu 
để hoàn thiện dự thảo Luật theo đúng tiến độ yêu cầu", Thứ trưởng Thọ 
nói. 

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bo-truong-nguyen-van-the-mang-
tinh-than-nghi-dinh-100-de-sua-luat-gtdb-d466662.html 

 

8. Cần sớm giảm áp lực thông quan, ùn ứ hàng hóa 
tại các cửa khẩu 
Đây là ý kiến đề nghị của Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ 
Công thương) Vũ Bá Phú tại Hội nghị Giao thương trực tuyến nông 
sản, thực phẩm Việt nam với thị trường Vân Nam (Trung Quốc) diễn 
ra ngày 26/5.  

Hội nghị do Cục Xúc tié̂n thương mại (Bộ Công Thu ̛ơng) và Chi nhánh 
Thưo ̛ng vụ Việt Nam tại Côn Minh phó̂i hợp với Ủy ban Xúc tié̂n thương 
mại Quó̂c té̂ Trung Quo ̂́c - Chi nhánh tỉnh Va ̂n Nam (CCPIT Va ̂n Nam) tỏ̂ 
chức. Đây là sự kiện giao thương trực tuyé̂n thu ̛́ 3 mà Cục Xúc tié̂n thương 
mại tỏ̂ chức trong năm 2020 sau họ ̂i nghị giao thương trực tuyé̂n với các 
thị trường: Tứ Xuyên, Quảng Tây. 

Theo ông Phú, đến thời điểm này, dù Viẹ ̂t Nam và tỉnh Va ̂n Nam đè̂u đã 
kiẻ̂m soát có ké̂t quả dịch Covid-19, nhu ̛ng hoạt động xúc tié̂n thương mại 
truyè̂n thó̂ng thông qua tié̂p xúc trực tié̂p giữa doanh nghiẹ ̂p hai bên vã̂n 
chưa the ̂̉ triẻ̂n khai nhu ̛ bình thường.  

Do đó, việc tỏ̂ chức hội nghị giao thu ̛ơng trực tuyé̂n hôm nay là dịp thuận 
lợi đẻ̂ doanh nghiệp nông sản, thực pha ̂̉m Việt Nam duy trì ké̂t nó̂i, tié̂p tục 
thúc đả̂y các co ̛ hội kinh doanh triẻ̂n vọng tới doanh nghiẹ ̂p và người tiêu 
dùng Vân Nam.  

Cũng theo ông Phú, thời gian qua, ngành Nông sản, thu ̛̣c phả̂m của Việt 
Nam đã có những bu ̛ớc phát triẻ̂n đáng kẻ̂. Việt Nam đang trở thành trung 
tâm cung ứng hàng hóa nông sản, thu ̛̣c phả̂m dò̂i dào o ̛̉ Châu Á cho thé̂ 
giới. Nhiè̂u sản pha ̂̉m của Việt Nam đang đu ̛ợc chú trọng cải tié̂n, nâng 
cao chá̂t lượng, hình thu ̛́c và giá trị gia tăng với giá cả cạnh tranh, cha ̆́c 
chá̆n đáp ứng được tó̂t hơn các nhu cà̂u và đòi hỏi ngày càng cao của 
doanh nghiệp và ngu ̛ời dân Va ̂n Nam. 

Tham gia hội nghị, 23 doanh nghiẹ ̂p no ̂ng sản, thực phả̂m, đò̂ uo ̂́ng của 
Viẹ ̂t Nam đã gio ̛́i thiẹ ̂u tới các nhà nhập khả̂u Vân Nam đa dạng sản pha ̂̉m 
chá̂t lượng của Việt Nam, phù hợp với nhu cà̂u tiêu thụ của các nhà máy 
sản xuá̂t, người tiêu dùng Vân Nam nói riêng và thị trường Trung Quo ̂́c 
rộng lớn. 



Còn theo ông Hò̂ Tỏa Cả̂m, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quo ̂́c 
tại Việt Nam, nhiè̂u mặt hàng no ̂ng, thủy sản của Việt Nam như vải, nhãn, 
thanh long, cà phe ̂, hạt điè̂u, thủy sản đưo ̛̣c người Trung Quó̂c rất ưa 
chuộng và có nhiè̂u triẻ̂n vọng tăng cường xuá̂t khả̂u sang thị tru ̛ờng này.  

Ông Cẩm cho rằng Việt Nam và Trung Quó̂c nói chung và với Vân Nam 
nói riêng cà̂n pho ̂́i hợp chặt chẽ và ta ̆ng cường các hoạt động xúc tié̂n 
thương mại, không chỉ bà̆ng phương thức truyè̂n thó̂ng mà còn theo hình 
thức trực tuyé̂n sẽ giúp thúc đả̂y hơn nu ̛̃a quan hẹ ̂ hợp tác thương mại cho 
doanh nghiệp hai be ̂n, góp phà̂n củng có̂ quan hệ thương mại đã đưo ̛̣c 
xây dựng trên những nè̂n tảng bè̂n vu ̛̃ng giữa hai nước Việt Nam - Trung 
Quo ̂́c.  

Cục trưởng Cục Xúc tie ̂́n thương mại Vũ Bá Phú đe ̂̀ nghị phía Trung Quo ̂́c 
đo ̛n giản hóa thủ tục, tạo điè̂u kiện thuạ ̂n lợi hơn nữa cho hoạt đọ ̂ng thông 
thương hàng hóa, đạ ̆c biệt là nông sản, thủy sản, thu ̛̣c pha ̂̉m Việt Nam 
sang Trung Quó̂c tho ̂ng qua các cặp cu ̛̉a khả̂u với Vân Nam; có biện pháp 
hu ̛̃u hiệu giảm áp lu ̛̣c thông quan, giảm áp lu ̛̣c ùn ứ hàng hóa.  

Bên cạnh đó, phía Trung Quo ̂́c cũng ca ̂̀n đả̂y nhanh tié̂n trình mo ̛̉ cửa thị 
trường cho một só̂ mặt hàng nông sản Viẹ ̂t Nam như thạch đen, tỏ̂ yé̂n, 
khoai lang, sà̂u riêng, chanh leo, bo ̛, bu ̛ởi, dừa, na, roi...; đưa sản phả̂m 
no ̂ng sản Việt Nam xuá̂t kha ̂̉u và giao dịch theo phu ̛ơng thu ̛́c chính quy.  

Đồng thời, tăng cường phó̂i hợp với Cục Xúc tié̂n thương mại thực hiện đa 
dạng các hoạt đọ ̂ng ké̂t nó̂i giao thu ̛ơng doanh nghiệp hai bên, khuyé̂n 
khích doanh nghiệp hai bên giao lưu và đà̂u tư sang nhau; thúc đa ̂̉y hơn 
nu ̛̃a sự phát triẻ̂n hành lang kinh te ̂́ Côn Minh - Quảng Ninh - Hải Phòng - 
Hà Nội - Lào Cai. 

Nguồn: https://thanhtra.com.vn/kinh-te/thi-truong/can-som-giam-ap-lực-
thông-quan-un-ứ-hang-hoa-tai-cac-cua-khau-165857.html 

 

9. Có nên bỏ bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc 
đối với xe máy? 
Rất nhiều người dân cho rằng, họ đang mua bảo hiểm xe máy bắt 
buộc chỉ để đối phó với cảnh sát giao thông chứ không hề mong 
chờ vào việc được nhận bồi thường từ công ty bảo hiểm. Vậy, bảo 
hiểm xe máy bắt buộc có thực sự hữu ích? 

Bảo hiểm xe máy bắt buộc là gì? 

