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1. Giáo viên biên chế đang hưởng lợi từ chứng chỉ 
ngoại ngữ, tin học, chức danh? 
Nếu bây giờ quy định “bằng thật, học giả” cũng coi như sử dụng 
bằng giả, liệu những giáo viên có đủ hồ sơ đẹp như tranh kia còn 
được đứng trong biên chế nhà nước? 

 

Nhiều giáo viên bày tỏ sự không đồng tình với yêu cầu chứng chỉ 
ngoại ngữ, tin học. (Ảnh minh hoạ: Thuận Phương) 

Từ năm 2015 khi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ ban hành các thông 
tư liên tịch số 20, 21, 22 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp giáo viên mầm non và phổ thông, nhiều thầy cô đã gọi đây là “giấy 
phép con” hành giáo viên và dư luận giáo giới có không ít lời than vãn. 

Nào là không dùng gì đến ngoại ngữ sao lại bắt chứng chỉ ngoại ngữ?; chỉ 
dùng một chút kỹ năng tin học để soạn giáo án sao phải đòi hỏi cả chứng 
chỉ tin học cơ bản?; học vài ngày sao bắt giáo viên đóng nửa tháng lương 
để có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp vô bổ?... 



Thế nhưng cũng có ý kiến đi ngược lại, giáo viên đang hưởng lợi từ “giấy 
phép con”, người thiệt thòi chính là phụ huynh, học sinh, những người 
đang đóng thuế ... để trả lương cho các thầy cô giáo.  

Ý kiến có thể trái với mong ước của thầy cô, xin hãy lắng nghe, đừng vội 
ném đá, thầy cô cũng chỉ là “nạn nhân”, nhưng đọc phản biện để biết mình 
đang “hạnh phúc”.  

Giáo viên đang hưởng lợi từ giấy phép con? 

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông quy định: Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 
cơ bản gồm 06 mô đun sau: 

a) Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản 
(Bảng 01, Phụ lục số 01). 

b) Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản (Bảng 02, Phụ 
lục số 01). 

c) Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản (Bảng 03, Phụ lục 
số 01). 

d) Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản (Bảng 04, Phụ 
lục số 01). 

đ) Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản (Bảng 05, 
Phụ lục số 01). 

e) Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản (Bảng 06, Phụ 
lục số 01). 

Để thật sự đạt chứng chỉ tin học “Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử 
dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 
03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” theo 6 mô 
đun trên thật sự không dễ. 

Với chứng chỉ ngoại ngữ, để đạt được chứng chỉ hãng A1, A2 thôi, hoàn 
toàn không giản đơn. 

Vậy mà thầy cô chỉ cần bỏ ra 2,1 triệu đồng, đi thi, là có [1] cả chứng chỉ tin 
học, chứng chỉ ngoại ngữ.  

Với chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, thầy cô bỏ ra 2,5 triệu đồng nữa; 
như vậy mất khoảng năm triệu đồng là có có đủ bộ thăng hạng; nghiễm 
nhiên hưởng lương hạng III; làm việc có thể cứ làng nhàng, chờ thời gian 
tăng lương.  



Đó là một mức giá quá “rẻ mạt” so với học thật sự để đạt được trình độ 
thực sự và tương xứng với bằng cấp, ở đây bằng thật dù... học giả, thầy 
cô vẫn có ... bằng! 

Điều đặc biệt hơn, khi có hồ sơ đẹp thầy cô được hưởng đặc quyền ... 
biên chế suốt đời (trừ người tuyển dụng sau 1/7/2020). 

Giáo viên các trường ngoài công lập dù năng lực thực tế đầy mình, trải qua 
các cuộc sát hạch gắt gao mới được cầm phấn; thế nhưng họ phải luôn 
luôn tự nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng đòi hỏi của nhà 
trường, nếu không coi chừng bị ... cắt hợp đồng. [2]  

Nếu bây giờ có quy định hậu kiểm chứng chỉ, nếu không đạt được chuẩn 
kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh 
theo khung tham chiếu 6 bậc... liệu có mấy giáo viên đang đọc bài này dám 
nhận mình đạt yêu cầu?. 

Nếu bây giờ quy định “bằng thật, học giả” cũng coi như sử dụng bằng giả, 
liệu những giáo viên có đủ hồ sơ đẹp như tranh kia còn được đứng trong 
biên chế nhà nước?  

Rõ ràng giáo viên đang “hưởng lợi” từ “giấy phép con” khi hưởng lương 
không đúng năng lực của mình.  

Việc cào bằng quy định chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ trên tất cả 
các bậc học, lớp học, môn học vô hình trung đã làm mất đi tác dụng của 
nó; tạo nên một thị trường mua bán chứng chỉ; nuôi mầm dối trá trong 
chính người phải dạy học trò thật thà, trung thực; làm cho quy định chứng 
chỉ không cần thiết trên thực tiễn, là gánh nặng cho giáo viên, làm lợi cho 
các trung tâm... bán chứng chỉ. 

Thầy cô giáo phải là tấm gương tự học và sáng tạo để học sinh noi theo; 
thầy cô giáo phải nêu gương mới giáo dục được học trò và xã hội; thầy cô 
giáo đã hứa là phải làm;  

Ai đã đẩy thầy cô vào cảnh trớ trêu học giả ... bằng thật?  

Rất cần những người tham mưu hoạch định chính sách giáo dục có tâm, 
có tầm, đi vào thực tế để có chính sách phù hợp với vùng, miền; phù hợp 
với bậc học, lớp học, môn học; chính sách phải bám sát cuộc sống.  

Người viết tin chắc rằng giáo viên không ai muốn phải sống chung với 
“bằng thật, học giả”; nhưng vì cuộc sống nên “thế thời, thời phải thế”. 

Mong rằng trong thời gian tới nhà nước sẽ có chính sách, quy định về chuẩn 
giáo viên phù hợp với thực tế cuộc sống, trả thật thà về với thầy cô giáo. 

Nguồn: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giao-vien-bien-che-dang-
huong-loi-tu-chung-chi-ngoai-ngu-tin-hoc-chuc-danh-post211079.gd 



2. Dự thảo Luật Giao thông đường bộ chỉ còn quy 
định 14 hạng Giấy phép lái xe 
Dự thảo Luật Giao thông đường bộ mới nhất chỉ còn quy định 14 
hạng Giấy phép lái xe, thay vì 17 hạng như trước đó. 

Tổng cục Đường bộ cho biết, cơ quan này đang tiếp tục sửa đổi Dự thảo 
Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) theo hướng giảm số hạng GPLX xuống 
còn 14 hạng (gồm A1, A, B1, B2, B, C, D1, D2, D, BE, CE, D1E, D2E và 
DE) thay vì 17 hạng như Dự thảo trước đó. Cụ thể, hạng A0 được ghép 
vào hạng A1, không chia nhỏ hạng C thành 2 hạng C1 và C như Công ước 
Viên. 

Việc bổ sung hoặc bỏ hạng C1 và C1E không ảnh hưởng đến người sử 
dụng GPLX tại Việt Nam mà chỉ tác động đến người có GPLX hạng C1 và 
C1E của nước ngoài khi sử dụng GPLX tại Việt Nam. Nếu cho phép sử 
dụng tương đương hạng B sẽ hạn chế quyền điều khiển xe tải có khối 
lượng hàng hóa chuyên chở từ 3.500 kg đến 7.500 kg. 

Nếu cho phép sử dụng tương đương hạng C sẽ mở rộng quyền điều khiển 
xe tải có khối lượng hàng chuyên chở trên 7.500 kg, nguy cơ mất ATGT. 
Cũng theo Tổng cục Đường bộ, dự thảo Luật GTĐB sửa đổi cũng bổ sung 
quy định chuyển tiếp để làm rõ kể từ ngày luật có hiệu lực thi hành, GPLX 
cấp theo hạng mới sẽ được thực hiện đối với người cấp mới lần đầu. 

Nguồn: https://tvphapluat.vn/video/du-thao-luat-giao-thong-duong-bo-chi-
con-quy-dinh-14-hang-giay-phep-lai-xe-36541/ 

 

3. Kiên quyết không để người nhập cảnh trái phép vào 
Việt Nam 
Dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp ở nhiều nước trên thế 
giới và qua vụ việc có nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép 
vào Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu 
các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức quán triệt, chỉ đạo 
các lực lượng chức năng nâng cao cảnh giác, đề cao hơn nữa trách 
nhiệm đối với cộng đồng, đất nước, kiên quyết không để xảy ra tình 
trạng có người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong thời gian tới. 

Đây là một trong các nội dung Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng 
Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội 
phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) và Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) tại Hội nghị trực 



tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, 
nhiệm vụ thời gian tới của 2 Ban Chỉ đạo này. 

 

Ảnh minh họa 

Thông báo nêu rõ, để công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả trong thời gian tới có được chuyển biến căn bản 
hơn, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt một số 
nhiệm vụ trọng tâm. 

Cụ thể, tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả 
các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP, 
Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả. Xác định các lĩnh vực công tác này là nhiệm vụ 
chính trị quan trọng, thường xuyên của tất cả các bộ, ngành, địa phương. 
Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để 
tội phạm; tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả xảy ra nghiêm 
trọng, phức tạp, kéo dài hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, 
tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm người 
đứng đầu, báo cáo kết quả lên Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP, Ban Chỉ đạo 
389 quốc gia.  



Các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, 
phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thường trực các Ban Chỉ đạo và đẩy 
nhanh tiến độ phê duyệt, triển khai các đề án thuộc Chiến lược quốc gia 
phòng chống tội phạm; các kế hoạch chuyên đề về chống buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả. Làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình, 
không để xảy ra bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, 
công trình trọng điểm, các sự kiện quan trọng của đất nước, hoạt động của 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam. 

Dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp ở nhiều nước trên thế giới và 
qua vụ việc có nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, 
Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức 
quán triệt, chỉ đạo các lực lượng chức năng nâng cao cảnh giác, đề cao 
hơn nữa trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước, kiên quyết không để 
xảy ra tình trạng có người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong thời 
gian tới. 

