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1. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: “Đảm bảo ổn định kinh 
tế vĩ mô, phát triển bền vững” 
Chiều 8/6, phát biểu thảo luận tại tổ ở Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài 
chính Đinh Tiến Dũng (đoàn Ninh Bình) cho biết, trong điều hành, 
Chính phủ yêu cầu phải đạt mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa thúc 
đẩy tăng trưởng. Xuyên suốt là phải đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, 
phát triển bền vững. 

 

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại tổ. 

Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách, đón dòng đầu tư 

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về 
tình hình kinh tế - xã hội và NSNN năm 2020, bổ sung báo cáo năm 2019, 
tình hình đều tốt hơn báo cáo Quốc hội vào tháng 10/2019.  

Bước sang năm 2020 sau khi sự cố dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới toàn 
cầu và Việt Nam, Chính phủ đã ban hành nhiều giải pháp để vừa chống 
dịch, vừa ổn định kinh tế. Chính phủ yêu cầu phải đạt mục tiêu kép, vừa 
chống dịch như chống giặc, vừa ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển tăng 
trưởng kinh tế. 

“Xuyên suốt là phải đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, phục vụ cho phát triển 
bền vững”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói. 

Theo Bộ trưởng, rút kinh nghiệm trong điều hành năm 2008, gần đây cũng 
có ý kiến đề nghị Chính phủ đưa ra gói kích cầu, nhưng khi bàn các giải 
pháp, Chính phủ rất thận trọng. Kích cầu lớn nhất năm nay là nguồn vốn 
đầu tư công gần 700 nghìn tỷ đồng. Câu chuyện chuyển 3 dự án PPP 
chuyển sang hình thức đầu tư công là nhằm đẩy nhanh tiến độ. 



Về chi tiêu chống dịch, theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, đối với chính sách 
tài khóa, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 
41/2020/NQ-CP về gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất. Ngoài ra, Bộ Tài chính 
đã ban hành nhiều thông tư giảm một loạt các loại phí, lệ phí; đề xuất giảm 
trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân; đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông 
nghiệp giai đoạn 2021-2025; đang soạn thảo để trình Chính phủ nghị định 
về giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất trong nước; ngoài ra đề 
xuất sửa đổi một số nghị định, nhằm giảm thuế xuất nhập khuyến khích 
ngành công nghiệp phụ trợ, dệt may, da giày; đề xuất Quốc hội giảm 30% 
thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, nhằm tăng 
nguồn lực cho doanh nghiệp và người dân, tăng tái đầu tư, thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế, nhằm tăng thu ngân sách. 

Ngoài ra, ngành Tài chính đã đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và 
thủ tục hành chính (TTHC) đón dòng đầu tư. Trong đợt dịch này, trong khi 
chiến tranh thương mại giữa các quốc gia lớn, nhiều nhà đầu tư rút ra khỏi 
khu vực; chúng ta đón dòng đầu tư có chọn lọc, nên việc cải thiện môi 
trường đầu tư là vô cùng quan trọng. 

Chính vì vậy, ngành Tài chính tiếp tục CCHC, đẩy mạnh cải cách hiện đại 
hóa, cải cách TTHC, tạo thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh. 

Theo Bộ trưởng, hiện nay, kim ngạch xuất nhập khẩu rất lớn, tương đương 
2 lần GDP. Nếu như các đối tác lớn còn đang vướng, chúng ta sẽ bị ảnh 
hưởng, bởi chuỗi cung ứng đang bị đứt.  

“Nhưng tháng 5 vừa qua, tín hiệu đáng mừng là xuất nhập khẩu tăng lên. 
Tháng 4, nhập siêu thì sang tháng 5 đã xuất siêu. Nếu so với cùng kỳ thì 
đang thấp hơn, nhưng với các đối tác lớn, kim ngạch xuất nhập khẩu đang 
tăng lên. Đó là những tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, tình hình sản xuất 
kinh doanh của chúng ta còn đang phụ thuộc vào sự phục hồi của nền kinh 
tế thế giới nói chung và các đối tác lớn nói riêng. Chính phủ đã nhìn thấy 
và tập trung vào khắc phục”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói. 

Trước tình hình đó, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội, đưa ra các kịch bản 
điều hành, mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao nhất và cân đối ngân 
sách tốt nhất. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế đặt ra là 6,8%, các cân đối lớn, 
đặc biệt là cân đối về ngân sách đang theo mức tăng trưởng nêu trên. Do 
đó, vì tình hình dịch bệnh nếu phải tính toán lại, cùng với việc tháo gỡ khó 
khăn, phòng chống dịch, thì mục tiêu căn cơ vẫn là ổn định kinh tế vĩ mô, 
kiểm soát lạm phát, đảm bảo tăng trưởng bền vững, lâu dài. 

“Số thu ngân sách phản ánh đúng thực chất tình hình kinh tế” 

Về thu NSNN, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, 5 tháng thu NSNN đạt 
38,2% dự toán. Dự toán thu NSNN tính toán trên cơ sở tăng trưởng 6,8%. 
Thu NSNN trong tháng 5 giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2019 là do sản 



xuất kinh doanh bị ảnh hưởng, do việc gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất... 
Mức thu nêu trên là thấp nhất trong 4 năm gần đây (năm 2019, thu NSNN 
5 tháng đạt 45% dự toán, tăng 14,2%). 

Phiên họp chiều 8/6 tại tổ 5. Ảnh: T.T 

Năm nay, riêng 3 khu vực kinh tế, là căn cơ của nguồn thu (thu từ doanh 
nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp đầu tư 
nước ngoài) mới đạt 34,3% dự toán, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm 
2019. Thu từ xuất nhập khẩu cũng giảm, đạt 36,7%, giảm bằng 36,7% dự 
toán, giảm 23,4% so với cùng kỳ năm 2019. 

“Số thu ngân sách năm nay phản ánh đúng thực chất tình hình kinh tế. Đặc 
biệt là 5 tháng: tháng 1 thu cao nhất, tháng 2 giảm, tháng 3, 4 giảm tiếp và 
đến tháng 5 thì giảm sâu. Điều đáng mừng là hết 5 tháng, có 39/63 địa 
phương thu nội địa đạt 39% dự toán; trong đó có 30 địa phương thu đạt 
trên 42%, 23/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, 4 địa phương thu 
thấp hơn so với cùng kỳ. Nhưng các địa phương lớn (các địa phương 
đang điều tiết về trung ương) đang khó khăn”, người đứng đầu ngành Tài 
chính minh chứng thêm bằng các con số. 

Cùng với đó, chi NSNN 5 tháng đã đảm bảo tập trung chi cho chống dịch, 
chi quốc phòng an ninh và một phần hỗ trợ cho vùng xâm nhập mặn, 
phòng chống dịch tả lợn châu Phi... 



Theo Bộ trưởng: “Nhìn chung mấy năm qua, NSNN đã có của ăn của để 
nên nguồn lực tốt hơn, đỡ bị động hơn, nên Chính phủ đã sớm có nghị 
quyết, tính toán chi tiêu cho phòng chống dịch, chi cho thiên tai, dịch bệnh 
đã nhanh hơn, chủ động hơn”. 

Xây dựng kịch bản ngân sách để chủ động điều hành 

Nói rõ hơn về các kịch bản điều hành, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, 
Chính phủ đề ra kịch bản mục tiêu cao nhất là 5-5,2%. Kịch bản thứ 2 là 
tăng trưởng khoảng 4,5% và thấp nữa là 3,6% (trong khi có tổ chức quốc 
tế đánh giá tăng trưởng của Việt Nam chỉ khoảng 2,7%). 

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính xây dựng các kịch bản về ngân sách tương 
xứng. Dù là kịch bản nào, thì Bộ Tài chính vẫn kiên định mục tiêu chung là 
ổn định kinh tế vĩ mô. “Dù có tăng bội chi thì vẫn nằm trong tổng thể và 
phải đảm bảo mục tiêu 5 năm về bội chi và nợ công theo Nghị quyết của 
Quốc hội (5 năm bội chi bình quân tăng không quá 3,9% GDP), góp phần 
ổn định kinh tế vĩ mô và tín nhiệm quốc gia của Việt Nam”, Bộ trưởng nói. 

Theo Bộ trưởng: “Chúng tôi xây dựng các kịch bản ngân sách tương ứng. 
Nếu trường hợp GDP là từ 5-5,2% thì tăng bội chi lên 160 nghìn tỷ đồng; 
nếu GDP tăng 3,6% thì bội chi tăng lên 190 nghìn tỷ đồng. Tương tự, nếu 
tăng trưởng 5-5,2% thì nợ công tăng 54,6% GDP. Kịch bản xấu thì nợ 
công tăng lên khoảng 56,4% GDP (Quốc hội cho phép dưới 65% GDP).  

Tuy nhiên, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, phải đảm bảo mục tiêu bội 
chi cả giai đoạn dưới 3,9% GDP. Nếu tăng trưởng kinh tế chỉ ở mức 3,6%, 
thì bội chi cả giai đoạn 2016-2020 là khoảng 3,75% GDP. “Chúng tôi cho 
rằng, như vậy cũng là phù hợp, đảm bảo các mục tiêu an sinh xã hội, quốc 
phòng an ninh và phòng chống dịch”, Bộ trưởng nói thêm.  

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng chia sẻ về một số giải pháp điều hành 
chính sách tài chính - NSNN, ngoài tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, 
giảm các nghĩa vụ cho người sản xuất, doanh nghiệp, thì phải tăng cường 
công tác quản lý.  

Theo Bộ trưởng, đầu tiên là phải tiết kiệm chi, lúc đầu tiết kiệm 50% chi phí 
hội nghị, hội thảo, nhưng nay phải tiết kiệm 70%; chi thường xuyên cắt 
giảm 10%, tiếp tục cắt giảm thêm 10% nữa. Chính phủ cũng trình tạm thời 
chưa tăng lương cho cán bộ công chức.  

Ngoài ra, cần tập trung vào giải ngân vốn đầu tư công. Gói hơn 700 nghìn 
tỷ đồng vốn giải ngân trong năm 2020 theo Bộ trưởng “là lớn nhất Việt 
Nam từ trước đến nay”. Nếu giải ngân được, đây sẽ là gói kích cầu rất lớn. 
Nhưng vấn đề đặt ra là giải pháp như thế nào, nếu không cụ thể, không xử 
lý nghiêm thì không thể giải ngân hết được.  



Do đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành, 
địa phương tập trung quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, coi 
đây là vấn đề rất quan trọng hiện nay. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã kiến nghị các đại biểu Quốc hội bàn thảo, hiến 
kế, tạo sự đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị để tổ chức thực 
hiện, thúc đẩy giải ngân, góp phần tăng trưởng kinh tế./. 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2020-06-08/bo-
truong-dinh-tien-dung-dam-bao-on-dinh-kinh-te-vi-mo-phat-trien-ben-vung-
87858.aspx 

 

2. Không quy định chứng chỉ hành nghề lái xe ô tô 
trong dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)  
Như báo Tin tức đã đưa, dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) 
được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) bổ sung quy định lái xe kinh 
doanh vận tải phải có chứng chỉ hành nghề lái xe, sau đó dư luận cho 
rằng, quy định này không cần thiết, dễ tạo thêm giấy phép con... Tiếp 
thu ý kiến, ngày 8/6, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, 
dự thảo sẽ không bổ sung quy định này.  

Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe Ngọc Hà (Từ Liêm, Hà Nội). Ảnh: Huy 
Hùng/TTXVN. 

Từ trước tới nay, những người tham gia khoá học lái xe tại cơ sở đào tạo 
lái xe, khi kết thúc khoá học sẽ được cơ sở đào tạo lái xe tổ chức thi tốt 
nghiệp cuối khoá để cấp chứng chỉ nghề lái xe. Theo quy định, việc thi 



chứng chỉ là bắt buộc và là điều kiện cần và đủ để các cá nhân được tham 
dự kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX). 