Bảo hiểm xe máy bắt buộc có tên gọi đầy đủ là Bảo hiểm bắt buộc trách 
nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe môtô - xe máy. Đây là một trong những 
loại giấy tờ mà người điều khiển xe cơ giới phải mang theo khi tham gia 



giao thông tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BTC ra 
ngày 16/02/2016. 

Bảo hiểm xe máy bắt buộc thuộc loại hình bảo hiểm trách nhiệm dân sự 
đối với bên thứ ba (bên bị gây tai nạn). Mục đích chính của sản phẩm bảo 
hiểm này dùng để khắc phục hậu quả tai nạn cho nạn nhân và đảm bảo 
trách nhiệm của người điều khiển xe máy khi tham gia giao thông đường 
bộ. 

Mua chỉ để đối phó? 

Mua bảo hiểm xe máy bắt buộc là việc từ trước đến nay đã có và những 
quy định về việc mua bảo hiểm xe máy bắt buộc cũng được pháp luật quy 
định rõ ràng. Tuy nhiên, vấn đề này được xã hội quan tâm nhiều hơn khi 
từ ngày 15/5, cảnh sát giao thông toàn quốc tổng kiểm soát, dừng các 
phương tiện để kiểm tra giấy tờ trên toàn quốc. 

Động thái trên đã khiến người dân đổ xô đi mua bảo hiểm xe máy. Tại TP 
Hồ Chí Minh, theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, có rất nhiều 
điểm bán bảo hiểm xe máy trên các tuyến đường. Có thể kể đến như 
đường Mai Chí Thọ (quận 2), đường 3/2 (quận 10), đường Võ Văn Kiệt 
(quận 5), đường Lý Thái Tổ (quận 10)... 

Theo đó, mỗi giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS có giá 66.000 
đồng, còn giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện mô tô - xe máy có giá 
20.000 đồng. 

Chia sẻ với phóng viên, chị Ngọc (Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP Hồ Chí 
Minh) cho biết, đối với xe máy, nếu không có hoặc không mang theo giấy 
chứng nhận bảo hiểm sẽ bị phạt tiền. 

“Bị kiểm tra mà không có hoặc không mang theo bảo hiểm xe máy là chắc 
chắn sẽ bị phạt. Vì vậy cứ mua để trong cốp xe cho yên tâm. Chủ yếu là 
không bị phạt, chứ chẳng mong đợi gì công ty bảo hiểm bồi thường”, chị 
Ngọc nói. 

Đồng quan điểm với chị Ngọc, anh Nguyễn Huy (quận 5, TP Hồ Chí Minh) 
cho biết, phần lớn người mua bảo hiểm TNDS bắt buộc xuất phát từ tâm 
lý đối phó. 

“Thật lòng mà nói, chả ai mua để chờ bồi thường, vì khi có tai nạn xảy ra 
thủ tục bồi thường quá phức tạp, gây khó khăn cho người thụ hưởng. 
Việc mua bán này suy cho cùng người dân chả được lợi, chỉ thấy công ty 
bán bảo hiểm là có lợi”, anh Huy thẳng thắn bày tỏ quan điểm. 

Có thâm niên bán bảo hiểm xe máy gần 10 năm, cô Thảo (quận 6, TP Hồ 
Chí Minh) cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến cho rằng, quy trình để được 
nhận bồi thường bảo hiểm TNDS bắt buộc nhiều khâu và phiền phức. 



Cụ thể, cô Thảo dẫn chứng, khi gặp tai nạn giao thông, chủ xe cơ giới 
phải thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm, tích cực cứu chữa, hạn 
chế thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ hiện trường tai nạn. Đồng thời, 
thông báo cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương. 

Ngoài ra, chủ xe cũng không được di chuyển, tháo gỡ hoặc sửa chữa tài 
sản khi chưa có ý kiến chấp thuận của doanh nghiệp bảo hiểm, trừ 
trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn... 

Đặc biệt, ngoài bản thông báo tới doanh nghiệp bảo hiểm với hàng loạt 
thông tin phải kê khai, chủ xe phải hoàn thành, tập hợp đủ tài liệu quy 
định trong hồ sơ yêu cầu bồi thường, gồm: Giấy phép lái xe, giấy ra viện, 
hồ sơ bệnh án, hóa đơn sửa chữa, thay thế phụ tùng phương tiện tại cơ 
sở mà doanh nghiệp bảo hiểm chỉ định... và phải gửi tới doanh nghiệp 
bảo hiểm trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày xảy ra tai nạn (trừ trường hợp 
bất khả kháng). 

Tất cả các giấy tờ chứng minh đó phải hợp pháp thì mới được cơ quan 
bảo hiểm tiến hành thanh toán. Trong trường hợp, nếu xảy ra tai nạn dẫn 
đến chết người, thì đã có quy định về việc truy cứu trách nhiệm hình sự, 
cơ quan chức năng sẽ phối hợp để làm rõ vụ việc, các giấy tờ, biên bản 
để lập thành hồ sơ hoàn chỉnh. Chính hồ sơ này cũng là căn cứ để cơ 
quan bảo hiểm tiến hành chi trả, đền bù. 

Trên thực tế, có rất nhiều vụ tai nạn chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành 
chính, tự thỏa thuận giải quyết bồi thường cho nhau thì hồ sơ này, người 
thụ hưởng phải tự chứng minh, tự thu thập chứng cứ để cung cấp bên 
bảo hiểm, điều này gây trở ngại rất lớn 

“Nói chung, việc mua bảo hiểm TNDS xe máy chủ yếu xuất phát từ tâm lý 
đối phó, chống chế, tránh bị phạt. Còn việc bồi thường tai nạn, hay mục 
đích xã hội gì đó thì ít ai nghĩ đến”, cô Thảo nhấn mạnh. 

Nên bỏ bảo hiểm xe máy bắt buộc? 

Liên quan đến những bất cập, tranh cãi về việc mua bảo hiểm TNDS bắt 
buộc đối với loại hình xe máy, ngày 26/5, phóng viên đã có cuộc trao đổi 
với Luật sư Lê Ngô Trung - Giám đốc Công ty Luật Trung Lê Và Cộng sự. 

Theo đó, Luật sư Lê Ngô Trung cho rằng, xuất phát từ đặc trưng bảo 
hiểm là hình thức chia sẻ và chuyển giao một phần rủi ro thông qua việc 
bù đắp bằng tài chính. Do đó, người mua bảo hiểm thực chất là mua sự 
an tâm. Đối với những loại hình bảo hiểm bắt buộc như bảo hiểm TNDS 
xe máy, Luật Kinh doanh Bảo hiểm đã quy định đây là loại hình bảo hiểm 
“chỉ áp dụng nhằm mục đích bảo vệ lợi ích công cộng và an toàn xã hội”. 

Qua con số được công bố trong thời gian gần đây rằng “năm 2019 doanh 
thu bảo hiểm xe máy là 765 tỷ đồng, bồi thường chỉ vỏn vẹn 45 tỷ đồng 



(chưa tới 6%)”; trong khi đó, thống kê về số vụ tai nạn giao thông năm 
2019 vẫn luôn ở mức khá cao. Nhiều quan điểm của bên kinh doanh bảo 
hiểm cho rằng sở dĩ có điều này xảy ra là do người mua không làm thủ 
tục để nhận bảo hiểm. 

Vậy câu hỏi đặt ra là “tại sao người mua không muốn dùng khi có tai nạn 
xảy ra, và họ sẵng sàng chấp nhận từ bỏ quyền lợi của mình? Để rồi thực 
tế rằng hầu hết người mua chỉ nhằm mục đích đối phó (trong một chừng 
mực nào đó, có thể gọi là bị buộc phải mua) nhằm tránh các quy định về 
chế tài xử phạt khi điều khiển mô tô, xe máy”. 