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 
của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền 
hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, không để 
người dân bức xúc, giảm sút niềm tin vào đội ngũ cán bộ, công chức. Thực 
hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận 
thương mại ngay trong chính lực lượng chức năng; kiên quyết xử lý 
nghiêm các vi phạm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức tha hóa, 
biến chất tiếp tay cho tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Quyết 
tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “liêm chính, bản lĩnh”, có phẩm 
chất chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ 
trong tình hình mới; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, 
viên chức theo đúng quy định. 

Kịp thời truy tố, xét xử những vụ án lớn, được dư luận xã hội quan 
tâm  

Thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội, công tác tiếp nhận, xử lý tin 
báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp 
thời phát hiện các dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật để có biện pháp 
ngăn chặn, nâng cao chất lượng điều tra khám phá các vụ án. Các cơ 
quan điều tra phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát, Tòa án các cấp trong 
điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng quy định của 
pháp luật, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự, không làm oan 
người vô tội nhưng kiên quyết không để lọt tội phạm; kịp thời truy tố, xét xử 
những vụ án lớn, được dư luận xã hội quan tâm để răn đe, giáo dục, 
phòng ngừa chung. 



Tiếp tục rà roát, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến công tác 
phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng 
mạnh chế tài xử lý để răn đe, phòng ngừa vi phạm hiệu quả. Đẩy mạnh 
việc ứng dụng khoa học, công nghệ; kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ 
quan, lực lượng chức năng để nâng cao hiệu quả công tác. Mở rộng hợp 
tác quốc tế, trong đó tập trung nghiên cứu, đề xuất đàm phán, ký kết hoặc 
tham gia các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về phòng, chống tội 
phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.  

Chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật. Thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, 
lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tăng cường vai trò của các 
tổ chức đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí và người dân trong việc 
theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ. Đẩy mạnh phong trào toàn 
dân tham gia phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả; triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 44/TW-KL ngày 
22/1/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới. 

Mở rộng điều tra, xác minh các vụ việc người nước ngoài nhập cảnh 
trái phép 

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng Công an triển 
khai các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá các đường dây, 
băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm về môi trường, ma túy, sử dụng 
công nghệ cao, xâm hại, bạo hành trẻ em, mua bán người...; xử lý nghiêm 
đối với cán bộ, chiến sỹ có hành vi bao che, dung túng, tiếp tay hoặc thiếu 
trách nhiệm để tội phạm hoạt động (gắn với trách nhiệm của Giám đốc 
Công an địa phương). 

Thực hiện có hiệu quả cao điểm đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm 
bảo vệ đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng, dịp Quốc 
khánh 2/9 và dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương liên 
quan mở rộng điều tra, xác minh các vụ việc người nước ngoài nhập cảnh 
trái phép vào Việt Nam trong thời gian qua, xác định các đối tượng chủ 
mưu, cầm đầu, tiếp tay, các đơn vị, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm để 
xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ kết quả trước ngày 15 tháng 8 năm 2020.   

Bộ Tài chính làm tốt nhiệm vụ Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 389 
quốc gia; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp tốt với Văn 
phòng Thường trực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong 



công tác tham mưu, xây dựng các kế hoạch chuyên đề, sửa đổi, bổ sung 
các văn bản quy phạm pháp luật. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương 
triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh chống thất thu, 
chuyển giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế. Hướng dẫn 
các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả Quy chế tiếp nhận, xử lý 
tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo 
Quyết định số 195/QĐ-BCĐ389 ngày 23/3/2020 của Ban Chỉ đạo 389 quốc 
gia.  

Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; cấp phép, 
giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp bảo đảm đúng 
thời hạn quy định, không để nảy sinh tiêu cực, nhũng nhiễu. Tiếp tục triển 
khai hiệu quả chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, 
phối hợp với bộ, ngành, địa phương có giải pháp đồng bộ tăng năng lực 
cạnh tranh hàng hóa Việt Nam. Bảo đảm cân đối cung cầu những mặt 
hàng thiết yếu, phối hợp chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, 
phòng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. 
Hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tranh thủ, khai thác tối đa cơ hội, lợi ích 
của các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết, nâng cao nhận thức về xuất 
xứ và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm 
vụ, giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp 
phòng vệ thương mại, chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất 
hợp pháp; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Bộ Quốc phòng tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, kho 
tàng, bến bãi, công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, đảm bảo phát hiện, xử 
lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật. Chỉ đạo lực lượng 
Bộ đội Biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, kiên quyết 
không để tình trạng vận chuyển hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh trái phép 
qua biên giới ở địa bàn quản lý, nhất là trong giai đoạn dịch COVID-19 ở 
các nước đang diễn biến phức tạp. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát biển tăng 
cường phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, Hải quan, 
Quản lý thị trường,... xác lập chuyên án triệt phá các đường dây buôn lậu 
xăng dầu, khoáng sản, thuốc lá và các loại hàng hóa khác qua đường 
biển.  

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các lực lượng chức năng trong thực 
thi công vụ 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ 
đạo quyết liệt công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận 
thương mại, hàng giả; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, 
khoáng sản, không để phát sinh tiêu cực, tham nhũng, thất thoát, lãng phí 



tài sản nhà nước; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các lực lượng chức 
năng trong thực thi công vụ; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng 
về tình hình an ninh trật tự, về các hành vi vi phạm pháp luật diễn ra trên 
địa bàn. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố 
cáo của người dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh tội phạm và các 
điểm nóng về an ninh - trật tự. 

Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh việc giám sát hoạt động công vụ của 
công chức hải quan bằng camera và quy trình nghiệp vụ chặt chẽ, nhất là 
khi công chức hoạt động công vụ ở ngoài trụ sở, như kiểm tra sau thông 
quan, kiểm tra thực tế hàng hóa. Tăng cường công tác nắm tình hình, điều 
tra cơ bản, chia sẻ thông tin với các lực lượng liên quan; củng cố, hoàn 
thiện phần mềm quản lý rủi ro, đảm bảo tốt công tác quản lý nhà nước về 
Hải quan, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.  

Tổng cục Thuế tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về 
thuế, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc kê khai, nộp thuế, đảm 
bảo thu đúng, thu đủ; có biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả tình trạng 
chuyển giá, khai báo gian dối về giá, chi phí để trốn thuế; đẩy mạnh việc 
nghiên cứu, trang bị camera di động giám sát hoạt động công vụ khi công 
chức làm nhiệm vụ ở ngoài trụ sở để phòng ngừa tiêu cực. Làm tốt công 
tác phối hợp, chia sẻ thông tin với các lực lượng liên quan. 

Tổng cục Quản lý thị trường làm tốt công tác nắm tình hình, phối hợp lực 
lượng, chia sẻ thông tin với các lực lượng liên quan; đề cao trách nhiệm 
người đứng đầu lực lượng Quản lý thị trường tại các địa phương, điều 
chuyển, bố trí công tác khác nếu địa bàn để xảy ra tình trạng bày bán, tàng 
trữ hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ kéo dài hoặc để xảy ra vụ 
việc nghiêm trọng. Xây dựng quy trình giám sát chặt chẽ hoạt động công 
vụ của công chức quản lý thị trường. Đẩy mạnh việc phòng, chống mua 
bán hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, gian lận 
thương mại qua môi trường mạng internet. 

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan liên quan, các cơ quan báo chí theo dõi, kiểm tra đôn đốc các 
bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng trong việc thực hiện ý kiến 
chỉ đạo của Trưởng Ban; tăng cường công tác nắm tình hình, thu thập 
thông tin về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, về hoạt động của các 
lực lượng chức năng để tham mưu, đề xuất Trưởng Ban có ý kiến chỉ đạo 
kịp thời.  

Chủ động, tích cực phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 
biển, Công an, Hải quan, Thuế, Quản lý thị trường và các cơ quan, lực 



lượng liên quan nghiên cứu, đề xuất các chuyên đề về ứng dụng khoa học, 
công nghệ, kết nối, chia sẻ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, theo dõi, giám sát việc thực thi 
công vụ của đội ngũ công chức. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-
tuong-Chinh-phu/Kien-quyet-khong-de-nguoi-nhap-canh-trai-phep-vao-
Viet-Nam/401902.vgp 

 

4. Tri ân người có công với cách mạng 
Một trong những nội dung trọng tâm của Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban 
Bí thư ngày 19-7-2017 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác người có công (NCC) với cách mạng là phấn đấu đến 
năm 2020, giải quyết cơ bản hồ sơ đề nghị xác nhận NCC với cách 
mạng tồn đọng; từng bước rà soát, phân loại và có hướng giải quyết 
đối với các đối tượng NCC với cách mạng tồn đọng ở cấp cơ sở. 

Cán bộ Cục Người có công tham gia kiểm tra, rà soát hồ sơ tồn đọng tại 
tỉnh Thái Bình. Ảnh: SÍN NGUYỄN 

Tập trung giải quyết hồ sơ tồn đọng 

Năm 2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB và XH) và Ủy 
ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức tổng rà soát việc thực hiện chính sách 



ưu đãi NCC với cách mạng. Kết quả cho thấy, còn khoảng 28.500 trường 
hợp tự kê khai là NCC chưa được hưởng chính sách. Trong đó: Xác nhận 
liệt sĩ là 2.020 trường hợp; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 1.496 trường hợp; 
thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 7.871 trường hợp; 
bệnh binh 855 trường hợp và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học 16.295 trường hợp. Tuy nhiên, các trường hợp kê khai là tồn 
đọng nêu trên, chủ yếu do không có căn cứ, giấy tờ, tài liệu để lập hồ sơ; 
nhiều trường hợp đã lập hồ sơ nhưng không đủ điều kiện giải quyết (như: 
bị chết, bị thương không thuộc các trường hợp xác nhận liệt sĩ, thương 
binh theo quy định) và có những trường hợp đã được giám định nhưng 
không có thương tích thực thể hoặc có thương tích nhẹ, không đủ tỷ lệ để 
xác nhận là thương binh... 