Còn theo Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT, GPLX là một loại giấy 
phép/chứng chỉ mà người điều khiển các phương tiện giao thông được cấp 
bởi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Có GPLX có nghĩa là được 
phép vận hành các loại xe máy, xe ô tô, xe tải, xe khách… tham gia giao 
thông công cộng. Muốn có GPLX, người học phải đăng ký các thủ tục thi 
GPLX, học thi GPLX/thi sát hạch lái xe để được chứng nhận về khả năng 
lái xe theo quy định. Sau khi được cấp phép, người thi mới có quyền hợp 
pháp để điều khiển phương tiện tham gia giao thông. 

Tuy nhiên, chứng chỉ nghề lái xe không có giá trị thay thế GPLX, mà chỉ là 
điều kiện đủ để học viên tham dự kỳ thi sát hạch cấp GPLX. Chính vì lý do 
này mà hiện nay không ít cơ sở, trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe hiện 
nay bỏ qua khâu sát hạch chứng chỉ nghề, nhằm rút gọn quy trình đào tạo. 

Trên thực tế, căn cứ vào từng hạng GPLX sẽ có quy trình thi chứng chỉ 
khác nhau về lý thuyết, thực hành. Song, để cầm được “vô lăng”, bắt buộc 
người lái xe phải có GPLX. Bên cạnh đó, lái xe từng hạng muốn thi thăng 
hạng đều phải trải qua quá trình và các quy trình đào tạo, sạt hạch, cấp 
GPLX nghiêm ngặt; đồng thời, phải có đủ thời gian hành nghề và số km lái 
xe an toàn. Cụ thể, học hạng B1 lên B2 phải có thời gian hành nghề từ 1 
năm trở lên và 12.000 km lái xe an toàn trở lên; từ B2 lên C, C lên D, D lên 
E, các hạng B2, C, D, E lên F phải có thời gian hành nghề 3 năm trở lên và 
100.000 km lái xe an toàn trở lên. Đây chính là những chứng chỉ thực tế, 
mà lái xe cần phải có để được cấp GPLX. 

Điều 109 dự thảo Luật Giao thông đường bổ (sửa đổi) quy định, người có 
nhu cầu được cấp chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải phải 
được đào tạo nghiệp vụ vận tải và kỹ năng lái xe an toàn tại các cơ sở đào 
tạo lái xe theo nội dung và chương trình quy định; chứng chỉ hành nghề lái 
xe kinh doanh vận tải bằng xe ô tô chỉ cấp cho người có giấy phép lái xe 
(các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE) để lái xe kinh 
doanh vận tải; người có nhu cầu được cấp chứng chỉ hành nghề lái xe kinh 
doanh vận tải phải được đào tạo nghiệp vụ vận tải và kỹ năng lái xe an 
toàn tại các cơ sở đào tạo lái xe theo nội dung và chương trình quy định… 

Trước đó, trong văn bản góp ý về quy định này gửi Bộ GTVT, Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng khẳng định, chứng chỉ 
hành nghề lái xe là một loại giấy phép mới so với hiện hành và cần được 
cân nhắc. 

Thực tế, để được cấp GPLX, lái xe đã phải hoàn thành khóa đào tạo (đào 
tạo để cấp các loại GPLX, đào tạo để nâng hạng GPLX) và trải qua kỳ sát 
hạch để được cấp phép. Để được cấp chứng chỉ hành nghề lái xe kinh 



doanh vận tải, người lái xe lại tiếp tục được đào tạo “nghiệp vụ vận tải và 
kỹ năng lái xe an toàn” và tham gia kiểm tra để được cấp chứng chỉ. 

Bên cạnh đó, mục tiêu của “chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải” 
nhằm đảm bảo lái xe có đủ kỹ năng lái xe an toàn, bảo đảm an toàn giao 
thông, an toàn tính mạng hành khách và an toàn hàng hóa. Song, mục tiêu 
này trùng với vai trò của “GPLX” là lái xe phải đặt đặt yếu tố an toàn lên 
hàng đầu. Vì vậy, GPLX đã bao gồm chứng chỉ hành nghề lái xe kinh 
doanh vận tải. 

Do vậy, văn bản góp ý của VCCI nêu, việc yêu cầu lái xe vận tải đã có 
GPLX phải có thêm “chứng chỉ hành nghề lái xe” là chưa hợp lý, tạo gánh 
nặng về thủ tục, chi phí và thời gian của lái xe và doanh nghiệp, khi phải 
trải qua hai lần đào tạo, hai lần cấp giấy phép. 

Theo Phó Giám đốc Công ty Vận chuyển khách du lịch Linh Anh (Hà Nội) 
Đặng Ngọc Phương, chứng chỉ hành nghề lái xe vận tải tạo thêm “gánh 
nặng” cho doanh nghiệp. Một lái xe chuyên nghiệp sau khi hoàn thành 
khóa đào tạo lái xe để được cấp GPLX đều đã được học về vận tải hành 
khách, hàng hóa như thế nào để đảm bảo an toàn hay nắm rõ các kỹ thuật 
lái xe, phòng cháy chữa cháy… bài bản. Việc phát sinh ra thêm chứng chỉ 
hành nghề lái xe vận tải là phát sinh ra thêm một chứng nhận mà lái xe đã 
được học rồi, nên không cần thiết, vì chỉ tạo thêm “gánh nặng” cho doanh 
nghiệp trong việc tập huấn cho lái xe. 

Đồng quan điểm, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam Nguyễn Văn 
Quyền cho rằng, thêm chứng chỉ hành nghề lái xe vận tải là đi ngược chủ 
trương cải cách thủ tục hành chính. Chính phủ đang chỉ đạo các bộ, ngành 
tập trung cải cách các thủ tục hành chính, giảm bớt các điều kiện kinh 
doanh. Nếu thực hiện quy định này, tức là tách điều kiện kinh doanh của 
các doanh nghiêp, cá nhân người hoạt động vận tải (đội ngũ lái xe đông 
đảo hiện nay) thành 2 loại chứng chỉ. Đương nhiên, điều này sẽ gây tốn 
kém, phiền phức cho các doanh nghiệp vận tải. Vì vậy, Hiệp hội đề nghị 
giữ nguyên các quy định liên quan đến vấn đề này như hiện hành...  

Về vấn đề này, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn 
Văn Huyện cho rằng, 3 loại chứng chỉ mới của vận tải: Hành nghề lái xe, 
điều hành vận tải, theo dõi an toàn giao thông, đã được tiếp thu, không quy 
định trong dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi). 

Đối với lái xe kinh doanh vận tải quy định theo hướng lái xe có nhu cầu 
kinh doanh vận tải thì có thể đăng ký tham gia khóa đào tạo và cấp giấy 
chứng nhận về nghiệp vụ vận tải đường bộ trong quá trình học lái xe, giấy 
chứng nhận sẽ được cấp đồng thời và tích hợp với GPLX.   



Đối với lái xe kinh doanh hiện nay (từ hạng B2 trở lên), khi hết hạn sẽ 
được cấp lại theo hạng mới; đồng thời, được cấp chứng nhận nghiệp vụ lái 
xe kinh doanh vận tải, không phát sinh thêm thủ tục hành chính. 

Nguồn: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/khong-quy-dinh-chung-chi-
hanh-nghe-lai-xe-o-to-trong-du-thao-luat-giao-thong-duong-bo-sua-doi-
20200608184616782.htm 

 

3. Dự luật giao thông quy định tài xế đi vào giao lộ lúc 
kẹt xe có thể bị phạt 
Chiều 8-6, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết ban soạn thảo sửa 
đổi Luật giao thông đường bộ đã tiếp thu hơn 100 văn bản góp ý của 
các cơ quan, đơn vị cho dự thảo luật sửa đổi. 

 

Tới đây, nếu Luật giao thông đường bộ sửa đổi được thông qua, hành vi đi vào 
giao lộ khi kẹt xe, dù đang đèn xanh vẫn có thể bị phạt - Ảnh: QUANG ĐỊNH 

Dự thảo luật tăng 63 điều (từ 89 lên 152) so với luật hiện hành sẽ có nhiều 
quy định mới phù hợp quy định quốc tế. 



Dự thảo Luật giao thông đường bộ sửa đổi đã qua góp ý lần 1 có những quy 
định mới đáng chú ý như: trẻ em dưới 13 tuổi đi ôtô phải được ngồi bằng 
ghế chuyên dụng (thường gọi là ghế trẻ em), áp dụng với ôtô cá nhân; tài xế 
chạy vào ngã tư khi đèn xanh nếu phía trước có nguy cơ ùn tắc và xe không 
thoát kịp khi hết đèn xanh sẽ bị phạt. 

Xe máy mới: nổ máy là sáng đèn nhận diện 

Theo bà Hoàng Hồng Hạnh - phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục Đường 
bộ Việt Nam, dự thảo luật có nhiều điểm mới liên quan đến phương tiện 
thông minh, các hành vi bị nghiêm cấm khi lái xe (như sử dụng ma túy, rượu 
bia, dùng điện thoại di động khi lái xe, quay đầu, lùi xe trên đường cao 
tốc...).  

Đồng thời bổ sung các quy định như phải thắt dây an toàn tại các ghế có dây 
an toàn trên ôtô, nhường đường cho người đi bộ, nhường đường cho xe 
đưa đón học sinh. 

Về quy định xe máy phải bật đèn nhận diện ban ngày, bà Hạnh cho biết sau 
khi có góp ý của người dân, dự thảo đã được chỉnh lý theo hướng không 
quy định cứng thành quy tắc giao thông.  

Theo đó, sẽ không yêu cầu người lái xe bật đèn nhận diện mà yêu cầu nhà 
sản xuất phải thiết kế đèn này luôn sáng khi xe nổ máy. Đèn nhận diện có 
thể kết hợp với đèn chiếu sáng hoặc độc lập nhưng không cần có công tắc 
riêng mà tự động sáng khi xe nổ máy. 

Ông Phạm Minh Tâm - phó vụ trưởng Vụ An toàn giao thông, Tổng cục 
Đường bộ - cho biết một số loại xe hiện nay có thiết kế đèn nhận diện với 
màu sắc, kích thước, cường độ chiếu sáng khác nhau, trong khi nhiều xe 
không thiết kế đèn này.  

Cục Đăng kiểm sẽ xây dựng tiêu chuẩn đèn nhận diện cho xe sản xuất mới 
để khi xe nổ máy đèn nhận diện sẽ sáng.  

Còn những xe hiện đang lưu hành không có đèn nhận diện hoặc có nhưng 
không tự động bật sáng vẫn sử dụng bình thường mà không bị phạt. 

Ngoài ra, đáng chú ý là dự thảo có quy định trẻ em dưới 13 tuổi đi ôtô phải 
được ngồi bằng ghế chuyên dụng (thường gọi là ghế trẻ em), áp dụng với 
ôtô cá nhân.  

"Hiện nay trên thị trường có nhiều loại ghế trẻ em với tính năng, giá cả khác 
nhau. Sau khi luật ban hành sẽ có những văn bản hướng dẫn và sẽ có 
khung tiêu chuẩn cụ thể về ghế dùng cho trẻ em" - bà Hạnh nói. 



 

Đèn xanh vẫn đi, gây kẹt xe sẽ bị phạt 

Một quy định đã có trong Công ước Vienna năm 1968 nhưng lần đầu được 
đưa vào dự thảo luật là khi đến giao lộ có đèn tín hiệu màu xanh nhưng nếu 
phía trước ùn tắc, xe không thể vượt qua giao lộ mà vẫn đi vào thì sẽ bị 
phạt.  

Ông Phạm Minh Tâm cho biết quy định này nhằm xây dựng quy tắc giao 
thông văn minh, ngăn ngừa những trường hợp thấy phía trước tắc đường 
vẫn đi xe vào, gây kẹt xe ở các giao lộ. 