Trong khi đó, cũng là loại hình bảo hiểm bắt buộc tương tự, nhưng tỷ lệ 
tham gia của phương tiện ô tô lại lên đến 90%. 

Với thực tế như trên, trong một chừng mực nào đó, có thể nói rằng loại 
hình bảo hiểm TNDS xe máy đã không còn đạt được mục đích (bảo vệ lợi 
ích công cộng và an toàn xã hội) đã đề ra. 

Vì vậy, các nhà làm luật cần xem xét đến tính hiệu quả trong thực tế để 
quyết định “hoặc là duy trì nhưng phải đưa ra các yêu cầu mà bên cung 
cấp dịch vụ bảo hiểm đảm bảo như: Đơn giản thủ tục khi yêu cầu bồi 
thường, hỗ trợ kịp thời, cũng như chế tài khi các đơn vị này không đáp 
ứng… hoặc là phải chấp nhận bỏ loại hình bảo hiểm bắt buộc này”. 

Nguồn:  http://kinhtedothi.vn/co-nen-bo-bao-hiem-trach-nhiem-dan-su-bat-
buoc-doi-voi-xe-may-385326.html 

 

10. Cẩn trọng cấp phép ngân hàng số cho Grab 
Sau khi thành lập ngân hàng số tại Singapore, nhiều khả năng Grab 
sẽ xin cấp phép thành lập ngân hàng số tại các quốc gia khác, trong 
đó có Việt Nam. 

Theo các chuyên gia, cần phải hết sức cân nhắc việc cấp phép hoạt động 
ngân hàng số cho các doanh nghiệp công nghệ như Grab, bởi điều đó 
tiềm ẩn rủi ro cho hệ thống ngân hàng. 

Tham vọng của Grab 

Từ một ứng dụng gọi xe công nghệ, hiện Grab đã lấn sân sang nhiều lĩnh 
vực. Thế nhưng, mục tiêu cuối cùng của “kỳ lân công nghệ” này chính là 
việc thành lập ngân hàng số để khép kín hệ sinh thái tiêu dùng số mang 
tên Grab. Theo đó, cuối năm 2019 vừa qua, Grab đã nộp hồ sơ xin thành 
lập ngân hàng số ở Singapore với vốn điều 1,1 tỷ USD. “Trong 2 năm 
qua, chúng tôi đã triển khai và nhân rộng các dịch vụ tài chính, chẳng hạn 
như E-money, cho vay và phân phối bảo hiểm vào hệ sinh thái Fintech 
lớn nhất Đông Nam Á. Đó là những bước nền móng để xây dựng một 



ngân hàng số”, ông Reuben Lai - quản lý cấp cao của Grab Financial 
Group cho biết trong một tuyên bố. 

Tại Việt Nam, Grab cũng có những bước đi tương tự. Chính thức gia 
nhập thị trường Việt Nam vào đầu năm 2014, Grab chỉ đăng ký hoạt động 
với danh nghĩa là dịch vụ kết nối cho loại xe chở khách dưới 9 chỗ. Tuy 
nhiên chỉ 4 năm sau đó, Grab đã thâu tóm Uber để vươn lên vị trí độc tôn 
trên thị trường xe công nghệ. Sau khi xây dựng được đội ngũ lái xe và 
khách hàng rộng lớn, Grab bắt đầu lấn sân sang các lĩnh vực khác như 
giao đồ ăn (GrabFood), chuyển phát (GrabExpress), khách sạn… và cuối 
cùng là tài chính. 

Theo đó, Grab đã ra mắt dịch vụ GrabPay tại Việt Nam, hoạt động như 
một ví điện tử của riêng Grab, dù không có giấy phép trung gian thanh 
toán do NHNN cấp. Để hợp thức hóa hoạt động của GrabPay, Grab đã 
mua lại 3,523% cổ phần của Moca và ra mắt ví điện tử GrabPay by Moca. 
Từ đó, GrabPay by Moca ồ ạt triển khai các dịch vụ thanh toán như thanh 
toán hóa đơn điện nước, nạp thẻ điện thoại, thậm chí là mua sắm, ăn 
uống ở các cửa hàng đối tác của Grab... 

Chưa dừng lại ở đó, Grab còn ra mắt chương trình cho vay mua trả góp 
điện thoại không lãi suất dành cho tài xế Grabbike. Chương trình này gây 
ra khá nhiều tranh cãi bởi theo giới chuyên môn, đó là dấu hiệu cho thấy 
Grab đang lấn sân sang lĩnh vực cho vay tiêu dùng, bởi về bản chất các 
tài xế Grab chỉ là những đối tác, chứ không phải là nhân viên của Grab. 

Thậm chí, Grab còn đề nghị Chính phủ cho phép thí điểm nạp tiền vào ví 
điện tử mà không cần phải liên kết với thẻ ngân hàng. Khi đó, dòng tiền 
sẽ không chịu sự kiểm soát, giám sát của các ngân hàng Việt Nam mà có 
thể luân chuyển tự do trong hệ sinh thái xuyên biên giới của Grab… 

Ngân hàng không chỉ là tiền và công nghệ 

Câu hỏi đặt ra là liệu Grab có tiến tới việc thành lập ngân hàng số tại Việt 
Nam? Hiện vẫn chưa có bất kỳ một thông tin gì về việc này. Thậm chí 
theo các chuyên gia, Grab xin thành lập ngân hàng số tại Singapore là do 
chính sách đảo quốc này khá cởi mở với các doanh nghiệp công nghệ. 
Theo Nikkei, NHTW Singapore đang xem xét cấp tối đa 5 giấy phép ngân 
hàng số - 2 giấy phép ngân hàng đầy đủ (full bank) và 3 giấy phép ngân 
hàng bán buôn (wholesale bank). 

Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng sau khi được cấp phép hoạt động 
ngân hàng số tại Singapore, Grab sẽ mở rộng hoạt động ra các quốc gia 
trong khu vực dưới hình thức chi nhánh, thậm chí là ngân hàng con 100% 
vốn. 

Nếu điều đó xảy ra sẽ là thách thức rất lớn đối với các ngân hàng trong 
nước vốn đang loay hoay với bài toán chuyển đổi số. Bởi hiện tại thị 



trường Việt Nam, Grab đã xây dựng được một đội ngũ lái xe lên tới 
190.000 người mà hãng này gọi là những “đối tác”, cùng với khoảng 25% 
người Việt đang sử dụng các dịch vụ của hãng này. Nếu ngân hàng số 
Grab được thành lập, sẽ có không ít trong số này trở thành khách hàng 
truyền thống để có thể sử dụng các dịch vụ khép kín trong hệ sinh thái 
Grab. Đó là một sức ép cạnh tranh rất lớn đối với các ngân hàng truyền 
thống trong việc thu hút tiền gửi. 

Không chỉ với các ngân hàng, mà với cả cơ quan quản lý, việc các công 
ty công nghệ muốn thành lập ngân hàng số cũng là vấn đề đau đầu. Bởi 
khi hoạt động theo mô hình Fintech, dù tham gia vào một số phân khúc 
như trung gian thanh toán hay cho vay tiêu dùng, mức độ rủi ro đối với hệ 
thống của những công ty này là chưa lớn do mức độ hoạt động còn hẹp. 