Để xem xét, giải quyết dứt điểm những trường hợp thật sự là NCC mà 
chưa được xác nhận và hưởng chế độ ưu đãi, từ năm 2016, Bộ LĐ-TB và 
XH yêu cầu các địa phương phải nhanh chóng rà soát, báo cáo số liệu hồ 
sơ NCC tồn đọng. Báo cáo của 63 tỉnh, thành phố cho thấy, cả nước còn 
hơn 5.900 hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính 
sách như thương binh tồn đọng (gồm: 1.900 liệt sĩ, 4.000 thương binh, 
người hưởng chính sách như thương binh). Xác định rõ tính chất phức tạp 
của vấn đề, Bộ LĐ-TB và XH đã chỉ đạo giải quyết thí điểm hồ sơ tồn đọng 
tại Bắc Kạn, Lai Châu, Thái Bình, Long An và Đà Nẵng, sau đó bổ sung 
bốn địa phương là Ninh Thuận, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Tiền Giang, 
để rút kinh nghiệm, làm cơ sở triển khai diện rộng... 

Trên cơ sở kết quả giải quyết thí điểm hồ sơ tồn đọng, ngày 20-3-2017, Bộ 
trưởng LĐ-TB và XH ban hành Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH về quy 
trình giải quyết hồ sơ NCC tồn đọng với mục tiêu hết năm 2017 giải quyết 
căn bản hồ sơ tồn đọng xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính 
sách như thương binh đang lưu trữ tại Sở LĐ-TB và XH, Bộ Chỉ huy quân 
sự tỉnh, thành phố và Công an tỉnh, thành phố trở lên.  

Cục trưởng NCC (Bộ LĐ-TB và XH) Đào Ngọc Lợi cho biết, để thực hiện 
hiệu quả nhiệm vụ này, ngành LĐ-TB và XH đã phối hợp các bộ, ngành và 
MTTQ Việt Nam, nhất là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa phương, 
đặc biệt là ý kiến của các bậc lão thành cách mạng, lãnh đạo các cấp ở địa 
phương qua các thời kỳ đã tập trung xem xét, giải quyết 5.900 hồ sơ tồn 
đọng tại các địa phương. Đến hết năm 2017, đã xem xét, rà soát 5.900 hồ 
sơ và giải quyết căn bản hồ sơ tồn đọng như mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, 
trong quá trình thực hiện vẫn có một số khó khăn, vướng mắc. 

Từ thực tế đó, năm 2018, Bộ LĐ-TB và XH tiếp tục triển khai Quyết định 
408/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng theo hướng mở rộng phạm vi giải quyết 



đến các cấp, ngành, huyện, xã và trong nhân dân. Báo cáo của 49 tỉnh, 
thành phố cho thấy, đến ngày 31-12-2019, vẫn có 822 hồ sơ tồn đọng (376 
liệt sĩ, 446 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh). Kết 
quả trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2019, đã rà soát được 6.722 hồ sơ 
tồn đọng (gồm: 2.276 liệt sĩ, 4.446 thương binh, người hưởng chính sách 
như thương binh). Trong đó, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận và cấp 
Bằng Tổ quốc ghi công đối với 2.204 liệt sĩ; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an 
và các địa phương công nhận hơn 2.500 thương binh, người hưởng chính 
sách như thương binh. Đối với những hồ sơ cần bổ sung hoàn thiện, Bộ có 
văn bản yêu cầu tiếp tục bổ sung; những hồ sơ không đủ điều kiện đã kết 
luận và giải thích thấu tình đạt lý đối với đối tượng, các trường hợp được 
xem xét công nhận và không đủ điều kiện đều không có đơn thư khiếu nại.  

Tôn vinh người có công 

Năm 2020, báo cáo về tình trạng hồ sơ tồn đọng của 36 địa phương, Bộ 
Công an và Bộ Quốc phòng cho thấy, có 22 địa phương giải quyết và 
không còn hồ sơ tồn đọng (trong đó: 11 địa phương không có hồ sơ tồn 
đọng, 11 địa phương đã giải quyết xong hồ sơ tồn đọng); 14 địa phương 
và hai Bộ còn hồ sơ tồn đọng (275 hồ sơ) nhưng chủ yếu là hồ sơ đề nghị 
xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với 
lực lượng thanh niên xung phong (TNXP)… 

Có thể thấy, việc xử lý hồ sơ tồn đọng, nhất là những hồ sơ tồn đọng hàng 
chục năm đòi hỏi những nỗ lực rất lớn của các địa phương và các cơ quan 
chức năng liên quan. Có được kết quả đó, theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB và 
XH Lê Tấn Dũng, là nhờ sự cố gắng, tập trung rất lớn của các cấp, các 
ngành từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là vai trò rất quan trọng 
của chính quyền cơ sở, các nhân chứng lịch sử, các bậc lão thành cách 
mạng, những đồng chí, đồng đội của NCC với cách mạng đã nỗ lực tìm 
kiếm, chắt lọc những chứng cứ dù là nhỏ nhất, những thông tin ít ỏi nhưng 
vô cùng quý báu để từ đó hình thành những cơ sở nhất định để xem xét, 
xác nhận đối tượng NCC với cách mạng với mục tiêu không bỏ sót NCC 
thật sự.  

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho rằng, với những kết quả đạt được từ các địa 
phương, có thể thấy chúng ta đã giải quyết xong các hồ sơ tồn đọng theo 
đúng tinh thần Chỉ thị số 14 của Ban Bí thư. Tuy nhiên, vẫn còn một khối 
lượng hồ sơ tồn đọng, mà khi chuyển sang giai đoạn mới (năm 2021), để 
giải quyết những vướng mắc, cần phải có hướng tiếp cận mới, tiếp tục có 
những điều chỉnh theo hướng xem xét không gọi đây là hồ sơ tồn đọng, 
mà sẽ xét trường hợp cụ thể, như: mất tin, mất tích, thiếu thông tin hồ sơ… 
Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính trong công tác 



xác nhận NCC với cách mạng, tạo điều kiện thuận lợi để NCC thụ hưởng 
chính sách của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin trong quản lý và thực hiện chính sách ưu đãi NCC với cách mạng... với 
tinh thần bảo đảm quyền lợi, không bỏ sót NCC với cách mạng nào không 
được hưởng chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước và sự tri ân của nhân 
dân. 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/dang-va-cuoc-song/tri-an-nguoi-co-cong-
voi-cach-mang-610146 

 

5. Sao vẫn làm khó doanh nghiệp? 
Thay vì nhận được sự hậu thuẫn tối đa từ các cơ quan quản lý, nhiều 
doanh nghiệp đứng ngồi không yên với những đề xuất chính sách 
mới. Khó khăn lại cộng dồn. 

 

Các chính sách hỗ trợ nên tạo điều kiện thuận lợi hơn về vốn, nguồn 
nguyên liệu đầu vào, nhân lực, cơ sở vật chất… cho doanh nghiệp sản 

xuất, kinh doanh. Trong ảnh: Sản xuất bồn nước tại Công ty Sơn Hà. Ảnh: 
Đức Thanh 



Doanh nghiệp đứng ngồi trên lửa 

Tình cờ cùng một buổi sáng, chỉ cách nhau một con phố ở trung tâm Hà 
Nội, hai nhóm doanh nghiệp cùng nóng ruột nhắc đến Bộ Khoa học và 
Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng. 

“Nguyên liệu sản xuất trong kho chỉ còn 1 tháng. Giả sử bây giờ, Thông tư 
15/2019/TT-BKHCN được gia hạn hiệu lực, chúng tôi đặt hàng ngay, thì 
phải mất tháng rưỡi nữa nguyên liệu mới đến cảng. Nhưng đến giờ chưa 
có thông tin gì, tôi e phải để 1/3 số lao động nghỉ luân phiên”, ông Phạm 
Chung Anh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Gia Anh trăn trở. 

Ông Trần Việt Cường, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Inox Hòa Bình 
cũng chung nỗi lo. “Chúng tôi có thể phải cho hơn 100 lao động tạm nghỉ vì 
không còn nguyên liệu sản xuất. Doanh nghiệp không có doanh thu, lao 
động không có thu nhập, nhưng còn tiền vay ngân hàng đến hạn phải 
trả…”, ông Cường nói. 

Gần 1 tháng trước, ông Chung Anh, ông Cường và nhóm doanh nghiệp 
trong ngành thép không gỉ đã có cuộc đối thoại với Tổng cục Tiêu chuẩn - 
Đo lường - Chất lượng khi Thông tư 15/2019/TT-BKHCN về Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về thép không gỉ có hiệu lực vào ngày 1/6/2020 gần như 
chặn đứng nguồn nguyên liệu nhập khẩu của doanh nghiệp. 

Theo Thông tư 15, thép không gỉ thuộc các mã HS quy định tại Phụ lục ban 
hành kèm theo QCVN 20:2019/BKHCN phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia, 
tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn quốc gia khác và không được áp dụng tiêu 
chuẩn do doanh nghiệp tự công bố, gọi là tiêu chuẩn cơ sở. 

Vấn đề là, các doanh nghiệp không nhận được thông tin về việc xây dựng 
thông tư này cũng như không có thông tin về quy định mới cho đến khi có 
hiệu lực, nên không có cơ hội góp ý vào những nội dung không phù hợp 
thực tế. Thông tin sau cuộc họp này, ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó tổng 
cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đã nhắc tới 
phương án gia hạn hiệu lực, để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp. 
Nhưng đến nay, chưa có tin chính thức. 

Theo ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Tập đoàn U&I, thành viên Ban nghiên cứu 
phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV - thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục 
hành chính của Thủ tướng Chính phủ), doanh nghiệp Việt đang cạnh tranh 
với doanh nghiệp trên toàn cầu, Chính phủ Việt Nam đương nhiên cũng 
phải cạnh tranh với các chính phủ khác trên toàn cầu. “Liệu chúng ta có 
thể chống sự phức tạp và trì trệ của hệ thống thủ tục hành chính và rộng 
hơn nữa là cả môi trường kinh doanh, mạnh mẽ và hiệu quả như chống 
dịch không?”, ông Tín đặt vấn đề. 



Ông Chung Anh tính nhẩm, chỉ riêng gần 30 doanh nghiệp cùng nhau ký 
đơn gửi Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị trả lời sớm, 
nếu phải tạm dừng hoạt động vì thiếu nguyên liệu, số lao động bị ảnh 
hưởng tới cả ngàn người. 