Theo ông Tâm, khi luật ban hành sẽ quy định cụ thể cách thức xử phạt phù 
hợp với thực tiễn. Khi nút giao ùn tắc mà có cảnh sát giao thông điều khiển 
thì thực hiện theo hiệu lệnh của cảnh sát giao thông.  

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào vào giao lộ khi đèn xanh mà đường 
đang tắc cũng bị phạt. Cảnh sát giao thông sẽ tùy tình hình thực tế để có 
hình thức nhắc nhở, cảnh cáo hay xử phạt theo quy định. 

Về đào tạo lái xe, dự thảo luật bổ sung hạng lái xe A0 với người lái xe dưới 
50 phân khối và bằng lái hạng C1 với xe có trọng lượng trên 7,4 tấn.  

Việc này không làm phát sinh thủ tục hành chính vì khi lái xe có bằng C hết 
thời hạn sẽ được cấp mới bằng theo hạng mới tương đương, với bằng lái 
mới sẽ cấp lần đầu cho hạng C1. Còn bằng lái hạng A0 sẽ có lộ trình phù 
hợp để người dân thực hiện. 

Bên cạnh đó, người học lái xe không có nhu cầu lái xe kinh doanh vận tải thì 
trong chương trình học không có nội dung về nghiệp vụ kinh doanh vận tải.  

Người học lái xe có nhu cầu lái xe kinh doanh sẽ đào tạo chuyên sâu về vận 
tải để cấp chứng nhận cùng bằng lái. 

Ngoài ra, dự thảo luật sửa đổi còn bổ sung quy định thu phí đường bộ với 
đường cao tốc đầu tư bằng ngân sách để có nguồn tiền bảo trì, khai thác 



đường hoặc đầu tư đường mới; quy định cụ thể về điều kiện hoạt động của 
xe đưa đón học sinh... 

Nguồn: https://tuoitre.vn/du-luat-giao-thong-quy-dinh-tai-xe-di-vao-giao-lo-
luc-ket-xe-co-the-bi-phat-20200609090812748.htm 

 

4. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 đã tăng gấp 
đôi so cùng kỳ năm ngoái 
Tỷ lệ dịch vụ công được các bộ, ngành, địa phương cung cấp trực 
tuyến mức 4 đã đạt gần 14%, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. 
Song kết quả này vẫn còn xa mục tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến 
mức 4 trong năm 2020. 

 

Tính đến tháng 5/2020, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đang 
được các bộ, ngành, địa phương cung cấp cho người dân, doanh nghiệp là 

gần 17.000 dịch vụ (Ảnh: M.Quyết) 

Bộ TT&TT đã xác định rõ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một trong 
những chỉ số đo lường quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử, khi 
lấy người dân là trung tâm, là đối tượng phục vụ của các cơ quan nhà 
nước. 



Dịch vụ công trực tuyến phải được cung cấp đến mọi người dân, mọi lúc, 
mọi nơi, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, làm cho hoạt động của các 
cơ quan nhà nước được minh bạch, hiệu quả. Từ đó góp phần phòng 
chống tham nhũng, cải cách hành chính toàn diện. 

Thời gian vừa qua, theo đánh giá của Bộ TT&TT, nhiều bộ, ngành, địa 
phương đã nỗ lực triển khai các giải pháp đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến và các ứng dụng giúp giảm tải cho Trung tâm hành chính công 
ngay trong thời gian dịch bệnh. 

Thông kê của Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT cho hay, tính đến tháng 5/2020, 
tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đang được các bộ, ngành, địa 
phương cung cấp cho người dân, doanh nghiệp là hơn 56.000 dịch vụ, 
trong đó số dịch vụ công trực tuyến mức 4 là gần 17.000. Tỷ lệ dịch vụ 
công trực tuyến mức 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến là 25,62%. 

Nhiều dịch vụ công trực tuyến được cung cấp mức độ cao đã phát huy 
hiệu quả rõ rệt như dịch vụ về thuế, hải quan (Bộ Tài chính); các dịch vụ 
ngành bảo hiểm (Bảo hiểm xã hội Việt Nam); dịch vụ cấp thị thực điện tử, 
cấp hộ chiếu phổ thông (Bộ Công an); hay dịch vụ cấp chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa (Bộ Công Thương). 

Đáng chú ý, thời gian qua, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 được các 
bộ, ngành, địa phương cung cấp cho người dân, doanh nghiệp đã liên tục 
tăng, từ mức 4,55% năm 2018 lên 10,76% năm 2019; đạt gần 14% vào 
tháng 5/2020, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước (khoảng 7%). Tuy 
nhiên, con số này vẫn còn khoảng cách lớn so với mục tiêu Thủ tướng 
Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần đạt được trong năm 
2020 là 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4. 

Đến nay, mới chỉ có 13 bộ, ngành, địa phương hoàn thành chỉ tiêu cung 
cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4 gồm có 6 bộ, ngành: KH&ĐT, Nội 
vụ, Tài chính, TT&TT, Giao thông vận tải, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 7 
tỉnh, thành phố: An Giang, Đà Nẵng, Lào Cai, Lạng Sơn, Thừa Thiên - 
Huế, Tiền Giang và Nam Định. 

Thực hiện vai trò điều phối phát triển Chính phủ điện tử nói chung và thúc 
đẩy phát triển dịch vụ công trực tuyến nói riêng, từ đầu năm 2020 đến nay, 
Bộ TT&TT đã liên tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4. 

Đơn cử như, ngày 19/3/2020, Bộ TT&TT đã có công văn 929 đề nghị các 
bộ, ngành, địa phương triển khai các biện pháp quyết liệt để cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến. Tiếp đó, vào ngày 11/5/2020, Bộ TT&TT có văn bản 
1718 thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương triển khai kết luận của Thủ 
tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến ngày 12/2 của Ủy ban quốc gia về 



Chính phủ điện tử, trong đó cũng nhấn mạnh việc cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến mức 4. 

Cụ thể, Bộ TT&TT đề nghị các bộ, ngành, địa phương tận dụng ngay các 
hệ thống thông tin sẵn có, chủ động bố trí, huy động nguồn lực tại chỗ để 
bảo đảm khả năng sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức 3,4 của tất cả 
các thủ tục hành chính. Trên cơ sở đó, từng bước có lộ trình nâng cấp, 
phát triển hệ thống thông tin để xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường 
mạng. 

Cùng với đó, các bộ, tỉnh cũng được đề nghị tập trung triển khai, ưu tiên 
nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 
trong năm 2020. Thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên 
thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo Quyết định 411 ngày 
24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công 
tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 bảo đảm 
đúng tiến độ, chất lượng. 

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin 
một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh tuân thủ Thông tư 22 ngày 31/12/2019 
của B Bộ TT&TT quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của 
Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; 
Thông tư 18 ngày 25/12/2019 của Bộ TT&TT ban hành "Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng 
dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành" 
(QCVN 120:2019/BTTTT). Thời gian cần hoàn thành là tháng 9/2020. 

Nhằm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo hướng lấy người 
dùng làm trung tâm, Bộ TT&TT còn đề nghị các bộ, ngành, địa phương 
thực hiện kết nối Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử 
cấp bộ, cấp tỉnh với một số hệ thống thông tin như: Hệ thống thu thập, 
đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến của Bộ TT&TT 
phục vụ việc đánh giá hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo quy 
định tại Thông tư 22/2019/TT-BTTTT; 

Hệ thống của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) để phục vụ 
triển khai Quyết định 45 ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 
bưu chính công ích; Hệ thống hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến 
toàn quốc do Bộ TT&TT quản lý để hỗ trợ thanh toán, đối soát thanh toán 
trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính; Hệ thống 
định danh và xác thực điện tử quốc gia do Bộ TT&TT quản lý nhằm định 
danh và xác thực người dân, doanh nghiệp trong giao dịch điện tử với các 
cơ quan nhà nước. 



Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/ty-le-dich-vu-cong-
truc-tuyen-muc-4-da-tang-gap-doi-so-cung-ky-nam-ngoai-647293.html 

 

5. Cải thiện số người tham gia bảo hiểm xã hội tự 
nguyện  
Trong tháng 5, khi nước ta cơ bản kiểm soát được tình hình dịch 
Covid-19, tỷ lệ phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện ghi 
nhận sự cải thiện. Đến hết tháng 5, số người tham gia bảo hiểm xã 
hội tự nguyện đạt hơn 600 nghìn, tăng thêm 26 nghìn người so với 
năm 2019. Đây cũng là kết quả khả quan từ Tháng vận động triển khai 
bảo hiểm xã hội toàn dân. 

 

Cán bộ hai ngành bảo hiểm xã hội và bưu điện ra quân tuyên truyền chính 
sách bảo hiểm xã hội. 

Nỗ lực từ Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân 

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến ngày 31-5-2020, tổng số 
người tham gia BHXH bắt buộc đạt 14,404 triệu người. Con số này giảm 
11,5 nghìn người so với tháng 4 năm 2020, giảm 796 nghìn người so với 
năm 2019. Tuy nhiên, số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ghi nhận xu 
hướng tăng, với 600,6 nghìn người, đạt 50% kế hoạch giao, tăng 26 nghìn 
người so với năm 2019. 

Trước đó, trong bốn tháng đầu năm, số người tham gia BHXH bắt buộc nói 
chung và BHXH tự nguyện giảm do nhiều nguyên nhân khách quan. 
Nguyên nhân đầu tiên là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Nhiều doanh 



nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, người lao động không có việc 
làm phải ngưng việc, nghỉ việc, thu nhập người dân giảm do dịch bệnh nên 
có một bộ phận không thể tham gia hoặc tiếp tục tham gia BHXH, BHXH tự 
nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT)… 

Lý do con số tham gia BHXH tự nguyện được cải thiện thời gian gần đây là 
từ thành công của lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH 
toàn dân nhằm tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự 
nguyện trên quy mô toàn quốc trong tháng 5. Cụ thể, chỉ sau hai ngày ra 
quân, trên toàn quốc đã có 30.017 người tham gia BHXH tự nguyện, đồng 
thời phát triển thêm 4.734 người tham gia BHYT hộ gia đình. Ngoài thành 
công trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, lễ ra quân cũng 
đánh dấu sự kiện truyền thông tạo được sự lan tỏa về chính sách BHXH 
trong nhân dân. Đồng thời, cũng là năm đầu tiên thực hiện Tháng vận 
động triển khai BHXH toàn dân theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Gần 1.200 đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất  

Cũng trong năm tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 
tác động không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, 
doanh nghiệp (DN) và hàng nghìn người lao động (NLĐ), chính sách 
BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã giúp bảo đảm phần nào 
đời sống, sức khoẻ cho hàng nghìn NLĐ thất nghiệp và gia đình. Cùng với 
đó, giảm thiểu áp lực kinh tế đối với các đơn vị, DN trong bảo đảm sản 
xuất, kinh doanh; góp phần ổn định kinh tế, xã hội của đất nước. Điều này 
cho thấy, sự ra đời của các chính sách trên đóng vai trò tích cực trong hệ 
thống an sinh xã hội của đất nước. 

Thời gian qua, nhiều giải pháp đặc biệt đã được triển khai nhằm hỗ trợ các 
doanh nghiệp. Cụ thể, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 
được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Việc chi trả chế độ BHTN 
cho NLĐ bị thất nghiệp do dịch bệnh gây ra; bảo đảm công tác khám chữa 
bệnh (KCB) BHYT; hỗ trợ người dân, NLĐ, DN trong khai báo y tế điện tử, 
đóng nộp BHXH, BHYT… 

Đến ngày 31-5, 53 cơ quan BHXH tại các tỉnh, thành phố đã nhận được hồ 
sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của đơn vị, doanh 
nghiệp. Cụ thể, 1.171 đơn vị đã được phê duyệt hồ sơ tạm dừng đóng, 
tương ứng với 107.327 lao động. Số tiền ước tính khoảng 396 tỷ đồng. 