Tuy nhiên, khi được cấp phép hoạt động ngân hàng số, mức độ rủi ro sẽ 
lớn hơn rất nhiều do phạm vi hoạt động cũng lớn hơn. Đơn cử như trong 
lĩnh vực cho vay, thay vì các khoản vay tiêu dùng nhỏ lẻ, họ sẽ được cho 
vay những khoản lớn hơn dành cho cá nhân và doanh nghiệp. Vì thế, nếu 
không quản trị tốt, những khoản cho vay này rất dễ biến thành nợ xấu, từ 
đó tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả hệ thống và vấn đề an ninh tài chính quốc 
gia. 

Đáng quan ngại hơn là khi được cấp phép hoạt động ngân hàng số, Grab 
sẽ được huy động tiền gửi từ dân cư. Nếu xảy ra đổi vỡ thì hệ hụy đối với 
hệ thống tài chính nói riêng, nền kinh tế nói chung sẽ là rất lớn, thậm chí 
còn tiền ẩn nhiều rủi ro về chính trị, xã hội. 

Những quan ngại nói trên cũng chính là những lý do mà một số quốc gia 
đã từ chối cấp phép ngân hàng số cho Grab. 

Vì vậy theo giới chuyên gia, cần cân nhắc kỹ đối với đề xuất thành lập 
ngân hàng số của các doanh nghiệp công nghệ, như Grab bởi hoạt động 
ngân hàng không đơn thuần là vốn và công nghệ, mà còn phải đảm bảo 
các nguyên tắc, chuẩn mực khắt khe, đòi hỏi các doanh nghiệp này phải 
có năng lực quản trị rủi ro ở mức cao hơn rất nhiều.  

Nguồn: https://enternews.vn/can-trong-cap-phep-ngan-hang-so-cho-grab-
173945.html 

 

11. Những nguy cơ và rủi ro tiềm ẩn từ việc vay tiền 
trên mạng 
Rủi ro từ việc vay tiền trên mạng cũng ngày càng trở nên phổ biến, 
bởi chính các thủ tục vay quá “nhanh chóng và đơn giản” của hình 
thức vay tiền trên mạng tồn tại nhiều yếu tố lừa đảo trong đó. 



Tìm kiếm cụm từ “vay tiền trực tuyến” trên Google, chưa đến 1 giây có 
đến hơn 82 triệu kết quả liên quan. 

Điều này cho thấy việc vay tiền trên mạng đã là một nhu cầu của nhiều 
người. Nhu cầu có và gia tăng, các dịch vụ vay tiền, đặc biệt là các hình 
thức vay tiền trên mạng cũng vô cùng đa dạng, phong phú. 

Tuy nhiên rủi ro từ việc vay tiền trên mạng cũng ngày càng trở nên phổ 
biến, bởi chính các thủ tục vay quá “nhanh chóng và đơn giản” của hình 
thức vay tiền trên mạng tồn tại nhiều yếu tố lừa đảo trong đó. 

Dễ vay nhưng khó trả 

Sau khi tìm hiểu một số trang thông tin (website), phóng viên gọi điện đến 
một đường dây nóng tư vấn cho vay tiền trực tuyến (online). 

Nhân viên tư vấn trả lời: “Chị có nhu cầu vay tiền thì chỉ cần vào website 
vay tiền của công ty em, làm theo dướng dẫn có sẵn và điền đầy đủ thông 
tin vào hồ sơ vay. Bên em sẽ xét duyệt. Nếu được duyệt vay, tiền sẽ 
chuyển vào tài khoản.” 

Theo hướng dẫn, hồ sơ vay tiền chỉ cần cung cấp các thông tin cá nhân 
như tên tuổi, ngày tháng năm sinh, nơi ở, mức thu nhập hiên tại, chứng 
minh thư nhân dân, ảnh chân dung người vay. Thủ tục xét duyệt hồ sơ 
cho vay diễn ra vài phút sau khi hồ sơ hoàn tất. 

Theo thông tin trên mạng, nếu cần vay 5 triệu đồng, tổng gốc và lãi cần 
trả là 7,4 triệu  đồng trong vòng 7 ngày. Đây là gốc, lãi và các chi phí khác 
tính theo mức người vay muốn trả trong 7 ngày hay 30 ngày. 

Sau lần vay thứ nhất thành công, thủ tục của lần vay thứ 2 sẽ nhanh 
chóng hơn, mức vay có thể lên đến 15 triệu đồng. Với mức vay này, 
người vay phải trả 2.750.000 trong vòng 30 ngày. 

Khi được hỏi về địa chỉ công ty và liệu có đến tận nơi để nhận tiền được 
không, nhân viên tư vấn cho biết: “Khi hồ sơ vay được chấp nhận, tiền sẽ 
được chuyển vào tài khoản của chị. Bên em là công ty nước ngoài, có trụ 
sở tại Việt Nam.” 

Công ty “mẹ” ở nước ngoài và có văn phòng hoạt động trong lĩnh vực cho 
vay nhanh tại Việt Nam cũng là thông tin được trả lời khi phóng viên gọi 
điện đến một vài số điện thoại tư vấn cho vay tiền trên mạng. 

Ngoài ra, quá nhiều số điện thoại tư vấn vay tiền khiến người có nhu cầu 
như lạc vào mê cung, không biết đâu là địa chỉ vay tiền thật, ảo. Có nhiều 
số điện thoại khác nhau nhưng người dùng mạng khó có thể biết được 
đây có phải là của nhiều đơn vị cho vay tiền khác nhau hay chỉ là một nơi. 
Điều này cho thấy thực tế đáng lo ngại là các hình thức tín dụng đen, cho 



vay ngang hàng đang lợi dụng sự phát triển của Internet, "kẽ hở" trong 
chính sách pháp luật để phát triển tràn lan trên mạng xã hội. 

Chị Bùi Thanh V., nhân viên tạp vụ tại Hà Nội, bị nghỉ việc do khách sạn 
dừng hoạt động. Gia đình cần tiền gấp, chị Bùi Thanh Vân đã gọi điện để 
vay tiền từ số một số điện thoại tìm trên mạng. 

Chị Bùi Thanh V. cho biết: “Tôi vay tiền từ số điện thoại trên mạng thì vay 
bằng chứng minh nhân dân. Đúng là thủ tục rất nhanh nhưng. Lúc đó tôi 
đang rất khó khăn nên hỏi vay 5 triệu đồng. Tuy nhiên lúc nhận tiền thì chỉ 
nhận 3,5 triệu đông cho lần nhận tiền đó. Chỗ còn lại được giải thích là trả 
lãi trước và các khoản phí.” 

Sau đó, hằng tuần, hằng ngày, tôi đều nhận được thông báo phải trả tiền 
gồm lãi và phí sinh ra từ khoản tiền vay. Đến bây giờ sau hơn 2 tháng vay 
tiền, tôi vẫn chưa trả được hết khoản vay đó. Khi tôi chậm trả, người nhà 
chị V. còn bị gọi điện thoại đe dọa đòi tiền. 

Do khi vay tiền, phải cung cấp địa chỉ sinh sống, số điện thoại của vài 
người thân nên khi chị V. chậm trả tiền, bên cho vay đã liên tục gọi điện 
cho chị và người thân để đòi tiền, thậm chí đe dọa. 

Nhiều trường hợp, khi người vay không thể trả được nợ, các đối tượng 
đòi nợ kéo đến tận nhà, gây gổ, lúc đó, người vay mới dám tố cáo với cơ 
quan công an. Như vậy, từ việc vay tiền cá nhân, bị lừa đảo, có thể dẫn 
đến nhiều hệ lụy phức tạp khác. 