Cùng ngồi trên lửa như doanh nghiệp thép không gỉ, doanh nghiệp xuất 
khẩu thủy sản đã gọi nhau để có mặt tại Hội thảo khoa học Đánh giá 3 năm 
thực hiện Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa và lấy ý kiến đề 
xuất nội dung sửa đổi, bổ sung nghị định này và các văn bản hướng dẫn. 

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu 
thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, vì dự thảo sửa đổi Nghị định sẽ mở  
phạm vi tới hàng xuất khẩu, nên VASEP đã chủ động liên hệ với Tổng cục 
Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng để được tham gia Hội thảo, có ý kiến. 

Hiện tại, theo ông Nam, mẫu nhãn hàng mà các nhà nhập khẩu gửi cho 
doanh nghiệp Việt Nam dán trên bao bì theo đơn hàng của họ có 3 thông 
tin liên quan đến Việt Nam. Đó là thông tin của doanh nghiệp sản xuất, 
dòng chữ “sản xuất tại Việt Nam”, nguyên liệu nuôi, trồng tại Việt Nam. 

“Họ gửi mẫu nhãn hàng tương tự cho nhà sản xuất ở Thái Lan, Indonesia, 
Ecuador… Nếu doanh nghiệp Việt Nam yêu cầu bổ sung thông tin theo quy 
định mới, họ sẽ phải tuân thủ, phải thiết kế lại mẫu, nhưng doanh nghiệp  
sẽ phải bỏ thêm chi phí. Với quy định về mã số, mã vạch thì câu hỏi của 
chúng tôi vẫn là tại sao cả thế giới không quy định, chúng ta lại làm khó 
doanh nghiệp, làm khó hàng xuất khẩu của mình như vậy?”, ông Nam gửi 
câu hỏi tới Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Phải thay người làm khó doanh nghiệp 

Sản phẩm thủy sản Việt Nam đã có mặt ở 160 quốc gia, đã tuân thủ quy 
chuẩn chung, kể cả tiêu chuẩn đặc biệt cao của thị trường G7. Họ đang 
dồn sức để tìm thêm cơ hội mới từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - 
EU (EVFTA), có hiệu lực từ tháng 8 tới. 

Nhưng TS. Nguyễn Đình Cung, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ 
tướng Chính phủ lại lo ngại hàng rào trong nước có xu hướng bị dựng lại. 

“Có lẽ các Bộ trưởng phải thay đổi một số vị trí công việc trong các cục, vụ, 
viện, để thay đổi tư duy, não trạng của công chức. Không thể để tình trạng 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát, bãi bỏ các quy định làm khó doanh 
nghiệp, thực tế lại trái ngược”, ông Cung bức xúc. 

Trở lại câu chuyện của doanh nghiệp thủy sản, sau 20 năm bán theo dạng 
thô đóng ký 5 kg, 20 kg..., giờ đây, họ đã đạt được mục tiêu là hàng từ Việt 
Nam được đặt ngay lên kệ hàng ở Cosco, Walmart… toàn cầu. 



Có điều này, doanh nghiệp đã đầu tư công nghệ, chuẩn hóa quy trình sản 
xuất, gây dựng uy tín với khách hàng. 

“Các đề xuất mới cần đánh giá tác động đầy đủ tới doanh nghiệp, bên 
cạnh yêu cầu quản lý nhà nước”, ông Nam lo ngại. 

Các quy định trên có ý tạo thêm khó khăn cho doanh nghiệp, thay vì hỗ trợ 
doanh nghiệp tìm thêm đơn hàng mới. 

Khó khăn đổ dồn lên doanh nghiệp khi Covid-19 đang làm thế chủ động 
của doanh nghiệp Việt với EVFTA giảm đi rất nhiều. 

Nguồn: https://baodautu.vn/sao-van-lam-kho-doanh-nghiep-d126350.html 

 

6. Hướng dẫn trình tự thủ tục khoanh nợ, xóa nợ tiền 
thuế 
Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư quy định hồ sơ và trình tự, thủ 
tục khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp 
đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà 
nước. 

Để được xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, người nộp thuế cần 
có văn bản đề nghị xóa nợ của cơ quan quản lý thuế nơi người nộp thuế 
nợ (theo mẫu); văn bản xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi 
người nộp thuế đăng ký địa chỉ hoạt động kinh doanh về việc người nộp 
thuế không còn hoạt động, trừ trường hợp người nộp thuế đã có quyết 
định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của tòa án… 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết số 94/2019/QH14 
ngày 26-11-2019, về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền 
chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà 
nước có hiệu lực thi hành (ngày 1-7-2020) và được thực hiện trong thời 
hạn 3 năm. 

Nguồn: https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Tu-van/973805/huong-dan-trinh-tu-
thu-tuc-khoanh-no-xoa-no-tien-thue 

 

7. Chế tài nào cho các đối tượng đưa người nhập cảnh trái 
phép? 
Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, vẫn có nhiều đối 
tượng lén đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam 
mang nhiều hệ lụy khó lường. 



 

Dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, cần rà soát các cá nhân 
là người nước ngoài đang lưu trú tại các địa phương để phát hiện, xử lý các 

đối tượng nhập cảnh trái phép. 

Kiên quyết không để người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt 
Nam 

Thời gian qua, tại tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng liên tục phát hiện nhiều 
nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho thấy có 
những cá nhân người Việt Nam đã tiếp tay cho hành vi nhập cảnh trái 
phép, thực hiện hoạt động tổ chức nhập cảnh trái phép. Đây cũng có thể là 
nguyên nhân dẫn đến các ca nhiễm mới xuất hiện ở thành phố Đà Nẵng 
làm cho nỗ lực phòng chống dịch thêm một lần nữa buộc phải bắt đầu lại 
từ đầu, hậu quả nặng nề về kinh tế - xã hội đang ập xuống. 

Chỉ riêng ở thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 30 
người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Theo điều tra ban đầu, những 
người này vào địa phương nhờ vào sự câu kết giữa công dân Việt Nam và 
Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhiều cá nhân là người Việt Nam cũng đồng ý 
để các đối tượng này lưu trú mà không khai báo với cơ quan chức năng. 

Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh 
vào Việt Nam trái phép theo Điều 348, Bộ luật Hình sự. Bên cạnh đó, cơ 
quan điều tra cũng đã bắt khẩn cấp 3 nghi can, gồm 1 người Trung Quốc 
và 2 người Việt Nam trong đường dây đưa 27 người Trung Quốc nhập 
cảnh trái phép vào Việt Nam. 

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, 
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 



phòng, chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) và Ban Chỉ đạo quốc 
gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) 
đã đưa ra kết luận về các vấn đề liên quan đến việc người nước ngoài 
nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. 

 

Nhiều đối tượng lén đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt 
Nam mang nhiều hệ lụy khó lường. 

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức 
quán triệt, chỉ đạo các lực lượng chức năng nâng cao cảnh giác, đề cao 
hơn nữa trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước, kiên quyết không để 
xảy ra tình trạng có người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong thời 
gian tới. 

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng Công an 
triển khai các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá các đường 
dây, băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm về môi trường, ma túy, sử 
dụng công nghệ cao, xâm hại, bạo hành trẻ em, mua bán người...; xử lý 
nghiêm đối với cán bộ, chiến sỹ có hành vi bao che, dung túng, tiếp tay 
hoặc thiếu trách nhiệm để tội phạm hoạt động (gắn với trách nhiệm của 
Giám đốc Công an địa phương). 

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương liên 
quan mở rộng điều tra, xác minh các vụ việc người nước ngoài nhập cảnh 
trái phép vào Việt Nam trong thời gian qua, xác định các đối tượng chủ 
mưu, cầm đầu, tiếp tay, các đơn vị, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm để 
xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ kết quả trước ngày 15/8.  



Những mức phạt nào có thể được áp dụng 

Theo luật sư Lê Cao – Giám đốc công ty Luật FBVN hành vi tổ chức cho 
người khác xuất cảnh, nhập cảnh vào Việt Nam trái phép vì mục đích vụ 
lợi là hành vi nguy hiểm cho xã hội và về trách nhiệm pháp lý sẽ bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự 2015, sửa 
đổi bổ sung năm 2017, mức phạt từ 01 năm đến 15 năm tù tùy theo tính 
chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội. Ngoài ra, người 
phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 
10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Bên cạnh đó, nếu những cá nhân có hành vi tổ chức cho người khác nhập 
cảnh nhưng còn có những hành vi khác dẫn đến bệnh dịch bị lây lan gây 
ảnh hưởng đến cộng đồng thì còn có thể bị chế tài bởi tội danh khác. 

Theo hướng dẫn mới của Tòa án nhân dân tối cao tại Văn bản số 
45/TANDTC-PC thì người đã được thông báo mắc bệnh; người nghi ngờ 
mắc bệnh hoặc trở về từ vùng có dịch bệnh COVID-19 đã được thông báo 
cách ly thực hiện một trong các hành vi sau đây: Trốn khỏi nơi cách ly; 
Không tuân thủ quy định về cách ly; Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện 
pháp cách ly, cưỡng chế cách ly; Không khai báo y tế, khai báo không đầy 
đủ hoặc khai báo gian dối gây lây truyền dịch bệnh COVID-19 cho người 
khác thì bị coi là trường hợp thực hiện “hành vi khác làm lây lan dịch bệnh 
nguy hiểm cho người” quy định tại điểm C khoản 1 Điều 240 và bị xử lý về 
tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người. Hình phạt cao nhất của 
tội này có thể lên đến 12 năm tù. 

Đối với những người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, hiện nay pháp luật 
quy định thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 
Về hành chính, theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 17 Nghị định số 
167/2013/NĐ-CP thì người có hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không 
làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định” có thể bị xử phạt từ 
3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Người nước ngoài có hành vi vi 
phạm hành chính nêu trên có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất 
khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19 như hiện nay, những người 
nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính 
còn phải được đưa vào cơ sở cách ly tập trung bắt buộc theo đúng tinh 
thần chỉ đạo tại Công văn số 1440/CV-BCĐ V/v tổ chức cách ly người 
nhập cảnh phòng chống dịch COVID-19 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch 
COVID-19. 