Đặc biệt, BHXH Việt Nam cùng các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy 
mạnh thực hiện các dịch vụ công quốc gia, cải cách thủ tục hành chính 
(TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho người dân và DN 
trong các giao dịch với cơ quan BHXH, đặc biệt trong thời gian thực hiện 
cách ly xã hội. 



Tới hết tháng 5, BHXH Việt Nam đã cung cấp 18/27 dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 4. Trong đó, số dịch vụ công mức độ 4 là 12/27 
TTHC. 

Cơ quan này cũng cung cấp, phối hợp xác nhận thông tin chín dịch vụ 
công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đặc biệt, ba dịch vụ công trực 
tuyến được cung cấp từ ngày 12-5, để hỗ trợ người dân, DN gặp khó khăn 
do đại dịch Covid-19. Đó là: Hỗ trợ đơn vị, DN tạm dừng đóng BHXH vào 
quỹ hưu trí và tử tuất; Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương 
ngừng việc đối với NLĐ; Hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao 
động hoặc nghỉ việc không hưởng lương. Kết quả, từ ngày 16 đến 31-5, 
291 hồ sơ Ncovi của các doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đã 
được tiếp nhận và giải quyết. 

BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử; duy trì việc tiếp nhận, trả kết quả 
TTHC trực tiếp tại bộ phận "Một cửa" cấp tỉnh, cấp huyện, qua dịch vụ bưu 
chính công ích, với tinh thần phục vụ tốt nhất quyền lợi của người tham gia 
và phải bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Theo kết quả 
giải quyết TTHC, số hồ sơ đã giải quyết của cơ quan BHXH trong năm 
tháng đầu năm chạm mốc gần 47,6 triệu hồ sơ, đạt 97,45%. 

Trong thời điểm hiện tại, trước tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam cơ bản 
được kiểm soát, bước vào giai đoạn bình thường mới, các địa phương tập 
trung huy động mọi nguồn lực để đạt mục tiêu phát triển đối tượng tham 
gia BHYT, BHXH tự nguyện đã đặt ra trong năm 2020. Đồng thời, tiếp tục 
ưu tiên bố trí kinh phí để bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi cho người 
tham gia BHXH, BHYT, BHTN. 

Nguồn: https://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/44794502-cai-thien-so-
nguoi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen.html 

 

6. Sử dụng mẫu Giấy phép lái xe mới có mã quét QR 
là hợp lệ 
Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các sở giao thông - vận tải 
thực hiện in mã hai chiều (QR) trên mặt sau của giấy phép lái xe 
(GPLX) kể từ tháng 6/2020. GPLX in sau thời điểm trên không có mã 
QR là GPLX không hợp lệ. 

Theo đó, việc in mã QR trên mặt sau của GPLX được thực hiện từ 0h ngày 
1/6/2020, GPLX in sau thời điểm trên không có mã QR là GPLX không hợp 
lệ. 



Mã QR để đọc, giải mã nhanh thông tin trên GPLX và liên kết với hệ thống 
thông tin quản lý GPLX để xác minh tính xác thực và tra cứu thông tin của 
GPLX. 

Việc sử dụng mã QR sẽ tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý và lực 
lượng tuần tra, kiểm soát trong việc phát hiện các GPLX không hợp lệ và 
liên kết nhanh với cơ sở dữ liệu quản lý GPLX của Tổng cục Đường bộ 
Việt Nam. 

Giấy phép lái xe có in mã quét QR. 

GPLX mới có kích thước nhỏ gọn phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, làm 
bằng vật liệu PET, đảm bảo độ bền cơ học, chịu ẩm, chịu nhiệt phù hợp 
với yêu cầu bảo vệ môi trường, có tính năng bảo mật cao, ảnh của người 
lái xe được in trực tiếp trên GPLX, sử dụng công nghệ IPI mã hóa thông tin 
ẩn trên ảnh của người lái xe; 

Các thông tin này được hiển thị dưới kính giải mã đơn giản và tiện dụng 
đối với lực lượng tuần tra kiểm soát, trên GPLX có hoa văn bảo mật và tem 
chống làm giả, sử dụng chữ ký số do Ban cơ yếu Chính phủ chuyển giao 
để bảo mật ảnh chữ ký và con dấu của người phê duyệt cấp GPLX nên sẽ 
hạn chế tới mức thấp nhất khả năng làm giả hoặc tẩy xóa, sửa chữa 
GPLX. 

Hệ cơ sở dữ liệu quản lý GPLX thống nhất toàn quốc, gồm 12 phần mềm 
quản lý từ quá trình đào tạo, sát hạch, cấp, đổi và cập nhật các vi phạm 
của người lái xe và hình thành cổng thông tin điện tử về GPLX toàn quốc. 

Việc cấp GPLX và thực hiện quản lý GPLX theo hệ cơ sở dữ liệu quản lý 
GPLX thống nhất toàn quốc tạo điều kiện để lực lượng tuần tra kiểm soát 
xử lý vi phạm của ngành công an và cơ quan, doanh nghiệp sử dụng 
người lái xe dễ dàng cập nhật, khai thác, truy cập vào cổng thông tin điện 
tử về GPLX của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để xác thực và theo dõi vi 
phạm của người lái xe khi cần. 



Các cơ quan quản lý dễ dàng rà soát, xử lý để loại trừ các trường hợp bị 
lực lượng chức năng thu hồi GPLX nhưng lại giả báo mất để xin cấp lại 
GPLX; hạn chế việc sử dụng GPLX giả hoặc cùng lúc sử dụng nhiều 
GPLX; giảm bớt thủ tục, thời gian xác minh GPLX. 

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, GPLX trước đây được làm từ giấy bìa 
với công nghệ in, bảo mật còn lạc hậu, việc quản lý thủ công nên còn 
nhiều hạn chế, chưa hình thành hệ cơ sở dữ liệu quản lý GPLX toàn quốc, 
người lái xe muốn đổi GPLX phải đến đúng Sở GTVT trực tiếp quản lý làm 
thủ tục. 

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/su-dung-mau-giay-phep-lai-xe-moi-co-
ma-quet-qr-la-hop-le-n175340.html 

 

7. Cảnh báo nguy cơ tin tặc tấn công cổng thông tin 
điện tử của các cơ quan Nhà nước 
Cơ quan công an bước đầu phát hiện 14 trang, cổng thông tin điện tử 
của cơ quan Nhà nước bị tin tặc tấn công, ảnh hưởng đến uy tin của 
cơ quan và trật tự an toàn xã hội. 

Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ 
Công an) mới đây đã phát hiện chiến dịch tấn công của nhóm tội phạm 
mạng vào các trang, cổng thông tin điện tử Nhà nước. Mục đích các tin tặc 
tấn công là nhằm thu thập toàn bộ thông tin dữ liệu công khai trên đó.  

Bước đầu, cơ quan công an đã phát hiện 14 trang, cổng thông tin điện tử 
của cơ quan Nhà nước bị chèn đường dẫn, thay đổi giao diện, có hình ảnh 
quảng cáo cho game bài V8 Club. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
uy tín của cơ quan Nhà nước và trật tự an toàn xã hội. 

Hinh thức tấn công của tin tặc là từ 2 lỗ hổng bảo mật tồn tại trên thư viện 
"Telerik UI" của các trang web, tin tặc đã kích hoạt mã độc từ xa để kiểm 
soát hệ thống máy chủ web, từ đó tấn công leo thang, chiếm đoạt thông tin 
nội bộ. 

Đến nay, cơ quan công an đã phát hiện tới 704 trang, cổng thông tin điện 
tử của cơ quan Nhà nước đang sử dụng thư viện mà mã độc có thể ẩn 
chứa. Do vậy, quản trị hệ thống công nghệ thông tin của 704 trang, cổng 
thông tin điện tử này cần cập nhật ngay các bản vá hệ điều hành và dịch 
vụ web. 

Các chuyên gia cũng khuyến nghị, hiện vẫn còn nhiều cơ quan Nhà nước 
gặp khó khăn để phát hiện và xử lý toàn diện các máy chủ và website dính 



hai lỗ hổng này. Do vậy, ngoài sao lưu dữ liệu thường xuyên, cần phối hợp 
các đơn vị an ninh mạng để triển khai đồng bộ các giải pháp an toàn, an 
ninh dữ liệu. 

Nguồn: https://vtv.vn/cong-nghe/canh-bao-nguy-co-tin-tac-tan-cong-cong-
thong-tin-dien-tu-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-202006090111375.htm 

 

8. Hướng đến quốc gia số 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 749 phê duyệt 
“Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030”. Chương trình xác định tầm nhìn đến 2030 Việt Nam 
sẽ trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng; tiên phong thử 
nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện 
hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người 
dân; phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.  

Chương trình này hướng tới mục tiêu kép là vừa phát triển chính phủ số, 
kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt 
Nam có năng lực tiến ra thế giới, với một số chỉ số cơ bản cụ thể. Các mục 
tiêu cơ bản đến năm 2025 của chương trình là: 80% số dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, 
bao gồm cả thiết bị di động; 90% số hồ sơ công việc tại cấp bộ, tỉnh; 80% 
số hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% số hồ sơ công việc tại cấp xã 
được xử lý trên môi trường mạng, trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí 
mật nhà nước. 

Trong 2 thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, số lượng người kết nối internet 
khắp thế giới đã tăng từ 350 triệu lên hơn 4 tỷ. Cũng trong khoảng thời 
gian đó, số lượng người sử dụng điện thoại di động tăng từ 750 triệu lên 
trên 5 tỷ người. Cùng với xu hướng vạn vật đều kết nối mạng, hơn 90% số 
dữ liệu của nhân loại được tạo ra trong vòng 2 năm trở lại đây. Tốc độ số 
hóa và cách tân công nghệ mở ra triển vọng mới, mô hình kinh doanh mới, 
tạo giá trị mới. Chuyển đổi số giúp tăng mạnh năng suất lao động, tạo 
động lực tăng trưởng kinh tế mới. Theo ước tính, chỉ riêng khu vực châu Á 
- Thái Bình Dương, dự đoán năm 2021, các sản phẩm và dịch vụ số đóng 
góp khoảng 25%-60% GDP; chuyển đổi số làm tăng năng suất lao động 
15%-21% và làm thay đổi 85% công việc trong khu vực. Cũng như các 
quốc gia khác, chuyển đổi số giúp Chính phủ Việt Nam hoạt động minh 
bạch, hiệu quả hơn, hạn chế tham nhũng, thu hẹp khoảng cách phát triển, 
giảm bất bình đẳng về thu nhập, đào tạo và tiếp cận dịch vụ xã hội. 

Sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn. 
Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, quá trình đổi mới đã giúp đưa Việt 



Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới trở thành quốc gia 
có thu nhập trung bình, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Tuy 
nhiên, so với các nước phát triển, Việt Nam vẫn là nước có mức thu nhập 
trung bình, mức độ cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao. Năng suất lao 
động của người Việt Nam còn rất thấp, ngay cả so với các nước trong khu 
vực. Với hiện trạng và bối cảnh thế giới như trên, chuyển đổi số là quá 
trình tất yếu của Việt Nam để phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. 
Nếu chúng ta có chính sách phù hợp, Việt Nam sẽ tận dụng được cơ hội 
này để vượt lên thành nước phát triển. 

Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về chính sách và thể chế nhiều hơn 
là một cuộc cách mạng về công nghệ. Mỗi cơ quan, tổ chức và cả quốc gia 
cần tận dụng tối đa cơ hội để phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. 
Trong đó, việc xác định sớm lộ trình và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số 
trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương có ý nghĩa sống còn; là 
cơ hội để phát triển các ngành, lĩnh vực, địa phương và nâng cao thứ hạng 
quốc gia. Đi nhanh, đi trước giúp chúng ta dễ thu hút nguồn lực. Nếu đi 
chậm, đi sau, khi chuyển đổi số đã trở thành xu hướng phổ biến thì nguồn 
lực trở nên khan hiếm, cơ hội sẽ ít đi, bỏ lỡ cơ hội phát triển. Đặc biệt, cần 
phải đặt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình 
chuyển đổi số, bởi mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số chính là để phục 
vụ người dân, doanh nghiệp tốt nhất và nâng cao vai trò, tính hiệu quả, 
minh bạch trong quản lý, điều hành của Nhà nước. 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/huong-den-quoc-gia-so-666422.html 

 

9. Thí điểm Mobile money: Chuẩn hóa thông tin mới 
bảo mật an toàn 
Mobile money là một hình thức thanh toán đã được các công ty công 
nghệ tài chính đề xuất triển khai từ năm 2017, khi mà vấn đề thúc đẩy 
thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam được chú trọng nhiều 
hơn. Song cho đến nay, dịch vụ này mới được Chính phủ chỉ đạo thí 
điểm thực hiện.  

Chính phủ gấp rút 

Sau hơn 10 năm dịch vụ này ra đời trên thế giới, vào năm 2018, Bộ Thông 
tin và Truyền thông (TT-TT) kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép 
doanh nghiệp (DN) viễn thông tham gia vào các khâu trong thanh toán điện 
tử.  

Đến kỳ họp thường kỳ tháng 3-2019, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ 
TT-TT cùng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xây dựng phương án cho DN 
viễn thông thí điểm dịch vụ mobile money.  



Đến tháng 11-2019, dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 101/2012 của 
Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt được NHNN công bố đã lần 
đầu tiên có định danh mobile money, kèm theo đó là các quy định liên quan 
đến việc cấp phép và hoạt động.  

Dự thảo nói trên từng được dự báo sẽ sớm mở cánh cửa cho dịch vụ 
mobile money phát triển tại Việt Nam. Tuy vậy, việc này đã kéo dài đến 
đầu năm 2020, Chính phủ đã phải một lần nữa thúc giục NHNN về việc thí 
điểm mobile money vào tháng 1-2020.  

Đến tháng 3, Thủ tướng yêu cầu NHNN trình ngay quyết định cá biệt về thí 
điểm mobile money. Và mới đây nhất tại Nghị quyết 84 về các nhiệm vụ, 
giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải 
ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại 
dịch Covid-19 ban hành ngày 29-5-2020, Thủ tướng chính thức yêu cầu 
cấp phép triển khai thí điểm mobile money. 

Đối với Việt Nam, việc thúc giục triển khai mobile money lâu nay cũng 
nhận được nhiều ý kiến đồng tình. Bởi tiềm năng của mobile money tại thị 
trường Việt Nam rất lớn khi số thuê bao di động vượt quá dân số.  

Kết thúc năm 2019, Tổng cục Thống kê cho biết, Việt Nam có khoảng 
129,5 triệu thuê bao. Nhìn quanh các nước đang phát triển đã từng có hiện 
trạng tương tự, dịch vụ mobile money đã thay đổi cuộc sống của hàng triệu 
người tiêu dùng sau khi Chính phủ tạo điều kiện cho họ tiếp cận kênh 
thanh toán và nhận tiền bằng điện tử hàng ngày.  

Thống kê của Hiệp hội Thông tin di động thế giới (GSMA), mobile money 
có mặt tại 90 quốc gia đã phục vụ khoảng 870 triệu tài khoản, doanh số 
giao dịch mỗi ngày bình quân 1,3 tỷ USD. 

Cần tăng cường giải pháp hỗ trợ  

Tuy vậy, với những bước đi của NHNN cho 
thấy cơ quan này cũng thận trọng trong vấn 
đề triển khai. Đơn cử như về hạn mức thanh 
toán, các nhà mạng đề xuất tối đa 30 triệu 
đồng/tháng, nhưng trong đề án thí điểm lần 
đầu tiên, NHNN chỉ đề xuất 5 triệu 
đồng/tháng và hiện đã nâng hạn mức lên 
nhưng cũng mới dừng lại ở 10 triệu 
đồng/tháng.  

Việc nạp tiền sẽ thực hiện thông qua các điểm nạp, rút tiền mặt và tài 
khoản NH, không chấp nhận nạp thẻ cào để tránh phát sinh một số nguy 
cơ khó kiểm soát như rửa tiền hay các hoạt động bất hợp pháp khác.  

 Trước mắt để thực hiện chỉ
đạo của Chính phủ, các DN 
viễn thông cũng cần nhanh 
chóng hoàn thiện việc chuẩn 
hóa thông tin thuê bao di 
động, định danh khách hàng, 
kiểm soát sim rác…  



Ngoài ra, DN viễn thông cũng phải đáp ứng một số tiêu chí khác do NHNN 
đưa ra như về vốn điều lệ; quy trình nghiệp vụ kỹ thuật; cơ chế đảm bảo 
khả năng thanh toán (cơ chế mở và duy trì số dư tài khoản đảm bảo thanh 
toán, mục đích sử dụng tài khoản đảm bảo thanh toán; quy trình an toàn, 
bảo mật...). 

Quan sát trên thế giới có thể nhận thấy 2 mô hình quản lý mobile money, 
nổi bật là mô hình nhà điều hành mạng di động (Mobile network operator - 
MNO) và mô hình quản lý kiểu NH (Bank Led Model – BLM). 

Trong mô hình BLM, các nhà cung cấp dịch vụ di động có nghĩa vụ phải 
làm việc với NH, và theo đó chịu sự giám sát của các cơ quan tài chính 
của một quốc gia, tuân thủ vấn đề định danh khách hàng, các yêu cầu 
chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Với mô hình MNO, các nhà 
mạng không phải tuân theo các yêu cầu quy định giống như NH khi họ 
nhận tiền gửi hoặc thực hiện chức năng liên quan đến tiền gửi.  

Những quy định trong dự thảo của NHNN cho thấy xu hướng nghiêng về 
mô hình BLM hơn. Điều này cũng không khó lý giải, bởi môi trường pháp lý 
cho mobile money hoạt động tại Việt Nam còn chưa hoàn thiện, đồng bộ. 
Cho đến nay, Việt Nam chưa hoàn thiện việc cấp mã công dân cũng như 
các quy định về giao dịch ẩn danh và cho phép nhà cung cấp dịch vụ linh 
hoạt thiết lập các yêu cầu về định danh tối thiểu.  

Hơn nữa, nếu tài khoản tiền di động chỉ được định danh qua số thuê bao 
khách hàng tại công ty viễn thông, trong khi tình trạng sim rác vẫn tồn tại, loại 
hình này vẫn có thể trở thành kênh rửa tiền khi không được quản lý chặt chẽ.  

Đặt trong bối cảnh như vậy, một số chuyên gia khuyến cáo, ngoài việc thúc 
đẩy các cơ quan chức năng nhanh chóng thí điểm, Chính phủ cần sớm 
chủ trì việc xây dựng cơ sở hạ tầng xác thực khách hàng, để tăng cường 
hỗ trợ cho các giải pháp thanh toán, trong đó có thanh toán di động.  

Trên thế giới đã có nhiều quốc gia triển khai hệ thống căn cước công dân 
điện tử (eID, eKYC) được kiểm soát và tổ chức bởi Chính phủ và cố gắng 
đem lại nhiều tiện ích tích hợp trên một thẻ định danh duy nhất, bao gồm: 
chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe, dữ liệu sức khỏe, bảo 
hiểm, hệ thống thanh toán dịch vụ. Đa số sử dụng công nghệ thẻ nhựa tích 
hợp công nghệ Chip và tích hợp nền tảng chữ ký số (nền tảng PKI).  

Thậm chí một số quốc gia với sự phát triển của công nghệ và hệ thống 
sinh trắc học đã bắt đầu ứng dụng sinh trắc học vân tay, mống mắt trong 
việc định danh và xác thực công dân. Nhờ đó, họ mới có thể thực hiện kế 
hoạch thúc đẩy tài chính toàn diện thông qua hàng loạt giải pháp thanh 
toán không dùng tiền mặt một cách an toàn hiệu quả. 

Nguồn: https://saigondautu.com.vn/tai-chinh/thi-diem-mobile-money-chuan-
hoa-thong-tin-moi-bao-mat-an-toan-81012.html 



10. DDCI Quảng Ninh 2020: Tiếp tục nâng chất lượng 
thực thi của chính quyền 
Với việc triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, 
ban, ngành, địa phương (DDCI), Quảng Ninh đã tạo ra cuộc đua tích 
cực trong các cơ quan nhà nước. 

Cuộc đua đầy trách nhiệm 

“Tuy Quảng Ninh không phải là địa phương đầu tiên thực hiện đánh giá 
DDCI, nhưng lại là địa phương có sự triển khai bài bản, chuyên nghiệp, 
triệt để và hiệu quả nhất. Với sự chủ động, sáng tạo của mình, Quảng Ninh 
đã nổi lên không chỉ về sự tăng trưởng kinh tế, mà còn là cái nôi của cải 
cách”, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI) đã nhận định như vậy về Quảng Ninh. 

Với cách thức nhờ chính doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn chỉ ra 
những điểm đạt, chưa đạt của chính quyền qua từng chỉ số thành phần 
trong Bộ chỉ số DDCI (được bổ sung, hoàn thiện dần qua các năm), DDCI 
đã trở thành thước đo quan trọng, để mỗi sở, ngành, địa phương nhìn lại 
chất lượng điều hành của mình. 

Thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái. 



Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế (VCCI), Giám đốc Dự án PCI 
quốc gia đánh giá, với DDCI, Quảng Ninh đã bắt buộc các sở, ngành, địa 
phương phải lắng nghe doanh nghiệp nhiều hơn, có trách nhiệm giải trình 
rõ hơn, cụ thể hơn với tỉnh trong những vấn đề liên quan đến doanh 
nghiệp. Quảng Ninh cũng đã hình thành thói quen cho sở, ngành, địa 
phương phải thường xuyên rà soát, đánh giá và nhìn lại chất lượng điều 
hành của mình, tạo nên một nền hành chính phục vụ, hành động. 

Kết quả DDCI Quảng Ninh 2019 được công bố tháng 2/2020 cho thấy, 
điểm trung vị của khối địa phương đã giảm nhẹ từ mức 64,72 của năm 
2018 xuống mức 63,12. Khoảng cách giữa địa phương đứng đầu và đứng 
cuối chênh lệch nhau không nhiều như ở khối sở, ban, ngành, với điểm số 
của đơn vị dẫn đầu ở mức 71,80 điểm, cao hơn 26,35 điểm so với đơn vị 
đứng cuối (45,45 điểm). Điều này cho thấy, sự khác biệt trong điều hành 
kinh tế giữa các địa phương không nhiều như giữa các sở, ban, ngành. 

Năm 2019, thị xã Quảng Yên đã vươn lên vị trí thứ nhất với 71,80 điểm, 
tăng 3,57 điểm so với năm 2018. Các vị trí tiếp theo trong nhóm đầu cho 
thấy sự vươn lên mạnh mẽ của một số địa phương so với năm 2018. DDCI 
2019 cũng ghi nhận sự cải thiện năng lực điều hành mạnh mẽ từ TP. Móng 
Cái và thị xã Đông Triều, khi tăng lần lượt 6 bậc và 7 bậc lên vị trí thứ hai 
và thứ tư. Sự cạnh tranh, thi đua có thể thấy rất rõ, khi thứ tự trên bảng 
xếp hạng có sự thay đổi giữa các nhóm với nhau. 

Đối với khối sở, ban, ngành, điểm trung vị của năm 2019 là 59,22, nhỏ hơn 
so với con số 69,33 điểm của năm 2018. Một số chỉ số thành phần như 
Tính minh bạch và tiếp cận thông tin có trọng số giảm từ 20% xuống 15%, 
chỉ số Thiết chế pháp lý có trọng số giảm từ 10% xuống 5%, trong khi chỉ 
số Hỗ trợ doanh nghiệp lại có trọng số tăng từ 5% lên 15%. 