Đại tá Đỗ Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống 
tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, cho biết lượng tiền vay 
theo các hình thức vay trực tuyến, tín dụng đen là không nhỏ. Đây là kiểu 
lừa đảo cho vay vi phạm pháp luật Việt Nam. Hiện, trên không gian mạng 
xuất hiện những vấn đề này càng nhiều và càng ngày càng phức tạp, tác 
động tiêu cực đến xã hội cũng lớn hơn. 

Đại tá Đỗ Anh Tuấn cũng cho biết hiện phía công an cũng phối hợp với 
Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, công an địa phương 
để chỉ đạo quản lý và có các biện pháp xử lý. 

Cần xây dựng khung pháp lý phù hợp 

Trong khoảng 3-5 năm gần đây, trên mạng Internet xuất hiện thông tin rất 
nhiều các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực tài chính công nghệ 
(gọi tắt là Fintech), nhiều công ty công nghệ cung cấp nền tảng cho vay 
ngang hàng (Peer to Peer Lending, gọi tắt là P2P Lending). 

Tại Việt Nam, có khoảng 40 công ty tài chính có hoạt động cho vay ngang 
hàng. Trong số đó, 10 công ty có nguồn gốc từ Trung Quốc, một số công 
ty từ Indonesia và Singapore. 



Trước sự phát triển mạnh mẽ của hình thức cho vay ngang hàng, ngày 
8/7/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Công văn số 5228 gửi các tổ 
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu các tổ chức tín 
dụng cần tìm hiểu, nắm rõ các rủi ro phát sinh từ mô hình cho vay ngang 
hàng gồm rủi ro pháp lý và các rủi ro phát sinh khác từ cho vay ngang 
hàng trong bối cảnh pháp luật Việt Nam chưa có khung pháp lý điều chỉnh 
hoạt động này. 

Nội dung công văn nêu rõ: “Các nền tảng giao dịch trực tuyến của công ty 
P2P Lending chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đánh giá nên 
có thể tồn tại nguy cơ bị tấn công mạng đánh cắp thông tin gây thiệt hại 
cho các bên tham gia.” 

Chưa có văn bản pháp lý quy định cụ thể về loại hình kinh doanh dịch vụ 
cho vay ngang hàng, chưa có đơn vị kiểm duyệt các nền tảng trực tuyến 
của hoạt động cho vay ngang hàng khiến một số công ty lợi dụng "kẽ hở" 
này để vận hành mô hình cho vay ngang hàng, nhưng thực tế là cho vay 
nặng lãi trá hình. 

Ngoài ra, do sự cả tin và không am hiểu về công nghệ của người vay tiền, 
nhiều mô hình cho vay trực tuyến biến tướng đã thực hiện thành công 
nhiều hành vi lừa đảo như: cho vay với lãi suất cao như tín dụng đen, đến 
lấy tiền của người này trả lãi cho người kia như kiểu cho vay đa cấp. 

Tuy nhiên, rõ ràng việc tín dụng đen trở nên phổ biến và đặc biệt biến 
tướng dưới nhiều hình thức vay tiền trực tuyến cho thấy việc quản lý, xử 
lý vấn đề này không hề đơn giản. 

Theo nhiều chuyên gia tài chính công nghệ, việc chưa có khung chính 
sách thử nghiệm cho các doanh nghiệp tài chính công nghệ được cho là 
một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nhiều hệ lụy từ các hình 
thức cho vay trực tuyến (online) phát triển "như nấm sau mưa" trên mạng. 

Để hạn chế những rủi ro đối với hình thức cho vay tiền trên mạng cần 
phải kiểm soát tốt những ứng dụng cho vay tiền. Cần minh bạch hóa cơ 
chế hoạt động, tính lãi của các ứng dụng để người vay tiền có thể sử 
dụng các ứng dụng vay tiền và nhìn rõ phần lợi ích cũng như trách nhiệm 
chi trả của mình. 

Ông Trần Kiêm Dũng, Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Phát triển 
Nguồn mở FDS, đề xuất Nhà nước nên tăng cường kiểm soát để các ứng 
dụng tài chính không phát triển tràn lan tại Việt Nam. Ngoài ra, cần có 
những hình thức xử phạt thích đáng không chỉ đối với đơn vị cho vay theo 
kiểu tín dụng đen; xử lý cả những đơn vị sử dụng những ứng dụng không 
rõ nguồn gốc để cho vay tiền online. 



Đồng thời, ông Dũng đề xuất thêm Nhà nước cần xây dựng khung pháp 
lý phù hợp để cảnh báo, để răn đe không cho những dịch vụ mang tính 
chất tín dụng đen lan tràn ở Việt Nam. 

Trước khi có những chính sách rõ ràng, chặt chẽ hơn về các hình thức 
vay tiền trên mạng, người có nhu cầu vay tiền cần tìm hiểu kỹ về những 
rủi ro của các hình thức lừa đảo trên mạng. 

Tất cả các ứng dụng, các hình thức vay tiền có thủ tục cho vay càng đơn 
giản, càng tiềm ẩn nhiều rủi ro về tài chính cũng như những rắc rối trong 
quá trình giải quyết công nợ. 

Hệ lụy là những người vay tiền bằng hình thức ngang hàng theo những 
địa chỉ trên mạng thường vay được ít tiền nhưng phải trả lãi “cắt cổ” hoặc 
bị các đối tượng cho vay đòi nợ bằng nhiều hình thức kiểu “xã hội đen”. 

Nguồn: http://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/nhung-nguy-co-va-rui-ro-tiem-
an-tu-viec-vay-tien-tren-mang-323458.html 

 

12. ĐỀ XUẤT XE MÁY PHẢI KIỂM TRA KHÍ THẢI ĐỊNH 
KỲ NHƯ ÔTÔ: Cần thu hồi xe cũ nát để bảo vệ môi 
trường 
Nhằm tăng hiệu quả bảo vệ môi trường, đề xuất kiểm tra định kỳ khí 
thải đối với xe máy tham gia giao thông - một điểm bổ sung trong Dự 
thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) - được đánh giá là cần 
thiết, cần sớm được ban hành để triển khai vào cuộc sống.   

Đề nghị xe máy phải kiểm tra định kỳ khí thải 

Việc tổ chức kiểm định, kiểm tra định kỳ khí thải xe môtô, xe gắn máy do 
cơ quan đăng kiểm thực hiện. Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về trình tự, 
thủ tục, nội dung kiểm định, kiểm tra định kỳ về khí thải xe môtô, xe gắn 
máy. 

Theo ông Đặng Trần Khanh - Phó phòng Kiểm định xe cơ giới Cục Đăng 
kiểm Việt Nam - toàn quốc hiện có khoảng hơn 50 triệu xe máy đang lưu 
hành, chiếm đến 95% số lượng xe cơ giới. Do đó, lượng khí thải xe máy 
là nguồn gây ô nhiễm không khí đáng kể, nhất là tại các đô thị lớn, khu 
vực tập trung đông xe máy. Đặc biệt, với Thành phố lớn như Hà Nội cần 
đăng kiểm cho khoảng 6 triệu xe máy hiện có trên địa bàn. 

Năm 2010, Thủ tướng đã phê duyệt Đề án kiểm soát khí thải xe môtô, xe 
gắn máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố nhằm kiểm soát tình 
trạng ô nhiễm không khí do khí thải của các loại xe này gây ra ở các 
thành phố loại đặc biệt, loại 1 và loại 2, rộng ra là trên cả nước. Tuy nhiên 
ông Đặng Trần Khanh cho rằng, để triển khai ý tưởng trên là điều không 



dễ thực hiện, bởi kiểm soát khí thải đối với xe máy khó khăn và phức tạp 
hơn rất nhiều so với ôtô. Do đó, muốn đưa xe máy vào kiểm định bài bản 
như ôtô cần phải có một lộ trình rõ ràng, đồng bộ và đặc biệt, phải có 
những giải pháp cụ thể.  