“Trong quá trình thực hiện cách ly, người nhập cảnh phải tuân thủ các quy 
định của pháp luật Việt Nam về khai báo y tế và thực hiện các biện pháp 
về phòng chống dịch bệnh. Trường hợp người bị cách ly trốn khỏi nơi cách 
ly; không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện 
pháp cách ly, cưỡng chế cách ly; không khai báo y tế, khai báo không đầy 
đủ hoặc khai báo gian dối thì người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự về các tội như Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm 
cho người (Điều 240 BLHS) như đã nêu trên” - Luật sư Lê Cao cho biết. 

Về trách nhiệm hình sự, người nào xuất cảnh, nhập cảnh trái phép hoặc ở 
lại Việt Nam trái phép mà đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này 
mà còn vi phạm thì xử lý trách nhiệm hình sự theo đó bị phạt tiền từ 
5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 
năm theo đúng quy định tại Điều 347 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ 
sung năm 2017. 

“Như vậy, việc cố tình vi phạm các quy định của pháp luật trong tình hình 
dịch bệnh hiện nay sẽ để lại hậu quả vô cùng nguy hiểm, hậu quả mà họ 
gây ra cho xã hội là vô cùng to lớn, chúng tôi cho rằng cần xử lý nghiêm 
khắc đối với các hành vi vi phạm để đảm bảo công tác phòng chống dịch 
bệnh đạt được hiệu quả, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân và bảo 
vệ được môi trường sống, môi trường sinh hoạt, kinh doanh, học tập của 
xã hội" - Luật sư Cao nói thêm. 

Nguồn: https://enternews.vn/che-tai-nao-cho-cac-doi-tuong-dua-nguoi-
nhap-canh-trai-phep-177977.html 

 

8. Đổi thẻ Căn cước công dân: 5 điều quan trọng cần 
biết 
Hiện nay, đổi thẻ căn cước công dân đang được thực hiện thí điểm 
tại 16 tỉnh thành trong cả nước. Song, đối với người dân có đủ thông 
tin dữ liệu trên hệ thống dữ liệu quốc gia có thể thực hiện đổi thẻ căn 
cước. 

Thẻ căn cước không có giá trị sử dụng trọn đời 

Luật Căn cước công dân 2014 quy định, thẻ Căn cước công dân (CCCD) 
khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi thì phải đổi thẻ CCCD. 

Cụ thể, Điều 19 Luật này ghi rõ công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp 
thẻ CCCD. Đồng thời, khoản 1 Điều 21 Luật này cũng quy định, công dân 
phải thực hiện thủ tục đổi thẻ khi đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. 



Trường hợp thẻ CCCD được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước 3 
độ tuổi trên thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo (theo khoản 
2 Điều 21 Luật CCCD 2014). 

 

Làm thủ tục đổi thẻ Căn cước ở đâu? 

Theo Điều 26 Luật CCCD 2014, công dân có thể lựa chọn một trong các 
nơi sau đây để làm thủ tục đổi thẻ CCCD: 

Cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an. 

Cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương. 

Cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương. 

Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục 
cấp thẻ Căn cước công dân tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc 
tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết. 

Trình tự, thủ tục đổi thẻ Căn cước 

Điều 24 Luật CCCD 2014, Điều 12 Thông tư 07/2016/TT-BCA và Khoản 2, 
3 Điều 1 Thông tư 40/2019/TT-BCA quy định trình tự, thủ tục đổi thẻ CCCD 
gồm các bước như sau: 

Bước 1: Điền vào tờ khai CCCD 

Công dân điền vào Tờ khai Căn cước công dân. Trường hợp công dân kê 
khai thông tin theo mẫu Tờ khai Căn cước công dân trên trang thông tin 



điện tử dịch vụ công trực tuyến thì lựa chọn ngày, tháng, năm làm thủ tục 
cấp thẻ Căn cước công dân và gửi Tờ khai đến cơ quan quản lý căn cước 
công dân nơi công dân đăng ký thường trú trên trang thông tin điện tử dịch 
vụ công trực tuyến. 

Đối với địa phương tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân tại Bộ 
phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp tỉnh thì sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận 
chuyển hồ sơ về cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền. 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ 

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân tại cơ quan 
quản lý căn cước công dân kiểm tra, đối chiếu thông tin của công dân 
trong Tờ khai căn cước công dân (trường hợp công dân kê khai trực tuyến 
thì thu nhận qua thiết bị đọc mã vạch hoặc thiết bị thu nhận thông tin vào 
hệ thống) với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được 
kết nối với Cơ sở dữ liệu căn cước công dân để xác định chính xác người 
cần cấp thẻ và thống nhất các nội dung thông tin về công dân. 

Trường hợp công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh 
nhân dân 12 số sang thẻ Căn cước công dân thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ 
thu, nộp, xử lý Chứng minh nhân dân theo quy định. 

Bước 3: Chụp ảnh, thu thập vân tay và in Phiếu thu nhận thông tin 

Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân chụp ảnh, thu thập vân tay, 
đặc điểm nhận dạng của người đến làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công 
dân để in trên Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân và thẻ Căn 
cước công dân theo quy định; 

Bước 4: Cấp giấy hẹn trả thẻ 

Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân cấp giấy hẹn trả thẻ Căn cước 
công dân cho người đến làm thủ tục. Trường hợp hồ sơ, thủ tục chưa đầy 
đủ theo quy định thì hướng dẫn công dân hoàn thiện để cấp thẻ Căn cước 
công dân; 

Bước 5: Nhận thẻ 

Cơ quan nơi tiếp nhận hồ sơ cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân 
(nếu có) và trả thẻ Căn cước công dân theo thời gian và địa điểm trong 
giấy hẹn.  

Nơi trả thẻ Căn cước công dân là nơi làm thủ tục cấp thẻ; trường hợp công 
dân có yêu cầu trả thẻ tại địa điểm khác thì công dân ghi cụ thể địa chỉ nơi 
trả thẻ tại Tờ khai căn cước công dân. Cơ quan nơi tiếp nhận hồ sơ trả thẻ 



Căn cước công dân tại địa điểm theo yêu cầu của công dân bảo đảm đúng 
thời gian và công dân phải trả phí dịch vụ chuyển phát theo quy định. 

Đối với người đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng 
nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của mình thì phải có người đại 
diện hợp pháp đến cùng để làm thủ tục. 

Thời gian đổi thẻ Căn cước công dân 

Theo quy định tại Điều 25 Luật CCCD 2014, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định, cơ quan quản lý căn cước công dân phải đổi thẻ Căn cước 
công dân cho công dân trong thời hạn sau đây: 

Thành phố, thị xã: không quá 7 ngày làm việc. 

Các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo: không quá 20 ngày làm 
việc. 

Các khu vực còn lại: không quá 15 ngày làm việc. 

Lệ phí đổi thẻ căn cước là bao nhiêu? 

Theo Thông tư 61/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban quy định mức thu, 
nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê 
duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân 
(CCCD). 

Tại Điều 4 Thông tư này quy định, từ ngày 22/6/2020 giảm 50% mức thu lệ 
phí cấp thẻ CCCD. 

Nguồn: https://danviet.vn/doi-the-can-cuoc-cong-dan-5-dieu-quan-trong-
can-biet-2020072415530747.htm 

 

9. Đổi biển kiểm soát màu vàng: Không mang theo xe, 
không cà lại số máy, số khung 
Theo quy định của Thông tư số 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an ban 
hành, có hiệu lực từ ngày 1-8-2020, ô tô hoạt động kinh doanh vận tải 
sẽ phải dùng biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen. Theo thống 
kê đến ngày 15-7-2020, số lượng xe kinh doanh vận tải thuộc diện 
phải đổi biển kiểm soát là 820.882 phương tiện. 

Để thực hiện chủ trương trên, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã 
thông báo: Quy trình đổi biển sẽ theo hướng tạo điều kiện thuận lợi tối đa 
cho người dân, chủ phương tiện, không làm phát sinh những thủ tục phải 
thay đổi như thế chấp, phí cầu đường, kiểm định… 



Các doanh nghiệp có nhu cầu đổi biển chỉ cần thông báo danh sách 
phương tiện, có đề nghị đến các cơ quan đăng ký, không phải mang xe ô 
tô đến cơ quan công an, không phải cà lại số máy, số khung. Các cơ quan 
đăng ký sẽ cập nhật trên dữ liệu hệ thống hiện nay đang quản lý và sẽ 
thực hiện việc đổi biển số cho doanh nghiệp bằng cách giữ nguyên số cũ, 
chỉ đổi màu nền biển và không phải đổi đăng ký xe. 

 

Công an các địa phương sẽ rà soát các phương tiện trong diện phải đổi 
biển, chủ động hẹn tổ chức, doanh nghiệp thực hiện. 

Công an các địa phương sẽ phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức rà 
soát các phương tiện trong diện phải đổi biển và có thể tiếp nhận hồ sơ từ 
cấp huyện, cấp xã; trên cơ sở đó, chủ động hẹn các tổ chức, doanh nghiệp 
là chủ phương tiện đến để đổi biển sao cho thuận lợi nhất. Với các cá 
nhân có đề nghị, cơ quan công an sẽ tiếp nhận hồ sơ và sẽ hẹn lịch phù 
hợp nhất để cấp đổi. 

Thực hiện một nội dung khác được quy định tại Thông tư số 58/2020/TT-
BCA, Trung tá Phạm Việt Công, Trưởng phòng Hướng dẫn đăng ký và 
kiểm định phương tiện (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, Cục Cảnh sát 
giao thông đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xây dựng và nâng cấp Cổng 
thông tin của Cục Cảnh sát giao thông để tiếp nhận khai báo trực tuyến đối 
với xe cải tạo, thay đổi màu sơn (kể cả kẻ vẽ, quảng cáo), hết niên hạn sử 
dụng, hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan, 
đăng ký xe. 



 

Doanh nghiệp có nhu cầu đổi biển không cần mang xe đến, không phải cà 
lại số máy, số khung. 