Khoảng cách giữa nhóm đứng đầu và đứng cuối cho thấy sự chênh lệch 
khá lớn về năng lực điều hành của khối sở, ban, ngành, với điểm số của 
đơn vị dẫn đầu ở mức 84,86 điểm, cao hơn tới 48,69 điểm so với đơn vị 
đứng cuối (36,17 điểm). 

Cục Hải quan Quảng Ninh tiếp tục là đơn vị giữ vị trí quán quân với điểm 
số 84,86, tăng 7,05 điểm so với năm 2018. Từ đơn vị đứng ở nhóm cuối 
Bảng xếp hạng DDCI Quảng Ninh năm đầu tiên (2015), Cục Hải quan 
Quảng Ninh đã nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận, tiếp thu những đánh giá 
mà cộng đồng doanh nghiệp dành cho mình. Quyết tâm thay đổi và hành 
động ngay, chỉ sau 1 năm, Cục Hải quan Quảng Ninh đã vươn lên đứng ở 
vị trí thứ 4/15 trong Bảng xếp hạng DDCI 2016 của tỉnh. 

Từ năm 2017 đến nay, với cách làm đổi mới, sáng tạo, bám sát Bộ chỉ số 
DDCI của tỉnh, Cục Hải quan Quảng Ninh đã triển khai thành công Bộ chỉ 
số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở (CDCI) liên tiếp trong 3 năm 



(2017, 2018 và 2019). Trong cả 3 năm này, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh 
đều đứng đầu Bảng xếp hạng DDCI. 

“Thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh đối với 7 chi cục hải 
quan và 2 phòng tham mưu về nghiệp vụ, CDCI hàng năm đã huy động sự 
vào cuộc tích cực của tập thể các đơn vị; thúc đẩy, khơi dậy động lực cạnh 
tranh ngay từ cấp cơ sở, góp phần quan trọng nâng cao năng lực cạnh 
tranh DDCI của Cục Hải quan Quảng Ninh”, ông Nguyễn Văn Nghiên, Cục 
trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh chia sẻ. 

Nâng chất lượng thực thi của chính quyền 

“DDCI Quảng Ninh 2019 dựa trên sự tổng hợp ý kiến của khoảng 2.015 
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể từ danh sách 6.500 doanh 
nghiệp với 12.500 phiếu gửi đi, tăng 6.000 phiếu so với năm 2018. Tỷ lệ 
phiếu thu về đạt 38%, với rất nhiều doanh nghiệp tích cực đóng góp ý kiến 
bổ sung. Điều này đã thể hiện sự tin tưởng ngày càng lớn vào hệ thống cơ 
quan chính quyền và Bộ chỉ số đánh giá DDCI của tỉnh Quảng Ninh”, bà Vũ 
Thị Kim Chi, Phó trưởng ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Quảng Ninh chia 
sẻ. 

Ngay sau lễ công bố DDCI Quảng Ninh 2019, Tổ công tác thực hiện Kế 
hoạch Nâng cao chỉ số PCI Quảng Ninh và triển khai Nghị quyết số 02/NQ-
CP của Chính phủ đã nhanh chóng được kiện toàn. Trong đó, ông Nguyễn 
Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh là Tổ trưởng; ông Bùi Văn Khắng, Phó chủ 
tịch UBND tỉnh là Tổ phó Thường trực. 

Kế hoạch Triển khai đánh giá DDCI 2020 cũng đã được ban hành và thực 
hiện với mục tiêu thúc đẩy chất lượng thực thi của chính quyền, tạo động 
lực cải cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết 
thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường 
thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất - kinh doanh trên tất cả các lĩnh 
vực. 

Đưa ra giải pháp để cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh 
doanh của Quảng Ninh cũng như cải thiện điểm số PCI, giữ vững vị trí dẫn 
đầu, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định: “Cần 
phải xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước các cấp của 
tỉnh Quảng Ninh ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động công khai, 
minh bạch, rõ ràng và thực hiện đầy đủ trách nhiệm giải trình; tổ chức bộ 
máy gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả; hoạt động trên nền tảng công nghệ cao, 
tận dụng tốt cơ hội cuộc cách mạng công nghệ 4.0 để đẩy nhanh tiến độ 
hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, với đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức tinh giản, có đức, có tài, có kiến thức, có bản lĩnh, có tư duy tốt, 
hoạt động chuyên nghiệp”. 



Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh: “Đề cao trách nhiệm của người 
đứng đầu; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công vụ; xử lý nghiêm 
các hành vi nhũng nhiễu tiêu cực, vi phạm pháp luật và công khai kết quả 
xử lý các vụ việc; phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, báo 
chí truyền thông trong giám sát, phản biện xã hội. Qua đó, góp phần siết 
chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ; xây dựng văn hóa thực thi, văn 
hóa hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức”. 

DDCI chính là một công cụ mà cộng đồng doanh nghiệp được chính quyền 
tỉnh Quảng Ninh cung cấp để thực hiện việc giám sát chính quyền và đội 
ngũ cán bộ, công chức. 

Để hoạt động này mang lại hiệu quả cao hơn, Bộ chỉ số DDCI 2020 Quảng 
Ninh sẽ điều chỉnh một số nội dung của các chỉ số thành phần để phản ánh 
tốt hơn yêu cầu mới đặt ra với các sở, ban, ngành và các địa phương. 
Theo đó, sẽ bổ sung đánh giá hiện tượng “đùn đẩy công việc giữa các sở, 
ban, ngành hoặc đùn đẩy công việc lên cấp có thẩm quyền cao hơn” vào 
phần Chi phí thời gian đối với khối sở, ban, ngành. 

DDCI 2020 tiếp tục sử dụng câu hỏi mở để tiếp thu ý kiến đóng góp, hiến 
kế của doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể để từ đó đề 
xuất, kiến nghị các giải pháp về cơ chế chính sách của tỉnh, cải thiện quy 
trình giải quyết thủ tục hành chính và tinh thần, thái độ của các cấp chính 
quyền thuộc tỉnh nhằm nâng cao chất lượng điều hành, góp phần xây 
dựng tỉnh Quảng Ninh gắn với hình ảnh môi trường đầu tư kinh doanh 
thuận lợi. 

Các chỉ số thành phần của Bộ chỉ số DDCI Quảng Ninh 2020 

Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; 

Tính năng động và hiệu lực của hệ thống sở, ban, ngành và chính quyền 
địa phương; 

Chi phí thời gian; 

Chi phí không chính thức; 

Cạnh tranh bình đẳng; 

Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; 

Thiết chế pháp lý; 

Vai trò của người đứng đầu sở, ban, ngành và chính quyền địa phương. 

Riêng khối địa phương, sẽ đánh giá thêm chỉ số Tiếp cận đất đai và ổn 
định trong sử dụng đất. 

Nguồn: https://baodautu.vn/ddci-quang-ninh-2020-tiep-tuc-nang-chat-
luong-thuc-thi-cua-chinh-quyen-d123747.html 



11. Huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) chú trọng giải quyết 
nhanh, hiệu quả thủ tục hành chính cho người dân 
Thời gian tiếp nhận, trả kết quả các hồ sơ của người dân được cán 
bộ xã, thị trấn và huyện thực hiện nhanh chóng, khiến cho người dân 
cảm thấy phấn khởi, hài lòng.  

 

Giả quyết nhanh thủ tục hành chính giúp người dân tin tưởng, phấn khởi hơn 

Thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, một số hoạt động 
phải tạm dừng hoặc hạn chế thực hiện để cách ly xã hội, trong đó có bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Nhơn Trạch cho đến khi được 
thiết lập lại trong trạng thái bình thường mới.  

Ngay sau dịch, công tác tiếp nhận giải quyết hồ sơ cho người dân tại 
huyện Nhơn Trách được diễn ra khá thuận lợi, nhanh chóng. Do nghỉ dịch 
một thời gian nên lượng hồ sơ tăng nhiều hơn nhưng để đảm bảo cho 
người dân được giải quyết hồ sơ sớm nhất nên các cán bộ địa phương đã 
ra sức hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

Bên cạnh đó UBND huyện Nhơn Trạch cũng thường xuyên tổ chức tập 
huấn về nghiệp vụ công tác cải cách hành chính, quán triệt ý thức tôn trọng 
và phục vụ nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh 
nghiệp khi đến liên hệ công việc, từng bước tạo lòng tin của người dân đối 
với các cơ quan nhà nước, kéo giảm hồ sơ trễ hạn… 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, tạo sự hài lòng của người dân, doanh 
nghiệp khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, UBND huyện Nhơn 
Trạch đã chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ 



của đơn vị mình tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, 
doanh nghiệp trên địa bàn. 

Qua đó, nghiên cứu rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định (có thể rút 
ngắn 20% tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính) tăng sự hài lòng 
của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. 

Bà Nguyễn Thị Hoa (xã Long Thọ, huyện Nhơn Trach) cho biết, thời gian 
qua UBND xã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, giấy tờ cho người 
dân nhanh, lãnh đạo xã cũng trực tại nơi tiếp nhận hồ sơ để xử lý nhanh 
giấy tờ giúp bà con bớt thời gian chờ đợi. 

Theo ông Lê Thành Mỹ, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, huyện cố gắng 
nâng cao chất lượng giải quyết nhanh hợp lý, kịp thời các thủ tục hành 
chính cho người dân. Các cán bộ cũng phải đối xử đúng mực, nghiêm 
chỉnh và thái độ niềm nở đối với người dân đến làm thủ tục hành chính tại 
trụ sở UBND các cấp của huyện. 

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2020 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 
toàn huyện Nhơn Trạch đã tiếp nhận và xử lý trên 48.500 hồ sơ (cấp xã: 
36.150 hồ sơ; cấp huyện: 12.491 hồ sơ) . 

Trong đó, giải quyết đúng hạn (cấp xã: 35.782 hồ sơ, tỷ lệ 98,98%; cấp 
huyện: 11.375 hồ sơ, tỷ lệ 82,29%); trễ hạn (cấp xã: 48 hồ sơ, tỷ lệ 0,13%; 
cấp huyện: 23 hồ sơ, tỷ lệ 0,23%). 

Nguồn: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/huyen-nhon-trach-
dong-nai-chu-trong-giai-quyet-nhanh-hieu-qua-thu-tuc-hanh-chinh-cho-
nguoi-dan-d126558.html 

 

12. Gian nan quy trình thủ tục dự án 
Ngày 7 và 8.6, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã có 2 công 
văn gửi Thủ tướng và UBND TP.HCM liên quan quy trình thủ tục dự 
án. 

Lý do của sự khẩn cấp này là quy trình 4 bước mà Sở Xây dựng TP.HCM 
vừa hoàn thiện vẫn khiến một dự án mất quá nhiều thời gian để có thể 
triển khai. 

Quy trình 4 bước mất 247 ngày làm việc 

Cụ thể, trong văn bản gửi ngày 7.6, HoREA “đề nghị UBND TP xem xét 
thấu đáo trước khi ban hành quy trình đầu tư xây dựng đối với dự án nhà 
ở có quỹ đất hỗn hợp, phải chuyển mục đích sử dụng đất”. 

Ngay hôm sau, ngày 8.6, đơn vị này tiếp tục có công văn gửi Thủ tướng 
“kiến nghị chỉ đạo ban hành “quy trình chuẩn” về đầu tư xây dựng đối với 
dự án nhà ở thương mại, để thống nhất áp dụng trên phạm vi toàn quốc”, 



bởi theo HoREA, quy trình thủ tục do Sở Xây dựng đề xuất, có nhiều điểm 
bất hợp lý, nhất là nội dung “Bước 4”, vừa không phù hợp với các quy định 
pháp luật hiện hành, vừa không phù hợp với thực tiễn. 