Trung tá Lê Tú - Đội trưởng Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) - cho 
biết, vấn đề lớn nhất hiện nay là các phương tiện xe máy chưa có quy 
định về niên hạn nên việc xác định các phương tiện xe máy cũ, nát không 
đơn giản. Mặc dù trong quá trình tuần tra, các đơn vị đã phát hiện và xử 
phạt nhiều xe máy cũ nát, không bảo đảm các quy định về an toàn kỹ 
thuật, tham gia giao thông gây nguy hiểm cho người đi đường, thậm chí 
không có đăng ký. Đối với những xe này, CSGT chỉ xử phạt các lỗi theo 
quy định, chứ không thể tịch thu phương tiện, bởi đến nay chưa có văn 
bản nào quy định về niên hạn sử dụng xe máy. 

Ông Tú cũng cho rằng, xe máy cũ cũng là tài sản của người dân nên các 
quy định, chế tài xử lý hay thu hồi đều phải căn cứ trên văn bản quy phạm 
pháp luật. Thực tế cũng có nhiều phương tiện được người dân sở hữu từ 
lâu nhưng thời gian tham gia giao thông ít nên chất lượng phương tiện 
không ảnh hưởng nhiều. Do vậy, việc đánh giá chất lượng khí thải và chất 
lượng phương tiện cần có sự kiểm định để ra quyết định xử lý chính xác. 

Cần bám sát thực tiễn 

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Dương Tùng - nguyên Phó Tổng Cục 
trưởng Tổng cục Môi trường cho rằng, đề xuất kiểm định lại toàn bộ xe 
máy trên địa bàn TP.Hà Nội để hạn chế khí thải ra môi trường là rất cần 
thiết. Thông qua việc đăng kiểm, kiểm tra định kỳ sẽ sàng lọc và loại bỏ 
được các xe cũ nát. Từ đó dán tem đạt chuẩn khí thải để phân biệt xe cũ 
và xe mới. Để làm được điều này cần xây dựng bộ tiêu chuẩn về mặt kỹ 
thuật cho xe máy, đặc biệt về mặt khí thải. Cần xây dựng hành lang pháp 
lý, cụ thể là luật hóa yêu cầu kiểm định xe máy giống như ôtô. Ngoài ra, 
những giải pháp thực hiện cũng cần bám sát thực tiễn đời sống làm sao 
để người dân “tâm phục khẩu phục” và đồng thuận tuân theo. 

TS Phạm Khang - Tổng Thư ký hội Đánh giá tác động Môi trường Việt 
Nam - cho biết, ông rất ủng hộ đề xuất kiểm tra khí thải định kỳ ở xe máy, 
mong đề xuất này được duyệt sớm để ứng dụng vào thực tiễn thời gian 
gần nhất giúp môi trường được cải thiện. 

“Tuy nhiên, tôi cũng băn khoăn về việc hiện nay rất nhiều trung tâm đăng 
kiểm không đảm bảo chất lượng mọc lên như nấm, tôi mong sao cơ quan 
có thẩm quyền cần vào cuộc để dẹp bỏ những trung tâm kém chất lượng. 
Như vậy, đề xuất trên mới có thể phát huy hiệu quả một cách tốt nhất” - 
TS Phạm Khang nói.  



Theo ông Bùi Danh Liên, Phó Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội: “Hiện nay, 
chưa có quy định cụ thể nào về pháp luật trong vấn đề kiểm soát khí thải 
xe máy. Trước mắt, chúng ta phải hoàn thiện thể chế, có giải pháp tuyên 
truyền để người dân biết được lợi ích của việc kiểm định khí thải xe máy. 
Và hơn hết, nên kêu gọi người dân cùng chung tay sử dụng xe có số 
khung, năm niên hạn đàng hoàng thì quản lý cũng như kiểm định mới dễ 
dàng”. 

Nguồn: https://laodong.vn/xe/can-thu-hoi-xe-cu-nat-de-bao-ve-moi-truong-
807903.ldo 

 

13. Phân cấp đầu tư, trao 'quyền' lớn hơn cho địa 
phương đủ năng lực 
"Thêm cấp thẩm quyền phê duyệt dự án rồi đẩy lên cho Chính phủ là 
thêm thời gian, là lỡ cơ hội. Bởi chúng ta đều hiểu các thủ tục phê 
duyệt hiện vẫn còn nhiều phức tạp", PGS.TS Trần Đình Thiên chia 
sẻ. 

Phân cấp cho các địa phương duyệt dự án lớn 

Hiện nay, Chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi. 
Trong đó, có quy định nâng mức vốn đầu tư dự án thuộc thẩm quyền Thủ 
tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. 



Theo Điều 31 Luật Đầu tư hiện hành, Thủ tướng Chính phủ quyết định 
chủ trương đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng 
trở lên và trình tự thủ tục theo quy định (tùy từng trường hợp) theo quy 
định tại Điều 32 Nghị định 118/NĐ-CP. Dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi hiện 
nay đã nâng con số này lên 10.000 tỷ đồng. 

Một số ý kiến băn khoăn liệu có nên phân cấp hoàn toàn cho các địa 
phương để quyết định những dự án lớn, không phân biệt về quy mô dự 
án. PGS.TS Đỗ Đức Định, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm nghiên 
cứu Kinh tế - xã hội Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, năng lực 
của nhiều địa phương còn hạn chế thì những dự án quy mô lớn 10.000 tỷ 
đồng trở lên cần được Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư. Bởi lẽ, 
các dự án lớn không chỉ ảnh hưởng đến một địa phương, mà có thể tác 
động đến nhiều tỉnh, tác động đến liên kết vùng, và cả vấn đề an ninh 
quốc phòng. 

Tuy nhiên, PGS TS Trần Đình Thiên, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của 
Thủ tướng lại có quan điểm khác. Ông Trần Đình Thiên cho rằng, Luật 
sửa đổi nâng hạn mức từ 5.000 lên 10.000 tỷ đồng cũng là một sự nỗ lực 
tích cực mà chúng ta cần ghi nhận. Song Chính phủ phải có luận cứ tốt 
hơn để thuyết phục. Đây là cơ hội rất tốt để thay đổi luật, chứ không phải 
chỉ đơn thuần làm mỗi việc “cơi nới” luật. Nếu “cơi nới” thì bản chất vẫn 
như cũ, rào cản vẫn như cũ, thủ tục hành chính “trói buộc” doanh nghiệp 
vẫn không thay đổi. 

Trong khi đó, doanh nghiệp bây giờ lớn hơn nhiều. Ngày xưa dự án quy 
mô 5.000 tỷ là to lắm nhưng giờ dự án 50.000 tỷ cũng chưa thấm vào 
đâu. Việc nâng quy mô dự án lên 10.000 tỷ như dự thảo Luật chỉ giống 
như “cơi nới” thêm. 

“Quan điểm của tôi là chúng ta cần thay đổi chứ không phải cơi nới”, ông 
Trần Đình Thiên nhấn mạnh. “Mỗi lần cơi nới thêm ra như thế này là tốn 
kém biết bao nhiêu chi phí, lãng phí biết bao nhiêu cơ hội. Bản chất câu 
chuyện là những lo ngại của Chính phủ về việc phải kiểm soát các dự án 
quy mô lớn có ảnh hưởng đến sự phát triển của quốc gia. Nhưng cần 
phải có sự giải trình rành mạch về điều này”, ông Trần Đình Thiên chia 
sẻ. 