Theo Thông tư 58/2020/TT-BCA, yêu cầu này sẽ bắt đầu được thực hiện 
từ ngày 1-3-2021. 

Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-thong/973816/doi-bien-kiem-
soat-mau-vang-khong-mang-theo-xe-khong-ca-lai-so-may-so-khung 

 

10. Thiếu hướng dẫn, nhà đầu tư điện áp mái chưa 
được thanh toán 
Việc chưa có hướng dẫn phân biệt giữa hệ thống điện mặt trời mái nhà 
và điện mặt trời mặt đất nối lưới khiến nhiều nhà đầu tư dù đã bán điện 
lên lưới vẫn chưa xác định giá bán để ký hợp đồng làm cơ sở thanh 
toán. 

Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết vừa có văn bản số 
4971 ngày 23-7-2020 đề nghị Bộ Công thương và Cục Điện lực và năng 
lượng tái tạo hướng dẫn xử lý vướng mắc về việc phân biệt giữa hệ 
thống điện mặt trời mái nhà và điện mặt trời mặt đất nối lưới. 

Thực tế thời gian qua EVN nhận được kiến nghị của một số chủ đầu tư điện 
mặt trời tại tỉnh Ninh Thuận do gặp khó khăn trong việc ký hợp đồng và 
thanh toán tiền. 



 

Một hệ thống điện mặt trời lắp trên mặt đất kết hợp nông nghiệp  

 Ảnh: MINH TRÂN 

Cụ thể, một trang trại nông nghiệp hữu cơ ở huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh 
Thuận rộng trên 20ha được UBND huyện Ninh Phước cấp giấy phép kinh 
doanh với ngành nghề trồng nông sản, chăn nuôi để cung cấp cho thị trường 
trong nước và xuất khẩu.  

Chủ trang trại đang cho một số công ty khác thuê lại đất và cơ sở hạ tầng để 
canh tác, kết hợp lắp đặt các hệ thống điện mặt trời có công suất dưới 01 
MW, đấu nối cấp điện áp 22 kV phục vụ nhu cầu sản xuất và bán điện lên 
lưới điện quốc gia.  

Đến nay, hầu hết hệ thống có các tấm pin quang điện được lắp đặt trực tiếp 
trên khung đỡ làm mái che cho khu vực đường giao thông nội bộ và trên 
khung công trình có lớp lưới che phủ khu vực canh tác.  

Tuy nhiên, khó khăn là mặc dù Công ty Điện lực Ninh Thuận lắp đặt côngtơ 
hai chiều ghi nhận sản lượng phát lên lưới nhưng chưa thể thực hiện ký hợp 
đồng và thanh toán tiền điện mua từ hệ thống điện mặt trời. 

Tương tự, một doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận cũng có hệ 
thống điện mặt trời lắp đặt trực tiếp trên khung đỡ làm mái che cho khu sản 
xuất nông nghiệp công nghệ cao.  



Theo ý kiến của các chủ đầu tư, việc không sử dụng tấm lợp là để phù hợp 
với hoạt động sản xuất nông nghiệp bên dưới, giảm sử dụng nước, giảm bớt 
ánh nắng cho phù hợp với cây trồng, vật nuôi bên dưới mái.  

Cũng như trường hợp trên, Công ty Điện lực Ninh Thuận chưa thể thực hiện 
ký hợp đồng và thanh toán tiền điện mua từ các hệ thống điện mặt trời nêu 
trên do chưa xác định được giá mua điện từ các hệ thống này là điện mặt 
trời mái nhà hay điện mặt trời mặt đất. Hiện cũng có nhiều trường hợp hệ 
thống điện mặt trời có tính chất tương tự không xác định được hai hệ thống 
trên.  

Trong khi theo quyết định 13 vừa được Thủ tướng ban hành hồi tháng 4, quy 
định "Hệ thống điện mặt trời mái nhà là hệ thống điện mặt trời có các tấm 
quang điện được lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng và có công 
suất không quá 01 MW, đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào lưới điện có cấp 
điện áp từ 35 kV trở xuống của bên mua điện".  

Do đó, EVN cho biết đề nghị Bộ Công thương xem xét, sớm hướng dẫn các 
tiêu chí xác định cụ thể để phân biệt giữa hệ thống điện mặt trời mái nhà và 
hệ thống điện mặt trời nối lưới, tạo điều kiện thuận lợi trong việc xác định giá 
mua bán điện đối với các hệ thống điện mặt trời theo đúng quy định tại quyết 
định 13.  

EVN cũng kiến nghị Bộ Công thương giao sở công thương các địa phương 
kiểm tra, xác định tính phù hợp tiêu chí để các đơn vị điện lực ký hợp đồng 
mua bán điện với các chủ đầu tư.  

Nguồn: https://tuoitre.vn/thieu-huong-dan-nha-dau-tu-dien-ap-mai-chua-
duoc-thanh-toan-20200725174927939.htm 

 

11. Tháo gỡ rào cản bằng Luật Doanh nghiệp 

Ngày 17/6/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 
Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2020.  

Các quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020 được coi là có nhiều điểm 
mới, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) trong giai đoạn gia nhập thị 
trường nói riêng và trong quá trình đầu tư, kinh doanh nói chung. 

Luật Doanh nghiệp 2014 và các nghị định hướng dẫn thi hành đã đóng vai 
trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận 
lợi, thúc đẩy hoạt động thành lập, phát triển và mở rộng kinh doanh của 
DN. Sau 6 năm đi vào cuộc sống, Luật Doanh nghiệp 2014 đã phát huy tác 
dụng, góp phần tháo gỡ các rào cản phát triển sản xuất. 



Đến năm 2018, cả nước có 131.275 DN thành lập mới với số vốn đăng ký 
là 1.478.101 tỷ đồng, tăng gấp 1,75 về số lượng và 3,4 lần về số vốn đăng 
ký so với năm 2014. Tuy vậy, trong thời kỳ phát triển mới, một số nội dung 
của LuậtDoanh nghiệp 2014 đã không còn phù hợp và thậm chí còn tạo 
gánh nặng về chi phí, về thời gian trong quá trình tuân thủ của DN. Bên 
cạnh đó, một số quy định cần được sửa đổi, hoàn thiện để phù hợp với 
các luật ban hành gần đây, để nâng cấp môi trường kinh doanh theo yêu 
cầu của Chính phủ, nâng cao chất lượng hoạt động DN đạt chuẩn khu vực 
và quốc tế. 

Theo các chuyên gia, tác động của Luật Doanh nghiệp 2020  sẽ mạnh mẽ 
vì có ưu điểm lớn. Quá trình khởi sự kinh doanh ở Việt Nam chỉ còn 8 thủ 
tục và 16 ngày. Với các cải cách như loại bỏ thủ tục về con dấu, miễn thuế 
môn bài trong năm đầu tiên thành lập và nghị định "một cửa" về việc khi 
đăng ký DN thì thực hiện luôn đăng ký lao động và bảo hiểm, nếu được 
Chính phủ ký thì thủ tục gia nhập thị trường của Việt Nam chỉ còn khoảng 
6 ngày. Đây sẽ là bước tiến lớn giúp khu vực doanh nghiệp tư nhân phát 
triển vào thời hậu Covid-19. 

Theo Cục Đăng ký kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2020, cả nước có 
62.049 DN thành lập mới, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 2019, trong khi  
có 56.227 DN rút lui khỏi thị trường, tăng 10,7% so với cùng kỳ 2019. 
Trung bình mỗi tháng có 9.371 DN rút lui khỏi thị trường. Kết quả điều tra 
lao động việc làm quý 2 được Tổng cục Thống kê cho biết, đến hết tháng 
6/2020, có 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi 
dịch Covid-19, bao gồm bị mất việc, bị giảm giờ làm, giảm thu nhập. Luật 
Doanh nghiệp 2020 đi vào cuộc sống chắc chắn sẽ góp phần khắc phục 
nhanh những hậu quả của đại dịch Covid-19. 

Tuy nhiên, theo phản ánh của các DN, nhiều rào cản kinh doanh do các 
luật khác điều chỉnh chưa được tháo gỡ mà bản thân Luật Doanh nghiệp 
vừa được thông qua không thể xử lý được. Tinh thần cải cách của Luật 
Doanh nghiệp 2020 đang bị  làm mờ đi bởi các rào cản kinh doanh, các 
quy định mới trong các luật khác, các quy định khác. Đó là điều rất đáng 
suy nghĩ và rất cần xử lý ở cấp vĩ mô nhất là khi đại dịch Covid-19 qua đi. 
Hy vọng rằng những rào cản này sẽ được dỡ bỏ, bị triệt tiêu để thắp lên 
ngọn lửa xuyên suốt mà luật này đã mang lại cho xã hội, cho nền kinh tế 
Việt Nam. 

Nguồn: https://congly.vn/tam-diem-du-luan/thao-go-rao-can-bang-luat-
doanh-nghiep-352414.html 

 



12. 10 điểm mới về đăng ký xe áp dụng từ 1-8, người 
dân cần lưu ý 
Hàng loạt thay đổi về quy trình cấp, thu hồi giấy đăng ký, biển số 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ... sẽ có hiệu lực vào ngày 
1-8. 

Ngày 16-6, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành hai thông tư quy định về đăng 
ký xe, đều có hiệu lực từ ngày 1-8. Một là Thông tư 58/2020 quy định quy 
trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường 
bộ. Thông tư này thay thế Thông tư 15/2014 quy định về đăng ký xe.  

Hai là Thông tư 59/2020 quy định công tác nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, 
biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của lực lượng CSGT. 
Thông tư 59 thay thế Thông tư số 41/2016 quy định về quy trình đăng ký 
xe. 

 
CSGT TP.HCM hướng dẫn người dân các điểm mới về đăng ký xe. Ảnh: 

LÊ THOA 

Ngày 21-7, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) đề nghị chủ xe cần lưu 
ý một số thay đổi, như sau: 

Đăng ký xe trực tuyến 

1. Các loại giấy tờ như giấy khai đăng ký xe, giấy tờ của xe, giấy tờ của 
chủ xe được thay thế bằng dữ liệu điện tử kết nối với cơ sở dữ liệu điện tử 
của các Bộ, ngành (Điều 10).  