 

Các doanh nghiệp bất động sản mong được hỗ trợ pháp lý nhanh chóng 

ẢNH: ĐÌNH SƠN 

Đơn cử một dự án nhà ở thương mại điển hình là dự án nhóm A, có công 
trình cấp 1, quy mô dự án dưới 20 ha, tổng vốn đầu tư dưới 5.000 tỉ đồng, 
hoàn toàn thuộc thẩm quyền của UBND TP.HCM (loại dự án này chiếm đa 
số trong các dự án nhà ở), áp dụng theo trình tự thủ tục do Sở Xây dựng 
đề xuất, thì thời gian thực hiện các thủ tục hành chính hết sức gian nan.  

Cụ thể, lập thủ tục quyết định chủ trương đầu tư mất 35 ngày, lập quy 
hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 mất 75 ngày; lập thủ tục giao thuê đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất (chưa đề xuất thời gian); xác định nghĩa vụ tài chính, 
nộp tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (chưa đề 
xuất thời gian; công nhận chủ đầu tư dự án mất 22 ngày; chấp thuận đầu 
tư dự án, đối với dự án có quy mô dưới 20 ha mất 45 ngày; thẩm định thiết 
kế cơ sở dự án nhóm A mất 30 ngày; thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình 
cấp I hết 40 ngày. Tính tổng cộng thời gian (ngày làm việc) mất 247 ngày. 

“Như vậy, thời gian thực hiện trình tự thủ tục theo Sở Xây dựng đề xuất 
(với điều kiện phải trả hồ sơ đúng hạn) phải mất tổng cộng 247 ngày làm 
việc, tương đương 50 tuần, tương đương 1 năm chưa tính 14 ngày nghỉ lễ, 
tết”, Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu nói và nhấn mạnh tổng thời gian nêu 
trên, lại chưa bao gồm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính tại Sở 
TN-MT, Sở Tài chính và Cục Thuế TP, do các cơ quan này chưa đề xuất 
thời gian. Trong khi đó, đối với những dự án có tổng vốn đầu tư hơn 5.000 



tỉ đồng phải xin ý kiến của Bộ Xây dựng, của Thủ tướng, thời gian Sở Xây 
dựng chưa đưa ra được. 

Quy trình nhiêu khê, doanh nghiệp "lách" 

Luật sư Trần Đức Phượng, Đoàn luật sư TP.HCM, cho rằng hiện nay thủ 
tục gây khó khăn cho doanh nghiệp nhất là khâu thẩm định và đóng tiền sử 
dụng đất. Khâu này nhanh có thể mất khoảng 1 năm, nhưng nếu lâu phải 
mất khoảng 2 - 3 năm. Thế nên, để hoàn thành một dự án, doanh nghiệp 
phải mất ít nhất 3 năm, thậm chí phải 5 - 7 năm. Điều này lý giải vì sao 
nhiều chủ đầu tư khi dự án mới được chấp thuận chủ trương đầu tư, có 
quy hoạch 1/500 đã tiến hành xây dựng, mở bán dự án. 

Điều này đã gây ra nhiều hệ lụy vì trong quá trình “trả nợ thủ tục” sau đó, 
đa số dự án rơi vào tình trạng chậm giao nhà so với hợp đồng cam kết, 
dẫn tới khiếu kiện khắp nơi. “Thủ tục thực hiện một dự án kéo dài khiến 
doanh nghiệp bị chôn vốn. Chính vì vậy, nhiều công ty “làm liều” triển khai 
xây dựng dự án khi chưa có giấy phép, chưa đóng tiền sử dụng đất và huy 
động vốn khi chưa đủ điều kiện”, luật sư Phượng cho hay. 

Theo ông Lê Hoàng Châu, quy trình thủ tục do Sở Xây dựng đề xuất có 
nhiều điểm bất hợp lý, nhất là nội dung Bước 4, vừa không phù hợp với 
các quy định pháp luật hiện hành, vừa không phù hợp với thực tiễn khi 
phải mất rất nhiều thời gian để thực hiện các thủ tục hành chính.  

Chưa kể thời gian để thực hiện các thủ tục hành chính của Sở TN-MT, Sở 
Tài chính và Cục Thuế cũng phải mất nhiều tháng. Cộng với 1 năm làm 
quy trình 4 bước của Sở Xây dựng nói trên, tổng thời gian thực hiện các 
thủ tục hành chính đối với dự án nhà ở có quỹ đất hỗn hợp có thể lên đến 
trên dưới 1 năm rưỡi, với điều kiện phải trả hồ sơ đúng hạn.  

Đặc biệt, theo ông Châu, nội dung Bước 4 quy định nhà đầu tư được thực 
hiện song song các thủ tục để rút ngắn thời gian, nhưng Sở Xây dựng lại 
đề xuất chỉ khi nhà đầu tư nộp tiền sử dụng đất và hoàn tất nghĩa vụ tài 
chính, các thủ tục còn lại sẽ được ký thông qua theo quy định.  

Như vậy, nhà đầu tư vẫn phải thực hiện tuần tự các bước thủ tục, mà 
bước đầu tiên trong Bước 4 là phải nộp tiền sử dụng đất và hoàn tất nghĩa 
vụ tài chính trước, sau đó mới được thực hiện các bước thủ tục còn lại. Do 
vậy, không thể thực hiện song song các thủ tục hành chính của các sở, 
ngành, mà vẫn phải thực hiện tuần tự các bước vì mỗi loại thủ tục hành 
chính của các sở, ngành, có quy định thời gian thực hiện khác nhau. 

Điểm bất hợp lý mấu chốt là Sở Xây dựng yêu cầu “chỉ khi nhà đầu tư nộp 
tiền sử dụng đất và hoàn tất nghĩa vụ tài chính” thì “các thủ tục còn lại sẽ 
được ký thông qua”. 



Sở Xây dựng cho rằng thực hiện bước 4 sẽ rút ngắn thời gian làm thủ tục 
hành chính. Nhưng, với khung thời gian do chính Sở Xây dựng đề xuất, 
cộng với thời gian làm thủ tục tại Sở TN-MT, Sở Tài chính và Cục Thuế TP 
mà hiện nay các cơ quan này chưa đề xuất, cho thấy không thể thực hiện 
được mục tiêu rút ngắn thời gian, vì theo cách tính của Sở Xây dựng thì đã 
phải mất trên dưới 1 năm rưỡi để làm thủ tục. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/gian-nan-quy-trinh-thu-
tuc-du-an-1235287.html 

 

13. Vĩnh Long chuyển mạnh từ tư duy hành chính 
"xin- cho" sang tư duy "phục vụ" 
Theo kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 do 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố, 
Vĩnh Long đã có sự bứt phá lên vị trí thứ 3 với 71,30 điểm. 

Ông Đậu Anh Tuấn- Trưởng Ban Pháp chế VCCI- nhận định: “Vĩnh Long 
đạt vị trí thứ 3 nhờ những bước tiến mạnh mẽ trong việc nâng cao chất 
lượng cải cách hành chính (CCHC) tại địa phương và tạo thuận lợi cho 
doanh nghiệp (DN) gia nhập thị trường”. 

Đánh giá quá trình nỗ lực, quyết tâm tạo nên “những bước tiến mạnh mẽ” 
đó, trao đổi với PV Báo Vĩnh Long, ông Lữ Quang Ngời- Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long- cho rằng: 

- Theo kết quả PCI 2019 vừa được VCCI công bố, ghi nhận sự vươn lên 
của Vĩnh Long khi từ vị trí thứ 8 năm 2018 (với 65,53 điểm) thăng hạng thứ 
3 với 71,30 điểm, thuộc nhóm điều hành “Rất tốt” của cả nước và đứng thứ 
nhì trong khu vực ĐBSCL. 

PCI năm 2019 ghi nhận và đánh giá quá trình nỗ lực, quyết tâm của tỉnh 
Vĩnh Long trong chỉ đạo điều hành nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ 
trợ và phát triển DN. Kết quả này càng có ý nghĩa hơn khi tỉnh đang tập 
trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai 
đoạn 2016-2020, cũng như thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X, nhiệm kỳ 2015- 2020. 

Đây là sự ghi nhận những nỗ lực trong CCHC, môi trường đầu tư, kinh 
doanh, khẳng định quyết tâm cao của bộ máy chính quyền các cấp. Cũng 
là tiền đề để tỉnh xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển 
kinh tế- xã hội 5 năm (2021- 2025) và Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần 
thứ XI (nhiệm kỳ 2020- 2025). 

* Khi so sánh kết quả PCI 5 năm gần đây, có thể thấy hầu hết các chỉ số 
thành phần PCI 2019 của tỉnh Vĩnh Long đều có sự cải thiện và có những 



chỉ số thành phần rất cao. Điều gì đã giúp cho Vĩnh Long đạt được “những 
bước tiến mạnh mẽ” như vậy, thưa ông? 

- Lần đầu tiên trong 5 năm qua, Vĩnh Long đạt tổng trên 70 điểm và có 9/10 
chỉ số tăng điểm so với năm 2018, trong đó có những chỉ số thành phần rất 
cao như: tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức, chi phí thời gian… 
Theo đánh giá của VCCI, Vĩnh Long đã có những bước tiến mạnh mẽ 
trong việc nâng cao chất lượng CCHC tại địa phương, kết hợp thực hiện 
đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó trọng tâm thực hiện các giải pháp sau: 

Thứ nhất, chỉ đạo quyết liệt trong tháo gỡ khó khăn cho DN thông qua các 
buổi đối thoại định kỳ (4 kỳ/năm) và đột xuất, các kiến nghị của DN được 
“đeo bám” giải quyết trên tinh thần đồng hành, chia sẻ. Nhờ vậy mà thời 
gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã tháo gỡ hầu hết các kiến nghị, khó khăn của 
DN; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong tổng thể các hoạt động hỗ trợ 
DN. 

Thứ hai, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ DN đơn giản hóa, giảm thời 
gian và chi phí thực hiện các thủ tục hành chính... Trong đó, PCI liên tục 
trong 2 năm 2016 và 2017 đều xếp hạng 6; năm 2018 xếp hạng 8/63 tỉnh- 
thành.  

Tỉnh Vĩnh Long thời gian qua đã mạnh dạn đầu tư hạ tầng công nghệ 
thông tin, đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh vào hoạt động, 
nhằm tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc tiếp cận thông tin và rút ngắn 
thời gian giải quyết các thủ tục, giúp DN nhanh chóng triển khai thực hiện 
dự án… 

* Trên những bước tiến đó, có những khó khăn, rào cản nào hay không, 
thưa ông? 

- Ngoài những nguồn lực mà địa phương có được trong quá trình thực 
hiện, tỉnh Vĩnh Long cũng gặp nhiều rào cản nhất định như: một số cơ 
quan, đơn vị còn thụ động, chưa mạnh dạn nghiên cứu đề xuất các giải 
pháp đột phá, sáng tạo để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuộc 
lĩnh vực, ngành, địa phương quản lý. Vẫn còn tồn tại số ít trường hợp cán 
bộ gây khó khăn cho DN, tạo ra các giấy phép và điều kiện “con” làm ảnh 
hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh chung. 

Cơ chế chính sách hỗ trợ DN được ban hành khá đầy đủ, kịp thời nhưng 
nguồn lực còn hạn chế nên chưa đủ sức tạo nên sự đột phá. Các dịch vụ 
hỗ trợ DN tuy đã được triển khai nhưng kết quả chưa cao; các dịch vụ xúc 
tiến thương mại, dịch vụ đào tạo về kế toán, tài chính; dịch vụ đào tạo về 
quản trị kinh doanh… chưa đáp ứng nhu cầu của DN. 

* Từ những rào cản đó, trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Long rất quan tâm 
xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chuyên môn giỏi và 
phải thay đổi tư duy trong quản lý điều hành, chuyển từ hành chính sang 



phục vụ. Vì sao Vĩnh Long đòi hỏi, chú trọng đến việc xây dựng con người 
phục vụ như vậy, thưa ông? 