Theo ông Trần Đình Thiên, không nên đặt ra quy định về quy mô số tiền 
như thế nào vì chúng ta đã gia nhập quốc tế, đưa ra các rào cản như vậy 
cho từng dự án là có thể bỏ lỡ cơ hội đầu tư, nhất là trong thời điểm đón 
các dòng chuyển dịch đầu tư. 

“Thêm cấp thẩm quyền phê duyệt dự án rồi đẩy lên cho Chính phủ là 
thêm thời gian, mất cơ hội của doanh nghiệp. Bởi chúng ta đều hiểu các 
thủ tục phê duyệt hiện vẫn còn phức tạp. Việc phân cấp, phân quyền 



chưa triệt để. Thời đại 4.0 mà mất 2-3 năm mới xong thủ tục phê duyệt thì 
không ổni”, ông Thiên lo ngại. 

Trong khi đó, trả lời báo chí, Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (Viện 
trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM) cho rằng, đã đến lúc cần 
phải tăng phân cấp, phân quyền cho các địa phương để có quyền quyết 
định với những dự án đầu tư quy mô lớn hơn, trong đó ưu tiên cho các 
địa phương trực thuộc trung ương, có khả năng thu hút đầu tư nước 
ngoài lớn. Hơn thế nữa, cần phải giảm bớt các thủ tục "xin - cho", tránh 
chuyện "muốn đầu tư phải chạy ra Thủ tướng", song muốn đến tới tay 
Thủ tướng thì phải đi qua các bộ, ngành với nhiều thủ tục rất tốn thời 
gian, công sức của nhà đầu tư. 

TS Nguyễn Minh Hải, chuyên gia trong lĩnh vực đấu thầu, từng có thời 
gian dài công tác tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư) cũng cho rằng: Xu thế nói chung là càng phân cấp 
nhiều càng tốt. Trước đây có tình trạng việc gì cũng đẩy lên Thủ tướng 
duyệt. 

"Nói vậy để thấy rằng, quy mô vốn 5.000 tỷ đồng hay 10.000 tỷ đồng 
không phải là điều quan trọng. Việc phân cấp nhiều cũng là điều tốt, 
nhưng đi kèm với đó phải gắn với trách nhiệm, chế tài. Nếu ai làm sai 
phải chịu trách nhiệm. Ai duyệt chủ trương đầu tư dự án cũng được 
nhưng phải đặt lợi ích của đất nước, nhân dân lên trên hết", TS Nguyễn 
Minh Hải chia sẻ. 

Đồng tình với quan điểm này, PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng, “làm 
việc gì phải rõ việc đấy, cam kết 5 ngày là 5 ngày, có dấu hiệu làm khó dễ 
là doanh nghiệp có thể kiện, phải minh bạch, rõ ràng như thế. Đặc biệt khi 
chúng ta đang đẩy mạnh Chính phủ điện tử, có dấu hiệu gây khó dễ thì 
doanh nghiệp phản ánh ngay, không thể dung túng”. 

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, các dự án có quy mô từ 20 nghìn tỷ trở 
lên đều phải trình Quốc hội thẩm tra, vì vậy, nên chăng cần hạn chế tới 
mức thấp nhất việc “trình Thủ tướng” phê duyệt các dự án. Tinh thần 
phân cấp cần thể hiện mạnh mẽ và đổi mới hơn nữa, gắn với phân quyền 
nhiều hơn cho chính quyền địa phương, thay tiền kiểm bằng hậu kiểm, để 
vượt qua những rào cản không cần thiết về thủ tục, quy trình. 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/phan-cap-dau-tu-trao-
quyen-lon-hon-cho-dia-phuong-du-nang-luc-643958.html 

 

 

 



14. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội 
không cấp biển xe hộ đê 
Đó là thông tin được ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chi cục trưởng Chi 
cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội chia sẻ với báo chí. 
Nguyên nhân là UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc 
công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC), TTHC bị bãi bỏ lĩnh 
vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.  

 

Theo quyết định, có 6 TTHC thuộc lĩnh vực NN&PTNT thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở NN&PTNT Hà Nội gồm: Cấp giấy chứng nhận (GCN) 
đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi 
theo đơn đặt hàng; Cấp lại GCN đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi 
thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đơn đặt hàng; Cấp GCN đủ điều kiện 
chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn. 

Ngoài ra, còn có 3 TTHC khác thuộc thẩm quyền của Sở NN&PTNT là: 
Cấp lại GCN đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô 
lớn; Hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời 
thầu; Phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ 
sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu. 

Cùng với 6 TTHC thuộc thẩm quyền, UBND TP Hà Nội cũng bãi bỏ 7 
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT gồm: Thẩm định, 
phê duyệt hồ sơ mời thầu; Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 



thầu; Hướng dẫn, cung cấp thông tin, thỏa thuận hoạt động liên quan đến 
đê điều; Thỏa thuận quy hoạch chuyên ngành. 

Đặc biệt, Sở NN&PTNT Hà Nội sẽ không còn thẩm quyền để cấp biển xe 
được phép đi trên đê trong mùa lũ (hay còn gọi là xe Hộ đê); Cấp giấy 
phép hoạt động liên quan đến đê điều; cũng như gia hạn giấy phép hoạt 
động liên quan đến đê điều. 

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/ha-noi-khong-con-tham-quyen-cap-
bien-xe-ho-de-n174628.html 

 

15. Chủ động, tìm hướng bứt phá trong sản xuất, 
kinh doanh 
Cũng như các địa phương khác, TP.Dĩ An đã chịu nhiều tác động 
bởi dịch bệnh Covid-19, nhất là trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ 
và sản xuất, kinh doanh. Hiện tại, hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của nhiều doanh nghiệp (DN) đang từng bước phục hồi. Đây cũng là 
lúc nhiều DN tận dụng cơ hội, tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh 
doanh và tìm hướng bứt phá trong giai đoạn tới. 

 

Sản xuất sợi tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thiên Nam, phường 
Bình Thắng, TP.Dĩ An 

Đến thời điểm này, hầu hết hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ ở 
các tuyến đường phố, chợ và trung tâm thương mại trên địa bàn TP.Dĩ 



An đã trở lại bình thường. Chị Nguyễn Thị Hải Yến, chủ cửa hàng kinh 
doanh ăn uống tại đường Trần Hưng Đạo, TP.Dĩ An, cho biết hàng quán 
của chị đã mở cửa trở lại từ những ngày cuối tháng 4. Những tuần đầu 
khách hàng vẫn thưa thớt vì người dân đã thay đổi thói quen sinh hoạt ở 
thời điểm thực hiện giãn cách xã hội, tự điểm tâm buổi sáng tại nhà. Tuy 
nhiên, nửa tháng trở lại đây, lượng khách đã tăng lên rất nhiều, có ngày 
quán không đủ chỗ ngồi. Hiện nhiều cơ sở dịch vụ, nhà hàng ăn uống, cà 
phê tại TP.Dĩ An đang sôi động trở lại sau một thời gian phải tạm ngừng 
hoạt động. 

Những tháng đầu năm, hầu hết các DN có hoạt động xuất nhập khẩu 
(XNK) trên địa bàn TP.Dĩ An cũng đều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-
19. Nhưng đến thời điểm này, khi dịch bệnh đang tạm được kiểm soát, 
các chính sách hỗ trợ DN vượt khó của Chính phủ cũng bước đầu phát 
huy tác dụng, nhiều DN đang tận dụng cơ hội, tập trung đẩy mạnh sản 
xuất, kinh doanh, tìm hướng bứt phá trong giai đoạn tới. 