Do đó chủ xe có thể thực hiện đăng ký xe trực tuyến (qua mạng internet) 
với thủ tục như sau: Chủ xe kê khai thông tin của xe, chủ xe vào giấy khai 
đăng ký xe (mẫu số 01) trên trang thông tin điện tử của Cục CSGT hoặc 
Cổng dịch vụ công Quốc gia để đăng ký xe trực tuyến và nhận mã số thứ 
tự, lịch hẹn giải quyết hồ sơ qua e-mail hoặc qua tin nhắn điện thoại.  

Còn cán bộ CSGT làm nhiệm vụ đăng ký xe sẽ kiểm tra nội dung kê khai, 
tiến hành đăng ký cho chủ xe. Hồ sơ xe quy định cụ thể tại Điều 8, Điều 9 
và trình tự cấp đăng ký, biển số theo quy định tại Điều 10 Thông tư 58. 

Khai báo qua mạng nếu cải tạo, thay màu sơn 

 
Người dân đăng ký xe trực tuyến, khai báo cải tạo xe qua mạng. Ảnh: 

L.THOA 

2. Chủ xe có trách nhiệm đưa xe đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra đối 
với xe đăng ký lần đầu, xe đăng ký sang tên, xe cải tạo, xe thay đổi màu 
sơn. 

Trước khi cải tạo xe, thay đổi màu sơn (kể cả kẻ vẽ, quảng cáo), chủ xe 
phải khai báo trên trang thông tin điện tử của Cục CSGT tại mục khai báo 
cải tạo xe, thay đổi màu sơn hoặc trực tiếp đến cơ quan đăng ký xe và 
được xác nhận của cơ quan đăng ký xe thì mới thực hiện.  

Chủ xe sẽ được làm thủ tục đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký xe khi xe đã 
được cải tạo hoặc khi thay đổi địa chỉ của chủ xe (Điều 6 Thông tư 58).  



Hình thức khai báo trên trang thông tin điện tử của Cục CSGT đối với xe 
cải tạo, thay đổi màu sơn (kể cả kẻ vẽ, quảng cáo), hết niên hạn sử dụng, 
hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan, đăng 
ký xe trực tuyến sẽ được thực hiện từ ngày 1-3-2021. 

Gắn 2 biển số ngắn trên xe ô tô 

3. Thay vì gắn một biển số ngắn và một biển số dài như trước đây thì nay 
đối với xe ô tô sẽ được gắn hai biển số ngắn với kích thước: Chiều cao 
165 mm, chiều dài 330 mm.  

Trường hợp thiết kế của xe chuyên dùng hoặc do đặc thù của xe không lắp 
được hai biển ngắn thì cơ quan đăng ký xe sẽ kiểm tra thực tế, đề xuất 
Cục trưởng Cục CSGT (đối với xe đăng ký ở Cục CSGT) hoặc Trưởng 
phòng CSGT (đối với xe đăng ký ở địa phương) để được đổi sang hai biển 
số dài, kích thước: Chiều cao 110 mm, chiều dài 520 mm hoặc một biển số 
ngắn và một biển số dài. Kinh phí phát sinh do chủ xe chịu trách nhiệm 
(Điều 25 Thông tư 58). 

4. Đối tượng cấp đổi, cấp lại biển số xe: Biển số bị mờ, gãy, hỏng, bị mất 
hoặc chủ xe có nhu cầu đổi biển số 3 - 4 số sang biển số 5 số (Điều 11 
Thông tư 58). 

Chuyển biển số nền vàng, chữ đen trước 31-12-2021 

 
CSGT TP.HCM hướng dẫn người dân các điểm mới về đăng ký xe. Ảnh: 

LÊ THOA 



5. Các xe hoạt động kinh doanh vận tải được cấp biển số nền màu vàng, 
chữ và số màu đen, sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau 
đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z (thực hiện từ 
ngày 1-8).  

Xe hoạt động kinh doanh vận tải đã được đăng ký trước ngày Thông tư 58 
có hiệu lực phải thực hiện đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu 
đen trước ngày 31-12-2021. 

Sau ngày 31-12-2021, các trường hợp không thực hiện việc chuyển đổi 
biển số sẽ bị xử lý theo quy định của Chính phủ đối với hành vi điều khiển 
xe gắn biển số không đúng quy định. 

Sang nhượng đến hết ngày 31-12-2021 

6. Trước đây tại Thông tư 15/2014 quy định xe đã chuyển quyền sở hữu 
qua nhiều người chỉ được giải quyết đăng ký sang tên đến hết ngày 31-12-
2016. 

Tuy nhiên thực tế nhận thấy cho đến nay nhu cầu của người dân vẫn còn 
nhiều nên để tạo điều kiện cho người dân, Thông tư 58 cho phép xe đã 
chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ 
chuyển quyền sở hữu vẫn được giải quyết đăng ký, sang tên theo quy định 
tại Điều 19 Thông tư 58 cho đến hết ngày 31-12-2021. 

7. Quy định chủ xe không phải đến cơ quan đăng ký xe rút hồ sơ gốc khi 
làm thủ tục sang tên xe đi tỉnh khác (khoản 2 Điều 10 Thông tư 58). Người 
được ủy quyền đến làm thủ tục đăng ký xe, không phải có giấy ủy quyền, 
chỉ cần xuất trình giấy tờ của chủ xe và giấy tờ tùy thân của mình (còn giá 
trị sử dụng) là được giải quyết đăng ký, cấp biển số xe (khoản 5 Điều 9 
Thông tư 58).  

Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe không phải nộp Giấy 
khai thu hồi đăng ký, biển số xe, mà chỉ cần chủ xe hoặc người đến làm 
thủ tục kê khai vào phần thông tin của chủ xe trong Giấy chứng nhận thu 
hồi đăng ký, biển số xe (Điều 16 Thông tư 58). 

8. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có phương tiện đã đăng ký theo quy 
định, nay chủ xe không thuộc đối tượng được cấp hệ biển số xe đó, có 
trách nhiệm nộp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe và làm thủ tục di 
chuyển, đổi biển số theo đúng quy định (khoản 3 Điều 27 Thông tư 58). 

9. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu 
xe cho tổ chức, cá nhân thuộc tỉnh, TP khác, chủ xe phải trực tiếp hoặc ủy 
quyền cho cá nhân, tổ chức nộp giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số 
cho cơ quan đăng ký xe. 



Đối với việc sang tên cho tổ chức, cá nhân trong cùng tỉnh, TP trực thuộc 
Trung ương thì chủ xe trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dịch 
vụ nộp giấy chứng nhận đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng, được 
phân bổ, thừa kế làm thủ tục sang tên ngay thì không phải làm thủ tục thu 
hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe. 

Sinh viên không được dùng giấy xác nhận đi đăng ký xe 

10. Chủ xe là người Việt Nam khi đến làm thủ tục đăng ký phương tiện cần 
xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu. 

Đối với lực lượng vũ trang, chủ xe cần xuất trình chứng minh công an nhân 
dân/chứng minh quân đội nhân dân hoặc giấy giới thiệu của thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị công tác từ cấp trung đoàn, Phòng, Công an cấp huyện hoặc 
tương đương trở lên. 

Như vậy, thông tư mới đã bỏ quy định dùng thẻ học viên, sinh viên học 
theo hệ tập trung từ hai năm trở lên của các trường trung cấp, cao đẳng, 
đại học, học viện; giấy giới thiệu của nhà trường khi đi đăng ký xe. 

Từ ngày 1-8: TP.HCM có 4 điểm đăng ký xe 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, từ ngày 1-8, Phòng CSGT 
(PC08, Công an TP.HCM) sẽ thành lập thêm một Tổ đăng ký xe ô tô Nam 
Sài Gòn tại địa chỉ: 1366 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7. Như 
vậy, sắp tới trên địa bàn TP.HCM sẽ có bốn điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký 
xe. Cụ thể: 

- Đội Đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Đăng ký, cấp biển 
số xe ô tô – Nơ Trang Long): Tiếp nhận tất cả các loại xe ô tô của các 
quận 1, 3, 5, 6, 10, 11, Phú Nhuận, Tân Bình và Bình Thạnh.  

- Điểm đăng ký, cấp biển số xe ô tô Rạch Chiếc: Tiếp nhận tất cả các loại 
xe ô tô của các quận 2, 9 và Thủ Đức. 

- Điểm Đăng ký, cấp biển số xe ô tô An Sương: Tiếp nhận tất cả các loại 
xe ô tô của các quận 12, Bình Tân, Tân Phú, Gò Vấp, huyện Hóc Môn, Củ 
Chi (trừ các loại xe có tải trọng từ 5 tấn trở lên).  

- Điểm đăng ký, cấp biển số xe ô tô Nam Sài Gòn tiếp nhận tất cả các loại 
xe ô tô của các quận 4, 7, 8, huyện Cần Giờ, Bình Chánh, Nhà Bè. 

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/10-diem-moi-ve-dang-ky-xe-ap-dung-tu-18-
nguoi-dan-can-luu-y-925547.html 



13. Ninh Bình đẩy mạnh công tác cải cách hành chính 
Những năm qua, tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh công tác cải cách hành 
chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công 
dân.  

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm một cửa liên thông TP Ninh Bình 
(tỉnh Ninh Bình). Ảnh: TRƯỜNG GIANG 

Tỉnh ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại ứng dụng công nghệ thông tin 
của các cơ quan nhà nước cấp tỉnh; áp dụng phương pháp quản lý 5S để 
nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ công chức. Năm 2019, 
UBND tỉnh thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công. Tất cả các sở, 
ngành, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện niêm yết công khai quy trình, 
thủ tục hành chính, số điện thoại, địa chỉ hòm thư tiếp nhận và xử lý phản 
ánh, kiến nghị theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên trang 
thông tin điện tử. Từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải 
quyết gần 4,9 triệu hồ sơ thuộc 340 lĩnh vực. 