- Vĩnh Long tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chuyển 
mạnh từ tư duy hành chính “xin- cho” sang tư duy “phục vụ” trong hoạt 
động của cơ quan nhà nước. Quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, 
nâng cao chất lượng chỉ đạo và điều hành công tác cải cách hành chính, 
hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại nhằm nâng cao 
năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. 

Tuy nhiên, muốn đạt được điều đó tỉnh xác định nguồn lực con người đóng 
vai trò quan trọng, là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả phục vụ 
người dân, DN… Đầu năm 2020 này, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch 
thực hiện đào tạo, thu hút nguồn nhân lực vừa có năng lực chuyên môn, 
vừa có tư duy phục vụ xã hội, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể đối với thủ 
trưởng từng đơn vị, địa phương. 

Cụ thể là, quyết liệt chỉ đạo làm thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức, 
viên chức trong phạm vi quản lý để làm thay đổi tư duy, cách làm từ hành 
chính sang phục vụ; thay đổi tầm nhìn của mỗi cá nhân để có sự chủ động, 
có những đề xuất sáng tạo, đột phá trong quản lý điều hành.  

Phải thực sự sâu sát, cầu thị trước các phản hồi và chân thành lắng nghe 
cảm nhận từ người dân, cộng đồng DN đối với các hạn chế của cơ quan, 
ngành, lĩnh vực và địa bàn phụ trách. Thực hiện theo phương châm “Cung 
cấp cái người dân cần chứ không phải cái mình có”. 

Vĩnh Long luôn phấn đấu để trở thành “người phục vụ” tận tụy của Nhân 
dân! 

* Xin cảm ơn ông! 

* Những kết quả CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của 
Vĩnh Long đã tác động thế nào đến công tác thu hút đầu tư, phát triển 
DN trên địa bàn tỉnh, thưa ông? 

- Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời: Cùng với sự chỉ đạo tập trung, 
quyết liệt của Chính phủ, Vĩnh Long luôn quan tâm đổi mới và nâng 
cao chất lượng hỗ trợ DN dựa trên cơ sở xác định rõ ràng, chính xác 
các định hướng, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư và dựa trên nền tảng 
chất lượng các quy hoạch, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm 
vụ về cơ cấu lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cũng như các 
nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trọng tâm trong từng thời điểm. 

Những nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, hỗ trợ và phát triển DN theo Nghị 
quyết của Chính phủ tiếp tục mang lại những kết quả khá tích cực. 



Riêng trong năm 2019, hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh đạt được 
những kết quả đáng ghi nhận, đã có nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu môi 
trường, cơ hội đầu tư; số lượng dự án được cấp chủ trương, giấy 
chứng nhận đầu tư tăng lên so với năm trước; một số dự án triển khai 
nhanh, có vốn đầu tư lớn và nhà đầu tư có thương hiệu, uy tín. Cộng 
đồng DN tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng. Cơ cấu, quy 
mô, lĩnh vực hoạt động của DN đáp ứng được yêu cầu chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của các DN được nâng 
cao. 

Ngoài những giải pháp cụ thể, nhằm xây dựng môi trường đầu tư kinh 
doanh hiệu quả, thời gian tới Vĩnh Long cũng sẽ chú trọng công tác 
thông tin truyền thông tạo hiệu ứng lan truyền về một Vĩnh Long- “vùng 
đất mở”, điểm đến đầu tư hiệu quả, an toàn. 

Nguồn: http://www.baovinhlong.com.vn/thoi-su/202006/vinh-long-chuyen-
manh-tu-tu-duy-hanh-chinh-xin-cho-sang-tu-duy-phuc-vu-
3007340/#.XuGTAS3ZNN0 

 

14. Thái Bình: Tập trung giải quyết dứt điểm các khó 
khăn, vướng mắc của doanh nghiệp 
Đó là khẳng định của Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải tại buổi làm việc với Hiệp hội Doanh 
nghiệp tỉnh ngày 8/6. 

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình cho biết, trong 5 tháng đầu 
năm, do ảnh hưởng dịch Covid-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh của 
các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. 

Song, được sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND và UBND 
tỉnh trong công tác phòng, chống dịch và tháo gỡ khó khăn giúp doanh 
nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh trở lại.Tuy nhiên vẫn còn các doanh 
nghiệp gặp khó khăn khi sản phẩm không tiêu thụ được, hàng tồn kho lớn, 
chi phí tăng cao và thiếu nguyên, nhiên liệu sản xuất, khó bảo đảm việc 
làm và duy trì lực lượng lao động, chính sách thuế... 

Nhằm giúp các doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, 
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh kiến nghị một số giải pháp như đẩy nhanh giải 
quyết thủ tục hành chính, chỉ đạo thực hiện việc khoanh, giãn, giảm lãi suất 
cho vay, cơ cấu lại các khoản vay cho doanh nghiệp bị tác động mạnh của 
dịch Covid-19, giãn, hoãn, miễn, giảm có thời gian các khoản thuế, phí cho 
doanh nghiệp...  



Chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình bày tỏ chia sẻ với những khó khăn 
của doanh nghiệp thời gian qua, ghi nhận và biểu dương cộng đồng doanh 
nghiệp tỉnh đã nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn để ổn định sản xuất, 
kinh doanh. Đặc biệt, các doanh nghiệp đã tích cực tham gia, hỗ trợ cho 
tỉnh trong công tác phòng, chống dịch hiệu quả, góp phần tạo môi trường 
thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh.  

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo các sở, ngành, địa 
phương tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề mà doanh nghiệp kiến 
nghị. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phải trở thành trung tâm đoàn kết các 
doanh nghiệp, đồng hành với tỉnh cùng xây dựng môi trường đầu tư kinh 
doanh thông thoáng, hấp dẫn. 

Đồng chí lưu ý, trong khó khăn, các doanh nghiệp càng phải tuân thủ 
nghiêm quy định của pháp luật, tiết giảm chi phí đầu tư, sản xuất, tìm và 
mở rộng thị trường tiêu thụ, duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh tạo việc 
làm cho người lao động, xác định rõ những cơ hội, tiềm năng phát triển 
của tỉnh, tận dụng lợi thế của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên 
minh châu Âu (EVFTA) vừa được Quốc hội phê chuẩn, chủ động có giải 
pháp tự tháo gỡ và quyết tâm vươn lên, hội nhập thành công. Đối với các 
sở, ngành cần tham mưu UBND tỉnh giải quyết vướng mắc, hỗ trợ doanh 
nghiệp bảo đảm đúng pháp luật, đề cao tinh thần trách nhiệm đồng hành 
với doanh nghiệp. 

Nhấn mạnh thêm những ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng đề nghị các doanh nghiệp cần nghiên 
cứu đầy đủ tiềm năng của Khu kinh tế Thái Bình và Khu công nghiệp 
Thaco - Thái Bình để có kế hoạch đầu tư mang lại hiệu quả cao cho doanh 
nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để vượt qua khó khăn và 
phát triển, các doanh nghiệp phải tự đổi mới, hoàn thiện bộ máy quản lý, 
quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm, khai phá thêm thị 
trường mới, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, ổn định để sản 
xuất, kinh doanh bền vững. Các hiệp hội ngành nghề cần sớm được thành 
lập tạo sức mạnh đoàn kết, kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp trong 
tỉnh, nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.  

Nguồn: https://baodautu.vn/thai-binh-tap-trung-giai-quyet-dut-diem-cac-
kho-khan-vuong-mac-cua-doanh-nghiep-d123803.html 

 

 

 

 



15. Thực hư chuyện bỏ tiền "chạy" chứng chỉ hành 
nghề y tế tại Đắk Lắk 
Ngành y tế Đắk Lắk phát hiện hàng loạt trường hợp bỏ hàng trăm 
triệu đồng mua chứng chỉ hành nghề y tế. 

BVĐK Tây Nguyên đã hợp thức hóa hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề cho 
nhiều cá nhân. Ảnh: Hữu Long 

Ngày 9.6, nguồn tin Báo Lao Động cho biết, Thanh tra Sở Y tế Đắk Lắk 
vừa phát hiện 4 trường hợp đang công tác ngành y ở các tỉnh khác đến 
Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (BVĐK Tây Nguyên) thực tập “chui” 
để được cấp chứng chỉ hành nghề ngành y. 

Trước đó trong tháng 3, Sở Y tế có kết luận kiểm tra việc thực hiện các 
quy định của pháp luật đối với công tác xác nhận thời gian thực hành để 
cấp chứng chỉ hành nghề tại BVĐK Vùng Tây Nguyên. 

Kết luận thanh tra thể hiện, qua mạng xã hội, ông Huỳnh Văn Bình (SN 
1985) liên hệ với một người phụ nữ tên Ý (TP. Hồ Chí Minh) để nhờ người 
này hỗ trợ làm thêm chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh (chứng chỉ 
hành nghề thẩm mỹ viện). 

Người phụ nữ này trả lời có thể làm được. Theo đó, người này hướng dẫn 
ông Bình gặp bà Lê Thị Ánh Hồng (người tự xưng là bác sĩ chuyên khoa 
Da liễu, trú TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). 



Qua trao đổi, bà Hồng cho ông Bình xem một số trường hợp, bà đã làm 
thành công... Giá chứng chỉ hành nghề của ông Bình được bao trọn gói 
220 triệu đồng. Số tiền này được chuyển 3 lần vào tài khoản của bà Hồng. 

Bà Hồng sau đó đưa ông Bình đến Phòng tổ chức cán bộ (BVĐK Tây 
Nguyên) bổ sung hồ sơ, nhận quyết định tiếp nhận và phân công người 
hướng dẫn thực hành tại khoa Chấn thương chỉnh hình do bác sĩ Nguyễn 
Đại Phong – Giám đốc bệnh viện ký. 

Thanh tra Sở Y tế Đắk Lắk xác định, ông Bình chỉ có mặt ở bệnh viện 
khoảng 1 tháng (tháng 7.2018), trong khi đó quy định phải 18 tháng mới đủ 
điều kiện. 

Ngoài trường hợp của ông Bình, Thanh tra Sở Y tế Đắk Lắk còn phát hiện 
thêm 3 người khác gian dối khi làm hồ sơ thực hành tại BVĐK Tây Nguyên 
để được Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề. 

Các trường hợp này gồm có ông Hứa Chí Cường (SN 1982); ông Lê Anh 
Tài (SN 1978); và ông Huỳnh Thanh Giàu (SN 1976). 

Ông Cường, Tài và Giàu, đều có hình thức mua chứng chỉ với giá 300 triệu 
đồng. 

Trong kết luận Thanh tra, Sở Y tế phân tích, theo quy định, tất những 
trường hợp này phải thực hành thêm một bệnh viện liên quan (bệnh viện 
thẩm mĩ-PV), nhưng cả 4 trường hợp đều không làm.  

Trong số này, ông Lê Anh Tài không hợp tác, không giao nộp lại chứng chỉ 
hành nghề. Các trường hợp khác đã trả lại. 

Theo một lãnh đạo Thanh tra Sở Y tế Đắk Lắk, 4 trường hợp nói trên đang 
công tác ở các tỉnh phía Nam.  

Trước đó, họ đã liên hệ qua điện thoại, làm hồ sơ và đưa tiền ở quán cà 
phê ở TP. Hồ Chính Minh. 

“Hiện nay, Sở Y tế đã thu hồi các chứng chỉ hành nghề trái quy định và 
thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử; và thông báo cho Sở Y tế 
các tỉnh để có các biện pháp ngăn ngừa” – vị lãnh đạo này thông tin. 

Nguồn: https://laodong.vn/ban-doc/thuc-hu-chuyen-bo-tien-chay-chung-chi-
hanh-nghe-y-te-tai-dak-lak-811194.ldo 

 