Ông Bùi Hùng Luân, Trưởng phòng XNK, Công ty TNHH POB HUAT Việt 
Nam, KCN Sóng Thần, TP.Dĩ An, cho biết trong quý I, xuất khẩu mặt 
hàng nội thất trong nhà của công ty đi Mỹ, châu Âu, Nhật Bản… bị sụt 
giảm nghiêm trọng. Cho nên, việc nới lỏng giãn cách xã hội được kỳ vọng 
sẽ thúc đẩy lưu thông hàng hóa của các DN trong thời gian tới. Khó khăn 
lớn nhất hiện nay là các đơn vị vẫn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn 
cầu khi dịch bệnh làm “đứt gãy” nguồn cung ứng nguyên, vật liệu, ảnh 
hưởng đến XNK và dòng tiền của DN. Chính vì thế, các DN cũng đã 
chuẩn bị tâm lý việc hồi phục trở lại cũng sẽ mất khá nhiều thời gian. Tuy 
nhiên, việc khơi thông thị trường trong nước là tín hiệu tích cực, DN đã 
chuẩn bị cho nhịp độ sản xuất dần tăng trở lại. 

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của UBND TP.Dĩ An, trong quý I-
2020, hoạt động thương mại, dịch vụ giảm sút mạnh. Tình hình dịch bệnh 
Covid-19 diễn ra ảnh hưởng rất lớn đến mọi hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, đời sống, sinh hoạt, sức khỏe của người dân và các kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Mặc dù vậy, TP.Dĩ An vẫn nỗ lực 
triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ 
đạo phát triển kinh tế - xã hội với trọng tâm là thực hiện mục tiêu tăng 
trưởng kinh tế. Nhất là sau khi chính thức trở thành thành phố trực thuộc 
tỉnh từ ngày 1-2-2020, TP.Dĩ An tiếp tục tập trung huy động mọi nguồn 
lực để đầu tư hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân 
dân; góp phần tạo ra thế và lực mới thúc đẩy sự phát triển của thành phố. 

Ông Lê Thành Tài, Chủ tịch UBND TP.Dĩ An, cho biết địa phương luôn nỗ 
lực trong công tác điều hành, quản lý để vực dậy các lĩnh vực kinh tế có 
thế mạnh. Quan điểm chỉ đạo của thành phố là luôn tạo điều kiện để các 



DN triển khai sản xuất, kinh doanh thuận lợi như tập trung công tác cải 
cách thủ tục hành chính, tăng cường cung cấp dịch vụ công mức độ 4 để 
bảo đảm xử lý thủ tục hành chính sớm, đúng hạn cho DN và người dân. 

Để sớm phục hồi kinh tế trên địa bàn, TP.Dĩ An đang tập trung thực hiện 
các hoạt động giám sát, nắm bắt những phản ánh của hộ kinh doanh, DN 
để hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh quay trở lại và tiếp tục phát 
triển. Các ngành, lĩnh vực liên quan nỗ lực gấp đôi để hỗ trợ sản xuất sau 
dịch bệnh Covid-19 như giải quyết các chính sách về thuế (miễn thuế, 
giãn thuế); chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động…, hướng dẫn 
các tổ chức, cá nhân chủ động tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ngân 
hàng để tái sản xuất, kinh doanh. 

 Ông Lê Thành Tài, Chủ tịch UBND TP.Dĩ An, cho biết một trong những 
nhiệm vụ quan trọng lúc này đang được TP.Dĩ An triển khai thực hiện 
quyết liệt là đồng hành cùng DN, hộ sản xuất, kinh doanh. TP.Dĩ An kiên 
trì và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đó là phát triển 
kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng theo hướng bền vững; phát huy tối đa 
các nguồn lực; tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, tập trung 
nguồn vốn triển khai các công trình dân sinh phục vụ người dân; đẩy 
mạnh phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 
của nhân dân. 

Nguồn: http://baobinhduong.vn/chu-dong-tim-huong-but-pha-trong-san-
xuat-kinh-doanh-a223734.html 

 

16. Hà Nội, Hà Nam thí điểm cấp, đổi giấy phép lái xe 
trực tuyến từ 1/7 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa đồng ý đề xuất thí điểm cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến mức 4 với thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe 
trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại Hà Nội, Hà Nam từ ngày 
1/7/2020. 

Việc triển khai thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 
việc cấp, đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại Hà Nội, 
Hà Nam từ ngày 1/7/2020 sẽ làm cơ sở tổng kết, đánh giá và báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ triển khai toàn quốc trong năm 2021. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Công an có trách nhiệm kết nối, 
chia sẻ dữ liệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường 
bộ trên phạm vi toàn quốc với Bộ Giao thông vận tải để phục vụ việc cấp, 
đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Thời hạn cần hoàn 
thành là trước ngày 30/6/2020. 



Bộ Y tế có trách nhiệm xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu kết quả khám 
sức khỏe của người lái xe với Bộ Giao thông vận tải theo lộ trình thực 
hiện dịch vụ cấp, đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch 
vụ công quốc gia. 

 

Hà Nội, Hà Nam sẽ thí điểm cấp, đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức 4 
trên Cổng dịch vụ công quốc gia từ 1/7/2020. (Ảnh minh họa) 

Với Bộ Tài chính, cơ quan này có trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền bố 
trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng quy định tại 
điểm a, khoản 7, mục VI, Điều 1 Quyết định 274 ngày 12/3/2019 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Trước đó, trong báo cáo ngày 28/4/2020, thông tin về tiến độ thực hiện 
tích hợp, cung cấp dịch vụ cấp, đổi giấy phép lái xe mức độ 4 trên Cổng 
dịch vụ công quốc gia, Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính (Văn phòng 
Chính phủ) cho biết, việc cung cấp dịch vụ đổi giấy phép lái xe do ngành 
giao thông vận tải cấp ở mức độ 3 và cấp giấy phép lái xe quốc tế mức độ 
4 đã được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia ngay từ 
giai đoạn khai trương. Đến cuối tháng 4/2020, đã có hơn 3.000 hồ sơ trực 
tuyến được thực hiện thành công từ Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 119 ngày 
23/3/2020 và Quyết định 411 ngày 24/3/2020, Bộ Giao thông vận tải chủ 
trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế xây dựng, nâng cấp việc cung cấp 
dịch vụ đổi giấy phép lái xe từ mức độ 3 lên mức độ 4 và tích hợp, cung 



cấp dịch vụ cấp mới giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, 
hoàn thành trước 30/6/2020. 

Thời gian qua, Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp với các Bộ, ngành liên 
quan để triển khai nhiệm vụ trên. Tuy nhiên, theo đánh giá của Cục Kiểm 
soát Thủ tục hành chính, tiến độ thực hiện khó đáp ứng theo đúng chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ. Nguyên nhân do công tác phối hợp, tích hợp, 
chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan còn chậm. 

Vì thế, ngay trong báo cáo hồi cuối tháng 4/2020, Cục Kiểm soát Thủ tục 
hành chính, Văn phòng Chính phủ đã kiến nghị Bộ Giao thông vận tải đẩy 
mạnh tiến độ, có thể thực hiện thí điểm đối với một số địa phương để làm 
cơ sở nhân rộng toàn quốc. 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/ha-noi-ha-nam-thi-
diem-cap-doi-giay-phep-lai-xe-truc-tuyen-tu-1-7-644165.html 

 

 