Tỉnh xác định sẽ tăng cường đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành cải cách 
hành chính gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương để bảo 
đảm tính đồng bộ, thống nhất. Nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ 
chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh. Đầu 
tư trang thiết bị hiện đại cho Trung tâm phục vụ hành chính công và bộ 
phận một cửa cấp huyện, cấp xã. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhằm 
đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ, công vụ. Phát triển, hoàn thiện các hệ 



thống nền tảng phát triển chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng chính 
quyền số…  

* Từ đầu năm đến nay, tổng lượt khách tham quan đến tỉnh Quảng Nam 
đạt hơn 1,3 triệu lượt người, thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 2.300 tỷ 
đồng, giảm nhiều so cùng kỳ năm 2019. Để khắc phục khó khăn, khôi phục 
thị trường khách du lịch, tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Đối với thị 
trường khách du lịch trong nước, tỉnh chỉ đạo các điểm du lịch triển khai 
nhiều chương trình kích cầu, giảm giá nhưng không giảm chất lượng gắn 
với xây dựng nhiều sản phẩm mới để thu hút khách.  

Tỉnh sẽ tiếp tục có các giải pháp nhằm khai thác bền vững, có trách nhiệm 
với hai di sản văn hóa thế giới là Phố cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn; 
khai thác hiệu quả những tiềm năng của nghệ thuật Bài chòi - Di sản văn 
hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Các hình thức du lịch sinh thái, du 
lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm được tăng cường quảng bá như Khu du 
lịch sinh thái Hồ Phú Ninh; Khu du lịch sinh thái Rừng Hà Gia; Khu dự trữ 
sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, địa đạo Kỳ Anh, làng cổ Lộc Yên… 

Bên cạnh đó, tỉnh khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp phát triển theo 
mô hình du lịch xanh, bền vững, thân thiện với môi trường, tạo ra sản 
phẩm mới nhằm tạo đột phá, phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng. Chính quyền 
và các ngành chức năng cam kết kịp thời tháo gỡ những khó khăn, tạo mọi 
điều kiện thuận lợi để ngành du lịch khôi phục và phát triển. 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/dang-va-cuoc-song/ninh-binh-day-manh-
cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-610142 

 

14. Công tác cải cách hành chính những tháng đầu 
năm: Hải Phòng chuyển biến rõ nét, toàn diện trên 
mọi lĩnh vực 
Theo đánh giá, trong những tháng đầu năm, dù chịu ảnh hưởng to 
lớn của dịch bệnh Covid-19, tình hình kinh tế thành phố vẫn đạt được 
những kết quả ấn tượng, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ năm 
trước cũng như mặt bằng chung cả nước. Trong đó, có sự đóng góp 
tích cực của công tác cải cách hành chính (CCHC). 

Dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND TP, trong những tháng 
đầu năm 2020, công tác CCHC của thành phố đã được triển khai đồng bộ, 
toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ cải 
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả hoạt động quản lý điều hành của các cấp chính quyền, gắn với 



tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, hướng đến hoàn thành các chỉ 
tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2020. 

Người dân đến làm thủ tục chiếu tại bộ phận một cửa Phòng Quản lý xuất 
nhập cảnh CATP. 

Theo Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình, ngay từ đầu 
năm, UBND TP đã chủ động, chỉ đạo mạnh mẽ công tác CCHC, được cụ 
thể hóa tại Quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 30-12-2019. Có thể nói, 
những tác động từ đại dịch Covid-19 là rất khó khăn, nhưng không vì thế 
mà ảnh hưởng đến công tác CCHC của thành phố. 

Ngược lại, trong bối cảnh thành phố căng mình triển khai các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh, đồng thời giữ vững sự ổn định về phát triển kinh 
tế – xã hội, công tác CCHC càng được tăng cường và đạt hiệu quả cao. Vì 
vậy, ngay sau khi Quyết định 3323/QĐ-UBND được ban hành, chỉ trong 
thời gian ngắn, 100% các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn thành 
phố đã ban hành Kế hoạch CCHC và tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị 
mình. 

Ngày 20-2-2020, UBND TP có Báo cáo số 39/BC-UBND về tự đánh giá, 
chấm điểm các tiêu chí thành phần chỉ số CCHC của thành phố năm 2019 
và các tài liệu kiểm chứng gửi Bộ Nội vụ thẩm định. Cùng với đó, UBND 
TP đã phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện công tác đo lường sự hài lòng của 



các tổ chức và người dân, đồng thời thực hiện điều tra xã hội học phục vụ 
xác định cải cách hành chính năm 2019. 

Kết quả: Chỉ số CCHC của Hải Phòng đạt 84,35 điểm, đứng thứ 4/63 tỉnh 
thành phố cả nước (các năm 2017, 2018 đứng thứ 5/630); chỉ số hài lòng 
với phục vụ hành chính đạt 92,22%, xếp thứ 2/63 tỉnh thành (tăng 1,36% 
và tăng 7 bậc so với năm 2018); chỉ số năng lực cấp tỉnh đạt 68,73 điểm, 
xếp thứ 10/63 tỉnh thành phố (tăng 6 bậc so với năm 2018). Những kết quả 
này tiếp tục khẳng định vị thế tốp đầu cả nước của Hải Phòng trên lĩnh vực 
CCHC. 

Cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác CCHC, triển khai 
tới các sở, ngành, địa phương, UBND TP cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền. Trong 6 tháng đầu năm, có khoảng hơn 1.000 tin, bài đã 
được các cơ quan báo chí, truyền thông chuyển tải, với vai trò chủ công là 
Đài PT&TH Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Cổng 
thông tin điện tử thành phố… 

 

Bộ phận một cửa phục vụ tổ chức và người dân ở xã Thủy Sơn (Thủy Nguyên). 

Song song với đó, công tác kiểm tra cũng được tiến hành thường xuyên, 
trên cơ sở Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 7-2-2020 do UBND TP ban 
hành. Cụ thể, Tổ công tác giúp việc về CCHC của UBND TP đã thực hiện 
kiểm tra 8 đơn vị, Sở Nội vụ đã chủ động kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ 
cương hành chính tại 14 cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, kịp thời 



báo cáo tham mưu UBND TP chấn chỉnh và ban hành các giải pháp khắc 
phục những hạn chế, vướng mắc. 

Đánh giá về những kết quả đạt được của thành phố về công tác CCHC 
trong những tháng đầu năm, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Bình 
khẳng định, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bám sát và cụ thể hóa các 
văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Đến nay cơ bản hoàn 
thành các nhiệm vụ đề ra, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu chất lượng, 
điều đó càng nhiều ý nghĩa giữa bối cảnh bùng phát của dịch bệnh Covid-
19, với những tác động tiêu cực ngoài dự báo. 

Những kết quả đạt được là hết sức cụ thể, trên các lĩnh vực như: cải cách 
thể chế; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế 1 cửa – một cửa 
liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng, nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách hành chính công; hiện 
đại hóa nền hành chính… 

Trong đó, trên lĩnh vực cải cách thể chế, UBND TP đã rà soát các nội dung 
Trung ương giao, lập danh sách gồm 6 văn bản thực hiện, Chủ tịch UBND 
TP phê duyệt 27 văn bản đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
theo đề xuất của các sở, ban, ngành. Đồng thời UBND TP ban hành Quyết 
định số 217/QĐ-UBND, công bố 83 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu 
lực; xây dựng và ban hành triển khai các văn bản mới đáp ứng yêu cầu 
thực tiễn. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP, Văn phòng UBND TP phối hợp với Sở 
TT&TT đã tổ chức tập huấn cho hơn 500 cán bộ phụ trách bộ phận một 
cửa của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn. 

Về cải cách tổ chức bộ máy, UBND TP ban hành Kế hoạch số 81/KH-
UBND ngày 16-3-2020, thực hiện sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công 
lập trực thuộc UBND TP, các sở, ban, ngành và UBND các quận huyện, 
trên cơ sở tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW Hội nghị TW6 khóa XII và 
Chương trình hành động số 49-CTr/TU của Ban thường vụ Thành ủy. 

Theo đó đã quyết định giải thể Hạt quản lý đường bộ tại 6 huyện; giải thể 1 
Ban quản lý bến xe; hợp nhất 3 Ban quản lý chợ; hợp nhất các Trung tâm 
VHTT và Trung tâm TDTT tại 6 quận huyện; hợp nhất 2 Tổ công tác liên 
ngành lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ-đường sắt trên địa bàn; 
sắp xếp hợp nhất 5 Ban Chỉ đạo và giải thể 1 Ban chỉ đạo… 

Trên lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính, việc vận hành và khai thác hệ 
thống một cửa và dịch vụ công trực tuyến, kết nối với Cổng dịch vụ công 
quốc gia, thành phố đã thực hiện hiệu quả tại 100% các sở, ban, ngành, 
tới tận cơ sở xã phường thị trấn các địa phương bao gồm cả huyện đảo 



Bạch Long Vỹ; hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 
3, mức độ 4 với tổng số 549 dịch vụ. 

Trong năm 2020, thành phố chủ trương thực hiện tích hợp tối thiểu 30% 
các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Hiện thành 
phố cũng đang tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo chuyển đổi Hệ thống quản 
lý chất lượng theo tiểu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 cho các xã, 
phường, thị trấn. 

Với những gì đạt được nêu trên, công tác CCHC của Hải Phòng đã được 
tập trung cao độ, góp phần to lớn vào thực hiện nhiệm vụ kép trong những 
tháng đầu năm 2020, một mặt phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19, 
một mặt giữ vững nhịp độ tăng trưởng kinh tế – xã hội, ổn định quốc phòng 
an ninh, an sinh xã hội. 

Đặc biệt đã đóng góp quan trọng, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thuận 
lợi cho các nhà đầu tư triển khai hàng loạt dự án, công trình trọng điểm 
trên địa bàn thành phố thời gian qua. 

Điều này cũng đã được Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương 
Hòa Bình đánh giá cao trong chuyến kiểm tra, làm việc với thành phố về 
những nội dung liên quan, nhấn mạnh những kết quả CCHC của Hải 
Phòng đạt được có sự chuyển biến rõ nét, toàn diện trên tất cả các lĩnh 
vực. 

Nguồn: https://thanhphohaiphong.gov.vn/cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-
nhung-thang-dau-nam-hai-phong-chuyen-bien-ro-net-toan-dien-tren-moi-
linh-vuc.html 

 


